
 

Université de Batna  


א	���א����������א��������א��א�
���א� �

��א��������א�����א�������������א���א� �

� !!"�#��
��(�)���א'�&�%$ �

�/����א.-א,���א��+�* �

12��א��+��א��
0�����#-א#��� �

 

Université de Batna  

< <
< <

< <

< <

< <
< <
< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <

< <
< <

<Ýç×ÃÖ]<å]…çjÒ�<ì�^ã�<ØéßÖ<íÚ‚ÏÚ<ì†Ò„Ú< <
’¡<“<V†‘^ÃÚ<æ<oè‚u<êe†Â<h�_< <

� �

� �


	�א��א������W� �
�   �א�����������

  �
������Wא����א�������א���� �
�������������א�����  

  

  

  الصفة  الجامعة  الرتبة العلمية  ا
سم و اللقب  

  رئيسا  جامعة باتنة  التعليم العاليأستاذ   وياالسعيد لر: ا�ستاذ الدكتور 

  مشرفا و مقررا  جامعة باتنة  التعليم العاليأستاذ   دربالةالطيب بو : ا�ستاذ الدكتور 

  عضوا مناقشا  جامعة قسنطينة  التعليم العاليأستاذ   محمد العيد تاورته: ا�ستاذ الدكتور 

  عضوا مناقشا  جامعة عنابة   التعليم العاليأستاذ   بشير مخناش: ا�ستاذ الدكتور 

  عضوا مناقشا  جامعة باتنة  "أ " أستاذ  محاضر   مليكة النوي: الدكتورة 

  عضوا مناقشا  جامعة تبسة  "أ " أستاذ  محاضر   لزھر فارس : الدكتور 
  

  

  

  ھـ 1437/   1436: الموسم الجامعي

  م 2016/  2015                   

        ورة الـمـرأةورة الـمـرأةورة الـمـرأةورة الـمـرأةــــــــصـصـصـصـ

�معاصرمعاصرمعاصرمعاصرــــري الري الري الري الــــيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائ �

�ة مقارنةة مقارنةة مقارنةة مقارنةييييحتليلحتليلحتليلحتليلدراسة دراسة دراسة دراسة  �



 

Université de Batna  


א	���א����������א��������א��א�
���א� �

��א��������א�����א�������������א���א� �

� !!"�#��
��(�)���א'�&�%$ �

�/����א.-א,���א��+�* �

12��א��+��א��
0�����#-א#��� �

 

Université de Batna  

< <
< <

< <
< <

< <

< <
< <
< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <

< <
< <

<Ýç×ÃÖ]<å]…çjÒ�<ì�^ã�<ØéßÖ<íÚ‚ÏÚ<ì†Ò„Ú< <
¡<“’<V†‘^ÃÚ<æ<oè‚u<êe†Â<h�_< <

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �


	�א��א������W� �
�   �א�����������

  �
������Wא����א�������א���� �
�������������א�����  

  

  

  

  
  
  

  ھـ 1437/   1436: الموسم الجامعي

  م 2016/  2015                   

        ورة الـمـرأةورة الـمـرأةورة الـمـرأةورة الـمـرأةــــــــصـصـصـصـ

�معاصرمعاصرمعاصرمعاصرــــري الري الري الري الــــيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائيف الشعر اجلزائ �

�دراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنة �



  

}@fložàflÈžã�c@ïčnÛa@�ÙflnflàžÈčã@flŠ�Øž‘�c@žæ�c@ïčäžÇ�‹žë�c@ğlfl‰

@Žêbfl™žŠflm@bĆzčÛbfl•@flÝflàžÇ�c@žæ�cflë@Şðfl†čÛaflë@ó�ÜflÇflë@Şï�ÜflÇ
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 أ   

�  
شعر العربي منذ أن أنطقه حسه في أولى قوافيه بمتعة الشعر ، فاتخذه متنفسا 

، يرتجي فيه الطمأنينة وا%رتياح النفسي ، ھروبا من قساوة ظروف الطبيعة التي يعايشھا

 و رغم ذلك لم يبتعد بناظريه عن محيطه ذاك الذي ترعرع فيه ، باحثا في عمقه ـ قصًرا

، ليقف من ھذه  معالم الجمال في فضاء أعماقه الجافة حييتُ  ـ عن م5مح التناسب التي

المظاھر على لمسات من وئام نغمة ارتاحت بفعلھا نفسه ، وانجذبت إليھا روحه ، خاصة 

بعد أن استطاعت تلك اAلية ترجمة مشاعره ، فأحس بواسطتھا شعورا جديدا تملكه ، 

، فانتعش بھذا الوجود قوله وفضاًء ساعده في احتواء بوحه بالعشق للطرف اAخر 

راح العربي الشاعر يحس  واستأنس ، وتفجرت فيه ينابيع رقيقة ما اعتادھا سلفا، وھكذا

ليطل على مساحات الجفاف التي تملكت باعا من  ، ُبرُعَم المرأة يفلق ص5بة دخي5ئه

دة ، مشاعره ، فقام لينّصبھا ملِكة قصيدته ومصدر إرواء إيحائه ، فصارت نغمة القصي

سياق ذكر اJخرى، توحدتا في  الواحدة إ% في وباتت القصيدة ِحليًة في جيدھا ؛ % ُتذكر

جسد وروح واحدة % تفترقان أبدا، ھكذا أنطقت المرأة الشاعر بالقصيدة واشتشعر في 

ھل : بنات أفكاره م5مح محبوبته واقعا و فنا ، وترك للنقاد تلك التساؤ%ت تتدافع محيرة 

في القصيدة تقليد فني أم ركيزة جمالية ؟ أم حاجة إنسانية للشاعر؟ وھل يمكننا أن المرأة 

؛ ُتطل عميقا في بنائھا أو ھي التي تنسج ھذا  نرى قصيدة عربية دون حضور المرأة

  .البناء ؟

ُيعدO  ،  ة في الشعر العربي برمته منذ عھود الجاھليةثيمو أظن أن دراسة ھذه ال

تعدد ول من ورائه إلى نتيجة محددة ، بل ھو انفتاح معرفي على تشعبا % يمكن الوص

و المتضادة في بعض اJحيان ، ذاك ، د%%تھا المختلفة في تناول الطبيعة صورة تنوع و

وخاصة زمن الھيام ، في كل العصور  ةالعربي يةالشعرالقصيدة كانت رفيق  المرأة أن

 ارمزيً  فضاءً و ،  ا%ھتماممن  مساحة كبرىو وا%فتتان اJندلسي ، وقد أخذت حيزا ھاما 

في العصر الحديث الغربيين منھم ،  من التوظيف عند شعراء الرومانسية امنفتحً 

فباتت د%لة على ما يختزنه الشاعر رموزھا ، دت عدت ھا وتمدلو% تق، فتعمR  والشرقيين
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 ب   

تنوع العواطف  تكشف عن حزنه وفرحه وكآبته وانشراحه وما كان من ؛في ذاته العميقة 

  .لديه

و انط5قا من ھذه التصورات العامة لUھداف والمنطلقات ، تم تحديد أھم النماذج 

اVبداعية لكوكبة من الشعراء الجزائريين ، خ5ل المستويين الزمانيين الحديث 

مة بين مقدوالمعاصر ، و كان ا%ختيار متوازنا بين أصحاب الخبرة الطويلة و المكانة ال

، و % نغمط حق بخطى واعدة، وشبابنا الذي يسير في طريق النضج وا%كتمال مبدعينا

من لم نذكره، Jن ذكر مجموع المبدعين الجزائريين يتطلب منا فتح الباب لموسوعة قد 

% تكون لھا نھاية ، و ما أريد من اختياري ھذا إ% النموذج الذي أراه يمثل البقية ، و ما 

ما% لتجربة كتسالمنتقاة % تشريف لھا ، و من وجھة أخرى ا ذلك إ% تكليًفا لUسماء

رسالة الماجستير التي أنجزتھا ، وتناولت الطبيعة في الشعر الجزائري الحديث ، و ما 

ذلك إ% لشغفي بمدونة الشعر الجزائري حديثا ومعاصرا كما سلف ، و محاولة التطبيق 

ر اJق5م لنفض غبار النسيان و التجاھل، عليه %ستنباط أھم درره المخبوءة ، والتي تنتظ

ببلوغھا ين من سمو تجربتنا اVبداعية يقنو لن يكون ذلك إ% بأيدي أبنائھا الغيورين، والمت

  .مصاف القمم الشامخة من أسماء إخواننا في المشرق 

بصورة  فتتانو من مجموع التساؤ%ت التي يطرحھا الواقع الثقافي حول مستوى ا%

ي مدونة الشعر القومية لكل قطر عربي ، احتفاًء بقيمية ھذه الثيمة القديمة المرأة ، ف

المتجددة ، تحركت في داخلي غيرة على اVنتاج المحلي الجزائري ، متسائ5 ذاك السؤال 

الطبيعي و لماذا يتأخر التصور في شعرنا المحلي ، فانتابني شعور دفعني أن أكون ذاك 

في ھذا المجال ، وشدتني الفكرة إلى إسقاط تلك التساؤ%ت  المحاول Vضافة لبنة دراسية

سياقه بعنوان يشمل  تبلورعلى مستوى سيرة شعرنا المعاصر فقط ، فكان الطرح قد 

  " . ية مقارنةتحليلصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصر دراسة "

  :  ما يليياJسباب التي دفعتني إلى اختيار ھذا الموضوع فوباختصار ، يمكن حصر 

  الذاتية  -ا  

للشعر و تذوقه ، و خاصة ا%ستمتاع بالدرس النقدي اJسلوبي ، الذي  الميل الخاص �

 . رغب في التواصل معه من خ5ل الدراسات اJكاديميةأ
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 ج   

في إضفاء مزيد من التعريف باVبداع الجزائري ، و شعوري بنقص الساحة  الرغبة �

 .اع ، وخاصة من فئة الشباب منه النقدية في الجزائر من متذوقي اVبد

قياًسا إلى اVنتاج المشرقي ، و كذلك أدب ، لمحو فكرة اVحساس بالنقص  السعي �

 .  جيراننا شرقا وغربا

  الموضوعية -ب

الفنية التجديدية التي يعرفھا مفھوم الصورة بين المبدعين و المنظرين ،  القيمة �

يس مفاھيم خاصة % تخضع للمفھوم وضرورة ا%ستفادة من الطروحات الغربية لتأس

 .بل ترغب في استحداث الصورة الخاصة  يالتقليد

 اجدة الموضوع و اعتباره بصورة مجملة أرضا بكرا ، نأمل أن تكون بذرتنا فيھ - �

المتعطشة Jيادي أبنائه الجادين في خدمته  ا، و إحياًء لتربتھاتحفيزا لغيرنا في إعمارھ

 .تطويره مسعى الصادقين في 

غنى الشعرية الجزائرية و وفرة اVنتاج اVبداعي فيھا ، قياسا بالدراسات النقدية  �

 .وبذلك فتأثيرھا مازال محدودا ، الواعية التي %زالت قليلة و غير ممنھجة 

القيمة التي باتت تمثلھا الصورة الشعرية في التصورات المستحدثة ؛ و التي تجعل  �

 . تبار مستوى الشاعرية اخمن مقاييس منھا مقياسا معياريا 

المعاصرة  تهالشعر الجزائري ، و كانت فتر اختيارھكذا تدافعت بي اJسباب إلى 

أعايش أنسب الفترات وأغناھا لتحقيق ھدفي في دراسة صورة المرأة، من خ5ل زخم 

اVبداعي المتفاوت في القيمة الفنية، وتحقيق المتعة المنشودة،  من اVنتاج إثماره

  .ما يمكن من توسع الدراسة و إثمارھا على لقراءة بانفتاح ا

الدكتور الطيب بودربالة مشكورا ، اJستاذ و قد تم التوصل مع اJستاذ المشرف 

 Rرة بمقدمة إلى خطة تتكون من ث5ثة فصول مجزءة إلى مبحثين في كل فصل ، مصد

و تفصيل ة بخاتمة ، حوت جملة من النتائج المتوصل إليھا في التحليل ، يومنتھ

  : الخطة كاAتي 
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 د   

الصورة والمرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية " الفصل اJول بـ  عنوتُ 

، قدمت في تمھيده ا%شتقاق اللغوي لمدلول الصورة الشعرية ، ليأتي بعد "ا&بداعية

 المفھوم إلى الب5غي المفھوم من.. الصورة الفنية  " ذلك المبحث اJول معنوًنا بـ 

 التقليدي عنوانه جملة من الطروحات ، حول المفھوم في، وقد حوى  "اJسلوبي

الشعرية ، و تطرقُت فيه لجملة من رؤى ب5غيينا العرب في عصور  للصورة

متفاوتة حول الصورة بمفھومھا الب5غي، لنصل إلى قياس المفھوم بمدلوله اJسلوبي، 

ن خ5ل جملة من ، م الشعرية للصورة الحديثة و المعاصرة من خ5ل الرؤية

الحداثيين العرب ، ثم استخ5ص رحلة مفھوم الصورة بين القديم و الحديث ، لنخلص 

إلى تثمين أھمية الصورة و آليات إنتاج المعنى بواسطتھا ، و تم التمييز بين اAليات 

  .اللفظية و اAليات الب5غية لھا 

 العربي الشعرفضاء  في أةالمر رحلة" و كان المبحث الثاني تاريخيا ، تم عنونته بـ

من  ه الحديثزمنبوابة ، متتبعين رحلة المبدعين العرب بصورة المرأة عبر  "الحديث

 المرأة صورةحضور في حاسما  هإبداععند كل شاعر يعد ھا ، متوقفين ادروأبرز خ5ل 

كان انفتاح الرؤية في الصورة من فمن رؤية خاصة و مختلفة ،  انط5قافي مدونة شعره 

 فوقفنا،  هالمتعددة في شعر أنماطھا بصورة أطلّت المرأة نْ مَ ماصطفينا  منخ5ل إنتاج 

م ث، )الرصافي و الجواھري و حافظ إبراھيم (  المحافظين اVص5حيين الشعراء عند

، ثم في  فأبو القاسم الشابي فنزار قباني فمحمود درويش، أمير الشعراء أحمد شوقي 

، لنخلص في نھاية المبحث إلى صورتھا  فدوى طوقانشعر اJنوثة بين نازك الم5ئكة و 

  .في مدونة الشعر الجزائري الحديث من خ5ل كوكبة من مبدعينا رجا% ونساًء 

أصول الراھن الشعري الجزائري "  ثم نفتح ملف الفصل الثاني ، المعنون بـ

تقابلية الكتابة اVبداعية في الشعر " ثه اJول إلى ، بالتطرق في مبح "وروافد تطوره 

ھا الشعر الجزائري من ، والتعرف على اAليات التي استفاد" الجزائري المعاصر 

فكان اJدب الذكوري و تناولنا إنتاج مرحلة ، المعاصر، وتم تقسيمه إلى جنسي أق5مه 

، ثم أدب ) الوطنية (ت التواجد ا%ستعماري، ومنه إلى صورة مبدعي مرحلة الستينيا

ثم تخصيص الدراسة إلى ما اعتبره الباحثون يشمل مرحلة ) ا%شتراكية(السبعينيات 

  .الشعر الجزائري المعاصر 
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إلى التجربة اVبداعية النسائية ، و مناقشة مشكلة المصطلح بالبحث  بعد ذلك انتقلنا

ھوية خاصة بمعالجة جملة في اJصول العربية أو% ، ثم ا%ستق5لية من خ5ل اكتساب 

روافد اVبداع النسوي الجزائري ، الكتابة النسوية الجزائرية بين ( من الطروحات ؛ 

الواقع و المتخيل ، مفھوم الشعرية في اVبداع النسوي، لغة اVبداع الشعري النسوي بين 

  ). الجسد واJلم

ي الجزائري تجليات صورة المرأة في النص الشعر" ليخصص المبحث الثاني لـ 

 م5مح ، من خ5ل جملة من الصور البارزة في التوظيف الشعري ، كاستخدام" المعاصر

التصوف والغزل التذوقي ، ثم  شعر في صورتھا ثم د%%ت إيحائية،كالجسدية  المرأة

صورتھا تمثي5 للوطن أو المدينة ، ثم التوظيف الرمزي لصورتھا ، ثم التوظيف 

  .  قصيدةً  مثل المرأةجمال و الحسن في تاJسطوري ، ثم صورة ال

أدوات التشكيل الجمالي لصورة المرأة في " الفصل الثالث بإبراز ،  انفردو قد 

، و تم تقسيمھا إلى تشكيل فني ، تناول سياقية اللغة الشعرية  "الشعر الجزائري المعاصر

إلى صوتية الكلم وفيه تطرقنا  )rythme(  في اVبداع الجزائري المعاصر ، ثم اVيقاع

  .وأھم تشكي5ت اJوزان ، ثم عرجنا على فنية التكرار بأنواعه 

و إنتاج الد%لة ، و انطلقنا من صورة البنية التصويرية  أما المبحث الثاني فتناول

، ثم تحدثنا عن ) التشبيه ، ا%ستعارة ، الكناية ( التركيب البياني ، من خ5ل توظيفات 

، فتوظيف الرمز و اJسطورة،  déviation المحو ، ثم ا%نزياح شعرية البياض و كتابة

  . l’ intertextualité وأخيرا التناص

لنختم اJطروحة بخاتمة شملت ما تم رصده من نتائج كان نقاط ا%نشغال في دراستنا 

  .ومثار للعديد من التساؤ%ت خ5ل رحلة البحث الشاقة 

الدراسات مساعدا حقيقيا لبحثنا ھذا ،  و من بديھي الدراسة أن تكون ھناك بعض  

في مجال الھندسة العامة ، و عديد معلومات الموضوع من مثل دراسة الدكتور صالح 

 المرأة( ، و دراسة الباحثة فاطمة تجور) 2003المرأة في الرواية الجزائرية (مفقودة  

رأة في صورة الم( رفيق خليل عطوي ، و دراسة اJستاذ ) 2000 في الشعر اJموي

 شعرية المرأة وأنوثة القصيدة( في  دوشيأحمد ح، واJستاذ ) 1986شعر الغزل اJموي 
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: ، و رسالة الباحث يوسف عبد المجيد الضمور)  2001 قراءة في شعر نزار قباني

  . 2011ردنجامعة مؤتة اJ) صورة المرأة في شعر خليل مطران ( رسالة ماجستير 

اعدتنا على ھذه اJطروحة ، فيبقى من العسير تعدادھا أما الدراسات اJدبية التي س

كاملة في ھذا المقام ، و لھذا تبقى صفحات مكتبة البحث و قائمة المصادر و المراجع 

المثبتة في آخر ھذه الدراسة ، وجھة الراغبين في التعرف على زادنا في ھذا العرض و 

التساؤل وا%ستخ5ص و التحليل  استثناًء أن نذكر مدى الجھد المبذول في عملية، يمكن 

 . في مواجھة كم كبير من دواوين الشعر ، تم تقليب صفحاتھا و قد أخذت منا وقتا طوي5 

و قد اعتبرنا في طرحنا ھذا أن المنھج النقدي اJسلوبي التاريخي ، في رصد 

صورة المرأة في مدونة الشعر العربي عموما ، و كذلك التطور الحادث في مفھوم 

ورة الشعرية كمبحث خاص غربيا و عربيا ، أنسب المناھج لھذه المھمة ، إضافة الص

إلى النقد اJسلوبي اJدبي من خ5ل قراءة النصوص الشعرية ، و تذوق التصور العربي 

وخاصة اVبداع الجزائري حول صورة المرأة ، بتعدد مظاھرھا الواقعية و الرمزية 

ج المقارن ؛ من خ5ل إبراز التصور الفني للمرأة خصوصا ، كما تم ا%عتماد على المنھ

التركيبين ، فكان التساوق  ر الشعر النسوي و الذكوري ، و بيان م5محھا في ك5اسمفي 

، من خ5ل قراءة النماذج النسوية ؛ أي ما كتبته  المناسببين توظيف المنھج النقدي 

أي جعل المرأة مبدعا وقارئا ،  المرأة عن ذاتھا ، و ما تحتمله كتابتھا من منظور مقابل

  .الذكوري الذي تكون فيه المرأة موضوعا فقط   اVبداعيالمنتج وموضوعا ، أمام 

أما عن الصعوبات التي صادفتنا و زادت من بع]ض حيرتن]ا أم]ام تش]عب الموض]وع 

  :و شساعة أفقه الذي تجاوز التصور اJولي الموضوع  للبحث يمكن حصرھا فيما يلي 

 . تاج الشعري و صعوبة ا%ختيار وفرة اVن -

للد%لة النسائية يكون مغايًرا ، وخاصة أمام  انفتاحية القراءة التي قد تجعل من تصورنا -

وجود أصحاب اJعمال ، ما يجعلنا أمام البحث الدقيق و القراءة المتفحصة للمتن ، 

 .حتى نجد اVشارات الفعلية الدالة 
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 ز   

، خاصة و أن أغلب ھذا اVنتاج  ية المناسبةاJعمال اVبداعصعوبة الحصول على  -

وخاصة مع ، يتطلب تواص5 ذاتيا مع المعنيين ، وھذا غير متاح في كثير من اJحيان 

 .الشاعرات

 إن عناصر و أدوات التذوق الفني تعمل متكاملة ، و قد تطلبت منا الدراسة الفصل -

 .يكون أقل تحققا الجمالية من مستوى قد يجعل بينھا، ولذلك فدراستھا منفردة

ھا كما بنيتھا و اJستاذ المشرف ، و تجدني أمام ھذه أھم معطيات اJطروحة قد يسرتُ 

اJستاذ ضل اأنحني احتراما و تقديرا ، لما خصني به أستاذي الف محترمشخصه ال

الدكتور الطيب بودربالة من مشمول الرعاية و التقدير ، و ما أو%ني به من شعور الثقة 

من خ5ل معايشته لحلمي في ھذا البحث ؛ بنصائحه وتوجيھاته الصميمية ،  بالنفس ،

  .آي الشكر و ا%حترام  جليلأتقدم له بمني وعرفاًنا 

لجنة القراءة والمناقشة الموقرة، إلى الدكاترة في و% يسعني في اJخير إ% أن أتوجه 

على متن ھذا العمل ،  ھااط5ع أھمية خ5له من ولتھبجزيل الشكر و ا%متنان على ما أ

: أحدھمولتسمح لي أن أكرر بذات اللسان و نفس الحال ، على مسامعھم الكريمة ما قاله 

ُه %َ َيْكُتب أََحٌد ِكَتاباً ِفي َيوِمِه إِ%ّ َقاَل ِفي َغِدهِ  « Rَر َھَذا لََكاَن أَْحَسن إِن[ي َرأَيُت أَن ،  لَو ُغي[

َم َھَذا لََكان أَْفَضل ، وَ  حَسنَولَو ِزيَد َھَذا لََكاَن ُيْستَ  ،  لَو ُترَك َھَذا لََكاَن أَْجَمل ، وَ  لَو قُد[

  )1(».ُھَو َدلِيٌل َعلَى ِاسِتي5َِء الُنقِص َعلَى ُجملَِة الَبَشرِ  َوَھَذا ِمن أَْعَظِم الِعَبِر، و

   و آخرا و الحمد 1 أو0ً 

                                                 

أعده للطبع و وضع فھارسه ، 1ج، أحوال العلوم لمرقوم في بيان أبجد العلوم الوشي ا:  حسن القنوجيبن يق د[ صِ .)1(
 . 71ص ،  1978، سوريا ، ، دمشق ، منشورات وزرة الثقافة و اVرشاد القومي  ، عبد الجبار زكار
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  الصورة و المرأة بين المفھوم و الرؤية الجمالية: الفصل ا�ول 

  

  : قديمت

  )ا�سلوبي المفھوم إلى الب�غي المفھوم من( الصورة الفنية  :  المبحث ا�ول

  الشعرية للصورة التقليدي أ ـ المفھوم

  : الشعرية للصورة الحديث و المعاصر المفھوم - ب 

  يث الصورة بين القديم و الحد -ج 

  

  الحديث العربي الشعرفضاء  في المرأة رحلة : المبحث الثاني

  العربي الشعر في المرأة صورة :تقديم 

  :المرأة في أدب أع�م الشعر العربي الحديث ـ  1

، نازك الم�ئكة،  القاسم الشابي وأب،  أحمد شوقيالرصافي ، الجواھري ، (  

  )محمود درويش، نزار قباني ، إبراھيم ناجي ،  فدوى طوقان

  المرأة في مدونة الشعر الجزائري الحديث  ـ  2
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عل��ى ، ق��ديما وح��ديثا ، لص��ورة الفني��ة ل ھمدراس��ات للق��د وق��ف الدارس��ون ف��ي ج��

 الش���عر مرك��ز نق���اد الاعتبرھ��ا  ب���ل وف���ي البن��اء الفن���ي ا'ب��داعي ، أھميتھ��ا عتب��اِت 

ول��ذلك ، بمع��زل ع��ن وجودھ��ا  هم��اقواس��تواء / يمك��ن ،  هض��رورة م��ن ض��روراتو

اغتن��ت ، فآلياتھ��ا تق��دير ا و د قيمتھ��ي��حدت ف��ي الم��دوناتتنوع��ت الدراس��ات وتش��عبت 

 ا'ب��داعال��ذي اتخ��ذ منھ��ا عنص��را فع��ا/ ف��ي بن��اء و حيوي��ة با'نت��اج، الس��احة النقدي��ة 

  .العربي قديمه وحديثه هفي مسار تاريخا9دب ، الشعري على مر عصور 

تتقاطع في اعتبار الصورة حقيقة الشيء ، في مدلولھا العام  ا;راءھذه  أنغير 

 )ص و ر (  فلن نجد في م�ادة ، بحثنا في معاجم اللغة وسعت إنوه ، وھيئته و صفت

ر اب��ن منظ��ور ف��ي التعري��ف َك��عل��ى م��ا ذَ ،  امختلًف�� آخ��رھا ف��ي ذك��ر معن��ى أح��دِ  دَ ُبْع��

ر ل�ي عل�ى ھيئ�ة تص�وG (و، ه ص�ورتَ  توھم�تُ  أي) الش�يءَ  فتص�ورتُ (،  آنف�االمذكور 

عل�ى  و، عل�ى ظاھرھ�ا  د في كHم العربرِ الصورة تَ  « ا9ثيرابن  يقول،  )صورته

ص�ورة الفع�ل ك�ذا وك�ذا أي :  يق�ال؛  وعلى معنى صفته، معنى حقيقة الشيء وھيئته

»وصورة كذا وكذا أي صفته ،ھيئته
)1(

 .  

وليس ببعيد ما ذكره الفيروزآبادي والزمخشري وغيرھما ، مما أخذت المعاجم 

والص�فة والحقيق�ة،  اللغوية من معنى الصورة الد/لي ، في أنھا تعني الشكل و النوع

فالص���ورة إب���داع المص���ور والمص���ور م���ن أس���ماء L تع���الى ِذْك���ُره ، و ق���د ش���رح 

 Gَبھ�ا ، وأعط�ى ك�ل Gر جمي�ع الموج�ودات و رت Gص�و L المفسرون مدلول ا/سم في أن

  .شيء منھا صورته الخاصة ، وھيئته التي يختلف بھا عن غيره من المخلوقات 

رة بمعن��ى الش��كل ؛ فص��ورة الش��جرة ش��كلھا م��ادة الص��و «يق��ول عل��ي ص��بح 

                                                 

 . 304، ص 2004،  3، ط  بيروت صادر،دار ،  8م  ،لسان العرب : ابن منظور .)1(
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»وصورة المعنى لفظه ، و صورة الفك�رة ص�ياغتھا
)1(

، و م�ن ھ�ذا المنطل�ق نعتب�ر  

الصورة الشعرية مجموعة ا9لفاظ و الجم�ل الت�ي تنطل�ق م�ن عقي�دة الش�اعر، لترم�ز 

إلى د/لة وتجسد صورة المعنى في لفظه ، و صورة الفكرة في ص�ياغتھا و بنائيتھ�ا 

امة ، فالصورة الشعرية ما وقر في الفك�رة كمعن�ى ، وجس�ده اللف�ظ بد/ل�ة ترجم�ة الع

م��ا ترس��ب م��ن ص��ورته ف��ي ال��ذھن ، غي��ر أن ا9لف��اظ و العب��ارات وس��ائل لترجم��ة 

المعنى الجامد ، و عليه تحتاج في اس�تعما/تھا اللغوي�ة إل�ى اس�تخدام المج�از لتحقي�ق 

9لف�اظ بص�ورة حقيقي�ة / يس�اعد عل�ى تشكيل الصورة الشعرية ، قي حين استعمال ا

  .تحقيق الغاية ، و إن كان يساعد في الوصول إليھا في شكلھا البسيط 

  

  )ا�سلوبي  المفھوم إلى الب�غي المفھوم من( الصورة الفنية  

  

اختلف الدارسون في تحديد مفھوم ثابت للصورة الفني�ة ، و أتع�بھم ب�ذلك إيج�اد 

ولھا تع�اريفھم ، م�ا يجعلن�ا نق�ف عل�ى موض�وع م�ن عناصر متقاربة تتقاطع ف�ي م�دل

، )2( الصعوبة بمكان ، و لعل ھذه الصعوبة كامنة في كثير من المصطلحات ا9دبي�ة

فھ���م لطالم���ا ع���اُنوا م���ن مش���كلة المص���طلح، فوقف���وا حي���ال ھ���ذا المص���طلح موق���َف 

م�ن المص�طلحات الواف�دة عل��ى  «المتن�اقض؛ فبعض�ھم ي�رى أن لف�ظ الص��ورة الفني�ة 

ا وفكرن��ا ، ج��راء ا/حتك��اك الثق��افي والتق��ارب الفك��ري الواق��ع ب��ين الثقاف��ات ، أدبن��

، و أن م�ا  )3(»وخاصة الشرقية والغربية، و أن اللفظ / ج�ذور ل�ه ف�ي نق�دنا الق�ديم 

ذكره أسHفنا القدامى من تحديد لمدلول المصطلح ، يدخل ف�ي س�ياق تعلي�ل الص�ورة 

إبراز ھ�ذا المفھ�وم م�ن مرجعي�ات رواد الفك�ر / تناو/ لھا ، وراحوا يسترسلون في 

الغرب��ي ، ويترجم��ون المع��اني المرتبط��ة بتحدي��د تعري��ف الص��ورة الفني��ة م��ن خ��Hل 

  .  الدراسات الغربية
                                                 

 .3ت ، ص.الصورة ا9دبية تاريخ و نقد ، دار إحياء الكتب العربية ، القاھرة ، د: علي صبح ينظر.)1(

 .91، ص 2000،  1الصورة الفنية في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة، القاھرة، ط: راھيم أمين الزرزمونيإب)2(

 .12، ص1982، 2ان ، طا9قصى، عمّ  ةالصورة الفنية في الشعر الجاھلي ، مكتب: نصرت  نعبد الرحم)3(
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و اعتبر النقاد أن الصورة في الدرس النقدي عامة تأتي منعوتة بألفاظ ، تحم�ل 

بعض المراج�ع منف�ردة ،  ، وقد ُتذَكر في) فنية ، أدبية ، شعرية ( ھذه المصطلحات 

و ف��ي ذل��ك وإن اختلف��ت النع��وت ف��ي تحدي��د بنيتھ��ا و مجالھ��ا ال��د/لي ، فإنھ��ا حتم��ا 

تشترك في أداء معاني متطابقة ، و مرد ھذا ا/ختHف ف�ي التوظي�ف الوص�في يع�ود 

إل��ى التن��وع والتع��دد ، وا/خ��تHف ف��ي ترجم��ة المص��طلح م��ن ا;داب الغربي��ة و م��ا 

منظور ما سبق و أن الصورة مصطلح وافد علينا من الغ�رب،  تنتجه من فكر ؛ فمن

             فق���د ت���رجم أدباؤن���ا اللفظ���ة بم���دلولھا المعن���وي ؛ فق���د ج���اءت ف���ي كتاب���ات الغ���ربيين

 )L’ IMAGE PROFESSIONNELLE  ( فتق��اَرَب الم��دلول اللفظ��ي عن��د ،

ب المفھ�ومين مترجمينا، فكانت مرة الص�ورة الفني�ة ، و أخ�رى الص�ورة ا9دبي�ة لق�ر

         ف���ي ذھنن���ا ف���ي الد/ل���ة م���ن بعض���ھما ، وإذا توجھن���ا إل���ى الش���كل واعتبرن���ا ِض���منًيا 

، فإن��ه علين��ا إط��Hق الك��ل عل��ى  )1(»ارتب��اط مفھ��وم الص��ورة با'ب��داع الش��عري  «

الج���زء ، وم���ن ب���اب تخص���يص الش���عر بھ���ذه الح���ال م���ن التص���ور كان���ت الص���ورة 

  .الشعرية

  

  : الشعرية للصورة التقليدي المفھوم:  -أ 
  

من منطلق تسليم النقاد ب�أن الش�عر ذات�ه ق�ائم عل�ى الص�ورة ، يمك�ن ا/س�تئناس 

ب��أن روح مفھ��وم مص��طلح الص��ورة ق��د تناول��ه نق��دنا الق��ديم ، م��ن خ��Hل رؤي��ة عدي��د 

ممارسيه وخاصة في شقه الشعري ، غير أن اتفاقھم في التناول لم يش�مل المص�طلح 

قتراب��ات أب��ي عثم��ان الج��احظ و عب��د الق��اھر الجرج��اني ذات��ه ، إنم��ا يمك��ن اعتب��ار ا

وقدامة بن جعفر ، وغيرھم ممن خاضوا في ھذا المجال رغبًة في التنظي�ر للش�عر ، 

وحال��ة ص��احبه و قيم��ة م��ا يحمل��ه المعن��ى المب��َدع ، إنم��ا ھ��و تن��اول لمفھ��وم الص��ورة 

                                                 

، 1994، 1ط، الثقافي العربي ، بيروت  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، المركز: بشرى موسى صالح )1(

 .19ص
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لبعض الضوابط  بمعناه البسيط المباشر ، وبذلك وإن كان للنقاد المحدثين رأي مغاير

عموم��ا ، إ/ أن النق��اد ق��ديما وح��ديثا وقف��وا َص��فين ب��ين مؤي��د لفك��رة حداث��ة م��دلول 

الصورة ، وعدم ا/طمئنان إلى اعتبار م�ا ذك�ره ا9ق�دمون منطلًق�ا لب�روز المص�طلح 

وبداي��ة رحل��ة الدراس��ة في��ه ، و ب��ين س��رب مم��ن اعتب��ر جھ��د أولئ��ك الدارس��ين بح��ق 

ثل حجر ا9ساس في ھذه التحو/ت، التي يعرفھا مفھوم�ه منطلقا لذلك ، وأفكارھم تم

  .في دراساتنا الحديثة ، ولكل فريق أدلة وركائز ينطلق منھا

لق��د اس��ترعى انتب��اه نق��اد ا9دب ق��ديما ھ��ذا التواف��ق ب��ين ا'نت��اج ا9دب��ي والحال��ة 

النفسية لصاحبه ، و ربطوا بينھما وفاضلوا م�ن خ�Hل ذل�ك ب�ين ش�اعر وآخ�ر ، م�ن 

وا أب�رعھم م�ن ي�أتي ب�أقوى  منطلق Wقوة حضوره داخل ذلك ا'نت�اج الش�عري ، و ع�د

وأذكى الُنُسج التصويرية ، و أجودھم م�ن أحس�ن إث�ارة انتب�اه الحك�م تح�ت قب�ة س�وق 

عكاظ ، واستثارته بأجمل اللوحات الفنية ، ما يدفعه بإحساسه المرھف إل�ى أن يق�ول 

ق��ا للعم��ل م��ن منطل��ق ص��ورٍة أحس��َن ، تثمين��ا دقي »ھ��ذا أحس��ن م��ا قال��ت الع��رب  «

الشاعر صوغھا ، و أطرب الَحكم نسجھا ، فيش�مل الُحك�م ك�ل العم�ل دون اس�تثناء ، 

وما تنقيح زھير بن أبي ُسلمى لقص�ائده إ/ /عتب�ارات نقدي�ة ينطل�ق فيھ�ا م�ن تثم�ين 

أن  ذاتي ، مرتكزه المؤثرات النفسية التي أنتجت ھذا ا'بداع ، فيراه بعين الناق�د بع�د

أنتجته قريحة المبدع ، فيحفظ ما َحُسَن من�ه بن�اًء ومعن�ى ، ويح�ذف م�ا تناقض�ت في�ه 

روح الصورة و قوة البيان ، و ھكذا إذا استرسلنا في ا9مثلة فقد نق�ع عل�ى كثي�ر م�ن 

ا'نتاج ، الذي ثمن أصحابه من خHل المبنى قيمة المعن�ى ، وم�ن خ�Hل الش�كل ق�وة 

التصوير ما جل عمقه وتتابعت إيحاءاته ، و أث�ارت ف�ي  اللفظ وإيقاعه ، و من خHل

المتلقي ظHل الد/لة ، واستقطاب كل إشارات ا'يحاء وتجميعھ�ا، ف�ي بن�اء يح�ق ل�ه 

  .أن يأخذ حيزا من انشغال المتلقي واھتمامه

،  وھك��ذا أث��ار انتب��اه نقادن��ا الق��دامى ھ��ذا الت��رابط ب��ين اللف��ظ و المعن��ى م��ن جھ��ة

الشعورية لمبدع البناء الفني من ا9خرى ، و إن لم يحرصوا عل�ى  وبينھما  و الحالة
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إيج���اد المص���طلحات المناس���بة الدقيق���ة و المس���تقلة المعب���رة ع���ن الح���ال ، فتش���ابھت 

وھ�ذا م�ن ا9س�باب الت�ي ح�دت ب�بعض النق�اد  -المسميات الدالة عن المعنى المختلف 

انش��غالھم ع��ن وض��ع ھ��ذه و م��رد ذل��ك  -المح��دثين إل��ى الق��ول بحداثي��ة ھ��ذه المف��اھيم 

التسميات ، و تعلة ذلك أنھم ليسوا أھل تخصص واحد، بل ك�ان فك�رھم موزع�ا ب�ين 

ص���نوف العل���وم المختلف���ة والمتنوع���ة، فل���م يوجھ���وا اجتھ���ادھم إل���ى البح���ث ع���ن 

المص��طلحات المناس��بة ، رغ��م أنھ��م ق��دموا لھ��ا تفس��يرا وتوض��يحا يتق��ارب ف��ي عدي��د 

العص�ر الح�ديث ، فالج�احظ وھ�و ي�دلي ب�دلوه ف�ي المواضع مع م�ا انطل�ق من�ه أدب�اء 

بلغ��ه أن أب��ا عم��رو «: تعري��ف مفھ��وم الص��ورة الش��عرية وإب��راز مظھرھ��ا؛ يق��ول 

ذھ�ب الش�يخ : الشيباني استحسن بيتين من الشعر لمعناھما م�ع س�وء عبارتھم�ا ؛ ق�ال

، يعرفھم�ا العجم�ي والعرب�ي  قإلى استحسان المعنى والمع�اني مطروح�ة ف�ي الطري�

وي والقروي ، و إنما الشأن في إقامة الوزن و في تخير اللفظ وسھولة المخرج والبد

وض�رب م�ن وكثرة الماء ، و في صحة الطبع و جودة السبك ، فإنما الشعر ص�ناعة 

، وب�التمعن ف�ي ھ�ذا الق�ول يمك�ن اتخ�اذ ھ�ذا التعري�ف منطلق�ا تأسيس�يا  )1(»التصوير

حسان الشيخ للمعنى دون اللفظ، والرغب�ة ومبدئيا لتحديد مدلول الصورة الفنية ، فاست

ف��ي الد/ل��ة عل��ى حس��اب الش��كل ، ي��راه الج��احظ نقص��ا ف��ي إدراك الص��ورة التام��ة ، 

فالمعاني كما ذكر ملق�اة عل�ى حاف�ة الطري�ق ، و إش�اعتھا إنم�ا ھ�ي ف�ي يس�ر تناولھ�ا 

، وأحقية كل فرد في التزود منھا، 9نھا وشيوعھا / يجعل من انتق�اء بعض�ھا إب�داعا 

كل ا'بداع في مزاوجة المعن�ى بغي�ره م�ن آلي�ات التعبي�ر،  –والرأي للجاحظ  –إنما 

الت��ي تعط��ي ھ��ذه المع��اني إش��عاعا تعبيري��ا يزي��دھا ق��وة و د/ل��ة وإيح��اًء ، فمص��طلح 

كان في نفس الوقت الذي يشير فيه إلى قدرة الشاعر كص�انع عل�ى  « التصوير عنده

لش�اعر يس�تعين ف�ي ص�ناعته بوس�ائل تص�ويرية التأثير في ا;خرين ، يشير إل�ى أن ا

، من خHل ا'لحاح على لغة المشھد والمنظور، مما يجعل�ه  تقدم المعنى تقديما حسيا

                                                 

 .132 ،131، ص صت .د ، القاھرة، مكتبة الخانجي  ، تحقيق عبدالسHم ھارون، 3الحيوان ج: الجاحظأبوعثمان )1(
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  .)1(»نظير الرسام ومثيH له في طريقة التقديم

التص����وير الج����احظي خط����وًة نح����و التحدي����د ال����د/لي لمص����طلح  «لق����د ك����ان 

دى الش��اعر ، أن تش��مل المع��اني ألفاظ��ا وق��د اش��ترط ف��ي بنيت��ه الفني��ة ل�� )2(»الص��ورة

تمت��از بس��ھولة مخارجھ��ا و يس��ر وجودھ��ا ف��ي ذھ��ن المتلق��ي ، لك��ي تج��د ا/قتب��ال 

وا/ستيعاب،  إضافة إلى بناء ھذه ا;ليات التعبيرية بطريقة فنية لتؤدي معنا واضحا 

وجليا ، يمك�ن حص�ره و إدراك ماھيت�ه و د/لت�ه ، و ك�ان /ش�تراط ذل�ك أن المع�اني 

ش��اعة مطروح��ة ف��ي الطري��ق ، يعرفھ��ا الع��ام والخ��اص غي��ر أن التعبي��ر عنھ��ا أي م

الطريق��ة ، ھ��ي الت��ي تمي��ز ھ��ذا الش��اعر ع��ن غي��ره و ترف��ع ھ��ذا الق��ول عل��ى حس��اب 

نظيره، فا;لية عند الجاحظ وح�دة فاص�لة ف�ي بن�اء الص�ورة ول�يس المعن�ى فحس�ب ، 

التوفي�ق ف�ي أداء مھمتھ�ا ، ومنھج بناء ھذه ا;لية ھو الذي يعط�ي للص�ورة والمعن�ى 

فكلما كانت أكثر يسرا و أقوى تأثيرا كان التصوير أوف�ق و التعبي�ر أنج�ح ، فبرؤيت�ه 

يطرح 9ول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسي للشعر ، و قدرته على  «تلك 

إثارة ص�ور بص�رية ف�ي ذھ�ن المتلق�ي ، و ھ�ي فك�رة ُتَع�دW الم�دخل ا9ول أو المقدم�ة 

    )3(»ى للعHقة بين التصوير و التقديم الحسي للمعنى ا9ول

واستفاد البHغيون من ھذه ا9قوال ، فقدام�ة ب�ن جعف�ر ق�د خ�اض ف�ي موض�وع 

آليات الشعر و بنائه ، وعHقة شقه الشكلي بنظيره و جزئه المعنوي ، و أضاَف إل�ى 

المفھ��وم ؛  الدراس��ات الت��ي تس��ابقت ف��ي ھ��ذا المج��ال ملمح��ا م��ن الدق��ة ف��ي تحدي��د ھ��ذا

أن المعاني كلھا معروضة للشاعر، و له أن يتكلم منھا فيما أحب و آث�ر ،  «: فيقول 

م��ن غي��ر أن ُيحظ��َر علي��ه معن��ى ي��روم الك��Hم في��ه، إذ كان��ت المع��اني بمنزل��ة الم��ادة 

الموضوعة ، والشعر فيھا كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه /بد فيھا م�ن 

                                                 

،  3الصورة الفنية في التراث النقدي والبHغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط : جابر عصفور.)1(
 .260، ص 1992

 .21الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، ص : بشرى موسى صالح .)2(

 .260الصورة الفنية في التراث النقدي والبHغي عند العرب ، ص : جابر عصفور .)3(
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ر الصور منھا ؛ مثل الخشب للنج�ارة والفض�ة للص�ياغة ، شيء موضوع ، يقبل تأثي

  . )1(»أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة ... وعلى الشاعر

فالصورة في نظر قدامة ، ب�العودة إل�ى الق�ول الس�ابق تمث�ل ، الوس�يلة والس�بيل 

ياغتھا الفعلي�ة ، الذي ينتھجه ا9دي�ب م�ن خ�Hل البن�اء الفن�ي ف�ي تش�كيل الم�ادة و ص�

ب م��دلول الص��ورة ف��ي البن��اء وا'يج��اد، بض��رب وھ��و ب��ذلك / يج��د فرق��ا حينم��ا يق��رّ 

أمثلة عن ِح�َرٍف عام�ة، م�ا يؤك�د دور الم�ادة ف�ي ص�ناعة ا9ش�ياء كم�ا تعتم�د بع�ض 

، و ينطل�ق اب�ن ) مثل الخشب للنج�ارة و الفض�ة للص�ياغة(الحرف كما جاء في قوله 

الت�ي يراھ�ا أيض�ا ع�امH مھم�ا ، غي�ر أنھ�ا ليس�ت ك�ل  جعفر من خHل دور المع�اني

العامل في تشكيل الصورة ، فHبد ل]ديب من مھارة و حذق الصنعة التي تمكنه م�ن 

تحوي��ل ھ��ذه المع��اني المعروف��ة المش��ھورة إل��ى بن��اء فن��ي جمي��ل ، تط��رب ل��ه أذان 

م��ن يح��ول الس��امعين و ترت��اح عن��د َجم��ال د/لت��ه أفئ��دة المتلق��ين ، فالص��انع الم��اھر 

الخشب أو الفضة إلى قطعة فنية كان�ت في�ه س�لفا ، وھ�ذا المب�دع ھ�و وح�ده م�ن انتب�ه 

إلى وجودھا ، و ب�ادر إل�ى إظھارھ�ا بم�ا أوت�ي م�ن ح�س مرھ�ف ، وش�عور اس�تولى 

عليه استشعار ا'بداع و الجمال ، وإ/ ما الفرق بين صانع وآخر، وبذلك نص�ل إل�ى 

 -وآخ��ر؟ م��ا دام ا9دب ـ عل��ى ق��ول الج��احظ م��ا الف��رق ب��ين ش��اعر .. ل��ب تس��اؤلنا 

وبحث�ا /رتي�اح ، صناعة من الصناعات التي يتقرب منھا ا'نسان طلب�ا لِلَ�ذة الجم�ال 

نفسي  قد تجده بين ثنايا ألفاظ ألفتھا ا9ذان ، غير أنھا لم تألف بناءھا الفني ف�ي غي�ر 

  . ثر ممن جاء بعدھمعرف منه ا9قدمون أك قدما أراد إبداع الشاعر ، والكHم مشاع 

و نخلص من رأي قدامة في الصورة ، أن البناء الفني إنم�ا ھ�و معن�ى / ب�د ل�ه 

م��ن قال��ب يش��كله و يرس��م مHمح��ه ، ف��اللفظ بالنس��بة للمب��دع ھ��و الوس��يلة الت��ي ينح��ت 

بواس��طتھا معاني��ه ، و يش��كل م��ن خHلھ��ا ص��ورا متكامل��ة متجانس��ة يح��رص عل��ى 

ل��ة و أت��م أش��كالھا الجمالي��ة ،  و يتنق��ل م��ن خ��Hل إخراجھ��ا إل��ى المتلق��ي ف��ي أبھ��ى ح
                                                 

 . 7، صم 1948، 1، القاھرة ، ط،  ، مكتبة الخانجى نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى: قدامة بن جعفر .)1(



  �� ����� ��:






  ا�بداعية الصورة و المرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية 

  16 

ص��ورة ا'ب��داع المتخيل��ة م��ن معن��ى إل��ى غي��ره ، بواس��طة نح��ت ا9لف��اظ وتش��كيلھا 

للمع��اني المرج��وة ، و ب��ذلك ت��تم عملي��ة ا/نج��از مقرب��ا ص��ورة ا'ب��داع م��ن خ��Hل 

ھ�ا الِحَرف الصناعية ، فقطعة الخشب التي / تقدم سرھا المكتن�ز ف�ي عمق�ا م�ن رؤيت

ا9ول��ى ، و/ تح��رك ف��ي ا'نس��ان أي ش��عور تتح��ول ب��ين أنام��ل النج��ار و فك��ره إل��ى 

عمل إبداعي ، يثير في كل نف�س الش�عور بالجم�ال ليثن�ي عل�ى تل�ك ا9نام�ل المبدع�ة 

التي تواصلت شعوريا وعمق تلك القطعة الص�ماء ، وك�ذلك يمك�ن الق�ول ع�ن قطع�ة 

ال�ذي ح�ذق مھنت�ه ق�د تھ�امس م�ع تل�ك  الفضة أو الذھب بين أنام�ل الص�ائغ الم�اھر ،

القطعة ، حتى جاءت على تلك الحال من ا'بداع العجي�ب الجمي�ل، إن�ه الت�رابط الت�ام 

ب��ين الش��كل و المعن��ى فل��و/ الخش��ب و ل��و/ الفض��ة م��ا َوج��دت أنام��ل الص��انع مج��ال 

إبداعھا ، و لو/ ھذا لبقي سر ھذه القطع مخفي�ا ، و مات�ت بحس�رتھا تخت�زن الجم�ال 

عمقھ�ا و / تس�تطيع الب�وح ب�ه ، ك�ذلك ل�و/ ا9لف�اظ و الجم�ل م�ا ظھ�رت براع�ة  في

وحذق الشاعر أيضا ، و قد مال قدامة كما ظھر من خ�Hل التحلي�ل إل�ى الش�كل أكث�ر 

من المعنى ، و يذكر أن معيار الجمال في تشكيل الصورة اھتم�ام مب�دعھا بجزئياتھ�ا 

رصيع ، و السجع و اتس�اق البن�اء  واعت�دال أحسن البHغة الت «البHغية ، فيذكر أن 

الوزن واشتقاق لفظ من لفظ ، و عكس ما نظ�م م�ن بن�اء ، و تلخ�يص العب�ارة بألف�اظ 

  . )1(»مستعارة وإيرادھا موفورة بالتمام 

عب�د الق�اھر الجرج�اني ف�ي تعري�ف الص�ورة الفني�ة منح�ا أوس�ع  خو يذھب الشي

م�ن س�بقوه ، وثم�ن رأي الج�احظ و م�ا  وأشمل و أدق من س�ابقيه ، فق�د اس�تثمر آراء

وصل إليه قدامة و ما نطق به غيرھما ، وانطلق يصول في تعميق مدلول الص�ورة، 

فاعلم أن الص�ورة  «: واستنتاج آليات أخرى أخطأ طريقھا غيره ، فخلص إلى قوله 

، فملم��ح ھ��ذا  )2(»إنم��ا ھ��و تمثي��ل قي��اس نعلم��ه بعقولن��ا ، عل��ى ال��ذي ن��راه بأبص��ارنا

                                                 

 .3،ص1985، 1ط جواھر ا9لفاظ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت،:عفرقدامة بن ج)1(

د/ئل ا'عجاز ، سلسلة ا9نيس ا9دبية ، موفم للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، : عبد القاھر الجرجاني .)2(
 .320، ص  1991الرغاية ، الجزائر ، 
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ننا من اعتبار الصورة المشھد ال�واعي ، ال�ذي تش�كله ا9لف�اظ و ترس�مه التعر يف يَمك_

المعاني ، و تنتجه العقول الواعية في لحظة من اللحظات ، كما قد يكون ھذا المشھد 

حقيقة أو مجازا يتكون في الذھن، ويرتسم من بقايا ما يملكه من أدوات التعبير الفنية 

ى والد/ل�ة، و يش�ترط الجرج�اني ف�ي اس�تقبال الص�ورة التي ُتش�ارك ف�ي إنت�اج المعن�

مدى ما يتم من تنشيط لخي�ال المتلق�ي، فالص�ورة الم�راد تحقيقھ�ا ف�ي ذھن�ه تس�توجب 

نش��اط الخي��ال ، بفع��ل م��ا تحوي��ه م��ن التراكي��ب المجازي��ة ، وإ/ تحول��ت إل��ى معرف��ة 

يس��ت مج��ازا إخباري��ة ، وُيْفَق��د معھ��ا الجم��ال الفن��ي والش��اعرية ، غي��ر أن الص��ورة ل

يرسمھا في عمق خياله من منطلق الواقع  ب، / تتحقق في واقع ا9مر إنما ا9ديكلھا

الحي ، ولكن بأدوات مجازي�ة تس�اعد ف�ي ترتي�ب جزئياتھ�ا وتنس�يق عناص�رھا عل�ى 

إنما نراھا بعي�ون «أساس التفاضل والتمايز فا9لفاظ أجساد والمعاني أرواح ، ونحن 

نھا المتلقي و تؤثر فيه بحسب قوة الصورة ، وق�درتھا عل�ى ، ويتمكن م )1(»القلوب 

  .إشغال ذھنه ، وبذلك يمكن قياس قدرة إبداع أو مستوى الجمال التعبيري للمبدع 

وزاد عب��د الق��اھر ف��ي إب��راز الص��ورة م��ن خ��Hل رأي��ه ف��ي الس��رقات ا9دبي��ة ، 

د المعنى لبيتين مختلفين ، أنتجتھ Wم�ا قريح�ة ش�اعرين حينما اعتقد أنه / يرى في توح

ف��ي زم��ن واح��د أو ف��ي زمن��ين متباع��دين ، إنھ��ا اقتب��اس بالص��ورة ، / يح��دده اللف��ظ 

فحس��ب أو المعن��ى وح��ده ، إنم��ا ھ��ي جمل��ة الت��أثيرات الت��ي يح��دثھا اللف��ظ م��ن خ��Hل 

معناه، و إن كان البيت السابق قدم مدلو/ وحرك في المتلقي ظH/ حية ، فإن البي�ت 

 Hمشابھا في الظاھر ، غير أنه مختلف في مدى التأثير الذي يحدثه التالي قد فعل فع

ف��ي عم��ق المتلق��ي ، و إذا ك��ان العام��ل واح��دا و ا9ث��ر مختل��ف ، ف��H يمك��ن اعتب��ار 

  . التوافق في المعنى بين الشاعرين سرقة

لقد درس الشيخ الجرج�اني الص�ورة دراس�ة فني�ة متكامل�ة ، و وض�ع لتص�وره  

الم ، يص�لح أن ُيس�تند إلي�ه ف�ي تحدي�د المفھ�وم الع�ام لھ�ا ، حولھا مفھوما واضح المع�
                                                 

 .167، ص 1984، 2تاب الصناعتين ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طك: ھHل العسكري أبو)1(



  �� ����� ��:






  ا�بداعية الصورة و المرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية 

  18 

وقد كانت وجھة نظره في ذلك محط اھتمام الدارس�ين و الب�احثين ، مثن�ين عل�ى ق�وة 

�ق أح�د م�ن النق�اد  «تصوره ومحك�م رأي�ه ف�ي ھ�ذا الس�ياق ، و معتب�رين أن�ه  Gل�م يتعم

قه عبد القاھر الجرج�اني ف�ي فھ�م، العرب القدماء  Gمعتم�دا ف�ي ك�ل ، الص�ورة  ما تعم

و ط�رق ال�نقش   ذلك أساسا على فكرته على عقد الصلة ب�ين الش�عر والفن�ون النفعي�ة

  . )1(»والتصوير

، التي َتعتبر  وبھذا يمكن استخHص نظرة عبد القاھر الجرجاني حول الصورة

ا9لف��اظ و ا'يح��اء و الت��أثير و جم��ال الص��ياغة ، و المعن��ى الحقيق��ي ھ��ي عناص��ر 

وأرك��ان بنائھ��ا وعام��ل التواص��ل فيھ��ا ب��ين المب��دع والمتلق��ي، فالص��ورة /  الص��ورة

تشترط اختHف المعنى ، إنما المعاني مشاعة للناس و غير مح�روم منھ�ا أي أدي�ب، 

إنما قوة المبدع تكمن في نقل المعنى من ال�ذھن بواس�طة اللغ�ة إل�ى المتلق�ي ، لترس�م 

اس�تطاع عب�د  «ا با9حاس�يس ، ل�ذلك في ذھنه ظ�H/ جميل�ة ، وتحي�ي نفس�ه و تغنيھ�

الق��اھر أن يجم��ع ف��ي نظريت��ه النقدي��ة ب��ين ا/تجاھ��ات الرئيس��ية ف��ي تعري��ف الص��ورة 

م�ا يب�دو  –بفكره التحليل�ي الثاق�ب  –الشعرية ، و أن يمزج بينھا بشكل رائع ، ملغيا 

من تناقض ظاھري ، كما تجلت في مذھبه النقدي الصورة الشعرية مجازا وانطباعا 

يا ، و رم��زا بم��ا ف��ي أش��كال التعبي��ر المختلف��ة ، موازي��ة لم��ا تم��ر ب��ه ال��نفس م��ن حس��

  .)2(»حا/ت ، و ما يتدرج الفكر فيه من مستويات

عبد القاھر ، و زادت مس�اھمته الفكري�ة  خو من بين من استفاد من جھود الشي 

ف��ي ترس��يخ مفھ��وم الص��ورة و تحدي��ده م��ن بع��ده ، ح��ازم القرط��اجني فق��د كان��ت ھ��ذه 

ح��ازم م��ن الفHس��فة ك��ل ا'ف��ادة،  «لم��ادة الفني��ة س��ؤا/ ش��غل علي��ه تفكي��ره ، فاس��تفاد ا

واستطاع أن يتجاوز خطى أقرانه و أسHفه م�ن النق�اد ، و يص�ل إل�ى م�ن ل�م يص�لوا 

                                                 

 .168ص ،  1973،  بيروت،  دار العودة ،النقد ا9دبي الحديث  :محمد غنيمي ھHل .)1(

 .88ص ،1992 ، 1ط القيس، دار ا;داب، بيروت، الصورة الشعرية لدى إمريء، بنية القصيدة الجاھلية:ريتا عوض)2(
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، فكان ب�رأي بع�ض الدارس�ين عHم�ة إض�افية أخ�رى، و ش�وطا ھام�ا ف�ي  )1(»إليه 

و آلياتھ�ا ، وأھميتھ�ا ف�ي بن�اء القص�يدة أبحاث البHغيين القدامى ف�ي مج�ال الص�ورة 

بميزة ھامة ھي محاولته إقامة توازن بين العناصر ا9ربعة ،  «الشعرية ، فقد انفرد 

أي�ة نظري�ة ف�ي الش�عر دونھ�ا؛ أعن�ي الع�الم الخ�ارجي و المب�دع  لالتي / يمكن اكتما

  . )2(»والنص و المتلقي 

اظ ف�ي المتلق�ي ، ف�ي بل�وغ نش�وة كما ربط القرطاجني الت�أثير ال�ذي ُتعمل�ه ا9لف�

يحبھ��ا، أو مثلب��ة ينف��ر منھ��ا ، و ب��ين التخي��ل ا;ن��ي للمتلق��ي ف��ي وض��ع ھ��ذا التص��ور 

المبدئي في تقييم الرسالة المراد تحقيقھا ، فعملية التخيل عند ح�ازم ھ�ي ذاتھ�ا لحظ�ة 

التص��ور الت��ي تأخ��ذ مجم��ل قيمتھ��ا ، مم��ا يمل��ك المتلق��ي م��ن ص��ور لتج��ارب س��ابقة ، 

تتمث��ل للس��امع م��ن لف��ظ  «ي��ل استحض��ار لتل��ك الص��ور و ا/نفع��ال بھ��ا ، ح��ين فالتخ

الش��اعر المخي��ل أو معاني��ه أو أس��لوبه ونظام��ه ، وتق��وم ف��ي خيال��ه ص��ورة أو ص��ور 

ينفعل لتخيلھا و تص�ورھا ، أو تص�ور ش�يء آخ�ر بھ�ا انفع�ا/ ، م�ن غي�ر رؤي�ة إل�ى 

  . )3(»جھة من ا/نبساط أو ا/نقباض 

للصور الذھنية و تحديد مHمحھا ، ُيَعدW لُبG نظرة القرطاجني فتشخيص ا9لفاظ 

للص��ورة الت��ي ي��تم إدراكھ��ا ع��ن طري��ق المكتس��بات المعرفي��ة ، الت��ي تحققھ��ا تس��مية 

ا9شياء في الذاكرة الجماعية ، فتتح�ول المع�اني ف�ي عملي�ٍة ذھني�ٍة إل�ى ص�ور حس�ية 

لمبدع محفزا و دافعا في تحقيق محددة المHمح وا9بعاد فنيا ، فتكون شفرات رسالة ا

المتعة الفنية ، وإضاءة الد/لة لدى المتلقي ، و أبع�اد ھ�ذه النظ�رة يلخص�ھا قول�ه ف�ي 

المعاني ھي الصور الحاصلة في ا9ذھان عن ا9شياء الموجودة في ا9عي�ان ،  «أن 

فك��ل ش��يء ل��ه وج��ود خ��ارج ال��ذھن ، و أن��ه إذا أُدرك حص��لت ل��ه ص��ورة ف��ي ال��ذھن 

ما أُدرك منه ، فإذا عب�Gر ع�ن تل�ك الص�ورة الذھني�ة الحاص�لة ع�ن ا'دراك ، تطابق ل
                                                 

 .57الصورة الفنية في التراث النقدي والبHغي عند العرب ، ص: جابر عصفور .)1(

 .الصفحة نفسھا  ، نفسهمرجع ال.)2(
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، فالص�ورة اتخ�اذ  )1(»أقام اللفظ المعبر عنه ھيئة تلك الصورة ف�ي أفھ�ام الس�امعين 

المتلقي لموقف خاص من رسالة تصل شيفراتھا ، إلى ذھن من طبيعته أن يك�ون ق�د 

فأغنت فضاءه التخييلي و المرجعية إًذا اكتسب من التجربة عديد الصور المتنوعة ، 

ل��م َتُع��ْد تش��ير إل��ى مج��رد الش��كل أو الص��ياغة « ف��ي م��دلول الص��ورة عن��د ح��ازم أنھ��ا

، ول��م تع��د تح��وم ح��ول التق��ديم الحس��ي ، وإنم��ا أص��بحت مح��ددة ف��ي د/ل��ة  فحس��ب

س��يكولوجية خاص��ة ، تتص��ل اتص��ا/ وثيق��ا بك��ل م��ا ل��ه ص��لة ب��التعبير الحس��ي ف��ي 

  .)2(»الشعر

مكن اعتبار جھود حازم القرطاجني في إب�راز مفھ�وم تقريب�ي للص�ورة، ُيَع�دW وي

حسب طاقته و مستوى تفكير عص�ره فتح�ا فكري�ا ، يحس�ب لھ�ذا البHغ�ي المجتھ�د ، 

وُتعتبر نظرته في الص�ورة و الت�ي ل�م تق�ف عن�د حص�رھا ف�ي الش�كل ، و ق�وة اللف�ظ 

ع�اني الت�ي ُتَمك�ن المتلق�ي م�ن المشكل لھا فحسب ، بل توسعت لتشمل م�دى ت�أثير الم

التريث في استلھام الد/لة ، وتدفعه إلى تشكيل صور ھ�ي م�ن منطل�ق القرط�اجني ، 

عملي�ة إبداعي��ة تخييلي�ة مرحلي��ة ، تم�د حب��ل جس�ر التواص��ل ب�ين المب��دع و المتلق��ي ، 

تؤثر فيه و تغير مواقفه القديمة باستحداث أخرى جديدة، تكسبه النماء لقدرة التصور 

تفاعل مع الصور و المواقف الجديدة ، بواسطة الربط بين د/لة ا9لفاظ و المعاني بال

  .الحسية ، التي تختزنھا ذاكرة كل منھما على حد سواء 

  

  : الشعرية للصورة الحديث و المعاصر المفھوم:  -ب 

لقد كان للصورة الشعرية في العصر الحديث حيز من ا/ھتمام ، استحوذ عل�ى 

الفنية الت�ي أنجزھ�ا الدارس�ون ، فق�د ش�غل ب�الھم ذاك النس�يج المعن�وي جل الدراسات 

ال�ذي تنج��زه ھ�ذه الق��وة الخفي�ة ، وم��ا تم�د ب��ه المعن�ى م��ن حي�اة و حيوي��ة  وحركي��ة ، 

                                                 

 .18، ص 1986تر محمد الحبيب بن خوجة ، دار الغرب ا'سHمي ، بيروت منھاج البلغاء ، : حازم القرطاجني .)1(

 .299، صصورة الفنية في التراث النقدي والبHغي عند العرب ال: جابر عصفور .)2(
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فتناَفسوا في إيجاد تعري�ف ج�امع يحص�ر د/ل�ة الص�ورة الفني�ة ض�من إط�ار مح�دد ، 

س��بيل تحقي��ق ھ��ذه الغاي��ة ، فتش��عبت بھ��م الط��رق وتن��ازعتھم ال��د//ت و ا9لف��اظ و 

ومثلم��ا ك��ان ا/جتھ��اد ق��ديما قائم��ا و فع��ا/ ف��ي ھ��ذا التحدي��د انطHق��ا م��ن الطاق��ات 

وا'مكانيات الخاصة ، كان درب المحدثين أوعر و أشق، فقد أوص�لھم التش�عب إل�ى 

أن ك��ان لك��ل باح��ث ح��ديث ومعاص��ر وجھ��ة نظ��ر خاص��ة ف��ي تعري��ف الص��ورة ، 

خ�الف م�ا اح�تكم إلي�ه غي�ره ، فتش�تت التوج�ه و اختلف�ت محتكما فيه ;ليات متنوع�ة ت

اس��تيراد المن��اھج «ال��رؤى ، ب��ل و تض��اربت ف��ي بع��ض ا9حي��ان ، و تعل��ة ذل��ك ف��ي 

وا;راء الج���اھزة دون ح���س نق���دي حقيق���ي ، و دون اس���تيعاب لخصوص���ية الت���راث 

  . )1(»الشعري العربي ، حالت دون إيجاد تعريف دقيق و شامل للصورة الشعرية 

بيع���ة الص���ورة المرتبط���ة ب���النفس و الح���ا/ت الفردي���ة الخاص���ة ، وقف���ت إن ط

ح��اجزا أم��ام ا'لم��ام بتعري��ف مجم��ل لھ��ا ، فص��عوبة ا9م��ر ق��د تض��افرت في��ه عدي��د 

ا9سباب ؛ فحس ا9ديب و الناقد الحديث و إن اختلف ع�ن ح�س ا9دي�ب الق�ديم ، فق�د 

مص�طلحات ود//ت استفاد من تجارب�ه وتج�ارب ا;خ�رين ، و ت�وزع المفھ�وم ب�ين 

ومع�اني جدي�دة، ك��ان لھ�ا الحض��ور ا9كب�ر ف�ي واق��ع النق�د الح��ديث وأفق�ه المعاص��ر، 

وج���رت عل���ى ألس���نة وأق���Hم روادن���ا المح���دثين المعاص���رين ، م���ن منطل���ق مناقش���ة 

التعاريف وا;ليات التي ارتكز عليھا في مساھمة أس�Hفنا ا9ق�دمين ف�ي ھ�ذا الفض�ل، 

الص��ورة انطHق��ا م��ن ا9دوات المتاح��ة، وآلي��ات الق��درة والمب��ادرة إل��ى تحدي��د مفھ��وم 

الفكري��ة المت��وفرة ، كم��ا ك��ان /س��تناد المح��دثين عل��ى آراء علم��اء الغ��رب ورؤاھ��م 

الخاصة، المساھمة ف�ي تحدي�د الص�ورة انطHق�ا م�ن الترجم�ة ، الت�ي أقام�ت جس�ورا 

د ھ�ذا للتواصل منحت باحثي الغرب و دارسيھم مج�ا/ أرح�ب إل�ى التعم�ق ف�ي تحدي�

المفھ��وم ، و ب��ذلك تنازع��ت الس��احة الفكري��ة تع��اريف ع��دة ورؤى متنوع��ة ، تناول��ت 

، وك�ان )الش�عرية(، أو بتخص�يص م�دلولھا )الفني�ة(الصورة الفنية بمجموع مفھومھا 
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لھذا التعدد الفائ�دة الكب�رى ف�ي مج�ا/ت دراس�ة الص�ورة ، وَجَعلھ�ا موض�وعا حيوي�ا 

  .، بعد أن كان فكرة في سياق بحث كبير يصلح أن يكون دراسة محورية شاملة 

وانطHق��ا م��ن ك��ون ھ��ذه الدراس��ة / تتخ��ذ ھ��ذا الموض��وع محورھ��ا ا9س��اس، 

سأحاول عرض بعض الرؤى الخاصة بالصورة ، و سيشمل كHمي في ھذا المج�ال 

ثل��ة م��ن الدارس��ين و ا9س��اتذة ، و / يس��عني المق��ام إل��ى إدراج ك��ل التع��اريف و ك��ل 

إلى التن�وع و/ يش�مل التك�رار ف�ي  ءت الموضوع ، و يحتكم ا/نتقاالرؤى التي تناول

مجال تعري�ف ھ�ذا المل�ول الفن�ي ، حت�ى يمكنن�ا أن نرس�م ص�ورة ع�ن مفھ�وٍم م�ازال 

مطروحا للدراسة و مفتوحا على ا'ثراء و الزيادة ، و / يزال المبدعون يخوض�ون 

ص��يب المطم��ع ، ف��ي أم��ر تعريف��ه ك��ل س��بيل ، ويزرع��ون رؤاھ��م ف��ي عمق��ه علھ��ا ت

  .ويقترحون له من ا;ليات ما يمكنه من أن يبعث حيا يتفجر نشاطا و تجددا وديمومة

ف أحمد حسن الزيات الص�ورة الش�عرية م�ن منطل�ق توجھ�ه المح�افظ؛ ف�ي  يعر_

، )1(»إبراز المعنى العقلي ، أو الحسي في صورة محسوسة «أنھا تتجسد من خHل 

للجان�ب الحس�ي و العقل�ي حي�زا ف�ي تعريف�ه لھ�ا ،  فبحكم توجھ�ه الفن�ي المح�افظ ك�ان

فك��ان ط��رح ا9فك��ار العقلي��ة بوس��ائط محسوس��ة ، و َبْس��ُطھا أم��ام الُمش��اھد و كأنھ��ا 

مجس��مات ، ھ��و منطل��ق تعري��ف ا9دي��ب الزي��ات ، فالص��ورة إًذا ھ��ي الوع��اء ال��ذي 

ُل  يزيد عل�ى  ، إلى مجسم فني و ھيكل قائم أمام الناظرين ، و) العقلي/ الحسي (ُيحو_

و الصورة خلف المعاني و ا9فك�ار المج�ردة و الواق�ع الخ�ارجي ، م�ن  «: ھذا بقوله

ا9فكار ( ، و ھو في ذلك يجمع بين العناصر الثHثة ؛  )2(»خHل النفس خلقا جديدا 

و مصدرھا الواقع الخارجي ، و المب�دع ويمث�ل الط�رف ا9ول للص�ورة ، والص�ورة 

، و تشكيل الصورة / بد أن يك�ون ف�ي )تبارھا أداة التخاطبالتي يتلقاھا المستمع باع

تحويل الواقع المرئي للمستمع أو الحسي فيه إلى إنتاج جديد ، يتفاعل معه و يستمتع 
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ب�إدراك ملمح�ه ف�ي ص�ورته الجدي�دة ، و الواس�طة ف�ي ذل�ك ھ�ي ال�نفس الت�ي يجعلھ��ا 

مم��ا يم��ده الوس��ط  مرك��ز تحقي��ق الص��ورة ، الت��ي يمك��ن للعق��ل أن يتمثلھ��ا انطHق��ا

لَھ�ا إل�ى  الخارجي م�ن مع�اٍن مج�ردة ، تص�بغھا ال�نفس ب�المHمح الجدي�دة إل�ى أن ُتَحو_

  .خلق جديد، ُيحدث ذلك ا9ثر المرتقب في نفس المبدع 

ويبن�ي الباح��ث أحم��د الش��ايب رأي��ه ف�ي تحدي��د مفھ��وم الص��ورة ، و بي��ان آلياتھ��ا 

ائي�ة ف�ي تش�كيلھا فني�ا ، ويجع�ل أھ�م الفاعلة من منطلق تكاتف جملة من العناصر البن

ھذه العناصر الخيال ؛ الذي يعزو إليه الدور ا9عظم في تنشيط بنائھا ، و تفعيل ب�ث 

الحي��اة ف��ي أجزائھ��ا، و يوق��ع بريش��ته أجم��ل الص��ور التعبيري��ة الت��ي يت��ذوقھا ا'نس��ان 

ترش��اد ويعايش��ھا ، و ل��م يتنب��ه لجمالھ��ا ، يراھ��ا دون ا'لم��ام بمج��امع حس��نھا ، أو اس

أسباب ذاك البھاء المنثور على حلتھا ، و الذي غف�ل عن�ه ن�اظراه ، و يزي�د ف�ي ذل�ك 

لھ�ذا كان�ت الوس�يلة الت�ي   «أننا نس�تطيع إدراك ق�درة المب�دع ال�ذي ي�رى الص�ورة ، 

، ما يجعل ا9ث�ر  )1(»يستعملھا أو صورته ا9دبية تعبيرا غير مباشر عن شخصيته 

حك�م عل�ى المب�دع، و م�دى توف�ق العب�ارة الخارجي�ة ف�ي الذي تخلفه قيمة فارقة ف�ي ال

  .التعبير عن الحالة الداخلية 

،  ويضيف إلى الخيال عناصر تتفاعل فيما بينھا 'نتاج الصورة الفني�ة الناجح�ة

ويعيد لمرجعية التناسب فيما ب�ين عناص�رھا المكون�ة لھ�ا ، و ب�ين م�ا تنقل�ه م�ن فك�ر 

وح الص��ورة و دقتھ��ا وخلوھ��ا م��ن ك��ل المب��دع و تص��وره و مزاج��ه الخ��اص ، وض��

تعقي��دات التعبي��ر، ب��ل و يمل��ك عل��ى ا9دي��ب بمجم��وع روح��ه و م��ا ي��ؤمن ب��ه ، و م��ا 

تنازعت��ه م��ن أل��وان العاطف��ة، وم��ا جابت��ه م��ن فس��حة ا'يح��اء ف��ي س��ياق التوظي��ف 

التعبيري الجميل ، كأنما ھي محادثة وتعامل مباشر معه ، ويكون ذلك في ما تحمل�ه 

يات تتمثل في العبارة الموجزة ، واللغة المباشرة و الد/لة القريبة م�ن الصورة من آل
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  .)1(»تمثيH أو كنايات أو مطابقة أو نحوھا«خلد القارئ ، وقد يكون المساعد 

و يخلص الباحث إل�ى أن الص�ورة الفني�ة إنم�ا ھ�ي اللغ�ة و الخي�ال ، و / ي�رى 

دة ، الت��ي يحص��رھا ف��ي الفك��رة فاص��H ف��ي ا9داء المعن��وي لھ��ا إ/ بارتباطھ��ا بالم��ا

والعاطفة، فھو وإن يقسم العبارة إلى جانب مادي و جانب معن�وي ، إ/ أن�ه ي�رى أن 

الصورة / َتْفِصل في أداء مھمتھ�ا ب�ين العنص�رين ، ب�ل تجع�ل الواح�د منھم�ا خادم�ا 

  . لbخر ، و مشاركا له في تحقيق الھدف من ا9دب عموما 

، ف�ي )2(»العبارة الخارجية للحال�ة الداخلي�ة « غير أن تعريف ما اصطلح عليه

ش��ريعة بع��ض الدارس��ين و ھ��م يقص��دون الص��ورة الفني��ة ، أخ��ذ منح��ى مختلف��ا بفع��ل 

التطور الفكري و ا/حتكاك الفني ، الذي حظي ب�ه أدباؤن�ا م�ن خ�Hل ا/ط�Hع عل�ى 

الم��ذاھب ا9دبي��ة الغربي��ة ، و خاص��ة الم��ذھب الرومانس��ي ال��ذي واف��ق ف��ي كثي��ر م��ن 

عناصره أھواء المبدع العربي ، في ميله إلى تغليب ا9حاسيس ، و جعَل الخيال لبنة 

ھام��ة ف��ي بني��ة العم��ل ا'ب��داعي ، وب��ذلك أخ��ذت الص��ورة الفني��ة قيم��ة أكب��ر ، وحي��زا 

أفضل مما كان�ت علي�ه عن�د م�ن س�بق م�ن أدب�اء المدرس�ة الكHس�يكية أو ا'حيائي�ة ، 

ة ف��ي عم��ق المب��دع للعقل��ي أو الحس��ي ، إل��ى الت��ي تتخ��ذ م��ن عملي��ة التحوي��ل القائم��

  .محسوس مدَرك يمثل عمق التعريف للصورة الفنية

لق��د ك��ان لت��أثير رواد المدرس��ة الرومانس��ية الغربي��ة و أقطابھ��ا ، عل��ى م��نھج 

مب��دعينا دور كبي��ر ف��ي تعمي��ق مفھ��وم الص��ورة ، انطHق��ا م��ن تط��ور دور و مفھ��وم 

و تفاعلھ��ا ف��ي تحقي��ق ا'ب��داع الفن��ي  عناص��ر التعري��ف م��ن خي��ال و عاطف��ة و لغ��ة ،

د « فالخي��ال الجم��الي إًذا يتوس��ط ب��ين العق��ل والفھ��م ع��ن طري��ق الرم��وز، والفھ��م ي��زو_

العقل بمعرفة المفھومات، والعقل كذلك يحرك الفھم نحو مزيد من الفكر ع�ن طري�ق 

ك�ن التبادل بين المفھوم والرمز ويتبع م�ن ھ�ذا التحلي�ل أن ثم�ة كثي�ر م�ن الفك�ر / يم
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التعبير عنه بدقة باللغ�ة ث�م إن المعن�ى ف�ي العم�ل الفن�ي / يمك�ن اس�تنقاده، 9ن الفھ�م 

  .)1(»يحدد مفھوما بعد آخر في محاولة لتفسيره ولكنه / يفلح بشكل كامل

لقد أكدت الرومانسية الغربية على أن المب�دع فن�ان ، يس�تطيع بأدوات�ه الفني�ة أن 

اسطة الخيال ، بعيدا عن ھ�ذا الواق�ع الطبيع�ي ال�ذي يبني الطبيعة الجميلة المتوقعة بو

لم ترتسم فيه عناصر الجمال ، على الصورة التي تتوق إليھا نفس الش�اعر ، فمي�زوا 

بال�ذات بق�ادر عل�ى النم�و  «بذلك بين الواقع الطبيعي الذي ترفعه قوة ابتك�ار المب�دع 

ع�ة ، أو أن�ه ي��أتي فع�H ، نح�و طبيع��ة أخ�رى بجع�ل ا9ش��ياء أفض�ل مم�ا يق��دمھا للطبي

ن أشياًء لم تكن في الطبيعة من قب�ل ، فع�الم الطبيع�ة نح�اس و الش�عراء ...بجديد فيكو_

، وبذلك أخذ الخيال حيزا ھاما ف�ي قي�ام الص�ورة الفني�ة  )2(»/ يقدمون سوى الذھب

أس�اس  «وبناء جزئياتھا لدى المبدعين ، فكان العنصر الحيوي و المحرك ، بل ھ�و 

  . )3(»ية مھما تكن درجته الفنية ساميا أو عاديا الصورة ا9دب

لق��د ك��ان لنظري��ة الخي��ال الت��ي دع��ا إليھ��ا رائ��د الرومانس��ية الغربي��ة ، ا9دي��ب   

دور ب��ارز ف��ي تحدي��د مفھ��وم و قيم��ة و آلي��ات  COLERIDJEا/نجلي��زي كولري��دج 

بحك�م  الوسط الذي نمت فيه الصورة و مدلولھا، «الصورة الفنية، كونھا في اعتقاده 

، ف��أعطى  )4(»التق�ارب ب��ين دع�وة أنص��اره إل��ى تغلي�ب العاطف��ة و التحلي�ق بالخي��ال 

لفك��ر رواد ھ��ذا ا/تج��اه الفن��ي ف��ي ال��وطن العرب��ي ، و خاص��ة مدرس��ة ال��ديوان ق��درة 

أوسع ومجا/ أرحب ، لفھم أھمية ھذه القدرة الخفية في البناء الفني لcنتاج ا9دب�ي ، 

ذوا من عمق رؤياھم صورا متعددة ، ومن�ازع متنوع�ة و خاصة الشعري منه ، فاتخ

 في إدراك ھذا الم�دلول ، فتش�عب المفھ�وم وتنوع�ت ال�رؤى ، خاص�ة والرومانس�يون 

يطيعون نداًء داخليا /رتياد عالم الروح ، أعم�ق م�ا يك�ون ا/رتي�اد ، و ك�ل م�نھم  «
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ھذا ھو الھدف  يؤمن بطرق مختلفة بنظام ل]شياء غير تلك التي نراھا و نعرفھا ، و

لبح���ثھم الش���غوف ، وق���د رغب���وا ف���ي النف���اذ إل���ى الحقيق���ة الكامن���ة ك���ي يكش���فوا ع���ن 

أسرارھا، ويدركوا من خHل ذلك إدراكا أكثر وض�وحا، م�ا ال�ذي تعني�ه الحي�اة و م�ا 

  .)1(»قيمتھا 

ب�ذرة  «و يرى إبراھيم عبد الق�ادر الم�ازني أن الص�ورة الفني�ة إنم�ا ھ�ي إب�داع 

، و يق�ارن ف�ي ذل�ك ب�ين المص�ور  )2(»يھ�ا ال�زمن ا9خي�ر و نوات�ه الزھرة الت�ي يجن

الفوتوغرافي والشاعر، ليتوصل في خHصة تحليله أن التصوير فن مبدع، وھ�و ف�ي 

المجالين أمر مختلف ، فالتصوير الفعلي يتخذ م�ن الثب�ات والجم�اد مادت�ه ووس�يلته ، 

ل تلك الحرك�ة، و إن ك�ان فإن تحرك المشھد شوه إبداعية الفنان وصعب عليه أن ينق

فيھ��ا م��ن الفني��ة والد/ل��ة المبدع��ة ، فھ��و يح��ول المتح��رك إل��ى جم��اد ، أم��ا التص��وير 

التعبيري فيقدم لك مشاھد متتالية متحركة ، تبعث ف�ي نفس�ك الطمأنين�ة وا/نج�ذاب ، 

و تريك من عظيم ألوان الحياة وبديعھا صورا ، ما كنَت لتكتشف سرھا منف�ردا إزاء 

صورة من قبل ، و تبعث في مخيلتك ِظH/ 'يح�اءات تص�ويرية ، فتنتش�ي رؤيتك لل

بجزئيات الصورة و تتفاعل معھا كH وأجزاًء ، إنھا تقدم لك الحي�اة تن�بض بالحي�اة ، 

وُيخفق الشاعر إذا ھ�و ح�اول أن يرس�م ل�ك  « و تريك الجماد يتفجر حياة و حيوية ،

  . )3(»ن الحركة با9لفاظ المتعاقبة منظرا ثابتا ، خاليا م

إن رؤية المازني تنبعث من إيمانه بأن الص�ورة ليس�ت نق�H لمش�ھد جام�د خ�اٍل 

من الحيوية والحركة ، إنما التعبير يضفي على ھذه الصورة تل�ك الحيوي�ة، ويمنحھ�ا 

الحي��اة الت��ي َتكس��بھا نف��س المب��دع إلي��ه ، و تطعمھ��ا م��ن طبيع��ة ھ��ذه ال��نفس، ب��ل إن 

ب�دع الطمأنين�ة و ا'حس�اس بعم�ق تل�ك الحرك�ة ، و ترش�ده الطبيعة قد تم�نح نف�س الم
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الظاھر ، بل تجذب روحه إلى روحھا ، و تنبه عمق�ه إل�ى م�ا  ةإلى أن يقف عند رؤي

يس�تطيع م�ع ذل�ك ح�ين  «تكتنزه م�ن حي�اة ق�د خفي�ت ع�ن الن�اظرين ب�العين ، فالش�عر

اق��ة ، فط )1(»يع��الج وص��ف المن��اظر، أن يقص��ر ع��ن التص��وير و أن يب��ذه ويفوت��ه

الش��اعرية تم��نح المب��دع الص��ورة العميق��ة ، و/ ينتب��ه إل��ى الص��ورة الخارجي��ة الت��ي 

يتركھا لذوي العيون التي / تبصر إ/ الظ�اھر، فللش�اعر البص�ر الثاق�ب ال�ذي يعين�ه 

  .على الولوج إلى عمق الصورة والمظھر، و/ يشغله الظاھر حينھا 

بير الفن�ي ا'ب�داعي، ووس�يلة ففي حين وضع غيره ا9لفاظ أدوات ھامة في التع

ا9دب في نقل المعاني ، فإن المازني يراھا عاجزة عن تقديم تلك الص�ورة الكامل�ة ، 

عن ما يتضمنه فكر المبدع من د/ئ�ل يري�د لھ�ا الحي�اة ،  با/نتق�ال إل�ى ا;خ�رين ب�ل 

فا9لف���اظ ليس���ت إ/ كإش���ارات الخ���رس، ُتتخي���ل فيھ���ا  «إش���اعتھا ب���ين المت���ذوقين ، 

ض صاحبھا ، و إذا كان ھذا كذلك فكيف يمك�ن أن تك�ون منھ�ا ص�ور واض�حة أغرا

، فعج�ز اللغ�ة و إن  )2(»في الذھن ، و ھي عل�ى م�ا وص�فنا م�ن العج�ز و القص�ور 

كان في تقديم الصورة الواضحة التي ارتسمت ف�ي ذھ�ن المب�دع ، فإنھ�ا حتم�ا س�تقدم 

ف�ي إنت�اج المعن�ى و إنج�از الخدمة في عجزھا ذلك إلى الخيال، بأن يتحرك و يساھم 

فض�يق حض�يرة اللغ�ات َم�دعاة  «الصورة ، وتحقيقا للغاية المرادة من البناء الفني ، 

  .)3(»لسعة الخيال ، وقصر آ/تھا سبب في طول متعة الذھن و لذة الفكر 

أم��ا عب��اس محم��ود العق��اد فيش��ترط ف��ي الص��ورة الج��دة و التمي��ز ، وا/خ��تHف 

المتلقي و تحسيسه برھبة ھذا المشھد ، غير أن�ه / يقص�د م�ن  وا/بتكار وإثارة انتباه

الج��دة وا/بتك��ار أن يعم��د المب��دع إل��ى م��ا تق��ع علي��ه الع��ين المج��ردة ،م��ن مظ��اھر 

الحضارة الجديدة و التطور ا/جتماعي و الحضاري ، فھذا قصور حتما ف�ي فھ�م م�ا 

 نمختلفة ومبتكرة ميرمي إليه الباحث ، وإنما يعني من ذلك أن تتخذ الصور مناحي 
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التصوير ، و تركب أساليب جديدة في التعبي�ر و تس�تخدم ال�رؤى الجدي�دة ، / تعتم�د 

على الموروث في التصوير اعتماد الظ�اھر م�ن أص�حابه علي�ه ، فف�ي م�ذھب العق�اد 

، وإنما ابت�دع  لنق�ل الش�عور بھ�ذه  ... ما ابتدع التشبيه لرسم ا9شكال وا9لوان  «انه 

لوان، من نفس إلى نفس وبقوة الشعور و يقظت�ه ، و اتس�اع م�داه ونف�اذه ا9شكال وا9

ك��ان كHم��ه  -/ غي��ره  -إل��ى ص��ميم ا9ش��ياء ، يمت��از الش��اعر عل��ى س��واه ، و لھ��ذا 

مطربا مؤثرا ، و كانت النفوس تواقة إلى سماعه و استيعابه ، 9نه يزيد الحياة حي�اة 

ب�د أن ت�Hزم الص�ورة ال�نفس و تسترش�د ، ل�ذلك / )1(»كما تزيد الم�رآة الن�ور ن�ورا 

  .طريقھا ملتمسة سبيل عمق ھذه المشاعر ، و كأنھا صور تتراءى في ا9حHم 

فالصورة /  يجب أن تمثل المكان المقيس بل المكان النفسي ، و كل ما ت�رتبط 

ب��ه الص��ورة م��ن المك��ان المق��يس ھ��و المف��ردات العيني��ة ، بم��ا لھ��ا م��ن ص��فات حس��ية 

أو مضافة إليھا ، فH فضل للمبدع في ھذا النقل ، إنم�ا يتوج�ب عليھ�ا أن أصلية فيھا 

تنقل من حياتنا مظاھرھا النفسية ، و بناءھا الفني /بد أن يعبَئ  مادته من عمق ھذه 

معن��ٌي بوص��ف الحرك��ات النفس��ية ،/ يوص��ف  «ا9حاس��يس، فالش��عر عن��د العق��اد 

طاق�ة روحي�ة تعم�ل بق�وة الخل�ق  ، والصورة بذلك إنم�ا ھ�ي )2(»المشاھد المحسوسة

  . ذلك بأنھا منبع روح الشعر منعلى إيجاد صور نفسية متميزة، يمكن وصفھا 

 ھ�يوفلسفة العقاد في تحديد مفھ�وم الص�ورة تحم�ل كثي�ر ال�د//ت المتمي�زة ، ف

تنش��أ نش��أة عض��وية خالق��ة، تب��دأ فيھ��ا م��ن حي��ز حس��ي خ��ارجي لتتح��ول إل��ى حيزھ��ا 

داخلي فتتحول بذلك م�ن ق�وة بنائي�ة حس�ية تفاعلي�ة ، إل�ى ق�وة الحقيقي ، وھو الحيز ال

مرحل��ة تم��ر بھ��ا الص��ورة  « م��ن الملم��وس ال��ذي / يع��دو كون��ه ب��دأخالق��ة مفج��رة ت

، المتمث��ل ف��ي المش��اعر الت��ي تتلقاھ��ا  ، لتمت��زج بع��د ذل��ك بالجان��ب النفس��ي الش��عرية
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ون م�ن إش�عاع ، فتتخمر الصورة الحسية في عم�ق ھ�ذا ا'حس�اس ، وتتل� )1(»النفس

لتحولھ�ا إل�ى «، الروح والمش�اعر، وتحم�ل ب�ذلك ممي�زات ھ�ذا الوس�ط الجدي�د عليھ�ا

صورة واعية تدس في ثنايا حسيتھا أفكارا وخواطر، و تعكس في الوقت نفس�ه حال�ة 

، ف�H تجل�ي ب�ذلك المعن�ى المش�ھور المتعاق�د علي�ه، )2(»نفسية وجدانية وإدراكا ذھنيا

م��ق الملتق��ى ، وتثي��ر في��ه عدي��د إش��عاعات التص��وير، ب��ل تنق��ل معن��ى المعن��ى ف��ي ع

فتتحول بذلك الصورة إلى ا9داة الحقة في البناء الفني للعمل ا'بداعي، بعد أن كانت 

   .اللفظة

و يشترط العقاد لنجاح الصورة واكتمال تحقق وجودھا مجموعة من الش�روط، 

، إذ /  ط الحري�ةيراھا من ض�رورات البن�اء الفن�ي ، و يق�دم ف�ي ترتي�ب ھ�ذه الش�رو

عمقا حيا للش�اعر ال�ذي / يش�عر بالحري�ة ، فھ�ي العام�ل الحي�وي ال�ذي ي�دفع تجرب�ة 

المب��دع إل��ى التفت��ق، و يغن��ي عمق��ه ا'ب��داعي بم��ا يمكن��ه م��ن إنت��اج الجدي��د م��ن ھ��ذه 

ال��ذي / نفھم��ه م��ن ش��عره / يس��تحق أن  « :الص��ور ، و يحك��م عل��ى الش��اعر بقول��ه 

ل��ى ذل��ك قدرت��ه عل��ى ا'حس��اس بالجم��ال والتفاع��ل م��ع ، كم��ا يض��يف إ )3(»ُيع��رف 

رسائل الطبيعة في ذلك ، فمن / يتقن لغ�ة الطبيع�ة و يفھ�م إش�اراتھا ، وتHم�س ھ�ذه 

ا'يح�اءات عمق��ه الش�عوري فل��يس لن�ا حاج��ة إلي�ه ، فالعق��اد تص�دى لك��ل ش�اعر طب��ع 

ارتباطھ�ا خياله عل�ى الظ�اھر ف�ي الحي�اة ، وأخل�ى إبداع�ه م�ن إث�ارات لغ�ة الطبيع�ة و

بالروح ، ورفض كل من يرى بعينه وعطل بقية الح�واس الت�ي يص�نفھا الباح�ث أس 

فالص��ورة «التص��وير، وم��ا الع��ين إ/ ناق��ل للص��ور و / تص��لح للتعبي��ر بھ��ا عنھ��ا ، 

الش�عرية المشخص�ة نت��اج موھب�ة خالق�ة مقص��ودة ، تك�ون عن�د أن��اس و/ تك�ون عن��د 

لمنط��ق التسلس��ل الفك��ري ، و / آخ��رين ، وھ��ي ص��ور عميق��ة الش��عور / تخض��ع 
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  .)1(»تستجيب للحيل اللفظية و القوالب التشبيھية الجاھزة 

و إجمال فلسفة العقاد أن ا'نسان ظاھرا وباطنا يرى في إنتاج الص�ورة الفني�ة، 

ضرورة التكامل بين ھذين الوس�طين ، فھ�ي و إن كان�ت تنطل�ق م�ن الخ�ارج وتنتق�ل 

ن قيمتھا الحقة و معرفة أھميتھا و دورھا ، / يمك�ن بواسطته إلى فكر المبدع ، إ/ أ

إدراكه إ/ بما تحمله م�ن ق�درة عل�ى أن تغتس�ل وتكتح�ل ، و تتجم�ل بحل�ي المش�اعر 

وزينة ا9حاسيس المبدعة ، التي تختزنھا النفس و / تمنحھا إ/ لمن أدرك أن حقيق�ة 

في ا9ثر النفسي المباشر الذي تحدثه الصورة الشعرية من خHل  «الصورة ، تكمن 

  .)2(»حركتھا ، وزمنھا النفسيين اللذين / يحد من امتدادھما حاجز حسي 

عز الدين إسماعيل ، من خHل   رو ليس ببعيد عن ھذا المدلول ما تناوله الدكتو

مش��اعر مس��اھمته ف��ي  تعري��ف الص��ورة ، فھ��و ي��رى م��دى ق��وة حض��ور ال��نفس وال

والخي��ال ف��ي البن��اء الفعل��ي الوج��ودي للص��ورة ، ب��ل و يؤك��د أن ا9دب كل��ه نفس��ي / 

يمك��ن تحقق��ه إ/ بواس��طة ھ��ذه ا;لي��ة ، و/ يمك��ن ل��ه الحي��اة إ/ ف��ي ھ��ذا الوس��ط ، 

، وجداني��ة تنتم��ي ف��ي ... فالص��ورة غي��ر واقعي��ة وإن كان��ت منتزع��ة م��ن الواق��ع  «

  .)3(»انتمائھا إلى عالم الواقع جوھرھا إلى عالم الوجدان ، أكثر من 

و يقر في رؤيته لبنائية الصورة الفنية أنھا تكرار للصورة الواقعي�ة حق�ا ، غي�ر 

أنھا ليست تركيبا تصوريا دقيقا لھ�ا ، إنم�ا ھ�ي تركي�ب تعبي�ري يك�ون قوام�ه الم�زج 

بين الفكرة و الطبيع�ة ، و يمي�ز ب�ين المفھ�وم الق�ديم للص�ورة و المعاص�ر م�ن خ�Hل 

التكرار والتمايز ، ليخلص أن شعراء القديم كانت الطبيعة وسطھم ا9ھم في نقل  ھذا

ص��ورھم ، فك��ان لغلب��ة ھ��ذا الوس��ط عل��ى الفك��رة تمي��ز ص��ور ھ��ؤ/ء ، وكان��ت ب��ذلك 

الفكرة خادمة للطبيعة وتابعة لھا ، فلو/ ھذا الوسط ما قدر أسHفنا على التعبي�ر ع�ن 
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  .أفكارھم  وتقديم صورھم

نا المعاص�ر ل�م ي�ر ف�ي ص�ور الطبيع�ة إ/ وس�يلة لتعبي�ر الش�عراء وبما أن شعر

فجعل��وا للفك��رة ا9ھمي��ة ا9ول��ى ، وكان��ت ا9ش��ياء الواقع��ة  «ع��ن ح��التھم النفس��ية ، 

بالنس��بة إل��يھم وس��ائل لتص��وير الفك��رة / لتص��وير الطبيع��ة ، وھ��ي عندئ��ذ / ب��د أن 

، و ب��ذلك انتص��ر ش��عراؤنا  )1(»تنتم�ي ف��ي نفس��ھا إل�ى الفك��رة ذاتھ��ا / إل��ى الطبيع�ة 

المعاصرون 9فكارھم، فقدموھا و غلبوھ�ا عل�ى الطبيع�ة ، الت�ي تحول�ت إل�ى خادم�ة 

ف��ي تق��ديم تص��اويرھم الفني��ة ، الت��ي تعن��ي ف��ي منطلقھ��ا التش��ابه المطل��ق م��ع الواق��ع 

الطبيعي، إنما إيجاد ص�ورة ثالث�ة / ھ�ي نمطي�ة و / ھ�ي متخيل�ة ، / يمك�ن اكتم�ال 

ذھ��ن المتلق��ي م��ن خ��Hل أدوات المب��دع، أو م��ن خ��Hل محاولت��ه إيج��اد جزئياتھ��ا ف��ي 

الصورة التي أوحتھا ا9دوات و إعمال الخيال في ذلك، إنما الصورة ا'بداعي�ة الت�ي 

تستحضر غيب النفس و الوجود، وھي التي توحي بيقينھا المبرم و تحتمه في ال�نفس 

ع ا/حساس��ية الت��ي تترص��د دون أن تق��وى ال��نفس عل��ى فھم��ه ،  و تتجاذبھ��ا الن��واز

الد/لة و المعنى ، و ھذا عنصر يجعل منھا عالما مبھما / يتض�ح جلي�ا إ/ بوض�وح 

مHم��ح الص��ورة ، الت��ي غل��ب عليھ��ا ھ��ذا العام��ل غلب��ة مطلق��ة ، ويس��اھم ف��ي تحدي��د 

قيمة منتھي�ة،  -كل صورة -ذلك أن قيمة الصورة الشعرية «د/لتھا و بناء معالمھا ، 

  .  )2(»أبدية أو ثابتةوليست قيمة 

فتح لھا مج�ال التعبي�ر أكب�ر م�ا يمك�ن  نو يتوسع في تحديد مفھوم الصورة ، بأ

ذل��ك، حينم��ا أو/ھ��ا بكبي��ر الحري��ة ف��ي ا'نت��اج الفن��ي للتعبي��ر ، و ذل��ك م��ن خ��Hل 

اعتبارھا حلما يعيشه ا'نسان في يقظة إنتاج المعنى ، وكم�ا ذك�ر ف�ي س�ياق ذل�ك أن 

لتنسيق المنطقي للزمان ، و / يخضع للسببية فيتجاوز بذلك البن�اء الحلم / يعترف با

الطبيعي، الذي يقبله المتلقي ، بل ينشط خياله /حتواء وتقبل الصورة المنجزة دونما 
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ض��وابط عل��ى م��ا اعتب��ره البHغي��ون الق��دامى ، حينم��ا يض��عون م��ن أس��س ص��حة 

لش��عر المعاص��ر ع��ن الص��ورة قربھ��ا م��ن الواق��ع الطبيع��ي والمنطق��ي ، وم��ا يب��وح ا

الصورة النمطية الثابتة ، وانطHقه في إنتاج المعنى المتوھم ، و إن كان يختلف عن 

الواق��ع الطبيع��ي إ/ م��ن خ��Hل تكس��ير الص��ورة الفني��ة لھ��ذه الض��وابط ، والمق��اييس 

المكبل��ة لنش��اطھا و بنائيتھ��ا  الفني��ة ، و/ تأخ��ذ م��ن الواق��ع إ/ بمق��دار م��ا يس��اعد ف��ي 

ف�ي كثي�ر م�ن ا9حي�ان يفت�ت ا9ش�ياء  «ى ، لذلك نجد الشاعر المعاصر تقريب المعن

الواقعة في المكان ، لكي يفق�دھا تماس�كھا البن�ائي الماث�ل أمامن�ا ، و / يبق�ي منھ�ا إ/ 

  )1(»على صفاتھا

ونخلص في مجمل التعريف الذي يضعه الدكتور ع�ز ال�دين إس�ماعيل لتعري�ف 

ة عقلي�ة ، تنتم�ي ف�ي جوھرھ�ا إل�ى ع�الم الفك�رة تركيب� «الصورة الفني�ة ، قول�ه أنھ�ا 

أكثر من انتمائھا إلى عالم الواقع ، ومن ثم يبدو لنا في كثير من ا9حي�ان أن الش�اعر 

حينھا يح�اول الش�اعر أن ... أو الفنان ، يعبث في صوره بالطبيعة وبا9شياء الواقعة 

الواق��ع مغ��ايرا  يص��نع م��ن ال��ذاتي واقعي��ا ، م��ن خ��Hل الص��ورة المحسوس��ة يب��دو ھ��ذا

للواق���ع العي���اني المرص���ود ، إن ھ���ذا الواق���ع الجدي���د ل���يس ف���ي الحقيق���ة واقع���ا عل���ى 

،  )2(»ا'طHق، إ/ بمقدار ما يمكن أن نزعم للفكرة حين تعانق الطبيع�ة م�ن واقعي�ة

ويشمل التعريف الجزئيات الھامة في فكرة ا9ديب ح�ول مفھ�وم الص�ورة الش�عرية ، 

و اقرب إلى الفكرة من الواقع ، و أن الص�ورة وس�يلة لنق�ل من كونھا عمل إبداعي ھ

المعن�ى / الش��كل ، وب��ذلك ينش�ا منطل��ق ثال��ث تعني��ه الص�ورة بع��د الفك��رة و الواق��ع ، 

وتكون أداة المبدع في إنتاجھا النفس والخيال ، و اللغة التي تتحول إل�ى مع�ول يفت�ت 

ك���اني ، و تج���اوز الد/ل���ة الد/ل���ة المعنوي���ة ، انطHق���ا م���ن الوس���طين الزم���اني والم

  .الوضعية لھذه ا9داة المستخدمة
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العربية ممثH ف�ي كت�اب الغرب�ال ، وتحاورن�ا  ةو إذا تصفحنا دستور الرومانسي

مع صاحبه أحد منظري الرومانسية العربية ، نج�ده يطف�ح بمع�اني تعري�ف الص�ورة 

��ر مدرس��ة الرابط��ة الق لمي��ة / يعتق��د ف��ي ويب��رز آلياتھ��ا و طبيع��ة تش��كلھا فني��ا ، فمنظ_

البح��ث ع��ن العHق��ات اللغوي��ة الجزئي��ة أو الكب��رى ، الت��ي تتك��ون بفع��ل المص��احبة 

والمHزمة اللغوية لھذه اللبنات التعبيرية ، في د/لتھا القريبة والبعيدة ، إنما الصورة 

يجب أن تكون المدلول المنتزع الذي يتوزع  عل�ى مجم�ل أج�زاء ال�نص ، و يتح�ول 

ن الص��وت إل��ى الص��ورة ، وم��ن الس��كون إل��ى الحرك��ة الخفيف��ة ، الت��ي في��ه الت��أثير م��

فالشاعر الذي يستحق أن يدعى شاعرا ، / يكتب و / يصف إ/  «ُتشغل بھا النفس 

ما تراه عينه الروحية ، ويختمر به قلبه حتى يص�بح حقيق�ة راھن�ة ف�ي حيات�ه ، و ل�و 

  . )1(»كانت عينه المادية أحيانا قاصرة عن رؤيته

يمي��ز ا9دي��ب ب��ين موض��وعات الص��ورة ، فھ��و يراھ��ا تتجس��د ف��ي الوس��ط  و/

النفسي  وتتمثل في المتناقضات الحياتية ، يراھا في كل عظيم أو حقير م�ن إحس�اس 

ا'نسان ومشاعره ، و في كل كريم أو وضيع من أفراد المجتم�ع ، ف�ي الق�ديم الغ�ابر 

ي ، / ينك���ر ا'حس���اس م���ن ت���اريخ ا'نس���انية أو ف���ي واقعھ���ا و حاض���رھا الت���اريخ

ا'نساني على ا9صيل المعبر عن أحاسيسه ، أو المبتدع الذي يرى النقاد أنه أص�اب 

من تجربة التعبير م�ا أمكن�ه أن يختل�ف بھ�ا ع�ن س�لفه الق�ديم ، إنم�ا الش�عور واح�د / 

يختلف ، و إن اختلفت البيئة والوسط و الزمان ، فالشعر موض�وعه الحي�اة النفس�ية ، 

الح�ب و ال�بغض و النع�يم  «وسطھا الش�عور ا'نس�اني ، 9نن�ا نج�ده ف�ي   و الصورة

،  )2(»والشقاء و صرخة البائس و قھقھة السكران ولھف�ة الض�عيف و عج�ب الق�وي 

ھي كلھا صور التعبير الشعري ، و/ ُيرى من اختHف في تص�ويرھا ، إنم�ا التمي�ز 

لمتلق�ي ، و م�دى قدرت�ه عل�ى و خلود العمل يكمن في قدرة المبدع عل�ى الت�أثير ف�ي ا

جعل ھذا المثقف الش�غوف للص�ورة يتفاع�ل معھ�ا، فالص�ورة ب�ذلك ھ�ي تل�ك الظ�Hل 
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وا9ل��وان الت��ي تخلعھ��ا الص��ياغة عل��ى ا9فك��ار و المش��اعر ، و م��ا تحمل��ه م��ن متع��ة 

  .وإثارة و تشويق 

ويدلي الدكتور محمد غنيمي ھHل بدلوه ف�ي تعري�ف الص�ورة ، فيق�دم وجھ�ات 

ددة في سياق إب�راز المعن�ى و القيم�ة وا;لي�ات الدقيق�ة ، ف�ي تحدي�د المفھ�وم نظر متع

،  )1(»أن الشعر / يكون إ/ شعرا بالص�ورة  «العام للصورة الشعرية ، و مرتكزه 

وبذلك ھو يضيف لبنة تأكيد في بناء ما وصل إليه التعريف العام في الساحة ا9دبية، 

ين الص�ورة و الجان�ب الش�عوري ، فيق�ول علين�ا إلى مدى ا/رتباط الوجودي الق�ائم ب�

أن ن��درس الص��ورة الش��عرية ف��ي معانيھ��ا الجمالي��ة ، و ف��ي ص��لتھا ب��الخلق الفن��ي «

/عتب�ارات التص�وير ف�ي العم�ل ا9دب�ي ،  اوا9صالة ، و / يتيسر ذل�ك إ/ إذا نظرن�

 وإلى موقف الشاعر في تجربته ، وفي ھذه الحا/ت تك�ون ط�رق التص�وير الش�عرية

وس��ائل جم��ال فن��ي، مص��دره أص��الة الكات��ب ف��ي تجربت��ه و تعمق��ه ف��ي تص��ويرھا ، 

من داخل العمل ا9دبي ، و المتآزرة على إبراز الفك�رة  ةومظھره في الصورة النابع

  .)2(»من ثوبھا الشعري 

و تنبني ھذه الرؤية الخاصة للصورة على جملة من الد//ت ، إذ يرى الباحث 

،  ةا ھ�ي رب�ط ب�ين الخل�ق الفن�ي واستحض�ار الص�ور القديم�أن الصورة الشعرية إنم�

وتجارب فكره الذي اختزن من الصور العامة و الد//ت الحضارية عدي�د ا9دوات، 

فالتصوير إًذا ھو خل�ق فن�ي ينطل�ق م�ن أص�الة المب�دع ، وم�ا تمتلك�ه علي�ه نفس�ه م�ن 

ين ال�واقعين ، معالم الجمال ، وليس سياق التصوير عن�ده يكم�ن ف�ي ال�ربط البس�يط ب�

إنما فلسفة الباحث تكمن في التأمل الداخلي ، الذي ينطلق من مثي�ر تحمل�ه الطبيع�ة ، 

فالشيء الواق�ع تح�ت ناظري�ه إنم�ا ي�راه المب�دع خ�ارج أبع�اد ذات�ه ، ل�ذلك / يس�تطيع 

التأثير فيه أو التحكم في جزئياته بالتعبير أو ا'فناء أو التحسين ، فھ�ذا المظھ�ر بعي�د 
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قل مرتبة الوج�ود ، م�ن رؤيتھ�ا ش�يئا م�اثH أفوجودھا صورة «ه الطبيعي ، عن وعي

أمام النظر ، ولكن وجودھا صورة يحتاج إلى جھد ذھني أكثر من الجھ�د ف�ي النظ�ر 

، وإن غ�اب  )1(»إليھا ، و وجودھا صورة يتعلق ب�وعي وح�ده أن�ا في�ه أكث�ر ايجابي�ة

ك�ان الح�س الظ�اھر غي�ر  «إن  عن ناظريه ف�H يعن�ي ذل�ك انتھ�اء وج�وده فع�H ،  و

،  )2(»قادر على أدنى قدرة من تجريد الشيء ، إذ / مخلص له إلى مجرد الصورة 

ولھ��ذا يمتل��ك فك��ره ُبع��د ھ��ذا المظھ��ر ، ف��ي ص��ورة ق��د ارتس��مت أبعادھ��ا ف��ي عمق��ه ، 

وأصبح يتمثل جزءا من تجربته و حصيلة من محص�Hت حيات�ه، ف�إن أراد تص�ويره 

لق من عدم ، إنم�ا البع�د الع�ام المش�ترك بين�ه وب�ين المتلق�ي يح�ول للناظر فإنه / ينط

دون تحدي��د تل��ك المHم��ح العام��ة للمظھ��ر ، إذ ل��و ك��ان ك��ذلك ف��أين يكم��ن ا'ب��داع 

والخلق، فالمظھر /ب�د أن يخل�ق لنفس�ه حل�ة جدي�دة تجعل�ه ص�ورة ثاني�ة ، / ھ�ي م�ا 

ن ف��ي ذھ��ن المتلق��ي ، رس��ب ف��ي ذھ��ن المب��دع  بحلت��ه التص��ويرية ا9ول��ى ، أو م��ا ك��ا

وھو بذلك يعيد خل�ق الواق�ع م�ن جدي�د ، و بص�ورة جدي�دة ، ق�د تف�وق الواق�ع نفس�ه «

، ليص��بح المظھ�ر ُملك��ا خاص�ا لوعي��ه ، ي�تحكم ف��ي كيفي�ة وم��دى  )3(»جم�ا/ وت�أثيرا

وطبيعة إنمائه و تطويره ، دون ا'خHل بوصفه الخارجي ، فيتنوع المظھر الخاص 

ر المعاني حسب ما وضعه المبدع للتعبير أو ا'يحاء ب�ه، حسب حالة صاحبه، و يفَ  ج_

و إن اختل��ف واق��ع الحال��ة النفس��ية أو انعك��س فإن��ه يوِج��د الص��ورة المناس��بة للموض��ع 

  .والمظھر معا 

و ينتصر الدكتور محمد غنيمي ھHل للصورة ا'يحائية التعبيرية ، ويرى أنھ�ا 

مش�دودة «الوص�فية المباش�رة ، كوُنھ�ا أكثر فاعلية وأھم و أعظم تأثيرا من الص�ورة 

في العالم الفكري الوجداني من جھة ، و على عالم المحسات من جھة أخرى ، وھذا 

ھ��و الف��رق ف��ي الج��وھر ب��ين الص��ورة الت��ي خرج��ت م��ن مع��الم الف��ن ، المص��بوغ 
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�ة ف�ي الطبيع�ة الت�ي ل�م يح�دد  Gبالمشاعر والخواطر والعواطف ، وبين الصورة الُمَحس

Hذل��ك 9ن ا'يح��اء أكث��ر د/ل��ة و أق��وى ل��ذة م��ن  )1(»ق��ات ب��ين أجزائھ��االف��ن الع ،

الوصف المباشر ، و أن الصورة في حلتھا الرمزي�ة ا'يحائي�ة ، ق�د ت�دفع ال�نفس إل�ى 

إيج�اد د//ت وتحقي�ق ق�راءات مختلف��ة لمظھرھ�ا ، كم�ا تس��اھم الص�ور الجزئي�ة ف��ي 

د المب��دع تحقق��ه داخ��ل نط��اق إب��راز المعن��ى ا'يح��ائي ، و الخل��ق الفن��ي ال��ذي يري��

الصورة الكبرى ، و تتعاون فيم�ا بينھ�ا 'ب�راز ا9ث�ر الفن�ي الم�راد إحداث�ه ف�ي عم�ق 

العواط��ف والص��ور يج��ب أن يتزاوج��ا ، لي��ذوب  «نفس��ية المتلق��ي ، وم��Hك ذل��ك أن 

كHھما في ا;خر ، ويتمثH طبيعيا لدى الذھن في نشوة فنية ، والمخاطر و المشاعر 

 . )2(»عنھا الصور ، ھي وحدھا محور الحيوية والعضوية التي تكشف

ويض��يف الباح��ث ف��ي رج��اء اكتم��ال رؤيت��ه الفني��ة للص��ورة ، أنھ��ا / تش��ترط 

لة للصورة ، و / قيمة لقوة ھذه ا9لفاظ ووقعھا  مجازية المفردات أو العبارات المشك_

ي حلتھ��ا م��ن خ��Hل توظي��ف الص��ور البياني��ة المتنوع��ة ، ب��ل ي��رى أن العب��ارات ف��

الحقيقية قد تؤدي دورھ�ا الفن�ي أفض�ل م�ن حلتھ�ا الجدي�دة المختلف�ة ، إنم�ا حس�بھا م�ا 

تحمله من د/لة على خيال صاحبھا و قدرته المميزة على التص�وير، م�ن خ�Hل دق�ة 

أن الص�ورة /  «توظيفھا في السياق العام المستخدم في التصوير، و يؤكد ذلك قوله 

ف�اظ أو العب�ارات مجازي�ة ، فق�د تك�ون العب�ارات حقيقي�ة تلتزم ضرورة أن تك�ون ا9ل

فالص�ورة ،  )3(»دالة على خيال خص�ب ا/ستعمال و تكون مع ذلك دقيقة التصوير 

  .بذلك ُترسم بالحقيقة كما ترسم بريشة الخيال 

وم���ن الدارس���ين الع���رب ال���ذين تعمق���وا ف���ي دراس���ة الص���ورة و بي���ان أھميتھ���ا 

ح إل�ى النت�ائج الت�ي توص�لت إليھ�ا دراس�اتھم الفني�ة ف�ي وآلياتھا، ويمكن أيضا ا/رتي�ا

ھ�ذا المج��ال، ال��دكتور عب��د الق��ادر الرب��اعي ، خاص��ة لم��ا اس��تفاده م��ن احتك��اك بالنق��د 
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ا9وروبي و من خHل تطبيق آليات ھذه الدراسات الغربية على بعض أع�Hم الش�عر 

رس�م عناص�رھا ، العربي ، و انبثقت دراسته في اقتباس ھذه ا;لي�ات و قدرت�ه عل�ى 

تطبيقا على ديوان الشاعر العباسي أبي تمام ، مس�تحدثا د//ت قوي�ة لقيم�ة الص�ورة 

زا ف��ي الد/ل��ة لعHق��ة تتناس��ب و الحال��ة النفس��ية  Wالت��ي يعتبرھ��ا انتق��ا/ ح��را ، أو تج��و

أط�راف البHغ�ة ، وتج�انس المعن�ى ) القص�يدة (لمبدعھا ، تتجاذب في عمق ملمحھا 

ئي الذي يستعصي عن إدراك صورته الدقيقة ، بل ھ�و مقتن�ع بأنھ�ا م�ا بتقاربه ا'يحا

يش��عر ب��ه المتلق��ي م��ن إش��عاع نفس��ي ، منث��وًرا ف��وق ك��ل فك��رة تطرحھ��ا المع��اني 

والد//ت ، يتابع المبدع بناءھا من خ�Hل لبن�ات م�ن ا9لف�اظ ، الت�ي يحس�ن وض�عھا 

خHق المنتزع من فكر تمل�ؤه واختيار أمثلھا 9داء الد/لة بحسه المرھف ، و خياله ال

فالصورة ابنة للخيال الش�عري الممت�از ، ال�ذي يت�ألف ـ عن�د الش�عراء ـ   «الصور ، 

من قوى داخلية تفرق العناصر ، و تنشر المواد ثم تعيد ترتيبھ�ا وتركيبھ�ا ، لتص�بھا 

و القيم��ة الكب��رى ... ف��ي قال��ب خ��اص ح��ين تري��د خل��ق ف��ن جدي��د متح��د منس��جم ، 

ية في أنھا تعمل على تنظيم  التجربة ا'نسانية الشاملة ، للكش�ف ع�ن للصورة الشعر

، فم��ن عم��ق  )1(»المعن��ى ا9عم��ق للحي��اة و الوج��ود ، المتمث��ل ف��ي الخي��ر والجم��ال 

��ُك  ھمص��ورالش��عراء نت��زع عناص��ر الطبيع��ة الخارجي��ة ي Gو م��ن ق��وى داخلي��ة تفك ،

و تركيبھ�ا لتص�ب ف�ي قال�ب العناصر المكونة لھ�ا وتنش�ر جزئياتھ�ا ث�م تعي�د ترتيبھ�ا 

خ��اص ، فالقيم��ة الكب��رى للص��ورة تكم��ن ف��ي أنھ��ا ق��وة تعم��ل عل��ى ترتي��ب التجرب��ة 

ا'نس��انية ، الت��ي تخت��زن ك��ل الق��يم الخي��رة الت��ي تقت��ات م��ن عقي��دة المب��دع و ف��ؤاده ، 

  .وترسل آيات تحمل منفعة الظاھر و الباطن د/لًة و فًنا وجوھًرا و إبداًعا 

المالك مرتاض ف�ي الص�ورة ، أنھ�ا رس�م عبق�ري ينش�أ م�ن ويرى الدكتور عبد 

تشكيل لغوي مقصود، يقف عالم المحسوسات الطبيعية والمعنوية في مقدمة إنشائھا، 
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ويرتكز المبدع في توليد ھذه الص�ور عل�ى حواس�ه ، الت�ي تتفاع�ل م�ع جزئي�ات ھ�ذه 

دوات�ه الفني�ة الصور، فتنتشر في عمقه و نفسه وتتلون بمشاعره وأحاسيسه ، فتنش�أ بأ

الظHل و ا9لوان الجديدة ، التي يصبو المبدع بھا وخز خيال المتلقي ، ووك�ز عمق�ه 

�ص الباح�ث نظرت�ه للص�ورة و إب�داعھا  فيحيي بھا و ينتشي بامتHكه جوانبھا ، ويلَخ_

داخ�ل نف�س الفن�ان المبتك�ر ، ... رسم عبقري لفكرة مض�خمة بالعاطف�ة  «: في قوله 

  .)1(»رة إ/ ا/بتكار ، فمن صفاتھا ا9ساسية أنھا خلق جديد و/ يفترض في الصو

وإن كانت الصورة عند الدارسين أمر يصعب الحصول فيه على تعريف دقي�ق 

يشمل كل جوانبھا ، فإنھا في عقد الباح�ث أحم�د دھم�ان ، تركيب�ة معق�دة وذل�ك 9نھ�ا 

إن استطاعت الجمع وسط تشترك فيھا النواحي العقلية و النفسية العاطفية ، و ھي و 

بين ھذين الوسطين ، فإن لھا القدرة على تقديم عالم / يستطيع الفرد الحصول عل�ى 

مدلوله المباشر، و يحتاج منه إلى نشاط عقلي ونفسي كبير كي يتوصل إلى الم�دلول 

الع��ام للص��ورة ، فالرس��م بريش��ة العق��ل المص��بوغة ب��النفس يش��كل مظھ��را مختلف���ا 

لى نظ�رة فكري�ة ومعادل�ة تتج�اوز الواق�ع بواس�طة ھ�ذا الرس�م ومعقدا، فتتحول بذلك إ

الصورة الشعرية ھي تركيب�ة عقلي�ة وعاطفي�ة  «: بالكلمات ، و يقول 'جمال فكرته 

معق��دة ، تعب��ر ع��ن نفس��ية الش��اعر وتس��توعب أحاسيس��ه ، وتع��ين عل��ى كش��ف معن��ى 

ھ��ا ، أعم��ق م��ن المعن��ى الظ��اھري للقص��يدة ، ع��ن طري��ق مي��زة ا'يح��اء والرم��ز في

والص��ورة ھ��ي عض��وية ف��ي التجرب��ة الش��عرية ، ذل��ك 9ن ك��ل ص��ورة داخلھ��ا ت��ؤدي 

  .)2(»وظيفة محددة متآزرة مع غيرھا ، ومسايرة للفكرة العامة 

فرغم غموض المدلول الَحْصِري للصورة ، إ/ أن الباحث يبرز إمكانية إدراك 

ح ا'يح��اء ف��ي ملمحھ��ا م��ن خ��Hل قي��اس الش��عور فيھ��ا ، و التوص��ل إل��ى إدراك مHم��

س��ياق جزئياتھ��ا ، وم��دى الت��رابط الوثي��ق ب��ين ھ��ذه العناص��ر الجزئي��ة المكون��ة لھ��ا ، 

                                                 

 .57، ص 1982،  55، عدد  صدرھا وزارة ا/تصال و الثقافة ، الجزائرمجلة آمال ، ت: عبد المالك مرتاض .)1(

 .367، ص  1986،  1الصورة البHغية عند عبد القاھر ، دار طHس ، دمشق ، ط : أحمد دھمان .)2(
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خاصة حينما نتأك�د ب�أْن / فك�ر أو أدب دون ص�ورة ، و/ أدق لوص�ف روح العم�ل 

  .إ/ أن نطلق عليه مصطلح الصورة الفنية 

ي��د وح��ين نف��تش ف��ي فك��ر كم��ال أب��و دي��ب ع��ن م��دلول للص��ورة الفني��ة ، و تحد

ماھيتھا وآلياتھا ، نجده قد تجاوز العامل النفسي في تحليلھ�ا ، إل�ى مج�ال أكث�ر عمق�ا 

في واقع ا'نسان الوجودي ؛ فھ�ي م�ن أَج�ّل ا9دوات وأعظ�م الوس�ائل الت�ي يختزنھ�ا 

كون المبدع ، ويعتبرھا الوسيلة الوحيدة في مجال التعبير البشري سواء أكان مب�دعا 

لُ�ه ب�ذلك إل�ى من�تج جدي�د من خ�Hل إنتاجھ�ا،  أم مت Wل اس�تيعابھا ، و تحوHلقًي�ا م�ن خ�

ق ف��ي ذل��ك ب��ين ا'نت��اج والتلق��ي ، و ج��وھر فكرت��ه ف��ي ذل��ك  أن  «للد/ل��ة ، و / يَف��ر_

المستوى النفسي والمستوى ال�د/لي أو الوظيف�ة : للصورة مستويين من الفاعلية ھما 

وق�درتھا عل�ى الكش�ف و ا'ث�راء النفسية و الوظيفة المعنوية ، و أن حيوي�ة الص�ورة 

وتفجي��ٍر م��ن ا'يح��اءات ف��ي ال��ذات المتلقي��ة ،  ترتبط��ان با/تس��اق وا/نس��جام الل��ذان 

ق التص��وير الفن��ي ف��ي ا'ب��داع  )1(»يتحقق��ان ب��ين ھ��ذين المس��تويين للص��ورة Wفت��ذو ،

العربي /بد أن يتجاوز التذوق الحسي ، الذي رسب في أفكار نقاد ا9دب ا9ق�دمين ، 

ما زال يسيطر عل�ى  مقاييس�نا النقدي�ة ، إذ / ب�د أن يتج�اوز ت�ذوقنا للص�ور الفني�ة و 

الجان��ب النفس��ي إل��ى ع��والم أرح��ب ، تك��ون فيھ��ا ال��د//ت كوني��ة / حي��ز لھ��ا ، و / 

يس��تطيع الفك��ر احتواءھ��ا ، ب��ل تنف��تح أب��واب الد/ل��ة عل��ى مص��راعيھا فيج��وب م��ن 

ا ، فتتح�ول م�ن مج�رد وس�يلة إل�ى ا'يح�اء خHلھا المتلقي صنوف التعبير ا9شد عمق�

، و/ يتحق�ق  )2(»خلق عالم جديد نحلم به و ُنِحل�ه مح�ل الع�الم الق�ديم  «الد/لي إلى 

تمتل���ئ نفس���ه بالص���ور «ذل���ك إ/ م���ن خ���Hل التص���وير، و / ي���تم إ/ ف���ي ُروِح َم���ن 

 ، على حين أن نفوسنا / توجد فيھ�ا الص�ور إ/ متفرق�ة و غامض�ة ، وھ�و الواضحة

                                                 

 .22، ص  1984،  3جدلية الخفاء و التجلي ، دار العلم للمHيين ، بيروت ، ط : كمال أبو ديب .)1(

ا9سس الجمالية في النقد العربي عرض و تفسير و مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، : عز الدين إسماعيل .)2(

 .129، ص  1992ط
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  . )1(»يستلھم ھذه الصور أكثر مما يستلھم ا9شياء ذاتھا 

،  َيحُدث ھذا التنوع في مفھوم الصورة انطHقا من التغير الع�ام لمفھ�وم ا'ب�داع

فقد كانت القصيدة تنطل�ق م�ن ش�فتي الش�اعر ، وعمقھ�ا ينبع�ث م�ن نفس�ه و مش�اعره 

ت دون ذل��ك ، وأحاسيس��ه، انطHق��ا م��ن حال��ة ش��عورية س��واء أكان��ت واعي��ة أم كان��

فأص��بحت القص��يدة تنب��ع م��ن كي��ان المب��دع ، دون أن يك��ون لمش��اعره الس��يطرة عل��ى 

إبداع��ه ، أو ق��د يك��ون تأثيرھ��ا أق��ل، و تتح��ول اللحظ��ة الش��عرية إل��ى م��ا يش��به حال��ة 

انجذاب أو َتْي�ٍه ف�ي جنب�ات الكي�ان الروح�ي، أو م�ا يق�ارب الص�وفية، و ل�ذلك يط�رح 

لي��ة ا'ب��داع ، ض��رورة التح��ول ف��ي عملي��ة النق��د ، الكات��ب إزاء ھ��ذا التح��ول ف��ي عم

وكشف الطاقات و ا9بع�اد النفس�ية و بق�راءة د//تھ�ا المعنوي�ة ، وع�دم التوق�ف عن�د 

اكتش��اف الجوان��ب النفس��ية الت��ي تعت��ري المب��دع لحظ��ة الق��ول أو بع��دھا ، ف��H ب��د م��ن 

ج�ز الفن�ي التعمق ف�ي ھ�ذا المس�توى الش�عوري الخ�اص ، ف�ي التجرب�ة ا'بداعي�ة للمن

  .وصاحبه و عدم الفصل بينھما 

يدعو النقاد إلى تحويل الصورة الفنية من عنصر بنائي فني ، إلى معي�ار نق�دي 

إب��داعي ، و يعتبرونھ��ا أھ��م عناص��ر ا'ب��داع الش��عري ، غي��ر أن��ه يص��عب م��ع ھ��ذا 

التطور والتبدل لمفھومھ�ا الع�ام ، حص�ر مقي�اس للحك�م عليھ�ا ، فق�د استعص�ت عل�ى 

أن يمسك بمجامعھا ، و يحكم قيادة جموحھا و توجيه انطHقاتھا ، و لذلك  المبدع في

نراھا في تحول وتمدد ما اتس�ع الفك�ر و تعمق�ت المع�اني ب�ين ناق�د وآخ�ر و ب�ين آلي�ة 

وثانية ، فالصور الشعرية في م�دلولھا الح�داثي توس�يع ;ف�اق اللغ�ة ، وتفجي�ر للك�ون 

وآلياتھا ھ�ي ف�ي أغلبھ�ا اس�تيراد م�ن  الشعري و خلق 9دوات و مصطلحات جديدة ،

الدراسات الغربية ، و الذي أدى اختHف الترجمة في معظمھا إلى ھHمية التص�ور، 

و تحول الصورة لدى بعضھم إلى عالم موجود محسوس لكنه غير مرئي ، فتنافس�وا 

في رسم مHمحه و ا/جتھاد في إبرازه دوره ، و اقتراح الد//ت الجدي�دة والمHم�ح 
                                                 

 .و الصفحة نفسھا السابقالمرجع .)1(
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لمتعددة بعد ما تبدلت آليات�ه ، فتغي�رت رك�ائز الش�عر ب�ين الق�ديم و الح�ديث ، و ب�ين ا

العرب��ي و الغرب��ي ، فبع��د أن كان��ت عناص��ر الص��ورة البي��ان و الب��ديع ، تحول��ت إل��ى 

رمز وإيجاد ، وتبدلت اللغة من القوة والتأثير إلى الليونة و التعبير ، ب�ل الش�عر ذات�ه 

ة التلقي ، وحمى التأويل خارج تصور المب�دع و رغبت�ه ، من فلسفة ا'نتاج إلى فلسف

فالفن تحول من إمتاع للنفس إلى إمتاع للروح وتعذيبھا ، ومن يسر ا9خذ والتواصل 

إلى صعوبة ذلك ، فالشعر المفھ�وم ش�عر مت�روك ، و الد/ل�ة القريب�ة مرغ�وب عنھ�ا 

، دون أن تتوق�ف عن�د إلى ثيمات نفسية و روحية ، تفتح أب�واب الد/ل�ة تل�و ا9ب�واب 

عتبة يطمئن إليھا المتلق�ي ، و تكتم�ل عن�دھا الص�ورة وش�طحت بع�د ذل�ك ا;راء ف�ي 

إبراز مفھوم الشعر، وحتما سيكون للصورة الشعرية نصيب من ھذا التطور،ط�ارت 

إل�ى  ھ�ابأفكارھا وغردت بمدلو/تھا بعيدا عن ھذه المعاني والد/ئل ، وتح�ول مفھوم

وضى والغموض ، والغياب التام عن ا'نتاج ا'بداعي ، وتتحول تسم بالفت ھاما يجعل

  .ا9حكام إلى تقريبية تتناقض تناقضا شديدا بعد أن كانت تختلف فحسب 

لقد شغلت الصورة و تعريفھ�ا عدي�د ا9ذھ�ان ، و كان�ت مح�ور دراس�ات طائف�ة 

 من ا9قHم التي تنافس�ت ف�ي وض�ع مفھ�وم مح�دد ، يجم�ع ب�ه م�ا خلص�ت إلي�ه رحل�ة

تدبره واطHعه في المجال ، و استقرت و حطت رحالھ�ا ب�القرب م�ن مجم�ل مفھ�وم 

أفك��ار ، وأق��Hم عدي��دة م��ن مفك��ري ا9دب العرب��ي ف��ي ش��رقه وغرب��ه، يمك��ن إيج��از 

بعضھا للتأكيد على تنوع الفھم ، و تعدد الرؤى واختHٍف في تبلور المفھوم العام لھا 

ف��ي البح�ث ، و أفن��ى معظ�م حيات��ه ف��ي عن�د ھ��ؤ/ء ، وخاص�ة َم��ن قط�ع ِس��ِني عم�ره 

الكشف و ا'طHع ،  فمال مجموع النقاد المحدثين والمعاصرين إلى وجھات مختلفة 

و متنوعة ، اتخذت من مجا/ت فنية الصورة توجھا في إجمال تع�ريفھم ، و ت�ذوقھم 

  . لمدلول ھذا الكائن الذي أسھد و أرق ، جمع فرق 

و قوة الوسط الحسي المن�تج للص�ورة منطلق�ا،  فطائفة اتخذت من بHغة اللفظ ، 

  : فرأت رأي ا9قدمين ، و إن زادت عليه من مثل
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الباحث عبد القادر القط في اعتباره الصورة بنية فني�ة ، أم�ا تعريفھ�ا و إن ك�ان 

ص��عب ا'حاط��ة ، إ/ أنھ��ا ُتلَم��ح م��ن خ��Hل مظھرھ��ا الحس��ي الخ��ارجي ، ويؤك��د أن 

رھ�ا ف�ي تركي�ب الد/ل�ة ، ھ�و ال�دليل ا9مث�ل عل�ى وج�ود تأثير وحداتھا البنائي�ة و دو

الش���كل الفن���ي ال���ذي تتخ���ذه ا9لف���اظ و العب���ارات،  ينظمھ���ا  «الص���ورة ، وي���رى أن 

الش��اعر ف��ي س��ياق بي��اني خ��اص ، ليعب��ر ع��ن جان��ب م��ن جوان��ب التجرب��ة الش��عرية 

كي��ب الكامن��ة ف��ي القص��يدة ، مس��تخدما طاق��ات اللغ��ة و إمكاناتھ��ا ، ف��ي الد/ل��ة والتر

وا'يقاع ، والحقيقة والمجاز والت�رادف والتض�اد ، والمقابل�ة والتج�انس وغيرھ�ا م�ن 

، و يخل��ص متيقن��ا م��ن خ��Hل م��ا ذھ��ب إلي��ه ف��ي حص��ر  )1(»وس��ائل التعبي��ر الفن��ي 

ا9لف��اظ والعب��ارات ھ��ي م��ادة الش��اعر ا9ول��ى ،  «م��دلول ھ��ذا الكي��ان المعن��وي ، أن 

  .  )2(»و يرسم بھا صوره الشعريةالتي يصوغ منھا ذلك الشكل الفني ، أ

و يعضد ھذا الرأي ما توج به الباحث نع�يم الي�افي رؤيت�ه المتفحص�ة للص�ورة، 

وما وقع إليه اطمئنانه من نتائج البح�ث ف�ي مدونت�ه ، الت�ي تناول�ت ھ�ذا الموض�وع ، 

واسطة الشعر و جوھره ، و كل قصيدة من القص�ائد وح�دة كامل�ة ،  «ويصفھا بأنھا 

داخلھا وحدات متعددة ھي لبنات بنائھا العام ، و كل لبن�ة م�ن ھ�ذه اللبن�ات تنتظم في 

  .  )3(»تشكل مع أخواتھا الصورة الكلية ، التي ھي العمل الفني نفسه 

و طائفة احتكمت للدراسات الفنية الحديثة ، مت�أثرة كم�ا رأين�ا ب�المنجز الفك�ري 

وي ، من اتخاذ النفس وتنوع الغربي ، و انطلقت من تأثير الصورة في الجانب المعن

المشاعر و ا9حاسيس ، منطلقا في رسم تصورھم لتعريف الص�ورة ، و اعتق�دوا أن 

ذلك أھم ما يمكن تحقيق الكمال في تعريفھا ، فHمست تعاريفھم جوانب نفس المب�دع 

                                                 

ا/تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دار النھضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، : القادر القط عبد )1(

 .391، ص  1981،  2ط

 .و الصفحة نفسھا نفسهالمرجع .)2(

ص  ، 1982مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة و ا'رشاد القومي ، دمشق ، : نعيم اليافي .)3(

 .40.  39ص 
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و المتلقي على حد سواء ، وظHل ذلك على تركي�ب الص�ورة الحس�ية الت�ي يختزنھ�ا 

  :لالتعبير من مث

مصطفى ناصف في دراس�ته الممي�زة للص�ورة الفني�ة ، ف�ي مدونت�ه الت�ي كان�ت 

وجھة الب�احثين ف�ي تعري�ف و تط�ور و آلي�ات الص�ورة ا9دبي�ة ، ف�ي ا'نت�اج ا9دب�ي 

للعرب ، و لم يحصرھا في س�ياق دراس�ته ف�ي وجھ�ة لغوي�ة ، ب�ل اعتب�ر اللغ�ة ملك�ة 

امH م��ن عوام��ل ا'ظھ��ار ، 9ن طبيعي��ة لوج��ود الص��ورة ، و / يعتب��ر تركيباتھ��ا ع��

الصورة / تتم بH لغة و لكنھا أيضا / تنكشف بھ�ا ، 9ن ھن�اك آلي�ات دورھ�ا يكم�ن 

ح�ا/ت غامض�ة  «في إظھار الصورة أھم من اللغة ، كاعتبارھا وسيلة للتعبي�ر ع�ن 

، )1(»/ يستطاع بلوغھا مباشرة ، أو من أجل أن تنقل الد/لة الحقة لما يجده الشاعر

كثي��را م��ا تش��ارك متتابع��ة ف��ي تنمي��ة «لھ��ا أيض��ا دور إب��داعي ھ��ام تؤدي��ه، إذ أنھ��ا  و

، وھ�و ال�دور المت�روك ل]لف�اظ ، و الجان�ب الحس�ي  )2(»العمل الفن�ي تنمي�ة داخلي�ة 

الذي تقوم به في إنت�اج المعن�ى داخ�ل القص�يدة ، فعل�ى الش�اعر أن يخض�ع ف�ي تق�ديم 

ة ابتغاء ، الحص�ول عل�ى موافق�ة م�ا ، لم�ا لبعض المقومات الخارجي «صوره الفنية 

، و م��ن ھ��ذا / يس��مي الباح��ث  )3(»يس��مى الش��كل المق��رر ف��ي ص��ورة م��ن ص��وره

الصورة بذلك ، إ/ إذا كان للمقومات الخارجية والنفس�ية منھ�ا و الد/لي�ة ، أن يك�ون 

 لھا نصيب من التأثير ، و جانب من الدور الذي تلعبه ، وذلك أيضا م�ا ي�راه الباح�ث

أن الم��دركات الحس��ية أق��وى م��ن «عب��د الق��ادر في��دوح إْذ تتق��اطع رؤى ال��رجلين ف��ي 

الم��دركات المعنوي��ة، و ش��كلت ص��ورا بص��رية ف��ي ذھ��ن المتلق��ي ، أدت إل��ى الت��أثير 

النفس���ي في���ه ، عب���ر ا/نفع���ال المناس���ب لتص���وراته الذھني���ة و الحس���ية عل���ى ح���د 

بطريق�ة طبيعي�ة ، أم�ا الوس�ط ، فالُمدرك النفس�ي وس�ٌط تنم�و في�ه الص�ورة )4(»سواء

الحس��ي فھ��و وس��ٌط إش��فائي لم��ا يس��اعد ف��ي بقائھ��ا فحس��ب ، و/ تعم��ل عل��ى إبرازھ��ا 
                                                 

 .217، ص 1983،  3، ط ، بيروت ، دار ا9ندلس للطباعة والنشر و التوزيع الصورة ا9دبية: مصطفى ناصف)1(

 .المرجع نفسه و الصفحة نفسھا.)2(

 .209، ص  نفسهالمرجع .)3(

 .320ص ، 1992 ، 2، ط ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ا/تجاه النفسي في نقد الشعر العربي:  القادر فيدوح عبد)4(
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  .وتطويرھا

و طائفة ثالثة تفاعلت مع الطرفين ، و رأت أن تعريف الصورة / ي�تم بإس�قاط 

، 9نھ�ا / تش�تمل عل�ى جان�ب واح�د ، و/ تكتف�ي بم�دلول مس�تقل  واحد من الط�رفين

المدلو/ت ، فھ�ي الحي�اة بمجموعھ�ا و/ تكتم�ل إ/ بتن�وع وغن�ى ا9دوات ، عن بقية 

وتعدد الرؤى وا/جتھادات ، فكان لتكامل الطرفين الحسي والمعنوي النفس�ي منطلق�ا 

لتعريف الصورة في نظرھم ، فH يمك�ن الفص�ل ب�ين ا9دات�ين ، و / ينبغ�ي التفري�ق 

  :بين الوسطين ، ومن مثل ھؤ/ء ما ذكره 

باحث محمد حسن عبد L ؛ حينما يؤكد أن الصورة رسم قوامه الكلم�ات ، / ال

تنطلق من شفتين مقطوعتين ، إنما ھما موص�ولتان بعم�ق ال�نفس ، و ب�ذلك يؤك�د أن 

الت��رابط ب��ين اللغ��ة و ال��نفس ف��ي الص��ورة أم��ر حتم��ي ، / يج��ب أن نختل��ف في��ه ، أو 

ب��أن الص��ورة : Hل قول��ه ننتص��ر إل��ى ط��رف عل��ى ا;خ��ر ، فيفص��ل ف��ي ذل��ك م��ن خ��

صورة حسية في كلمات استعارية إلى درجة ما في س�ياقھا نغم�ة خفيض�ة «الشعرية 

عاطف�ة ش�عرية  -منطلقًة إل�ى الق�ارئ  -من العاطفة ا'نسانية ، و لكنھا أيضا ُشِحنت 

م��ا رس��ا علي��ه رأي عل��ي  )2(، ول��يس ببعي��د ع��ن ھ��ذه الرؤي��ة)1(»خالص��ة أو انفع��ال

نھ��ا خي��ال «ول الص��ورة ، حينم��ا يؤك��د أنھ��ا البط��ل ف��ي مدونت��ه ح�� تش��كيل لغ��وي يكو_

الفن��ان م��ن معطي��ات متع��ددة، يق��ف الع��الم المحس��وس ف��ي مق��دمتھا ، فأغل��ب الص��ور 

 مستمدة من الح�واس ، إل�ى جان�ب م�ا / يمك�ن إغفال�ه م�ن الص�ور النفس�ية والعقلي�ة،

  .     )3(»وإن كانت / تأتي بكثرة الصور الحسية

                                                 

)1(. L 32، ص  1981الصورة و البناء الشعري ، دار المعارف ، القاھرة ، : محمد حسن عبد. 

، و قد ارتضى ما ) فوكز . أ . ر ( إضافة إلى ما قدمه من تعريف خاص للصورة في مدونته ، نقل تعريف .)2(
، صريحة  –وليست عHقة تماثل بالضرورة  –عHقة : " احتواه من د//ت و أحكام ، و التعريف يقول أن الصورة 

 لونا من العاطفة، –أو مجموعة من التعبيرات  –أو ضمنية بين تعبيرين أو أكثر ، تقام بحيث تضفي على أحد التعابير 
،  من خHل ارتباطه –إلى حد ما  –و يكثف معناه التخيلي ، و ليس معناه الحرفي دائما ، و يتم توجيھه و يعاد خلقه 

 .37المرجع نفسه ، ص " أو تطابقه مع التعبير ، أو التعبيرات ا9خرى 

 .30،ص1،1980الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري، دار ا9ندلس، بيروت، ط: علي البطل)3(
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باح�ث عب�د ا'ل�ه الص�ائغ م�ن تعريف�ه للص�ورة ، إنم�ا ھ�و انتص�ار أما ما ثبته ال

نس���خة جمالي���ة ،  «للجان���ب النفس���ي ف���ي تش���كيلھا ، فق���د ح���بس تعريفھ���ا عل���ى أنھ���ا 

ُتستحض��ر فيھ��ا لغ��ة ا'ب��داع و الھيئ��ة الحس��ية أو الش��عورية ل]جس��ام ، أو المع��اني 

ني�ة ب�ين ط�رفين ھم�ا بصياغة جديدة ، تمليھا قدرة الشاعر و تجربته ، وفق تعادلية ف

  .)1(»المجاز و الحقيقة ، دون أن يستبد طرف بآخر

وفي استعراضنا لبعض تعاريف المحدثين للصورة الفنية ، نشعر بما تحظى به 

، فھ�ي  من مكانة في آرائھم ، وما يحمله كHمھم من أجل_ ا9وصاف لدورھا وقيمتھ�ا

ت��وي علي��ه م��ن عناص��ر / يك��ون الش��عر ش��عرا إ/ بم��ا يح«رك��ن م��ن أرك��ان ال��نص 

أنھ�ا الج�وھر الثاب�ت ف�ي  «، و)2(»تعتم�د عل�ى الص�ور ، تعتم�د أول م�ا غنائية ذاتية

، وھي عنص�ر  )3(»، وإحدى معاييره الھامة في الحكم على أصالة التجربة...الشعر

... العناصر في الشعر والمحك ا9ول ، التي تعرف به جودة الشعر وعمق�ه وأص�الته

، و رس�م عبق�ري و واس�طة  )4(تظ�ل س�ر ا9س�رار ف�ي الش�عر لكنھا في الوق�ت ذات�ه

ا9داة ا9ساس��ية لخل��ق ع��الم جدي��د نحل��م ب��ه ، و نحل��ه «، وأنھ��ا  )5(الش��عر وج��وھره 

، إنھ�ا )7(، فھ�ي نقط�ة الق�وة والش�ياطين المس�يطرة ف�ي الش�عر )6(»محل العالم القديم

  .)8(قوة صورة ا'نسان  الصامت

ني��ة ف��ي الفك��ر العرب��ي الح��ديث والمعاص��ر، وھك��ذا نص��ل إل��ى أن الص��ورة الف

غي�ر  حت�ى ب�دت تحدي�داتھا، اضطراباً في التحديد ال�دقيق مص�طلحاً مس�تقراً «عانت 

                                                 

 .137ص ، ت .دار القائدي ، طرابلس ، ليبيا ، دالصورة الفنية معيارا نقديا ، : عبد ا'له الصائغ .)1(

 .73ص دراسات في مذھب الشعر و نقده ،  :محمد غنيمي ھHل .)2(

 .07الصورة الفنية في التراث النقدي و البHغي عند العرب ، ص : جابر عصفور .)3(

 .127، ص  1996،  1القاھرة ، ط ، في النقد التحليلي  للقصيدة المعاصرة ، دار الشرق : أحمد درويش .)4(

 39، ص2008، دمشق ، صفحات للدراسات والنشرطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ، ت :نعيم اليافي )5(

 .127في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة ، ص : أحمد درويش .)6(

)7(. L 12الصورة و البناء الشعري ، ص : محمد حسن عبد. 

 .74، ص  1965نجلو المصرية ، القاھرة ، في الشعر ا9وروبي المعاصر، مكتبة ا/: عبد الرحمن بدوي )8(
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، و م�ا )1(» ، وصار غموض مفھومھ�ا ش�ائعاً ب�ين قس�م كبي�ر م�ن الدارس�ين متناھية

كادت تستقر ا;راء بع�د أن جاب�ت أقط�ارا مختلف�ة ، م�ن جوان�ب التفكي�ر وا'حس�اس 

قا ف�ي نفس�ية المب�دع ، ركنھ�ا أول لcنت�اج ا'ب�داعي ، و المتلق�ي ركنھ�ا الث�اني ، عمي

كعنص��رين للعملي��ة ا'بداعي��ة ، اتس��عت بع��دھا ال��رؤى لترس��م الص��ورة انطHق��ا م��ن 

ا'نتاج المقدم ، و تعتبر النص شريكا كامH في إنت�اج الص�ورة الفني�ة ، في�ا ُت�رى م�ا 

وضوع ھذه الص�ورة ؟؟ وھ�ل يك�ون لھ�ا الق�درة ستكون إضافة ا9جيال الHحقة في م

عل��ى تق��ديم ملم��ح آخ��ر لم��دلول جدي��د ، وص��ورة أخ��رى لتعري��ف مختل��ف للص��ورة 

الفنية، بعد أن أنھك ا/ختHف و التنوع مبدعي ا9مة العربية في أجيالھا المتعاقبة ؟؟ 

:  ئ�ل أم سيكون لسان حالھا مطلع معلقة الشاعر الجاھلي عنترة ب�ن ش�داد العبس�ي القا

  ھل غادر الشعراء من متردم؟ 

و ھكذا ندرك مس�ار الص�ورة ف�ي تش�كل م�دلولھا وتعريفھ�ا ، وم�ا زال طريقھ�ا 

تملؤه العقب�ات ، مجھ�و/ ينتظ�ر م�ن يستكش�ف ص�ورته ، يتخ�ذ مHم�ح التش�كيل م�ن 

أنماط التعبير المتنوعة ومختلف أوجه التفكير في كل عصر، وإن ك�ان ي�زعم بع�ض 

رين لوجودھ��ا ق��ديما ، أن ا/خ��تHف ف��ي الم��دلول ي��دفع حتم��ا إل��ى الدارس��ين الُمْنِك��

ليس في الصورة قديم وجدي�د، «ا/ختHف في المصطلح ، غير أن بعضھم يرى أنه 

، وما منطلق ھؤ/ء من أن غي�اب المص�طلح  )2(»و إنما في الصورة أصيل وزائف

ذل��ك  المص�طلح بذات�ه و د/لت�ه / يلغ��ي وج�وده ، و إن ل�م ترتس�م مHمح��ه كامل�ة ف�ي

  . العصر ، وھذا من طبيعة الفكر الذي ينبني على الزيادة و التطور و التبلور والنمو

  

                                                 

 .19 ص،  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث:  بشرى موسى صالح.)1(

)2(. L 23الصورة و البناء الشعري ، ص : محمد حسن عبد. 
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  الحديث العربي الشعرفضاء  في المرأة رحلة :المبحث الثاني 

  

  : تقديم      

 العرب�ي الشعر ثنايا في،  د�لة أو صورة رمزا أو واقعا المرأة حضور يشكل

،  العربي�ة القص�يد يف والمظھر الجوھر  لكتش التي،  الفنية البنية مرتكزات أھم من

 ق�د،  زمني�ا ردح�ا الشاعر على الواقع فرضھا،  فنية ضرورة الحضور ذاك بات فقد

 في المساھم الكيان ذلك تحول الزمن بتواتر، و  أقدم أو بالشعر نطقه بداية إلى يصل

، ب�ه إ� يذكر � البناء قواعد من قاعدة و أصول من أصل إلى،  للقصيدة الفنية لبنيةا

 م�ن المنبثق�ة العاطفة زخات من يحمله بما إ�،  التصوير من يحويه بما ترفيع � و

  . الفني البناء ذلك داخل وأنفاسھا المرأة لمسات

 م�ن ج�زء ف�المرأة،  الش�عرية الفني�ة واق�ع ع�ن بالغري�ب التموض�ع ھ�ذا ليس و

�ل��ي الرج��ه ف��م إن،  حيات��ن ل��ي تك��ك روح ھ��اة تل��ر و�،  الحي��ه مف��ن ل��اذ م��ذا اتخ� ھ

 ھ�ي الم�رأة و الم�رأة ھو الشعر بات فقد،  إيحاء أو ظاھرا فنيا وبناءً  محورا يكالشر

 تعانق�ا، ف ا;خ�ر الوج�ه باس�تدعاء إ� الواحدة تحضر �؛  واحدة لعملة وجھان الشعر

�ا و ��اذاب��ل وم��ون أن أجم��اج يك��ك نت��اق ذل��ا العن��ن ملمح��ح م��ود م?م��ان و،  الوج� الكي

  . اCط?ق على وجوده مظاھر مىوأس بل،  أرقى في لAنسان الشعوري

 ف�ي القيم�ة موض�ع اتخ�ذت لكونھ�ا،  مض�افة قيم�ة تليس� الش�عر في المرأة إن

 في�ه يكتم�ل و�،  رميت�ه سددتو قوامه يستقيم أن البناء لھذا يمكن � و،  القصيدة بناء

�داع��ة أو إب��ا  جمالي��ذ ، إ� حينم��ن يتخ��رأة م��وعا الم��ا و موض��ا أساس��ة و وعمق�،  د�ل

�المرأ��م ةف��ن ل��ي تك��ا ف��ة ثناي��عرية الكتاب��ين أو الش��طورھا ب��اءة إ� س��ة إض�،  للد�ل

�وعن��ة وانف��عرية للتجرب��وة و الش��ة الق��ة و،  الدافع��ال المحرك��ي للمخي��م،  الفن��ن ول� تك

�زوة��يھا ن��رورة تقتض��اركة ض��ة المش��ت أو،  ا�جتماعي��ا دفع��?ءات إليھ��ودد ام� الت
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 م�ن،  ال�داخل ف�ي يج�ول لم�ا تص�ويرا الظ�اھرة بنيته في كان نإو فالغزل،  العاطفي

�ق��ا منط��مه م��اھر يرتس��ورة أن إ�،  الظ��رأة ص��دد الم��ان بتع��ر المك��ان وتغيي��م الزم� ل

�ذ���ع تتخ���تھزاء موض���خرية و،  ا�س���ن الس���ذا م��� ھ���ع ئناالك���ى الودي���ي حت���ر ف�� عص

 أنھ�ا إ�،  والعرف�ي ا�جتم�اعي التھم�يش بع�ض الم�رأة لمكان�ة كان�ت ين، ح�الجاھلية

 ك�المحراب فكان�ت،  الش�عري التص�ور واقع في اCج?ل و �حتراما من حقھا أخذت

 تنتاب�ك ردح�ه ت�دلف و أبواب�ه تل�ج إن م�او،  مظھ�ره س�تاؤكفي ظ�اھره في تراه حينما

 إلى القبائل إلحاق تفسير إذن يمكن بمف ، اCيمان و الخشوع عليك يسيطر و،  الرھبة

  .؟ المعبودة تھمآلھ على سماءاK بعض تلك إط?ق أو؟  أمھاتھمأسماء 

 م�نالمعھ�ود  ري�غ، أَْنَطقت ب اKساس الشعر مادة المبدعون اتخذھا قيمة فالمرأة

�ب��ي التركي��ت و،  الفن��الب طوح��اري الخي��والم دت��ة ع��ر، و  خ?ق��ر يعتص��ه الفك� روح

، لبنات�ه اغتنت قد اCبداع و الشعر بأن إ� ا�عتراف يمكن � و،  تشكيلھا و Cنتاجھا

 م�ن ش�تى أل�وان وانھمرت الصور فانبلجت،  المرأة حضور عصارةب بنيته ارتوت و

،  معنوي�ا و حس�يا الش�عر ص�لب ف�ي الم�رأة حض�ور فلو�،  الد�لة وتفرعت،  الحياة

 ھ�و ال�ذي،  اCيح�اء و والجمال عاCبدا من المبلغ ھذا تهيئإيحا و الشعر فنية بلغت ما

�ه��اج علي��عري اCنت��ي الش��ي العرب��ق و،  الفن��حاب انطل��دوافن هأص��اء ب��امع و اCيح� مج

  . بالجمال التعبير

  

  : المرأة في أدب أع$م الشعر العربي الحديث  صورة :أو� 

  

الح�ديث ـ ف�ي كاريزمتھ�ا الش�عرية ـ ع�ن العرب�ي لم تتنازل الم�رأة ف�ي الش�عر 

�ج ��ا ووھ��ُب نورھ��م َيْخ��ديما ، و ل��ة ق��يدة العربي��ر القص��ي حج��ا ف��ي احتلتھ��ا الت�مكانتھ

على العكس تماما زاد ذل�ك الحض�ور و امت�د ف�ي عم�ق التجرب�ة  حضورھا فيھا ، بل
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الشعرية المعاص�رة ، بع�د التح�و�ت السياس�ية و ا�جتماعي�ة و الثقافي�ة ، الت�ي بات�ت 

تلعب بمكنون التجربة اCبداعية ومظھرھا الد�لي لغًة و إيحاًء ، فان كان�ت القص�يدة 

ھي المك�ان ف�إن الثاني�ة لمس�ات ھي الجسد فإن المرأة ھي روحه ، وإن كانت اKولى 

الجمال فيه ، حتى ن�درك أن وج�ود اKول�ى يس�تدعي استحض�ار الثاني�ة فھ�ي الوج�ود 

محادث�ة ال�نفس ف�ي كس�ر ذل�ك التم�ازج  تالحقيقي لحي�اة القص�يدة الش�عرية ، فاس�تحال

  .القائم على توأمة وثيقة الروابط بين الطرفين ، راسخة في الوجدان و الظاھر الفني

�ي إن رمز��ا ھ��ديم ، إنم��ذ الق��ة من��عرية العربي��ة الش��ي المدون��د ف��رأة الجس�ي�ة الم

فاعل �مت?ك النشاط الحيوي لAنتاج الشعري ، و باع�ث للتص�ور ال�ذي ين�تج الفني�ة 

�ي ��ية، الت��رؤى النفس��ر ال��ة و نش��اؤ�ت الوجودي��ن التس��د م��دفعھا بالمزي��اء، ب�و اCيح

�داعي تتو��اج إب��ى إنت��اس إل��رة واCحس�ل الفك Wو���ى تح��ول إل��بيل الوص��ي س��ئلته ف��ع أس�س

الحقيقة ، و تحقيق صورتھا الكلية ، لكنھ�ا تتح�ول إل�ى س�راب م�ا أن تظ�ن نفس�ك ق�د 

�ر ��ياء غي��ة اKش��ا حقيق��ا Kح�د إنھ��ون ملك��ا يك��راه أبع�د م��ك ت��ه ، إ� و ب�أمس�كت بجمع

المحددة المعالم ، و تعد المرأة من أھمھ�ا لكونھ�ا فك�رة امت�دت ج�ذورھا عب�ر أحق�اب 

�ا��اج وأجي��د اCنت��ب ورواف��ن الرواس��د م��ذرة العدي��ك الب��ت لتل��ى منب�ل و رؤى ، و أغن

  .الفكري بمختلف أجناسه ، وعلى مر العصور

و لعل السؤال الذي يعن لنا و يلح بين جزئيات ھذه الدراسة ؛ م�ا ال�ذي يجع�ل 

�عر ��ة الش��ي عموم�ه و مدون��اج اKدب��ي ھ�ذا اCنت��الخلود ، ف��وعا يحظ�ى ب�الم�رأة موض

؟ و يظھر في صورة متألقة متجددة و متنوعة ، و لم ُيقت�ل رغ�م كث�رة  على اKخص

المتناولين له ذكرا و توظيفا ، مھما امتدت  أدواتھم في عمقه و استرقت ظ?لھ�ا م�ن 

أدوات إيحائية ، فإن كان السؤال و طرحه في ھذا الصدد محيرا ، فلن تكون اCجابة 

التص�ور الكام�ل للرؤي�ة الواض�حة ،  عنه إ� أكثر غموضا و إعراض�ا ، و ُبع�دا ع�ن

بل تتحول الرمزية إل�ى كي�ان الش�اعر إن ابتع�د عن�ه س�كت ، و إن خ�اض في�ه زادت 

قريحته نصاعة وإبداعا وتم�ث? ، و ل�م تتوق�ف عن�د ص�ورة يجس�مھا م�ن بقاي�ا حط�ام 
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التصور الذي رسب في الذاكرة ، و تنشط فيه الص�ورة الش�عرية بتج�اوب ال�ذات م�ع 

�وع ، لت���ب الموض���را دون أن تغي���رر ، حاض���رورا دون أن تتك���ه مك���رأة في���ل الم��ظ

  .معالمھا ، و م?ك الوحي � تابعا له 

�ا ��ة أثرھ��ة حي��ة فكري��ى بني��نھض عل��اد ، ي��دد اKبع��عري متع��اب ش��المرأة خط�ف

عميق في حياة الفرد بعيدا عن سطوة الج�نس ، ب�ل Kن ل�ه ملم�س تم�اس م�ع ال�روح 

�ور، ��ن ص��ن الخي�ال م��د ع��ا يتول��ى وك�ل م��تم عل��دى وتح��ة وص��ون ل�ه قيم��د أن يك��ب

ينتج�ه  المستمع ا�قتناع بھا ، فھي كما يسميھا ميخائيل نعيمة حقيقة الخي�ال، فك�ل م�ا

  .الخيال من إبداع تبتلعه المرأة، وتنتظر مزيًدا من الصور

  

  :في أدب المحافظين ا�ص$حيين ـ 

  

  �ت وي�?ت اCبع�اد ع�ن لقد �قت المرأة ف�ي عص�ور الض�عف التھم�يش ، و نال

فاعلية الفرد في الحياة ا�جتماعي�ة ، و منع�ت م�ن أداء دورھ�ا الطبيع�ي ، وممارس�ة 

�غار ��بس واستص��اني الح��ت تع��ا، فكان��تى نواحيھ��اة بش��ي الحي��اركة ف��ي المش��ا ف�حقھ

ده ب�أغ?ل الع�ادات ي�وتقي بل واعتبارھا عبًءا يجب إرجاؤه في سجون البيت ،الشأن

فرض�ت عليھ�ا الظ�روف أن وب�دت ت?حقھ�ا اKع�ين و اKلس�ن ، فكان�ت أن ، والتقاليد

  . ممارسة الحقوقتتخذ موضع المتأخر خضوعا ومذلة ومھانة ، حرمت التعليم و 

و لذلك في مطلع النھضة ارتأى المصلحون ا�نتباه إليھا و التحس�يس بوجودھ�ا 

�اة وا�عتب�ار ، والتذكير بقيمتھا ، بنفض غبار الزمن على دمنتھا حت�ى ُتع�اد لھ�ا الحي

في كونھا أستاًذا بل مدرسة لبلورة العق�ول و إنش�اء اKجي�ال ، �ب�د م�ن التوج�ه إليھ�ا 

�ور ��ان التص��ذلك ك��يش ، ول��ع ذاك التھم��ن موض��الھا م��ا ، �نتش��اعدة لھ��د المس��د ي�وم

اKول للمرأة في عھد بداية النھضة، التوجه إلى التغيير من حالھا والتعري�ف بقيمتھ�ا 
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�ة وبت��ل التربوي��ي الرج��ه � يكف��اري ؛ Kن��اء الحض��ي البن��ا ف��ر ، ودورھ��ا الكبي�أثيرھ

  :الجواھري بل �بد لكلتى اليدين للبناء، يقول  ، وحده لبناء نھضة

�ناَرا��������اُكْم َش�������د كف��������ا فق������  علYموھ

�ادْت          �����يَن ك�����ى ح�����ا عل�����ذه حالُن����ھ

�ر��ُب الم��داً َيْحَس��رُق جام��ب الش� أنج

�������ر اءُ ونَس������ُع أن ت������راِق ُتمن�����  الع

�������ُك Yـ إن��������اء ال�������ارُكْم للنس������  ْم باحتق

  اةٌ ـــــَش فتــــن أن تعيـــراً مـإنY خي

�اَرا                   ������َم َع������َب العل������ا أْن َتحَس�����وكفاھ

�دارا              ��������ِبُق اKق��������رِب تس��������ُم الغ�������أم

�اَرا������������ Yْت َطي��������������اراً وأْنَجَب������������                  أَة ع

�فارا�������ـرأَ اKس�������اً أَْو َتْقـــ�������َم خّط������  س

�يوَم أو������اراـ������اَل اْحِتَق������عُتُم الّرج�����  س

  )1(وَت اْنِتَحاراـــھِل أن تمــقبضَة الج

لقد تطرق الشاعر على غ�رار أص�وات كثي�رة ، توجھ�ت بتجربتھ�ا ف�ي مج�ال 

اCص?ح بجمع جمل�ة م�ن ال�رؤى التوعوي�ة ، ح�ول قيم�ة ودور الم�رأة  انط?ق�ا م�ن 

داء اKمة في تغيي�ب دور المقارنة بين المجتمع العربي و نظيره الغربي ، فأدرك أن 

شطره ا;خ�ر ، ل�ذلك َعلَ�ى ص�وت الج�واھري ، كم�ا ك�ان ص�وت الرص�افي وح�افظ 

واليازجي وغيرھم كثير ، يقدم النصح و يبرز نتائج ذلك التھم�يش، مس�تنتجا أن ل�ب 

التقدم وأصل سببه ، يعود إلى الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في�ه ، والت�ي بلغ�ت ف�ي 

�اء الح��ال العط��ا مج��ه وجودھ��ت في��ا ، أثبت��يئا عظيم��رب ش��دى الغ��ور ل��اري والتط�ض

ومارست حقھا ودورھا الطبيعي ، فكانت منھن الطيار والنائب و اKستاذ والمسؤول 

  .كسر قيودھاأمام أمر نظيرتھا العربية حبيسة الدار ، ُيكفWرھا المجتمع إن فكرت في 

�?حيا ، ينط��ان إص��رة أن ك��ذه الفت��ي ھ��عر ف��ه الش��د توج��ة لق��ن التجرب��ق م�ل

الخاصة والحكمة المكتسبة م�ن التجرب�ة ف�ي تحلي�ل المجتم�ع ، ومحاول�ة فح�ص دائ�ه 

�ة ��ت مدون��رأة ، فكان��ة الم��د قيم��ا تؤك��ي مجموعھ��ات ف��ت التوجھ��ه، فكان��د أدوائ�وتحدي

�ت ��ي �حق��ار الت��وع المض��ت مجم��ة  ، فعالج��ذه الوجھ��ه ھ��ة تتوج��ع النھض��عر مطل�ش
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عيناه فئة أخرى و حال ثانية المرأة  العربي�ة، المرأة ، فمعروف الرصافي قد رمقت 

ممثلة في الترمل واليتم والوحدة،  فقد ھاله مظھ�ر إح�داھن ق�د اعتبرھ�ا نموذًج�ا لك�ل 

�ب ��ي مھ��دھا ف��ورة و حي��ا وص��أثرا لحالھ��ال مت��ي ، فق��ع العرب��ي المجتم��ا ف�مثي?تھ

  :مخاطر المجتمع و وحوشه ا;دمية 

 Yد����د ال Yد�����اً خ����ُت وجھ����دY  معُ فألفي���             هخ

�اً أنھَ ������ماً نحيف������وجس������مُ ه ھُ كْت�����  هوُم

�د جَ ���لق���وْ  تْ ُثَم���رَ  قَ ف���الَ وْ وحَ  ابِ الت��  ھ

�ا تَ ��نَ ولم��ي البُ  تْ اَھ��ف��تَ  اءِ َك�  تْ كَ احَ َض

  تْ رَ ـاثَ نَ تَ  انِ ـمَ ا كالجُ ــوعً ـمُ ي دُ رِ ذْ ـتَ فَ 

�ر جَ ������ Yومحم��������البُ بِ  نٍ ْف�������ا مُ َك������مِ وَ َت Wر      

�����ادت َت����رَ فك����ُن بَ يْ اه الَع���� ضَ ْع���م ھ̂ وَ َت

�غيرٌ �����لَ  ص�����رْ ا يَ َھ�����يْ عَ و بِ ُن�����مُ  يْ َن����  مِ تY َي

  مِ كW ھَ تَ الُم� يءِ ازِ الَھ� كَ ِض�حْ  سِ أْ الَي� نَ مِ 

  )1(مِ عَ فْ مُ  عِ مْ الدY  نَ مِ  اكٍ بَ  رٍ ــجَ حْ إلى مِ 

لقد نقل الرصافي صورة يتجاھلھا المجتمع، وُتَعد من منسياته في ُحلYٍة ب?غي�ة 

الحرمان والفناء ، و تلصص شديدة التأثير، م?مح جمعت النقيضين يعلوھا البؤس و

،  )أسنانھا ( و منظما ) دموعھا(فيھا على لمسات الحسن ؛ حين رأى الجمان متناثرا 

بعد أن أْنَحَل الجوع والحاجة بدنھا و حال ص�غيرھا ، و ق�د ب�رع الرص�افي ف�ي ذل�ك 

  .خاصة و أنه عايش ھؤ�ء  من خ?ل حياة الحاجة  التي عاشھا فع? في حياته

قد حول الصورة الت�ي رس�مھا و خاص�ة أثن�اء حي�اة القص�ر حينم�ا أما شوقي ف

كان مفعما بالحياة الكريمة و ھو يتعامل م�ع جم�ي?ت الت�رك ف�ي أبھ�ى حل�ة و أجم�ل 

يتنازعنه الحديث و يتوددن إليه وھو محظي عند الخديوي Kن�ه ش�اعر القص�ر فك�ان 

  :ه رسم جمي?تھا ھو يكترع من منبع الحب الصافي لييتساقى الھوى بينھن ، و

�اْن ������ين الحس������نه ب������ا حس�����              ي

�����������دْ كالَب����������ه العُ ذُ ِر تأُْخ���������  وُي

�ل������كله إن قي������ي ش������اْن : ف�����              ب

�ا لَ  ُن و�������م�������دَ ُھ�������ه َي������  انْ ّن ب
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�ومُ �����������ه نَ َن�����������اَي من����������  ة ٌرَ ْظ

�َنه����������ي ُحْس��������� Wى ُيَزك����������  فَعس

  هـــل نْ ــــمَ �ُل لِ دY ــقY الــــحَ 

�عَ فَ �������َس�������اجِ الحَ  يرُ ى ُيِش������  انْ َب

���� نْ َم���ي الحُ  هُ � لَ����ف��� نِ ْس���  انْ َث

   )1(انْ ـكَ مَ  ةٍ ــحَ ارِ جَ  لW ــــفي كُ 

فشوقي بين الغ�واني الل�واتي يتم�تعن بش�عره و غزل�ه ، ب�دأت تس�تفيق موھبت�ه 

الشعرية و تظھر له م�ن المف�اتن و الجم�ال م�ا جعل�ه يغ�ريھن بك?م�ه وحس�ن ثنائ�ه ، 

قوامھ�ا الل�دن وفرعھ�ا الجمي�ل وتعبير يتمثل ألحاظا يرشق القلوب بنبالھا الجميل�ة ، و

وخدھا اKس�يل، وبي�اض لونھ�ا و انتظ�ام أس�نانھا ونص�اعتھا و غيرھ�ا م�ن المق�اييس 

الجمالية ، للمظھر الذي بات مقياسه ما يراه في قصر الخديوي من جم�ي?ت الت�رك، 

  .وحسناوات ب?د اKناضول

ي�ة القديم�ة و لما اشتد ساعده إستمد شوقي رحيق قوله من تل�ك المغ�امرات الفن

�ل ��وير الجمي��ن التص��ى ف��ك عل��درة أولئ��ن ق��ان م��ا ك��ي ، و م��زل العرب��ر الغ��ي عص�ف

المتخيل ، فما برح أن أعاد إحياء مغامرات ابن أبي ربيع�ة و ق�يس وجمي�ل و ع�روة 

  :وغيرھم ، أنظر وھو يستحضر تجربة أبي فراس في قوله 

  ينِ ادَ ، َطِرْب�ُت وَع� يا ج�ارةَ  ال�وادي

 ىوَ الِعن�اِق عل�ى الَھ� ما ِطي�بُ  رِ لم أَدْ 

دَ  Yأو����أعْ  تْ وت���كِ  افُ َط��� باِن���ي َي�� يدِ ف

�ين ��ي ليل��ُت ف��رْ فَ : ودخل��̂دجىِع�  ك وال

 َوة ً ــ�ـانِح َنشْ وَ وجْدُت ف�ي ُكْن�ِه الَج� و

  ان و�غدٌ ـــِس من عمِر الزمــ� أم

�ا يُ ����م����بِ ْش����ُه اKَْح����ذِ  نْ ?َم ِم���  اكِ رَ ْك

�واكِ ������اعدي فط������ق س�����Yى ترف������  حت

�واحْ ������ن َخفَ َم������ھِ يْ رَ ّر م������َم�����  ّداكِ ا َخ

�اكِ ����ِر ف Wو������بح المن�����ُت كالّص����  ولثم

�ب فِ ��ن طي��كِ م��?فِ  ي��ن ُس��اكِ  وم� لََم

  )2(ُجِمع الزماُن فكان يوَم ِرضاك

لقد خطى الشاعر في أمر تصوير المرأة م�ن منطل�ق معيش�ته ، خط�وات نح�و 

إبراز الجوانب الشعورية  النفسية ، وأعاد الخطاب الشعري  فيھا إلى عھ�د حريتھ�ا، 
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يناظر صورتھا في القصر، فجاش�ت قريحت�ه ب�وافر التص�وير لم?م�ح مق�اييس  و ھو

الجمال، �فتا انتباه المجتمع إلى ما تناساه الرجال من صفات اKنوثة والجمال ، التي 

باتت من  مبعدات الواقع الحض�اري ، ال�ذي تغل�ب علي�ه س�لطان ال�دين و اس�تحكمت 

، و لقد �قى  الشاعر ا�ستھجان ، حينما أمره عادات تشدد فيھا العربي أكبر التشدد 

ن إاعتبروا شعره � يعني المجتمع المصري قدر ما يعني أسوار قصر الخ�ديوي ، و

كانت مقاييس الجمال  المستخدمة فيه إنما ھي استحض�ار لص�ورة الجم�ال العرب�ي ، 

، و مغ�امرات بتوظيف أدواته و مظاھره التي أنطقت ش�عراءه ف�ي عص�وره الذھبي�ة 

  :اذه في مجالھم دون أن يتقيد بضوابط المجتمع فھو يقول في غزله أفذ

  فك?م فموعد فلقاء   نظرة فابتسامة فس?م                 

�ذي ��ر ال��تياق ل_خ��الجوى ، و ا�ش��يس ب��م باKحاس��زل المفع��?ل الغ��ن خ�و م

�ي ��ي ف��زل العرب��اب الغ��وا ب��ن فتح��ين م��ن ب��اره م��ن اعتب��وقي ، يمك��وان ش��ه دي�جمع

ديث على مصراعيه ، فغدت الروح العربية إل�ى نش�وة الش�عور ب�ا;خر ، عصره الح

و التمتع بحا�ت الھيام التي غلب أمرھ�ا عل�ى مجم�وع م�ا ك�ان ف�ي عص�ور م�ا قب�ل 

�ة ��ان م�ن تغيي�ر ف�ي لغ��ه ل�دى الش�اعر ، و م�ا ك�جم�ود اKدب ، و جم�ود الش�عور بلذت

�د���ر باCب���اج زاخ���?ل إنت���ن خ���وقي م���د ش���رى بع���ذي ج���زل ال���عر الغ���ق ش��اع و الخل

  .والتصوير و المغامرة 

قص�ة ش�عر الغ�زل ف�ي تص�وير لوع�ة المح�ب ، وقس�وة الھج�ر م�ع للتواصل و

والفراق و لذة اللقيا ، أخذت قصيدة اKط?ل للشاعر إبراھيم ناجي من الصدق ورقة 

الظاھر، ما حواه بوح ع�روة وجمي�ل أو المجن�ون م�ن غ�ور الب�وح المح�رق للف�ؤاد ، 

ح�ب حالم�ة  «فن�اء تل�ك اKحاس�يس الت�ي يحي�ا بھ�ا العش�اق، بلغ�ة تأسيا ع�ن الھج�ر و

ويعب�ر ع�ن ، واKل�م  وفيھا أنغام الھجر والوصال والرضاء، وأحاديث عاطفة مرھفة

يج�د بلس�ماً لج�راح  � و، يجد سوی الدموع للتق�رب بحبيبت�ه  کلّھا بصدق حرارة و�
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  :يث يقول الشاعر ، ح)1(» شاعر الحب  يعّد بحق لذلكو، شغافه إ� الوصال 

�اِحٌر ��ٌب َس��ي َحبي��ن عيِن��َن م�أي

�ا ����ي َملًِك����َوِة يْمِش����ُق الُخْط���  واِث

حْ  Wاِس ال̂رَبى  ــِر كأَْنفـَعِبُق الس  

�اْء  �������?ٌل و َحي�������ٌل و َج�������ِه ُنْب������في

�اْء �����ِھ̂ي الِكْبِري�����ِن َش�����الُم الُحْس����        َظ

ْرِف َكأْح?ِم الَمساءْ  Y2(ساِھُم الط(  

تاج خطرات الروح و الجمال و اCبداع التي تنبع�ث م�ن ھ�ذه اKبي�ات و � تح  

�ة ��اعر المفعم��ة والمش��واق الحالم��ورة اKش��ن ص��مه م��ا ترس��راءة، فم��ير أو ق��ى تفس�إل

تغفل إدراكه ق�وى اCحس�اس بالجم�ال، و� أخ�ال إب�راھيم ن�اجي إ�  بنبض الحياة، �

  .  شاعر لغة الحب العتيق

الرم�ز، وبع�ده الفلس�في المغ�رق ف�ي العش�ق  يغ�الو إوبعيدا عن جعجعة اللغ�ة 

�بابه، و زاده ��ة ش��ف ويفاع��ه المرھ��ى إحساس��ابي عل��م الش��و القاس��ئ أب��دي ، يتك�الجس

ا�جتماعي وإرثه التربوي الذي نال�ه ف�ي أس�رته ، ومعايش�ة ح�ال اKم�ة خ�?ل حقب�ة 

�ي العدوان ا�ستعماري ، استنشق الم�ذھب الرومانس�ي كم�ا استنش�ق الھ�واء الطل�ق ف

مروج بلدته ، فس�َبح ف�ي ج�?ل لب�ه الطي�ب م�ا أح�ي في�ه اCحس�اس الجمي�ل بالح�ب ، 

�مو ��ر ليس��ة العم��نوات يفاع��اوز س��قا تج��ة ، عش��راءة الطفول��ة وب��ه بروحاني��ذي عاش�ال

�دا ف�ي الم�رأة ، فكان�ت ص�ورتھا ف�ي ش�عره تس�تمد م�ن  Yبمدلول العشق ومظھره مجس

Kوصاف و أرقى ال�د��ت ، فھ�ي عروق البقاء ، ومقاومة المرض أنقى الصفات وا

قرينة الحياة و خليلة الجمال في مظاھر الطبيعة ، ھي الطھر والب�راءة والوف�اء ، م�ا 

  :قدر لھا أن تعيش في كنف الخلود المطلق ، يقول

�اKح?مِ �����ة ِ ك�����ِت كالّطفول�����ة ٌ أن����  عْذب

�راءِ ���ة ِ القم���ُحوِك كالليل�� Yماء الض��� Yكالس  

�ـاللّحــك��ـالصبـك نِ ـــ��ـديــاِح الجـــ�  دِ ـ

�ـالـك��ـتســابـك وردـــ��ـوليــــام الـــ�  دِ ـ

                                                 

 ، دار الکتاب العربي ، دمشق القاھرة،  ط?ل وأحلی قصائده العاطفيةإبراھيم ناجي شاعر اK :رضوان محمد .)1(
 .13ص،  2004، 1ط
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�ـي���ـا لھـ���ـا مـ���ـن َوداعـ���ـجم ة ٍ وـ��  الٍ ـ

�ن طھـ�ـي�ا لھ��ـــُث التقـ�ـارة ٍ تبعـ�ـا م�  دي

�راكِ ��يء ُت��ِت  أ̂ي ش��ل أن��يسُ "؟ ھ�  "فين

  اء إلى اKرــردوس جـــ?ُك الفـأم م

�ـشب و��ـَنعY ــــاٍب مُ ـ��ـلُ ــــم أمْ ــــ�  !ودِ ـــ

�ي م���َس ف���دِ ـ���قيW العني�� Yة الش���  ..!ھج

�ـَتھ��ـادْت بيـ��ـن الـ��ْن جديـ��ـورى ِم�  دِ ـ

?ِم العھيدِ  Y1(!ِض لُيحييِ روَح الس(  

لقد ارتقى مضمون وصفه للمرأة عن التصوير الحسي ، الذي يعبث بأوص�ال 

أعظم مخلوق ، وأرق وأطھر موضوع يمك�ن الح�ديث في�ه ، وتج�اوزت المتع�ة الت�ي 

اق و التم�ادي ف�ي لم�س تل�ك المق�اييس ، ول�و كان�ت الي�د قد يرتجيھ�ا ع�ن ذل�ك اCغ�ر

متجاوزة بيتا م�ن الش�عر ، إنم�ا بل�غ ف�ي عش�قه درج�ة التص�وف ش�عوريا و ش�عريا ؛ 

�ه ��را ،  «فل�يس في��ه أو� و آخ��ل ل��ب وتجع��درج بالح��ي تت��ائع الت��وادث و الوق��ك الح�تل

ا م�ع الوص�ال، ات تحيَمسرY ومعالم وكلمات تقال بين المحبين، وآ�ما تعقب الصد ، و

فكأنه كان يصف فكرة � امرأة ، ويصور م�ث? أعل�ى � شخص�ا م�ن لح�م و دم ، ل�ه 

، فھو في م�دار )2(»ما يميزه عن اKشخاص ا;خرين الذين يتغزل بھم شعراء الحب

�ل ��اء بك��ى الفض��ه إل��?ل قول��ن خ��س م��ق، ويھم��وت الح��ي ملك��بح ف��ا يس��ديث عنھ�الح

  .و فناء وانتھاء موجوداته ؛ من نجوم و طيور من حياة 

م�ا ت�راكم ف�ي نفوس�نا م�ن ، إننا و نحن نط�الع ھ�ذا الب�وح ال�ذي يش�ق س�جوف 

�ا ��ان ، م��ه الفن��مه بريش��ا يرس��ان م��ا إن ك��ة م��تطيع م?مس��رأة ، � نس��ة الم��ة قيم�يقيني

تراكم في عمق الب�اطن أو م�ا �م�س في�ه أحاس�يس الظ�اھر، فأن�ت أم�ام بني�ة تتم�اھى 

اء واحد منھا إنھا في الذوق والحس ، ب�ل لق�د جمع�ت فيھا الحواس، ف? تستطيع إقص

الرائحة العطرة في رقة المش�اعر وح�?وة اللق�اء ، إنھ�ا ب�ين ذاك وذل�ك تجم�ع جم�ال 

تأخذ بمجامع الح�واس ، ولك�ن  –رديف الوداعة  –) الطفولة(فـ  «الحواس المطلق ؛

م�ن قي�دي ص�ورة ا�نعت�اق ) اKح�?م(تستقطبھا حاس�ة اللم�س بع�د حاس�ة البص�ر ، و
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ف�يض م�ن ) الص�باح الجدي�د(نش�وة الح�س الس�معي ، و) اللح�ن(المكان و الزمان ، و 

في�زدوج ) الس�ماء(اCشراق � ترجح فيه حاسة النظر إ� حاسة ا�ستنشاق ، أم�ا ف�ي 

�ار ��ع إبص��الي م��حوك(التع��ي ) الض��زدوج ف��ا ي��راء(كم��ة القم��س، ) ليل��ياء واKن�الض

�ن ��ذ م��م لتأخ��ة الش��ود حاس��ورد(وتع��رة ) ال��ق دائ��ر، و تنغل��ه دون النظ��تبد ب��ا � تس�م

م�ن ب�راءة ) ابتس�ام الولي�د(التصوير بما انفتحت به في حركة إرجاعية ت�ربط م�ا ف�ي 

، فمحور ا�نط�ق في التصوير لفظة عذبة؛  )1(»من وداعة ) الطفولة (بما كان في 

بروحھا ف*ي التي باتت تتجسد في محمول الشاعر الوجداني ، لتنفجر بد�لتھا و تتمثل 

  :بنية ا3بيات التالية لھا ، و يمكن تمثلھا في المخطط التالي 

  

  عذبة                                     

  

�  لّطفولةا������ام ـابتس

  الوليدِ 

�باحِ   نِ ـاللّح  اKح?مِ ��� الص

  الجديد

�ماء ������ Yالس

ُحوكِ  Yالض  

�ة ِ ��������الليل

  القمراءِ 

  وردــــال

  

�ال  ةــَوداع     ��������� جم

  ابٍ شب

  رقYة  اسةدــق      ارةــھط     

تلك ھي متعة الشاعر فالمرأة رمز خالد و ثابت ، في خي�ال يري�د لھ�ا الكم�ال  

�ل ��ة باKم��ا حالم��ا دني��وي ، إنھ��ال المعن��رعته ذاك الكم��ي ش��ا ف��ق لھ��ا تحق��ي كم�الحس

�ذا ��ي ھ��ا ف��ل م��ت بك��ة تزين��ة رقراق��اة عذب��ي الحي��فاف ، ھ��اس الش��ارة واCحس�والطھ

�ن��ود م��ر  الوج��ا غي��درك حقيقتھ��م ي��ي ل��اء الت��د و البھ��د المج��ن ، و ق?ئ��ل الحس�د�ئ

                                                 

،  4قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون ، دار سعاد الصباح ، الكويت ، ط: عبد الس?م المسدي .)1(
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الشاعر، لذلك فھو يرتجي العيش في باحة الطھر و اCلھام و الجمال والفن و الس�نى 

  :و السجود فيقول 

�نٍ ������ود كلح������ي الوج������ِت ف�����  َفَتمايل

�ان������ُق باKلح������اُد َيْنُط������واٌم َيَك�����  َوق

�كِ ������ٌع في������يٍء موَق������̂ل ش������ى ك�����  حّت

�تِ ����ِت .. أن����ھاأن����ي قْدس����اة ُ ف���  الحي

 Wن����عِر والف�� Wال والش����وَق الخي���ِت ف��  أن

�باحي����دي وص����ي وَمعب����ِت قُْدس���  أن

�و���ة َ ال̂ن���ا ابن���ديي���ا َوْح���ي أن��  ر إّنن

�يشْ ���َدعيني أع���ْذبِ  ف���ك الع���ي ِظلّ��  ف

  ال والفّن واCلھامـــــــعيشة ً للجم

�يدِ �������ِو النش�������اِل حل�������ريW الخي������  عبق

�ودِ ����������ة ٍ وقع����������لW وقف����������ي ك���������  ف

�������د واھت������ة ُ الجي������ودِ لَْفَت�����  زاُز النھ

  السامى وفي س�حرھا الش�جيW الفري�دِ 

�دودِ �������وَق الُح�������ى وف�������ْوَق ال̂نَھ������  وف

�ودي��������َوِتي َوُخل��������ي وَنْش�������  وربيع

�ودِ �����ة َ الَمْعُب�����ِك َرْوَع�����ن رأى في����  م

�ھودِ ������نك المش������ْرب ُحْس������ي ق�����  وف

         )1(جودِ ــــْر والّسَنى  والسّ ــــوال̂طھ

ري بالش�اعر الك�ريم ، ف�ي إحساس عظيم انثال ، خال م�ن ك�ل م�ا يمك�ن أن ي�ز

Kنھ�ا ذات ن�زوع تجري�دي ، فيھ�ا  «صورة تت�دفق دون أن يس�تطيع الق�ارئ التوق�ف 

�ذا ��ى ھ��ي عل��ق ، فھ��ل المطل��و المث��ادي نح��ون الم��ن الك��امي ع��ى التس��عي دؤوب إل�س

النحو من ا�ستلھام كتقاس�يم ش�اعر عل�ى أوت�ار ش�اعريته الموحي�ة ؛ منھ�ا فن�ه و بھ�ا 

و الغم�رة ابتھ�ا�ت م�ن اتخ�ذ م�ن الح�ب إلًھ�ا ، و الغن�اء معب�دا نشوته و ب�ين اCب�داع 

، فھ�ذا دأب الش�ابي فل�و نتب�ع ص�ورة الح�ب و الم�رأة ،  )2(»والشعر دعاًء وتس�بيحا 

�ة ��ن الطفول��ي س��ا ف��ورة ذاتھ��ر ؛ فالص��م يتغي��دا ل��ا واح��ا منح��زم خ?لھ��د الت��ده ق�نج

ل�م يبتع�د ع�ن المس�ار واCحساس ، و إن نمى في قلب الشباب يبق�ى ترنيم�ا موح�دا ، 

ذاته ، و قلما يلتزم الشعراء ھذا الخط ويقتنعوا بمثل ھذا اليقين من ص�ورة الم?ئكي�ة 

و الطفولة و الب�راءة ، حت�ى لكأن�ه يتس�اءل ف�ي ھم�س ع�ن حقيق�ة الم�رأة ، و مص�در 
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م?ئكية ھذا الكائن الذي يتجرأ عليه العديد من المتطفلين ، ع�ابثين ف�ي مي�دانھم بھ�ذا 

  .البريء  الطاھر

�ا ���ا يطالعن���يدة فني���ا القص���ق اوإن تأملن���ى المطل���دل عل���ذي ي���ِت ال���مير أن��لض

ال?محدود ، حينھا نشعر بتح�ول اللفظ�ة إل�ى حلق�ة اKم�ان الت�ي يش�عر بھ�ا ، وترت�اح 

�درك ��ا ي��ن خ?لھ��ه م��ابع ، إن��ف الت��ى الوص��ه إل��ه أحاسيس��وق في��ه وتتش��دھا نفس�عن

�ـ ��وغ ف��عوبة البل��ِت (ص��ا) أن��اعد الش��ة تس��ىعر لوح��رأة �  عل��د للم��ح واح��م ملم�رس

مجموع الصفات والم?مح ، وتق�ف المق�اييس فيھ�ا ع�اجزة ع�ن مس�اعدة العاش�ق ف�ي 

تحقيق عملية الحلول الصوفي ، أو ا�ندماج الشعوري المطلق ال�ذي يح�اول تجس�يده 

، ةَنْش�وَ ، ال طھرال ،الحياة  ، اKلحان(لغة ، من خ?ل تعريفه ا�سمي لتلك اKوصاف 

���ت?ف ..) ور الن���وع واخ���م تن��د رغ���ب واح��ي قال���ف ف��ة الوص���ع محاول��ي تجم��، الت

ف�ي بداي�ة القص�يدة ، غي�ر أنھ�ا تختل�ف ف�ي ) عذب�ة (المدلول، فھي تشترك ف�ي لفظ�ة 

لتتحول بھا القدرة التعبيري�ة ف�ي اللغ�ة  «،  المدلول ضمن حقيقة تحقق العذوبة بعدھا

�دير ��عة التق��ريح إل�ى س��تطاعة التص�يمك**ن ك*ذلك تمث**ل ھ**ذا المخط**ط ، و  )1(»م�ن اس

  :لتأكيد ا�ستحواذ الشعوري 3لفاظ الشابي الشعورية المحورية، في طبيعته الشاعرية

  

  

  

  أنت   

  لحن        

  الحياة      

  الفجر        

  الخيال و الشعر و الفن   

  قُْدسي وَمعبدي وصباحي

  النور          

  ظلك العذب       

  

  

   

   ل والفّن واCلھاملجماا      

  ْر والّسَنى  والّسجودِ ـوال̂طھ   
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�ى ���خب المعن���ت ص���عية ، و ترك���ة الوض���ن الد�ل���ابي ع���ة الش���ت لغ���د تخل��لق

�وق ��ة ذاك المخل��اس بقيم��ة اCحس��ت رتاب��د عاف��ل لق��ارة ، ب��اء واCش��ة اCيح�وفضاض

�ه ��gت يقين��دة م��ة جدي��اعر ب?غ��وفية الش��ي ص��نت ف��ا، واحتض��ا ثاني��َر جنس��ذي اعُتِب�ال

بالجمال والطھر، فأصبحت ھي ذاتھا وسيلة الرسم واCب�داع ، فھ�ي و إن كان�ت لغ�ة 

�ى ��ن إل��ة و تح��ى الد�ل��تاق إل��ي ، تش��اعر و المتلق��زت الش��ا ھ��ادي إ� أنھ��اب الع�الخط

المعنى الذي غفل عنه في تص�وير الم�رأة الغ�افلون الس�ابقون و ال?حق�ون ، فتتفاع�ل 

�ل ��دلول، فيحص��ع الم��وق م��ة المنط��ميناه تر«بني��درج أس��كل مت��ي تش��وتي ف��ب ص�اك

ضفيرة ص�وتية ، تنص�اع معھ�ا نغمّي�ة الوق�ع الش�عري ، مم�ا يب�يح الق�ول ب�أن حياك�ة 

�ة ���دة للحرك���وات المول���يج اKص���ى نس���زت عل���د ارتك���يدة ، ق���ذه القص���ي ھ���عر ف��الش

�ائية��ق )1(»اCنش��مين لتحقي��رض التض��ي تف��عية الت��ة الوض��ك الد�ل��ن تل��تخلص م�، وت

  .والرغبة في البحث عن أيسر الطرق في التمتع بھا الصورة و الغاية ، 

�ا ��ويرا إيحائي��ت تص��ددة و إن كان��ة متج��ة فاعل��ابي طاق��ائد الش��ي قص��ب ف�فالح

للحرمان العاطفي الذي عاشه في مجتمعه ، يصارع الق�در ال�ذي أص�ابه ف�ي ك�ل م�ن 

�ال ، و � ��ذا المج��ي ھ��و ف��ه اللھ��ت نفس��ا عرف��ا ، فم��ابا يافع��ا أو ش��غيرا بريئ��ه ص�أحب

توجست أحاسيسه إلى ما يتوجس إليه غيره من الشعراء ، إنما الحب لحظة تص�وف 

و وفاء صادقة ، تخلو فيھا النفس في ساحة الطھر والعفاف و الذكرى، و حين يفتق�د 

اKمان من القضاء والقدر يدرك أن الفناء إنما ھو لحظة الحقيقة ، تفجعه فيھمس ف�ي 

في لحده بالذكرى والعف�اف بتس�اؤ�ت ال�روح رحابه متوحدا مع ذلك الجسد المجندل 

في أذن الحبيب بعيدا عن أطياف القدر و يقين الفناء، حينم�ا ت�ذوي الخ�دود المت�وردة 

�ل ��ا ك��نھش منھ��َتْحَقَرًة ت��راب ُمْس��ي الت��ة ف��ال واليفاع��واطن الجم��وي م��البراءة ، و تھ�ب

���ذكرى المري��ل بال��ا ، فتحف��ى حقيقتھ��ع إل��دخل و ترج��ن ، لت��ل حس��ع و ك��ل موض�رة ك

�ى ��ع عل��د توق��ة ق��وت ، نغم��اة والم��ة الحي��ي حقيق��ة ف��ا الخ?ص��ة ، إنھ��اھر الطبيع�مظ
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صفحة ا�شتھاء العاطفي الذي بلغ الشاعر من خ?له صفحته اKخيرة ، فما علي�ه إ� 

أن يطرز الصورة و يوشيھا بھذا التصور الحي لحقيقة المصاب ال�ذي ح�ل ب�ه ، ف�ي 

  .ا أو أن يلوك لقمتھا المريرة دفقة شعورية حارة � يستطيع تحملھ

أما فيما يخص صورة المرأة من خ?ل ِحْبِر اKنوثة و أق?م اKيادي الناعمة ، 

فإننا يمكن أن نتخذ لھا م�ن جنس�ھا نم�وذجين ، كمقي�اس Cب�داعات جمي�ع م�ن يحمل�ن 

ة في ھويتھن نون النسوة وتاء التأنيث الساكنة ، فَنُعد رائدة الشعر الحر نازك الم?ئك

بتوجھھا الحداثي و رؤيتھا الفنية ، و لمس�اتھا اCبداعي�ة ف�ي ع�الم الش�عر ، و خاص�ة 

في شقه الوجداني الباب اKھم ف�ي ُولُوِجھ�ا ذل�ك الفض�اء اCب�داعي ، و م?م�ح تألمھ�ا 

�ن ��ا يمك��ا ، كم��ا د�لي��اًء فني��فًة و بن��م فلس��ق لgل��ا المعم��ن مفھومھ��ا م��زين ، انط?ق�الح

�ن��ان م��دوى طوق��ار ف��ومھا  اعتب��عري، برس��اج الش��ال اCنت��ي مج��دعات ف��ين المب�ب

�ن ��اطن م��اھر و الب��ى الظ��ة، عل��ة الفني��اتھا اCبداعي��ق لمس��ي تحقي��ز ف��لوبھا المتمي�وأس

  .جسد و روح القصيدة الحديثة

بن�ات  شواعرھذا وإن كان التوافق الكبير في سيمات اCنتاج الفني، يشمل فئة 

جأ من حياة العزلة و التھميش، وأنه وس�يلتھن حواء المبدعات ، فيِقيُنھن أن الشعر مل

وإسماع أصواتھن الضعيفة، والتعريف بطموحاتھن مھما  المتفردة في تحقيق ذواتھن

ھان شأنھا ، قلًة و مضمونا في واق�ع إب�داعھن ، ف�اخترن ال�نمط التراجي�دي الع�اطفي 

�ارق ��ة ، ومط��لطة الذكوري��ل الس��ت طائ��اتھن تح��ياع طموح��ن ض��ر ع��ؤلم، المعب�الم

�ءات العادات واKعراف و رواسخ القيم التي درجن عليھا ، وشعورھن بأنھن يقفن 

�ياع ��ة الض��?م ، ولغ��حة ا�ستس��اجھن بمس��بغن إنت��ذلك يص��ارف ، ول��ار الج��د التي�ض

والھدوء المطلق الذي يقارب الھمس الذاتي ، بمفردات الخضوع واCحساس ب�القھر، 

إش�ارات وإيم�اءات ود��ت، حت�ى  وھن يدركن طواعية القصيدة لنقل م�ا ي�ردن م�ن

انسجمن معھا فما أصبحت إ� ِصْنو أنفسھن و مھجة بوحھن ، فت?زما حتى لكأنھم�ا 

  .ُخلِقا لبعضيھما 
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لقد كان الحزن سمة المدونة الشعرية اKنثوية في انتاج اKمة العربي�ة ح�ديثا ، 

ى الم�رأة ع�ن الح�زن و � يراه النقاد إ� تواص? في رحم الزمان مستقب? ، فلن تتخل

و اKلم و البوح في كل ما كتبت و ستكتب ، غير أن اKدوات المستخدمة ف�ي الد�ل�ة 

  .قد تجعل المفھوم مختلفا 

؛ ت�رى التش�اؤم المف�رط ح�د  )1(فاKلم في قصيدة نازك الم?ئكة فلسفة إبداعي�ة

� يس�تطيع  الحساسية السوداوية فيه حالة إنس�انية � يمك�ن ال�تخلص منھ�ا ، فاCنس�ان

العيش بعيدا عن اKلم ، فھو في عقيدتھا أكبر معلم لAنسانية ، و أعظم مؤثر إيج�ابي 

�و ��ل ھ��ر ، ب��ل المتغي��اس الزائ��ورة اCحس��راه بص��ذلك � ت��ا ، ول��نفس عموم��ى ال�عل

أس�تاذھا ف�ي ھ�ذا ( الحقيقة الوحي�دة ف�ي حي�اة الخل�ق مناِص�رة ب�ذلك رؤي�ة ش�وبنھاور 

فھ�ي تنط�ق ف�ي تص�وير رؤاھ�ا كمبدع�ة ، ف�ي س�ياق ھ�ذا  ، و ل�ذلك) التوجه الفك�ري

اCحساس الوجودي المتحكم في حياتھا الخاصة كالمرأة شرقية ، ثم تحول إلى قناعة 

مطلقة ، لذلك نلمس إش�اراته ف�ي بناءاتھ�ا الفني�ة عب�ر دواوينھ�ا الش�عرية ف�ي مختل�ف 

تمجد ھذا اCحس�اس مراحل حياتھا ، والمرأة جزء من ھذا  الواقع ، و عليھا إذْن أن 

المفعم بالحياة  و الوجود ، و ھاھي ترسم ملمحھا في ص�ورة مث�ال م�ن ص�ور بن�ات 

  :جنسھا أطلقت عليھا اسم عاشقة الليل ، فتقول 

�وضُ ��������?ٌل وغم��������حوٌب وج��������اري ش��������ِك الس�������  طيفُ

�يضُ ���������راٌر َتف���������ة أس���������قَة الُظْلم���������ا عاش���������و ي��������  فھ

�يضُ �������ُب الَمِھ�������ْرَحَم القل�������ن ُي�������اعرتي ل�������ا ش������  آه ي

�اق������ذي س������ا ال������ِل ؟م������َت النخي������اً تح������اً حالم�����  ِك طيف

�رأِس ������َنَد ال������ىُمْس������لِ  إل������لW الظلي������ي الظ������يِن ف�����  الكَف

                                                 

عند ا;نسة نازك فإنY بواعث  أما" : " يلعاشقة الل"في نازك الم?ئكة، في نقده ديوانھا " شرارة اللطيف قال عبد.)1(
ليست في الحرمان و� في الحّب الضائع و� في فكرة الموت،  الكآبة التي تتجلYى في كل بيت من أبيات ديوانھا ھذا،

 عن تفكير في الحياة والموت من جھة، وتأ̂مل في أحوال اCنسانية من جھة أخرى، ثمY  نشأ" حزن فكريّ "وإنما ھو 

وأخذت من بعد ذاك  جروحاً � تندمل،"  القلب "ت ھذه الم?حظات والتأم?ت إلى صعيد الحّس، فحفرت في انتقل
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  )1(لِ ــــمِت الطويــــزاِن والصـُمْغَرقاً في الفكر واKح

إن اCغراق في اKلم و البوح ، و ما ينجر عنه من شحوب و غموض وظ?م 

�لي لgل�م ، إنم�ا ھ�ي وحيرة وذھول ، و ما أْتَب�َع ذل�ك م�ن مف�ردات تحم�ل الحق�ل ال�د

�اس ��ذا اCحس��ي ھ��ة ف��مھا غارق��اعرة ، ترس��دة الش��ي عقي��رأة ف��ة للم��ورة المطلق�الص

الفارق ، تتوارد فيه الحا�ت و ُتھ�اتِف في�ه ال�نفس نفس�ھا ، فھ�و ب�وح وھم�س Kل�م � 

يرتجي التخلص منه ، بل يجب ا�ستمتاع به والحلول فيه حتى نبلغ ذروة اCحس�اس 

? يتساءل اCنسان عن سببه وأدواته وكيفية التخلص منه ،بل على المطلق ، ولذلك ف

  .سواه  خداعالعكس من ذلك تردده الشاعرة متواص? Kنه أصدق اKحاسيس ، أما 

وتبدو  الشاعرة في حالة من اCدراك الواعي للعملة اCبداعي�ة ، ف�ي ظ�ل ھ�ذه 

تھ�د ف�ي رس�م ھ�ذا الش�عور ا;لية التعبيرية ، فقد تجاوزت عقودا عديدة من حياتھا تج

بم?محھا الخاصة ، بواس�طة ريش�تھا اCبداعي�ة ليس�تمتع الق�ارئ بلقطاتھ�ا الجريئ�ة ، 

التي تتخذ من المعاني الش�عورية واKحاس�يس منطلق�ا تحويلي�ا للتأم�ل والتأوي�ل ، فم�ا 

، إ� خروجا عن قيود الحتمي�ة اCخباري�ة ) الصمت الجميل(و ) عاشقة الظلمة(د�لة 

�ورة��يطرة  لص��يقى و س��اع الموس��ه إيق��َمع في��ائي ُيس��ز إيح��ل حي��ة،  داخ��ة اللفظي�الد�ل

المشاعر المحلقة في أركانه ، فمجم�ل فك�رة و رؤي�ة الش�اعرة التجديدي�ة ، أنھ�ا ت�رى 

الشعر أعمق من الموضوع ال�ذي يعالج�ه ، ول�ذلك يج�ب أن يك�ون أق�رب إل�ى الب�وح 

�ناء و��ادة الحس��ل الغ��يدة َتَماُث��ودي، فالقص��اطن ، الوج��ورة الب��ي ص��نھا ف��ة حس�محوري

  .لذلك كانت نازك تختار أدواتھا الفنية بعناية بالغة

وما كان من أدوات غيرھا من بنات جنسھا أن تحفل بغير ما حفلت به نازك، 

فقد كان بوح فدوى طوقان بوحا عام�ا ، خاطب�ت الطبيع�ة و ان�دمجت ف�ي أعطافھ�ا ، 

 يمكن أن تخفف من حدتھا على نفس الم�رأة معتبرة أن حالة اKلم التي تشعر بھا ، �
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إ� أحضان الطبيعة ، لذلك كانت في تصويرھا لھا حالم�ة ب�الربيع متش�وقة للتغيي�ر ، 

كما تتغير اKحوال من صورة إلى أخرى ، ف�المرأة بن�ت الطبيع�ة و روحھ�ا ، فعليھ�ا 

�يرة ال��روح اKس��ذه ال��ق ھ��ي عم��رة ف��روح المتغي��ك ال��ل تل��ا ، لتح��دمج فيھ��ة أن تن�مكبل

  :بالسواد ، و اKلم والضياع و ا�نتھاء ، فتقول ترسم ملمح المرأة مع المروج 

����ذي فتاُت���ھ���ا ُم���ل عَ  وجُ رُ ك ي���رَ ، فھ��� تِ ْف���طَ ى خُ دَ َص��؟               ااَھ

�ادَ ����كِ  تْ ع����قٌ فِ و� رَ  إلْي����د̂  ي����ى ال���� وبِ رُ عل����اؤَ ى رُ وَ ِس���             اھ

������ا ُم�����ي ي����� وجَ رُ ھ���� Yثْ مِ  حِ فْ الس������ا بِ  كِ لُ�����، إنھ�����الجِ  تُ ْن����                  الِ َب

�رُ ���������ال وًح���������ة ، للجم���������ة ، للط?ق���������تح للطبيع��������                         !ا تف

�رُ ���������وًح���������قَ قY ا رَ يفً فِ ا َش���������طالَ  هُ ْت��������� ةُ َف���������النY  وW الَج��������                يرْ ِض

�رُ ������عوروًح������ف والش������د العواط������س متق������ف الح�����          ا رھي

  )1(يرْ بِ الكَ  ِض ــــيْ ى من الفَ وَ رْ ـ� يَ  بW ــــعَ يُ  الَ ـمَ ى الجَ وَ يھْ 

�ة ��ذه الطبيع��ورة لھ��ون ص��ن إ� أن يك��اٌس ، � يمك��ق حس��ائن عمي��رأة ك�إن الم

�ا ��ن حالھ��ا م��ا خ?ص��د لھ��م تج��ة ل��ي روح حالم��التغيرات ، فھ��أثر ب��ي تت��فافة الت�الش

�ل ��ن د�ئ��ك م��ا تمل��اعدة بم��ى المس��ادرة عل��اھر الق��ذه المظ��?ل ھ��ن خ��ة ، إ� م�المتألم

واCحساس الفياض ، فأيتھا الطبيعة أَْخِرِصي اKصوات وفكي القيود الحس والجمال 

وزلزلي الشعور بالغربة، فالمرأة نظيرتك ھي بنت مظاھرك القوي�ة ، وھ�ي حبيبتھ�ا 

، لنش�عر بم�دى م�ا ك�ان ) بنت الجبال ( ، و ھي تارة أخرى بنتھا ) فتاتك يا مروج (

  .من التقارب بين المرأة و الطبيعة 

�َة اCيح�اء  وإذا تأملناYوير، و ِرق�أدوات الش�اعرة الفني�ة وج�دنا يفاع�ًة ف�ي التص

وھمسا في ص�وت البن�اء ، فكأنھ�ا إبتھ�ا�ت متص�وف ق�د انف�رد ف�ي رب�وات الطبيع�ة 

الجليلة ، يناجي الجمال ويدعو الحزن أن يح�ل بالجس�د الض�عيف، ليمنح�ه م�ن س�حر 
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ال�ة اKل�م أن تنتھ�ي ف�ي الجمال ما يرف�ع إحساس�ه ب�ه باطن�ا وظ�اھرا، وترتج�ي م�ن ح

�يدة ف�دوى ��تخدم ف�ي قص��رة الن�داء المس��ى الطبيع�ة، فكث��ول التغيي�ر عل��ا ( أعق�اب حل�ي

، إنما ھي ھم�س القري�ب ال�ذي يج�د ف�ي ) مروج ، يا مثوى صباھا ، يا مروج السفح

الد�لي المعتمد  اCيحاءالنفس التواؤم ، حتى لكأنه يصبح روحا واحدة، ومظھر ذلك 

اللغ�وي الش�ائع ، فمعي�ار بنائھ�ا الفن�ي م�ن منطل�ق س�يمتھا اKنثوي�ة  اءاCيح�أكثر م�ن 

   .الناعمة ، ترفض التراقص على ديدن صورة الذكورة المتغلب في ميدان الشعرية

و إذا تأمل اKدوات الفنية المعتم�دة ل�دى الش�اعرتين ، نج�د تقارب�ا وظيفي�ا فني�ا 

ة و المعنوية المش�بعة بإرھاص�ات في تلك اKدوات ، فتوظيف اKنساق الد�لية الحسي

�راءة ، و رؤى ��ذكريات الب��الم ب��ألم الح��جي المت��زين الش��وت الح��مع الص��ة ، تس�باطني

�اس���ا  اCحس���ة فبنياتھ���بة للغ���ذلك بالنس���ل ، و ك���ى اKم���وجس إل���ة الت���ف نعوم��المرھ

التركيبية العامة ض�من نس�قية الص�دى الموح�د للقص�يدة  ، ت�راقص بمف�ردات الد�ل�ة 

ا تريد ، و تقبس من جدول إب�داعھا الص�ور كلبن�ات نس�قية ، تس�يل رق�ة وتلونھا كيفم

  .وعذوبة و أنوثة و س?سة 

�ي ��و ف��ره ، و ل��ن غي��زه ع��ذي يمي��وره ال��ة و تص��ه الفني��دع رؤيت��ل مب�إ� أن لك

بعض الجزئيات البسيطة ، فرغم التشاكل و التكامل في كثي�ر م�ن تل�ك اKدوات ، إ� 

  .تلف ملمحھا و د�لتھا باKلم قد يخ اCحساسأن قيمة 

فنازك الم?ئكة ترى في اKلم قيمة ثابتة و إحساسا خالدا ، � يجب التفكير في 

التخلص منه أو التخلي عنه ، إنه القيمة الفنية المطلقة لAنس�ان ، � يج�ب أن يتغاف�ل 

�ن ��ا م��ا انط?ق��ح فتياتھ��ا م?م��ون بھ��ة تل��تخدمه ريش��ي تس��رأة ، فھ��ة الم��ه وخاص�عن

اطنھا، تجمل به الص�ورة و تتخ�ذ من�ه الحس�ن و البھ�اء ، و بواس�طته ي�تم ظاھرھا وب

التوحد والحل�ول النفس�ي م�ع الك�ون ، و التع�رف عل�ى القيم�ة الحق�ة لAنس�ان ، تق�ول 

  :من أنا ؟ : الشاعرة في سياق التساؤل ال?شعور 
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  الليُل يسأُل من أنا

  أنا س̂رهُ القلُق العميُق اKسودُ 

 Wدُ أنا صمُتُه المتمر  

  قّنعُت كنھي بالسكونْ 

  ولفقُت قلبي بالظنونْ 

  وبقيُت ساھمًة ھنا

  أرنو وتسألني القرونْ 

  ؟أنا من أكون                              

  والريُح تسأل من أنا

  أنا روُحھا الحيران أنكرني الزمانْ  

  أنا مثلھا في � مكان

  نبقى نسيُر و� انتھاءْ 

  نبقى نم̂ر و� بقاءْ 

  نا الُمْنَحنىفإذا بلغ

  خلناهُ خاتمَة الشقاءْ 

  )1( !فإِذا فضاءْ                            

لقد ك�ان التس�اؤل � الس�ؤال ، وكان�ت روح الت�ألم أوص�ل ب�النفس م�ن مظ�اھر 
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 اCنس�انيةالطبيعة الت�ي أص�بحت تع�ايش الح�ال ، و ب�ات اKل�م و الغرب�ة ع�الم ال�نفس 

عارض ، وإن  إحساسقان ترى أن اKلم ھو الخالد و الثابت ، في حين أن فدوى طو

�ان ��اك��ر  إحساس��وره يتفج��ي حض��نفس ، ف��ق ال��ى عم��رف عل��ث التع��و مبع��ي? فھ�جم

و تنث�ال مع�الم الجم�ال ،  فھ�و عن�دھا تجرب�ة ش�عرية لھ�ا بداي�ة كم�ا يج�ب أن  اCبداع

  :يكون لھا نھاية فتقول 

 ماذا أح�ّس ؟ أح�ّس ب�ي لھف�اً 

 جفت ل�ه ش�فتاي و ارتعش�ت

�ي موزّ �����ةنفس�����ة ، معّذب����   ع

�دفعھا��ول ي��ى المجھ��وٌق إل� ش

�وقي ��ىش��ه إل��ت أفھم��ا لس� م

   أھي الطبيعة صاح ھاتفھا ؟

�اقي�����ّل آف�����ر ك�����ران يغم����   حي

�داقي����ى بأح����ه العطش��� أظ?ل

�ا����وض لھفتھ����ا ، بغم��� بحنينھ

 Wامتقح�������ا ًم������دران عزلتھ�����     ج

 يدعو بھا ف�ي ص�مت وح�دتھا

   )1(أھي الحياة تھيب بابنتھا؟

صف نفس�ھا انط?ق�ا م�ن ا�حس�اس ب�اKلم ، انم�ا ھ�و إن تجربة الشاعرة في و

�ن ��ا م��م أنھ��رة رغ��اعرة كبي��دھا الش��ي تري��اؤ�ت ، الت��ك التس��ه تل��اعري تزين��ان ش�كي

طبيعة التساؤل العام ، تشعر باKلم و لكنھا � تستطيع إدراكه ، فھي ت�راه م�ن خ�?ل 

تس�تمتع  ،... ) نفس�ي موزع�ة  –جف�ت ش�فتاي  –أح�س لھف�ا (تأثيراته على الصورة 

�اKلم ��اس ب��ة اCحس��اطني ، و قيم��ول الب��وان التح��ا عن��ة Kنھ��و�ت المظھري��ك التح�بتل

�ددت ��رؤى ، و تع��ه ال��ت في��اجھن اختلف��ال إنت��ي مج��ة ف��?م الناعم��ات أداة اKق��ذي ب�ال

�اس ��ة ذاك اCحس��ي متع��ا ف��تركن جميع��ن اش��ر أنھ��ه ، غي��ابعھن لمدلول��ات أص�لمس

���ة إل��ت الغاي��ا اختلف��ه ، مھم��ة في��ا والرغب��ه فني��ة إلي��رق المؤدي��عبت الط��ك و تش�ى ذل

  .وموضوعيا 

و من الشاعرتين نجد تقاربا وظيفيا فنيا في تل�ك اKدوات ، فتوظي�ف اKنس�اق 
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�زين ��وت الح��مع الص��ة ، ُتس��ات باطني��بعة بإرھاص��ة المش��ية و المعنوي��ة الحس�الد�لي

الت�وجس  الشجي المتألم الحالم بذكريات البراءة ، و رؤى اCحساس المرھ�ف نعوم�ة

�دى ��قية الص��من نس��ة ض��ة العام��ا التركيبي��ة فبنياتھ��بة للغ��ذلك بالنس��ل ، و ك��ى اKم�إل

َنتھا كيفما تريد ، وتقبس م�ن ج�دول  Yالموحد للقصيدة ، َتراقصت بمفردات الد�لة ولو

  .إبداعھا الصور كلبنات نسقية ، تسيل رقة و أنوثة وس?سة 

لى عرش القصيدة ، إنما كان على أما التحرر الفعلي للمرأة و تجسد تربعھا ع

�عر ��وازين الش��ر م��ى تغيي��ل عل��ذي عم��اني ، ال��زار قب��دع ن��وري المب��اعر الس��د الش�ي

�يدة ، ��دنا للقص��رأة خ��ذ الم��ا اتخ��ة ، حينم��ه اCبداعي��?ل انتاجات��ن خ��ا م��ي برمتھ�العرب

�ورة ��ا ص��ازج ، وبات��اھي و التم��ى التم��لت إل��ى أن وص��ا إل��رة وجودھ��ن وتي��ع م�ورف

  :اثنين � يمكن الفصل بينھما فيقول واحدة لوجھين 

�اْء ����������اء النس����������ي كيمي����������َم ف����������ي العل���������                    و� أّدع

�هْ ������������ُق اKنوَث������������أتي رحي������������ن ي������������ن أي�����������                          وم

�اْء ����������������اُء ظب����������������يُر الِظب����������������ف تص���������������                                         وكي

�ى�����������������������������������������������ُدِك أُنث����������������������������������������������                            .. أري

�اراتِ �����������رُف أنY الخي�����������َرهْ  وأع�����������ت كثي����������                           ليس

����������������َرهْ  دْ فَق���������������اَف جزي���������������تطيع اكتش��������������              أس

  )1( ..، اختراَع امرأهْ  ولكنY من ثامن المعجزاتِ 

بوجودھ�ا، لقد كسر الشاعر عن المرأة طوق العبودية ، ودعاھا إلى أن تش�عر 

، في محاكمة فعلية لمجتمع الذكورة المس�تفحل "قالت لي السمراء"فانطلق في ديوانه 

في المجتمع العربي ، أمام تراجع الج�نس ا;خ�ر حاكم�ا بإدانت�ه عل�ى م�ا يقت�رف م�ن 

ام?ءات أخ?قي�ة ، مب�الغ ف�ي فرض�ھا عل�ى الكي�ان ال�ذي رآه ق�د انمح�ى م�ن الوج�ود 
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نسي، ُمَذكWرا بما تحقق له في سماحة الشرائع م�ن ح�ق الفعلي ، ليعلي صوت ذلك الم

�ي ��اعر ف��ة الش��ين مبالغ��ض الدارس��د رأى بع��ان ق��ير ، وإن ك��ر المص��ود و تقري�الوج

ًبا نفسه رمزا م�ن الرم�وز  Wدعواه إلى حرية المرأة ، مدافعا عن حقوقھا بشراسة ُمَنص

ج�ود اKنث�وي بم�ا القومية ، الحامل�ة ل�واء انبع�اث حض�اري جدي�د ، قوام�ه تحقي�ق الو

يوازي جنسه ا;خر ، بل و مؤكًدا على حقھا في ا�ستق?لية و تحقيق المصير ، وقد 

�ا��ك معترف��ر ذل��ة  «: ذك��ن قائم��مھا م��َذْفُت اس��ي َح��ازاتي ، أنن��م انج��ن أھ��ان م��ا ك�ربم

و وضعته في قائمة اKزھار، حذفت اس�مھا م�ن قائم�ة العق�ارات واKم�?ك .. الطعام 

منقول�ة ، ووض�عته ف�ي قائم�ة الكت�ب الت�ي ُتق�رأ، ح�ذفت جس�دھا م�ن المنقولة وغير ال

قائمة الِخ�َراِف الت�ي تنتظ�ر ال�ذبح والعج�ول الت�ي تنتظ�ر الس�لخ، ووض�عته ف�ي قائم�ة 

المتاحف التي ُتزار، والسمفونيات التي ُتسمع، فككت الرھان التاريخي عل�ى نھ�ديھا، 

  .)1(»يض وأطلقتھما حمامتين في سماء تحترف صيد الحمام اKب

�رغم ��هف��ي  إغراق��ة ف��اتالرموزي���ي  ثيم��ية الت��تخدمالجنس��ي اس���اعر ف�ھا الش

���ه موض��ب دواوين��?ل أغل��ن خ��رأة م��ر وع الم��ه اعتب��ة إ� أن��ك الغزلي��ي ذل��رأة ف�الم

فتجل�ت  اCب�داعموضوع القصيدة الفني اKوحد و جعل منھا شعلة  يق�دح بھ�ا ش�رارة 

�ا��رات إنش��ن حج��رة م��ل حج��ي ك��اايدف��ة عروس��حت  ته الفني��ال و توش��ت بالجم�تكحل

�ه ��ا Cحساس��ورتھا منطلق��زاء ص��ن أج��زء م��ل ج��ل ك��اء وجع��ت البھ��ن و افترش�الحس

�م ��المفع��ي َش��ي ف��ن الطبيع��امن الحس��ه بمك��ارة متلقي��ال و إث��د بالجم��ود الممت�عرھا اKس

�مات ��م س��نا ويرس��ي حس��دھا الغ?م��دا اوجي��دھا و نھ��ا� و جي��يل جم��ًدا يس��تھائھا خ�ش

و حس�نه و مخب�را قول�ه  إثارت�هموض�عا إ� أب�رز موض�ع  وساقا و خصرا و لم يفل�ت

و قدم لھ�ا م�ن اKمث�ال م�ا ض�اقت علي�ه  )2(»الجميل يثير فينا الرغبة  بالتأمل  «أن 

قدرة التشبيھات و م�ن اKمث�ال م�ا عج�زت ع�ن حقيقت�ه ك�ل أل�وان الب?غ�ة  و ل�م تق�و 

 عل�ىالش�عري  معجم�ه «على تحديد روابط�ه إ� م�ا ك�ان  ف�ي خي�ال الش�اعر ف�انفتح 
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  ...  روافد ومصادر مختلفة

للمف�ردات  والتجأ إلى ينابيع الحياة والعص�ر ينھ�ل منھ�ا حت�ى ا�رت�واء، وك�ان

 اليومية فنية لغة الحديث يّحقق أن فاستطاع )1(»الجسدية وما يتصل بھا نصيب وافر

 ب�الظ?ل غن�ي بط�ابع نفس�ه الوق�ت يطبعھ�ا ف�ي وأن «و ينب�ه إل�ى مكم�ن ش�اعريتھا 

Cالص لغة وعناصر يحاءوا�و دن�دن ف�ي انتاج�ه الكبي�ر م�ا ح�واه م�ن  )2(»الشعر الخ

صور مختلفة القيمة و المحتوى في مضمون دواوينه مظاھر الجمال وابتك�ار ص�ور 

 ،قال�ت ل�ي الس�مراء  ،طفول�ة نھ�د ( تفوق الح�س ب�ددا م�ن عن�اوين ال�دواوين فكان�ت 

ي ف�ي المتلق�ي  ظ�?ل التنب�ه ي�حقد تُ ...) لي  أنتِ  ، سامبا ،مائة رسالة حب  ،حبيبتي 

يتمي�ز بقس�ط غي�ر  «مقاييس ذاك الجمال Kنه يملك من الخيال و التنبه ما يجعله  إلى

و عن .. فتنشأ في ذھنه ع?قات � تظھر في ذھن الرجل العادي ، عادي من اليقظة 

�د���ا جدي���دينا تنظيم���دوافع ل���يم ال���د تنظ���تطيع أن يعي���ات يس���ذه الع?ق���ق ھ��ا � طري

  .)3(»شعوريا

سمع في أجزائھا صوت الحي�اة ، نحديقة حقيقية ،  في رحابشعره  أمام فنحن

ط�رب حينم�ا نتفاع�ل م�ع حركي�ة أش�يائه و نموھ�ا ، ب�ل ون ؛ْنَسم أريج موصوفاتھا نو

أنت أمام�ه حاض�ًرا تس�تمتع ھا ?مس ذاك الجمال و ھو يحتوي منك كل حواسك ، فن

ن تتنبه لم?م�ح الجم�ال ، إنم�ا ل�تعلم وج�وده و بالمق�دار � أمام صورة ُيراد لك فيھا أ

 إع�ادة عل�ى«الذي تسمح به إيحائية اKلفاظ والص�ور، وخي�ال ش�اعر ل�ه م�ن الق�درة 

 عن منھا كل يختلف وا�حتما�ت، التي الصيغ آ�ف أمام ووضعھا المفردات تشكيل

ر جي�دا الجم�ال ويعظ�م ش�أن ملمح�ه ، Kن�ه )4(»ا;خر Wد�ي�درك بحس�ه أن�ه  ، فنزار يق
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موجود بالقوة والطبيعة والضرورة، وكل ما حوته د�لة ھذا اللفظ في المرأة ، تدفعه 

نواحي الفتن�ة و اCغ�راء م�ع  ءإلى التسامي باتجاه عبادة الجمال وتأمله ، واستج? «

�ة ���تجابة الجمالي���دار ل?س���ر مق���ة، وأكب���ة المحض���تجابة الغريزي���ن ا�س���د م���ل ح��أق

  . )1(»الصرفة

�د ��ا لق��ين اعتبرھ��رأة ، ح��ي الم��ث? ف��دا مم��دخ? جدي��عر م��اني للش��زار قب��أ ن�ھي

موضوع القصيدة الفني اKوحد ، من تجرب�ة جنس�ية حالم�ة ف�ي مج�ال الش�عر ، الت�ي 

، الجانب الفن�ي والموض�وعي ) المرأة و القصيدة (أقام من خ?ل رباط بين الطرفين 

�درتھم عل�ى ال�ربط بينھم�ا ، على غير ما كان من تصوير اKقدمين ، وم�ا ك�ان م�ن ق

�ت?ف ��جة و ا�خ��دث الض��ارخ ، و أح��رفض الص��ل وال��راع الجمي��ك الص��أنتج ذل�ف

الجميل للتجربة الشعرية من خ?ل التماثل بين الطرفين ، فيسمع لھذا و يخضع لتل�ك 

و يحسن الربط بينھما جميعا في توھج وإحساس و ثورة و عنفوان ، و إلى ب�اطن � 

ه و مداه و كأنه كنز � ينفذ ، أو سبح في فضاء المس�تحيل ش�وقا يمكن استنباط حقيقت

�رؤى ��اس و ال��د لAحس��ول المخل��طة الق��دة،  بواس��رأة الخال��وذج الم��ى نم��بض عل�للق

�ول ��اة ، يق��ى الحي��رى إل��دفع اKخ��ى تن��دة حت��ي واح��ا أن تنتھ��دد ، م��ة المتج�الحيوي

  :محرضا على إحياء ما فقدته المرأة بالقھر ماضيا 

  ..ى أريدِك أنث

  Kن الحضارَة أنثى

  Kن القصيدَة أنثى

  وسنبلَة القمح أنثى

  وقارورَة العطر أنثى
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  أنثى –بين المدائن  -باريس

  )1(أنثى  -برغم الجراحات  -وبيروت تبقى

باتت المرأة وسيلة الشاعر ف�ي تحقي�ق فك�ره ا�نق?ب�ي ، و تص�وره للش�اعرية 

�داع ��رى اCب��و ي��ازع ، فھ��اعرھا دون من��ات ش��ى ب��رأة ، حت��ون ام��ب أن يك��ي يج�الفن

واCبداع الحر � يعدو كونه خوص في الجمال و الحسن الطبيعي ، الذي يجمعه ف�ي 

صورة واحدة  وإن تعددت أسماؤھا ، و أوصافھا في مجموع إنتاجه العاطفي ، إنم�ا 

ھو انف?ت من قبضة التصور في تشكيل خطاب الش�عراء اKق�دمين ومقاييس�ھم ، ب�ل 

م التي تناولت المرأة، فھي صفو القص�يدة � موض�وعھا ال�ذي تش�كله وروح إبداعاتھ

الذكورة، وتصنعه سيطرة الجنس الغالب من عجينة المغلوب ليمثل الخضوع والذل، 

�ا ��و م��ره يوھ��ي نك��اھر، وف��ور الظ��ة التص��ن وحدوي��ا م��واه لتحررھ��ى دع��وره عل�قص

فبات�ت ھ�ي ذاتھ�ا  ، لتتحول و تتطور في لغته التي تجلت بھا عناصر الحسن الشائعة

  :فيقول 

  التي ألبسھا في عنقي.. لغتي أنتِ 

  ..مثل الق?دة

  والتي أحفظھا عن ظھر قلب

  …قبل لحظات الو�دة

  ..والتي جّملتھا بالشعر أثناء الو�دة

  في معصمھا المشغولَ  ھبَ الذّ  ووضعتُ 

  .)2(…بعد تاريخ الو�دة
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ا لھ�ا ، و إن ب�دى وبتلك الرؤية وجدت المرأة في حضن قصيدة نزار مستراح

على ملمحھا الخوف من أن تتحول من خ?ل ذلك ، من عبودية إلى حري�ة ھ�ي أح�ر 

أثًرا من عبوديتھا السابقة وأشد عليھ�ا ، لق�د منحھ�ا اKم�ان ودعاھ�ا أن تم�ارس حقھ�ا 

 غيرت قصائدي تكون قد«الطبيعي إلى أقصى حدوده من الواقعية والمثال ، معترفا 

 م�ن ال�تخلص ف�ي ساعدت المرأة تكون ، وقد و نسيجه العربي المجتمع بنية في شيئا

 أجلھا فعلته من بما المرأة اعترفت القبيلة ، فإذا ذكور و دكتاتورية و دونيتھا ضعفھا

، ف�إن ك�ان النق�اد ق�د ش�ملوا تل�ك  )1(»لھ�ا فش�كرا تعت�رف ل�م ، و إذا ...لھ�ا  فش�كرا

رؤاه في�ه ب�التھور وال�دعوة إل�ى الرؤية موضوعيا بالعديد من النقد ، و وسموا معظم 

السفور، إ� أن تلك الرؤى يجتمع المتذوقون عند جماليتھا الفني�ة ، و براع�ة الش�اعر 

في تلوين إيحاءاتھا ود��تھا الفنية بلغ�ة و ل�ون و ص�ورة ، و ص�وت و إحس�اس ق�د 

  .فتن مواضع التذوق واCبداع فيھن 

�رو��ن ض��ه م��ا يتطلب��ا و م��رأة بأنوثتھ��اس الم��ه إن إحس��م تحمل��ا ھ�رات درايتھ

الشاعر ، � من جانبه الجنسي فحسب ، بل تعليما لھا و تعويدا على الرفض و تأكيد 

الحرية وا�ستق?لية عن تلك القيود ا�جتماعية البالية ، التي ھمشت كيانھا و أبع�دتھا 

عن ساحة تحقيق الوجود ھاھي تنتبه إلى المع�الم الت�ي تميزھ�ا و تعرفھ�ا أنھ�ا دخل�ت 

   حينم�ا بلغ�ت النض�ج أو أحس�ت ب�ـ " لوليت�ا " قف المشاركة و بدء إثبات الكي�ان ف�ـ مو

تحو�ت الجسد وما يرافق ھذه التحّو�ت من تحول في المعام?ت، وتحقق ال�ذات  «

  : ، أنطقھا الشاعر بإحساس المرأة الذي خبر معالمه فقال  )2(»الثائرة على الجسد

  صار عمري خمس عشره 

  غنى وأزھر.. لي كل ما في داخ

                                                 

 .43، ص2004 بيروت ، ط  البحار ، دار ، قباني نزار شعر في المرأة :الدين الھواري  ص?ح.)1(

  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، قراءة في شعر نزار قباني  شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: دوش يأحمد ح.)2(
 .59ص  ،  2001 ، سوريا  ، دمشق 
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  صار أخضر.. كل شيء 

........  

  ..فتصور 

  طفلة اKمس التي كانت على بابك تلعب

  والتي كانت على حضنك تغفو حين تتعب

  ..أصبحت قطعة جوھر

   )1( ..� تقدر 

لقد تشكلت المرأة في شعره انط?قا من بنيات متنوعة ، فھي الحياة و الجم�ال   

�ي الحق��راق و ھ��ن واCش��ي الحس��رف وھ��ا يعت��ية كم��اعر قض��و ش��ال ، فھ��ة والخي�يق

 س�ترتي ، ث�وب ف�ي تك�ون وردة أن يمك�ن ف�المرأة ، القض�ية ھ�ذه من جزء والمرأة«

 م�ن ثوري�ة ووس�يلة أرض عن�دي الم�رأة ، ي�ذبحني س�يف إل�ى أيض�ا تتح�ول ولكنھ�ا

للم�رأة  أكت�ب إنن�ي ، الي�وم العرب�ي ال�وطن يخوض�ھا التي ا�جتماعية التحرير وسائل

كم�ا يمك�ن ،  )2(»الھ?ل�ي زي�د أب�ي سيف ومن القبيلة مخالب من Kنقذھا مرأةال وعن

ولده توفي�ق اKمي�ر الدمش�قي بم?مح�ه شغفھا أن تكون جميلة الموت وا�نتھاء حينما 

، فاستأثرت به في بھ�و قص�رھا و ملكت�ه أمرھ�ا و فؤادھ�ا  ،  الحسنة و جماله اKخاذ

عن�ه أو الس�ماح ل�ه بمغ�ادرة مملكتھ�ا الخال�دة وبات معشوقھا اKوحد � يمكن التنازل 

  .في ا�نتھاء 

أما في عوالم محمود درويش الشعرية كانت المرأة مطلبا رمزيا ُملًِح�ا ود�ل�ة 

إيحائية ، فإنه و إن كثرت أسماء المؤنث ف�ي إب�داع الش�اعر ف�ي ثناي�ا القص�يدة ؛ م�ن 

                                                 

 .29ص ،  )ت.د(، لبنان ، ، بيروت  حبيبتي، منشورات نزار قباني:  قباني نزار.)1(

 .369 .  364ص  ص ،7 ج الكاملة النثرية اKعمال :قباني نزار.)2(



  �� ����� ��:






  ا�بداعية الصورة و المرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية 

  76 

، ھ�اجر ، س�وزان ،  جان�افيروز، أمينة، ريتا ، خديجة ، شھرزاد، م�ريم  ليلى ،مثل 

، إ� أنھ�ن زھ�رات تع�ود غ�رس إيح�اء أس�مائھن المطلق�ة ف�ي قول�ه ، ال�ذي ... فاطمة

  .بات في مجموعه يدل على مسمى واحد ورمز لمقصود خالد ھو الوطن

لقد عاش درويش قضية اح�ت?ل بل�ده سياس�يا و فني�ا ، وب�ات ف�ي عمق�ه القيم�ة 

اKوحد الذي غذى أصول إبداعه الش�عري،  المطلقة والموضوع اKوحد، فكان الرافد

فالوطن ھو اKم الت�ي خل�دھا بوش�اح ش�عره ، وھ�و الحبيب�ة الت�ي أنطق�ه حبھ�ا ب�البوح 

، ط�اھروالرجاء واKمل، وھو اKخت وا�بنة وكل ما يمكن أن يكون وجھ�ة عش�قه ال

، فتاء التأنيث لديه ليس لھ�ا ف�ي ل�ب إحساس�ه إ� م�دلول موح�د ، يجم�ع ك�ل د��تھ�ا 

إنھا المعشوق اKول لقلب انشغل عن الحب مطلقا باس�م واح�د ھ�و فلس�طين ، إل�ى أن 

باتت حبات حصى أرضھا مبع�ث اعت�زازه ومفخ�رة قداس�ته ، وإيمان�ه بحق�ه الس�ليب 

بل وھي الدافع للبقاء والتمسك بالحياة، فلم يجد أكبر وأص�دق م�ن أن تك�ون فلس�طين 

ب�ل و كيان�ا بريئ�ا ص�ادقا س�كن الج�وارح وم�g في قلبه أًم�ا و حبيب�ة و أخت�ا و ابن�ة ، 

  :الجوانح عناًء وأم? ، ليشدو بأجمل ما يبعث في نفسه الحياة ، حين يقول

  تانوْ صَ  اكِ فY ، و كَ  فيقْ سَ  كِ رُ عْ شَ 

  تاصوْ  أقّبلُ 

  تاوْ صَ  عُ سمَ و أَ 

  يفِ يْ ك سَ ب̂ و حُ 

  انِ رَ ھْ نَ  اكِ نَ يْ و عَ 

  تٌ وْ مَ  كِ ورَ ضُ أن حُ  ھدُ شْ و ا;ن أَ 

  انتَ وْ مَ  كِ ابَ يَ و أن غِ 
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   )1( ينW غَ و أُ  رٍ جَ نْ و ا;ن أمشي على خِ 

�ة ��ين الحبيب��ه ، ب��ي عمق��ق ف��دى التواف��ن م��ث م��ه ينبع��اعر بحب��راف الش�إن اعت

الحقة والوطن ، فك?ھما س�يان م�دعاة للح�ب والش�غف و ان�دفاع الھي�ام ، Kن م?م�ح 

�ن ا��نفس ، وم��اه ال��وت تتمن��عرھما وص��ة ؛ ش��د الثاني� Wى ُتَجس���اة اKول��ر الحي��ين نھ�لعين

ينسكب من الفؤاد فيملؤه سعادة و انتشاء ، وحبا يتجدد في كل دقة من خفقات القلب، 

أن المرأة التفاحة التي أعشقھا لھ�ا ُوُج�وَدان ؛  «� يتسنYى للشفاه أن تنسى ا�عتراف 

�دوم ، ��ة س��ي مدين��رة ف��ود محاص��ون ، و وج��ارج الك��تكلم خ��ه الم��رى يحمل��ود ذك�وج

ين تتغيم الحقيقة يغيب وجھھا ، ليص�بح البح�ث عن�ه س�ر ھ�ذا التم�زق ، وبين الوجود

  . )2(»وال? تحديد سر غموض الصورة 

لقد ملكت فلسطين على الشاعر كل مجامع أحاسيسه ، حتى باتت حلما جم�ي? 

 g�يصبو إلى تلوينه ، فأشرقت ألوان السعادة و البھ�اء كم�ا ُت�َزين الفت�اة الع�روس وتم

بة برسمھا، كما لو أنھ�ا لتوھ�ا زف�ت إل�ى عريس�ھا ف�ي أوج عنفوانھ�ا النظر إليھا معج

�ي ��ه ف��ا يختزن��زء مم��انه بج��رف لس��ذي يعت��د ال��ق اKوح��و العاش��ون ھ��ا، فيك�وجمالھ

  : أعماقه، ھاھو يخاطب الوطن أو المرأة � فصل بينھما 

  آه يا جرحي المكابر

  وطني ليس حقيبة

  وأنا لست مسافر

  .)3(إنني العاشق واKرض حبيبة

                                                 

 .134، ص  1993الديوان ، دار العودة ، بيروت ، ط : محمود درويش .)1(

،  2001، 1الخطاب الشعري عند محمود درويش ، ھليوبوليس، غرب مصر الجديدة ، ط: محمد فكري الجزار)2(
 .194. 193صص 

 .512، ص  1993لبنان ، ط  الديوان ، دار العودة ، بيروت ، :محمود درويش .)3(
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الحب وإن تجاوز ذلك درويش حين اعترف  مقدمة من درجاتفالعشق درجة 

ف�ي زحم�ة المعت�رفين،  زبحب فلس�طين حت�ى الم�وت، اعت�راف يجعل�ه العاش�ق اKب�ر

يغني ذل�ك الح�ب ف�ي أغل�ب دواوين�ه، وبعن�اوين متع�ددة يرس�م م?م�ح حب�ه ، وتعلق�ه 

�ه ��ةال/ اKرضبمحبوبت��ك ا�حبيب��ة ذل��ظ أن نتيج��ن الم?ح��وير ، ، و م��راف والتص�عت

�ل ��وض ، بفع��ح الغم��ن م?م��ر م��وبھا الكثي��عره يش��ي ش��رأة ف��ورة الم��ن ص��ل م�يجع

�وطن��ة ال��رأة، فثنائي��وطن والم��ين ال��داخل ب��ة، /الت��ى ھ?مي��وير إل��ت التص��د أحال�الجس

�تفحص ��ل م��رج ك��و مخ��ين ھ��ين اللفظ��د ب��ل التوح��وض يجع��ر بغم��بغت التعبي�وأص

�رز قو��د أب��ية، فق��اعر القض��وير ش��ات تص��ح لجزئي��ي الم?م��دقيق ف��رابط ال��ك الت��ه ذل�ل

، و انصھرت الصورة في عمق بات � يقوى على التميي�ز والرؤى والشكل والد�لة 

  :، فقال متيما بالعشق بينھما 

  فلسطينية العينين و الوشم

  فلسطينية اCسم

  مW فلسطينية اKح?م و الھَ 

  فلسطينية المنديل و القدمين و الجسم

  لصمتفلسطينية الكلمات و ا

  فلسطينية الصوت

  )1(فلسطينية المي?د و الموت

�ان��د ك��ا لق��اعر تأثيرھ��ق الش��ي عم��ة ف��ي للثنائي��دة ف��ى الواح��دھا أن تحي�، يري

اKخرى Kنه � يرى فارقا بينھما ، فقد تبدأ القصيدة بالمحبوبة و تنتھ�ي ب�اKرض أو 

ئم�ة الحض�ور ھم�ا � تتقبل�ه نفس�ية الش�اعر، فالمحبوب�ة دانيفصل ب، Kن ال عكس ذلك
                                                 

 .  14.  13، ص ص  1969،  2عاشق من فلسطين ، منشورات دار ا;داب ، بيروت ، ط: محمود درويش .)1(
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في عمقه و� يمكن تحديد أيھما ، فك?ھما يثير المجال �ستدعاء اKخرى، و� يمكن 

للواحدة استكمال بنائھا الفني إ� بمساعدة اKخرى ، و يحدث ذل�ك التم�ازج للص�ورة 

يب�دي «الخالدة ف�ي ع�الم الجم�ال المطل�ق � تنفص�?ن ، فيغ�دو الح�ب قص�يدة وطني�ة 

لم�رأة ، واحتف�اًء أنيق�ا باKنوث�ة ف�ي أس�لوب خ�ال م�ن ا�بت�ذال فيھا حنوا خاصا على ا

والتغزل المصطنع ، أو الممتھن لذات المرأة اKم و الحبيبة و الص�ديقة والرفيق�ة ف�ي 

  .، وتتحول وطنية الشاعر إلى قصيدة غزل و اعتراف و بوح  )1(»درب الحياة 

�? يمك�ن ال��اعر و بنائ�ه الفن�ي ، ف��ي خي�ال الش��وطن يتك�رر ذل�ك ف��ل ب�ين ال�فص

أما أو أخت�ا أو بنت�ا أو (والمرأة  مھما كانت صفتھا أو صورتھا ، بارتباطھا بالشاعر 

،  فحضور الم�رأة ف�ي إحس�اس الش�اعر أو �ش�عوره الب�اطني ، � يمك�ن أن ) حبيبة 

يتم ويستقيم إ� بمشاھد الوطن من جان�ب د�ل�ي أو وص�في ، ف�الثورة ام�رأة و وط�ن 

و الس?م امرأة و وطن ، و المرأة وطن ، و الوطن ما دام ف�ي والحب امرأة و وطن 

عروق درويش دم الحياة � يكون إ� ام�رأة  تعّش�قھا ، و أم�دھا م�ن حيات�ه و تفكي�ره 

  .، و قوله و آماله و أمنياته  عصارة سنوات شبابه و عطائه

ال�وطن أو وجھھ�ا ا;خ�ر، دورا /فھوس الشاعر بمفرداته يمثله حض�ور الم�رأة

يا ف�ي ش�اعرية دروي�ش ، و تتح�ول القص�يدة إل�ى و�دة عس�يرة يلع�ب الغم�وض حيو

بمفرداتھا ود��تھا ، حتى ليصل القارئ إلى تعطل آلية الفھم الطبيع�ي ، ليبح�ث ف�ي 

حب الصوفيين عن تخريج�ات محاذي�ة للمعن�ى ، و تفس�ير لول�وج عالم�ه الحس�ي م�ن 

  .ة بوابة الخيال والرموز،  و اللغة الشعرية المعاصر

  

  

  

                                                 

 .78، ص 1991محمود درويش شاعر اKرض المحتلة ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط : حيدر بيضون )1(
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  : الحديث جزائريال الشعر في المرأة صورة: ثانيا

         

�ي أي أدب���عرية ف���واھر الش���تھم للظ���ي دراس���اد ف���د درج النق��ع  لق���ى وض��، إل

�ق ��ك اKدب وف��ياق ذل��ي س��اھرة، ف��ل للظ��ور الحاص��ي للتط��اريخي افتراض��ط ت�مخط

س�بي النالتط�ور طبيع�ة مراحله التاريخية معتمدين في ذل�ك التص�نيف عل�ى م?حظ�ة 

الحاصل في تجربة فئة من أقطابه المبدعين ، و يوضع ھذا التص�نيف غالب�ا والفعلي 

�ديث � ��ري الح��ي اKدب الجزائ��اھر ف��ر أن الظ��ددة ، غي��ية المتع��اھج الدراس��ي المن�ف

�ة ��ام تجرب��طدم أم��د تص��ة ق��ك الھندس��ار أن تل��انيف ، باعتب��ك التص��ل تل��ع لمث�يخض

����د ، أو حي���زمن الواح���ي ال���د ف���اعر الواح���اج الش���ة اCنت���ي غاي���امل ف���اه الش��ال ا�تج

وتوجيھه، فق�د نلم�ح الت�داخل و ع�دم ا�نتظ�ام تح�ت توج�ه مطل�ق ، ق�د يرس�م م?م�ح 

تجربة المبدع وفق مراح�ل نض�جه الفك�ري ، و تط�ور أدوات�ه الفني�ة و م�دى التزام�ه 

  .بمنھج واحد و اعتناق أھدافه العامة 

�ار ا��زدحم باKفك��ة ت��ة الجزائري��احة الثقافي��ذلك فالس��اربة ، و ل��ة و المتض�لمختلف

تولد في بھوھا ھذا التردد ، و ھذه الفوضى في التوجه و التشبع بالمباديء وا�قتناع 

بھا ، و ذلك أثر على واقع المدونة الشعرية التي باتت تتجاذبھا ھذه اKھ�واء ، وھ�ذه 

���رقية تن��ارات ش��ن تي��ة ؛ م��ارب المختلف��ذه المش��ا ھ��ددة ، و تغنيھ��وازع المتع�بض الن

بالروح أو بالشكل عن إنتاج وافد بھوى ھذه النافذة ، التي أغنت تجرب�ة الش�اعر ف�ي 

�ر خص���ي الجزائ���ا ، و ف���رب عموم���االمغ���ة ،  وص���ة طافح���يكية تراثي���ن ك?س��؛ م

حساسة مختزنة في عمق الشاعر � يقوى على البوح بھا ، لما ك�ان م�ن  ةورومانسي

�ا أفك�اره و كلمات�ه ، فكان�ت س�تاره إرثه التربوي المق�دس ، و رمزي�ة تھافت�ت وراءھ

في البوح العالق في أشغاف الفؤاد ، و يمنع ظھورھا واقع الب?د المزري بين ب�راثن 

  .المستعمر ، و ما ألزم به ذاته اتجاه دوره في خدمة الوطن 
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كان ا�نفتاح الحاصل في الشعر الجزائري على مصراعي اKدب العربي،  ثم

اد المستعمر غرسه في واقع و حضارة الجزائ�ر ، جع�ل وعلى الفكر الغربي الذي أر

�رت ��ي ظھ��ة، والت��ة والمتناقض��ح المتنوع��ن الم?م��د م��ه العدي��ر علي��ن اKدب تظھ�م

صورتھا في ظاھر اKدب أو في عمقه ، رغ�م المح�او�ت المتع�ددة Kقطاب�ه اKوائ�ل 

ي في رسم ملمح خاص مميز لgدب الجزائري ، ينفر خاصة من دعوى التغريب الت

أرادھا المستعمر أن تستحكم في روحه ، وذلك حين مال إل�ى ملم�ح اKدب المش�رقي 

شذاه الصور والمعاني واKفكار ، فنشعر بحضور واغترف من ينابيعه،  وتنفس من 

شوقي وس�طوته والرص�افي ورقت�ه و ن�ازك و جراح�ات فؤادھ�ا ، و ن�زار وعنفوان�ه 

بنية العامة فس�ار بع�دھا ف�ي تحقي�ق ودرويش وھدوء ثورته ، حتى اكتملت Kقطابه ال

�وعاته ���ية موض���ن خصوص���ا م���داع الجزائري،انط?ق���ز اCب�� Wي ُتَمي����ية الت��الخصوص

،وإيمانه باKفكار الجديدة التي تمنحه الكثير من الحرية ف�ي التجدي�د  وأدواته وصوره

  .والخلق

لم يعرف الشعراء الجزائريون ، فمنذ أيام نشأة الدولة الجزائرية الحديثة 

، و لم يجرؤوا على الخوض في غرض الغزل ، فن الحديث عن المرأة جاعة ش

ذلك أن معاصريه من الشعراء ـ ، منھم باCقدام على الغزل  «وانفرد عبد القادر 

كما يرى المؤرخون ـ لم يكونوا إ� قضاة شريعة ، أو أئمة ص?ة ، أو دعاة إص?ح 

 Yه اتقاء نظرة المجتمع إليھم ، فتنزھوا لھم في الغزل ، فقد كانوا يتخوفون من � ھم

ولذلك كان حضور المرأة في شعر اKمير من اKمور المستغربة بعض ،  )1(»عنه

ما كانت عليه طبيعة الضوابط العرفية التي تنبني عليھا نظرة الناس Kمثاله الشيء لِ 

ت في شخصيته من مستحكم اKخ?قيات التي جمعو ما ت، من المنزھين عن العبث 

ع عن كل ما يزري نه القدوة و المرفّ أفإلى جانب ، ووضعه الخاص ، يقدسھا واقعه 

فھو ، ه و قيادته تلما عرفوه لحكم، بال?ھين ضعاف القدرة على التحكم بنفوسھم 
                                                 

أدبه ، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين ، السعودية ،  و الجزائري ادرالق عبد اKمير: عبد الرزاق بن السبع .)1(
 .95، ص 2000
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نه أثبت بشعره كامل قدرته على الجمع بين الواجبات أقاضيھم و حاكمھم غير 

فيقول في ، أو بعض أجزائھا ظاھرا أو باطنا ك? منھا ؛ لھا ثَ مَ واKھواء في كل ما تَ 

  : اKسيلةالخدود 

  

بطولي�ة م�ة رج الع�الم بمقاو أنطقت م�ن, فإن كانت الخدود حركت لب اKمير 

غيره أسرY حديثه فيھا ، فلم  إ� أن، كانت مث? في الحكمة و التنظيم و القوة ، ة جدام

يعمد إلى التجني على براعم الحي�اء ف�ي أنث�ى حيات�ه الت�ي تراھ�ا عين�ه ، و يحتض�نھا 

ا يعمل على جعله واقعا خاصا ، � يس�عه إ� أن يحيط�ه بس�رية مطبق�ة ، خاص�ة مً لُ حُ 

عيشه من صراعات حضارية بحلول غرباء أوروبي�ين عل�ى أرض�ه ، خ?ل ما بات ي

ف�ي رح�اب الجزائ�ر الش�عر  نطلقو بات مطالبا بحماية عرضه و صون حرماته ، فا

�ن روح ��تعمرة م��ة المس��ادئ اKم��بثا بمب��ي ، متش��ي التغريب��روع الفرنس��رفض للمش�ال

�وره ،��ى عص��ي أزھ��ي ف��عر العرب��ل الش��ق جمي��تص رحي��د ، يم��لفھا المجي� وروح س

�ريين، ���لمين الجزائ���اء المس��ة العلم���ا جمعي��ي أدارتھ���رب الت���ذه الح��اء ھ���تحم? أعب�م

وزعمائھا الذين أدرك�وا أھمي�ة الش�عر ودوره ف�ي الص�راع ، فأنطق�ت الحاج�ة أغل�ب 

�يح��ودي الفص��عر العم��ادة بالش��ؤ�ء الق��وطا  ھ��ديھم س��ي أي��ان ف��ارھم وك��ل أفك�، يحم

ار ھويتھم ، فك�ان مظھ�را ل?لت�زام للمشروع التغريبي و نورا للجزائريين في استشع

المش�اعر المرھف�ة مكان�ا ف�ي  بأفكار اKمة الكبرى، لذلك لم يكن لرق�ة اKحاس�يس ، و

  : يقوليلخص صورة المشروع برمته ، ف قيانيمحمد الل^ ، فھذا الشاعر أغلبه 

                                                 

 121ص ص  ، 1988الديوان ، تحقيق و شرح و تعليق زكريا صيام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط : ا3مير عبد القادر .)1(
121 122. 

��� دَ رْ وا وَ كُ رُ اتْ أ� َف�� وَ  ودِ دُ الُخ�   هُ نَ أْ َش

�عْ يَ  أ������ذُ  دُ َم������لِ  بٍ و لُ������ دk َخ�����          ّردٍ وَ ُم

  ةٌ َن�جْ وَ  شُ دَ ْخ�ى تُ وِس�� المُ  ظِ حْ اللY بِ فَ 

   ُمَوّرٍد   دk ــــخَ  لY ـى كُ وَ ـھْ Kََ  إنWيو 

�دُ دِ خْ تَ فَ   ������� مْ كُ ي�������ِف�������أَ  دW ي الَخ�������عْ فِ  حُ بَ ْق������   ةٍ لَ

�قْ يَ  و������عَ  هُ مُ ِس������ْم������ى َش�������قِ  رW د إل������        ةٍ مَ ْس

�فَ ����لَ يْ ا وَ َي����ا مِ َت���� هُ ْن����و َي����حَ  ولَ ا ُط���ي           تِ رَ ْس

   )1(ةٍ شَ دْ خَ ى بِ وسِ مُ  هُ سْ سَ مْ يَ  مْ لَ  ط̂ ا، قَ ھَ زَ 
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�َواِني  ��ي َغ��̂زَل ف��َدِع التَغ�أ� َف

فمْن َصْوِت الِب?ِد لَنا ِنـَداٌء    

������َتْھِتِريَنا      فتل�����ُة الُمْس����ك َطِريَق

  )1(يَكاُد الَمْرُء َيْسَمُعُه أِنيَنا

لقد التزم تيار ھذا اللون من الشعر بواقع كب�رى الموض�وعات ، و تس�لى ع�ن 

�التخلي أو ��ية ب��ة بالفرنس��اب القص��ن كت��ا م��م بعًض��د وص��ل لق��الرفض ، ب��ا ب�غيرھ

ف�ي ح�ربھم المص�يرية الكب�رى، غي�ر ا�نحياز إلى السلبية ، و ھذا كله مغالب�ًة للع�دو 

أن بعض أعداد الشھاب و غيرھا م�ن جرائ�د الجمعي�ة ، حمل�ت ف�ي ص�فحاتھا بعض�ا 

  .من الشعر الذي يحمل سمات شعورية أو غز� رمزيا

و أمام ھذا الواقع السياسي المتصارع ، و ھذه الحرب الوجودية الكبرى الت�ي 

الشعرية لم يكن للمرأة في�ه م?م�ح  كانت تدور رحاھا في الساحة الفكرية ، و خاصة

واضحة وصريحة ، � من ناحية التصوير إيحاًء أو رمزا أو الذكر والوجود، ولذلك 

قلي? ما نجد ف�ي إنت�اج ھ�ذا الرعي�ل اKول م�ن اKبي�ات أو المقطوع�ات، م�ا يمك�ن أن 

   .ُيصنف في خانة تصوير المرأة، باعتباره حياد عن قيم وأھداف المشروع الوطني

أبو القاس�م س�عد l الغي�د ف�ي ي�وم العي�د ، وم�ا يك�ون م�ن انتش�ار ھذا الشاعر ف

مظاھر الحسن و الجمال ، بما عل�يھن م�ن حل�ي و وش�ي و زين�ة ، ف�ي موق�ف يمل�ؤه 

الفرح والبھرج و البھاء ، و صفاء الس�رائر و النواي�ا بمتع�ة الك�ون و نش�وته ، إنھ�ن 

�ؤھ��طنع ، يمل��ي و المص��الھن الخلق��ل جم��ي كام��رح ذاك ف��س ، و يص��اء و الح�ن الحي

  :الجمال بما تروق النفس لتحقيقه منھن في متعة ا�شتھاء و الرغبة ، فيقول

�د           ����ر عي���ت فج���د  أقبل���ذه الغي��ھ

�د�ل         ���ا ب���ب  عطرھ���ج الح��تنض

�يم                     ��������اه رب عظ��������?ل كس�������بج

�عيدا                     ������ه س������ل في������وم أظ�����رب ي

�أس ��ة م��ن زجاج��راح م��ف ال�ترش

�س            ���اه بھج���ي حم���ب ف���ر القل��يأس

�س  ���ال دمق���ي جم���ي ف���ادي الوش��ب

�وس ���اب بھ���ب كالمص���رب الل��ط

                                                 

)1(. lدب الجزائري ال: أبو القاسم سعدK48، ص 1977، 2حديث ، دار ا;داب ، بيروت ، ط دراسات في ا. 
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فيه ألف�ي عضيض�ا          فيه أحظى و 

�ي                     �����د حي�����ى ورود خ�����ه أجن����في

بين ھزج و حول دل يزجى            

�س ��اه  بخل��ن لم��ف م��رق الرش�أس

�أس ���?فة ك���ي س���ھد ف���دى الش��كن

   )1(عذارى يمسن في خز عرسل

و كذلك اتخذ شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة من صورة الغزل الرم�زي، 

من خ?ل خطابه المفعم بالشوق والمشاعر و اKحاسيس ، يخاط�ب ف�ي عمق�ه جميل�ة 

�اء ��دودھا الورق��ة و خ��اذة المبدع��ا اKخ��ة ، و عيونھ��ة الملھب��ا الفاتن��ي?ت بألحاظھ�الجم

راغب ، إنھا المعشوقة الوحيدة التي تص�بو إليھ�ا النف�وس ، ويھت�ف  التي يشتھيھا كل

�ي ��ة الت��ا الحري��اة ، إنھ��ذه الحي��ي ھ��د ف��غله اKوح��ه وش��وأم روح��ي ت��ؤاد فھ��مھا الف�باس

تتھافت لرؤيتھا اKنفس وتحتضنھا ال�روح وتھج�ع ، فيق�ول م�ن اCحس�اس الش�عوري 

  :ما يتضمن ھذه الرمزية الجديدة 

 َھاَج�ْت َعْبرت�يو لقد َشَجْت قلب�ي و 

�ا ���ن َطْوِقَھ���َدَھا ِم��َر ِجي Yر����راُء َح��حم

�ا          ������ا لُِھَتاِفھ������ُت ُمَجاِوًب������ْت َفقُْم�����َھَتف

�ٌة            ����� Yِر أْم َغْرِبي������ْي Yي الط�������رقيٌة ف�����ش

َوا لَْھَفَتـــاهُ عليـِك ُحْسُنـــِك َفاِتــــٌن               

�اِل        �����ٍد َع�����َرٍف َبعي�����ي َش�����اُء ف����َوْرَق

�اِل   ���ُة اKْمَث���ّي َعِديَم���ُوْرِق َفِھ���ي ال��ف

�الِي ���ُت َتَع���ٍد فقل���ن َقْص���ُت ع��و لَحْن

�الِي           ������ُت أَُب������لًَة فلَْس������ِت واِص�����مادام

                        )2(وَھَواِك َمْمنوٌع و َوْصلُِك َغالِ 

ال�ذي انطل�ق ، فالشاعر كغيره من مجاھدي المشروع الحضاري في الجزائ�ر 

�و��ع ث��اركم��عبھا المب��ه  ، رة ش��ق معاني��اعر، تنطل��ة المش��يس ولغ��اظ اKحاس��ف ألف�وظ

، أرادھ�ا أن تك�ون ل�ه وح�ده ،  بأغلب ما يريد أن يصرخ به من مشاعر إلى محبوب�ة

رغم أنھا مطلب كل حر في كل زم�ن ومك�ان، ليس�تخدم م�ن اKلف�اظ الت�ي كان�ت م�ن 

غلبة المشاعر لص�الح  ، الذي أراد من الشاعر أن يؤجل محضورات منھج اCص?ح

                                                 

.  17، ص ص  2010 ، 3الزمن اKخضر ، عالم المعرفة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط  :سعد l أبو القاسم .)1(
18. 

 .350ص، 1979الجزائر،ط  والتوزيع، الشركة الوطنية للنشر سلسلة شعراء الجزائر،، الديوان: آل خليفة محمدالعيد)2(

 .350ص
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�ا  ، غلب�ة الواج�ب�فك�ان التوظي�ف الرم�زي المت�نفس ال�ذي ركب�ه الش�عراء ج�وادا طيع

  . للبوح بالمشاعر

�زام ��ين الت��ائي ، ب��ره التلق��ائر بتعبي��حنون الح��د س��ا دأب أحم��ك أيض��ان ذل�و ك

قد كسر بعضا من ذلك ا�لتزام ، حين وظف ألف�اظ اKحاس�يس و لغ�ة ، مذھب محدد 

�ي��اعر ف��ود  المش��ة الوج��ن ، معرك��ه م��رخ ب��د أن يص��ا يري��ب م��ه بأغل��ق معاني�فتنطل

رغ�م أنھ�ا مطل�ب ك�ل ح�ر ف�ي ك�ل ، محبوبة أرادھا أن تكون له وحده  إلى، مشاعر 

ليستخدم من اKلفاظ التي كانت من المحض�ورات ف�ي ش�رعة الم�نھج ، زمن و مكان 

�?حي��،  اCص��الح غلب��اعر لص��ه المش��ل غلب��اعر أن يؤج��ذي أراد للش��ب ال�، ة الواج

للبوح بالمشاعر ، فكان التوظيف الرمزي المتنفس الذي ركبه الشعراء جوادا جامحا 

  :فيقول ، في سياق الصورة التي تخدم موضوعه العام 

�يبَ بِ حَ ����رِ ي  اطY ِت����دY ِح���         َ� َ� ي ال

�و قَ ���� Wي عُ رِ ص������التY  رَ ُم����ي               ائِ َن

�ارِ و دَ ����كَ ي أَ ِك����دً ِب���ي       ادِ وَ ا َص

�و أَ ���ي كَ رِ فِ ْس�� Yاحِ بَ الص ���ا               ورً ُن

�تَ و ابْ ��مِ ِس�� يْ ي َك��يْ عَ  اكِ رَ َت�ي     ِن

�جْ وَ فَ ��� كِ ُھ��� وَ  رُ دْ الَب��� وَ ْھ��           ادٍ َھ

              هُ لْ مِ تُ  مْ لَ  نُ ـــــصْ الغُ  كِ د̂ ـــَ و ق

�دِ زِ و � تَ �����ي الحَ ي�����ى خَ َش����             اَ� َب

�إِ فَ ���� Yهُ ن ������ وَ  ـ����� اكِ وَ َھ����� ـ����   اَ� َط

�تَ ����������تَ  ادُ َك���������� لُ عِ تَ ْش���������            اَ� عَ تِ اْش

�����ي كَ قِ رِ و اْش����ى جَ حَ ال̂ض���� اَ� َم

�لَ طَ ������ تِ ْع������فُ ي أُ ِف������ِق�����              َ� َ? ي ِھ

�كَ فَ �������� تِ دْ زِ  فَ ْي�������� هِ ِب�������             َ� َ? َض

         )1(اَ� ـــمَ أَ  هُ ـــــنY كِ لَ  وَ  حٌ ـيرِ 

رتع في�ه ھ�ذا الش�عور ف�ي  إن جمال الحب في صدقه ، و ما كان من موضوعٍ 

لك الحال ، إ� م�ا فج�ره ح�ب ال�وطن و الحن�ين إل�ى رؤيت�ه ي�نعم بالحري�ة ، مستوى ت

�ل ��أنطق ك��ف ف��م والتعس��ل الظل��ي معاق��ة ف��ن المعذب��دو أو ، اKلس��جون الع��ل س�داخ

، ليعرف ھذا البوح ذلك العمق ، فيقسم اKحبة دوام الوصال مھم�ا ك�ان أم�د  خارجھا

                                                 

ص ، 2007،  2الديوان ، منشورات الحبر ، تعاونية عيسات إدير ، بني مسوس ، الجزائر ،ط: أحمد سحنون .)1(
172. 
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  :، يقول  في اعترافه) الباتني ( التعذيب ، فھذا أحمد معاش 

�َداِن         ����َة الُوْج����لُوِك ُمْنَي����ف أْس���َكْي

�يٌن               ��ؤاد َمِك��ي الف��̂ب ف��َف و الُح�كي

  ِعْش َكَما ِشْئَت يا فؤادي ِبُحبٍ 

�اِني ����َوى َيْنَھ����ِك و الَھ���أو أَُجاِفي

�اِن    �������ٍب َث�������َو ُح������اَك نح Yد�������أَتَع

 Yُمَطھ k1(ٍر َرْوَحاِنيــــــقُُدِسي(  

الغزل و الشعر في أعماق نفوس ھ�ذه الثل�ة م�ن وافع الربط بين لقد توسعت د 

 االتزاًم�، شياطين الشعر فيھم على طرده من صفحات ق�ولھم  وَ قْ الذين لم تَ ، الشعراء 

الع�زائم ف�ي  علم�تھم ق�وةَ ، من تك�وين أص�يل و تنش�ئة ملتزم�ة  أعماقھمبما استشربته 

، القض�ية  ةص�رو ھو نُ  أ�حد بل و توحيد عزمھم في توجه وا، قھر الرغائب عامة 

، لوج�ودھم  أوح�دمبع�ث كه اعتنق�والذي ، و تقوية الصوت و توحيده في ھذا المسار 

، ھو جزء من قوة العزائم  إنما،  اKقواللكنھم قصدوا الترويح عن النفس في بعض 

الصديق الم�?ذ ، ب�ل و أھمھا البحر ، خاصة ما سلبھم في ب?دھم من سحر المناظر 

  :يقول الطاھر بوشوشي ،  أنفسھمالسحرية التي يرون من خ?لھا ما تھوى الصفحة 

�جِ نَ � Yر̂  ةَ ي��� وحِ ال�� دْ َق��المَ  اءَ َج�� وَ  اءُ َس� مْ لَ

�يْ عَ �� اكِ َن��وِ رْ تَ  مْ لَ��ا قَ َي�� لَ ْب� Yمَ ى ظَ وَ الن��ي ِئ

 تْ مَ َس�ي رَ ال�ذِ  يَ حْ الوَ  بُ جِ تَ حْ يَ  فَ يْ وكَ 

�و أَ �� تِ ْن��ِف��ي رَ رِ اطِ ي َخ��يُ  مٌ ْس�ي  نِ ثُ دW َح

���� Wإن Kَ نْ ي�����بَ لْ لِ  رُ ُظ����ذِ  رِ ْح����ال���  تْ بَ لَ ي َس

  امَ كُ رِ ـــــحْ سِ ا بِ ونً تُ فْ مَ  بُ لْ ي القَ نِ ثَ نْ يَ فَ 

  ������� لْ زَ َي������ي ظَ ادِ ؤَ فُ�����َ ْم �آ������وَ ى الَج�����ا            بَ غُ ى َس

 ُKو � ا������رْ أَ  و إنْ  اجَ َج����� ى و إنْ َغ����ا بَ خُ َص

ا َب�رُ غَ  دْ َق� سِ مْ الشY  اءُ يَ ى و ضِ ارَ وَ تَ  مْ أَ  اكِ نَ يْ عَ 

�عَ ���ادِ حَ اKَ  كِ ْن��� ثَ ي���ا أَ َم��� ى وَ رَ ْغ���َم�� بَ ذُ ا َع

�وَ مْ أَ ������� هُ اُج�������نَ يْ عَ  رَ حْ ِس�������ذِ  كِ ْي�������ال������ا                 بَ لَ ي َس

   )2(ا بَ رِ طَ ضْ مُ  رِ حْ البَ  ابِ ــبَ عُ  لُ ثْ مِ  انَ ـــمَ يْ ھَ 

�روح  ��اة لل��ا مناج��ي فمناجاتھ��ارا الت��ا نھ��عد باللقي��ور ، تس��ن حض��وجس م�و تت

�اء ��أى ، المس��نفس الظم��ذة ال��دم ل��ذي يھ��ىال��ر إل��ال الق��راف ، ب و الوص��ھام أط�و س

فك�ل مظ�اھر الطبيع�ة بات�ت تن�بض بالحي�اة ، العيون د�ئ�ل للقل�ب و مبع�ث الحي�اة ل�ه 
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�ا ��ا ، بوجودھ��دي زكري��لوى لمف��دت س��ا تجس��د كم��اھر ، تتجس��ن الظ��ام حس��ي تم�، ف

فإنھ�ا ، و تس�كر الب�واطن  اKعم�اقو إن كان بالنفس ھموما تس�عر واكتمال الباطن ، 

�ردا��روح ب��ل لل��?ما  تمث��يو س��ى  ، فھ��ؤ�ء عل��در ھ��ا أق��ا فم��رق ودفئ��ھباء تح�الص

 إسمع وشوشة الفؤاد تن�ادي حرق�ة س�لوى، و ما اشقاھم بوصال ما يرتجون ، التحمل

  :يقول  في لسان شاعر الثورة الجزائرية

ي نِ مُ اغِ َب�ى يُ وَ لْ ا َس�َي� كِ يثُ دِ ى َح�وَ لْ سَ 

ي نِ رُ مُ غْ تَ  اءِ بَ ھْ الصY كَ  رُ ھْ الط̂  كِ اسُ فَ أنْ 

  اھَ رَ وY ي و صَ ارِ ا البَ ھَ رَ دY خَ  اءُ رَ مْ سَ 

��� Yخْ يَ  فُ رْ و الط���� انُ َت���رِ دْ � َي��� هِ ي ِب��      قُ دَ الَح

�فْ دِ �����ا و يُ ًئ�����نِ رُ كِ ْس�����رْ فَ  نْ ي ِم����� كِ ِع����       قُ رَ الَع

   )1(قُ رَ اKَ  يَ بِ  كْ تِ فْ ا يَ ھَ رَ غْ ثَ  فْ شِ تَ رْ أَ  إنْ 

�ت أ��ي أرق��رأة الت��ورة الم��ذه ص��عراء جھ��ان الش��، ف��ل المحب��ھدت مق�ين و أس

 إنو ، ھ�ؤ�ء المتغ�زلين Kنفس�ھم باقتس�ام أجزائھ�ا  إنھا الحرية التي س�محَ ، التواقين 

، الفاتن�ة  اKجزاءو تملكت أنفسھم لھا محبة تجاوزت عشق ، اختلفت مسميات النداء 

الملتزم�ة المتش�ددة م�ن مناجاتھ�ا علن�ا ، في حضور أعراف الحي�اة  Kنفسھمو أباحوا 

�ا بب�ذل العطاي�ا ، ب�ل و اس�ترخاص ال�نفس مقاب�ل لحظ�ة ود والتودد عل�ى عتب�ات بابھ

صافية ، يفرغ�ون م�ن خ?لھ�ا ش�وقھم الك�امن ف�ي أعم�اق اKعم�اق للط�رف اKخ�ر ، 

مھما كان تمثله ؛ أما أو زوجة أو بنتا أو حبا أصبح من حكايات زمن الخوالي ، فم�ا 

المع�ادل الممن�وع  أسعد إحساسھم بھذا البوح ، و ما أبرعم بھذا ا�نزياح ؛ حين ب�ات

  .أجود موضوعات التعبير الجمالي 

�ع ��دين الواق��واتي تح��ن الل��ل، م��نھن إ� القلي��ُل م��م َتْع��ائية فل��وات النس��ا اKص�أم

المكرس لتھميشھن ، كما �حظنا في واقع المجتمع العربي ، فقد كان لھا ذات الح�ال 

�ي كس�ر قي�ود من النسيان وا�نعزال ، و كان م�ن رفض�ھن لتل�ك الح�ال و رغب�تھن ف

التبعية و التھميش في المشرق ، م�ا ك�ان م�ن حالھ�ا ف�ي الجزائ�ر ، فق�د ص�دحت م�ن 
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�ذه ��زري ، فھ��ا الم��ة و واقعھ��اتھا ا�جتماعي��ت مأس��ة، تمثل��وات قليل��ال أص��ع الح�وج

الشاعرة مبروكة بوساحة تتفرس صورَة مأساة أرملة ، لتقف وقفة الش�اعر مع�روف 

ال الت�ألم للح�ال ، والت�ذكير بمأس�اة ھ�ؤ�ء ف�ي الرصافي ، و تنتفض انتفاضته في مج

، ) أم اليت�يم (مجتمع النسيان و التشرد و مرارة الحي�اة ، الت�ي ص�ورھا ف�ي قص�يدته 

  :فكان صداه يتجلى في قولھا 

�حِ رأيتُ ���ت لْف���ا تح��� ھ���اعِ رَ  دِ رْ الَب��        ًة َش

������ ن̂ ئِ َت�����ن َف�����أوْ  طِ رْ م�����ُمكتY  اعٍ َج����         ةٍ َم

�����ي وَ  أتُ رَ َق����ھِ جْ ف����تْ ا يُ َھ����ّببُ حَ ا يُ ًم���          اَھ

�بُ وْ ثَ فَ ��ان ذَ َھ��ا ك��وإن عَ  اٍض ا َم� تْ فَ َص

       رُ بَ و� خَ  مٌ ـلْ � عِ  ، اعَ ـــا ضَ ھَ لُ عْ ونَ 

�نِ حْ مُ ��� Yةَ ي  Yر����� سِ أْ ال����ن ُح����ن أَ م����زٍن وم���          مِ لَ

 مُ تْ والُي� مِ تَ تَ كْ مُ  رَ يْ ى غَ ارَ وَ ا تَ مَ ھْ مَ  والحزنُ 

�عْ يُ ����������امَ ِط����������ي اليت���������� لَ ى أنَب���������       مِ يَ الِق

�ه العَ ����وَ ب����ن فَ  فُ اِص����م���� رٍ ْق����ن َس���   مِ قَ وم

  )1(مِ لَ واKَ  رW ــــالض̂ ا بِ ھَ اسُ ـــإحسَ  اعَ فضَ 

�دة ، � ��ح واح��ي م?م��ع القاس��ي المجتم��ھا ف��ي تعيش��رأة الت��اة الم��ان لمأس��د ك�لق

 تختلف بين عراق اKمة أو شامھا أو جزائرھا ، فھي تعيش اKلم و تعبر بالبكاء بك�ل

م?مح اKسى ، بل ا�نتھاء والشعور المرير ب�الموت البط�يء ، فكم�ا ت�ألم الرص�افي 

�ارق ��عري الح��نفس الش��ذات ال��احة و ب��ألم بوس��ق ذاك الت��ة ، أنط��رأة العراقي��ك الم�لتل

وصوره وموسيقاه الحزينة ، ما يؤكد على وحداوية اCحساس وتمازج المش�اعر ف�ي 

  .ريخ والجغرافياأمة جمع اCحساس أطرافھا من خ?ل التا

و بعد اس�تق?ل ال�ب?د و انتھ�اء فت�رة اKس�ر ، وتوجي�ه الش�عر وجھ�ة اKھ�داف 

الكبرى و المصلحة العامة و ا�لتزام بالقضايا المص�يرية ، انطلق�ت اKص�وات تغ�رد 

حرة تتھادى على كل غصن ، وتشدو بأعذب اKلحان وتسعى إلى التجديد والتح�رر، 

اKوزان ، وا�نط?ق في شدو جديد بعيدا عن قيود عمود فكانت الخطوة التالية كسر 

الشعر ، التي باتت ـ في نظر بعضھم ـ من رم�وز الماض�ي الت�ي يس�توجب ال�تخلص 
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�ي ��ال ف��ذا المج��ي ھ��دع ف��ن أب��ان أول م��ه ، فك��ر وآليات��روح العص��ر ب��ا ، و التعبي�منھ

�ات��ي اعتراف��دح ف��ذي ص��عد l ، ال��م س��و القاس��اعر أب��ة الش��احة الوطني��ارة  الس�ح

وأشواق مؤثرة ، عن تجربة الحب والشوق و استشعار ا;خر ، تج�اوز بھ�ا الرمزي�ة 

�رفين ، ��ين الط��ة ب��راز العاطف��ي إب��دس ف��ب المق��ور الح��ت ص��ريح ، فكان��ى التص�إل

�ات ��د تش�عر ب�ه اتج�اه م�ن تح�ب ، إنھ�ا تنفس�وخاص�ة تص�وير ح�ب الم�رأة وكن�ه م�ا ق

�ورة الم�رأة الت�ي تعش�ق ف�ي شعورية وصور تجوب المطلق بكل مساحاته لترس�م ص

 : أسمى صور العشق، و تعتبره آية وجودھا و دليل حياتھا و بقائھا فيقول

  في ُحْضِنَك الَقاِسي الشYُبوْب 

  ِجْسِمي َيُذوْب 

ِة الَبْلَھاِء َتْحَتَك في لُُغوْب  Yكالقط..  

  و ِبقُْبلٍَة َحْمَراَء أَْسِكُر في اللYِھيْب 

ْمُع َيْحِرقُُه  Yِحيْب و الدYالن...  

  و َضَمْمَتِني كالَوْحِش يا َقْبَو ال̂ذُنوْب 

  و أكلَت لي َثْغِري الَخِضيْب 

ِطيبْ  Y1( و َشِبْعَت ِمْن َجَسِدي الر(   

�ھم ��ن إحساس��دفع م��د ان��ذكوري ، ق��اج ال��ي النت��موع ف��وان المس��وت العنف�إن ص

لمطلق منھم في بخبرة مدائن الشعر، والتمرس في التعبير عن موضوعاته، واليقين ا

، فغ�دى أداة طيع�ة اس�تطاعوا بھ�ا خ�وض ونءيش�اقدرتھم على توجيھه الوجھة الت�ي 

�? يت�نفس م�ن ع�زة ج�نس رواده ، وينھ�ل غمار كل الموضوعات ، فبات الش�عر رُج
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؛ أمث�ال  ، فتل�ون عل�ى ي�د ثل�ة م�ن المب�دعين ال�داعين إل�ى التجدي�د من مناھل نش�وتھم

  ...ي رزاقي وعمر أزراج ومحمد زتيلي وغيرھم الغماري وأحمد حمدي وعبد العال

�او�ت ���ض المح���م بع���ات، رغ���يس الممنوع���?زال حب���رأة ف���وت الم���ا ص��أم

�ة ��فة حال��ا ، واص��ذكر بوجودھ��رخ وت��ه لتص��رب من��اك ، تتق��ا وھن��أتي ھن�المحتش�مة ت

�ي ��دب ف��وت ت��ة الم��تم رائح��ھا ، تش��ي تھميش��ت ف��ا ، والتعن��ي تعانيھ��ألم الت��أس والت�الي

�غيرة و��الھا ص��ا أوص��ت فيھ��واب عشش��ف أب��يان خل��ذابح النس��ى م��لب عل��ة ، تص�يافع

خيوط الوھم ، إنھا حقا أشد من موات المقابر حين يتح�ول القب�ر إل�ى واق�ع مع�اش � 

ُتنقل إليه الجثة ، بل ينتقل إليھا و ذاك ما يحمله من خ?صة تقرير أح�?م مس�تغانمي 

  :في مسيرة اKقزام

 َKِة الِعْشِريَن َبْعَد ا Yْلِف للَمر  

ِھيَرِة  Yأُْصلَُب في الظ  

  و َتْخُرُج اKْقَزاُم في َمِديَنِتي

  َتْحِمُل َفْوق َرأِسھا 

  َضِفيَرة .. َضِفيَرًة 

  َتْھِتُف في َجَناَزِتي

ِغيَرة  Yاِعَرةُ الص Yلُِتْدَفَن الش  

  )1(و ْلُتْقَطَع الَضِفيَرةُ اKِخيَرة 

���ة  هذبھ��?مُ ال?فت��ع أح��اعرةُ  ترف��?مَ  الش��رأة  أح��نفس ، الم��اعر بو تت��ا كلماتمش�ھ

التي وض�عتھا أم�ام إلزامي�ة انتظ�ار الم�وت ف�ي ب�واكير ، آخر صور سخرية الحتمية 
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�ا ��أرادت، حياتھ��رت أن ف��ة  فج��غيرة الحالم��فائر الص��ورة الض��مت بالث��ا ، ص��م م�رغ

بدأت ا�نتفاضة على تلك القيم الذكورية الت�ي  إنحتى و ،  ه من نھاية مأساويةنتظرت

�تحكم��اء  ت��اة والبق��ر الحي��ي أم��ا ف��فائر ، طبيعي��ازة الض��ي جن��ا ف��د عالي��ف التقالي�وتھت

�ة ��، المقطوع��وان لقط��م  عكعن��ه جس��ل تحت��ل رأس يحم��ن ك��اة ع��ل النج��ه حب��اء ھويت�ت

   .التأنيث الساكنة 

 ط�ول ف�ي يك�ون اتس�اع القص�يدة ف�ي الم�رأة حض�ور كانتصور  ھكذا في أيٍ 

 عم�وم ف�ي دزي�ي ق�د ورحض�ال ذل�ك ف�إن،  افنياتھ� و وح�داتھا ثرن�اوت، ونفس�ھا روحھ�ا

�ق اللغ�ة��اني فتتفت��اعف و ، وال�د��ت  المع��اءات تتض��ردات دق�ة باCيح��ع،  المف� فتتس

�ا��ات رقعتھ��رأة بلمس��ورھا و الم��ي حض��ع ف��ا جمي��ب ، و جوانبھ��ن تكتس��ة م� الحيوي

�روح�� وال��اعدھا ام��ى يس��ة عل��اء و الد�ل��ا،  اCيح��اعد دونم��ين أو مس��ن أداة أو مع� م

 للمعن�ى ةٌ ِيَي�حمُ  قيم�ة و أخ�رى روح ف�المرأة،  اللغ�ة بني�ة في المساعدة التوكيد أدوات

 مج�ازا س�تظل و،  وروحه وعمقه  ذاته عرالشW  وجود مدى على ستبقى و،  واCيحاء

 مب�دعا خي�ا� و،  الواقعي�ة نقائصھا رغم ذجوالنمو،  الصورة واقعية رغم حيا حيويا

�ميتھا رغ�م بالمع�اني ي�انِ غْ مُ ��اين ف�ي توظي�ف  .جودي�ةالو إس��ي  الم�رأةفمھم�ا ك�ان التب�ف

 الت�ي القص�يدة فھي؛  كام? الشعر موضوعتصور المبدعين الشعراء تبقى ھي ذاتھا 

 ال�ذي الب�ديع المعن�ى وھ�ي،  إنجازھ�ا إلى يصل نل، وھو مقتنع أنه  مبدع كل يطلبھا

 عن�د ترتاح الذي،  اKبدي واKصل الدائم الھاجس فھي،  تكتمل حتى القصيدة ينقص

�واطئه��فن ش��فر س��اق الس��رغلت،  الش��ن فت��ائن م��وز دف��ال كن��ا جم��وت م��ه انط� علي

 ص�ورة ، إل�ى الروح و بالذات تتحكم التي الجميلة المحبوبة صورة فتحللت، أعماقھا

 يرتس�م،  ال?مح�دود المعن�ى و المطلق المجال و،  الج?ل وعنفوان الد�لة قداسة من

 فل�م،  تص�ويرھا إحك�ام يمك�ن �،  قيم�ة المجھ�ول مع�وال ف�ي يمت�د لي�راه ظل�ه المبدع

 نَع�يَ  ل�م و،  شعره في المرأة حضور د�لة صورة باكتمال نفسه إقناع شاعر يستطع

،  المؤن�ث ھذا حتتوش والمرأة مؤنث القصيدة Kن؟ أ  بالذات ھي لماذا نفسه سؤال له



  �� ����� ��:






  ا�بداعية الصورة و المرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية 

  92 

�يو��اء تختف��ائھا بفن��لكال فض��د ام��ديھا تم��ا و ي��دفع،  رجليھ��ت ت��ىإ البي��ت ل��ق البي� تراف

 ص�ورتھا ض�يق ع�ن المع�اني تتط�اول و القص�يدة تتس�ع أن إل�ى، المعن�ى إلى المعنى

  .؟ العادية البسيطة
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  :أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره 

  الشعر الجزائري المعاصرتقابلية الكتابة ا�بداعية في : المبحث ا�ول 

  : تقديم

لقد اجتھد الشعر الجزائري في العصر الحديث ، أن يواكب التطور ا�بداعي    

منھج حضاري الحاصل في حياة البشرية ، و سعى جاھًدا إلى أن يبني تاريخا و َفًنا ب

جديد ، إ3 أن َفْقَده للخلفية والمرتكز جراء ما 3زم إنتاجه خ1ل سلسلة فترات تاريخه من 

إخت31ت، أحدثت العديد من الحلقات الضائعة، التي ينفرط بھا عقد التطور التواصلي في 

غابر حياة وواقع التجربة الفنية ، و:ن مرتكزات ا�بداع الجزائري نال منھا الخلل خ1ل 

التاريخ ، بخطة مشروع المسخ الممارس ضده في حقب 3 يمكن تجاھل تأثيرھا ، و ُتَعد< 

حقبة ا3ستعمار الفرنسي آخرھا وأشدھا تأثيرا ، فاسترشد بما كانت أسماعه تتجاذبه من 

كل وجھة ، و ما كانت أبصاره تستجمعه من كل ناحية ، فتمد فيه ركائز ا3نط1ق 

ري و فضاء إبداعي ، مواكبًة لتسارع مستويات التطور المفصلية ، بالروح نحو ثراء فك

التي يتعالى صداھا في أسماعه جھة الغرب و في نفسه ِقْبلَة المشرق ، فباتت ھذه 

  .ا:صوات تمثل نقطة انط1ق إبداعه الحداثي 

ع فطاحل ا�بداع العربي  و ھكذا نجد الشاعر الجزائري الحديث قد أجبر ، على َتسم<

مشرقه ، و كبار مبدعي الفكر في ضفة البحر المقابلة له ، منتصرا في مجموع ذاك  في

التأثير للمشرق ، حينما أخذ تجاربھم ا�بداعية نبراسه الذي يستلھم منه الھدي الفني ، 

فاستنسخ منھم نفسه نماذج عديدة ، غدت ذوق المبدع عندنا في قياس مستوى الخلق 

إعادة بعث أغلب قصائد ھؤ3ء روحا أو ظاھرا ، دون أن والتشكيل ، و كان يجتھد في 

ض ما يشعر به من غربة  Oيشعر حينھا بالنقص إزاء ما يفعل من تقليد ، :نه أراد أن يعو

النقص ، جراء الحرمان الفكري الذي عاشه خ1ل ھذه الفترة ، و ھذا ما دأب الشاعر 

 :عليه فيعترف عري الجزائريالش للموروث فضل 3 على الجھر به ، في أن عمر أزراج

 الذين الجزائريين من الشعراء مطلقا تستفد الشعرية لم تجربتي بأن القول على أجرؤ « 

 مدار يتجاوزون 3 ھم حقيقية ، بل إبداعية أصحاب تجارب ليسوا ھؤ3ء سبقوني ، :ن
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 نأحيا في بالشلل المصابة و اللھاث ، الشديدة عند البدايات ظلت التي المحاو3ت

»كثيرة
)1(

.  

و حينما اْلَتَفَت حوله باحثا لم يجد من رواسخ ا�نتاج المحلي ، ما تكون عونه في 

مساره ا�بداعي ، بل حتى واقعه افتقد م1مح التواصل مع حضارته العربية ، كما كان 

َيعتقد إخواُننا في المشرق ، فراح يبحث عما يروي ظمأه من النتاج ا:دبي، ليجد ضالته 

ِرُد من جھة الشرق ؛ من مج1ت تحمل زادا تمثله مبدعونا كنزا تفننوا في طريقة فيما يَ 

ومستوى التأثر به ، و بقي صدى ھؤ3ء يرن و صورتھم َتِعن< لكل مبدع فينا ، تسمع 

صدى صوته من خ1ل ا�نتاج ، وإن زاد التأثر بأكثر من واحد ، زاد حضور صدى 

ح ا�نتاج شك1 و د3لة ؛ فھذا أبو القاسم سعد T الصوت امتدادا ، والصورة تشبثا برو

نفسه يقر بھذا التأثر، و يعترف بھذا الفضل بعد بحثه المضني عن روح ا�بداع ، في 

 1947كنت أتابع الشعر الجزائري منذ « :مجموع تركيب مدونة الشعر الجزائري فيقول

ث ، ولكني لم أجد سوى باحثا فيه عن نفحات جديدة ، و تشكي1ت تواكب الذوق الحدي

غير أن اتصالي با�نتاج ..صنم يركع أمامه كل الشعراء ، بنغم واحد وص1ة واحدة 

لبنان ـ وإط1عي على المذاھب ا:دبية والمدارس  و3سيما العربي القادم من المشرق ـ

الفكرية والنظريات النقدية ، حملني على تغيير اتجاھي و محاولة التخلص من التقليدية 

»ي الشعر ، وتماشيا مع ھذا الخط نشرت بعض القصائد ف
)2(

، و من ذلك كان ا:دب  

.                                            المشرقي أھم روافد الشعر الجزائري الحديث ، إن لم نقل أوحدھا

و من ھذا يلتمس النقاد في تطور النسق ا�بداعي ، لمدونة الشعر في تاريخ ا�نتاج 

جزائري ، عدم ا3نتظام إذ 3 تقع على ملمح لتطور تكاملي ، يمس إنتاج  تلك المدونة ال

عموما ، و يجعل من دارسيه يضعون تصورا عمليا فعليا لحالة النمو الحاصل في تجربة 

ھذا ا�نتاج ، و ذلك :نه 3 ينبني وفق صورة متواترة ، تصلح نھاية جزئھا أن تكون 

فيكون التواصل سمة ا�بداع ، :ن شعر العصر الحديث في مسار بداية لما جاء بعدھا ، 

                                                 

 .226 ص ،  1983الجزائر ،  للكتاب ،  الوطنية ، المؤسسة )والحياة ا:دب في مقا3ت( الحضور : عمر أزراج.)1(

، الجزائر،        ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ي ودراسات أخرىا:وراس في الشعر العرب :عبد T ركيبي .)2(
 .68، ص 1983
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ا�نتاج الجزائري، لم يقم على بناءات فنية محلية ، إنما ـ كما سلف ـ ھو صدى لمثيٍل 

تأثَر به الشاعر خارج حدود تاريخه الوطني ، وشعوٌر بحلول رموز عربية أو غربية في 

Xبداع الفني لم تعرف ا3نتظام، و لم تخضع عمق ذات المبدع ، وبذلك فالتجربة العامة ل

لتطور متواتر نلمسه خ1ل ا�نتاج العام ، أو حتى خ1ل التجربة الفردية ، فعدم 

ا3ستقرار على سمات ثابتة يجعل من دراسته تكون أكثر صعوبة ، و تحديد بنياته يغدو 

التجربة الواحدة،  على مستوى عم1 شاقا، لما تحمله الواقعية الشعرية من تحو3ت جذرية

فقد تقع عينك في مدونة الشاعر الواحد على م1مح متعددة ، 3 تخضع في إنتاجه لتطور 

المستوى الفني لديه ، تمكنك من َوْضِع دراسة متكاملة �نتاجه وفق مراحل إبداعه الفني، 

  .تمثي1 للتطور الحاصل في مدونة ا�نتاج الجزائري على امتداد تاريخه الحديث 

التركيبة  أرجع الدارسون سبب ذلك إلى مجموع ا:سباب السياسية ، وو  

يحياھا الشعب الجزائري ، فالحياة الصعبة التي تجرع مرارتھا  ا3جتماعية التي عاشھا و

، رغبة في  ، وما كان من المسعى الصريح في مسخ شخصيتهي إبان الوجود ا3ستعمار

عالى سده في وجه المساعي المحتشمة ، ا3حتفاظ با:رض و ا�نسان ، جعل حاجزا ت

التي وقفت دون ھذا ا:مر ، فغلب على اللسان و البيان الطابع التغريبي ردحا ليس 

باليسير من الزمن ، وطبع ا�بداع والفكر بطابع ، جعل الشرق يقتنع يقينا بغربية ا:رض 

يجھل الكثير عن  حتى قبيل إع1ن الثورة كان «الجزائرية روحا و فكرا و منھاجا ؛ فـ 

الجزائر ، وكانت الدعاية الفرنسية من جھة ، والفراغ الذھني في الشرق العربي بالنسبة 

للجزائر من جھة أخرى ، يتضافران على بث صورة مشوھة ليست من واقع الجزائر في 

شيء ، و الم1مح القومية في ھذه الصورة ھي ا:كثر اھتزازا و ا:شد غموضا ، و قد 

Zاللغة الفرنسية على ا:لسنة الجزائرية أكبر ا:ثر في جعل الصورة شبه كان لس 

(واقعية
*

»، و تأكيد الظنون المسبقة الخاطئة في تقييم عروبة الجزائر )
)1(

، و راح من  

ھذا التصور يدعو نقاده إلى الرفق في التعاطي مع ما ترسمه أنامل مبدعي الجزائر ؛ من 

                                                 

و 3 عيب فيھا  «:  1ائقزارھا بغربية المجتمع الجزائري حين ، ا انطباعيا مً كْ أمير الشعراء أحمد شوقي حُ  اتخذفقد *
النطق بالعربية ، و إذا خاطبته بھا 3  اح ا:حذية فيھا يستنكفمس]  سوى أنھا قد مسخت مسخا ، فقد عھدتُ ] الجزائر[

، مارس  10، مجلد  4ذكرى الشاعرين شوقي و حافظ ، الشھاب ، ج: عبد الحميد بن باديس  »يجيبك إ3 بالفرنسوية 
  .  80، ص  1934

 .258 ص،  1985الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الشعر الجزائري الحديث ،   : صالح خرفي.)1( 
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يتناولوا كتاب  العربي أن ينما وجه الدارسين في المشرقجودت ح مثل دعوة الناقد صالح

 ، المعروفة النقدية ا:سس على م لهتھدراسا ُيِقيُموا و3 برفق ، «الباحث عبد T ركيبي 

،  ثقافة أجنبية عليھم ، و فُرضت أجيا3 العربية الثقافة حرموا قد الجزائر سكان :ن

»محدودة قلة إ3 منھم تلمع ولم شعرائھم ألسنة فتلكأت
)1(

 .  

ُروا و رغم ھذه الصعوبة التي أقر ھا عديد المتصدين لدراسة ھذا ا�نتاج، إ3 أنھم قد]

بعض المحطات الكبرى ، عبر تاريخ الجزائر السياسي الحديث ، واعتبارھا انط1قا من 

مجموع روح ا�نتاج الشعري ، فواصل ھامة في التطور الحاصل لمسار الشعر 

  .يث ، و مدى تداخله مع ملمح إنتاج مرحلة الشعر المعاصرالجزائري الحد

ومن مرجعية ھذا التقدير يمكن التأريخ لواقع الشعر الجزائري في الفترة الحدثية، 

، التي تكون نقطة التحول في مسار ) اللحظة الشعرية (بالوقوف على ما يمكن تسميته بـ 

ن ذلك يمكن الوقوف على أربع ا�بداع الشعري في الجزائر خ1ل مسيرة تطوره ، وم

لحظات ، عرَفْتھا في عموِم التأريِخ القصيدةُ الجزائريُة ، رغم عدم الوضوح المطلق 

لفواصل ھذه اللحظات ، في أصول ماھية ھذه القصيدة إذ 3 يمكن الرجوع في حديثنا إلى 

ا�نتاج البدايات ، التي باتت 3 تشكل في واقع ا:مر مخزونا حقيقيا ، لجذور تاريخ 

الجزائري في العصر الحديث والمعاصر كما سبقت ا�شارة لذلك ، و إن كان الموقف 

 .ُيْحِزن في واقعه  

فبين مدقق في التقسيم و جامع لفتراته أو منكر لعديدھا ، تناھشت ا:ق1م النقدية في 

جعية دراسات قديمة أو حديثة، واقع إنتاج وم1مح المدونة الشعرية الجزائرية، وما مر

التقسيمات إ3 استنادا إلى لواحق التصوير وأدوات المبدعين الفنية ، التي َعرفت  تملم1 

  .أَث]ر على الوجه العام �نتاج الجيل 

و من ذلك يمكن تقدير حجم التفاوت في أمر ھذا الحكم أو ذلك ، ففي حين يرى 

قا من الواقع النقاد المحدثون ؛ أنه يمكن وضع ملمح عام ل\دب الجزائري انط1

السياسي، و بذلك يمكن فصل أدب مرحلة ا3ستعمار عن مرحلة ا3ستق1ل ، لنلمح 

                                                 

 .85، ص 1983الجزائر، والتوزيع ، للنشر الوطنية الشركة الحديث ، الجزائري ا:دب إلى المدخل : رفيصالح خ.)1(
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ًنا ، 3 يمكن ا3ستئناس إلى أن الثاني  Oالفارق في ا:ھداف وا[ليات والقيم والتصورات بي

  .امتداد لفترة ما كان عليه في المرحلة ا:ولى 

T ، إلى تقسيم ا�نتاج الشعري من و قد عمد الباحث المرحوم أبو القاسم سعد 

خ1ل ھذه الھوية و الروح الطاغية عليه ، و ا:ھداف المعلنة في أصوات ، وقناعات 

أصحابه إلى مجموعة من الفترات ، و إن كان اليقين منه أن تناول الشعر على نحو ھذا 

وأن المقصود من لم يكن مستِنًدا على اعتبار أن كل فترة تمثل حدا فاص1 ،  «التقسيم ، 

ذلك التناول يقوم على تتبع الحوادث التاريخية، ومدى تأثيرھا في الشعر ، ولذلك فإنه في 

»أحيان كثيرة يصعب التمايز في الطابع العام لھذا الشعر
)1(

.  

؛ ففترة ما قبل ھذا التاريخ عرفت   1925ويرى نقطة ا3نط1ق تبدأ بعد عام 

بر عن الواقع ، و ملمح روح الشخصية الوطنية في جمودا فكريا في إنتاج ا:دب المع

مجابھة المشروع التغريبي الممارس في واقع الشعب ، و إن كانت ھنالك مشاريع  فردية 

و أصوات في أغلبھا مبحوحة ، لم يستطع صداھا إيصال مشروعھا الحضاري إلى أفق 

دباء والشعراء فقد تشتت كل الجھود العقلية المنتجة ، وتشرد ا: «الفكر العام ، 

الوطنيون، و اندمج بعضھم في حركة المقاومة التي أعلنھا الشعب فترة طويلة ضد 

الغزاة ، و شغل الناس عن ا:دب و الشعر ، لم يعد من ھمھم التعبير الجميل و الغزل 

المليح والوصف الرائع ، :ن ذلك لن يغنيھم عن النار التي يتلظون بھا فتي1 ، و لن يقف 

بين الغاصبين حائ1 ، بل إنھم لم يجدوا الوقت الذي يستمتعون فيه بمثل ھذا  بينھم و

»ا:دب 
)2(

.  

ومن منطلق ما تقاربت من خ1له العديد من الرؤى حول م1مح التقسيم العام 

الشعري الحديث والمعاصر خاصة يمكن ا3ستئناس في الدراسة بوضع ھذه  ناللمنتج

  :لتي يمكن وصفھا باللحظة الشعرية و ھي كا[تياللمحات و الفواصل التاريخية و ا

  

  

  

                                                 

)1(. T 36، صدراسات في ا:دب الجزائري الحديث  :أبوالقاسم سعد. 

 .22، ص  المرجع نفسه.)2(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  99 

  ) :ا�صول و الروافد ( مراحل مسار الشعر الجزائري الحديث 
  

  :ـ مرحلة الوجود الفرنسي  1ـ  1

  

و أولى ھذه اللحظات الشعرية ، تتمثل في القصيدة التي تموضعت في تاريخنا العام 

لوي1ت لحقت بشعبھا ، من خ1ل خ1ل حقبة ا3ستعمار ، و ما عاشته الجزائر من ا

مساعي تغريبه في أرضه ، و نتاج مقاومته ما كابده من جرائم كثيرة ، قد أسھمت 

بصورة 3 تدع شًكا في تحديد ملمح ذلك ا�نتاج ؛ فافترضھا الدارسون مرحلة تأسيسية 

سخ للشعر الحديث ، انطلق فيھا المبدعون من محاو3ت الوقوف أمام ا:ھداف الرامية لم

شخصيتھم الوطنية ، فبعد احتكار المستعمر للساحة ا:دبية في الجزائر، وتوجيه دفتھا 

وجھتھا بإغراق الفكر الجزائري في اللغة الفرنسية ، و إشاعة الفكر التغريبي الذي يھدف 

إلى سلخ ا:مة عن أصالتھا ، با3نفتاح على الثقافة ا:وروبية العصرية ، و تبنى أفكار 

تي باتت ھوس كل المبدعين ، الذين اكتسبت كتاباتھم شرعية الوجود ، بما التغريب ال

فُرض عليھم من لغة غريبة عنھم ، أرادت جموع المصلحين من صفوة رموز جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين وأع1مھا ، إعادة ا:مة إلى سالف عھدھا و مجيد صورتھا 

، فكان الزخم ا�نتاجي المناھض :ھداف  وأصيل تاريخھا ، فحملوا لواء صراع الوجود

مشروع التغريب ، الذي مد جذوره في أرضنا الطاھرة في غفلة من أس1فنا ، و قاد ھذه 

المرحلة معظم الشخصيات الوطنية الفاعلة في ا:حزاب المناضلة ، وخاصة التيار الديني 

ا�براھيمي والطيب و خ ابن باديسوممثلة في أقطاب رجا3تھا الوطنيين ؛ من أمثال الشي

العقبي و محمد العيد آل خليفة ، و مفدي زكريا و أحمد سحنون ومحمد بلعابد الج1لي 

  .محمد الھادي السنوسي الزاھري و غيرھم كثير

فبدأت قرائح ھؤ3ء المبدعين تقتنع بالتوجه ا�ص1حي ، واعتبرت الشعر وسيلة 

ن عن ا:ھداف وتلخيصھا والتغني للمقاومة ، و التأثير في السلوك العام و ا�ع1

با:مجاد، و استلھام المثل من مواقف المشرقيين وأفكارھم، باستقطاب إرسا3ت الضفة 

المشرقية ؛ من عظماء مبدعيھم الذين باتوا مصدر إيحاء :غلب شعرائنا ، وحادي 

ھل إبداعھم في تلمس تجربتھم في ظ1م غربة الشعر الجزائري الحديث داخل الوطن ، فن
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        أغلبھم من أصوات الرصافي و الجواھري ، و أحمد شوقي وحافظ إبراھيم وغيرھم ، 

فكل أديب كبير في مصر له أنصار و أشياع في ب1د المغرب العربي فلXمام مصطفى  «

»... صادق الرافعي أنصار ومعجبون 
)1(

، وكل حدث من أحداث ھؤ3ء يستوجب  

مير الشعراء أحمد شوقي كانت مناسبة خاصة ، جعلت المتابعة و ا3جتماع ، فوفاة أ

مثقفي الجزائر بإشراف جمعية العلماء أن تقيم تجمع تأبين ، ُتلقى فيه الكلمات والقصائد 

معتبرين الوفاة انطفاء لمصباح أضاء ديجور الحركة الشعرية العربية ، ھم في أمس 

عدھم في التمكن من آليات  وغيرھا من ا:حداث التي يرونھا تسا... الحاجة �بداعه 

الكتابة الحديثة  ، ونظرة مجدديھا من خ1ل ما كان ُيقدم من مقا3ت و إنتاج شعري 

تحمله جريدة الشھاب ، والتي 3 ينكر دورھا الھام في نقل أفكار التجديد الفني مھما كان 

الذي نوعه ، وخاصة إنتاج المدرسة المھجرية ، وما تسرب من أفكار التجديد ا:دبي 

حملته مج1ت الثقافة و الشعر وكانت تلتھمھا الساحة في نھم وعطش ، و بات التأثر بھا 

فسحة من التنوع والتوزيع بين ) مرحلة ا3نط1ق(يعطي :دباء ھذه المرحلة التأسيسية 

تقليدية في التصور والتشكيل وتجديدية في ا�يحائية والد3لة، فعرفت الساحة أع1ما 

ا�بداعي بإنتاج متراوح بين ا�نتاج وا�بداع، وتلونت أعمالھم ببقايا مداد م\وا الفضاء 

شعراء المشرق في مسارھم ا�نتاجي الشعري الموجه نحو ا�ص1ح ، فكانت ا:مثلة 

كثيرة غير أنھا لم تبلغ في عمومھا شأو من قلدوھم من شعراء المشرق ، وانغلقت 

  .طن الذي أضحى ھمھم ا:وحد شھرتھم ا�بداعية على حدود جغرافية الو

لقد كان الصراع بين مشروعين حضاريين ، و فھم كل المبدعين الجزائريين أن 

الوفرة في ا�نتاج غلبة ، و لھذا لم ينتبھوا إلى قيمة عملية التقليد الممارسة ، وذلك :ن 

اج الحرب المعلنة حرب وجود ، استباح الجزائري فيھا كل الوسائل ، فلم يعتبر ا�نت

المشرقي المتأث]ر به غريًبا عنه ، و لم يشعر ببعده عن أھدافه فاتخذ من تجربة ھذا 

ا�بداع وسيلة التواصل المتاحة ، ولم يكن في خلده ھذه الحواجز ، فھو يرى ا:مر على 

ما كان شائعا ؛ من أن العروبة رابطة للدم بين جميع العرب دون استثناء ، و ھذه 

                                                 

،  1936/  02/  03، ليوم  135مكانة مصر في المغرب العربي ، مجلة الرسالة ، ع  :محمد السعيد الزاھري .)1(
، دار الغرب ا�س1مي، )1975ـ  1925(تجاھاته و خصائصه الفنية االشعر الجزائري الحديث  :نق1 عن محمد ناصر

 .62ص ،  1985،  1بيروت ، ط
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لحدود، التي ھي إحدى ا:فكار التي عزمت الجمعية على أن الرابطة 3 تحصرھا ا

  . تحارب خطرھا

و بالتمعن في الحراك الشعري الذي نما في ھذه الحقبة ، من تاريخ مدونة الشعر 

الجزائري من خ1ل إنتاج أقطابھا ، يتوقف عموما عند لمحات فنية وعتبات شعرية 

بده المبدع من قضايا نضاله اليومي، وما تفرض على القارئ نَفًسا يستنشق به ريح ما يكا

يصادم آماله في طريق تحقيقه ، وبذلك تتكلف القرائح من صور ا�بداع ما يجعلھا 

مجبرة على تصويره ، مقيدة على ا3حتفاء بفنيته و ما تثيره من شعور الوطنية ، التي 

م والصورة غدت في قول رواد ا:دب الملتزم حينھا الموضوع ا:ول ، والتوجه المقد

الشعرية الوحيدة ، التي تتسع لھا لمحات ا�بداع بعيدا عن ِحدة ا�لھام الشعري و فاعليته، 

  .التي تتملك الشاعر و توحي له بموضوع ا�بداع 

كما عرفت الساحة الشعرية جراء التواصل المعلن مع إنتاج المشرق ، إلى بعض 

القاسم سعد T ، بما امتلكه من حس  م1مح التجديد المقلِد ، كالذي انشغل بأمره أبو

شعوري مرھف ، دفعه إلى ا3ستجابة لنداء أمراء ا�بداع عنده بكسر الجمود الشعري ،  

من خ1ل بعثرة عمودية القصيدة ، واخت1ق أشكال تختلف ومعھود الشكل العربي 

 15 ليوم 313، ونشرتھا البصائر في عددھا ) طريقي(للقصيدة فحصل أن كتب قصيدته 

1955 مارس
 ، ثم ت1ه محمد الصالح باوية و كان محمد بلقاسم خمار ثالثھما)1(

، فإن )2(

كان ا3عتراف بمصدر ھذا ا�نتاج الغريب عن ساحة ا�بداع ، إ3 أنه تجاھل دعوة 

رمضان حمود التي تؤكد في عشرينيات القرن الماضي، أن الشكل 3 يمكن اعتباره 

  .القيمة المطلقة للشعر فقط

ھكذا كانت الساحة الشعرية الجزائرية الحديثة مسرحا ، لصراع ا:فكار والقوالب   

، من خ1ل  باخت1ف المصادر ، و الغايات فكان الصدام حضاريا وجوديا في ا:فكار

محاو3ت المبدعين في استعادة الشخصية الوطنية ، والروح التي خنقتھا الممارسات 

لعدو ، و إن كان أغلبھا وطنيا يعتقد في ضميره أن الب1د ا3ستعمارية و من يمثلھا بلغة ا

                                                 

)1(. T 144، ص الزمن ا:خضر: أبو القاسم سعد. 

 .355الشعر الجزائري الحديث ، ص : الصالح خرفي.)2(
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تتطور ثقافيا إذا ما أخذت بالثقافة الفرنسية ، :ن الثقافة العربية في نظرھم ثقافة « 

، وأن أداتھا اللغة العربية متأخرة لما لحقھا من جمود  متخلفة 3 تساير العصر الحديث

»عبر السنين 
)1(

  .  

ذاتا في مدونة ھذا ا�نتاج ، كانت مغيبة عن الساحة ، لم أما المرأة موضوعا و 

تجد لنفسھا مكانا للتعبير ، و متسعا للحضور ، إ3 ما ُسمع من أصوات خافتة على 

  .ھذا التحكم المطلق لجنس الرجال اصفحات الجرائد بين الحين وا[خر ، كسرً 

  

  ـ فترة الستينيات  2ـ  1

  

حلة انتقالية استفاد منھا الشعراء ، حينما تخلصوا و تعد اللحظة الشعرية الثانية مر

من الوجود و التحكم ا3ستعماري ، ليعيش ا�بداع الجزائري متنفسا جديدا بحكم الصراع 

ا�يديولوجي ، و المتغيرات ا3جتماعية التي عاشتھا الجزائر بعيد ا3ستق1ل ، و ما تلتھا  

ساحة الجزائرية بمختلف عناصرھا من سنوات البحث عن بناء الذات ، لقد عاشت ال

السياسية و ا3جتماعية و الثقافية نوعا من الفوضى ، و لذلك لم يستقم لھا أمر الشعور 

بالمقومات العامة ل1نضواء تحت كنف استقرار تام تحت سيادة  شاملة ، و لذلك كان 

ر أركانھا ھوس التردد و قلة التواصل ، فبات التوجه إلى بناء الدولة و العمل على استقرا

الناس جميعا ، فبناء الحضارة يستوجب استقرار النفس و تخلصھا من أي ضغوطات ، 

قد ترسخ نتائجھا بعمق خوالج الشعور با3نھزامية في بنيته الفردية أو الكلية ، فھا ھو قد 

حقق ا3ستق1ل وراح يسعى إلى تحقيق غيره من أھداف ، استكما3 لبقية عناصر الھوية 

ية وآلياتھا المتبقية ، لكن ببطء شديد ما دفع بالعديد من رادة ا�بداع في الفترة الحضار

السابقة إلى السكوت ، وانصرفت طيوره الصادحة عن الشجو في فضاء المشھد ا�بداعي 

إلى مجا3ت أخرى مختلفة ، فتوجه باوية إلى الطب وسعد T إلى أبحاث التاريخ ، 

ير ذلك ، فَقل] أو َضِحل ا�نتاج عند البقية ، التي تمسكت ومحمد العيد إلى العزلة و غ

  .بمبادئ القول في مرحلة  يراھا البعض مرحلة للنسيان

                                                 

)1(.T القاھرة ،  معھد البحوث و الدراسات العربية،  قضايا عربية من الشعر الجزائري المعاصر:  الركيبي عبد ،
 .12، ص 1970
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لقد عاش الشعر الجزائري حقبة التراكمات الشعورية المتعددة والمتنوعة ، الذاتية 

، وبقاء والقومية جراء ما واجھه من سياسة المسخ التي عاشھا خ1ل الحقبة ا3ستعمارية 

صدى الروح الوطنية التي 3زمه طنينھا في عمقه خ1ل ما بعد ا3ستق1ل ، فأعجز لسانه 

عن البوح إ3 من خ1لھا ، فكانت المنابر الشعرية والتظاھرات الثقافية على قلتھا ، خ1ل 

حقبة الستينيات إلى مطلع العقد الموالي تصدح بقصائد الوطنية ، أو التواصل الشعوري 

ايا ا:مة العربية ، التي بات التوحد ا�بداعي من أھم صوره ، فأصبغ ا�نتاج مع قض

الشعر «، أججت أواصر الشعور بالقومية العربية فتغنى  الشعري بصبغة انفعالية تأريخية

بعروبة الثورة وعروبة الجزائر كما لم يتغَن بھا من قبل ، و تنطلق القومية انط1قة 

الخانق طيلة ا3حت1ل الفرنسي ، وتطفو نقطة العروبة على شعرية فيھا عنف ا3حتباس 

» كل بيت في كل قصيدة
)1(

، فغلبت على ا:دب روح القضية و التزام محيطھا ، ما لم  

  .ُيمنح الشعراء متسعا من الحرية في ا�نتاج و ا�بداع 

 إن البحث عن الھوية التي أريد لھا أن تغيب في عھد الھوان ، و ما كان من جھد

بة ، أجبر التفكير على ا3نشغال التام عن ا�بداع ،  مضني في استعادة الشخصية المنك]

الذي زالت أھم دوافعه ممثلة في الصراع الحضاري الذي عاشه بالوجود ا3ستعماري ،  

فتناقضت أدواته لعزوف المبدعين ، فكان أن انتشرت ظاھرة التناقص الحاد في ا3ھتمام 

جر عنھا من قلة نواديھا وندرة فضاءات النشاط الفكري قياسا بما عرفته بالثقافة ، و ما ان

على عاتق دولة  -على قلتھا  -مرحلة ا3ستعمار ، و بات قيام التجمعات الفكرية الكبرى 

مازالت تجتھد في بناء أركانھا ا:ساسية ، فما عاد الشغف كما كان عليه ، و3 أصبحت 

ع، فلم تحفل الساحة ا:دبية با�نتاج إ3 ما ندر، من القيمة كما جرت عليھا زمن الصرا

رموز بقايا عصر ا3ستعمار ، ممن أمسك على جمر القصيدة بإجھاد واجتھاد ومازال 

بأن ـ على قلتھا ـ صدى الثورة يعلو مساحة إنتاجه متباھيا ، تحتفي الجرائد الرسمية 

ية ، زمنا ليس باليسير في كانت منبره تنشر بين الحين وا[خر صداح الوطنية الحماس

   .تاريخ مدونة ا�بداع

                                                 

 .258الشعر الجزائري الحديث  ، ص  :الصالح خرفي .)1(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  104 

فإنتاج ھذه المرحلة يعتبره الدارسون محطة ، استراح فيھا ا�نتاج الجزائري من 

وعثاء أدب الصراع ، و غربة إنتاج َحْرِب الوجود و إثبات النفس ، ليجد نفسه ينجر إلى 

ي تلك الفترة، فتلون بزيھا ھوية جديدة ومختلفة ، ويتنفس وسطا جديدا أقرته السياسة ف

وتكلم بصوتھا ، فبات أدبا إيديولوجيا افتقد لم1مح ا�بداع الفني، و إن حاول بعضھم 

ا3ستفادة من ثورة حداثة الفكر ، التي تعالت أصواتھا في إبداع رموز الشعر العربي في 

  .عالم المشرق و المغرب كنزار قباني و محمود درويش

�نتاج في ھذه الفترة ، وما عرفته من تطورات إبداعية ورغم ما قيل عن صورة ا

في تحديد ملمح ا�نتاج الشعري، إ3 أن المفارقة الحاصلة أن ھذه النصوص ورغم 

قدرتھا على احتواء طرف من ا�بداع الحداثي ، المواكب لتصورات المشرق و المغرب 

نظيرية مواكبة لھا ، تصويرا و تعبيرا و د3لة و أدوات ، إ3 أنھا لم تعرف نھضة ت

وبذلك يمكن التوصل إلى أن التجربة ا�بداعية الجزائرية ، في فترة ما بعد ا3ستق1ل إلى 

  .مطلع السبعينات سابقة للرؤية التنظيرية 

  

  مرحلة السبعينيات  ـ 3ـ  1

  

ھي لحظة أخرى أراد فيھا الشعر الجزائري أن يظھر على ساحة المجتمع ، 

عناصر إثبات الھوية وتحقيق الذات، فَبْعَد مرحلة السكون والصمت ويشكل جزًءا من أھم 

يستجمع ثلة من أبناء الجزائر المبدعين طاقاتھم، ويتھيئون لقفزة يتطلعون من خ1لھا إلى 

إسماع صوتھم ومواكبة واقع ا:دب من حولھم ، وبناء صورة جديدة يثبتون فيھا 

  .لشعري العربي والعالميوجودھم، وينحتون أسماءھم في عالم ا�بداع ا

لقد كان لرغبة المبدعين في تحقيق استق1لية فكرية ، و خاصًة في مجال ا�نتاج 

الشعري من مرجعية ا3ستناد على صراع ا:فكار، السائد منذ بداية انتشار الفكر 

ا�ص1حي في أرض الجزائر ، إ3 أن الصراع تحولت مدلو3ته و عناصر بنائه ، فبات 

المبدع يدرك قيمة ھذه المنابر في إحياء وإغناء ا�بداع ا:دبي ، بدًءا بإعادة الجزائري 

بعث اتحاد الكتاب الجزائريين إلى الحياة كأول مراحل البناء ، و يقر الشاعر عبد العالي 
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يعود إلى المؤتمر العاشر للُكت]اب العرب ،   «رزاقي أن الفضل كل الفضل في ھذا ا:مر

، فسارعت  إلى تأسيسه على الرغم من أن  1974ر احتضانه عام الذي أرادت الجزائ

في المركز الثقافي للشؤون ا�س1مية ، حيث عقد  1974أكتوبر  28الفكرة ولدت يوم 

كتاب كبار اجتماعا لھم ، و عينوا مولود معمري رئيسا و جان سيناك أمينا عاما ، و ضم 

»ا3تحاد آنذاك ما يقرب خمسين عضوا 
)1(

ه ا�بداع ، و مثقفي الجزائر من من وجو 

  .مختلف المشارب والتوجھات ا�يديولوجية 

وكان لXتحاد دور كبير في جمع شتات ا:دباء والمبدعين ، الذين تجاذبتھم ا:فكار 

المختلفة التي كانت تسيطر على مستوى إدراكھم و إبداعھم ، فحددت توجھاتھم ا�نتاجية 

و قناعاتھم ، و صبغت شكل و مضمون ما قاموا بل وأثرت حتى في عناصر ھويتھم 

بإنتاجه على أساس تلك القناعات ، فغدى ا3تحاد الھيئة ا:على ل\دب في الب1د ، 

وتھافت المبدعون والمثقفون إلى ا3نتساب إليه، فبدأت موجة جديدة لتحديد ھوية ا�نتاج 

على بلورة معالم ھذا الجزائري و موقف المبدعين من القضايا الفنية ، التي ستعمل 

ا�نتاج ، وصياغة ركائزه العامة ، و تحقيق ما يعرف بحداثة الشعر ، التي بلغ في أمرھا 

العالم الغربي و من بعده العربي في المشرق ، وحتى عند بعض من جيراننا في المغرب 

عموما بعض الشأن ، و بدأت تؤتي أكلھا من خ1ل ما أصبح ينمو من م1مح جديدة ،  

دب إتخذ مفھوما مختلفا عن ذاك الذي عرفه ا�نتاج في حقبه الماضية ، و التي 3 َيرى :

  .فيھا المبدع الحديث ما يغني ضمأه إلى ا3نط1ق و الخلق 

لقد عرف الشاعر الجزائري في حقبة السبعينيات أزمة في التواصل مع تراثه ،  

، و التي اعتقد أنھا 3 تحمل  واصطدم با[ليات التي استغلھا شعراء المراحل القديمة

بذور التطور إنما تسحب ا�نتاج إلى الجمود ، و القوالب 3 َتمنح المبدع الفسحة و 3 

من السيمات الجوھرية للنص الشعري الجزائري المختلف ، عدم  «الحرية لXبداع ، و 

َھا إل Oى أنساب شعرية وجود ھوية شعرية تقيد أش1ءه و تحدد انتماءه ، و تأسر لغته ِبَرد

معينة ، فجينيالوجية ھذا النص الشعري ضائعة المعالم مجھولة الجذور ، يساورھا 

                                                 

 .24 ، ص 2003،  3، السنة  906الفضيحة ، جريدة الشروق اليومي ، ع .. إتحاد الكتاب  :عبد العالي رزاقي .)1(
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ا�حساس الحاد باليتيم ، الذي يدفعھا إلى بناء كونھا الشعري الذي 3 تشرف عليه أية 

ة متسلطة ، و 3 أي مرجعية تحد من جموح مغامراته ا�بداعية   »أبو]
)1(

.  

صراحة إن التواصل بين «رسين أمر ھذه ا:زمة ، معترفين وھكذا يقر عديد الدا

»ا:جيال أدبًيا لم يوجد ، إن لكل تجربته 
، مقرين أن أصول تجاربھم الشعرية لم يكن )2(

نحن كشباب  «مرجعه جذور ا:دب الجزائري في عصوره الماضية، ويضيف أزراج 

ما ُنشر وما ُطبع فلم أجد ما وأبدأ بنفسي لم نستفد من الشعراء الجزائريين ، لقد قرأت 

ھؤ3ء الذين ... يشدني ، :بدأ نواة جديدة عبر ھذا التراث ، الذي ُكتب قبل و أثناء الثورة 

لم يتركوا لنا الزاد العظيم ، ولم يقدموا لنا ما يقودنا إلى القمة، و3 يساعدنا إلى الوصول 

»إلى العمق 
 الشعرية لم تجربتي بأن القول على جرؤ «، و قد أغلظ الحكم في اعترافه )3(

 أصحاب تجارب ليسوا ھؤ3ء :ن سبقوني الذين الجزائريين الشعراء من مطلقا تستفد

 الشديدة عند البدايات ظلت التي المحاو3ت مدار يتجاوزون 3 ھم بلية، حقيق إبداعية

»كثيرة  أحيان في بالشلل والمصابة اللھاث ،
)4(

.  

عيني نقاطا مضيئة، تختصر المسافات وتجتھد في ويمثل التراث عند الشاعر السب

فكل قصيدة 3 تستطيع أن تمد عمرھا إلى المستقبل ،  «مده با:فكار و القيم  و ا�يحاء ؛ 

»3 تستحق أن تكون تراثا 
مختلفة  بأيديولوجيات، و لذلك حينما أطل]ت الھمم المتشبعة )5(

التجارب التراثية ل\دب الجزائري في في ھذا العھد ، ارتأت أن العناصر المكونة لھذه 

أن روحھا و مدھا ا�يحائي كان بنفس  الحقب الماضية ، لم تنبِن على ھذه المقومات ، و

3 يتجاوز أمره الحال و الواقع ، وخ1صة الرأي أن البذور المغروسة في ھذا ا:دب 3 

نفاسه من تجارب تقو على مد جذورھا 3عتبارات ؛ منھا أنھا تقرير لواقع لم يأخذ أ

جزائرية أصيلة ، إنما ھؤ3ء ھم صدى :صوات انبعثت من المشرق ، وقّيدت إنتاجھم 

                                                 

 ،منشورات ا3خت1ف، يتم النص و الجينالوجية الضائعة تأم1ت في الشعر الجزائري المختلف : أحمد يوسف .)1(
 .97ص،  2002،  1ط، الجزائر 

الشعر الجزائري  :، نق1 عن محمد ناصر  19، ص  1975/  04/  04ليوم  1جريدة الشعب ا:سبوعي ع .)2(
 . 174الحديث ، ص 

 .06ه ، ص المرجع نفس.)3(

 .226 ، ص) والحياة  ا:دب في مقا3ت ( الحضور :عمر أزراج .)4(

 .113، ص  1969حياتي في الشعر ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط  :ص1ح عبد الصبور .)5(
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باللفظ و المعنى و الد3لة ، فا:جدى التواصل مع ھذه الصور في شكلھا ا:صلي ، وبذلك 

فھم 3 يرجون من ھذه ا:صوات الشبيھة أن تغني تجاربھم ، ما دام ا:صل موجود 

ل معه ، ولذلك ظھر مفھوم المثاقفة في الشعر الجزائري ، حينما بات ومتاح التواص

تواصله ثقافيا مع تجارب خارج إرثه العام و إطاره الخاص ، يحدوه في ذاك التصور 

 يلتمسھا في وإنما ، وحده تراثه في ينابيعه المعاصر الشاعر يلتمس و3 «الرأي القائل 

»الشامل  الحضاري الكل ھذا
التجارب الحية و ا:عمال التي تحمل الزخم  ، فاستقطب)1(

ا�بداعي ، فكانت مسعاه مھما كانت جنسيتھا العربية ، ومحيط قيمھا وقناعاتھا السياسية،  

خاصة و أن السواد ا:عظم من ھذه الدول كانت قناعاتھا ا:يديولوجية واحدة ، و توجھھا 

  .التفكيري يحمل الھموم ذاتھا 

حلة التأسيس الفعلية لXنتاج الجزائري الحداثي ، في صورة لذلك يمكن اعتبارھا مر

تحليل ا:وضاع الثقافية ومواجھتھا بالنقد  «عناصر البناء الفني للقصيدة ، وآلياتھا 

والتمحيص ، و اكتشاف و تطوير البذور الحية المستقبلية وتجميد البذور الميتة ، وعزلھا 

»حتى 3 تكون عقبة في طريق المستقبل 
وتوجھوا إلى التجربة المشرقية التي ھي  ،)2(

اقتباس للتجارب الغربية في البناء التصوري للعمل الفني، فاعتبروھا منطلقات ضرورية 

لتكوين جنين الحداثة في رحم القصيدة الجزائرية ، فكان يتكئ على تلك المقومات في 

تي اعُتِبر من خ1لھا تحقيق تصوراته ، في ملمح من التكامل العام للمثاقفة الواعية ، ال

ا�نتاج العربي ـ بمرجعية الروابط المتعددة بين القصيدتين ـ نقطة انط1ق :ي عمل ، 

فھو إرث جماعي يصاحب ا�نتاج ومرجع تجربة ا3نتماء ، ف1 تحتاج بذلك إلى مرحلية 

 أننا لي يبدو «: زتيلي معترفا  ما سل]م به الشاعر محمد البناء الفردي أو الذاتي ، وھذا 

 جزائريا شعرا نكتب لم ، و مشرقيا  عربيا شعرا كتبنا الخصوص على السبعينات منذ

 ، لم شعر عربي ھذا وقالوا رؤوسنا على مسحوا الذين المشارقة ا�خوة وأن عربيا ،

الشعرية  القائمة تتصدر التي ا:سماء :ن أتباعا ، نظل أن إ3 لنا يريدون الواقع في يكونوا

                                                 

 .  42، ص1978،  2دار العودة ، بيروت ، ط  ، الشعر زمن : أدونيس.)1(

، 06، ص1975/  04/  04ليوم  1و جريدة الشعب ا:سبوعي ع  1975/  02/  20ليوم  3486جريدة الشعب ع )2(
 .177الشعر الجزائري الحديث ، ص  :نق1 عن محمد ناصر 
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 مصغرة صورا إ3 الواقع في ليست حمدي ، بحري ، رزاقي ، زتيلي ، في الجزائر

»العربية  الشعرية الساحة ا فينھوز لھا :سماء
)1(

 .  

و إذا أضفنا عام1 آخرا من روافد التجديد ، يتمثل في انضمام غالبية ا:ق1م في 

ت توجه الدولة شتى مجا3ت ا�بداع إلى التنفس بروح ا�يديولوجيا ا3شتراكية ، التي بات

في سياستھا الداخلية والخارجية ، وما شعره ھؤ3ء ـ مقتنعين أو مجبرين ـ من فسحة 

للحرية في ھذا التوجه ، ومحاولين إحداث القطيعة العامة مع الماضي وخاصة في 

أصول التجربة الشعرية ، ممثلة فيما رآه من سيطرة التوجه ا�ص1حي على جوانب 

عتقادھم فيما يحمله ھذا التوجه من أوامر المنع 3 تسمح با�بداع ، حياتھم المختلفة ، وا

ورؤية ضبابية، لمستقبل  اشتراكيا أو يساريا في ظل وعي غائبفكتب ھؤ3ء المؤدلجون 

وفق استراتيجيات ھذا المنھج ،  ب شعر الحداثة اعيستفي ا اختياراتھم القصيدة ، فكانت

  . وتصورات رؤيته الضيقة و الغريبة عنه

بفعل ھذه التصورات الفاعلة في تركيب الشخصية الفنية لبنائية القصيدة، والتي 

باركتھا المنابر الكثرة التي كانت غاية ھؤ3ء المبدعين و تعاطوا فيھا تأوھاتھم الفنية 

وبوحھم الكبير ، ظھرت م1مح تحو3ت فنية بفعل بوادر ھذه النھضة ا�ع1مية ، التي 

على مرحلة جديدة عرفت  ت�بداعي توجھه وترعاه ؛ فانفتحفتحت صدرھا لXنتاج ا

صفحات جرائدھا و مج1تھا أسماًء جديدة ، لم تكن معروفة من قبل برز من بينھا 

اتجاه يكتب الشعر العمودي و الحر ، و يحاول التجديد في إطاره ، مثل : اتجاھان اثنان 

عمر بوالدھان ، ومحمد مصطفى الغماري ، ومحمد بن رقطان ، وجمال الطاھري ، و

ناصر، ومبروكة بوساحة ، وعبد T حمادي، و رشيد أوزاني وجميلة زنير وغيرھم، 

واتجاه انصرف إلى الشعر الحر ؛ وأعلن القطيعة بينه وبين الشعر العمودي ، مثل أحمد 

حمدي وعبد العالي رزاقي ، و عمر أزراج و حمري بحري، و أح1م مستغانمي ، 

)2(ھبي ، و محمد زتيلي و غيرھم وع1وة جروة و
 .  

                                                 

،  مطبعة ھومة، )  شعراء الشباب نموذجا( البنيات ا:سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر : عبد الحميد ھيمة.)1(
 .07. ص ، 1998،  1ط  الجزائر،

 .167الشعر الجزائري الحديث ، ص :محمد ناصر .)2(
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عن تجربة أصوله ، و انتصر بذلك إلى جعل الشاعر السبعيني لقد انقطعت تجربة 

مقومات فنيته التشكيلية مفتوحة على مستقبل يشوبه الغموض و الضبابية ، استثمر فيه 

به كل التجارب و ا:فكار ا[نية مھما كان مصدرھا ، إمتطاھا و تصورھا رغم جموحھا 

عن بقايا تراث ھو به أحق ، في سبيل تحقيق تصوره الشامل لتجربته التي يريد لھا 

مواكبة العالمية ، وتحقيق الحداثة ا�بداعية التي باتت مطلب كل مبدع في أوسع أشكالھا، 

 ا حتىنتھكمستبيحا كل مساحة فنية تعن له ، و مالتجريب و و أثمِر وجٍه لھا ، مبالغا في 

 ، تحقق من خ1لھا الغايةتوسيلة في أقوى صور الرفض حينما اعتبرھا ،  اللغة نفسھا

من خ1ل تكسير القواعد «وليست آلية مھمة من عناصر ا�بداع الظاھر ، فانتشى إبداعه 

التي كان ي1قي صعوبة في تمثيلھا فكريا و جماليا ، و ذلك من خ1ل استبدال الضرورة  

»واعدھا أ3 وھي الضرورة ا:يديولوجية بضرورة  أخرى ، ھو أقرب إلى فھم ق
)1(

   .  

كما أن الممارسة غير الواعية لحقيقة التجديد وقيمه المطلقة ، بل و عدم استيعاب 

شعرائنا للمفھوم المطلق الحداثة ، وانقسام مبدعينا بين داخل العمل الفني ، وعدم التوافق 

روح الفكر العربي التي خارجه ، جعلت من أغلب ا�نتاج يكون مزدوج التوجه ؛ ف

تأسست من خ1له ألباب غالبية المبدعين، وتشربت ماءه النقي من ينابيعه الحقة من إنتاج 

شعراء العرب في أزھى عصوره ، رموزه من مبدعي المشرق المحافظين ألقى بظ1له 

على بنية الصورة الفنية في إنتاجھم ، حتى و إن أرادوا لھا التغييب من خ1ل التشكل 

لجديد الذي رسمته ريشتھم ا:صيلة ، فحتما مازلنا نشعر بصدى الصوت ا:صيل في ا

لغته ، أو بنائه أو صورتھم الشعرية ، ومن ھذا مازال النص السبعيني لم ينضج حداثيا 

العادي  النسق عن العدول مشقة و3 ا3نزياح ، عناء نفسه يكلف لم «النضج التام ، بأنه 

 عموما ، والنصانيون ا:سلوب علماء لھا نظر التي اللجج إلى صالغو مغبة و3 للك1م ،

 ھي الفني التعبير مراحل من مرحلة أول أن ذلك الفن ، دائرة أخرجه عن الذي الشيء

» التجاوز
)2(

، ومن ذلك يمكن ا3نتھاء أن أدب السبعينيات 3 يتجاوز كونه عبورا ،  

                                                 

، ، دار الغرب للنشر 2دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر جالنص و التقعيد : عبد القادر رابحي .)1(
 .121ص،  2003،  1و التوزيع ، وھران ، ط

 .58، ص 1985 ، 1طالجزائر ،  ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، شعر الشباب في الجزائر : حسن فتح الباب.)2(
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ادھا الفنية ، و ھي أقرب إلى مواكبة يفتقد إلى الوعي العميق بمنطلقات الحداثة بأبع

موضة العصر فحسب ، بإع1ن القطيعة مع تراث ا:مة ، وا3نجذاب المطلق لتجارب 

ا[خرين، وما سرى من أمر المثاقفة التي باتت مطلب المبدعين الرافضين من خ1ل 

  .المنابر الثقافية و خاصة الشعرية

رائدة و واعية ، تسھم في تيسير مدلول ورغم ذلك لم يوافق ھذا النشاط ثورة نقدية  

الحداثة و ا�بداع ، وفق المناھج التي باتت حادي ا�نتاج المتأَثر به ، فلم يجد معتنقوھا 

من خ1ل تلك المنابر ، التي باتت تھلل للتغيير و تصفه بأسمى النعوت ، دون أن تتنبه 

الحركة النقدية البناءة،  «ـلغياب إلى ميكانيزماته ، و أھم وسائل ترسيخ آلياته وأھدافه ، ف

وانعدام الناقد المتخصص أثر واضح في ضعف مسيرة الحركة ا:دبية عامة والشعرية 

»خاصة
)1(

ل الناقد محمد مصايف درجة تدني ھذه الحركة النقدية إلى مشكلة   ، وقد حم]

)2(ا:دب عموما، واصفا إياھا بالتأزم الحاد
.  

المفاھيم و التصور و ا[لية ، غير أن النقد لم فا:دب عرف تحو3ت جوھرية في 

يستطع مواكبة ھذه التحو3ت السريعة المتجددة، على عكس ما عرفه من تطور في 

بعض الب1د العربية كلبنان وسوريا ومصر ، حيث نشطت حركة  نقدية واعية مدِركة ، 

ة التي سادت النقد آزرتھا حملة ترجمة دقيقة :ھم إنتاج الحداثة الغربي و مناھج النسقي

  .عندھم 

أما صوت المرأة فمازال في غياب واضح عن الساحة ا�بداعية واقعا ، وإن بدت 

م1محه تظھر موضوعا من خ1ل إنتاج الشعراء ، حينما بات الحب موضوعا لتصوير 

تتجلى في صورتھا أيضا ية روالح فالوطن امرأةا:نثى ؛ / الع1قة الرمزية مع ا:رض 

، والطبيعة والحياة والوردة  والنجاة البراءة والرسالة والطھارة و الحقيقةأيضا وھي 

المرأة ) دال(، فـ  ، والنار والماء إلى آخره من د33ت عدة 3 تنتھي والكتابة والقصيدة

، وھي أيضا موضع المكنون في 3شعوره  عند الشاعر السبعينى دال متسع 3 نھاية له

يحتاج إلى  كالطفل،  طلباً للوصل امحبوب إليهو يلجأ سرار ، يناجيه و يبثه ا:حزان وا:

                                                 

 .170الحديث ، ص الشعر الجزائري  :ناصر محمد .)1(

 .9، ص  1981، 1دراسات في النقد و ا:دب ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط :محمد مصايف .)2(
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الشعر أعاد مد الجسور بين المرأة فالتي 3 تنتھي ،  ، و يشاركه ھمومه من يكتم أسراره

  .و كونھا موضوع ھذا الفضاء ا�بداعي ذاتھابين  ووالرجل 

من أھم  ، وقد تكون الشاعرة أح1م مستغانمي و زوليخة السعودي وزينب ا:عوج

ا:صوات التي أَسمعت صداھا ، بل و أرادت إثبات وجودھا من خ1ل الرفض شك1 قبل 

المضمون ، فحاولن التجديد عن طريق النموذج الجديد ، تماشيا مع الواقع الذي بات 

رافضا :ھم مقاييسه الفنية المقدسة أ3 و ھو الشكل ، لينطلق ا�حساس الحاد با:لم الذي 

المشرقية وخاصة نازك الم1ئكة ، فوجد الصدى التام لدى مبدعاتنا  أشاعته المرأة

وإحساسھن بوحدة الشعور ، مادمن يعشن وحدة المصير الذي يربطھن مشرقا و مغربا،  

فتدفقت ألفاظ ا:لم و كل د33ته المعنوية ، من خ1ل سيل ا:سطر الشعرية التي تبنتھا 

  .اس ا3نتھاء و الحزن و ا:لم شاعراتنا تصويرا لحالتھن المقترنة بإحس

فجرأة ا:ق1م ا:نثوية على قلتھا حاولت تحطيم ا:عراف باقتحام عالم الكتابة 

للكشف عن  امنھجيً  ا، بل طموحً إيديولوجيةية بزح3 عن نظرة تباحتشام، لتعبر عن ذاتھا 

1ل فعل وعن قواعد لعبة ا3نتماء من خ، الجرح ا:نثوي الذي يسكن الكتابة النسائية 

  .داخل مشھدنا الثقافي العربيبأق1مھا الناعمة ، الكتابة 

  

  : ـ مرحلة ا�بداع الشعري المعاصر  4ـ  1

  

بدًءا 3 يمكن تحديد سنة خ1ل عشرية الثمانينيات ، يمكن اعتبارھا نقطة انط1ق 

 ا�بداع الجزائري في فضاء التجديد و الحداثة ، فأغلب من تحدث عن مدونة الشعر في

ھذه الحقبة  يذكر العقد مجموعا ، و لم يتطرق إلى م1مح الثورة والتغيير محصورا في 

حدث محدد أو تاريخ صريح ، شأن ما سبق تأكيده فيما َمر] من القول ؛ من أن ھذا 

التقسيم الذي ارتآه بعض الدارسين فواصل للحظات شعرية حددت م1مح ا�نتاج عموما، 

ات ا�بداع تتداخل في إنتاج شعراء الجزائر ، ف1 يصلح ھناك من يرفضه و يجعل لمس

الحكم على تلك الم1مح وفق تصور عام �نتاج الجيل ، إزاء خصائص تنمو و تتطور 

في سياق تصاعدي و تطور مطرد ، محاكاًة لما يطرأ من جدة على الم1مح العامة  

  .ل\دب العربي أو العالمي 



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  112 

ِبًعا ولو  قد جرب -كما سلف  -وكان الجزائري َقْبُل تنوع ا�يديولوجيات ، فتخلى مت]

لمرحلة يسيرة عن مبادئ ھويته الروحية ، التي ظھرت في مدونة شعره خ1ل مرحلة 

الصراع إبان حقبة التواجد ا3ستعماري ، واعتنق توجھات كانت في عمقھا غريبة عن 

في الب1د، بأمر تلوين روحه وأصالته ، ولكن قوة الفرض التي انتھجتھا السلطة الحاكمة 

الحياة الفكرية بفحوى ھذه ا�يديولوجيات كان أكبر من الرفض الذي صدح به بعض 

رواد ا�نتاج الفني في ذلك العصر، غير أنه و في مرحلة التغيير اندثرت أمام الرغبة 

ماق الجامحة التي اقتنع بھا المبدعون ، و باتوا يبرزونھا في ثنايا إنتاجھم ، فانفجرت ا:ع

بما اختزنت من قيم أصيلة، َصَحْت من غفلتھا القھرية في صدور جيل الثمانينيات، الذين 

أحدثوا القطيعة الشعرية ا�بداعية مع الشعراء الذين سبقوھم ، وذلك عندما انطلقوا من «

»ا�بداع ؛ أي من الشعرية لم ينطلقوا من ا:يديولوجيا 
)1(

، ليمسح غشاوة الغفلة عن  

غرسھا خ1ل ثورة المجد و ا3نتصار ، و تشبعت أكثر بعد تحقيق ا3ستق1ل  قيمه التي

وتأكيد المعجزة الحقة في ج1ء الفرنسي ، من أرض جذورھا ممتدة في عمق ا:صالة 

والوطنية و الكرامة ، تقبس من خير المفردات ما ينثر على ظاھر، وعمق ا:عمال 

التواصل مع الوطن ومعاني الحرية ا�بداعية عبير ھذا الفيض من ا�حساس ، و 

والكرامة و النخوة العربية، التي حلت محل أح1م ا3شتراكية التي أرھلت كاھل ا:دب 

  . والشعر خاصة ردحا من زمن التعسف الفكري  ، عامة

و يرى بعضھم أن اليتيم الحاصل في النص ا:دبي الحداثي والمعاصر، إنما ھو 

بية ، و أن ھذه المثاقفة ما ھي إ3 اعتراف بضحالة الزاد الغر/ نتاج المثاقفة الشرقية 

على التراثي ، الذي لم يستطع مد أجياله بالرباط ا:قوى، للعبور فنيا إلى عصر الحداثة، ف

، أن يبدأ  اوأن يكون من ثّم جديدً  ا أراد أن يتأّسس أو3ً إذَ الجزائري ي شعرالخطاب ال

، وأن يتفاعل  أن يتأّمل ذاتهوذلك بّص الثاني الن صدى أصواتبتحرير الّنص ا:ّول من 

ه الذاتي وُيمعن مشروع خطابالتي يتبناھا غيره ، لتحقيق  خطابآليات التواصل مع بال

 خ1لوينجح في بحثه عن ذاته من في إبعاد تلك ا[ليات البالية حتى يتوفق مشروعه ، 

                                                 

الحامة ، الجزائر ، أسفار الشاعر عبد T بوخالفة ، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية ،  :عبد الناصر خ1ف .)1(
 .155ص ، 2005، 1ط
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في خت1ف والمغايرة 3افتتح أكثر من أفق تو،  وسوس لهحداثٍة ت في خضم، و أصوله

عملّية ، فالحداثة الذات وا[خر تنازعتھا ، عبر ع1قة مرتبكٍة  عن ھويته هبحثتحقيق 

  . ا3ختيار بينھا وبين غيرھافغير متاح ،  مستمّرة على الرغم مّنا

ينبني على القطيعة ، غير أن الظاھر المعلن في مسار التجربة الفنية الجزائرية 

ويجُرؤون  استق1ليةتحقيق ذواتھم ب يؤكدوندعو كل مرحلة فكان مب، ورفض ا[خر 

 الشعراء من مطلقا تستفد الشعرية لم تجربتي بأن « :على ا�قرار ُجرأة القائل 

 3 ھم حقيقية، بل إبداعية أصحاب تجارب ليسوا ھؤ3ء :ن سبقوني، الذين الجزائريين

 في بالشلل والمصابة اللھاث، دةالشدي عند البدايات ظلت التي المحاو3ت مدار يتجاوزون

» كثيرة أحيان
)1(

:مر ، صراحة أمر القطيعة من خ1ل تقديراتھم النقدية  ونعلني ، ھكذا 

ولذلك يبقى أمر دراسة البناء الفني ، نشأة و تطور أدواتھم الفنية و تجربتھم الشعرية 

3 يقدم لنا  ـرغم قصرھا عموما ـ و عبر مراحله ، للشعر الجزائري في سياقه العام 

، فا:صوات  ا�بداعيالذي اتخذه في المسار العام ، الصورة المثلى للتطور الطبيعي 

المجاھرة بالرفض حاولت خلخلت ثقافة المركز ، عبر طرحھا لمجموعة من التساؤ3ت 

المثيرة ، وبمحاولتھا نزع صفة النقاء الثقافي الذي فرضته الواقعية الثقافية ، التي تستمد 

غير أن ھناك بعض وجودھا وعمق طرحھا من المثاقفة مع الفكر العربي المشرقي ، قوة 

و لو ، و تقرب صورة ھذا التكامل ، الم1مح المتقاربة التي تعمل على خلق ھذا التوافق 

، ويؤكد بشكل غير معلن من خ1ل البنية المعمارية للتشكيل اللغوي و الشكلي و المعنوي 

لجزائري المعاصر ھو امتداد لشعر شعراء فترة ا�حياء ، الشعر ا«ذلك من يرى أن 

، والذين ينظرون ...صاحبوا الفتوحات ا�س1مية نالذي ھو امتداد لشعر الشعراء الذي

إلى فقدان ا:بوة ، ينطلقون من فكرة أن القصيدة الجديدة ولدت قصرا ، و كأنھا من بداية 

» 1967مة السبعينيات أو في أبعد الحا3ت من تاريخ ا:ز
)2(

.  

و ھكذا أبحر الشاعر الجزائري ـ بعد التحرر من قيود مرحلة ا:يديولوجيا ـ يبحث 

معطيات إبداعية « عن ا[ليات، ويجتھد في بناء أفكاره فنيا ، مرتكزا في ذلك على 
                                                 

 .226 ، ص)والحياة  ا:دب في مقا3ت( الحضور :عمر أزراج .)1(

البنية ا�يقاعية للقصيدة الجزائرية المعاصرة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاھرة ،  :عبد الرحمن تبرماسين .)2(
 .50، ص 2003،  1ط
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والمدارس ا:دبية التي أثرت بشكل أو بآخر بما قدمه ، كثيرة في علم الجمال وا3جتماع

التي مكنت ، ذلك ظھرت التجارب الشعرية الحديثة لونتيجة ، مجال الفلسفي الالعصر في 

وتوصيل التجربة ا�بداعية للمتلقي ، ا�بداع الشعري من تحقيق رسالته الفنية الصحيحة 

3ستيعاب ، بحيث كانت دوافعه ھي الحاجة الماسة إلى تجديد ا:شكال والتعابير الشعرية

»سيتھامضامين الحياة المعاصرة وحسا
، و تم بذلك تشكيل الم1مح الصحيحة لھوية )1(

ا�بداع ، الذي يمكن اعتباره مرتكزا نحو أفاق الحداثة المنشودة ، و التي باتت ھاجس 

المبدع رغم ضبابية المدلول ، الذي تحصره ا:فھام في تحديد أبعادھا ، وما تتوصل إلى 

لقد عكس شعراء «لمعاصرة، تحقيقه في ِسْفر مدونة الشعر الجزائري في فترته ا

الثمانينيات تجاوزھم للتاريخ والموقف الرسمي وصدقوا ذاتيا، وكانوا يقتربون إلى جمالية 

متدفقة في بنية النص و تناوله الملتزم من دون كليشيھات الماضي ، و تجارب من 

»سبقھم
)2(

.  

بدأت لقد أبرز بعض أدب الثمانينات م1مح الفرادة في ا�نتاج الجزائري ، و

ع1مات التشكيل تنمو من خ1ل إنتاج الفاعلين في ا�بداع ، ما دفع النقاد في المشرق إلى 

ا3عتراف بتميز ھذا ا�نتاج النامي ، من خ1ل مستوى تشكيله الفني الذي يمزج بين 

خاصة عندما أدرك شعراؤنا ، يتطور باستمرار  «روح ا:صالة و وعي الحداثة ، وراح 

وكان التوكيد على ، و لن يفيد الحركة الشعرية في ب1دنا ، اسي 3 يجديأن الخطاب السي

جھا من عالم اخرإو، ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتفجير الطاقات الكامنة في صميم اللغة

ي تنبني الصورة الفنية ذحيز الوجود اللغوي الد3لي الرمزي ال ، إلىا3فتراضي القاصر

»حقيقية لمتغيرات العصر :ن التجديد ضرورة واستجابة، به 
مدى قدرتھا وتأّمل ، و )3(

 موقف نقديّ ، من خ1ل مشروع داخل الھا من رأًسا لتقويم على تحقيق ذاته في انط1قه

Xنتاج تحقيق الفرادة الفنية لنحو الفنية يتحّول فيه النقد إلى جزٍء من بنيته، ويتحّول ببنيته 

                                                 

/  08ربة و انكفاء على الذات ، مجلة الثقافة ، وزارة الثقافة ، الجزائر، ع غ.. شعراء المحنة: مصطفى بلمشري .)1(

 .17ص،  2006/  09

وزارة  ،مجلة الثقافة  ،راھنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر موجة أم امتداد متمرد؟  :عبد الكاظم العبودي .)2(
 .20ص ، 2006 9- 8الجزائر ، ع  ،الحامة   ،الثقافة ، منشورات المكتبة الوطنية 

 .24ص  ، 2000 ، 1ط الجزائر ، منشورات ا3خت1ف ، سلطة النص ،: مشري بن خليفة .)3(
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كّل سلطة خارجية تؤّجل خلخلة مفھومات من  تحرربالوا�بداعي ، المعرفي والنقدي 

   .ا:دبيه وتشكيل

كما يمكن تأكيد الدور الفاعل الgذي لعبتgه ، و 3 تgزال سgاحات الجامعgات الجزائريgة  

مggن خ1ggل نشggاط إطاراتھggا العلميggة ، و معاھggدھا المختلفggة فggي تنشggيط الحركggة الفكريggة ، 

الحداثية علgى ا�نتgاج الgوطني،  برعاية رسائل أكاديمية تخصصت في تطبيق ھذه المناھج 

و استلھام الرؤى و السعي بھا صوب المثاقفة والتجديد ، بتوجيه ا3نتباه إلى ما يحدث من 

تطggورات فكريggة و حضggارية  للتصggور الثقggافي ا�نسggاني العggام ، و مggا وصggل إليggه مggن 

تھا فgي سgياق مجا3ت ا3نفتاح الفكري ، لتساھم في تبسيط مفھوم الحداثة وآلياتھا ، وإشاع

  .     حراك نقدي ھام

غير أن ھذا الحراك الفكري الذي بدأ ينمو ، و يتطور في واقع المشھد الثقافي 

ا�بداعي في ب1دنا مطلع ھذه الحقبة التاريخية ، اصطدم بالتغيرات الشاملة لم1مح الحياة 

حولت دفة السياسية التي عرفت تغيًرا خ1ل عشرية التسعينيات وما بعدھا ، حينما ت

الحياة إلى حالة من ال1استقرار شاع فيھا الدم والرعب والخوف ، مصطلحات تحولت 

إلى واقع حفت حياة الناس عامة ، و استھدفت المبدعين منھم خاصة ، حتى غيرت من 

، فنزفت أفواه ھؤ3ء الناطقين بتصوير ما بات واقعا يوميا  بوح ا:ق1م ووجع ا:لسنة

حياة الناس ا3جتماعية ، فانصبغ إنتاج مدادھم بآھات وآ3م وحزن ومشھدا متكرًرا في 

مرير وسواد قاتم،  وواقع كتم أنفاس الصراخ فيھم، فاقتطعوا من أحاسيسھم المجروحة 

ِقطعا من التعبير بات فيھا تصوير الواقع استنادا للتاريخ أكثر د3لة وإيحائية ، فُدمغت 

لم يقطع شعراء الثمانينات حبل مشيمتھم عن  «؛ إذ  تجربة الحداثة في ثنايا ھذا ا�نتاج

ثورة نوفمبر تراث ب1دھم الثوري، و لكن تمايزوا عمن سبقھم بالتحرر من أي ضغط 

أيديولوجي أو سياسي ، وعندما كتبوا الشعر الملتزم كانت الثورة وأحداث العراق 

»وفلسطين ، قرأ من قبلھا الشاعر نفسه قراءة  وجدانية ذاتية 
)1(

 .  

اصطدمت ، وبداية الثمانينيات تتلمس طريقھا التي بدأتالتجربة الشعرية لقد تأثرت 

 امتدت م1محه وعناصرهو ، الصراعا3جتماعي الذي غل]ب لغة بالواقع السياسي و
                                                 

 .20ص ،راھنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر  موجة أم امتداد متمرد ؟ :عبد الكاظم  العبودي .)1(
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3 ندري لو لم يكن ، خذ من تصورات الواقع م1مح جديدة أ ، حينسمات ا�بداع  تفغير

،  م1مح أكثر فاعلية وإبداع، و ب الجزائري شأن آخرفلربما كان ل\د ھذا التغير

واستطاع أن يصارع ا:ھوال وا:يادي ا[ثمة التي امتدت لتخنق روحه في مھدھا ، 

يقول حكيم وُتْخِرص صوته وتكبل بالتخلف والتراجع كل ما بدا فيه من حركة السواكن ، 

والطحالب في شقوق  ا:عشابكما تنمو ، نعم يوجد شعر في الجزائر ينمو«ميلود 

وكما ينمو النھر في خدوش المجرى وكما ينمو النبع في ليل ، الحجارة بحثا عن الضوء 

فيه التمسك  ، ا3نفجارات يوجد شعر يقتات من يوميات الخوف والموت و، الحجر

»المجنون بالحياة والرغبة المسعورة في الحضور
)1(

، فھل يمكن أن يكون ما حدث من  

ة وما تبعتھا من مواقف بّطأت وتيرة التطور الحضاري ، قد أثرت سلبا اخت31ت سياسي

  . أو إيجابا على مسار الحركة الثقافية وا�بداعية ؟؟ 

،  والغربة ا:لميلعق جراح وطنه الدامية بقصيدة  أنقدر الشاعر المعاصر لقد كان 

حينما يرى ھذه  ن ينقطع من داخله وخارجهأو،  ا�بداعيةوالوحدة وا3نقطاع في ھويته 

الذي بات يتنفس ، ھذا المجتمع روحوھي تزيد من شتات وحدته وتعمقه في ، الجراح

وما يبقيه الذاھبون ، من خ1ل ما يبدعه النائحون،  ا:وجاعالدموع ويعلي صوت 

ذلك أن ا:دب  «، يخيطون له الكفن أبناؤهلوطن بات ، المرغمون من ھمس الشجوى 

لم يكن منذ ظھوره محدود الھدف عميق الصوت ، الشعر الجزائري الحديث وخصوصا

دون أن يتقدمه ، جانب النشاط الوطني ا[خر وسار معه  إلىظھر  إنماو، قائد الخطوات

»أو يتمرد على مفاھيم معينة ذاتية ، خطوة واحدة 
)2(

 .  

تبعggاً واتسggاع آلياتھggا فرضggياتھا  تطggوريمكggن ا3سggتئناس إلggى وظھggرت أعمggال جggادة 

تغيgggرات التgggي بggدت عليھgggا م1مgggح التغيgggر، تبعgggا للظgggروف لاللواقgggع والجgggادة تھا 3سggتجاب

عبgد قgّدمت أعمgال السياسية و ا3جتماعية و الثقافية المتسارعة فgي واقgع الحيgاة العامgة ، ف

توازي نصوصgه الشgعرية ، مgع العديgد مgن ع1مgات التصgور التgي  أمثلة علىT حمادي 

                                                 

 ،بيروت  ،تم النص ، مجلة كتابات معاصرة انتصار ي... الشعر المختلف في الجزائر الكتابة المتاه :حكيم ميلود .)1(
 .117ص ،نيسان  - آذار ، 8مج ،  30 ع ،لبنان 

 .32ص الشعر الجزائري الحديث ،: محمد ناصر .)2(
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أمثلgة  عثمgان لوصgيفأعمgال  الرھبgة والقداسgة ، وأضgافتلھا في عمق ا�نسان المكانة و

الggدين  عggزقggّدمت أعمggال نقggد الواقggع ضggمن مسggوغات تفكيggر الشggتات الھامشggي، و  علggى

تحقق كينونة ا�نسان ، باعتباره ظاھرة متعددة وباعتباره قاب1 للكشف  أمثلة علىميھوبي 

جماليggات الرمggوز وعذوبggة  أمثلggة علggىياسggين بggن عبيggد قggّدمت أعمggال وإعggادة التأويggل ، و

 أمثلgة علgى يوسgف وغليسgي قّدمت أعمال، و النشاط التصويري ا3فتراضي شك1 وإيحاء

غيرھم قّدمت أعمال صوفية الد33ت الشعرية وجماليات تشكيل أسئلة الوجود والعدم ، و 

ھggات غيggره ، فggي مثggال ي مكggن أمثلggة نموذجيggة تقggوم كْوًنggا ذاتيggا 3 يتقggاطع مggع آليggات و توج<

نتھا أق1م المبدعين على صgفحات مدونgة الشgعر المعاصgر بالفرادة الفنية ، التي رقوصفه 

  .في ساحتنا ا�بداعية 

ي عربgالالشgعري التgي صgاحبت الخطgاب ا�بgداعي الموحgد ،  المgنھج أزمة تأسgيسف

 لgم،  ازدواجية المرجعية َفرضت عليه ا3نط1ق من إلزامية الجمع بين، ا ومعاصًرا حديثً 

جتھاد فgي ا3: يين مختلفيننوعفظلت جھودھم مشتتة بين ھدفين مبدعينا وقتا كافيا ، ل ھِ مْ تُ 

وا3جتھgاد فgي التمسgك بالھويgة لمنتgوج  ،مواكبة درب الحداثة الغربية باعتبارھا النمgوذج 

فgي التفكيgر والرؤيgة والممارسgة ، ازدواجية إثباتا للوجود ، في ظل وجود  تراثنا الروحي

gg الggنص الشggعري الجزائggري المعاصggر مggن ترسggيخ أشggكاله الجديggدة فggي ذھggن « نمggا مك]

المتلقggي، وإرسggاء قواعggد أكثggر وضggوحا لتجربggة نggص مggا بعggد السggبعينيات ، تتجggاوز فggي 

وعيggدھا بعمليggة التجريggب الشggعري مggا كggان قggد حققggه الggنص السggبعيني ، و ذلggك مggن خ1ggل 

gggggر ومgggggذا ا:خيgggggور ھgggggت تطgggggي أعاقgggggكاليات التgggggاوز ا�شgggggكالية تجgggggمنھا ا�شgggggن ض

»ا:يديولوجية
)1(

.  

كمggا أن الواقggع المتغيggر �نسggان الفggزع والggدم والمسggتقبل الغggامض ، الملggيء بggالحزن 

والضياع، يطرح عديد التساؤ3ت عن روح مصير ا�نسان فض1 عن أدبgه، بالبحgث عgن 

ومحgاورة بقايا معالم الوطنية لتستنير بھا فgي ظ1gم الضgياع و الشgتات الgذي بgات يحيgاه ، 

التاريخ و البحث عن الھوية المنشودة في زخم الموت و الفناء ، الذي انتشرت رائحته في 

كامل الربوع ، لتبنgي فgي سgياق ھgذه التسgاؤ3ت لنفسgھا مgن روابgط أصgالة الجgذور متوًنgا 
                                                 

 .221ص ، 2النص و التقعيد ج :عبد القادر رابحي .)1(
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وانسggاقا فنيggًة ، تنبعggث مggن خ1ggل أمنيggات المسggتقبل المشggرق و أمggل الخ1ggص اجتماعيggا 

وفًنا ، وھكذا يمكن التساؤل ھل يمكن أن نقول أن ا�بgداع الجزائgري اسgتفاد وفكريا واقًعا 

مggن ھgggذه المرحلgggة أم أنggه خسgggر؟ و ھgggل يمكggن اعتبgggار روح ا�نتgggاج التggي انطلقgggت بعgggد 

ا3ستقرار ھي ذاتھا مرحلة التوقف علgى عتبgات مرحلgة ا:زمنgة ؟؟ أسgئلة كثيgرة مازالgت 

ggى نggي ، حتggرح العلمggة والطggر المناقشggي تنتظggور الفعلggق للتطggار دقيggع إطggن وضggتمكن م

  .الحاصل في مسيرة ا�بداع الشعري الجزائري في الزمن المعاصر 

ولXسراع في اختصار الزمن وتحقيق القفزة الحداثية ا�بداعية ، كان لزاما على 

القطيعة الشعرية ا�بداعية مع الشعراء «فرسان شعرنا وعنادله المعاصرين، إحداث 

وذلك عندما انطلقوا من ا�بداع أي من الشعرية لم ينطلقوا من  الذي سبقوھم،

»ا:يديولوجيا
وانطلق التفكير الجاد في نھضة نقدية تؤازر التواصل ا�بداعي الغربي  ،)1(

في  نمع مطلع الثمانينات، تصدرتھا دعوات أساتذة الجامعات والباحثين ا:كاديميي

ق النصوص ا�بداعية، وفق آليات ومناھج مسايرة المناھج الحداثية ، في قراءة وتذو

ب توجھاتھا الفكرية من أسلوبية وبنيوية سمائية وتفكيكية ،  الدراسة النقدية الغربية ، بتشع<

و ما بات حديث و ممارسة ا�بداع النقدي ، الذي اتسعت دائرة ا3ھتمام به حتى شغلت 

 .مصطلحاته أفق ا�نتاج 

م النقدية في الساحة الجزائرية منذ مطلع السبعينيات، وأمام التذوقية السياقية ل\حكا

كان لزاما على ھذا الفضاء ا�نتاجي أن يخوض غمار ھذه الحداثة، ويتزيا بزيھا العالمي 

فأخذت ھذه المناھج النقدية طريقھا إلى متون الكتابات النقدية النظرية والتطبيقية ، التي 

ھد النقدي الجزائري، من أبرز ھؤ3ء ا:ع1م حمل لواءھا ثلة من المقدمين في سماء المش

ا:ساتذة عبد المالك مرتاض و رشيد بن مالك والسعيد بوطاجين ، و عبد القادر فيدوح 

  .وعبد الحميد بورايو و غيرھم 

وانطلق بفضل ھؤ3ء موكب النقد حاف1 بالتجارب والرؤى ، التي تؤكد أھمية 

، التي بدأت تشق طريقھا نحو فضاء  داعيةالممارسة النقدية الممنھجة ل\عمال ا�ب

العالمية و ا�بداع الفني و المتميز ، بعد إدراكه لقصور النقاد الوظيفي التذوقي الذي 
                                                 

 .155صأسفار الشاعر عبد T بوخالفة ،  :عبد الناصر خ1ف .)1(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  119 

اتسعت له صفحات الجرائد و المج1ت ، و ذاقت عليه سعة ا:عمال ا�بداعية التي 

العامة إلى التطور،  راجت في ھذه الحقبة ، وباتت آليات الدراسات النقدية 3 تدفع روحه

ومواكبة التوجه العام ل\دب المعاصر ، و عرف من خ1ل ھذه التحو3ت انط1قة كبرى 

وجھة العالمية ، وبات النقد عم1 أكاديميا 3 يقوى على ممارسته إ3 الخاصة من 

  .الباحثين الجامعيين 

طيع أن 3 تستالدراسات  و من ھنا نقف أمام اضطراب صورة ھذا المنتوج ، فكل

، والنقد العربي  التراث النقدي من جھة التاريخية من تنازع طويته بين تثبت براءته

بوسائل وأدوات تسعى إلى ممارسة ضغوط لفرض أنساق فيھا  اتسلح، م المعاصر

، ليتشكل خطاب آخر يتدرب على ا3خت1ف ، وإن لم يكن قد تحول في  وتوجھات النقد

  .فع1 ل1خت1ف و المغايرة  مرحلته ا:خيرة إلى خطاب يؤسس

ھكذا غدا ا3خت1ف ھاجس المبدع الجزائري في ھذه المرحلة ، و تأسيس الفرادة 

غاية ا�نتاج الوطني انط1قا من الشكل ، وغوصا عموديا باتجاه ا:فكار المدروسة أو 

تحقيق  أفقيا يشمل ا:فكار التي ما تزال نواة لمستقبل ا�بداع ، فرغبة ھؤ3ء الجامحة في

، انط1قا من تسمية  الفرادة و ا3خت1ف ، دفعتھم إلى شمولية التوجه لتحقيق ذلك

المرحلة بجمعھا مرحلة ا3خت1ف ، وُعرف أصحابھا بشعراء ا:زمة أو شعراء المحنة 

، أو جيل الشباب و جيل الحداثة الشعرية ، أو جيل اليتم  أو شعراء الراھن الشعري

)1(وت و ا:ملوالقطيعة أو شعراء الم
.  

، �ثبات  و3 بد من ا�شارة إلى المحاو3ت الجادة التي انطلقت في تجارب ھؤ3ء

الخصوصية الظاھرة والباطنة لم1مح صورة ا:دب الجزائري ، الذي بات يتنفس الروح 

بدورنا انطلقنا من ا3نجازات نفسھا ، ولكن أضفنا ا3نجازات الشعرية  « ا:صيلة ، فنحن

قت في العالم ، وھذا ما يجعلنا متساوين معھم ، و لكن ما يميزنا ھو استفادتنا من التي تحق

» ا:خطاء التي وقع فيھا شعراء السبعينيات
، ومن ذلك راح الشاعر يلتمس )2(

الخصوصية با3ستفادة من تجارب ا[خرين ، لتحقيق الفرادة والتميز في آلياته و ع1قات 
                                                 

 . يتم النص :حمد يوسف أالبنيات ا:سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر و  :يمة نظر عبد الحميد ھأ.)1(

 .156ص  ،عبد T بوخالفة أسفار الشاعر  :عبد الناصر خ1ف .)2(
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إنتاجه و موضوعاته ، التي اتخذت في تجارب  التصوير ، و إيحائية الصور في

المبدعين مناحي متنوعة كانت منطلقاتھا التجارب العربية الرائدة ، من دون تقليد واضح 

  .الم1مح أو تأثير واعي الحضور في عمق إبداعه 

غير المتن الشعري عندنا عانى العديد من المشاكل العامة و الخاصة ، يمكن 

فسير سبب تأخره في فترات سابقة من مراحل ، تبلوره فأمر القطيعة ا3طمئنان إليھا في ت

المعلنة بين ھذه ا:جيال و اخت1ف الرؤى ، وا:يديولوجيات المتضاربة في قناعاتھا 

السياسية وتوجھاته ا:خ1قية بما أُحدث من أمر رفض ا[خر، إضافة إلى ازدواجية اللغة 

المتأخرة ، جعلت ل\دب الجزائري ظ31 متعددة،  و قد تجاوزتھا إلى تعددية في المراحل 

ومسارات مختلفة و متناقضة ، قد ُيدَرس ا�نتاج فيھا على أوجه عدة أقلھا ث1ثة ، اللغة 

  .والھوية التراثية و البعد ا�يديولوجي 

  

  

  الجزائر فـي النسائية ا�بداعية ـ التجربة 2

                      : ـ  روافد ا�بداع النسوي الجزائري  1ـ  2    

، الجزائر في النسائية ا�بداعية التجربة يصف دارسو ا:دب الجزائري الحديث

بالمغامرة في المجھول، كونه 3 يخضع :حكام عامة ترتبط بمنطلقات موحدة ، تشترك 

في المصدر والرؤية والنتيجة ، فواقع المشروع الفرنسي خ1ل حقبة ا3ستعمار الطويلة، 

لورة شخصية مجتمعنا ِوْفَق فكر غربي خالص ، يخلع أفراده من كل مقوماتھا أراد ب

الشخصية والھوية العقائدية وا�نسانية ، غير أن تيارات ا�ص1ح وطنًيا وعقائدًيا وواقع 

  .قيم العادات والموروث ، أرادت له بلورة مختلفة تماما عن نموذج الغايات الفرنسية  

وكان حظ المرأة في تلك الظروف من التھميش والعزل ، ما كان لھا في عھود عgدم 

ا3سgggتقرار السياسgggي ، بتعاقgggب أشgggكال وا:سgggاليب ا3حgggت1ل و تنgggوع غاياتgggه ، وعانgggت 

بمختلف صورھا ا3جتماعية كالوصاية و الحجر خوفا ، وحمايgة ومسgؤولية، وبقgي الظgل 

ا اقتناًعggا أو رھبggًة ، و باتggت تترقggب الفرصggة و الھggامش واقعاھggا ؛ يتحكمggان فggي مصggيرھ
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�ثبggات الggذات و الوجggود ؛ فكانggت أولggى خطggوات الggدرب مggن خ1ggل متسggع التعلggيم ، الggذي 

يسggرته لھggا جمعيggة العلمggاء المسggلمين الجزائggريين ، مggن خ1ggل إقنggاع زعمائھggا و رمggوز 

تمgاعي فgي تھيئgة ا�ص1ح على وجوب تعليم المرأة و إعدادھا ، لتحمل أعباء دورھا ا3ج

جيggل مسggتقبل ا:مggة، وَفتحggت لھggا بggاب مجلتھggا التربويggة ا�ص1ggحية البصggائر وغيرھggا ، 

ف بواسgطته بقgدرتھا علgى الفعgل  Oر من خ1له بوجودھا وُتَعرOلتكون لھا متنفسا موجھا؛ ُتَذك

  .وا�بداع 

يggان فصggقلت المجلggة أدوات المggرأة التعبيريggة ، بمggا احتوتggه مggن أسggاليب فطاحggل الب

ا:ديggب  ، ووالتبسggي ا�براھيمggي و العقبggي الشggيوخ : الجزائggريين و أق1ggم ؛ علggى غggرار 

، فانطلقت تجرب ا�بداع النثري والشgعري ، و راحgت تقgيس  حوحو وغيرھمأحمد رضا 

في تجربتھا مدى قدرتھا على طي عھgود الغيgاب و التغييgب ، الgذي عانتgه زمgن التھمgيش 

لمggذكر فggي مggدى التوفيggق المحقggق ، حتggى نالggت نصggيبھا الggذي والمنggع، و تستشggير القggارئ ا

  .يؤھلھا لتحقيق ا3ستق1لية ، ورضيت بزادھا المكتسب خ1ل مرحلة البحث عن الذات 

إن التجربة ا�بداعية النسائية فgي الجزائgر ، و إن أراد لھgا عديgد الدارسgين ا�لحgاق 

ة العادات و التقاليد والقgيم والتفكيgر بنمطية التجربة لدى أختھا المشرقية ؛ 3عتبارات وحد

و المصير المشترك ، إ3 أنھا في جوھرھا تختلف عنھا ؛ ففي حgين َعَرفgت المشgرقية فgي 

سياق طبيعة الحياة ا:دبية الصراع الجنسي الفعلي ؛ ما يشبه حرب الوجgود بgين الفئتgين ، 

ح َمgرًة والتصgريح َعgَرف التلمgي ومن مظاھرھا ما اشتعل مgن نgزاع فنgي نقgدي واجتمgاعي

مggرات علggى ألسggنة و أق1ggم المبggدعين و المبggدعات لھggذا الموقggف المعggادي ، أو فggي بعggض 

أشكاله غيرة من قوة التطور المحقق في إبداعھن ، فقد وقف لمثل ھذه ا:سgباب و غيرھgا 

عديد ا:دباء و النقاد ، يضمرون أو يصدحون بھذا الرأي ؛ كمثل مgا وقفgه العقgاد وتوفيgق 

gاس الحكggان عبggذامي وإحسggالغ T دggيس و عبggه أدونggا حللggدوس ، أو مggد القggان عبggيم و إحس

وغيرھم ، وقد حاولت المبدعات نقل واقع صراع المرأة الغربية ، وأريد لgه َتلgَب<َس مظھgر 

الصggراع فggي السggاحة العربيggة ، حتggى باتggت مصggطلحاته ـ وإن كانggت غريبggة عggن جggوھر 

د، و الحقيقgة المطلقgة التgي تحكمgت بدفgة حركgة مسgيرة مجتمعنا ـ المظھر التصوري السائ
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إبداع المرأة العربية بالمشرق وبعض دول المغرب ، وما َطِمْحَن إلى تحقيقه فgي نضgالھن  

خ1ل مطلع الربع ا:ول مgن القgرن العشgرين ، و مgا وصgلن إليgه مgن إسgماع أصgواتھن ، 

  .و النضال ويقينھن بأن الحقوق 3 تمنح بل تحتاج مزيدا من البذل 

وعلى نقيض تلgك الgرؤى المشgرقية ، أخgذ المسgار ا�بgداعي النسgائي فgي الجزائgر   

منحًى وظيفًيا واعًيا ، كرست من خ1له مبدعاتنا أصالة التجربة ا�بداعية للجنس الناعم ، 

بمأخذ ھgادئ لgم َيفgُْح فgي جنباتgه التَعن<gت الgذكوري ، و لgم ُت1َgِق الصgد والgرفض فgي واقgع 

 الجزائريةفكتھا الفنية، بل على عكس ما كان من أمر الصراع المشرقي المدسوس، مشار

، ولكggن تفggتح قوسggاً علggى  يفعلggن ـ) والعربيggات(ر ـ كمggا رأينggا النسgاء الغربيggات تثgو3  «

» يبقى غاية قد تتحقق أو 3 تتحقق ا، تستشرف أفقً  بالغيب اما يزال رھنً  مصيرٍ 
، لتجد )1( 

؛ فقggد احتضggنتھا فصggول جمعيggة العلمggاء متعلمggًة ، واحتوتھggا صggفحات  ا3قتبgال و التشggجيع

جريدتھا البصائر ُمساھمًة في ا�ص1ح، ومبدعة خاصgة فgي الحقgل الشgعري ، و إن كgان 

  .، ساعدتھا في اكتساب مكانٍة مع صانعي ا�بداع الجزائري في صورة مقتضبة

ريخھا في واقع الحياة، غير أن تأثير أدعياء العرف بالكتابة للذكر، وامتداد تا

وسيظل « وخاصة تغلغلھا في عمق المرأة ، قد دفع بھا إلى أن تكون واقًعا صحيًحا 

»وھو أمر غير مستحب، كما ھي المرأة الشرقية ا:دب النسوي في المرتبة الثانية
)2(، 

وبات عليھا جراء ذلك أن ُتشعل فتيل ا3خت1ف الجنسي لتأكيد انط1قھا في ا�بداع، 

عار ببدء تكسير حاجز ھيمنة الكتابة الذكورية ، غير الموجود أص1 في تطلعات وإش

واقع ا�بداع الجزائري خ1ل مطلع النھضة الفكرية الوطنية ، إ3 أن ما وفد عليھا من 

رؤى مشرقية أثارت فيھا الشعور بالنقص ؛ فقامت تبحث عن ا[ليات الكفيلة �ثبات 

اع لم يكن يستدعي تلك المواجھة ا3فتراضية، التي كانت ، وفي قناعتھا أن ا�بد وجودھا

، وتأكدت أن الساحة المحلية لم تحتكم للمعايير  ساحة ا�نتاج المشرقي مسرحا لھا

                                                 

مجلة المخبر أبحاث في  ، النسوي في ا:دب الجزائري المعاصر السرد: علي زغينة و صالح مفقودة و علي عالية.)1(
مطبعة دار الھدى للطباعة ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر ، زائري كلية ا[داب و العلوم ا3جتماعية اللغة و ا:دب الج

 42، ص 2004،  1ع، عين أمليلة ، و النشر و التوزيع 
 ق ث الحياة، الصالون الثقافي في دولة قطر ، مراحل تطور الشعر الجزائري تحت مجھر : حمر العين خيرة .)2(

 http://www.djazairess.com/elhayat/2103 .2010 - 05 -  26 يوم ، العربية
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، التي تحتكر ا�بداع في جنس الذكورة ، وإنما تتسع لXبداع مھما كان جنس )1(الفرزدقية

لتفرقة ، التي عرفتھا صدامات الجنوسة صاحبة ، و لذلك لم تشعر في ميدان التأكيد بتلك ا

النسائية في جزء ا:مة المشرقي ، و أن ما تذكره بعض حام1ت قلم ا�بداع عندنا ، من 

، و أن ما ُنشر على  الحدوثإثارة لمشكل ا3ضطھاد الفكري 3 أساس له من واقعية 

ى ھو موقف لسان بعضھن لم يكن ليقوم دلي1 واقعيا على إثبات الحدث إنما كما سنر

  .ذاتي وحكم نفسي 3 يخضع لبرھان حقيقي

 الشgاعرة انتحgار ، وھgي تحلgل ظgروف زنيgر جميلgة الجزائريgة للكاتبgة ففي تصريح

 كاتبggة ذات مggن اللھجggة قاسggية احتجggاج رسggالة المأسggاوي المggوت «إن : تقggول  كتggو صggفية

»الكتابgة بخطيئgة متھمgة :نھا إ3 لشيء ا3جتماعي ، 3 و القمع القھر أنثوية ، عانت
)2(

  ،

و رغم ما يحمله الحكم من د3ئل ا3تھام العام ، الgذي يطgوح بالتفسgير أبعgد مgا يكgون عgن 

جggادة الصggواب لحقيقggة الواقعggة ، التggي تسggتوجب درايggة بggالظروف وا:سggباب الفعليggة التggي 

بدعgًة ، تبرر حقيقة أمر ا3نتحار و دوافعه ، و لن تكون الواقعة نتيجة إيمان كتgو بنفسgھا م

غير أن التحليgل انطلgق مgن تصgور تgأثري بفكgر الصgراع الجنسgي والنgوعي ، الgذي كgان 

يستشري في واقع المجتمع المشرقي ، فما كان و لن يكون ھذا ا3نتحار بمنطلق مgا أقرتgه 

الكاتبggة المتggأثرة بفداحggة الحggدث ، مggا دفعھggا إلggى التسggرع فggي الحكggم ، وتحميggل المسggؤولية 

نية ، ثم بما تفسر الكاتبة تصورھا لفكرة ا3نتحار، الgذي كgان فgي أغلgب بطريقة غير عق1

قصصggھا حلقggة النھايggة والخ1ggص ، ونقطggة التقggاء بط1تھggا وشخصggياتھا المحوريggة فggي 

 لواقgع الgذي تعايشgه المgرأة، وذلك ما كgان تفجيgرا إضgافيا لا:نوثة صورة لواقع حال 
)3( ،

  .؟؟؟شاعر عبد T بوخالفة تبرر انتحار اليمكنا أن  اذً إ ولو كان ما زعَمْته حقيقًة ؛ فبم

إن صور التجارب الخاصة تبرز ملمحا لما يمكن اعتباره منًعا سلطوًيا ، أو ما 

كانت تشعر به المرأة من ألم مما تعتبره إھما3ً ، قد تفھم منه الرغبة المقصودة �شعارھا 

ا:حكام الكبرى وتعميمھا على واقع بالنقص والدونية والعجز ، ما دفعھا إلى اتخاذ تلك 
                                                 

يِك َفْلُتْذَبحْ  «ينسب للفرزدق قوله في امرأة قالت شعرا .)1( Oجاَجُة ِصياَح الد :  أحمد أبو الفضل الميداني»  إَِذا َصاَحِت الد]
 .105، ص ت.، د رة، القاھ مطبعة عيسى البابي الحلبي، تحقيق محمد أبوالفضل إبراھيم ، 1ج مجمع ا:مثال

 .1994 مارس 24 الموافق 1414 شوال 12 الخميس 35 العدد )جزائرية أسبوعية( الثقافي الشروق.)2(

 44ص  ، النسوي في ا:دب الجزائري المعاصرالسرد :  علي زغينة و صالح مفقودة و علي عالية.)3(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  124 

ترى قمة ا3ضطھاد فيما تسمعه من القيل و القال ينتشر على  يونس مريم الحال ؛ فالكاتبة

 أشواك كلھا جيجل الجميلة المدينة ھذه في دروبي كانت«: ألسن الناس عنھا ، فتقول 

 من دوامة في ُغْصت ، فقد الكتابة بدأت عندما خاصة واضطھادا عذابا كانت، وعقبات 

»أستسلم قاومت بھدوء ومازلت  لم والقال ، ولكنني القيل
زنير تتحسر بغصة  ، وجميلة)1(

لع أن غير من تكتب ومرارة ، :نھا كانت  حتى يشجعھا ، أو كتاباتھا على تجد من يط]

في ذلك ، في حين أن الشاعرة أح1م مستغانمي تھدي ديوانھا ا:ول  المواصلة على

و بارك كلماتي .. إلى الذي علمني عبادة الكلمة  «: لوالدھا ؛ فتقول) :يام على مرفأ ا(

» ..إلى أبي .. ا:ولى 
)2(

ولذلك 3 يمكن تعميم الحكم فما أسعد حال ھذه على حال  

  .ا:خرى ، وأضيق َرْوح غيرھن قياًسا بأخريات 

ف المجتمع ؛ حين تص ا:عوج موقفا أشد وقًعا في المواجھة زينب و تتخذ الشاعرة

، ا�قطاعي  والفكر الظلم من طويل بإرث، البالية  بالتقاليد مثقل مجتمع«: الجزائري بـ 

» البريئات النساء جثث من كثير على يمشي مجتمع إنه
، و3 ندري ما مدى قوة ھذا )3( 

الحكم و مستوى مصداقيته ، خاصًة في جزئه ا:خير ، علًما و أن المجتمع الذي تقصده 

عھد بالحرية و ممارسة حق التحكم ، و 3 أرى ھذا الحكم إ3 من منطلق التأثر حديث ال

بالصورة المشرقية السابقة في التحرر ، كما أن استعمارھا كما ھو معلوم لم يكن كحال 

  .من تحكم في مصيرنا ، فكان من الكاتبة أن قاست الحكم تعميًما له اعتباًرا لما سيكون 

أكثر واقعية و اتزان ،  الموضوع في ھذا ونيسي رو يبقى موقف الكاتبة زھو

انط1قا من تجربتھا الطويلة في ميدان ا�بداع ، و معايشتھا :جيال متفاوتة القيمة 

والتكوين ؛ تقرأ الواقع بمنظور قياسي ِحْكِمي لما تعانيه المرأة في أوساط مجتمعات 

 3 طرحه أردت ما «: قولأخرى ، و ما يعايشنه من منع و تھميش و ترك و نسيان ؛ فت

 عبر عموما ا�نسان على طرأ ما ، ُتلخص وطن وأحداث امرأة كحياة وروايته، تدوينه 

 ، الذي العربي المجتمع من الجزء ھذا في الوزارة منصب ، إلى والثورة الطفولة مراحل

                                                 

 .9، ص الجزائر، وزارة الثقافة،  4ع ،مال مجلة آ، الصوت النسائي في ا:دب الجزائري المعاصر: أحمد دوغان.)1(
 .2ص ، على مرفأ ا:يام: أح1م مستغانمي .)2(

الجزائر ، ، والتوزيع  والنشر للطباعة الحداثة دار ،الجزائر في الشعرية للتجربة الواقعية السمات: ا:عوج  زينب.)3(
 .50ص، 1985 ، 1 ط
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 مفھوم حسب، أخرى تارة وُيستعبد تارة ، يقدس الذي الھامش ذلك المرأة فيه تزال 3

» للشرف الضيق ، والمفھوم والمصلحة النفعية
)1(

، ھكذا كان التعبير عن الصراع  

النسوي اجتماعيا ، مرھون بما ُيعتبر في شرعة العادات و القيم ا�س1مية و ا�رث 

العربي ، ولم تذكر ا[راء غيره من منع فكري و حجر ثقافي إبداعي ، مارسه الرجال 

  .ريخ وجودھا المتواصل في حق المرأة الجزائرية عبر تا

وشيئا فشيئا بدأت المبدعة تكتشف واقعھا ، وتستكشف حالھا وحال المجتمع من 

خ1ل ِتْلُكِم ا:فكار ا�ص1حية ، فزادت ثقتھا بنفسھا وراحت ترفع من وتيرة مطالبتھا 

بحقوقھا وتحقيق ذاتھا، وإحياء شخصيتھا باكتساب حقوق جديدة والتفاعل مع ا:دوات 

فوقت فيھا الذكورة وعلى رأسھا الكتابة ، فانطلقت في محاو3تھا ا:ولى يقينا منھا، التي ت

اٍت ستبدأ بھا مشوار تحطيم قيود العرف ا3جتماعي ، التي  على أنھا ما ھي إ3 ُحَصي]

شدتھا إلى قاع المجتمع احتقارا وتجاھ1، و ھا ھي تتطلع لنظيراتھا الغربيات ، و قد 

العم1قة في نضالھن الوجودي ، فباتت أقوالھن و إبداعاتھن بل  خطين حينئذ خطواتھن

وكل مسار ذاك النضال نبراس أديباتنا ؛ يتخذنه منطقھن و يقينھن ـ رغم اخت1ف النوايا 

والروح وا:ھداف ـ ، وباتت تلك ا:قوال ملھمة خطاب مبدعاتنا ، 3 َيْستْنِكفن ا3ستشھاد 

تلك المقو3ت و الرؤى ، و قد أكد ھذا التأثر غير ما  بھا و ويستندن على ما يعتقدنه في

  .دارس ، و شھد بتلك التبعية فحوى خطابھن ، و ما بات يردده لسانھن في كل أعمالھن 

و من خ1ل مسح بسيط لظاھرة ا�بداع في التجربة النسائية الجزائرية ، يمكن 

ة ا�بداعية للقدرات استخ1ص مستوى التطور الحاصل في ا:دوات الفنية ، و المحصل

الفردية و الجماعية ، ومستوى التفاعل الحداثي لتفكير و إنتاج المرأة في مدونة المنتوج 

المحلي ، الذي نجده ضحل الثمار و لو أن المحاو3ت الجادة ُتعد بأسماء صاحباتھا على 

، ثم  أصابع اليد الواحدة ، و كأن روح الصراع الذي أرادت استيراد آلياته من المشرق

مسايرته بعد ذلك في مصادره الغربية ، لم يستطع تحريك دواليب الخلق ، أو يغني 

تجربة ا�بداع كما أغنتھا حقيقًة لدى الشقيقة المشرقية ، فلم تعرف ساحة ا�بداع محليا 

إ3 وليدا واحدا إيذاًنا باكتساب المرأة وعًيا ثقافيا ، يخلصھا من وصاية النص الذكوري ، 

                                                 

 . 54 الجزائر ، ص في ريةالشع للتجربة الواقعية السمات: ا:عوج  زينب.)1(
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تناقلت  حينما 1969 عامض عسير امتد لسبع سنوات من الحرية ؛ و في وبعد مخا

 الوطنية الشركة عن العربية باللغة الساحة الثقافية أول مولود شعري نسوي ، يصدر

الجزائر ، للشاعرة  مبروكة بوساحة  الوجه ا�ع1مي المميز  في والتوزيع للنشر

، ثم " براعم" ختارت له صاحبته اسم ، و قد ا نوالوالمعروفة في حقله باسم المذيعة 

، أما  1972للشاعرة أح1م مستغانمي منتصف عام " على مرفأ ا:يام "كان بعده ديوان 

القصة فتأخرت بعض الشيء ، فكانت أول مجموعة قصصية للروائية المبدعة زھور 

 رواية، أما أول  1967، و كان نشرھا عام " الرصيف النائم " ونيسي ؛ َوِسَمتھا باسم 

سة حرة  يوميات من" ، رواية  1979 عرفت طريق النشر عام نسائية Oفكانت لذات  "مدر

 التي" ذاكرة الجسد "  الكاتبة العالمية أح1م مستغانمي القلم ا�بداعي ، لتليھا رواية

 1993 عام صدرت
)1(

ما كان بينھما  ، و التي ُتعد ثورًة في الكتابة الروائية العربية ، و 

ا:ديبة ) شعرا ورواية (أعمال التجربة ا�بداعية  و زنير جميلة و3ت الكاتبةمن محا

 السعودي التي غيبھا الموت في منطلق تجربتھا خ1ل عملية وضع ، منتصف زوليخة

الستينيات و ُيحسب لھا فضل السبق في المجالين ، رغم عدم النشر في ذاك الزمن ، ثم 

  . الشعرية للمبدعات الجزائريات في سيل جارف توالت المجموعات القصصية والدواوين

  

  :الكتابة النسوية الجزائرية بين الواقع و المتخيل ـ  2ـ  2

  

تھا ، حينما اتخذت رفيًقا لھا مبدأ في خلويبدأ ھاجس الكتابة عند المرأة الجزائرية 

 ،ھمس الذات ، و وشوشة 3 تريدھا أن تتعدى جدران الغرفة الشاھدة على أسرارھا 

سمع فيه حفيف كلماتھا و حشرجة حروف ترف بأع1مھا السوداء، وكأنھا وسط فضاء ت

تلعب فيه رياح الخريف المعفرة بأوراقھا الصفراء تلھو بھن ھنيھة و تعود تجمعھا بعد 

                                                 

في نشر أول ، حيازتھا قصب السبق في تصريحاتھا بيذكر بعض الباحثين أمر اعتقاد الروائية أح1م مستغانمي .)1(
خذ عليھا تجاھلھا أمر ديوان الشاعرة مبروكة بوساحة ؤنه يُ أغير ، ديوان شعري نسوي و كذلك أول رواية أيضا 

وقدم لھما ذات ، قد صدرا عن ذات دار النشر  نأن الديوانيللصدفة و ، 1ث سنوات الذي يسبق ديوانھا بث، " براعم"
ة مبدعو نسيت رواية ال، "  ذاكرة الجسد "أمر أسبقية روايتھا قولھا بو كذلك ، المقدم الشاعر محمد ا:خضر السائحي 

سة حرة  يوميات من" زھور ونيسي  Oيوسف وغليسيأنظر ... شرة سنةالتي سبقت روايتھا الكبيرة بأربعة ع، " مدر : 
منشورات محافظة المھرجان الثقافي الوطني الشعر النسوي الجزائري ومعجم :ع1مه ،  دراسة في خطاب التأنيث

 .63.  62ص ص ،  2008،  1، ط للشعر النسوي ، مطبعة ا:ھرام ، قسنطينة
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شتات ، فإن تجاوزت ظ1م غرفة خلوتھا؛ فإنھا حتما ستشعر بالجرأة التي قد تلجمھا 

ا:مر مبلغ النشر، فقد بلغت ما تعتقده تجاوًزا ل\عراف؛ ، فان بلغ  طبيعة الوسط المعاش

 يسامرھا ل على جمھوربِ قْ تُ فتستتر بوضع اسم مستعار ، أو رموز تخفي ھويتھا ، أما أن 

  .ا:خبارفضح سر وھتك السرار أمام حشود متعطشة لل\ ا، وفضحً  لذاتلتعرية  فتراه

يتأتى بدفعھا لسلطة الرجل ،  و حينما بدأ شعورھا بقيمة الوجود ا3جتماعي الذي

بدأت تقارع سيوف المعتقد الرجالي في إمكانية النجاح في ا�نتاج وإثبات الذات ، 

ومعتقدھا أن ذلك 3 يتم أو3 إ3 عن طريق الخصوصية ، التي 3زمت صنف الجنس 

قان الرجولي و ھي الكتابة ، فراحت  تقيم النقد على أعمالھا ما جعلھا تفقد تركيزھا في إت

البناء الفني ، و امت1ك الجرأة في خوض غماره في زمن متأخر نوعا ما ، كونھا لم 

كامرأة ، ما يدفعھا إلى  وحواسھا بعقلھا أدركته ما كل يترجم كتابي جسد إيجاد تستطع

، 3 يوجد امرأة واحدة استطاعت أن تحفر جدار التاريخ بأظافرھا عميقا  «التصريح بأنه 

ولن ألقي اللوم على  ،نزار قباني أو محمود درويش أو حتى المتنبي  مثلما فعل أستاذي

فإننا . ..،رجال القبيلة فقط ، :ن المرأة تواطأت معھم على ذاتھا في أغلب ا:حيان 

ع سيف مسرور نِ قب في تاريخنا المؤنث ، تُ رتكَ نحتاج ثورة توقف ھذه المجازر التي تُ 

عه في الوقت ذاته بقطع رؤوس من يكتبن بحماية اللواتي يكتبن بأرواحھن ، وتقن

تلك الثورة 3بد أن تأتي في شكل امرأة لھا م1مح القصيدة ، ولھا صوٌت ، بأجسادھن

 »لمواجھة القبيلة  كفايةٌ  وقويٌ  منفرٌد وجميلٌ 
)1(

 .  

إن الحسرة التي تتبدى في اعتراف الشاعرة ، حول حقيقة التمثيل النسائي في 

مشاركتھن في سلبية الموقف ؛ يؤكد دون أن يترك مجا3 للشك ا:دب العربي عموما ، و

ما كان من محاو3ت بعضھن في استغ1ل آليات فنية ، تعويضا واستتارا لدورھن وما 

يتطلبه النضال من استعدادات المواجھة و إثبات الذات ، ليس أمام الرجل فحسب ، بل 

الصراع الجنسي كما دلت عليه  أولى أن تكون تلك المواجھة أمام أنفسھن خاصة ، و أن

السيرة العامة لمسار ا�بداع النسوي محليا، لم يقف في مسار نشاطھن وإبداعھن، بل 

                                                 

  2006 -06 - 17تاريخ النشر  حاورھا رامي الغف ، دنيا الرأي ،:  حنين عمر.)1(

    alwatanvoice.com/articles http://www..              
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على عكس ذلك ونقيضه فقد 3قت ا:نثى المبدعة تسھي1ت النشر والطبع دون تضييق أو 

بداع منع ، وما كان ذلك إ3 تيسيرا �شھار نوع الكتابة ، و تشجيعا لھا في مشھد ا�

المحلي والعربي ، و من سخرية ا:حداث ما تذكره بعض أق1م ا�بداع الجزائري ؛ من 

شكوى الرجال في تقلص مستوى حظوظھم في النشر والطبع قياسا بحظ حام1ت نون 

النسوة ، ما دفع ببعض الشعراء الشباب الذكور توقيع أعمالھم ا�بداعية تحت أسماء 

 منھم عددا اسميا ، "  خطاب التأنيث "ور وغليسي في كتابه ، يذكر الدكت أنثوية مستعارة

»كما فعل ياسمينة خضرا و ليلى اليعقوبية وسعاد فاضل وأميرة عادل  «
، وھي )1(

توقيعات ـ حسب تأكيد الباحث ـ رجالية استتر بھا أصحابھا طلبا للتعاطف ا�داري لطبع 

ة للنشر :سباب متنوعة بعضھا ونشر أعمالھم ، إلى جانب ا:عمال النسائية المطلوب

  .موضوعية وأخرى ذاتية

لقد رغبت ا:نثى دخول عالم الكتابة ا:دبية و بدأت بالشعر ، إع1نا لبداية التحرر 

من واقع الشعور بالتھميش والضعف ، و منطلق اكتساب الحق في التعبير عن الذات ، 

يطرة ، فتعالت أصوات ومحاصرة ا:نا الذكوري ، الذي يؤكد له التاريخ مطلق الس

نائحات حلم الكتابة النسائية الصدامية ، تتجرع مرارة المصطلحات العدائية والمفاھيم 

الغربية البعيدة عن واقع تفكيرنا ا:خ1قي وتتفنن في إفزاع بعض ا:لباب المتحمسة في 

لياته عمق تجربتنا ا�بداعية ، فانطلقن في محاولة التجريب النظري الذي يفتقد :دنى آ

الفنية، أ3 و ھي الواقعية التاريخية التي تميزنا عن التجربة الجنوسية الغربية ، المنطلقة 

، و تبتعد بكل صورھا عن واقع تجربتنا )  الصدام والتنافر ورفض ا[خر (من مفاھيم 

التي 3 يأنف أھلھا ، من التصريح بذكورية المرجع و التصور الفني معايشة مسالمة بين 

مثال حي في ذلك؛ حين تقر في اعتراف ا3فتخار  ربيعة جلطين ، وھذه الشاعرة الطرفي

لكنني بما ورثت من شعر عربي غزير وجميل يمتد  «: دون خلفيات صراعية ضيقة 

، ولي مشاكسات في اللغة العربية الجميلة  ، إ3 أنني ابنة عصري إلى مئات السنين

، قد تكون بعض حباله من حنجرة  لشعريولي صوتي ا.. المتجددة المليئة بالمفاجآت

                                                 

 .49.  48، ص ص خطاب التأنيث : يوسف وغليسي.)1(
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"  ربيعة"ولكنني ..  كبيرٍ  ، وكمٍ  أو ابن زيدون أو المتنبي الشنفرى، أو ابن الرومي

» أعيش في ھذا العصر، ولن أخونه بالھروب منه ماضيا، أو الھروب منه إلى ا:مام
)1(

 .  

تأكيد وقد دارت معظم ا:عمال المنجزة في إطار نضالھن �ثبات وجودھن ، و

حقھن في التعبير عن تجاربھن ، و ما شغل بالھن في منطلق تلك المرحلة ، فكان محور 

القول في ھيكل إبداعھن ما ي1قينه من ألم الحب ، الذي َيْكُنن]ه للرجل المتجبر في 

ا�حساس ، و ما يعانينه من آ3م العشق الدفين الذي يليع أفئدتھن ، وكأن لسان حالھن 

، فكانت أعمالھن تتضمن " يك منك و أين إ3 يفر إليك منك المستجيرأفر إل" يردد 

تجاربھن الشخصية المعاشة ؛ ينقلنھا دون مساحيق تجميل ، ويرسمن فيھا ما يكابدنه من 

متعة آ3م ا:حاسيس ، وما يعانينه من شبق جراح وأھات تجارب العشق ، وما تتبعھا من 

نه في واقعھن ا3جتماعي ، فكان بوحا جھريا وھتكا آثاره النفسية نتيجة الكبت الذي يعاني

لسرية أخبارھن التي كانت من أقدس الخصوصيات لديھن ، فبات إبداع متصدراتھن 

يستوجب فتح صندوق أسرارھن أمام الم\، وذلك ما أفرغ في عديد ا:عمال ا�بداعية 

كن طاقات النسائية جوھر موضوعھا ؛ موھًنا متنه با�سفاف والضعف، غير أنه م

إبداعية مھمشة من ا�فصاح عن وجودھا، و إسماع صوتھا دون ُمعين في تحقيق ذلك ، 

فشھدت الدراسات ا:كاديمية بسمو فنية إبداع ا:ديبة زوليخة السعودي، التي طوى 

النسيان أعمالھا المتنوعة حتى تحقق حلم بعثھا وإحيائھا بطبع آثارھا ضمن سلسلة ذاكرة 

  .2001ا:دب عام 

و نخلص في أمر ا�بداع الجزائري في شقه الناعم أنه آنيh ؛ 3 يخضع في أغلب 

تجاربه إلى التأسيس و التخطيط البعيد ، لذلك 3 نجد ا3نضباط ا�بداعي أو التواصلي 

النامي في الزمن و التجربة ، إنما يخضع لكثير من الظروف و الضوابط ا3جتماعية ، 

، ) بعد ا3ستق1ل مباشرة ( خ1ل الحقبة ا:ولى �بداعھن  كما أن استس1مھا لم يمكنھا

إ3 بالشعور بضحالة منتوجھن ؛ فلم يسَعْين بجد إلى نشره أو حتى الحرص على اكتمال 

صورته ، فقد يحدث أن تنقطع عن الشعر أو تطرد شيطانه في أغلب زياراته المفاجئة ؛ 

                                                 

،  6000ع، 20السنة  ، دمشق ، القدس العربي،  نور بدر، حاورھا أقصيدة النثر إخ1ص للعصر : بيعة جلطي ر )1(
 . 10، ص 2008مبر سبت 17ا:ربعاء 
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ته موانُع اجتم اعية ، مرتبطة بضوابط الوظيفة كونھا على غير استعداد نفسي جر]

والمرأة الجزائرية كما توصف تعيش لغيرھا ؛  ،التربوية المقدسة كزوجة و ربة بيت 

فھي على استعداد ـ دون تردد أو أسف ـ للتضحية بكل ما يمكن أن يجعلھا تثبت استق1لية 

ان يزورھا كيانھا ، رغبًة في اكتمال كيان غيرھا ممن تحب ؛ فعاطفتھا :سرتھا 3 لشيط

  ...يغويھا بالتفريط في واجباتھا ا:سرية 

  

  :مفھوم الشعرية في ا�بداع النسوي  ـ 3ـ  2

  

و ھو الشعر ، وضعت المرأة نفسھا في اختبار إثبات ن وعورة يالميادأكثر في 

جد صعوبة نسالجزائرية إبداعيا، للمرأة  ا:دبيةس المسيرة م< تلَ نسق في الوجود ، ونحن 

و تتفيأ قرائحھن ظ1له ويستمد إبداعھن من روحه  ، عن تراث تملكه النساءتحدث الفي 

المفعمة بالمعاني الخ1قة صوًرا حالمًة ، و لذلك يمكن التطرق إلى منتوج 3 يستند في 

ذاكرة والتاريخ؛ نساء ال إلى بأسمائھن أوصاحباته  إلىنسب بنيته على مقومات وآليات ، ت

يثبت تاريخ دون ميراث شعري  م1مح تميز كتابتھا فالمرأة تبدو للذي يبحث عن

أغلبھا ( ، وتتخذ من معين الصور المعھودة  ما تبدعه أناملھا آنياسوى وجودھا، و ما لھا 

في معرفة التضاريس ا3جتماعية التي نشأت  ، انط1قا من) ُينسب إلى ذاكرة الرجال

قاد أن قيمة الشعر 3 تكمن في من اعت ربيعة جلطي، رغم ما تقره الشاعرة  كنفھا روًحا

، وجميع ا:قوام  ديوان ا�نسان أينما كان وبمختلف اللغات« :استق1ليته الجنسية ؛ فھو 

 »والثقافات
)1(

.  

لقد كانت تجربة الكتابة النسائية خ1ل سيرة مراحل ا�بداع الجزائري ا:قل في قوة 

برتھا الجميلة ، إ3 أنھا الوجود ا�بداعي ، و ما كان من أصوات أنثوية صدحت بن

متذبذبة الوجود و ا�نتاج ؛ حتى كانت مرحلة ما بعد الثمانينات ، حينما علت في الساحة 

الثقافية المحلية أصوات حملت راية إبداع ا:نثى ، و أسست لمفھوم الكتابة النسائية ، 

 لى أنوھندست م1محھا الخاصة ، وحررت مميزاتھا عن كتابة الوصاية المزعومة ، إ

                                                 

 . 2010 جويلية 19 ا3ثنين ، جريدة النصر، ؟ استط1ع  ما الذي يفعله الشعر في الحياة : نـّوارة لحـرش.)1(
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ا ؛ بالتواصل بين المصطلح و الواقع ،  ھوجود مرحلة اكتمال إلىيشير  إلى ماوصلنا 

ترتبط  تجربة ترتبط با:عمق ،«  خيرة حمر العينحسب الدكتورة الشعر وأيضا لكون 

لذلك 3 يمكن أن نطابق  ،... بكل ما ھو ما فوقي  با:سمى ترتبط بكل ما ھو كوني ،

مفتوحة دائما على  تجربة ھي دائما مفتوحة على التجريب ،ال الجرح مع التجربة ،

الماوراء ، لذلك 3 أريد أن أطابق بين ا:لم والتجربة مطابقة حرفية، لكن يبقى دائما 

»الواقع والذات مصادر للتجربة
 )1(

.   

لقد ضربت الكاتبات بأق1مھن الحالمة قبة للشعر في واقعھن، فأغلبھن ينطلقن في 

ابة البوح التعبيري ، لما وجدن فيه من رقٍة ومرونٍة ، تماھيا مع المشاعر إبداعھن من بو

و الخيال ، ثم طوحت بھن يد ا�بداع لَيِردن عوالم مختلفة ؛ فمنھن من تحفظ عھد الشعر، 

وأخرى يكون غرامھا للسرد، وثالثة تتقاطع في إبداعھا ا:دوات، وغيرھن يتقطع بھن 

ولكن يمكننا التساؤل عن واقع ا3ختيار ا:نثوي الجزائري سبيل القول والوفاء للكلمة ، 

للتعبير المبني على موسيقى ا:وزان و القوافي ، الذي برعت فيه الفحولة دھرا طوي1 

يكتب بعقله أما المرأة فتكتب  « أمام ِقَصِر التجربة ا:نثوية ، فكان قسمة بينھم ؛ فالرجل

، أما محور اھتمام المرأة ھو ذاتھا؛ حيث تستمد  بقلبھا ، والعالم ھو محور اھتمام الرجل

»مالية الكتابة من الثراء العاطفيج
)2(

  .  

لتلك ا3عتبارات و أمام رغبة التحدي الوجودي ؛ كان الشعر بالنسبة لھن أنسب 

 الشعروسيلة للتعبير عن الذات وتصوير الحا3ت الشعورية ، ومعالم الشخصية ؛ ف

 حر ، ا3نبثاقھذا  انبثاق ، الشعر كيان ل في الحياةا3 يقل للحياة وا3 يق« بوصفھن 

ليس له مصادر معينة ليس  يتفجر ، وھذا التفجر يجب أن يكون 3 نھائي ، يغري يدھش

» له نھايات
)3(

، لذلك فركوب لجته و قيادة أمواجه الھادرة تحدوھا رغبة أنثوية ، تتطلع  

م لغة ا3خت1ف عن لغة الذ Oكورة ، بالميل إلى رقة ا:حاسيس والمشاعر ، إلى قصيدة ُترس

و الُبعد عن تلك الحا3ت التي تجمعھا مع غير جنسھا ، إنھا أرادته َخْلوًة توشوش من 

خ1له عمق نفسھا التائھة بين رفض مطلق و اقتبال مثله ، و نِسَيْت في خضم عباب تلك 
                                                 

 .2007أوت  28 ، الث1ثاءجريدة النصر الجزائرية  مع الشاعرة خيرة حمر العين ،ر احـو: نـّوارة لـحـرش .)1(

 .11 . 10، ص ص  1981،  دار الطليعة ، بيروت ، لبنانا:دب من الداخل ، : جورج طرابيشي .)2(

 .مع الشاعرة خيرة حمر العين ر احـو: نـّوارة لـحـرش .)3(
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بدل أن تبني ِشعرھا  اللجة أن تجتھد في تحرير طويتھا من السعي اتجاه الرجل ، و

انط1قا من ھوية جنوستھا المركزية العميقة كونھا أنثى فقط ، ليس بقياسھا مع المذكر 

لكنھا دوما تريد لتلك الموازنة أن تطفو على صفحات قولھا الشعري ، إ3 ما َنَدَر من 

عض قول المبدعات ذوات الحضور الملفت في مشھد ا�بداع المحلي، و قد َتْفِلُت منھن ب

د3ئل تلك المقارنة تجسيًدا لما وقر في 3 شعورھن ؛ كحكم الشاعرة مبروكة بوساحة في 

  :تقول" أيقظوا تشرين" قصيدة 

ِني اْمرأةٌ  ْثُت تذكير ُكِل اْسم إَذا ُغلَِبا       يا إْخَوِتي أََنا لَْو3 أن]  أَن]
)1(

.  

وقدرتھا على  لقد احتمت المرأة بقلعة الشعر حين رأت في صروحه ا:مان ،

امتطاء الحقيقة في ُبعدھا ا3جتماعي ، رسما لم1محھا الشخصية التي افتقدت عناصرھا 

تباعا ، خ1ل توالي حياة المجتمع بتعاقب أجياله ، و رأت في أدواته التي باتت آلية طيعة 

في يديھا للتعبير عن نوازعھا النفسية العميقة ؛ توشوش بھا أسرارھا الخاصة ، و ترسم 

بواسطتھا أغوارھا الدفينة الممزوجة با:سى ، فبات الوسيلة ا:طيع و ا:سھل خاصة بعد 

ھا الدارسون صورة  كسر أھم أدوات فحولته وھو الوزن ، وإشاعة قصيدة النثر التي َيُعد<

بوصفھا نوعا فنيا أثيرا يذوب الشعر في النثر ، «صفعة ا:نوثة ا:خيرة لفحولة الشعر ؛ 

وية 3 واعية لنسيان الفوارق النوعية بين الجنسين ، أو تذويبھا ومحوھا ھو محاولة نس

في ) َرُج1 ناقًصا (حتى تت1شى الخصائص الجنسية المميزة ، التي جعلت من المرأة 

 » ...ال1شعور الجمعي للمرأة زمنا طوي1 
)2(

 .  

 عن ذات، وإنما ھو تعبير  كتب من فراغ3 يُ ليس رفاھية فكرية و ا إذً  ھنفشعر

 يامتداد تاريخ رغم ما ينبض فيھا من، استسلمت لزمن يكفي :ن يقتل فيھا نبض الحياة 

من  لكتابة صاحبات ا:ظفار الرطبةوأن ،  وما شئنا من ا3متدادات.. وثقافي وديني 

، وفي وا:وھام  ما يجعل ملفاتھا الحياتية حافلة بتناقضات الرؤى، ا[مال وا:ح1م 

؛ بعد أن كانت غائبة عن  رب تلك ا:سئلة النوعية الكبرى لمخيالھنرحاب الشعر تقت

 سعدية مفرح لشاعرةشعورھن ، ولم تجد فسحة في الحياة كافية لطرحھا تساؤ3ت تبدو ل

                                                 

  .. http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1364.htm مؤسسة معجم البابطين للشعراء العرب )1(

  .93، ص  خطاب التأنيث : يوسف وغليسي.)2(
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ھل ينبغي أن تكون له وھل للشعر وظيفة أص1؟ « ا3نشغال الوجودي ما دفعھا للتساؤل 

و3 عن ؤمس و بأخرى، وبدرجة أو بأخرىھل على الشاعر أن يكون بطريقة أ، وظيفة؟ 

،  ...و3 عن كل ھذا ؤأنا ا[ن أصبحت مقتنعة أن الشعر ليس مس؛ ؟  ملفات الحياة حوله

له ما 3 تطيق رھافته وعفويته إن نحن فعلنا ذلك Oيكفي الشعر أن يكون ، ...ولعلنا نحم

3 ينبغي أن  ،وليس مجرد وسيلة جميلة لبلوغ أي ھدف وحده ھو القضية، وھو الھدف

عليه أن يكون نفسه وحسب ، نضع الشروط، ونحدد القضايا للشاعر قبل أن يبدع القصيدة

»وھو بصدد الشعر
)1(

و ھكذا انطلق مفھوم الشعر يتسع في فكرھن، واتخذ مفاھيم ،  

  . مختلفة واسعة تقتات من مدى ما وصلته أبعادھن الجمالية في التصور والرسم وا�بداع 

ه قد حاربت بالمرأة العربية أخيرا قيمة وجود الشعر في حياة العرب ؛ فلقد أدركت 

ف1زم حقيقة وجودھم  كتبت تاريخھابه  و،  ، وكرھت به وخاصمت وناظرت وأحبت به

فكان ذات الت1زم انبعاث وجودي يرسم حقيقة ، قوة و ضعفا ، استقرارا و اضطرابا 

 يقوى على خزنه لذلك يعمل على إبراز ف1، الكيان لكل جيل ، يشعر به يسري في عمقه 

ف1مس في خلد مبدعاتنا مكمن الشعور فأتين في وصفه فضاءات متنوعة ؛ فتراه ، أثره 

وحدھا القادرة على ترويض الوحش الذي  التي ھي؛ تلك اللمسة السحرية « إحداھن 

وجمالية  ا:شياء وأقسى الحا3ت بشفافية من أفظع ا3قتراب، الشعر ھو  يسكن ا�نسان

كله  العالمَ  غرقَ نُ  ، الشعر ھو قبل كل شيء حالة داخلية فيھا من العمق ما يكفي :ن...

» ھو الحياة نفسھا ، الدعوة ا:قرب وا:جمل للحياة الشعر ھو...  بالحب والجمال
)2 ( ،

ھذه المجمرة .. الشعر  «: وتتوسع رؤية ا:خرى بم1مستھا الذات الخفية فتقول 

»ي تضوع برائحة الدواخل، ھل ھو حظي ا:سعد؟ ھل ھو اللعنة بعينھا؟السحرية الت
)3( ،

ليتخذ بعد ذلك مدلول التساؤل الوجودي ، و ما يرسمه من أسئلة الفضاء الفلسفي، تقوده 

قيمة  التساؤل الدائم عن «القيمة والوسيلة ؛ فترى فيه  وجھة ا	عوج زينبا:ديبة الناقدة 

، عوراتنا  ينا وتفضحرO ، الشعر ھو المرآة التي تعَ  ا�نسان فيھاعن دور ، الحياة وجدواھا 

                                                 

 . جريدة النصر، ؟ استط1ع  ما الذي يفعله الشعر في الحياة : لحـرشنـّوارة .)1(
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 . 4ص ،  ديوانال ةقدم، م 2000 الجزائر ،، منشورات ا3خت1ف ، ھذه المرة :سليمى رحال .)3(
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» ا:شياء وتطويع اللغة والتسلل إلى خفايا، المسلمات  اختراقبما له من قدرة على 
)1(

  ،

و تذكر في مقام ثان صورة جديدة للشعر ، و ملمحا آخر للقصيدة ، فلم تلتزم موضَع دواة 

وره التعبيرية الفاتنة ، و لم تراوح معنى عصا السحر السحر التي يستمد منھا المبدع ص

الفني و الخلق من العدم ،  إنما باتت تضاھي صاحبھا المبدع و سره الوجودي الكوني ؛ 

 ، ثم تموت كالكائن البشري وتكبر ، تتناسل من نطفة إلى جنين« لتغدو القصيدة عندھا 

، فھو  ، باعتبار أن النص 3 ينتھي :ن الكلمة تأتي بالقصيدة ، ولكن موتھا ليس نھائيا

» اللغة وھو الصورة
)2(

.  

لقد باتت م1مح الوصف الكوني و د3ئله المعنوية ، تت1زم و أبعاد التعريف 

له في ذواتھن ؛ يتغلغل عميًقا  ا:نثوي للشعر ؛ و كأنھن يكتشفنه :ول مرة و يتأملن تَشك<

ينتشر كالدم يغذي ظاھرھن وباطنھن، ليتخذ في دخي1ء كيانھن موضع كرسي إمارته ، و

الشعر انبثاق « تحن إليه أحاسيسھن كلما وجدت خلوةُ الروح إلى تفكيرھن سبي1 ، فھوية 

، وفيض مستمر، و3 يمكن لھذه ا:زلية وا3ستمرارية إ3 أن تكون شاھدا على  أزلي

»ا:بدية 
 )3(

ز حقيقة َمْن أبدعه ، ، ھكذا يكتشفن القيمة ا:زلية وا3ستمرارية التي تتجاو 

:نھا تسلك سبي1 يفنى فيه صاحب ا:ثر و 3 تنمحي خطوطه الحية ، بل تنمو و تتجدد 

، و ھذا ما يحملنا على تصور الشعر مملكًة  يقع خارج الزمنية التي تحكم سائر الناس

انة دي«ومجتمعا متطورا؛ أفراده يؤمنون بقيم الفطرة النقية ، يخطط للذات مبادئھا في أن 

، والعاطفة  وھي ھذه القيمة العليا التي ھي ا�نسان،  الشعر ا:ولى وا:خيرة ھي الحرية

 ، مع الشعر تنتفي الديانات والثقافات ، ، والمتسامحة والسخية التي يسكنھا فينا النبيلة

لذلك يجب أن نوفر كل المنابر الممكنة  ، واللغات كلھا تنصھر لتصبح الواحد المتعدد

»و�نشاده ولنشره ، ولغنائه الشعر ولقوله�سماع 
)4(

.  

ومن الملفت ل1نتباه أن أغلب المبدعات الجزائريات ، لم يدخلن غمار النزاع 

ا:يديولوجي خ1ل مرحلة الصراع الحزبي الذكوري ، ولم تتلبس ھوية أعمالھن بصريح 

                                                 

  . زينب ا	عوجمع  حوار: نوارة لحرش .)1(
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 .جريدة النصر، ؟ استط1ع  ما الذي يفعله الشعر في الحياة : نـّوارة لحـرش.)3(
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ت الشعر من ا3عتراف ، و لم َتْعلُھا م1مح صبغة ذلك التوجه على ما كان في ساحا

الشاعرة خيرة حمرالعين   صو3ت ا�يديولوجية و جو3تھا ، فلم ُتِعرھا ا3نتباه بل تحدد

أو  وحصره في قضايا ذاتية، أية محاولة لتنميط القول الشعري«ن نزھه بأتروح الشعر و

»وتعطيل لحرية اللغة في ا3نعتاق والتجلي أو محلية، ھي جناية على الشعر قومية
)1( ،

المبدعة الجزائرية العزيز و 3 تريد أن تنشغل بغيره ھاجس إثبات ذاتھا، وافتكاك  فمطلب

  :نصيبھا من روح الشعر تقول مستغانمي

َماْء  ُيوُر في الس]   َفِعْنَدَما َتْنَتِحُر الط<

اْن  َساُء في َمْوِلِد الفّن] Oو ُتْجَھُض الن  

  َواِھْر َمِديَنِتي َفاِتَنٌة َتْرفُُض َما لََدي] ِمْن جَ 

َدَھا القُْرَصاُن ِمْن ُعُصوْر    أَِميَرةٌ َقي]

ِني أَُغاِمْر     أِسيَرةٌ َتَخاُف أْن َتُثوْر لِكن]

َھا ِصَراُع ا:ْيُدُيولُوِجَياْت    إن]

  الذي َباَت َھاِجَس ا�ْنَساْن 

ُه 3 ُيَخاِمُر َحَواَس و َعَواِطَف ا:ُْنَثى )2(َغْيَر أن]
  

ما يحرك القاريء من ألفاظ تحدي ا:نوثة وا3ستس1م، ھكذا اختارت الشاعرة 

ورغم ذلك فالسبيل أمامھا طويل ، و ھاجس التصور الذي ارتأته للشعر بأنه َمْنزٌع للحياة 

و الكيان والوجود ، يجعله يسمو على كل ھذه الترھات فلم تقتحم ھذا الغمار، إنما كان 

الخاص، ترويًحا عن بقايا حطام تاريخ  وحي الشعر لديھا تصويرا :غوار الوجود النفسي

الجسد و آثار ا:لم على أخاديد الروح ، التي باتت تتلقى وابل ا[ھات و ا[3م ، و لذلك 

كان إبداع الشعر عندھن مقيًسا بمدى غور ا:لم في أنفسھن ، و ما ترسله تجربتھن الفنية 

؛ ائصه الفنية إ3 امتداد لھاوما خص، رؤيا بالدرجة ا:ولى « الشعر من زفرات البوح ؛ ف

وھذه الرؤية الخاصة نتيجة ، فاللغة والصورة وا�يقاع نتيجة لرؤية خاصة ل\شياء 

                                                 

 . ؟ ما الذي يفعله الشعر في الحياة : نـّوارة لحـرش.)1(

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1980حتى  سنة  1945في تطور الشعر الجزائري منذ سنة : الوناس شعباني .)2(
 .29ت ، ص.الجزائر ، د
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 » ع1قة خاصة بأشياء العالم
، فمجموع مشاعر ا:لم وا:خيلة والتراكيب اللغوية ، )1(

 إلى جانب القدرات وا�مكانيات ا�نسانية مجتمعة ، تشارك في خلق فضاء مفھومي

  .واسع للشعر في ظل شعورھن بفسحة التحرر

و3 شك أن براثن ا:لم ترسمھا المعانات، ويلونھا ا�حساس الحاد بالحزن والشعور 

با�حباط ، و 3 أدل على ذلك من تجسيد موضع ا:لم حتى يغدو مرضا عضويا ينھش 

سليمي لشاعرة ا:عماق ؛ إن باحت به أدماھا ، و إن سجنته سرا آلمھا و أعياھا ، تقول ا

  :في قصيدة توق  رحال

  . رُ عْ ا الشO ذَ ھَ  عٌ جَ وَ 

  اتْ مَ لِ الكَ  كَ لْ تِ  عٌ جَ وَ 

َ  ولُ لُ بْ ي المَ بِ لْ قَ  ةُ ز] ھَ  عٌ جَ وَ  !!  ةي] رِ حْ بَ  اتٍ وَ صْ كأ
 )2(

  

بھذه الصورة من التناقض أخذ الشعر في طيات التجربة ا�بداعية النسائية موضع 

م الحياة النفسية، وا�حساس الخاص بمعاناتھن الفردية الصدارة ؛ فبات وسيلة َبْوِحِھن بآ3

الشعورية ، لذلك ـ وإن كان في سياق بعضھن وسيلة تنفيس ـ فھو في ذات العقيدة 

الشعورية مجمرة تكتوي بألسنة نيرانھا أعماقھن ، و ما كان من بوحھن الشعري إنما ھو 

َعل<َقات منھن برجاء الحياة ، وخيوط و أشواك ھا الممتدة في أعماقھن الفانية ، و ما آخر الت]

ذاك البوح إ3 إمعانا منھن في تعذيب النفس والجسد ، فبات سيام العذاب ت1ھيا منھن أمام 

سياط الحزن و ا3ضطراب ، الذي تشعره ما دفع إحداھن إلى اعتبار ممارستھا ا�بداعية 

:نني ساذجة ورعناء  «؟ لماذا تكتبين الشعرفي ردھا عن تساؤل تمنت أن ُيطرح عليھا؛ 

دواخلي التي 3 يعرفھا ، .. ليس من الحمق والب1ھة أن أقول أسراري كلھا  أ بما يكفي ،

» كيف 3مرأة لديھا الكثير من الس1مة العقلية أن تفعل ذلك ؟  !؟ أحد
 )3(

، لقد كان لھذا  

ھجره ، و تغيير  التناقض في رؤية المرأة للشعر من ا:سباب الدافعة للكثيرات منھن إلى

أساليب بوحھن ؛ خاصة و أن القصة أو الرواية فيھما من وسائل استتار البوح وإخفاء 

                                                 

، ص  2005مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : فاتح ع1ق .)1(
113. 

 .11، ص  ھذه المرة ديوان :سليمي رحال .)2(
 . 5ص ،  المرجع نفسه.)3(
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نھا من التنفيس ، رغم ما يحملنه للشعر من تقدير و فضل ، كونه مضمار  Oا:سرار ما يَمك

إثبات الذات بالنسبة لھن ، و كثيرات تمي]زت موھبة إبداعھن خارج سياقه و إن كان 

مخاض إلھام  وقعن حمله الكلمات ، و ھذا أنين إحداھن تعترف بعا:لم تنوء صدى 

وعندما أفرغ من ھذا العذاب كله ، من الفرح كله، يتدخل عقلي ليقول  «:  الشعر فتقول

» بصوت مثقل بالخيبة أھذا كل شيء ؟ أجيبه معك حق
)1(

.  

  

  

  : لغة ا�بداع الشعري النسوي بين الجسد و ا�لم  ـ 4ـ  2

لقد بدأت لغة الشعر ا:نثوي في وداعة القطة ، تبحث عن لمسات الحنان الرقيقة ، 

تلمستھا بين أنامل عنفوان الفحولة ، وھي تشعر حينھا أنھا تسترق في لحظات غفلته 

بعضا من صدى صوته ، وتتزيا ما استطاعت بأطراف رداء لغة الذكورة ، بوصفھا 

ا تريد ا3ستق1ل بذاتھا ، وتنتشي بالبحث عن اللغة الطبيعية للشعر ، و ھي في عمقھ

تسمية المعاني بمسمياتھا النفسية ، فبدأت بالميل إلى الھمس تكتشف عالما جديًدا للشعر؛ 

عرصات بيته اللغة الخاصة والصورة الخاصة،تنمو في عمق كيانھا ال1شعوري، لترسم 

روف صفيرھا وھمسھا في أحضان خلوتھا أسرارھا؛ ِبنًتا تعبث بالكلمات تنشئ من ح

قدرا ، فبدأت تتشكل في صمٍت أنوثٌة ، وتتصنع في غياب سري محمو3 شعرًيا مضاًدا 

وصناعة إبداعية سيكولوجية في لحظة اقتناع بحقيقة ا3خت1ف ، و قرب تحقق حريتھا 

ـ من منطلق وشھد شاھد من أھلھا ـ  "نصيرة محمدي"الشاعرة  المنشودة ، لذلك تفسر

ربما :ن ھناك حالة إحباط عامة « :عور النفسي الم1زم لتصورھن فتقول سبب ذلك الش

وربما  وعمق الوجود ، ، وانھماك في تفاصيل تبعدنا عن جوھر ا:شياء وفقدان للمعنى

 ھناك تسطح عام أفضى إلى استبعاد قضايا خطيرة في عالمنا، واستسھال التعاطي معھا

»ب في حياتنار] وُيخَ  وينكسر ويتحول، والنظر من زاوية ضيقة لما يمور
، فا:لم بات )2(

رات في عمق اكسنا3 هدثحْ تُ  بمااللغة ذاتھا ھو  أو،  للغةفي قاموس ا�بداع النسائي ِنًدا 

  .شعريتھا أشياء

                                                 

 .الصفحة نفسھا ،  السابقمرجع ال.)1(

 .جريدة النصر، ؟ استط1ع  ما الذي يفعله الشعر في الحياة : نـّوارة لحـرش.)2(
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لكن ما لبثت أن أفاقت على فاجعة تفاصيلھا أسرار وانكسار ، َغلبت عليھا لغة 

و ع1ئقھا ، لتبني من خ1لھا النموذج الخاص الخوف والتردد ، واستكناه تقاب1ت النفس 

لنصھا ، الذي بات ھاجسه ا:ول البحث عن ميكانيزمات عملية للتحرر من مفروض 

ا:دوات الذكورية ، و تخلصھا من صناعة صورة تلك ا:نوثة المھزومة خارج النص ، 

لرجل ، و إبعادھا و لو فنيا عن طقوس ا3ست1ب ، و استعادة صوتھا الذي احتكره ا

نصي ، بالحلول في حالة ا3نتصار التي تتحقق / واستحضار د3ئل التحرر و لو داخل 

لحظة ا�بداع ، و استحضار لذة صناعة معيارية خاصة تنطلق منھا في مجال التحرر 

من سلطة التذكير الشعري ، التي سلبتھا حقھا في خصوصية شعرية ، و ھذا الطرح أيقظ 

من التساؤ3ت عن ارتباطھا بلغة ا�بداع ذاًتا و مجتمًعا ؛  في الدرس النقدي مجموعة

،  لغٌة متمّردةٌ تجتھُد حروفُھا الّنحيلُة في فكO الخناِق عن كياِنھا جسًدا وروًحا« أھي 

للّتخلِّص ِمن الّتحجيِم الميدانّي والّتھميِش الفكريO والّتأطيِر ا3جتماعّي؟ أم ھي لغٌة تسعى 

»تعيُد ل\نثى ھدوَءھا الّروحي] ورفاھّيَتھا ا:نثوّية؟،  ّيٍة جمالّيةٍ إلى تحقيِق رؤى فلسف
)1(

.   

لقد فتشت ا:نثى عن عوامل للكتابة و عوالم ل1نط1ق ، فلم يكن لھا من ميراث 

ذاك الزمان إ3 تلك الوسائل ، التي كانت عوامل في تھميشھا ، فلربما ـ من مبدأ مرغم 

من قشة إلى طوق النجاة في صراع الوجود ، بوصفه  أخوك 3 بط1 ـ سيتحول الجسد

»حكاية ذات قيمة سردية عجائبية «
)2(

، فانطلقت تبني ذاتھا من خ1ل إبراز مظاھر  

ا�غراء ا3جتماعي ، ولكن بطرح يختلف عما كان من مظاھر موضوع شعر الذكورة ، 

نترية وُعَمرية حينما كانت جارية تحمل كؤوس ا�ثارة وا�غراء الجنسي في ساحات ع

اسية )3(ونو]
  .الرجال ال1ھية 

إن الجسد في شعرھن يمثل الثيمة المقدسة ، التي يمكن أن ينفجر من خ1لھا إع1ء 

ھا ا:لفاظ نشرالظ1ل التي تإن كانت منھن من تنتشي بلذة المحسوس ؛ ف تأكيد الوجود، و

تصاًرا في تحقيق ، وتعتبره ان التلصص وتبعث فيه رغبة هتستثيربين يدي ا[خر 

، الذي يعتصر التفكير المذكر في إجادة  الك1موجودھن بحضور جزء منھن بين إيقونات 

                                                 

 . السابقمرجع ال.)1(

 .114، ص 2006، 3المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طالمرأة و اللغة ، : عبد T الغذامي .)2(
 .نسبة إلى عنترة بن شداد و عمر بن أبي ربيعة و أبي نواس .)3(
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نظمه، وقد ارتضين ذلك باعتباره إشعار بوجودھن في جزء، مھما كان حجمه من 

تفكيرھم الجنسي، فالجسد ا:نثوي سجين مجموعة من الصور النمطية التي تحدد المرأة 

)1(س، أما صورة ا:نوثة الذاتية فتكاد تكون ممحوةً وتكتبھا عبر الجن
.  

الذي أرادت ا:نثى بعثه في إبداعھا كائن سيريني ، ُيجھد اللغة " الثقافي " فالجسد 

التي تستعملھا في إثارة التناقض النفسي وا3خت1ل ا�بداعي، يطلب البروز والخفاء ، 

، و أن يكون واقعا شبقيا في  والوجود بصورة واضحة دون أن يتضمنه التصريح للعلن

ثنايا ا3عتراف، تريد للجسد أن يكون آلية التعبير لكن 3 يكون تصويره لذاته إنما لد3لته، 

 عنصرال جعلمستوى يحدود إلى الر الوعي بطِ شْ تَ  لنص يقف على ثنائيةِ النسبة لب وھو

تصوَر وسائط ، و يجعل الطرح ا�بداعي يفرض البيولوجي أساس قيام البناء الثقافي 

شعورية جديدة ، ترتسمھا مواضع ا�ثارة الجنسية المعروضة للنھب البصري ، غير أنھا 

  . 3 ُترى لذاتھا و3 3عتبارھا الوجودي ، إنما لكونھا صورة نفسية دالة على الكل 

ھكذا أرادت أن ترسم فلسفة نموذجية �بداعھا الشعري ، انط1قا من تحويل ذاتھا 

ك أنه 3 يمكن أن يظل خصوصًيا ، بل 3 بد من أن تكون ھي محور إلى موضوع تدر

الرسالة التعبيرية ، فعليھا ترميم رؤيتھا المادية لتشكيل ا:نا المتناظرة في أشمل 

الذات بين ا�حساس « تأرجحعناصرھا النفسية ، التي تبقيھا على سالف عھد إحساسھا ب

وبين ا�نصات إلى رغبات الجسد ، كواقع وا3عتراف به  المؤلم بتبعيتھا لما ھو سائد

 »السالبة
)2(

 قصائد كالوشم علىا:نثى نقرأه حالة شعورية غامضة تعيشھا نكسار 3ا، ف 

لكتابة ھي المسافة التي ا و، ورغم حميمية الجسد وتفاصيله ا�نسانية، اتشاعرالأكثر 

  .ين الطرفين لخطف قصب ا3عترافب القصيدة ھاقطعت

قديم معالم الجسد لكن ليس الجسد الذاتي ، فما رسمته تبتابة المرأة كوھكذا انطلقت 

يمكن وصفه بجسد ا[خر ، 3 تبدو فيه إ3 وجودية ا:نا 3 جسمھا المادي الذي تمتلكه ، 

النص المكتوب «لھذا كان لكنه يتماھى مع العام و 3 مجال ل1ندماج مع الخاص ، 

                                                 

(1)Nathalie Etoke, "écriture du corps féminine dans la littérature de l’Afrique francophone 

taxonomie enjeux et  défis" , in code stria bulletin nos, 3 et 4, 2006, p 45  
، 1988،  ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء والھامش ة وا3خت1ف في المرأة والكتابةالھوي : محمد نور الدين أفاية.)2(

 . 19ص
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» :شياء أخرى تتجاوزھا وتكثيفا امتدادا وجوديا للذات الكاتبة
من أشمل  النص، ف)1(

في م1مح الخيال ويرسمه عبر  تولدالتقابلية و التحول العيني للجسد ؛ حين يفضاءات 

، فيه يتجسد ويحقق  تخييلي للجسد مسكنٌ  « مسارات بتشكي1ت فنيِة الجمال ، لَِكْوِنهِ 

» وجوده المتخيل
)2(

ل، وتريده جزًءا من لتحقيق شغٍف تريد رؤيته في عيني الرجا 

  . الواعي إحساس ا3نتصار الذي يرتسم في شعورھا 

فالكتابة النسائية انطلقت عموما من تفجير د33ت معاني الجنس ، المنبعث من 

مكبوتات تلك الرغبة الممنوعة ، التي كانت تضعھا من خ1ل مراسيم ال1ءات التي سنتھا 

الذي َيْحُرم اختراقه ، فكانت تلك ا3فصاحات ا:عراف و القيم ، فاكسبھا مدلول الطابو 

، بمثابة المحاو3ت ا3نتقامية ) الجسد (و الممنوع ) الحزن ( الجنسية الرابطة بين الحق 

لتقول ذاتھا ، متعة القول وفتنته من ثقل التقاليد ، و سطوة أعراف المجتمع التي تحرمھا 

ارھا ، ولو كانت الد3لة 3 تحمل حقيقة إمعاًنا في التعرية بكشف أسر وأ إفصاحا،  ثرثرةً 

الصورة المضمرة كما تفسر المبدعة ُبعد معنوية إيحائھا عن تصريحية الظاھر؛ كمثل 

د3لة ما يفعل الشوق بأح1م مستغانمي وھي تبحث عن دفء الوطن ، في غربة حقيقية 

  :   تعيشھا ، و لو كانت في أحضانه  لتقول

جَ  Oَقاَراِت الَعالَِم  َذاِكَرِتي َعَشَراُت الر Oاِل ِمْن ُكل  

ْغ َعلَْيَھا ِشَفاهُ َرُجلْ    َجَسِدي لَْم َتْبَق َعلَْيِه ِمَساَحٌة َصِغيَرةٌ لَْم َتَتَمر]

ْبُت َبْعَدَك َكِثيًرا   .. َتَغر]

  ةِفي ُغْرَبِتي الُكْبَرى َيْحُدُث أْن أَْجَمَع أَْحَزاِني على َكف]ْيَك ، وأَْنَتِظُر الُمْعِجزَ 

)3(َيْحُدُث أْن أَْسِرَق ِمْنَك قُْبلًَة ، و أَنا أَِسيُر ِفي الُمُدِن الَبِعيَدِة َمَع َغْيِرك 
  

ھكذا تجعل المرأة نفَسھا في ِشعرھا حكاية مثيرة ، تريد من خ1لھا أن تتسلل إلى 

مملكة ا�بداع في أيسر الطرق ، و بواقعية الحال و المآل ، تستلذ ما تلقى من مراسيم 

لوأد ا3جتماعي، رجاَء أن ُتحظى بمكان تحت شمس ا�بداع الفني ، و 3 تھم الوسيلة في ا

، ومن ثم صارت يكتابفعل ل الجسد إلى يحولتالشعري  متنھافي تحقيق ذاتھا، فتسارعت 
                                                 

 .41ص ، والھامش الھوية وا3خت1ف في المرأة والكتابة : محمد نور الدين أفاية.)1(

 .25ص،  2003، 1ط ،  الدار البيضاء ، ، إفريقيا الشرق النص والجسد والتأويل: فريد الزاھي .)2(

 .7، ص 1976 ، فيفري 1الكتابة في لحظة عري ، دار ا[داب ، بيروت ، ط: أح1م مستغانمي .)3(
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من وراء البوح على  ل< طِ الذي يُ ، القرائي  تصورمن أولويات المسميات أجزائه  قراءةَ 

كامتداد وجودي ينجلي في « ، جسدة في الجسد المسجى عبر اللغةم، تضاريس ا:نوثة 

»بالغ الشاعرية وا�غراء كما يمكنه أن ينطبع على جسد أنثوي،  الورق المكتوب
)1(

  ،

وترى أيضا أن الروابط الجامعة بين ا:لم والجسد، إنما ھي رؤية فلسفية 3 يمكن النظر 

ارة المطلوبة ، فإن أجزاء الجسم التي تتنازعھا إليھا من زاويتھا اللفظية، و إن حققت ا�ث

القصيدة ، إنما ھي مرصد لقياس حقيقة مشاعر ا:نثى ، وھي حتما  فيالصورة الفنية 

تتساوى وكل القيم ا3يجابية ، و بذلك تجتھد في البحث عن د33ت خارج السياق النصي 

وتطالب بعد ذلك القراءة لتبرير ذلك التوظيف، الذي يظھر أنھا 3 تحسن توظيف غيره ، 

الفنية بالتماھي مع الد3لة و السمو بالمعنى إلى مشارف يقينية القيم ، التي يسعى المعنى 

  .إلى الحلول في مجا3تھا ، بعيدا عن الد3لة الطازجة القريبة التي يحملھا التعبير 

حد الفني بين التو االتعامل مع ھذالعام للكتابة النسائية الجزائرية ، ب ويتشكل الوعي

آليات ھذه الكتابة  ةإشكاليأمام  و،  بداعو ا�ة بين المرأة جديدفي خلق ع1قة العنصرين 

ي بين الجسد وا:لم ، وا:بعاد صلواتلاصورة استھ1كھا في ، مسألة الھوية في تحقيق 

 دراسةحاول النقد ا:دبي التي ترسمھا تلك الكتابة من منطلق حداثة تجربة أق1مھا، 

، وبرمجة الملتقيات الخاصة بدراسة حظھن في ا�بداع ظاھرة من خ1ل عقد الندواتال

وما انتھت ومدى توفيقھن في استغ1ل آليات الكتابة وقدراتھن في الخلق و ا�ضافة ، 

العربية؛ في انغ1ق نصوصھن على ية ائسمات الكتابة النس تلك الدراسات من تقارب إليه

بين الجنسين، والدعوة  السيكولوجيالصراع لنبش في طبيعة واموضوعات التألم الذاتي، 

 جسدالوعي المرأة ب يبقىو... الجنسيةا3نكفاء على د3ئل الفوارق وإلى تحصيل الحقوق 

التي أُريَد لھا أن  كتشافات رغبتھا في تحقيق فرديتھا الفنيةيخضع 3إبداعي ثقافي  وعي

  .تفتقدھا

 جب أن يشغل حيز اھتمام و مجادلة المبدعين ؛قيقي الذي كان يالسؤال الح و يبقى

دائم ؟ بل و يكون  ھو ما الذي يجعل المرأة موضوعاً خالداً للكتابة ا:دبية والشعرية

حينما تتوحد رؤى تعقيد ُبعدا في الالسؤال أمر ؟ ويزداد جمال التصويرونظارة التجدد وال

                                                 

 .31، ص والھامش الھوية وا3خت1ف في المرأة والكتابة:  أفاية محمد نور الدين.)1(
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الفنية ، ليتحول ما كان محور التجديد و ا�بداع لك1 الجنسين ، وقد توحدت أدواتھما 

الخ1ف بين إيحائية ا3حتقار والھامشية، فيما تراه المرأة في وصف إبداعھا من منطلق 

الرجال ، و تسعى بيديھا الناعمتين محوه و ترسيخ مفھومھا ا3نتصاري لصورتھا ، وبين 

لكة إحساس الضعف ا:نثوي في تحقيق ذواتھن انط1قا من مباركته لھن ، فدخول مم

الشعر يتطلب تأشيرة تراھا المرأة مازالت بيد الرجل ، وأنھا موضوعا و واقعا تمثل 

  .المحفز ا:وحد لحياة القصيدة 



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  143 

  تجليات صورة المرأة في النص الشعري الجزائري المعاصر

  )قراءة في نماذج شعرية(

  :تقديم 

بعد أن عرف ا�دب الجزائري المعاصر ا�ستقرار ومواكبة ا�نط�ق التجديدي، 

والتطور الحضاري العربي و العالمي مطلع عشرية الثمانينيات ، أصابه جرح عميق 

الخصوصية في مضمونه الموضوعاتي ،  عطل وتيرة تطوره ، وأصبغه بصبغة

والمحلية في التوجھات وا3ليات ، التي باتت صورته الكلية في ما بعد تلك المرحلة من 

حياة ا9بداع العام ، وقد عرفت القصيدة الشعرية خصوصية أخرى ، من خ�ل سيل 

جراح التي الدماء والدموع التي باتت تقطر من جسدھا ، تأثرا بواقع الموت و ا�لم و ال

عمت ربوع المكان و الزمان ، دون يقين قطعي بانتھائھا ، و لذلك باتت ـ و ھي ملجأ 

المنتحرين آنذاك ـ تتھادى في ثوب من الحداد والسواد ، تنبعث منھا روائح الشوق ل?من 

و ا�طمئنان المفقود ، من خ�ل عناوين المجموعات الشعرية عموما ، أو حتى داخل 

ة في العناوين الفرعية ، أو المفردات الجوھرية للقصائد المفجوعة في م�محھا العام

  .غالبھا

على أن تستقطب بحساسيتھا المتأنية ، و اتزانھا العاطفي « و بحكم قدرة المرأة 

»ُمُثل مجتمعھا و تقاليده وجميع عناصرھا ، استقطابا يبلغ حد الثبات والتكرار 
)1(

  ،

من الذي احتمى به مبدعونا، وحلموا بمستقبل ھانئ كانت الحضن الدافئ و الجانب ا3

يبنون من خ�له رؤاھم البسيطة ، في حق الحياة بس�م، فكانت الجزائر أرضا و ضميرا 

ھي رمز تلك المرأة ، و من ثم اتخذت ـ بعد ترسخ ھذا الشعورـ صورة المرأة أشكا� 

عرفتھا سيرة إبداع شعرائنا  مختلفة ومتنوعة ، سيكون لنا مع أنماط ھذا المعادل وقفات ،

  .المعاصرين ، تستحق الوقوف عندھا كمقومات فنية لبناء شعري ھادف 

وإذا تجاوزنا في بناء القصيدة عنف اللغة ، وضجيج ا�لفاظ و صخب أصوات 

التراكيب، و ِحّدة ا9يقاع الموسيقي ، فستستوقفنا صورة مكثفة آخذة بعضھا بعناق بعض، 

يھا معاد� رمزيا � يحده حد ، يشمل المرموز الحسي و المعنوي تكون المرأة نفسھا ف

                                                 

  .52ص ،  1983ط ، القاھرة ، دار المعارف ، الرواية المعاصرة  صورة المرأة في: طه وادي .)1(
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لكل د�لة رمزية وأسطورية ، تشكل تاريخ و واقع ا9نسان متجاوزة الزمان و المكان ، 

إنھا المعادل الشعري ا�كثر تلونا و انسيابية ، تتشكل بأي صورة ما شاءت ، أو ما أراده 

  :أجمل لوحات فنية من بين أھم أنماطھا ما يلي المبدع من تصور فني وخيال خالق ، في 

  

  :ـ المرأة الجسد و الد&لة  1      

  

الجسد ث�ثة ھي عناصر ا9نشاء الفني للشعر ، غلبت على .. الجمال .. المرأة 

معطياته منذ أمد ، ولذلك كانت ھذه العناصر ھي أساس ا9بداع الشعري وغنى د�لة ، 

ه الشعرية ، على مر تاريخ ا�دب ا9نساني عموما ، وإيحاء و جاذبية و خلود صور

  .والعربي با�خص 

  :تقول الشاعرة نادية نواصر 

  و ُتْعلُِن ُكلU َشَواِطِئ َبْحِري 

  ُعْرَس الِحَداِد 

  إَذا َمرW َيْوٌم 

ِك أُْنَثى : و َما قُْلَت لِي  Wِبأَن  

َساِء ِبَقْلِبي  X1(َتُموُت َجِميُع الن(
  

لشاعرة فصل الخطاب في المسألة ؛ أن تشعر المرأة بأنوثتھا قد جمع قول ا

بالتواصل مع الجسد ، ذاك ما تريده النساء ، فسمحن للشعر أن يدخل خدرھن ويكشف 

أستارھن ، و يعلََن ما ُيخفين من براعم الحسن و ا�نوثة ، وسمْحَن له أن يجول بين ثنايا 

في غير ھذا الموضوع ، من حياة الناس  أجسادھن ، فعرف رّيًا تصويريا ما كان ليعرفه

و شؤونھم ، و لذلك كانت غلبة غرض الغزل و البوح على غيره من أغراض الشعر 

  .أمرا محسوما 

و بالمقابل آمن الشاعر بأن تحرير الجسد و الحس و الشعور ، ھو الذي يمثل 

�نثوي ، الذي ا�نتقال إلى الحياة المدنية ، فاجتھد في البحث لتحويل اغتراب الجسد ا

                                                 

 . 7 . 6ص ، ص  2007، مليلة أعين ، دار الھدى ، زمن ب� ذاكرة : نادية نواصر .)1(
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يفرضه الدين وأخ�قيات المجتمع إلى وسيلة فنية ، تفّجر طاقاته ا9بداعية ُتظھر قدرة 

  . خلقه على صفحات القصيد، فاستباح بذلك بعض أجزاء جسد المرأة صورا شعرية 

و من أھم ا�جزاء التي تحركت قرائح الشعراء في وصفھا ، و أصاب تأثيرھا 

أولى مصادر السحر والحسن و البھاء ، يخاطبونھا ويتمسحون  أشغاف ا�فئدة ؛ العيون

بأطياف بداعتھا ، و من تحمله ظاھرھا من د�ئل الجمال الذي يختزنه الباطن ، و لذلك 

اتسعت مدونة الشعر المعاصر لخطابھا المباشر لفظا ، أو ما يرتبط بھا و ما يعلق في 

ر الدين لعراجي يقف يسبقه قلب المحب فيھا من رجاء وعشق ، فھذا الشاعر نو

ا�عتراف أمام حضرتھا ، منتشيا بھذا البوح ، مؤرخا لحادث غوص سفن إحساسه في 

  " : عيناك ومقبرة ا�عتراف " لجج تلك العيون التي أدمن عشقھا ، فيقول في 

  ُسفُِني / َعْيَناِك َبْحٌر َغاَصْت ِفيِه 

  َعْيَناِك لُْؤلَُؤةٌ 

    َو ُدٌر َثِميْن َعْيَناِك َجْوَھَرةٌ ، 

َخْت ِفي ِسِجلX الَخالِِديْن  Xَعْيَناِك أُْسُطوَرةٌ أُر  

)1(ِمْن لَْيلٍَة َماِجَنٍة / َعْيَناِك َصْرَخُة الِمْحَراِب 
  

لقد وقع الشاعر تحت تأثير تلك العيون ، ما دعاه إلى تصدير كل سطر في قصيدھا 

رجال على نساء فحسب ، بل لقد بلفظھا ، إن إغراء العيون لم يكن سحرا اكتشفه ال

انتشين بإحساس ذلك السر ، و انطلقن في توظيفه و وصف ما يشعرن به ، بفعل ذلك 

السحر المنبعث من أحداقھن ؛ سر جمال ا�نوثة وسھام شغاف ا�فئدة ، وھذه الشاعرة 

ما  ، تلعب دورا مختلفا و تنظر في مرآة ا3خر لتنقل" عيناِك سيدتي " نادية  نواصر في 

  :تذروه سھام العين في عمق الرجل ، من بقايا قوة الفحولة وص�بتھا ، فتقول 

  َعْيَناِك ُتْغِريِني 

اِطِئ الَمْجُنوِن ُتْدِنيِني ، و ُتْبِعُدِني  Wللش  

اٌر َمَع الَھَوى َيْسِري فَيْجَمُعِني  Wَعْيَناِك َتي  

ُمِني  Xِسْحٌر َيْكِسُرِني ، ُيَرم  

                                                 

  .39ص ،  1996،  1ط، الجزائر ، منشورات إبداع ، زمن العشق ا3تي : نور الدين لعراجي .)1(
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  ِفي َصْدِري ، ُيلَْمِلُمِني  ُيَبْعِثُر ا3َھاتِ 

ْحُر ، ُيَراِوُدِني  Xُيَراِوُغِني الس  

ْيِه ُيْرِسيِني W1(في الت(
  

لقد تقبلت القصيدة قلب ا�دوار ھذا ، من خ�ل تلك ا9شارات ا�رتدادية ، التي 

تنطلق فيھا المرأة مصورة ما تراه ، من أثر سحر العيون النج�ء في قلوب عاشقيھا، وما 

سيدة الجسد (عھا من بريق ومضة السحر والجمال ، التي ترسلھا إشارات من العين يتب

، وما يكون وراءھا من انسياق وإعجاب بالحسن والجمال الشعوري ، بما ) الظاھر

يعتري الفؤاد من بعثرٍة و لملمٍة ل?حاسيس و النشوى ، إنھا تقوم بمحاولة تلَبUس الموقف 

  .المرأة اللحظة التي تريد للرجل أن يحيى تفاصيلھا  الشعوري ، فما أجمل أن تعيش

يتمادى الشعراء في التحليق بسحر العيون والتعلق بأذيالھا ، حالمين في رحابھا 

النقية المفعمة بالصدق و الطھر ، ليصل الشوق إلى مطارحھا بالشاعر عمار بن زايد ، 

ذعن جوارحه،  يترجمھا أن يعيش لحظة الصفاء في تلك الربوع ، فيخشع قلبه للحب وت

، حينما يسمح له بالرؤية من خ�ل الحال،  فيرى ما " إنما الحب عبادة " قوله في قصيدة 

  : ينعش أحاسيسه و يحررھا ، فيقول 

  أْلَمُح الُحبW ِبَعْيَنْيِك َمَراَيا 

  و َسَماَواٌت َجِميلَْه 

  أْلَمُح ا�ْغَصاَن َتْزُھو َبْيَن أْنَساٍم َعلِيلَْه 

اَج ُزُھوًرا و ُوُروًدا َتحْ  Wِمُل الت  

  و أَرى الَماَء لَُجْيًنا 

  و ا�َحاِسيَس َسِفيَنْه 

  َكيَف أَْدُعوِك ؟

  َمَ�ًكا ؟

)2( أَْم أَُناِجيِك َحَياِتي ؟
  

                                                 

 .15ص، زمن ب� ذاكرة : نادية نواصر .)1(

 . 53ص،  1983رصاص و زنابق ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط : عمار بن زايد .)2(
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لقد منح الحبيب حبيبه سر العيون ، و باتت تلك رابطة العشاق � يقوى على 

لھا بعضھم بعضا في خلوة الروح وفلوات اختراقھا الوشاة والمغرضون ، يناجي من خ�

العواطف و ا�حاسيس ، و ما كانت العين إ� رسو� للقلب ، � يحجبھا حاجب و� 

  . يقطعھا قاطع 

و واكبت الشاعرات الجزائريات نظراءھن الذكور في الغزل ، و بَنْيَن فيه بعض 

د�لھن ، ما تحمله من المفاھيم الخاصة ؛ فأبرزن من خ�ل العديد من م�مح أنوثتھن و 

د�ئل خاصة، فھذه الشاعرة زھرة بلعالية حوار التساؤ�ت المؤلم الذي يتمثل في إحساس 

الوفاء الذي ترى فيه أھمية الشعور بذاتھا ، فھي كغيرھا من النساء لھا مرآة صديقة ، 

ك�تھا؛ تبثھا شجنھا و تحاور من خ�لھا تفاصيل نفسيتھا المتألمة، و تھمس لھا بدفائن مش

و ھل أن ما تبذله كاف لكي يجعلھا تظفر بوفاء الحبيب ، و أن تتوج ملَِكة فؤاده و سيدة 

  :أشغاف قلبه ، فتقول 

  أُْغِرُق َجْفِني ِبا�َْزَرْق 

  َعلW ا�َْزَرَق 

  ُيوِحي لُِعُيوِني 

  ِبِبَداَيهْ 

  َفَحِبيِبي 

  َيْبَحُث َعْن لَْوَحِة ِعْشٍق 

  َيْقَرأَُھا 

 Xُش ِفي َعْيِني و ُيَفت  

)1(َعْن آَيْه 
  

قد يصل التكامل في وصف المشاعر مبلغ التماھي ، فتتحول صور التعبير عن 

العشق و الغزل صدى للطرف ا3خر ، يشاركه الوجود في حضوره أو في الغياب ، 

فيكون منقوع قول المرأة تعبيرا على صمت الرجل ، و تفجيرا لمشاعره التي تنتظرھا 

؛ فيكون لب قول الرجل إفصاحا ، لما لم تقو المرأة على مزيد من  والعكس كذلك

                                                 

  . 72صص ،   2007،  1ط، القبة ، منشورات ارتيستيك دار ا�خبار للصحافة ، ما لم أقله لك : زھرة بلعالية .)1(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  148 

الصمت عليه من مشاعرھا المكبوتة، و قد قيل أن الشاعر نزار قباني حين يكتب شعره 

يتحدث عن المرأة من خ�ل نفسه ، وھذا � يعني أنه يتحدث  «في نون النسوة ، إنما 

»عن نفس الرجل اتجاه المرأة 
 )1(

 .  

كثر فعلت العيون و سحر سھامھا و رموشھا الحارة بالشعراء ، إ� أنه ھكذا و أ

كانت �جزاء أنوثة أخرى في جسد المرأة نصيب ، من خ�ل محاورتھا و إبراز بعض 

الوميض في سر جمالھا ؛ كالشفاه و ا�بتسامة الحالمة، و النھود و حلماتھا التي أثارت 

زي � الصوري ، خاصة وأن الد�لة ا�قرب انتباه بعضھم فاسُتخدمت في مدلولھا الرم

للتفسير أنھا عنوان ا�نوثة و البلوغ ، و يطلعنا الشاعر عثمان لوصيف عن تفاصيل حلم 

عاش سعادة لحظاته ، بين أحضان حورية أحبھا فزارته في المنام وراح يصف تفاصيل 

إليه روائح عطرھا  حلمه ؛ إنھا عاشقة الضوء تختال إليه في غفلة من الكون، وقد سبقتھا

المنعش ، تتسامى بين أضلعه رشيقة الخطى، حتى � يشعر بھا لتم?ه با9حساس الساحر 

الذي يشعر به أھل الفردوس ، وتباغته بثدييھا رمزا حنانھا ومحبتھا ، لقد أسكرته قب�ت 

  : السعادة وإحساسھا الرائع، وجعلت منامه دليل الحياة التي يريدھا واقعا ، فيقول 

ِشيَقة  Wَتْھفُو على أَْضلُِعي ِبُخَطاَھا الر  

ًة ِمْن أََغاِني الَفَراِديسِ  Wَساِكَبًة ِفي َدِمي َجر  

َمالَة  Wأَْسِكُر َحّتى الث..  

  َتْحُنو َعلَىW ِبَثْدَيْيِن َيْنَدلَِقاِن َسَ�ًھا و ِدْفًئا

  َجَناٌح أَلِيٌف ُيَدثXُرِني

ذُ  Wٍة َتَتَرذ Wٌت َحلِيِبي�َمْسُحوَرًة  قُُبَ ...
)2(

  

و ما مْيُل الشاعر إلى ذكر ھذا الجزء الصغير من جسد المرأة ، إ� دلي� على 

ا�نتباه إلى الجسد كله ، و بذلك يصبح توظيفه ما ھو إ� د�لة رمزية ، إلى الرغبة في 

تعريف الطرف ا3خر بھذا ا�ھتمام ، فتكون إثارة ا3خر با�نتباه إليه تتم عن طريق 

ركيزه على ما لم ينتبه إليه ا3خرون ، و ما ھذا إ� رغبة في الحبيب كله � الموضع ت

  .المشار إليه فقط 
                                                 

 .12ص،  1964بيروت ،  ، دار ا3داب، نزار قباني شاعرا و إنسانا : صبحي محي الدين .)1(

 . 25 ص،  1997نمش وھديل ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  :عثمان لوصيف .)2(



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  149 

إن توظيف مفاتن المرأة في مجموع الشعر الجزائري المعاصر الجاد ، الذي يؤمن 

النقاد بفنيته ـ فيما أتيح لي ا�ط�ع عليه ـ ، لم يتجاوز ھذا التوظيف الشعوري لتلك 

ن ، و ما كانت في ثنايا قصائدھم إ� استجابة ، لجانب الصورة الشعرية لحبھم المفات

الصافي ، و كان الشعراء فيه على خطى عشاق بوادي بني عذرى ، و لم يتجاوزه إلى 

الرغبة الجنسية المريضة ، والصورة الظاھرة التي شاعت عند غيرھم في أقطار أخرى، 

حتى تدفع النقاد إلى اعتبارھا غاية لذاتھا ، إنما  و لم يتمادوا في تجزيء تلك الصورة ،

كل الدرس النقدي يصل في قراءة ھذا النموذج إلى مبلغ مشترك ، يتمثل في أنھا رموز 

  .نفسية � يمكن أن تكون غاية لذاتھا كما سبق 

و لذلك نلحظ عدم تمادي ممثلي ا9بداع عندنا في اعتبار ھذه الم�مح مطلبا خالصا 

تعة و ا9ثارة ، و تأكيد الرجولة و العبث بم�مح ا�نوثة م�مسة و استلذاذا ، لتحقيق الم

رغبة في تحقيق ضرب من  «و كأنھا ممارسة فعلية على سرير القصيدة ، و إنما كان 

 »ا�نسجام و التوافق بين ما ُيرغب فيه و ما ُيخشى منه 
، ولذلك يراھا في تكاملھا )1( 

وله تصويرا وإبداعا فنيا ، وبذلك يريد الوصول إلى عمقھا معه امتلكت حق وجودھا في ق

   .الجميل شعوريا ، وما أجزاء ا�نوثة المذكورة تلك إ� مرآًة لبلوغ الباطن 

  

  :ـ المرأة في شعر التصوف  2    

  

لقد بلغت صورة المرأة مبلغا من التصوير الفني ، جعل من جسدھا يتحول إلى قيمة 

ھا النفسي عدد من الذين أرادوا السمو، بد�لة تلك ا�جزاء غيبية ، تفاعل مع تأثير

وتقديس م�محھا كونھا ھدية b لaنسان ، فبادروا في إحياء قلوبھم بضياء ذلك المجسم 

النوراني ، الذي ذابت فيه العديد من الرغائب الجنسية الجسدية، و بات تحليقا ببعد فلسفي 

السلف العربي في تراثه الفكري وزاده التليد ،  أدركه المعاصرون ، بالتواصل مع آثار

وما وجده من استقبال الساحة الفنية الجزائرية للتجديد باحتضان القصيدة الحرة ، و ما 

                                                 

، 1978، 1، طالرمز الشعري عند الصوفية ، دار ا�ندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت : عاطف جودة نصر)1(
 . 131ص 
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منحته من متسع لحرية الد�لة ، و ما أوجد من جدل القراءة و سجال التأويل ، في بلوغ 

  .كل تلك الد�لة معاني المبدع الشعرية ، رغم شعوره بعجز اللغة عن حمل

و عرفت فترة التسعينات من القرن الماضي ، بروز أسماء كانت لھا اليد الطولى 

في بعث ھذا التوجه الشعري ، مساھمين في تحديد م�محه من خ�ل تلك ا�عمال الفنية، 

ع من خ�لھا ريح الحب الجميل في أسمى إحساسه ، وحولوا بذلك مفھومه  Wالتي تضو

جھة كان لھا الحضور الھام في التعلق النفسي ، وابتعدوا بالجسد عن موائد النبيل ، إلى و

القصائد ، و عن أنياب و مخالب الجياع الزرقاء من آكلي مفاتن النساء ، ومدنسي البراءة 

عالم و أي عالم أرحب منه و أعظم ؟  « و اليفاعة و الجمال ، مؤكدين في ذلك أن الحب

وفھمه شيء آخر ؛ إذ � يلجه بالمعنى الصحيح إ� أولئك  ذلك بأن ولوج ھذا العالم شيء

الذين يفھمونه ، ويدركون ما يعج به من أضواء و أنغام وعطور ، و ما ينتثر في آفاقه 

»من حقائق و معاني وقوى ، و ما يفيض منه على ا�رض من آ�م وأفكار 
)1(

.  

شاعر عبد b حمادي ومن بين التجارب الفاعلة الغنية في ھذا المجال ، تجربة ال

حين بدد صورة الحب الجسدي الذي عرفته فترة ا�يديولوجيا ، و وجه ا�ذھان  إلى ھذه 

الصورة من الغزل الصوفي النقي ، فباتت م�مح الجمال من عيني أنثاه ياقوت الرحمة ، 

وجدائل حسنھا م�ذا جمي� يصبو إلى أبخرته المنعشة، وسحر العيون يسرق من المحب 

ساسه با�شياء ، و تتحول تلك ا�جزاء نورا يسترشد به طلعة بھية ، و صدرا للراحة إح

ما  «، تماما ... النفسية ، و َشْعر غجري تقتات الغربة من لونه وإبحاره ، أصابع كاللوز

ينعته الصوفية في عرفانيتھم بأنه رؤية الكثرة في الوحدة ، ومشاھدة التعيينات الجزئية 

 »كثيرھا ، وتعدد مظاھرھا في الوجود الواحدالمتخارجة في ت
، وذاك محراب الشاعر )2(

  :في صلواته ، يعيش فيه متعة الروح و عظيم لذتھا ا9نسانية ، فيقول 

  َدِعيِني َيا اْمَرأَةً 

ْحَمِة  Wِمْن لُْقَياكِ .. أَْلَتِقُط َياقُوَت الر  

  َو أَلُوُذ ِمْن أَْبِخَرِة الِفْتَنةِ 

                                                 

 . 11ص ، د ت ،  بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة ، ند العرب فلسفة الحب ع: عبد اللطيف شرارة .)1(

 . 244 ص،  الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر .)2(
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ْيهِ ِبَجَداِئَل َتدْ  Wَفُعِني لِلت  

..............  

  َما أَْشَھى أْن ُتْدَفَن ِفي َصْدِر اْمَرأَةٍ .... 

  ِمْن َغْيثٍ 

 Xر Xإلى الس Xر Xو َتُبوُح ِبالس  

  وَتُذوُب ِفي ِمْعَراِج القُْبلَةِ 

)1(َحتWى ا�َْعَماِق 
  

قبل،   لم يعد الجسد مفتاح الشھوة العارمة للشاعر حمادي ، كما كان لغيره من ذي

بل أصبح  تھجدا في محراب الص�ة الخاصة ؛ يعبد جمالھا و يداوي من خ�لھا روحه 

الظمأى إلى ا9حساس بذاتھا ، و بلوغ مرام المساَفرة مع الفيض عبر السدود، إنھا رحلة 

في باطن النفس ، تداوي علة الشاعر وإحساسه المبطن با�شياء، و ما نصادفه من ألفاظ 

رX ، ِمْعَراِج القُْبلَِة ، الَجَسِد الَمْحُظوِر ، الصوفية مثل ال Xإلى الس Xر Xْيِه ، َتُبوُح ِبالس Wْحَمِة والت Wر

لََواُت ِفي ِمْحَراِب َشْھَوِتَھا  Wة ، والصWُد ِبالِعف Wا9ْبَحاُر َيَتَزو.  

و ما كانت تجربة الشاعر عثمان لوصيف تجربة أكثر اتساعا ، و أغرز إنتاجا 

لھذا المجال التصويري ، حين توزع ھذا الشعور في غير ما موضع من  ادراكوأدق إ

دفات عديد دواوينه ، واختط فيه صورا غنية ، كان من الصعب علينا اختيار إحداھا 

وقف على ُبعد ھذا " آيات صوفية " تمثي� لتصوير ھذا ا9حساس البديع، فمن خ�ل 

لحسي و الشعوري ؛ ليتحول عنده طقوًسا ا�تجاه في الغزل ، و تجاوز فيه الك�م ا

اختلطت في بعض مفاھيمھا بالقيمة الكبرى في حياة ا9نسان ، � تفارقه حتى في أخص 

لحظات الحياة ، فإن رأى غيره الحبيبة حالما منتشيا بلحظات اللقاء في زمن ا�خت�ء 

و حين يغمض بالذات ، فإن لوصيف يرى نور حبيبته في السجود زمن الخلوة بالنفس ، 

عينيه في نشوة الخوف من النسيان ، يرغب في تأمل نور وجھھا وسحر عينيھا ، كي 

يغرق في الفيض و يسكر، و يبلغ باللقاء مبلغ ھدوء النفس و طمأنينة المتھجد الورع ، 

                                                 

، ص  2002/  2001،  3ط، قسنطينة ، مطبوعات جامعة منتوري ، البرزخ و السكين  :عبد b حمادي .)1(
 145 . 144 ص
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إنه يعيش حبه في ملكوت من الطھر، � يخشى الموت بعدھا ، و تنير الوردة ا3دمية في 

  :م مشھدا من الرھبة و القدسية ، في قولهقلبه ، إنه يرس

ُجوِد أََراِك  Uِفي الس  

  َفأُْغِمُض َعْيِني 

  ِمْن َنْشَوِة الَخْوِف 

َل َوْجَھِك أَْكَثْر  Wأُْغِمُض َكْي أََتأَم  

  َيأُْخُذِني ِسْحُر َعْيَنْيِك 

  ...أَْغِرُف ِمْن َدَفَقاِت الَجَماِل و أَْغَرُق ِفي الَفْيِض 

...أَْسَكْر 
 )1(

  

و إذا حللنا دوح الشاعر ياسين بن عبيد ، فإننا سنقف أمام تجربة صوفية تمثل 

ع�مة أخرى في ھذا المجال ، إذ ُتصنف أعماله ا9بداعية على عتبات أكابر مبدعي ھذا 

التوجه ، فيتنقل بحبه بين جنان الفضاء الحالم بالشوق والمعتق بالصفاء، يعانق في فسحة 

مال حبيبته ، برؤى صوفية حالمة ، ويجوب مناھلھا عابدا متھجدا الحب طاھر عذوبة ج

يحل في سكونھا بمتعة الشعور ، سكرانا بدوالي العناقيد التي تتقاطر من بين جدائلھا ، 

لتم? راحتيه بلذيذ العشق ، فَيطعم من وصالھا عنبا ووردا و حسنا ، إلى أن تذوب على 

يكون ھو ھي وھي ھو ، تتوحد النفسان في قداسة شفتيه ، فينتعش الجسد بذلك الحلول ، ل

  :و تنحل فيھما كل معاقد الحب ، فيقول 

َؤى          ... َعddُذَبْت َمَواِرُدَھddا  Uرddا الddُتَعاِنقَُھ

ُج ُمْنَقِطdddَع الَھdddَوى                   W�dddا الَحdddأِْتي ِبَھdddَي

َوالَِي َرْوَعddddًة            Wدddddا الddddَرْت ِمْنَھdddd Wو َتَخم

ddًة           ُذوِبdd Wِج ِفض Wرddَفِتي الُمَضddى َشddَي َعل

َكdاِئٌن    .. َوَكَما َتُكdوِني.. أَُكْن ..ُكوِني 

ْعَل الُمَساِفَر ِفي ِدِمي Wو َسأَْخلَُع الن  

ٌة  Wوِفيdddddِد          ... ُصdddddَل َعاِبdddddِرَبْت َمَناِھdddddَش

و َيلddddddُوُح َمْعلَُمَھddddddا الَبِعيddddddُد لَِقاِصddddddِد           

ْت ُكddُروَم الِعْشddِق َفddْوَق َمَواِئddِدي َعَصdرَ 

ي ِمddْن َرَواِعddِش َواِجddِد            Xرddي ِبِسddواْمِض

أَنddا ِفddي ُدُروِب الِعْشddِق  أَْتلddُو َشddاِھِدي 

 U2(َجِميَع َمَعاِقِدي..ِفي َوْصلِي.. وأَِحل(
  

                                                 

 21 . 20 ص ص،  1997 ، الجزائر، للطباعة و النشر دار ھومة ، اللؤلؤة : عثمان لوصيف .)1(

  .17ص،  1995، الجزائر ، المطبوعات الجميلة ، الوھج العذري : ياسين بن عبيد .)2(
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لقد باتت حبيبته قمرا يشرق على قلبه ، ليم?ه نورا و يقينا بالوجود ، ويشرب من 

ھر العذوبة خمر الجنة فتحيا فيه م�مح وجوده و يطرد من كيانه كل رجس ، وباتت ن

، وھذه ...) يا أنت وكوني أكن ( سر أسرار ع�ئق نفسه وكنز فيوضه القدسي ، يناديھا 

إشارات عرفانية ظھرت في فكر الفيلسوف الصوفي العربي الح�ج ، إيغا� في مستوى 

  .إشراق فكره 

زعة التصوفية في الشعر الجزائري المعاصر ، و باتت ِقبلة  لقد سرت ھذه الن

العديد من الشعراء الشباب ، و حينما نتوقف أمام تجارب بعضھم في ھذا السياق ، نجد 

أنھا في عمومھا اتسمت بالتميز ، ويبقى البوح الذي يخالج النفس الرقيقة الشاعرة ، قد 

�لم ، حتى يستعير الشاعر �سم يصفد القدرات و يكبل حتى مستوى ا9حساس با

محبوبته لفظا دا� على ما بلغته في نفسه من قداسة ومكانة ، فليلى رمز صوفي شاع في 

أشعار غ�تھا ، ممن اعتنق التحليق في سماء الشذرات العرفانية الربانية ، قصد ا9شارة 

حتمال، فقد لرجع الصوت تأكيًدا على الحس المرھف، والعشق الرباني الذي بات فوق ا�

سافرْت ليلى بالغزل إلى مشارف ا9حساس بالوجود أين ينعدم الصوت بعدھا ، و نيران 

العشق قد التھبت كمعبد بوذا، يصرخ من حرھا الشاعر إدريس بوذيبة حتى الفناء لينتھي 

  :ببلوغ نھاية الرحيل ، فيقول

  َفِعْشقُِك ِنيَراُن َمْعِبِد ُبوَذا  

  ُتِطلXيَن ِمْنَھا 

  ْيَمة ُنجَ 

َحاْب  Wُمَساِفَرةٌ ِفي الس  

  و أَْنِت َيا لَْيلَى 

  ِبَعْيَنَي ِخْرَقة 

  َتلُوُح َمَساِويَر ِوْرٍد 

)1( ِبأُْفِق الَفَرحْ 
  

                                                 

 . 28ص، الجزائر ، مطبوعات اتحاد الكتاب الجزائريين ، أحزان العشب و الكلمات : إدريس بوذيبة .)1(
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فالبوح أوج التجربة النفسية المشحونة ھموما و آ�ما ، و يتخذ منه الشعراء «

»متفرجا يخففون فيه عن ذواتھم المثقلة 
)1(

وف الشعري منزع ، ولذلك بات التص 

الشعراء في عالم ا9بداع ، لما يھيئه من حالة الھدوء النفسي ، وا9شراق النوراني 

المعرفي التذوقي الفني ، و السمو بالفكرة من المجرد ا9نساني إلى عوالم ا9حساس 

، من خ�ل القدرة على التعبير عن عواطف الشعور الذوقي في أسمى  اليقيني الصادق

، وأشمل د��ت الحركية اللغوية ، التي تجتھد في قراءة أفكار صاحبه  درجات الصدق

وتقديم ا9شارات للمتلقي ، فتفقد بذلك الوظيفة الوحيدة لھا وھي الكشف ، وتصبح عام� 

، فلله ما باتت ... إضافيا للغموض الذي يصبح سمة الظاھر النصي في ھذه ا�عمال 

ت ليلى ترأف بحال ھؤ�ء ، و تمسح بكف عليه صورة المرأة من تحول جذري ، لي

  .الوفاء ما يشعرون به من إحساس 

و إذا استكنھنا عوالم أخرى في ذات المجال ، تقابلنا تجربة الشاعرة زھرة بلعالية 

و تزھر كلماتھا كما أزھرت عند نظيراتھا دون كلل ، و من ذات مشكاة الد�لة تقتبس 

كامل ، ولو كانت الصورة تنطلق من كذب تصويرھا ، �ستنارة عمقھا من قوة الت

العواطف، 9دراكھا أن عواطف الداخل � يمكن أن تكذب �نھا تزھر بالقلب ورودا 

  :وأمنيات ، و حنينا و بھجة و حقو� ، فتقول

  إِْن َدَخْلَت َقْلِبي َيْوًما 

  و َرأَْيَت الَوْرَد َيْصُحو 

  َفْوَق أَْشَعاِري الُحقُوُل ..و َتَھاَدْت 

ْحَت َحِنيًنا  و Wَتَفت  

ْوَر َشاْء أَْن أَُكونَ  Wَفِ?ََن الد   

  َزْھَرًة َحْمَقاَء َتْھَوى 

ُبوْل  U2(الذ(
  

                                                 

،  1985،  1ط، سوريا ، دمشق ، ن آمؤسسة علوم القر، جن في شعر العرب و الس رُ سْ ا�َ : حمد مختار البرزة أ.)1(
 .648ص 

 . 62ص ، ما لم أقله لك :  ةزھرة بلعالي.)2(
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العوالم الخاصة، مرآة التي تنساق إلى قياس الحبيبة من الشعرية ا�كوان ولعل ھذا 

المرأة ، إ� من خ�ل النفس ، فالزھرة التي بداخل  ةللذ و المحلقة في فضاء ال� حضور

تنضج بالحياة وا9حساس ، وتنمو بالتعابير الجميلة و فسحة التصوير، و لذلك � تحتاج 

إلى حرب من الصور ، و � جمع من المعاني حتى تستعيد الحياَة و النظارَة ، و ھكذا 

كانت الرؤية ا�نثوية لصورة الغزل الصوفي ؛ في أنه نور ينطلق من الداخل ، و إن كان 

و يلقي ظ�له على الخارج ، إنھا على لسان حمادي المعجزة التي تقاوم  يظھر بصورته

الذبول بمياه الحياة من خ�ل الكلمات الجميلة، والغزل بوسيم مفرداته و إيحاءاته ، 

  .واستج�ء أكوان خاصة � تتحقق على أرض الواقع، إنما ھي باحات المدينة الفاضلة 

  

  :ـ المرأة الوطن  3

  

شائعة في تصوير الوطن في الشعر عموما ، و في شقه الحديث من ا�شكال ال

والمعاصر خصوصا ، أن يتخذ من م�مح المرأة و صورتھا مادته التعبيرية ، ُممِث� في 

أغلب حا�ته ا�م ، وفي بعضھا الحبيبة ؛ لما لھذين النموذجين التصويريين من وقع على 

از مشاعره وأحاسيسه، حين ينتقي من نفسية الشاعر ، و أبعاد فنية مساعدة على إبر

صورة الوطن ما كان أقرب إلى الفؤاد، وأم? با�حاسيس إلى واقع الشعور العام ، و � 

، يمكنه أن يساعد المبدع في تجسيد صورة الوطن ) ا�م والحبيبة (غير ھذين المظھرين 

  .، أًي كان في الزمان والمكان  في عمقه

للمرأة بصورة عامة ، ول?مھات بصورة خاصة، ومن و من ھذا ُيعد الوطن رمزاً 

السھل بذلك توحيد الجسد البشري ا�نثوي بجسد المدينة ، �شتراك الجسدين في عامل 

التأنيث اللفظي و اللغوي من جھة ، ومن جھة أخرى فإن قداسة المكان في نفس المبدع 

ا9حساس ، وغنى  من قداسة ُمماِثله ، لذلك اصطفاھا لتمثيل صورة الوطن بقدسية

  .المشاعر الصادقة ، فتماث� في صورة واحدة اكتملت دقة وعذوبة و اندماجا 

بالتركيز على الجانب النفسي الشعوري،  لقد اھتم الشعراء في تمثيلھم للوطن بالمرأة

و بات عليھم اختيار أكثر ا�وصاف رسما لصورتھا من جانبھا المعنوي ، وتكثيف تلك 
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ى ما تمثله تلك ا�جزاء المستخدمة في الوصف في نفسه؛ إنھا صورة الصورة بإبراز مد

الوطن ، وما ينالھا من / تقدم مستوى ما يكنه الشاعر من احترام للصورة المثالية للمرأة 

مجد وشرف أو ما يثيره من د�ئل التقديس، والمحبة للصورتين المتوحدتين في إطار 

، و المرأة نبع الحنان و رباط  ةالعزة و القدسيواحد ، إنه الوطن مبعث المجد و القوة و

  .ا9نسانية بالوجود ، ودليلھا على الوجود و العدم 

كما أن اختيار الشاعر للمرأة واسطة في إبراز صورة الوطن ، و تقريب مشاعره 

الخاصة من خ�لھا ، و وشوشة ا�عتراف بالھمس � تكون إ� للمرأة فھي الحبيبة التي 

ن ل�عتراف لھا بالحب ، وھي ا�م التي يشعر المبدع بوجوده في إعادة يشتاق ا9نسا

ا�عتراف بحبھا، فعذوبة الحب في ا�عتراف بمدى ما يكنه للمرأة في ھاتين الصورتين، 

، وما يحدثه حبه من إحساس  إنما ھو اعتراف بالتواصل والتكامل مع صورة الوطن

سمو الع�قة بين ا9نسان و صورتي المرأة بالوجود والبقاء ، وسمو الع�قة معه ، من 

  .المذكورتين في حياته ا�جتماعية وا�خ�قية الطبيعية 

و التجربة الشعرية في ھذا المجال تبدو غنية تعبيرا عن الوفاء العظيم ، وتأكيدا 

على الو�ء ا�عظم لھذا الوطن و ما يمثله بالنسبة للشعراء ، ممن عاشوا تاريخ الجزائر 

نة المستعِمر ، أو من يشاركون بعصارات فكرھم في بناء مجده في ھذا الزمن ، زمن مح

من خ�ل ھذه ا�صوات التي ترتفع في سماء المشھد ا9بداعي المحلي ، مساھمة في بناء 

  .الصرح الفكري العام 

لذلك يبدو في انتقائنا للنماذج المعبرة سنجد صعوبة ، فإن بدأنا برعيل صناع 

جد ، سيرتفع صوت الشاعر المرحوم عمر البرناوي ، الصادح بحب الوطن التاريخ و الم

، و متحديا أن يكون الحسن قد اكتمل إ� في وجه ) الجزائر (معترًفا بمدى عشقه للبيضا 

دا ذلك الحسن بجمال ُحوِر  Xحبيبته ، وبھاء طلعتھا دليل على نيلھا كل الخلد والمجد ، مجس

مصادر التشريع ا9س�مي من قرآن وسنة طاھرة ،  جنة الخلد، وحسنھن الذي تصفه

فالوطن في يقينية الشاعر ھدية b ، و ما يعطيه المولى عز و جل � يمكن أن يخامره 

نقص أو مساءة ، فھي كل الحسن و كل الجمال ، وكل المجد الذي � يمكن أن يحيطه 

  : قول الشاعرحب البيضا إدراك البشر، وقد جمع 
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؟   َمdddْن َذا ِفdddي  Uدddd Wِك النdddَِن لdddالُحْس

ْنـdddـَيا            Uي الدdddُة ِف Wـنdddِت الَجـــdddأَ َفأَْن

  و الُحْسـُن ُھَنا .. و الَخْيُر ُھَنا 

لddَِك الُخْلddُد ... َيddا َبْيَضddا ِعْشddِت   

ddْعُد .. َفddالُحوُر ُھَنddا  Wا السddو ُھَن

)1(وُھَنا الَمْجدُ .. والُحبU ُھَنا
   

ھا سمحا بھيا ، ُيْنِبأ بما يختزنه عمقه من حب لب�ده أرضا لقد رسم البرناوي وج

وتاريخا ، و ما دقة توظيفه للمفردات إ� دلي� على ذاك ا9حساس المتفجر ؛ أنظر ما 

في السياق العام لبوح الشاعر ، و رغبته في اكتمال عناصر " ھنا "يفعله تكرار لفظ 

وبي الذي تجسدھا تسبيًحا في روحه الصورة بكل وجھاتھا ، نجد الشاعر عزالدين ميھ

وفي جسده ، إنھا عشقه ا�ول و ا�خير ، يأمل أن يبحر في عيونھا الجميلة ، و تتنفس 

في شموخھا و مجدھا روُحه ، التي يؤكد أنه � ينبع للحسن فيھا إ� رسم واحد ، لكان 

ؤمنا بعظمته آمن به معتقدا أنھا وطنه الذي قدسه و مجده ، ورفعه في علياء الشموخ م

  :بعد b ، فيقول 

َمَتى َسأُْبِحُر ِفي َعْيَنْيَك َيا َوَطِنdي        

َمَتddى َسأَْرُسddُم ِعْشddًقا أَْنddَت َمْنَبُعddُه             

  إَِذا َذَكْرُتَك ُكْنَت الُحْلَم َيا َوَطِني

dddُعِد  Uي الصdddَد ِفdddَناَك الَمْجdddي َسdddي ِفdddو أَْمَتِط         

َيddddا َبلddddَِدي                          bِ ـ َبْعdddدَ   َفأَْنdddَت أَْعَظddddُم ـ

)2(ِديــوُكْنَت َتْسَبُح ِفي ُروِحي وِفي َجسَ 
  

إن ميھوبي في عفوية البوح بالعشق يرسم ا�وراس في صورة الحبيبة، بما َعِلَق 

في صدره من معاني الحب و الشوق ، ويزيد في الرسم اعتزازه بحب الوطن والغيرة 

       جيل التحرير ويمكن اعتبار صورة ا�وراس في سياق ھذا التعبير عليه ، على غرار 

تسعى بوضوح إلى قطع الصلة ا�يقونية الفوتوغرافية المحاكاتية ، بين نص ا�وراس  «

»كنسق من الع�مات اللغوية ، و ا�وراس كمرجع أيقوني طبيعي خارجي 
، وتتخلص )3(

، التي فُرضت خ�ل و ُبعيد وتتخلص بذلك من ا�ستحضار الذھني لنمطية صورته 

ا�ستق�ل ، في كونه جبل من حجارة يحمل معاني الشدة والمقاومة و الشموخ ، وغيرھا 

  .من المعاني المناسبة لواقعه ذلك 

                                                 

  .31ص،  )ت. د (، الجزائر ، وزارة المجاھدين ، مطبعة الفجر ، من أجلك يا وطني : عمر البرناوي ).1(

 .64ص،  1985،  1ط ، باتنة ، لشھاب دار ا، في البدء كان أوراس : عزالدين ميھوبي ).2(

 .146في ظ�ل النصوص تأم�ت نقدية في كتابات جزائرية ، ص  :يوسف وغليسي .)3(
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كل شاعر إ� ويحب وطنه ، و� يمكن قياس مدى ذلك الحب ، فھو يمثل له كل 

تودع الجمال أبھى الصور عن ذلك فإنه سيقطف من علياء مس شيء، وإن أراد التعبير

وأنظرھا ، وينثر على تمثال الخلود لديه من عبير فؤاده زھور الربيع المثالي، حتى تغدو 

؛ حين يراھا ربيع كل الجمال ، "جزائر" كما يصفھا الشاعر بشير عجرود في قصيدة  

 فھي أميرة قلبه ، يھيب بكل الزنود السمر أن تدافع عنھا ، وتحمي مجمع الحسن الذي

يعشقه ، و � يريدھا أن تخدش أو يحول لونھا ، لكونھا مصدر اعتزاز وحياة للجميع ، 

  :فيقول متباھيا بحبيبة يريد للجميع أن ينعش حبھا 

  ...َرِبيٌع 

ِبيِع َجَماْل ،  Wو َوْجُه الر  

ِبيُع و ُكلU الَجَماْل  Wَفأَْنِت الر  

  َجَزاِئرُ 

  أَ لَْسِت ا�َِميَرةُ ؟؟

  لُوِب ِضَياُء الُمَقلْ لُِكلX القُ 

)1(َنَغاُر َعلَْيِك أَِميَرةُ 
  

من أسمى الصور التي تجلت فيھا أرض الوطن الحبيب رمزا ھي ا�م ، فكثيرا ما 

كان الشعراء يتوددون إليھا توددھم ل?م الحالمة الرؤوم ، و كثيرا ما فتحوا صناديق 

زيزة الثمينة ، �نھا ذاتھا أكبر ھدية  أسرارھم ، ليقدموا لھذه الغالية الھدايا الكريمة و الع

ُتمنح لھم فيحملون على أكف القصائد، ومناديل العبارات والصور أحاسيسھم حارة 

  . ترقص من فرح اللقاء ، ليصدحوا على مسمع الدنيا إعترافھم بحبھا 

فإن كان المحب يحرض على ا�حتفاظ بأسرار حبه ، و يترك التعبير للصمت فإن 

بة يستوجب على جميع العشاق إع�نه ، و التوسع في تصويره و لو نالت حب ھذه الحبي

النفس في ذلك المشقة و العناء ، فالعشق تعذيب للنفس في طلب الحبيب ، و الوطن أسمى 

من يحق له ذلك ، ف� مستحيل في تصوير ھذا الحب ، الذي إن استحكم بصدق في القلب 

ءلت الشاعرة زھرة بلعاليا عن فيض الحنان في � يسع النفس منه فكاكا، لذلك و إن تسا

                                                 

  . 658ص ،  2002،  1ط، مليلة أعين ، دار الھدى ، 1ج موسوعة الشعر الجزائري: الربعي بن س�مة وآخرون ).1(
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تجربة الحب لھا مع الوطن ، تدرك أن الخلوة مع النفس تعلي صوت البوح ، و توقظ 

، قد يكون  أتعاب العاشقة التي ترجو ترجمة ذلك الحب ، في أمواج الشوق إلى الوطن

ره ، فحال الشاعر بين عشق لمحبوب يرسمه القلب وتعجز ع الجسد بعيدا عنه Uن َتَصو

  :العين ، لذلك كان تألمھا كشاعرة وامرأة ، وقد جمعت ھذا البوح في قولھا

  و َسأَْحِكي ِفي َدْھَشِة َعاِشَقٍة 

َك ِمْن َقْلِبي  Uَكْيَف َتَمَكَن ُحب  

  َفإَِذا اْنَفضW الَعالَُم ِمْن َحْولِي 

  و ُغلXَقْت َجِميُع ا�َْبَواِب 

  ْر َسأَُفتXُش َعْن َتَعٍب آخَ 

  ُيوِقُظِني 

  َيا َوَطًنا  َتْرقُُد ِفي َحْيَرِتِه أَْتَعاِبي 

  و َكَعاِشَقٍة أَْو أَْغَبى 

)1( َسأَُخطU َقَصاِئَد ُحٍب َداِفَئٍة 
  

،  خاطب المرأة المعشوقةتُ كما ، الوطن / تورع في مخاطبة ا�رضت�  ةالشاعرف

مشاعر الشوق والحنين والحب كل  فيهفرغ ، تُ  في سياق قولھا معاد� رمزياوتصبح بل 

ا ، و � يسع المشتاق في الحب إ� أن يبلل عواطفه وينفضھا وأرضھ اوطنھإلى  ةجھالمو

من شوق الوحشة ، ويجتھد في تصور مثال مقدس لمحبوب إن افتقدته العيون فرْسُمه 

  ُتنِشئة ملكات أخرى ريشتھا أقوى و أحكم ، و لذلك كان رسوم الشاعرة مثقلة بالھموم

مضمخة با�شواق ، تحكى في رسمھا الباطن دھشة العاشقة، و كيف لذاك الحب أن 

يتجاوز كل الحواجز ، و يمتد بھا في الذكرى ليوقظ منھا كل ا�حاسيس التي اعتقدتھا قد 

  .، فحب الوطن يصنع المعجزات أحكمت إغ�قھا

معاد� رمزيا و تحولت النخلة في عديد توظيفھا في قصائد الشعراء الجزائريين ، 

للجزائر ، أخذت منھا شموخ القامة و علو الھامة ، متحدية أقزام الحاضر وأدعياء الموت 

                                                 

 . 103ص، ما لم أقله لك :  ازھرة بلعالي.)1(
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بصبرھا وصمودھا ، تشق عنان ا�منيات رغم الصعاب ، ليبقى منتھى إيمانھا الدائم 

  :بالنصر ، و أعراس سيدة الكون تزداد علوا وبقاًء ، و يؤكد ذلك قول الشاعر 

  ا ِمْثلََھا أََحٌد َيا َنْخلًَة مَ 

  َيا َنْخلًَة َباِسَقًة َصِديَقًة َحِميَمهْ 

ًة َرِحيَمهْ  Wَقًة َشِذي�َشاِمَخًة ِعْمَ  

  � َتْجَزِعي ِمْن ُرْؤَيِة ا�َْقَزامِ 

  َفأَْنِت أَْنِت َداِئًما

َدةٌ َكِريَمهْ  Xَسي  

  و الَقَزُم ِفي َقاُموِسَنا 

  َمْن � ُيَغنXي َداِئًما 

َواْم  ِفي ُعْرِسكِ  W1(الد(
  

و لم َيْخُب نور عشق الوطن من شعراء ما بعد ا�ستق�ل، فھاھو مازال الوطن 

/ حاضًرا في أفئدتھم ، وخاصة من عاشت محنة الجرح والموت ، التي خددت وجه ا�م 

الوطن ، وألقت عليھا رداء الدم القاني ردحا من الزمن ، وقد كان إيمانھم بوحدة الوطن 

�ھوال محور مشروع نضالھم ، ضد عدوان الظ�م و آلة الموت ، فقد و قوته أمام ا

  . حاربوا وُحبU الوطن يقينھم بالنصر

و بذات الھمة و ذات ا9يمان َتحِمل المرأة نصيبھا من ثقل النضال ، رافضة البقاء 

بعيدة عن ساحة المسؤولية مھما كانت المخاطر ، لتضرب مث� حيا في حب الوطن 

تؤكد على س�مة ا�صول التي قام عليھا ، و مدى قوتھا في حرب الوجود، وتقديسه ، و

أمام أعداء التاريخ و القيم ، لتؤكد أن الوطن أعظم ا�شياء ، و � يمكنه إ� أن يكون 

  : كذلك بعد b عز و جل ، فتقول 

اِت ِرَياِحِك َوْحَدَھا  Wأَنا َطْيٌر ِمْن َھب  

ْر  Wَجَناَحاهُ َتَكس...  

  َن أُشدU ِحَزاَم ا�َْمِن ا3

                                                 

 .74ص ، من أجلك يا وطني : ر البرناوي عم).1(
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  أَْدُخُل ِمْحَراَبَك 

ُد  Wأََتَوح...  

  ...أَْرَغُب 

  ...أَْرَھُب 

َك أَْكَبْر  Wأُْؤِمُن أَن bِ َو َبْعَد  

  ...أَْكَبْر 

  ...أَْكَبْر 
)1(

  

فالوطن أمل و ألم يعيشه ا9نسان في لحظاته ، يشاركه ا9حساس و الواقع ، وحينما 

حنة ا�لم و الموت ، توجھت ا�ق�م إلى تاريخھا خ�ل ثورتھا، ُتَذكXر عاشت الجزائر م

بقدسية المكان و عبق ا�مجاد ، لمحاربة تلك الصورة المفزعة ، داعية إلى لملمت 

الجراح و الرفات و شظايا الوطن المتھالك ، لتزرع بدل الفرقة والكراھية أم� ، وترسم 

  .ْ را ، فالشاعر � يسمح أبدا �رضه أن تبور و تفنى بريشة شعرھا أح�م البراءة استبشا

فالوطن في سياق ا9بداع ينطلق من ا9حساس بحياة ا�شياء ، الذي يتولد حصريا 

داخل الع�قة الدالة على المشاعر الصادقة ، فعبارة الوطن تقابلھا المرأة بمكنون 

بوطنھا ، � يمثل رقعة ا�عتراف ، الذي يندفع من داخل نفس محبة تجسد مدى تعلقھا 

جغرافية مترامية ا�طراف فحسب ، إنما يصبح معاد� خاصا لمفھوم الحب تتنفسه 

مشاعره و أحاسيسه اعتزازا و يقينا بالعظمة و القوة و الدوام ، و يبقى ھؤ�ء الشعراء 

وغيرھم محمومين بحب الوطن ، و نداءاتھم المتكررة إنما ھي تماھي مع فكرة المحمول 

يتسع لما � حصر له من الد�لة تلتقي جميعھا عند نقطة الوطن ، و لكل واحد منھم  الذي

ريشة في رسمھا ألوانا و أشكا� و صوًرا مختلفة ، فإن كانت في الظاھر والباطن امرأة، 

إ� أنھا في شعرھم تتوحد كل نساء ا�رض في صورة امرأة واحدة ، تتناسخ في شعرھم 

يصبح في مرحلة « الوطن بھم ، إلى آخر نبض في وجودھم ، فو تمتلك وحدھا مفاتيح ح

 » وأغلى من كل العشيقات، من المراحل عشيقة أجمل من كل العشيقات 
)2(

. 

  

                                                 

 . 20ص،  2007، مليلة أعين ، دار الھدى ، إفضاءات من زمن الدھشة  : زھرة بوسكين .)1(

 .422 .421ص، ص 1993، لبنان ، ، بيروت ، منشورات نزار قباني 7، ج ا�عمال النثرية الكاملة : نزار قباني.)2(
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  :ـ المرأة المدينة  4
  

و يظھر أسلوب ا9سقاط كذلك غاية في تقارب البنائية والتركيب ، بل قد يبلغ 

، حتى تبلغ صورة ا�ندماج حًدا يصعب ) المكان/ المرأة (مستوى التماثل بين الطرفين 

فيه تمييز المخاطب ؛ أھو الظاھر أم الباطن ؟ أھي مدنية الشاعر الحبيبة أم حبيبته 

ل المكان  Xالحقيقية ؟؟ ، فيتجاوز مستوى ا�ندماج حدا من التماھي بين العنصرين، يحو

عھا با�منيات الحالمة  Xلم ، و يرص�  .إلى صورة يبثھا الشكوى و ا

لمجموع ا�حاسيس التي يحملھا الشاعر للمكان،  وفاًء  افتغدو المرأة متنفسا طبيعي

و عرفانا ، كما يستخدم فيھا الصورة الحالمة الناطقة و المجسدة للرؤى ، مھما كانت 

قيمتھا ، و قد يتحمل المكان خوالج الشاعر المنفطرة و الحالمة ، إزاء ما يشعر به الفؤاد 

و الوله و ا�لم ، و متفجرات التعبير الغزلي الذي يجسد المرأة في من لواعج الشوق 

  .صورتھا الثانية 

في ) وھو وصف لمدينة الجزائر العاصمة والب�د عموما(فعندما تحضر البيضاء 

ذھن الشاعر عثمان لوصيف ، تختلط الد�لة في إدراك المتغَزل بھا ، وتتماھى المفردات 

وأكوام الد�لة ، إنھا جسد مشتھى للبحر ، فاكھة طيبة كما  و ما ترسمه من أجرام المعنى

أنھا عيد لكل الكائنات ، يتدلى َشعرھا في ملكوت الندى ، يسبح مع الحلم في عوالم 

الشاعر المتناھية ، حتى أنھا تم? فمه بكل المفردات ، ف� يعجزه الوصف إذا ما حلق في 

، يرى فيھا الشعر وسيلة طيعة لتصوير تجربة تمتد في رحم ا9بداع أزيد من نصف قرن

المشاعر، خاصة إذا كانت تتعلق بالحبيبة في مراسم عرسھا ا�سطوري ، تتھادى حقيقًة 

  : أمام ناظريه ، فينقلھا مراسيما لعرس البيضاء ، قائ�

  و أَْنِت الَبَراَءةُ َتْفَترU َعْن َلْيلَِة الَقَدِر 

ْلِج ِعْنَد الَخلِ  Wيِج يا َزْھَرَة الث  

  و َيا اْمَرأًَة َتْنَتِمي َفُيَقاُل الَجَزاِئْر 

  �َزاَل َخْصُرِك َيْمَتدU ِفي َشْھَوِة ا�َْرِض 

  ..�َزاَل َشْعُرِك َيْرَحُل ِفي َملَُكوِت النWَدى 

  �ِزْلُت أَْرَتِشُف التUوَت ِمْن َشَفَتْيِك 
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َواِطئِ  Wو أَْسُكُب َفْوَق الش  

)1(َھِذي اللUُحوْن 
  

ذا تتداخل الصور وتلعب اللغة الشاعرة المميزة للمبدع ، دورھا في استقطاب ھك

التشبيھات و تقريب المعاني ، و تتشظى اللغة إ� في عرس البيضاء ، تحضر بكل قوى 

معانيھا من مختلف أطرھا العامة والخاصة ؛ فتتشاكل حتى المتناقضات ، فمرًة ھي 

وًرا ھي نبيذ مطلع النشوة الكبرى ، و ثالثة ھي شھوة يصھل البحر با�قتراب منھا ، و ط

؛ إنھا ريشة عثمان لوصيف ) ليلة القدر(البراءة تنجلي عنھا ليلة ا�منيات و الرغبات 

التي � تعرف مستحيل البناء الفني في صولة الخلق وا9بداع ؛ تقطف من ھا ھنا أجمل 

فوق ما ترى العين من  الزھرات ، و من ھناك صوًرا حالمات ، تكسب صورته الشعرية

 b ق التي حباھا�لحان مرتشفا فيھا حبات الجمال الخ�جمال الجزائر البديع ، وأخلد ا

  .بھا 

، فإننا نرى ) قسنطينة (و إذا يممنا وجھة مدينة العلم و العلماء و التاريخ سرنا 

ين بوحا لوحة مشابھة للجمال المادي و المعنوي ، وقف عندھا عديد الشعراء الجزائري

بمشاعرھم الحارة ، و تمجيدا لما ترفل فيه المدينة من عز حضاري ، و مقوم للمجد 

التاريخي ؛ فھذا الشاعر نور الدين درويش يقف أمامھا متأم� متحرقا ؛ كأنه يقف أمام 

استحكم حبھا شغاف القلب ، إنھا صورة ماثلة أمامه،   جميلة ملكت عليه مجموع لبه ، و

ما في المرأة من سحر المظھر ليلة عرسھا ، حين يتاح للعيون  لمكان بكلقد تزين فيھا ا

رؤية الجمال سحرا قائما أمام الم? ، ترتشفه إذاك من ينابيعه الماثلة كأشھى ما يكون 

الشراب، فقد تزينت سيرتا بالزھور والعطور والطقوس ، وتحلت بق�دة المجد في شموخ 

      :ھا الطبيعية ، إنھا مدينة الجسور و العلوم فيقول تاريخھا و طھر علمائھا ومناظر حسن

أُْتَھا ِفي َغْفلَِة الُعُيوْن  Wَھي  

أُْت ِفيَھا ُتْرَبًة  Wَھي  

  َو َبْذَرًة َزِكَيًة 

أُْت ِفيَھا َعلًَما و َعالًِما لُِحْلِمَي الَمْكُنوْن  Wَھي  

                                                 

 . 31ص ، اللؤلؤة  : عثمان لوصيف.)1(
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ُنوْن  Uو ِسْرُت و الظ  

  و َت�ُحِق الَمْكُنوْن 

رX و الَعلَْن  َمِديَنِتي Xُمَداَنٌة ِفي الس  

  � َتْملُِك الفُلُوْس 

َھا  Wلِكن  

قُوْس  Uُھوَر و الُعُطوَر و الط Uُر الزXُتَوف  

  ِفي َرْحَبِة الَھَوى 

  و َتْخِنُق الَعُروْس 

)1(َمِديَنُة الُجُسوِر و الُعلُوِم و الفُُنوْن 
   

لھا عظمة  ھكذا يتابع الشاعر د�ئل الجمال في محبوبة راسخة Xفي التاريخ ، ُتَجم

ا9رث المخلد في رحم الحضارة ، وُتزيXنھا لوحات الحسن الفاتنة فتتجلى عروس زمانھا، 

ترفل في وشي البھاء وتختال أمام المعجبين ؛ ت�حقھا العيون وتعبXر القلوب عن مدى 

لصادقة ، والمرتبطة ا9عجاب بباقات الزھور ، والعطور التي ترسلھا من قلوبھا الُمِحبWة ا

  .بتراب و بذور البقاء التي ُغرست في ربوع سيرتا التاريخ المتجدد 

و في صورة أخرى للمدينة يبرز ا9بداع ا�نثوي ، في مجال البوح والتعبير عن 

حب المكان خاصة إذا ارتبط بمسقط الرأس ، إذ � تزال الشاعرة منيرة سعدة خلخال 

خالد و العشق ا�بدي ، و إن باعدت الظروف بين تتغنى بقسنطينة موطن الحب ال

الجسدين في مسافات المكان الحتمي ، فإن الشاعرة تحتفظ ل?م التي رعتھا صغيرة ، 

وأثمرتھا يافعة بوميض الوفاء الذي ُيْغنِي درب تجربتھا الشعرية ، تحمل الشوق في 

نبت الحب الصافي ، عمقھا و تتخطى مجاھيل الغياب ؛ لتدق عالم ذكرياتھا و تستحضر م

مدينتھا التي أعارتھا اسمھا بكل ما يحمله من مجد و تاريخية ؛ إنه .. و بشر ا�منيات

  :ا�ندماج المطلق بين المحبتين ، فتقول

 ِسيْرَتا  

 .. و أَْنِت ا9ِْسِتَفاَقُة ا�ُولَى
                                                 

، سكيكدة ،  nir، دار أمواج للنشر ، مطبعة  07البذرة و اللھب ، سلسلة ا�مواج ا�دبية : نور الدين درويش .)1(
 48ص ،  2004
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 ُخِذيِني إِلَْيِك 

َفُة ا�ُْخَرى ِلَشْھَقِتي الُمْحَتَبسَ  Xة و أَْنِت الض 

ٍة  Wِبُمْقلَِة ُغْرَبٍة َدْھِري.. 

 أُْكُتِبي لِي ُكلW َعَناِويِن الَقْسَوِة 

)1(و َدِعيِني أُِحُبِك 
  

لقد كانت قسنطينة للشاعرة نقطة ا�نط�ق ، و منتھى ا�شواق وا�رتجاء ، إنھا 

إن و  جسر نبضھا ومقلة غربة دھرھا ، إنھا الصورة التي تراھا لنفسھا في مرآة الزمن ،

ناء الجسد فإن ا�شواق تتطاير بوحا ، تتخطى كل الحواجز مندفعة نحو حضن الحبيبة 

الغالية ، إنھا نفَسھا أسطٌر كتبتھا المدينة سابقا في كتاب الوجود، لتعيد الشاعرة الفضل 

بأن تخط حبيبتھا بأحرف النور اعترافا واندماجا ، وھكذا يبلغ الحب صفو مبلغه ، حينما 

صورة متماثلة حتى يكونا ھدية بعضھما إلى بعض ؛ فيبلغ التماھي في تتوحدان في 

  .العشق مبلغ ذروته ؛ فينبض بالحب ويستعذب الحبيب في حبيبه الكآبة و ا�لم 

على خصوبة ، لقد حافظ الشاعر الجزائري ـ وإن تنوعت خصوصية المكان ـ 

خ�لھما يرسم صورة  و من ، صورة الحبيبة من خ�ل فاعلية الحب والوله و التواصل 

وما رسخ في علياء ، بمساعدة ما تعالق في الفؤاد من ذكريات ، المدينة نفسا و روحا 

من خ�ل ما أتيح لي ا�ط�ع عليه من متون ( و لم ُتطرح أبًدا ، الروح من معالم الشوق 

 أو عدائيتھا، صورة المدينة بمنظور نلمس فيه امتھانھا ، ) الشعر الجزائري المعاصر

 »تصور الشاعر الحديث للمدينة في صورة امرأة « بأي وجه كان و 
إنما منطلقه ما ، )2(

بما تحمله من ثقل الوقار ، عايشه من فقدان تلك الصورة المرسومة عنھا في الريف 

، وتحول صورتھا من منظور أخ�قي مبتذل، باحتجابھا عن ا�عين ، والحياء وا�حتشام 

، دي مطمعا و نھشا للمستمتعين وصائدي المتعة المتسكعين حين تبدو في مظھرھا الجس

و في حنينية  ،فاجتمعت بذلك صورة المرأة بالمكان في روحانية التعالق وأخ�قيته 

  .ا9حساس وغزليته 

                                                 

 . 77ص ،  2004، أسماء الحب المستعارة ، منشورات أصوات المدينة ، قسنطينة  : منيرة سعدة خلخال .)1(

يصدرھا المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،  2رقم ، المعرفة   عالم، اتجاھات الشعر المعاصر : إحسان عباس )2(
 .90ص ،  1978فيفري ، الكويت ، وا3داب 
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كما كانت و حينما نتوغل جنوبا يقابلنا مكان آخر ، كان للشعراء ملھم ا9بداع 

زيبانھا المترامية ، كانت و � تزال موضع ومحرك الوجدان بالحب ؛ فمدينة بسكرة ب

الة و المبدعين عبر امتداد الزمن  Wشعر يرسم الحب والوله و الذكرى ،  إنھا فاتنة الرح

قديما و حديثا، و الشاعر أحمد عاشوري له من رقة ا9حساس وعذوبة التعبير في وصف 

اب طھر المكان ذلك الجمال الساحر الفتان ، ما مكنه من صوغ المشاعر في استعذ

  : وفيحاء الحب والنشوى ، فيقول

 Xِبْسَكَرَة الُحب  

  أَُصلِي لَِقاَمِتِك الَفاِرَعهْ 

  َكَنْخلَِة َوْجٍد ،

  َتَساَمْت َعلَى َرْبَوٍة َعالَِيهْ 

  و ُرْغَم َسَواٍد َعلَى َجْبَھِتكْ 

ِل ِفي َنْظَرِتكْ  Uأَم Wأَُغِني لُِحْلِو الت  

  ..الَحِريْر  َتَطاَوَل ِمْثلَ .. لَِشْعٍر 

  َتْرِمي ِبِه َنَسَماٌت َعلَى ُوْجَنِتكْ 

ُروِب  Uالد Xو أَْنِت ِبُكل...  

)1(ُتِعيِديَن أُْغِنَيَة ا�َْقَدِميَن 
  

ھي عروس المكان و جميلة الدنيا ، سكب فيھا من عوارف الحب ما أورق بالحسن 

َقھا الزوار و المبدعون ما زادھا في وصف الجم Wال ، وجعلھا بصورة و البھاء ، تعش

العروس ليلة زفافھا ، ما حير فيھا المشاھدين وجعلت الدنيا كلھا تتغزل بجمال المكان ، 

في حلي و وشي و أحجار كريمة رصعت ذاك الحسن، و زاد في نظارة الصورة البديعة 

ما وشيھا الشاعر من ديباجة الحسن ، حتى اسماھا زوارھا عروس الزيبان ، فطارت 

  .بين ا�نام حتى غلب على اسم المكان ، وكم تغنى بھا عديد زوارھا  شھرة الوصف

لقد تناجى الشعراء في وصف المكان ، بما تتطلع إليه أفئدتھم ، و ما رسب في لبھم 

من صفات الجمال ا�نثوي ا�خاذ ، و بذلك تنافسوا في وصف عشقھم للحبيبة ا�خرى 

                                                 

 . 36.  35، ص ص  1984أزھار البرواق ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  :أحمد عاشوري  )1(
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و بھذا يمكن التأكيد على الدور الھام الذي  بما يخالجھم من مشاعر نحو الحبيبة ا�ولى ،

لعبه غزل المكان في بنية ا9بداع عموما ، وكان توظيف الشاعر العربي له يتسم بأسلوب 

� بعدھا  مختلف عنه في الغرب ، حينما تماثل مع صورة المرأة في شكلھا الظاھر

ي ترتاح عنده الباطن، وتجسد في جزئيات الجسد بصورة بارزة، فقد كان الشاطئ الذ

ل الذي تلوذ به جماحات  Xلم، والخ�سفن التيه والھيام، والصدر الذي ينزاح به الھم وا

م به عثرات وھمھمات العاشقين المحرومين ، وھو صوفية الحب ومذھبه  Wالنفس ، وُتقو

النقي الصافي للعشق، الذي فتحه الشعراء نافذة لصورًة أخرى ، حرروا على صفحات 

  .عاصر العديد من جمالياتهالقصيدة الم

ھكذا كان المكان متنفسا غزليا و بوًحا نفسيا عند شعرائنا المعاصرين ، ألبسوه حلة 

، التي � ُتطارح  وصفية إنسانية حينما حاوره بعضھم ، وطارحه آخرون نجواھم الحارة

إ� لصديق وفي و خل مقرب ، وبثUوه أسرار نجواھم و أشركوه ھمومھم ، وقربوه من 

  .بنات أفكارھم واستمدوا منه العون الفني، وآليات التعبير الجميل

كما أننا لم نشھد في كثير من ا�عمال التي كانت محور ھذه الدراسة ، َمْن وظف 

المكان توظيفا فلسفيا ، على غرار ما كان شائعا عند بعض المبدعين العرب، من مثل 

وية أو عدائية لحياة الحضارة ، توظيفھم للمدينة انط�قا ، من رؤية غربية سودا

و أن الشاعر حين يحس بتضايقه  «واعتبارھا خصوصا منشأ كل الفساد و ا�نحراف ، 

من المدينة ، ويتحدث عن الغربة والقلق والضياع ، إنما يحاكي ـ مجرد محاكاة  ـ شعراء 

»الغرب ، حين يضيقون ذرعا بتعقيدات الحضارة الحديثة وبالمدنية الكبيرة 
)1(

رابطين  

بفقدان النقاء المعنوي « ھذه الصورة بمنظور طردي حول المرأة ، مقارنين صورتھا 

في المدينة ، يوازيھا حنين عميق إلى صفاء الريف و ُبعده عن الرذائل ، و في مقدمتھا 

 »جسد المرأة 
)2(

، و ھذا ما ظھر في عديد أعمال دعاة الحداثة ، والتأثر بالفكر الغربي،  

أدونيس ونزار قباني و ص�ح عبد الصبور ، وبدر شاكر السياب ونازك من أمثال 

  .الم�ئكة وغيرھم ، من أقطاب الحداثة و دعاة ما بعد الحداثة مشرقا ومغربا 

  

                                                 

 .89ص ،  تجاھات الشعر المعاصرإ: إحسان عباس )1(
 .90ص  المرجع نفسه ،)2(
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  :ـ المرأة الد&لة الرمزية  5
  

ما دام جوھر الرمز ا9يحاء فقد اتخذ ثيمة المرأة أداته للتعبير عن الجانب النفسي ، 

حميًما للبوح و الغزل ، و بات إغناء تجربة المبدعين المعاصرين في مدونة  فكان صديًقا

ا9نتاج الشعري يكمن في مدى ا9يغال في توظيف الرموز ا�نثوية ، والبوح الشعوري 

بما يخالج الفؤاد من آ�م العشق ، و ھواجس الخوف من انتھاء تلك اللحظة السعيدة ، 

ارة لھا ع�قة بالجسد ، للد�لة على المرأة عموما فضم الرمز بھذا تحت جناحيه كل إش

والحبيبة خصوصا ، مما تعلقت به الروح من أجزائھا الظاھرة ، و بعثت في المبدع 

  .الشوق و ا�لم الممتع 

و يمكن اعتبار تجربة الشاعر عبد b حمادي متميزة في مجال البوح الشعوري، إذ 

ف آلية الرمز ، و لذلك كانت عديد أجزاء كان في خطابه للمرأة يستحضر دوما أطيا

الجسد وجھة الشاعر و حبات عقد قصائده ، يھمس فيھا بما يختلج في النفس من الشعور 

وا9حساس ، فأينما حل يتبعه شذى حبيبته التي تم? ذاكرته وما تستوعبھا، حتى أن يداه 

الماء تسابق  مضمختان من ذكرى عبأت جيوب فؤاده حنينا، و يرى شفاھھا على صفحة

الزبد إلى البقاء ، � يمكن للعاشق إ� أن ينفث ذكراه منھا بعد كل رحلة ، و ينخر عباب 

  :مجاديف صدرھا طالبا ا�مان والنقاء الرحمة و الصفاء ، فيقول 

  إلَى ِضَفاِف الَبْحِر َيْتَبُعِني َشَذاكِ 

َخَتْينِ  Wَيَداَي َتْخُرُج ِمْن َجْيِبي ُمَضم  

  ِبِذْكَراكِ 

  أَْنُظُر لِْلَبْحِر َفأََرى َعلَى َصْفَحِتِه 

َبدْ  Wِشَفاَھِك َتْرُكُض َفْوَق الز  

اِمَتة  Wُم أََماَم َنَظَراِتي الص W1(و َتَتَحط(
   

لقد تخلصت ا�لفاظ في تجربة الشاعر من جمود الد�لة و ثباتھا ، التي ُعرفت 

جديًدا ، يدفع إلى إعادة اكتشافھا عليھا ، ومنحھا السياق الشعري الذي استخدمھا فيه نسقا 

من جديد دون محو الد�لة الشائعة المْطلََقة ، و لكن باتت تمتلك قدرًة أكبَر على اتساع 
                                                 

 53،  51ص ،  1985،  1ط  ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، قصائد غجرية  : عبد b حمادي .)1(
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المدلول وفضاء ا9يحاء ، فإذا اختبرنا مستوى توظيف بعض الكلمات الواردة في سياقھا 

ھا تكمن في التعامل الد�لي، فإنھا باتت تملك طاقة أكبر من سياقھا المعجمي، ورمزيت

معھا ك� و ليس كمفردات ؛ فالشفاه تراكض الزبد ، تتحطم أمام نظراته الصامتة ، 

ل الرمز جزًءا  Wوغيرھا من ألفاظ التصوير النفسي ل?حاسيس في مخيال الشاعر الذي َحو

من الصورة النفسية التي يعانيھا في تجربته ، تشاركه الدموع و نزيف ا�لم ، و أن 

ھاته � يقوى على تقديم المساعدة لكشف حال العاشق الذي ذاب في حبيبته ، صمت آ

فباتت ذكرى في عمقه وامتدت الذكرى و سرت ، إلى أن أصبحت وباًء تحّكم في الجسد 

 :ظاھرا وباطنا ، وصوتا � يسمع غيره ، وأبلغ الوصف في ذلك ما قاله كارل فاسييه 

يتكلم ، وبإصغائه إلى ا�شياء يدرك انسجام  فإن الواحد منھم لََيصمت بد� من أن«

»وجودھا الذي � يوصف، ويتعلم منھا لغة جديدة ذات معنى عميق 
 )1(

، فما ذكره من  

المكان والزمان ، رموز حبه وع�ئق نفسه ، قد يجعل البوح د�لة يتجاوز الشاعر بھا 

ا�نفصال التي يتجاوز ليعانق المطلق في حا�ت ، وينأى من خ�لھا عن الجزئية وا3نية

ه قيمة اليقين الشعري الحتمي الذي � ينتھي ، �ن ھذا اليقين ع نفسَ ازِ نَ بھا الوجود ، وتُ 

و يحل حلو� «، الرموز تلكيحل في ذاته من خ�ل عمق تأثير الد�لة التي ترسخت عن 

»في قلب ا�شياء، و يكون وإياھا حالة واحدة 
)2(

.  

يجنح بھا مدلول العبارة السياقي و تحيلنا إلى لغة أخرى وبالتمعن في ھذه الرموز ، 

من (و مجتمع مختلف يتعاطاھا ، إذ ما السبيل إلى بلوغ د�ئل ھذه ا9يقونات التعبيرية؛ 

، فرمزية ) بحار نشوتي ، أطلقت للمواجد الشراع ، لكي يفيض عن حدود رؤيتي

ذات د��ت محددة قبل «  ا9حساس من أصعب التوظيفات فيه ، �نھا � تصبح رموزا

صياغتھا شعريا ، و لكن الشعراء يستطيعون أن يمنحوا الكلمات الخام د��ت رامزة، 

»بعد أن يضعوھا في سياق شعري خاص 
)3(

، فتأخذ وجھات د�لية متعددة ، وتنفتح  

  .على القراءة إلى حدود بعيدة كما يرى نقاد الحداثة 

                                                 

 . 63، ص  الرمز الشعري عند الصوفية :عاطف جودة نصر)1(

 .37ص ،1993 ، 2الرمزية والسريالية في ا�دب الغربي والعربي ، دار الثقافة ، بيروت، لبنان ، ط: إيليا الحاوي .)2(

 .159، ص  1985حركة الشعر الحر في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، : شلتاغ عبود شراد .)3(
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بداع رموزا دالة على المرأة، تثير في أنفسھم ما وبھذا لم يعدم الشعراء في ساحة ا9

يھيج العواطف و يسكن ا�حاسيس ، و ما يلقونه في روع متلقيھم من صور ، تكون أشد 

وقعا و إثارة من د�لتھا ، ففستان الفرح أنطق صوامت أحاسيس تجربة الشاعر عز الدين 

، ما جعله ينتظر مع كل  ميھوبي ، و أذاقه من طعم الخرافة و لغة الطير و كحل حليمة

عروس َتَحقَُق المعجزة بعد ما كان من آ�م الموت ، لقد آب كل العشاق و انطمس كل 

سرور في حياة الناس ، ليغدو الفستان رمزا قائما للفرح تتمنى كل حليمة أن يحقق ا�من 

ت نع Wمات النشوة ، أن تحد�شا و يسكن في واقع كل الناس ، كي تنطبع على سريرتھا ع

وزرعت ل?مل ابتسامة ، تشق ظ�م الكآبة الطامي في زمن المحنة ، فالفستان مبعث 

  :الفرح و دليل تحدي الموت ، فيقول 

  ..َغًدا َفَرِحي 

  َھْل َيِجيُء َغًدا ؟

  ..و أََراُكُم َجِميًعا ُتِحيُطوَن ِبي 

  ..و أَُقبXُل َرْأَس أَِبي 

  َھْل َيِجيُء َغًدا ؟ 

ى َعلَى ُھْدَبْي ُدوَن َنْعٍش ُمسَ  Wج  

  َمرW َعاٌم و لَْم َتْلَبِس الَفَتَياُت 

 Wَفَساِتيَنُھن  

ْل َحلِيَمُة ِبالُكْحِل  Wو لَْم َتَتَجم..
)1(

  

يدرك أن " دروب ا�نكسار " أما تجربة الشاعر محمد الطاھر مسلم ؛ فھو في 

واده الفاحم ، خوض بحار حبيبته درب من دروبه الصعبة ، والليل يغرف من شواطئھا س

متقربا من ساحتھا الملتھبة ، وبحسنھا يناجي ھواھا الذي راح يكبر في صدر الكون ، 

مسائ� عن حياة الحب دون لقاء ، وكيف و ھو يسمع صدى روحھا يراھا تتمايل كالنھر 

  :، فيقول" عليھا الس�م ... عليھا الس�م " قد اختارت البعاد ، فيرقبھا تتھادى وھو يدعو 

                                                 

كاليغو� يرسم غرينكا الرايس ، منشورات أصالة لaنتاج ا9ع�مي و الفني ، مطبعة ھومة ، : عزالدين ميھوبي .)1(
  40 . 39 ص ص 2000الجزائر ، 



 �� ����� ��	
  أصول الراھن الشعري الجزائري و روافد تطوره ������������ :

  171 

  َتِرُف اللWْيُل ِمْن َشْطَئْيَھا َسَواًدا َيغْ 

  َبَقاَيا لَِساَحْه ... أََراهُ ُيَظلXُل ِفي َكفX ِطْفٍل 

  ُيَناِجي َھَواَھا َعلَى َصْدِر َواَحْه 

  ُيَساِئلَُھا َعْن َھِديِل الَحَماْم 

ْرُع َقْبًرا  Wَمَتى َيْشَتِري الض...  

   و َيْخَتاُر َمْوِتي قَُبْيَل الِفَطامْ 

ْھُر َيْصُغُر ... و َتْمِشي َدَوالَْيَك  Wَيْصُغْر ... و الن  

َ�ُم  Wْم ... َعلَْيَھا الس�َ W1(َعلَْيَھا الس(
  

و� يغفل متعامل مع ھذا النموذج من توافر جملة من الدوال التي توحي بالمرأة، 

دوال فنيا في ، و ما كان من دْور ھذه ال...." ھواھا ، الضرع ، الضفائر ، عليھا" مثل 

تحويل صورة المرأة من الغياب الواقعي لفظا ، إلى الوجود والتجلي الحقيقي في واقع 

قول العاشق المعذب ، وإن كان يراھا في لبه رمزا تعادليا لروحه، مھما كان التصور 

العام لحقيقة و واقعية الع�قة ، لتتھاوى خ�ل ذاك ا9حساس على جسد القصيدة مجموعة 

الرامزة ، التي تفرض تتبع سياقھا التركيبي وإيقاعھا الجمالي ، وما توحيه في  من الجمل

أراه يظلل في كف ( عموم التركيب من سحر التوافق دون البحث في تركيبھا اللغوي 

بقايا لساحه ، متى يشتري الضرع قبرا ، و يختار موتي قبيل الفطام  ، وتمشي ... طفل 

؛ يراھا تنشر على مساحة القصيدة عواطَفه بإفصاح ... ) بتر الضفائر ، و النخل يصبح أ

و مع ذلك كله ظل الشاعر عامة يحس بأن في نفسه أجواًء  «� يحمل صورة واحدة ، 

د من خ�لھا ظل جزئيا وقاصرا  Xدوات ، وأن ما ُجس�وأحوا� ، لم تنلھا ھذه ا�ساليب و ا

»عنھا 
 )2(

 .  

د��ت لن تستوي حتى تنضج فيھا المعاناة ،  و تبقى ھذه الرموز على طبيعتھا

حين يغالب الشوق ا�لم والحزن  رتسم مدلو�تھا من خ�ل المتخيل الشعوري،تو

لحظات خارقة ، يتمكن عبرھا الشاعر من الحلول في  «السعادة، و يتحول الرمز إلى 

                                                 

 .14ص ،  2002وب ا�نكسار ، بسكرة ، فيفري در: محمد الطاھر مسلم .)1(

 . 142ص الرمزية و السريالية في ا�دب الغربي و العربي ،: إيليا الحاوي .)2(
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»قلب الحقيقة ذاتھا، ونقلھا في إھاب حسي ُمْبَتَكر
الشاعر فيخاطب ، فيستجيب � وعي )1(

من خ�ل لحظاته المعدودة وعي القارئ ، ويصطاد أصداف بحر تلك الصور ، ويستمتع 

  .بما تحمله من جماليات ا9بداع ، و يطلع على فحوى ما يختزنه من أسرار

لقد كان الفؤاد مسكنا رمزيا للجمال و مأوى كل من يتصف به ، و لذلك يرجو 

تسكن أعماق أشغاف قلبه ، حتى يحيطھا برعايته  الشاعر عمار بن زايد من جميلته أن

وتنعم فيه بدفء الحب والسعادة ، ويحاور ما فيھا من د�ئل ا�نوثة لتتحول إلى مقاييس 

     تنير له ظلمة الواقع ودياجير الباطن ، و يحشد ذاكرته بھذه العناصر الرمزية ، كمثل 

  :روم من ھنأة الروح ، فيقول ، علھا تحقق له ما ي...) خديك ، الجيد ، ق�دة ( 

  أُْسُكِني َمَيَداَن َقْلِبي ، َفْھَو َرْوٌض ِفيِه ِدْفٌء 

َدَفاْت  Wَزاِخٌر ِبالص  

  ...ِفيِه َعْزٌف 

ْيِك ِوَساَدْه  Wْجَم لَِخد Wِفيِه ُحلٌُم ، َيْنَتِقي الن  

  َيْجَعُل الِجيَد َصَباًحا َحْولَُه الَشْمَس ِقَ�َدْه 

  اَن َقْلِبي َفاْسُكِني َمْيدَ 

  َفُھَو َمْيَداُن ِعَباَدْه 

ْيَر الِذي َيْشُدو َقِصيًدا ِفي َھَواْه  Wو اْسَمِعي الط  

)2(آْه : َما َسَعى لَِقْوٍل ِمْثِل 
  

إن تجربة ا�لم التي ُتميز إبداع الشاعر ، قد غلبت على رموزه التي راحت تشاركه 

، فيتحول  لمعاني التي يحملھا النصذاك الشعور ، ثم ما تْلَبث أن تذوب داخل جموع ا

، وھو  الرمز بين يديه إلى ِعْقد قد تنفرط حباته ، أو حفنة رمل قد تتسرب من بين يديه

يعتقد أنه تملكھا، ويريدھا أن تقدم الد�لة بصورتھا التي يرسمھا في خلده، فيتحول الرمز 

انحرافا عن وحدة المعنى أو ، في نظر العقل التحليلي والوعي التام انحرافا عن المنطق«

»الصور من أن تتخلص من شوائب المنطق مكن بعضوأن الحال غير الواعية تُ  ،…
)3(

.  
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 . 55رصاص و زنابق ، ص: عمار بن زايد .)2(
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إن كان الرمز في أدب الرجال وسيلة فنية استخدموھا لتحقيق غاية محددة ، فقد 

كان حضوره في الكتابة ا�نثوية أكثر تميزا و شيوعا ، لما يحظى به من قيمة أھم ؛ إذ 

يلة المبدعات أمام رغبتھن في تعميق تصوير المعاناة ، فبات لتحكمه بمصير أصبح وس

إبداعھن غاية و صورة نمطية ، يتفاجأ القارئ إن غابت عن متونھن الشعرية ، و ما كان 

ھذا الميل إ� صدى لحمولة مكثفة من الغموض، فمعاناتھن � يمكن أن يجسدھا التصريح 

الرمز بكثافة د�لته المنقذ لھن و الملجأ ، و قد تحكمت و � حتى التلميح ، ولذلك يبرز 

  .   الكثيرات منھن في توظيفه ، وتطييعه ليبوح بالد�لة بصورة أكثر تأثيرا و تشويقا

و من تلك التجارب يمكن التقرب إلى الشاعرة نوارة لحرش ؛ فكغيرھا من بنات 

حست بألم و وجع ا�نثى العاشق، جنسھا ترى في صديقتھا المرآة دليلھا ، إ� أنھا حينما أ

توقفت كل د�ئلھا على الحقيقة و ا�ماني عن التواصل معھا ، ھوت العصافير و تلبدت 

، تحولت كل المفردات لديھا إلى تراكم من ... المرايا ، وفارقت الصفاء بغربة النھار 

سيلتھا الوحيدة ا�لم والحزن و ا�ستس�م ، إنھا باتت تشعر بمرارة رموزھا ، رغم أنھا و

  :للبوح العميق المضمخ بمرارة الكون ، فتقول 

  ُمْذ َھَوِت الَعَصاِفيُر ِمْن َمَواِويلِي 

َدِت الَمَراَيا  Wَتلَب  

  ُمذ أَْخَطأَ الَنَھاُر ِفي َعْيِني 

  َذَرَفْتِني الَحَكاَيا 

  أَْرَخِبيَل ُشُحوْب 

 .........  

   َتْرَتِشفُِني َعلَى َطاِولَِة الُغُروبْ 

  َقْھَوةٌ َشاِرَدْه 

 Uو ِقْطَعُة َحْلَوى َتُعج  

 ِبالَمَراَرِة الَباِرَدهْ 
)1(

  

                                                 

مقا�ت و نصوص شعرية منشورات محافظة المھرجان (و حملن القلم ضمن كتاب  ،انكسارات : نوارة لحرش .)1(
 . 72ص  ، 2010 1ط، الجزائر ، قسنطينة  ، مطبعة ا�ھرام، وزارة الثقافة  ،) الثقافي الوطني للشعر النسوي
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إن مرارة ا9حساس الذي تشعر به ا�نثى في عالم الحب ، إنما ھو شعور عميق في 

، يالذات ، قد تجتھد الرموز ومستوى الغموض المفروض على القصيدة في تقريبه للمتلق

مكن عديد التوظيفات الرمزية من تحقيقه ، وإن تشتت ليبدو في صورة ھ�مية � تت

ا�ذھان في الوصول إلى حقيقته ، و ذلك من أھم أدوار الرموز التي � تسعى إلى إھداء 

وإنما ھي نوع من الحلولية الفعلية التي يتھدم بھا جدار العقل  «الصورة كاملة للمتلقي ، 

ل تلك ا�صقاع وعبر تلك الرؤيا والحواس والمادة في عالم الغيب النفسي، ومن خ�

»تطلع المظاھر المادية ، وقد اتخذت د�لة أخرى غير م�زمة لھا في واقع الحس
)1(

.  

و على لسان الشمس تخاطب الشاعرة لطيفة حرباوي ذاتھا ، تقيس المسافات من 

منطلق سام ، تتخذ عناصر الطبيعة أطيافھا و تحاور فيھا ما استطاعت ، ما يكمن في 

ھا من أكوام ا�حاسيس الشاغرة، وقد تمثلت ھذه العناصر في ساحة الوغى ا9نساني، عمق

تمتطي عنق الريح جواًدا ، و تعلو بقامتھا موضعه لتبلغ مشارف الشمس ، و بحد سيف 

ا�مل تقطف غيوم السماء ، ومن منقوع ضوء الشمس يستحم خيال الشاعرة لتبلغ التحدي 

قيقة النھاية التي تريد بلوغھا ؛ أيتھا الشمس لقد أصبحُت ا�كبر تعالًيا ؛ وتكشف عن ح

  :ا، فتقول دً نِ 

  َعلَى َمْتِن َقاَمِتي 

يِح  Xأَْمَتِطي ُعُنَق الر...  

  أَْقِطُف الَغْيَم 

ْوِء  Wِفي َمْنقُوِع الض Uأَْسَتِحم  

ْمُس  Wُتَھا الش Wَنِعيًما أَي  

...َفَقْد ِصْرِت َعلَى َمَقاِسي 
 )2(

  

�رتياح الذي يمنحه توظيف الرمز لدى الشاعرة ، يمثل انتصاًرا على إن شعور ا

الذات ، وتأكيدا على أن ھذا الصراع القائم في عمقھا ، إنما تعد الرموز الماء المنقع الذي 

يخفف من حدة نيرانه ، فكلما شعرت بقوة الرموز شعرت معھا بعنفوان التجربة 

ي تأدية دورھا ، زادت ألسنة لھيب الصراع الشعورية ، و إن أخفقت تلك ا9يقونات ف

                                                 

 .149الرمزية و السريالية في ا�دب الغربي و العربي ، ص : إيليا الحاوي .)1(
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توھجا داخل نفس ا�نثى فكيف وھي لطيفة حرباوي شاعرة قوية بنفسھا ، و كثيرا ما 

  .  تنتصر برموزھا على صراع نفسھا 

فالرمز لم يكن في أق�م المبدعين وسيلة مقصودة للغموض ، و إحداث ا9ثارة 

، و لم توظفه  إثارة ا�سئلة المختلفة والمتنوعةوالدھشة و ا�ستغراب في المتلقي ، ومنھا 

مساحات التعبير مساحيًقا و حلي زينة يرتجي من ورائھا اكتساب مكانة في قلوب النقاد ، 

و مساحة في عالم ا9بداع النقدي و � لغيرھا من ا�غراض ا�خرى ، التي تھدف إلى 

، إنما كان ـ و رغم ما تم ذكره  اكتساب أََثرٍة خاصٍة في المجال ا9بداعي أو ا�جتماعي

سلفا من عفوية التوظيف دون ا�لتزام المذھبي فيه ـ ، لَِما يمكن أن يقدمه من مساعدة في 

تقريب صورة الذات المتذبذبة ، والتي � تقوى المفردات العفوية في سياقھا الوضعي من 

ما تقوم به من تفجير التعبير عنه وا9حاطة بصورته ، ولھذا شغفتھم ھذه ا3لية وخاصة ل

المعنى ، وتوسعه و إضفاء مسحة الغموض ما يستوجب إشغال المتلقي بالقراءة ، 9نتاج 

أن يزعزع كيان الذات و يداعب ذائقة المتلقي ، فيما يخلفه من  « نص جديد يرغب

»قارئ جديد بو�دة جديدة 
)1(

  .، إنه النص داخل النص و ا9بداع من رحم ا9بداع  

  

  :أة الد&لة ا*سطوريةـ المر 6
  

يشترك في بنائه واكتمال ، ا�سطورة انعطاف د�لي جمالي وتناص قصصي فني

و ما يخلقه ذلك التوافق من تقارب ، جماليته مسافة حضور التوافق بين المبدع و المتلقي 

استلذت ركوبه أق�م المبدعين و استوت على ظھره نصوص الشعر ، الفكر و التذوق 

ا ، زمن الحداثة والمعاصرة بفعل ما يمنحه من قيمة فنية للقصيدة في إيجاز مشرقا ومغرب

يتطلب إبحارا في المعرفة ، وانفتاح الد�لة على حدود أبعد من إطار المتن ، المثل

التي تواكب غاية ذلك ،  وتيقظا فنيا في اكتشاف ا�بعاد المختلفة للد�لة،  والمكتسبات

الفتحة السحرية التي َتْنَصبU منھا طاقات  «ھا ِمَمْن اعتبرھا ف� أدق ِمْن وْصفِ ، التوظيف

»لتنفذ إلى مظاھرھا الحضارةُ ا9نسانية، الكون
)2(

.  

                                                 

، الجزائر ، دار الوصال ، ) مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة ( الرؤية و التأويل : عبد القادر فيدوح .)1(
 3ص،  1994،  1ط

، 3الفنية وطاقاتھا ا9بداعية ، دار النھضة العربية ، بيروت ، ط لغة الشعر العربي الحديث مقوماته :السعيد الورقي)2(
 141، ص  1984
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و �ن المبدع بدأ يفقد ثقته في اللغة كآلية فنية يمكن ا�تكاء عليھا دائما في بناء 

، َتُحوُل نظارتھا وأنھا في توظيفھا المعتاد تفقد بالضرورة تأثيرھا و، النصوص المتجددة 

فجرب ، و من ذلك رأى ضرورة طرح آليات جديدة يمكن تحقيق الفنية من خ�لھا

عله يحقق بواسطة تشكي�تھا الرمزية خلق لغة تتجاوز ما ، استعمال الرمز و ا�سطورة 

)1(كان من فنية لغة الشعر الممارسة
.  

موظفا إياھا  «و �ن ا�سطورة معادل شعري يغري مبدعنا فقد انصرف إليھا 

والتعبير عن ، يثري بھا بناءه الشعري يمزج الغنائي بالملحمي ، كرؤية فنية رمزية 

و توليد الصور العميقة الكلية لتجربة تمتد عبر ، ثنائية الحداثة ا�ساسية الموت و الحياة 

و توفير ، و تصل التراث الشعري المحلي بالتراث القومي ا9نساني ، الزمان والمكان 

»و الغموض والد�لة، موضوعية الفنية الحافلة بالكثافة ال
)2(

فظھرت في مدونة شعره ،  

إ� أنه في بداياتھا كانت على لسان ، و خاصة حديًثا ومعاصًرا، خ�ل حقبه التاريخية 

لما تحمله من خصوصية ، المبدعين غاية في حد ذاتھا ما افقدھا قوة ا9يحاء وا�نتشار 

فكانت ُتَذيWل بھامش توضيحي كان معول وأدھا ، �عظم من القراء غير متاحة للسواد ا

و إن دفعت بعض ا�ذواق ، حتى باتت عبًءا على النص ، داخل محدودية ذلك الشرح

ا�ستفادة من ا�سطورة رمزا و بنية  «و ، إلى الرقي و حملتھا على اكتساب المعرفة 

و الد��ت الغامضة ، كثيفة بالدرامية لدفع القصيدة الجديدة إلى مساحات رحبة ، ورؤيا 

 »و ا9يحاء الد�لي ا�كثر تاريخية على المستوى الذاتي النفسي 
)3(

 .  

  

  )ليلى و حيزية و زوليخا( أـ مقاربات أسطورية خاصة  
  

فقد أعلَى الصوفيون ، من الرموز ا�كثر استخداما في الشعر الغزلي رمز ليلى

لما تحمله رمزيتھا من عفة وطھارة تجاوز كل ما يمكن ، ھية د�لتھا إلى مبلغ الذات ا9ل

وقد أعاد شعراء الصوفية المعاصرون ھذا الرمز إلى ، أن تبلغه أي تجربة أخرى 

                                                 

 .295ص،  1985،ا9سكندرية، مطبعة رمضان وأو�ده ، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر: رجاء عيد)1(

 . 356ص ،  2003 ، مطبعة دار ھومة، الجزائر، الغموض في الشعر العربي الحديث : إبراھيم رماني .)2(

 359ص ، نفسهالمرجع .)3(
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وحا�ت الحب التي كانوا يعيشونھا ، التوھج باستخدامه للد�لة على تجاربھم الغزلية 

  .واقعا عاطفيا أو حا� رمزيا 

استحلبه المعاصرون ، سم وقصتھا إلى رمز أسطوري وتحولت بذلك رمزية ا� 

واستغ�ل ما جادت به ، والسمو بفضاءات العشق و الوله ، في تصوير تجارب التعلق 

في الد�لة على صورة ) كقيس بن الملوح(، قريحة شعراء الحب في التاريخ العربي 

قصة ھذا الحب  كان من ا�صوب اعتبار ومن خ�ل ھذا البلوغ و ھذا التوصيف، العشق

، ولذلك سنتعامل معه على أنه رمز أسطوري ،من قصص ا�ساطير رغم واقعيته 

  .تجاوز مبدعونا في استخدامه توظيف الرموز العامة العادية 

الشاعر ياسين  بن ، و ِمْن بين َمْن وظف ھذا الرمز في شعرنا الجزائري المعاصر 

و زاد في ذلك حتى ، ار رمزيتھا عبيد الذي أذكى قصة العشق بين ضلوعه و ألھب ن

التي تجاوزت ، لكأننا نبلغ معه مبلغ ا�ستحضار و المعايشة و الحلول في صورتھا 

فھي ، فكان يقر أنھا شعاره الذي ذاب جسده في صورته ، التوظيف الصوري اللغوي 

في يغتاله خيالھا  ،سره و ھي ارتيابه ومنھا يستمد الجمال و اليفاعة و الثقة بالوجود 

فبات التقارب بين ، إنھا فع� م�كه الذي أبلغه مبلغ المجنون ، ناظريه بادية و غائبة 

  :فيقول ، التجربتين على ساق التشابه الواحدة من الوقوع 

 دُ ھU نَ تَ  مْ ى أَ ؤَ ي الرU ـى فِ لَ يْ لَ  ارُ ّدُد ونَ ـرَ تَ  مْ ى أَ وَ ي الھـَ اٌر فِ عَ ى شِ لَ يْ لَ لِ 

َ ـُزًرا نَ ى جُ وَ ا الھَ يھَ انِ رَ ي أَ ونِ يُ عُ                ـدُ ـَسھW تَ ا تَ ھَ ـى بِ لَ يْ ا لَ ھَ نW كِ لَ  ْت وأ

دُ وَ التW  هِ يْ لَ ي إِ نِ دْ يُ  ـرٍ جَ ى شَ لَ عَ  ـةٌ يلَ حِ ـى مُ لَ يْ لَ  ورِ النU  نَ يْ بَ  ي ونِ يْ بَ  و Uح      

)1(دُ ـدW ـعَ تَ يَ  ـدٌ احِ ا وَ اھَ وَ ـي ھَ ا فِ أنَ  ـدٍ احِ ُر وَ ـــيْ غَ  ـةٌ لَ مْ ا جُ اھَ وَ ـي ھَ ا فِ ـأنَ 
  

إن ليلى لم تعد لفًظا يوضع في قصيدة ، ليعلن الشاعر من خ�له و َيِعُد حبيبته 

بالوفاء ، و ُيعّرف بمدى ما بلغه من الشوق و العشق تأثيرا لھا ، إنما ھي مساحة للبوح 

والقداسة ، و فضاء من النفحات الطاھرة من عشق خلده التاريخ ، فرسم م�محه على 

ل صفحات المتون ، و بن عبيد يملك من رقة المشاعر و القدرة على قلوب المحبين قب

تحمل انفجارية الرمز ليلى، ما يملكه من بداعة تصوير، فھاھو يعيد التجربة كرة أخرى، 

                                                 

 .30ص،  2003، ، الجزائر  ، منشورات دار الكتب معلقات على أستار الروح : ياسين بن عبيد.)1(
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وغيرھا من المرات إيمانا بأن ھذا الرمز، ليس توصيفا جماليا قد ُيعجب المتلقي، إنما ھو 

   .يدمي جراء نبر كلمات العشق تجربة يعتصر من خ�لھا الفؤاد حتى 

و � تزال ليلى تضرم نار العاشقين ، فيتحول قلبھا الصغير إلى فضاء يحتوي كل 

التجارب ، و قصتھا شريانا يمنح إحساس حب الصدق و الخلود والبقاء، فتعطي 

المتوسلين بخدمتھا مزيدا من قوة الصورة وعنفوان ا9حساس، الذي � يستطيع إ� أن 

إ� راغبا في تقمص شخصية قيس ،  الشاعريئة الصورة الفنية ، و � أرى يذعن لمش

أم� أن يجد من لي�ه ذات التوھج في ا9حساس ، و ذات النقاء والقوة في الوفاء ، فتكون 

أسطورة ليلى على صحة وقوعھا ، َعْقٌد بطريقة غير مباشرة من الشاعر مع لي�ه على 

  ) .قيس(يجب أن تكون عليه، عرفانا بحبه ھو البذل المقابل، وتعليما لھا ما 

وعلى ذات الخطى � يعرف الحادي ِمَن الُمَعقXِب ، يمضي الشاعر مصطفى 

الغماري في حلوله ، يقتبس من نور توھج رمزيتھا ، فقد َرَبَت على كتفھا خفيفا ليدخلنا 

ھي حبيبة كل مجا� مختلفا من التوظيف، فليلى التي يراھا لم تكن حبيبته وحده ، بل 

المسلمين والعرب ، و ألمه القومي الذي لو وزع على العشاق لكفاھم لصدق تألمه، إزاء 

ما يحدث من ھوان باتت فيه ليلى ليست العشيقة الملھوف عليھا، و المبذول في حب 

نجيع الفؤاد و نقيع النفس ، بل أصبحت جسدا خارج إطار التفاعل وا�ھتمام ، إنھا ليلى 

تي أراد الشاعر التنبيه إليھا بعد أن ضيعھا ا�نشغال بليلى النزوة و ا�شتھاء؛ الجماعة ال

  " :بين قيس و ليلى " ھي أميرة القلوب القدس الجريحة ، وما يعتريھا من ھوان جسده 

  َيا أَْحَباُب ُتْنِشُدُكمْ .. لَْيلَى ا�َِسيَرةُ 

  َحْيُث َتَواَرى َضْوُء َكلَِماِتي.. ُھَناَك 

 َb َb أ َتْصلُُبَھا...  ِفي لَْيلَى  

لِيِب  Wو َما َتْصُحو ُبُطوَ�ِتي... ِريُح الص  

  َجَعْلُت َفِمي.. ُھَناَك لَْو ُكْنُت َيا لَْيلَى 

 لُِجْرِحِك َبْعًضا ِمْن ِضَماَداِتي.. ُھْدِبي 
)1(

  

                                                 

 . 28.  27د ت ، ص صالجزائر ، أسرار الغربة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  :مصطفى الغماري .)1(
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لم تعد ليلى نموذج الحب المراد تحققه مرة أخرى ، إنما باتت رمزا � يأمل 

اغبون في تكراره ، فلقد بات من قصص ا�ساطير التي � يخالج النفس إعادتھا إلى الر

أسلوب التعبير عن الشيء و ليس  «الحياة ، و لذلك أصبحت رمزية ليلى عند الشعراء ، 

»الشيء ذاته 
)1(

، لقد باتت بنية مركبة من تاريخ و فن و إبداع وحضارة ، تمتد بين  

ت والجماعة بين النفس و الجسد، تطوف فتنقل ا�حاسيس الماضي والحاضر ، بين الذا

وتحتوي المواقف ، � تقف على حد معين ، فما تعيشه الحبيبة فلسطين ورمز إس�ميتھا 

القدس من ھوان القھر وا�سر ، وما تلقاه من تجاھل و نسيان يجعلھا من بين الفضاءات 

ماق المحبين ، على الحب و البذل التي يتملكھا الفؤاد ، كما تملّكت رمزية ليلى في أع

والصفاء و الصدق ، يبذلون لھا مطارف أجسادھم و حشايا أرواحھم ، علھم يظفرون 

  .بلمحة رًضى تريح نفوسھم 

ثم ھذا الشاعر عز الدين ميھوبي ، يستعير من أحداث قصة حياة نبي b يوسف 

نت نموذجا خاصا للعشق، عليه الس�م رمزا من رموزھا ؛ إنھا العاشقة زوليخة التي كا

ليسقطھا توصيفا تقريبيا على المبدعة الجزائرية زوليخة السعودي، فھو في موقف رثاء 

لفقد ھذه المبدعة ، � يجد في عشقھا لaبداع من صورة تقاربه، إ� ما كانت عليه حالة 

 تكون عاشقة يوسف، فيرمز بھا ويضرب بينھما برباط انزياحي بديع، جعل أطرافه �

، وھذه الشخصية في القصة الحادثة ھي محورھا ليس يوسف ي جزئية واحدة بل متعددةف

  :أو العزيز أو غيرھما من الشخصيات و الوقائع ، فيقول 

  أَْنِت الَقِصيَدةُ َيا ُزلَْيَخُة 

  لَْسُت ُيوُسفَ 

  � و � َحتWى الَعِزيزَ 

  و لَْسُت أَْكَثَر ِمْن َفًتى

  وْف ِفي َصْدِرِه ِدْفُء الُحرُ 

ِعِه أََتى  Uو ِمْن َتَوج  

  � َتْسأَلِي َماَذا ُيَخِبُئ 
                                                 

، 2000،  1منذر بدر حلوم ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، ال�ذقية ، ط  تر، فلسفة ا�سطورة : ليكسي لوسيف أ.)1(
 . 113ص 
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)1(� َتقُولِي لَُه َمَتى ؟
  

إن حروف القصيدة ُدفنت في صدر زوليخة ، و وھج الصدق وا9بداع انقطع من 

فؤادھا ، فيوسف الماضي لم يتوجع لما كابدته زوليخة في عشقه ، أما يوسف الحاضر 

ء تلك الحروف الحارة التي اختزلھا فؤاد زوليخة السعودي ، و لم فإن ألمه حار لَِفْقِد دف

  .تقو على البوح بھا حتى عاجلھا الموت

لقد بات مفھوم ا�سطورة عند المعاصرين قاب� للمزيد من التغيير والتحوير،  

مستصيغا المزيد من ا9ضافات الرمزية و الد�لية التي يبتكرھا المبدع، فلم َتُعد قصة 

دفا ، بل يتحول وھو محور البناء الفني للعمل إلى حدث مختلف ، و واقع َثرg الرمز ھ

»قدرا ضروريا من الغموض  «ومرموز جديدين ، و بذلك يحمل 
)2(

، و ربما قد يكون  

ذلك الغموض ليس ھدفا في حد ذاته إنما ُيخلق من طاقة متحررة لaبداع ، حينما يمنح 

القارئ إلى الفضول في اكتشاف مجاھيل ذلك الرمز ،  المبدع حيزا أكبر للخلق ، ما يدفع

  .فتنفتح ا9شارات على وجھات متعددة 

رمز آخر شارف في الحب ، ما بلغته ليلى في سماء ا9بداع العربي ؛ إنه رمز 

الحب الخالد و عنوان الطھر و العفاف ، إنھا حيزية التي بلغت في تصوير عاشقھا مبلغ 

لمجيدة المقدسة ، قدمھا الشاعر بن قيطون في ملحمة مشھورة الم�ك الحالم و الذكرى ا

بمنطقة سيدي خالد ببسكرة جنوب الجزائر،وممن أعادوا توظيفھا الشاعرأحمد عبدالكريم 

حينما استقبل من خ�لھا نرجسة بيضاء، و وشَم غيابھا في روحه الثكلى حزًنا أعمًقا ، 

حينما اقتبس لھا صورة الحصان  وھا ھو يعلو بصورتھا فوق وصف نساء العالمين ،

  :ا�بيض الفضائي ا�سطوري، إنھا في ُخلده حتى ُتَدقW أجراُس النھاية الشاھدة، فيقول 

  لِْلَقْلِب ُطقُوٌس 

هْ  Wَتْعِرفَُھا َحْيِزي  

  َھْل ِذي اْمَرأَةٌ 

هْ  Wأَْم َفَرٌس َضْوِئي  

                                                 

  ،2002عولمة الحب عولمة النار و يليھا كاليغو� يرسم غرينكا الرايس ، دار أصالة ، الجزائر،: عزالدين ميھوبي .)1(
 . 31ص 
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هْ  Wَحْيِزي  

  َنْرَجَسِتي ا�ُولَى

  َسأَُسمXي َغْيَبَتَھا

ْكلَى وَ  Wوِح الث Uْشَم الر...
 )1(

  

إن صورة الغائب في عمق شعراء الرمز ا�سطوري إنما ھو حاضر بذاته ،  

يتقمص الُحسن دوره ويلبس قناعه ، ويتمثله روحا و جسدا ، ف� يفرغ د�لته ا�سطورية 

بوع بصورة تامة ، إنما قد يعطيھا أبعادا إضافية ، فيطوف بھا و من خ�لھا كم�ك بين ر

يحبھا ، وفضاءات روحية يعشق التحليق فيھا ، ليعيش ضياء ا�زلية و يشتم ريح الطھر 

الفياض ، وي�مس الروح في أقصى درجات تجليھا ، في لحظة فقدھا لكامل الوعي ،  

  .فتتحول من إحساس تجربة خاصة ، إلى تشاكل بين عناصر الوجود ا9نساني عامة 

لرمزية ليلى و زوليخة و حيزية ، في النصوص ھكذا يرى الشاعر في استدعائه 

المشار إليھا أو غيرھا من الرموز ا�خرى ، أنھا � تقف عندھا حدود المعرفة ا9بداعية، 

، التي يركبھا المبدعون في سقَي تجاربھم الشعورية،  رغم كونھا من أھم الرموز ا�صيلة

دون إدراك للغاية الكامنة لذلك بعد أن غزت الرموز ا�سطورية الغربية ا9نتاج العربي 

التوظيف ، وما ھذا التناص الواعي و ا�نزياح المنطلق من تجليات واضحة معلومة، في 

غايات استخدام الرموز التراثية، إ� تأكيدا على خصوصية ا9بداع واستق�لية عناصره 

فيتغذى ، يضرب جذوره في التراث  ا�صيل من الشعر العربي الحديث« البنائية ، و أن 

، فتأتي ثماره وليدة لقاح بين  و تتنفس غصونه ھواء العصر الحديث، من تربة الماضي 

»الماضي والحاضر
)2(

.  

  

  :ب ـ مقاربات أسطورية أخرى 

لقد كان لعديد الرموز ا�سطورية المشھورة في عالم ا9بداع ا�دبي مشرًقا ومغرًبا، 

زائري ، و ما ذلك إ� د�لة واضحة نصيب من التوظيف في عالم ا9نتاج الشعري الج

على سعة ا�حتواء الذي يمتلكه النص الجزائري المعاصر ، والقدرة على التفاعل مع 
                                                 

 . 30ص ،  2002،  1ط، الجزائر ، منشورات ا�خت�ف ، معراج السنونو : حمد عبد الكريم أ.)1(

 بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في الشعر العربي الحديث وا�نبعاثأسطورة الموت  : ريتا عوض.)2(
 . 13، ص  1978، 1 ط لبنان ،
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المقومات الفنية المختلفة و الحداثية بطريقة طيعة و طبيعية ، وكأن جذوره في ھذا 

اصرة المجال تمتد في عالم المواكبة عميقا ، فرغم حداثة التجربة الجزائرية المع

بالصورة التقنية الكاملة ، و كذلك ما حدث على امتداد ھذا التاريخ من أزمات أوقفت 

نسبيا توھجه ا9بداعي ، إ� أنه استطاع التفاعل مع تلك ا�ساطير و التواصل معھا في 

ُبعدھا التراثي ، بل و حاول امتصاص ما تحمله من شحنات د�لية ، بما فيھا من مبالغة 

ألوف ، و إسقاطھا المباشر على بعض الد��ت النفسية ، وتحويلھا عن و خروج عن الم

أبعادھا الغربية و احتوائھا كجزء من الذاكرة الحضارية المحلية ، لتتحول إلى قناعة 

  .حقيقية بتبني فحوى قصتھا ا�سطورة ،  و التخلص من ظاھرھا السردي الحدثي 

9حدى الغايات المبتذلة ، بل نجد و لم يكن ذلك التوظيف في عمومه اعتباطيا أو 

ھذه الرموز ا�سطورية قد أخذت حظھا كام� في بناء النص القصصي ، في ظھوره 

  .خ�ل المتن، أو با9شارة إليه من خ�ل جزئية حدثية ترمز إلى ذلك الحضور

و من خ�ل اشتغالنا على جانب من إنتاج مدونة الشعر الجزائري ، رأينا أن تجربة 

بد b حمادي في توظيف الرمز ا�سطوري ، المرتبط بصورة المرأة من بين الشاعر ع

، "جوھرة الماء"المحاو�ت الجادة في ھذا التوظيف ، فحينما نتعامل مع عمله الموسوم بـ 

ندرك مدى نجاح ذلك التوظيف ، حينما جعله بانوراما أسطورية ، استخدم فيھا العديد من 

�ول وھو الوطن بسادنة ا�ف�ك ، ثم انطلق بعد ذلك في ھذه الرموز ، مجسدا الرمز ا

غاشية الغفران ، جذوة نار ، شربة ماء ،تشعل (تلبيس نصه ھذا الثوب المخلد بالرموز ؛ 

، نرى كل تلك الرموز إنما تمطر مظھر الصورة ا�ولى ، ...) بالنار الجنة و التلويح 

اقع تاريخھا و مجموع أحداثھا التي بسيل من التأويل والقراءة حول صورة المرأة في و

  :شغلتھا ، فبانت كما أرادھا من مظھر الھول و الفزع إلى بلوغ ا�من ، فيقول 

  وَغاِشَيُة الُغْفَراِن ... َساِدَنُة ا�َْفَ�ِك 

  َتْمِشي ِفي َولَِه الَمْجُذوبِ 

  ُتْسِرُج ِبالُيْمَنى َجْذَوةُ َناٍر 

  اءٍ َتْحِمُل ِبالُيْسَرى َشْرَبَة مَ 

ْه  Wاِر الَجن Wُتْشِعُل ِبالن  
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ارَ  Wُتْطِفُئ ِبالَماِء الن  

َمِن الَمأُْھوِل  Wَتْرَحُل ِفي الز ..
)1(

  

لقد كان استلھامه ل?سطورة جزًءا من حساسيته الشعرية ، ورغبته الجامحة في 

ان بلوغ ا�دوات الفنية القادرة على تشكيل الصورة التي يخلقھا أمامه، و ليس أبعد مما ك

يرسمه حمادي ، ما فعله الشاعر عز الدين ميھوبي في تجسيد صورة القدس  الشريف ، 

و ما تعبث به اتفاقيات ا�نھزام المتعددة في حالھا و واقعھا ، ناق� معاناتھا على لسانھا 

مونولوجا ذاتيا ، تستشعر فيه حرارة ا�لم و المعاناة ، فما أصعب أن يتقمص الشاعر 

لكن ألم المعاناة واحد � يفرق بين نفس و أخرى ، � في الجنس أو في  دور امرأته ، و

ر " كلنا في الھم عرب " الھم ، فھا ھو بوحھا من منطلق  Xُيذك:  

  أَنا اْمَرأَةٌ 

  ..ِمْن ُرَخاٍم و َماِزْلُت َعْذَراْء 

  ُعْمِري قُُرونٌ 

  و لَْم أْبلُْغ الُحْلَم َبْعدُ 

 Wو َقْد َمر..  

  مْ ِمْلُيوُن َعا

ْجُت  Wَتَزو..  

 gأَْلَف َنِبي  

  و أَْنَجْبُت أَْلَف َجِنينٍ 

َ�ْم  Wى الس Wُيَسم  

...و َماِزْلُت َعْذَراءْ 
 )2(

  

إن جملة الرموز المعروفة عن القدس ، تشكل صورة امرأة ميھوبي التي يجتھد في 

ف منھا رسمھا ، ليبلغ في ا�خير إنھا ذاتھا من كانت ترسم الشاعر، فَبْوحھا ھو اعترا

بالوجود داخله ، و ھو بذلك يؤكد أن الوجود المتكامل بينھما ، أساسه إحساسه بم�مح 

                                                 

ة مخبر الترجمة في ا�دب و اللسانيات ، جامعة منتوري ، قسنطينة، قصيدة جوھرة الماء ، حولي: b حمادي  عبد.)1(
 193 192ص ص ،  2004

 .150 .149 ص، ص في البدء كان أوراس : ميھوبي عز الدين .)2(
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صورتھا من أنھا امرأة من رخام مازالت عذراء ، و لكن لھا من ا�طفال و ا�جنة 

المتمسكة بالحياة كثيرون ، بزواجھا من ا�نبياء فھي أرض العشرات منھم ، لتصل في 

  .اسمھا و وصفھا ، و ذاتھا و ذات كل من ھو متعلق بھا محب لھا  ا�خير أن الس�م ھو

إن إعادة إنتاج البناء القصصي ا�سطوري ، الذي تبنته القصيدة الجزائرية 

المعاصرة ، � يقف عند ترتيب ا�حداث المشھورة  فيھا ، إنما يكون خلًقا لبناء مقارب 

يدة في اتجاھھا نحو القارئ ، فكيف إًذا في الد�لة ، أما القصة فإنھا تذوب مع رحلة القص

نفسر تصوير الشاعر عثمان لوصيف لمدينة غرداية ، حينما جعلھا حورية صغيرة  

تطوف بالحب و البراءة ، تمد يدھا المخملية لتسقي الشاربين لذة بالخمرة البابلية ، 

  :ول ، فيق) وادي عبقر  و سدرة المنتھى ( وُيسقط عليھا قصص السحر العربية ؛ 

هْ  Wِطْفلٌَة ِمْن َبَناِت الَمَعاِني الَخِفي  

  أَْقَرأَْتِني الَبَراَءاِت و الُحَب 

ْت إِلَْيِه  Wَمد  

هْ  Wَيَدَھا الِمْخَملِي  

ْه  Wو َسَقْتِني أََباِريَق ِمْن َخْمَرٍة بابلِي  

  ِمْن َمَ�ِئَكِة ا�َْرِض ... ِطْفلٌَة 

  ِمْن ُنوِر َعْبَقٍر 

هْ ِمْن ِسْدَرٍة أَزَ  W1(لِي(
   

و با�ستمرار في تجارب التوظيف لھذه ا3لية نقف عند محاو�ت متعددة يمكن 

  :استعراض د��ت ذاك التوظيف من خ�ل الرؤى المباشرة 

فالمرأة عند الشاعر ط�ل ضيف تمثل البداية و النھاية الكاملة ، و ھي قصر  

رج بابل بأرض العراق الحمراء بغرناطة ، بكل ما يحمله من سحر و جمال ، و ب

  :السومرية ، بما يحمله من عجائبية و ندرة في التحقق ، فھي حلم رآه  فقام يرويه بقوله 

َد َخَدايَ   Wَْطَفالِ  و ُدوَن أَْن َيَتَور�  َكا

َھاَيُة الَكاِملَةُ / أَْنِت الِبَداَيُة  Xو الن  

                                                 

 . 23ص  ،1997دار ھومة ، الجزائر ، غرداية ، :عثمان لوصيف .)1(
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َباْح  Wأَْنِت الَحْمَراُء و ُبْرُج َباِبَل َھَذا الص  

.. َن ُحْلُمِك ُخْطَوةٌ َكا
)1(

  

أما الشاعر بلخير عقاب ، فيرى صورة المرأة في عجائبية قوس قزح ، بما يحمله 

بانوارمية الجرم والشكل ، يسافر من خ�لھا كالغيمة يغني الجراح،  من جمال ا�لوان ، و

  :كما تغني الشمس أح�م العصافير ، فيقول 

ْكَرى ِ�َْحَ�ِم ال Xَغْر َتْحِمُل الذ Xص  

فWاِح ِفي الَخدX و ِفي الَعْيِن َحَوْر  Uو الت Xَزَھَراُت الفُل  

ْمِش الُمَواَرى َبْحُر َعْيَنْيَھا و َدقWاُت الَفَرْح  Xاِئِر و الر Wَشْعُرَھا الط  

  َسْوَف َتأِْتي 

  ِمْثلََما َغاَبْت ِبأْقَواِس قَُزْح 

ْمُس أَْحَ�َم الَقَمرْ  Wي الشX2(و ُتَغن(
  

أما التجربة النسائية فإن رموزھا تكاد تكون نفسية خالصة ، مرتبطة بالتراث 

ا�صيل أو ا9نساني ، و يبقى توظيفھا فيه الكثير من العفوية ، و با�نط�ق من د��تھا 

، و ھي رموز )  الغول و مارد الظ�م( الوضعية ، فالشاعرة زھرة بوسكين تستخدم 

ا �كتشاف سبب بكاء الطفلة السمراء ، لتعلل ذات العيون ُتستخدم 9خافة الصغار توظفھ

الحالمة في صباھا ، أن سبب البكاء � يعود لقصة خرافية تنزل إلى أسفل الد�لة ، إنما 

  :عيناھا غارقتان في حزنھما ، بسبب عرائسھا القماشية التي أضاعتھا ، فتقول

ْمَراُء  Wْفلَُة الس Xَتقُوُل لِي الط  

َبا و ِھَي َتْرسُ  Xُم ُحلَُم الص  

  ...َبْيَن َتَجاِعيِد ِكَتاٍب 

ِني ِمْن َعِميِق الُجْرِح أَْبِكي  Wإن  

ِة  Wِني أََضْعُت َعَراِئِسي القَُماِشي Wن�  

... ِفي ُحْزِن الَمَساْء 
)1(

  

                                                 

 . 80ص ، 2007،  1للصحافة ، القبة ، ط منشورات ارتيستيك ، دار ا�خبار، حديث الرمل :  ضيف ط�ل.)1(

 .9، ص 1992، 1منشورات إبداع ، مطابع عمار قرفي ، باتنة ، طالسفر في الكلمات ، : عقاب بلخير .)2(
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      و يبقى الرمز ا�سطوري رسالة ، تقع في المسافة الفاصلة بين طرفي ا9بداع ؛ 

، غير أن ع�قة كل منھما بذلك الرمز مختلفة عن ا3خر ، فإن ) ى القارئمن المبدع إل( 

كان الباث يھدف إلى نقل الجمال و حمله محل الصورة المرئية ، فإن المتلقي يرى فيه ما 

  .يحمله من شحنات شعورية نفسية قد تحقق له اللذة الجمالية، وُتَنمي فيه الشعور بالجمال

ية و الشحنة العالية للمعنى ، الذي تحمله الرموز ونظرا لھذه الكثافة الد�ل

ا�سطورية بمختلف أصنافھا و متعدد بيئاتھا ، يبدو أنه سيكون من الصعب على المبدع 

و المتلقي على السواء التوافق في ضبط وتحديد أفق ھذه البنيات الفنية ، وستحتفظ تلك 

  .الرموز لذاتھا بأسرارھا العميقة زمنا آخر 

   

  : رأة القصيدة والجمالـ الم 7

  

حينما ھبت على ساحات ا9بداع العربي ، في عصر التحو�ت الحديثة رياح 

التغيير ، تأثرت خارطة البناء ا9بداعي شك� وجوھرا و تبدلت ا�دوار فيه ، وزاد تمكن 

ظھرت  «المرأة ـ بعد أن ھمشھا الوضع و التاريخ ـ ، بدخول معترك ا9بداع ، حين 

»مؤنثة القصيدة ال
 )2(

قصيدة التفعيلة بوصفھا ع�مة على ا�نوثة  «، و بدأت م�مح  

»الشعرية 
)3(

، تتبلور شك� من خ�ل كسر عمود الشعر ، وبات إرھاف ا9حساس ميزة  

ا9نتاج الشعري ، بأن مالت القصيدة إلى تصوير النزعات النفسية ، و وصف الحا�ت 

يونة لم يعھدھا الشعر العربي في ا3ليات الشعورية بصورة أكثر عمقا، فانتشرت ل

فالتأنيث قد بلغ مداه ، و تمكنت ا�نوثة من «الداخلية و طغت سمات خاصة على لغته ، 

»قصيدة التفعيلة 
)4(

  .، فباتت عنواَنھا والناطق بفحوى خطابھا  

شاعرة أو (لقد تحركت آلية القصيدة بضمير المؤنث واقعا أو متخي� ، و المبدع 

في رحلة البوح والبحث ؛ تنطقه ا�نثى و ُيَناِطقھا ؛ و في الغالب ينتھي إلھام ) شاعرا

العمل لديھما دونما الوصول إلى رسم كامل لھا ؛ �ن صورة القصيدة ا�نثى ، ضبابية 
                                                                                                                                                    

 . 45،  44ص ، ص إفضاءات من زمن الدھشة : زھرة بوسكين .)1(

 19، ص 2005،  2ربي ، الدار البيضاء ، طالمركز الثقافي العتأنيث القصيدة والقارئ المختلف ، : عبدb الغذامي)2(

  24، ص السابقالمرجع .)3(

 .، والصفحة نفسھا نفسه المرجع .)4(
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في ذھنه وغير مكتملة في ذھنھا ، بل � يريد لھا الوضوح و � تريد لھا ھي ا�كتمال ، 

  .مثيرا حقيقيا ، وإن كانت معًنى وملھما إبداعيا غائبا يطويه المكان�نھا في تلك اللحظة 

وھكذا يكون الترابط الشكلي و الد�لي بين المرأة و القصيدة في صورة وجود، � 

يمكن أن ينفص� عن بعضھما ، وإن كان على الشاعر ا�نتصار �حدھما؛ فمرة يكون 

ْكَرى، و ما يحمل من كثافة د�لية،  الميل للجسد الظاھر، ومرات يكون الظھور للجسد Xالذ

 أما الثاني ، غير أن الشاعر يختبر بناءه الفني للجسد انط�قا من م�مح تنبه دواخله

  .فنستلذه دون أن يكون معيارا فنيا لقياس بنية ذلك الجسد) ةالقصيد(

الفني،  إن ظھور الترابط بين القصيدة و المرأة قد يبدو واحًدا من أھم آليات ا9بداع

التي ظھرت في عديد الدواوين الشعرية الجزائرية المعاصرة ، و يبقى ذاك التوظيف 

مرتبطا بد�لة الوصف الجسدي ، بحثا عن الرابط الجمالي ، فالصورة الماثلة أمام 

عھا من بداعة قوله و آليات بنائه  W؛ و من عناصر حسنھا رص �الشاعر باديس سرار مث

جواھر التعابير أساور و أقراط وخ�خيل ، و من فنيات التعبير ما الفني بحلي اللغة ، و

ساعدھا على اكتساب مزيد من الجمال ؛ فا�حرف كحٌل يزيد العيون الجميلة اتساعا 

وحسنا، و رموش الحبيبة قد اتخذت من تھادي ا�بيات سحرھا ، وألحاظ حسنھا سھاما 

ـ تباعا إلى فؤاد حبيبھا ، و لذلك  )ايمف�نت(ترسلھا ـ على صورة إله الحب عند الرومان 

فھو يعترف بإدمانه تلك العيون التي يراھا في سحر ك�مه ، وإبداع شعره الذي أْسَكرت 

بدائعه في م�مح حبيب فؤاد الشاعر أوزانه و قوافيه ، وأسقته من ينابيع الھيام النقي 

  :كؤوسا فياضة ، فيقول 

  َتِجيِئيَن 

  َراْء و آٍه َتِجيِئيَن َعذْ    

ْلِت َعْيَنْيِك ِمْن أَْحُرِفي     Wَكح  

ُموَش اْحِتَراَقاٍت    Uو ِزْدِت الر  

  ِبِشْعِري   

  َفأَْدَمْنُت َعْيَنْيِك   

  أَْدَمْنْت ِشْعِري ُكُؤوُس الَھَوى 
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... الُمْتَرَعة 
)1(

   

صddاحبتھا  تصddنع جمddالالشddاعر كعلبddة أدوات الزينddة ا�نثويddة ؛ قصddيدة سddياق إن   

د في نظارة طلعتھا القمرية ، فيقdبس مdن بdدائع حسdنھا ، وينثdر علdى صdورة الحبيdب وتزي

زھور البھاء بألوانھا الحالمdة علdى جسdد قصdيدته الحبيبdة ، ثdم يقdف أمdام منظرھdا الرائdع 

وقد بات المظھر مكتمل الحسن ، يرسdمه بعبdق النشdوة تنتشdر منdه روائdح الجمdال ، فكdان 

بينھمddا � فddرق بddين القصddيدة والحبيبddة ، بddل و مddن السddھل  انddدماجھما مجمddل وْقddِع الحسddن

  .إح�ل الواحدة محل ا�خرى 

أما الشاعر عبد القادر مكاريا ف� يجد غايته في الكلمات التي يراھا كافية ، فھي � 

تحمل له البشرى ، و إن كانت حبيبته نشيدا ضمخ فؤاده و أطرى لسانه ، تغنت به الشفة 

ح لھا البھاء فكانت إنشادا ، يمتد في عروقه و يتغلغل في  فكانت شعرا ساحرا ، Wولو

أعماق كيانه حتى لَكأنه يكمم فاُه عن الخطاب ، فھو وإن يراھا قصيدته الوحيدة ، إ� أن 

صورة توحدھا معھا ، � ُتبدي في تصوره طبيعة صورتھا على مظھر قد يزيد من 

ي التعبير عن شغف الك�م وا9حساس بھا، بھائھا، فالشعر كله � يكفي و لو أنه عزاءه ف

  :إنھا اسم يجله ، فيقول 

  َكاَنْت َعلَى َشَفِتي َنِشيًدا 

  � أََملUُه 

  َكاَنْت الَكلَِماُت � َتْكِفي 

  إَِذا َكلWْمُتَھا 

)2(و الشXْعُر � َيْكِفيِك ُكلUُه 
  

أن يقdبس ) مكاريdا(وتحدد م�محه بنبراتھا ، و يكفي  الكلماتترسمه  القصيدة جسدٌ ف

من ذاكرته رؤاه الندية ، مستكشفا بواسطة جزئيات لغته تشكيل صورة ھdذا الجسdد، الdذي 

يستعيده بواسطة لغة الذكريات ، فمقdام حبيبتdه أكبdر مdن أن ترسdمه الكلمdات ، و لdو باتdت 

نشيدا يھجع به في حضرة ا9لھام ، تعبيرا عن مدى العشق الذي تمكن من فؤاده ، و مدى 

                                                 

 .76ص، 2002إصدارات إبداع ، مؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الرغاية ، ، نحت على ا�مواج : باديس سرار)1(

 .17، ص2007،  1القبة ، ط منشورات أرتيستيك ،أيتھا الحمقاء ، : عبد القار مكاريا .)2(
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تفعلddه صddورة الحبيddب فddي بقايddا وشوشddاته لكلمddات ا9لھddام ، الddذي يتجلddى علddى وعيddه  مddا

وخياله ، فتذوب أُنثاه في رصين أدواتdه الفنيdة ، وتركdب صdھوة جdواد قصdائده فتتdراقص 

الحروف على شفاھھا ، و تتحول نقاطھا دموًعا ھواطل ، فيdزداد الَولdَُه ، فترتبdك المعdاني 

  .الجمال ، مع خص�تھا تموج في فضاء القصيدة  بين يديه سابحة في ملكوت

يملؤه الفخاري السومري البديع، ناء إن حساسية القصيدة تجعلھا في َرھاَفة ا9

لم يجرؤ أحد على ا�عتراف بأنه أتم رسمھا لوحة  فھيالمرأة ، الشاعر من حسن 

اٍء و إن استمدت م�محھا من الحرف ،  وزادت نظارتھا بقافية رنا،  بالكلمات Wنة َغن

و تعشق " ُتحيي موات ا�فئدة التي لم تغامر تجربة العشق فع� ؛ فَتْصُدق الحكمة القائلة 

  ".ا�ذن قبل العين أحيانا 

»القصيدة التفعيلية قد ُولَِدْت أُْنثى  «فإن كانت 
)1(

و الشاعر في التزام شكلھا يؤكد  ، 

و ظاھرھا الذي لن يتحول  ذلك الخضوع ، الذي غلب على واقع القصيدة الحديثة ،

مستقب� ، و سيحتوي قالب العربية المعاصرة دون منازع ، ما بقي من حياة على وجه 

قصيدة المرأة البسيطة ، فإن واحًدا من الشعراء المتمسكين بفحولة الشعر ، يرى أن 

، أما وتقرأھا مرة ، إ� أن الجمال يفرض عليه إعادة قراءتھا مرات  العينتستعذبھا 

التعبير عن رؤاھا ، و تساھم مجتمعة في مجتمعة الحواس  تجاذبھاتامرأة لقصيدة فھي ا

ظل  «في استعذاب الجمال ، الذي ينبعث من عمقھا بربته على صورة المرأة بتودد ، فقد 

، وظلت المرأة نصاً شھوانياً تتمتع به حواس  الرجل يقرأ المرأة بعينه ويفسرھا بأحاسيسه

» الذكر وتلتھمه
)2(

  .، و لم تشبع رغم المغامرة المتكررة في كل خلوة إبداعية  

إن كان وجع الشاعرة ا�نثى ھو القصيدة، فإن وجع الشاعر ھو المرأة، وھو 

يتجسدھا تمثا� يكبر أمام ناظريه ويتكامل ، و قصيدة تتشكل كما يتشكل الجنين في بطن 

ن الرقص على أوزانه،أو أمه، يؤلمه إن خاصمت عيونھا قوافيه ، واستعصى جيدھا ع

رغبت عن الحلول فيھا أميرَة حسنه وإبداعه، ورفضت معانقة حروفه و منادمتھا ، 

يرفض كل إلھام شعري يحمله شيطانه في لحظات التأمل إن تكون فيه غائبة ، و ھذا 

                                                 

 25تأنيث القصيدة و القارئ المختلف ، ص: عبد b الغذامي .)1(

 ، سوريادمشق ، ،  ، مركز ا9نماء الحضاري عياشي ر، ترجمة منذ النقد في القرن العشرين : جون إيف تادييه.)2(
 70، ص 1994
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الفيروزي يلعن كل قافية � تحمل المؤانسة و المتعة قرب الحبيب ، و إن كانت من 

، تشعل فيه نار الشوق ليطفئھا اللقاء وإن تأخر، وتعلمه مغازلة نواعس وفاض الجنون 

الجفون ، ومھامسة نواعم الخدود ، فالجسد واحد وإن انفصل أمامه ، فكان من الطبيعي 

»كان الحس يوحي به ، من ضرورة تأنيث القصيدة«ا9يمان بما 
)1(

  :، فيقول  

  فَُوْيَزى 

  ا ؟ لماذا َكتْمِت َھواِك و ُبحُت أنَ 

  لَماَذا َمَحْوِت ُحروَف الَقِصيَدة 

  بِحْمِض الُعُيوِن ؟

  و أَْشَعْلِت َناًرا ِبَرْوِض الُجفُوِن 

ا لِِتْلَك الَقَواِفي الَعِنيَدة    فَتّبً

ا لُِكلX الَمَعاِني الَجِديَدة   و تّبً

)2(َمَعاِني الُجُنوِن  
  

القصيدَة ، وأصبح الحب حينما أسكن الشعراء المرأة واعياً بديعا  ت حًساقد كانل

أعذب على أوتار القوافي ، و نبرات ا�وتاد و ا�سباب و إيقاع الزحافات والعلل ، حين 

تراقصت بھا ا�وزان على إبداع من ُصَوِرھا الشعرية الممتلئة بُحَزم ا�شتھاء النفسي 

،  ھماأبعادھما وقيمتالمعنى بين الشطر والسطر ، و ما كان من بين الحرف والفياض ، 

  .كجزء واحد سكن من فؤاد المبدع مكانا سميا

مطمئنة، الورقة  تتمدد على بياضأما ما تحمله المرأة من م�مح الحسن، يجعلھا 

أّن استئذانھا في كل تجربة إبحار شعري يتطلب حقھا في المرافقة ، فھي كالشراع 

فؤاد المحبين نجمة  ذي يحرك سفينة الخلق و ا9بداع باتجاه المجھول ، وھي فيالالشامخ 

يترصدون جمال ابتسامتھا ، و حينما يستحضر الجسد المحاكي لھا وھي القصيدة ، فإنھا 

فوق ما تقدمه من د�ئل الحسن ، و ذلك ما يبرز أن القصيدة والمرأة مقياس مغالبة ، قد 

  .يكون ا�مر في النھاية 9حداھما على ا�خرى ، لكن ليس دوما نفس الغالب 

                                                 

 21تأنيث القصيدة و القارئ المختلف ، ص: عبدb الغذامي .)1(

دموع النخلة العاشقة ، منشورات اليراع ا�دبي ، مطبعة دار الھدى للطباعة و النشر : عجيري الفيروزي  ا�زھري.)2(
 20، ص 2004، 1و التوزيع ، عين امليلة ، الجزائر ، ط 
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اقتحمنا حصون صاحبة الشأن ، و حاولنا قياس مدى تصورھا لھذا التوافق  و إذا ما

مع جسد القصيدة ، فستطالعنا صورة ا�رتداد الصوري ، ولعبة مرايا الصورة والرؤية ، 

فإن مشھد ا�رتباط بين عمقھن كمنطلق للصورة و ما يرتجينه من القصيدة ، باعتبارھا 

لم ا9حساس با3خر ، فھن َيَرْين تلك الصورة من أداة تخفيف فني لما يشُعرن به من أ

خ�ل مرآة القصيدة ؛ في معاناة حروفھا وفي ركن كل جملة يجتمع ظ�م الحزن مركونا 

بانتظارھن، وأ�م أحزان الرؤية تتربص بقوافيھن، و نوازع العشق قد أضرمت في 

قصيدة ، كلماتھن وصورھن نيران الشوق ، تؤكد ضعف أجسادھن على تحمل جسد ال

وإذا بدأنا استعراض اعتذاراتھن ، فسنجد الشاعرة جميلة ك�ل ، تنطلق من أن الرباط 

القائم بين المرأة والقصيدة قد يكون منطلقھا في إبراز تصورھا اتجاه كونھا أنثى ، فإن 

أحست به إزاء ما تسمعه من صرخات الضعف ا�نثوي بداخلھا ، إنما ھي إحداثيات 

تعشقته في تجربتھا الشعرية التي � تعرف فيھا الثبات ، كونھا متقلبة  قياس للوجود الذي

كأمواج البحر التي انطلقت منھا في تصوير مظھرھا الداخلي ، بدًءا من حالة 

، لقد  ا�ستشراف التي تقوم بھا ، وتحولھا من أنثى حالمة إلى ما � تعرف تصويره

ون جزًءا ھاما ينبض من روحھا علWمت المحن عمقھا كيف يستحضر القصيدة ، ويك

  :ويمدھا بسحر التصور، فتقول

  أَْنَسى أَنXي أُْنَثى 

  َتْعَشُق ِسْحَر الُعُطوْر 

  و َتْصُرُخ ِبَداِخلِي 

  اْمَرأَةٌ 

  َكْيَف َتُكوُن .. َعلWَمْتَھا الِمَحُن 

  أَْعَمُق َقِصيَدٍة 

ُطوْر  U1(َناِبَضٌة ِمْن َبْيِن الس(
  

الذي بات الضلع  ،ن القصيدة و عمقھا انط�قا من تصور الحب لم تربط الشاعرة بي

المرأة و القصيدة بين الوجود المحموم صراع بل إن  ،الثالث في معادلة ا9بداع النسوي 

                                                 

  .6، ص  2009، 1رياحين الروح ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ، ط : جميلة ك�ل ).1(
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البعد يصمد ويخلد في مدونة الشعر إلى اكتشاف أن الذي ويدفع  ،يؤكد التوافق بينھما 

ھر بآ�م الباطن فإن ا�رتياح الحاصل في وإْن عبث الظا ، ا�نثوي لجسد القصيدة فقط

والذي يساعدھا على استشعار  ،يقوم عندھا من ذاك الرباط المذكور  ،اكتشاف الذات 

الذي تعودته ا�نثى في مجموع المقارانات  ،ذاتيتھا خارج إطار النموذج المادي القياسي 

ققة التقدير ؛ كالبدر و المبنية على جماليات غير مح ،التي تظھر في الشعرية القديمة 

   .والقمر والشمس وسائر مقاربات أطراف التشبيه ، بين المرأة ومظاھر الطبيعة  

فعمقُھا سٌر �  ،إن المرأة أقدر على تصوير ذلك الترابط بين صورتھا و مثيلتھا 

و لذلك ما ترسمه زھرة بلعالية إنما ھو  ،أحد يستطيع الوصول إليه أو اختراقه إ� ھي 

فُعمُق ا�نثى يسكنه  ،لتنقل المعاناة العميقة لذلك التماثل ،خيال على جسد القصيدة بسط ال

وما أروع  ذلك التماھي حينما َتَحّول  ،ويغرس قسوته في صدرھا جسدا  ،ھاجس الحرف

والموت المعنوي أقسى وأفجع من  ،الخنجر إلى صدر القصيدة لِينال من أنوثة الجسد

لتكون النھاية حين تتجاوز  ،تتجاوز بھا كل خيباتھا النفسيةإنھا قصيدة  ، موت ا�جساد

لتوغل في قتل كل معاني السعادة التي قد � تكون الرباط الفاعل  ،الخيبة باحتراف الكذب

  :تمثي� لما تقول" الكتابة بالنار"لتكون  ،إنما ألم القصيدة وفاجعة الروح والجسد  ،بينھما 

  آٍه َيا اْمَرأًَة 

  الَحْرُف ِبَقْسَوِتِه  َيْسُكُنَھا

  َيْغِرُس ِخْنَجَرهُ 

  ِفي َصْدِر َقَصاِئِدَھا الَعاِري 

  و ُيِميُت ا�ُْنَثى 

  َتَتَجاَوُز َخْيَبَتَھا 

ُل ِفي ُيْسٍر  Xو ُتَمث  

)1( ُكلW ا�َْدَواِر 
  

ونقول ما  ،يقول النفسانيون ما من امرأة إ� و ترقد داخلھا أخرى صغيرة مختلفة 

تتشكل فيھا بآ�مھا  ،إ� وداخلھا تنام قصيدة جميلة ، ھي امرأة تشبھھا من قصيدة 

                                                 

    27. 26ما لم أقله لك ، ص ص : زھرة بلعالية.)1(
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فحين يحُضر الضلع الثالث  ،تحمل بذور نفسھا العميقة السعيدة  ،وإيحاءات م�محھا 

يتحول  ،من خ�ل الشاعرة رشيدة خوازم  ،لaبداع في تجربة الكتابة الشعرية ا�نثوية 

جع متناثر على جسد الشاعرة ، تراه يسافر على جسد حرف القصيدة بين أناملھا ، إلى و

رانھا  ،القصيدة  Xترقب نموه وازدھاره و قد انبجس على صورته المذكرة بشطرين ؛ ُيَذك

و شطر آخر  ،برجولة َمْن تھوى أن يشاركنھا البوح ، فينقسم الفؤاد إلى شطر انشغف به 

 ،حساس ؛ فقول الشعر وجع فالبوح إذن ينطلق من ألم ا9 ،يرسم ذاك الوله شعرا 

 ،و لذلك فالشاعرة تبحث في أعماقھا عن لغة ترسم رؤياھا كاملة  ،وكتمانه أكبر وجع 

 ،إ� أنھا لم تتوقف و ھذا شدة الوجع  ،مابين حقيقِة أَلَِم َجَسِدھا و جسُد القصيدة يشاركھا 

  :فتقول 

  و َيا َقْلِبي الُمْنَفلِِق إلَى َشْطَرْينْ 

  ُعُه ِبَواِديِك َشْطٌر أَْزرَ 

  و َشْطٌر َيْخلُُق لِي الشXْعرْ 

  َوَجٌع َھَذا الشXْعْر 

ةُ َقْلِبي الَمْبلُوِل َكأَْصَواٍت َبْحِريWة Wَوَجٌع َھز  

  و أََنا ِمْثلَُك َيا َرُجً� 

)1(َيْحِمُل ِفي أَْعَماِقِه ُجْزًءا ِمْن أَْحَزاِني الُمْنَكِسَرة
  

 ،رائنا المعاصرين ، و رؤاھم الحالمة المبدعة ھذه عينة مما أمكن من إبداع شع

ما بين المرأة والقصيدة ؛ الجسد الحي  ،حول الع�قة التي باتت أكثر كشفا و وضوحا 

 ،ويبقى العجيب في ا�مر أن المرأة أوحت بالعديد العديد من الصور  ،وا3خر الُمْحَيى 

ا إزاءھا الملل ويحل بصورھا فينتابن ،دون أن نشعر في مجموعھا أنھا مكررة أو متكررة

 ،فتفتقدھا مساحة الشعر أو جسد القصيد  ،وھي على الدوام حاضرة � تغيب  ،الفتور

أصبح من جزئيات  ،وحضورھا في عمق ھذه المتون ا9بداعية طيف كان أو حقيقًة 

  .ةبل و يمكن الجزم بازدياد ھذا التقارب بين المرأة والقصيد ،الشعر وا9بداع � يفترقان 

  

                                                 

  .344ص،  1ج، موسوعة الشعر الجزائري : الربعي بن س�مة و آخرون ).1(
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  :خاتمة 
  

لقد أدركنا القصيدة المعاصر وھي تفتح آفاقا أوسع لحضور المرأة في ذاكرة 

ا9نسان وتتنفس بطاقات رمزية ضخمة، تستطيع استيعاب الرؤى ا9نسانية بل واستقطاب 

أخرى أوسع وأشد انتشارا في مجھول النفس ا9نسانية ، والشاعر الجزائري المعاصر قد 

ًة وإبداًعا ، و استوفى حقه منھما حين أغنى تجربته بالصور أوفى حق التجديد صور

البديعة الحديثة ، و استل فيه كل أداة للتجديد من غلبة التوجه النفسي ، وشيوع رمزية 

ا9يحاء وا�كتساء برداء الغموض ، وإن كان في بعضه خفيفا لم يتجاوز الحاجة الطبيعية 

من ا�سطورة صبغتھا ا9نسانية واستنباتھا أنثى  إلى تلوين د��تھا المتنوعة ، كما امتص

الجذور في مخيلته الخاصة ، وسكب عواطفه في قوالب متنوعة إيقاعا و رمزا عذبا 

ونغما إيقاعيا و عروضيا مطربا ، و ما طرا على بقية ا�دوات الفنية من تبدل في أداء 

والب�غية ) �داء اللغوي تركيب الجملة حسب ا( ا�دوار المعروفة، وخاصة منھا اللغوية 

، ما أوجد حا� جديدة ) دور التشبيه وا�ستعارة والكناية في طبيعة الع�قة بين طرفيھا ( 

تتمثل في البحث عن دور المتلقي في إعادة بناء النص من جديد، بوسائل تختلف عن 

  .اوسائل المبدع ، وتقترب أكثر من الليونة التي باتت تطبع ا9بداع الشعري عموم

ويبقى مشروع تجديد الراھن الشعري و تحديث أدواته ، و ترقية الحس التذوقي 

، تحديدا بعد الظروف الخاصة التي عاشھا خ�ل ردح ليس  لروح الفكر الحداثي وآلياته

، وما  لفظة الموت والفناء أمامباليسير من الزمن ، تحت عباءة تلك الروح ا�نھزامية 

، بما يحمله من كثافة في الشعور با�لم  كھة ذاك المصطلحتشيعه الحال من استخدام فا

رسم يواقتناعا بالعزلة والوحدة ، وبذلك راحت تجاربھم تخطف من لحظات الغفلة والحلم 

نامل وقروح العيون مجسم الحياة الجماعي ا�، يقبسون ب صورة لحالھم الفردي الذاتي

فأكسبتھم ھوية تاريخية عن  ناجتمعللشعب الجزائري ، وقد ھالھم ذاك التغير في عمق م

شعب الوحدة والتكتل، لتمطر على النفس تلك ا�سئلة التائھة في واقعية البرھة القاتلة، 

  .التي ضعضعت روح الحركة ا9بداعية في الجزائر

الواردة في ھذه الدراسة ، النماذج التي أراھا تقدم  المنتخبات الشعريةوتبقى ھذه 

المطلوب في مدونة سيرة ا9بداع الجزائري المعاصر ،  صورة متزنة من التصوير
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بجنسي مبدعيه ولو بنسبة مقبولة إنط�قا من التصور العام للفاعليات ا9بداعية عندنا ، 

في صورتھا الحداثية غير المستقرة على حال و مسار المشروع الحضاري الجديد ، 

  .ع العام الذي باتت تتنفسه أق�منا المحلية في أفق مضمار ا9بدا

إني أمام الدارسين وإن رأوني قد قّصرت في اختيار الشواھد ، فما كان من جھدي 

المبذول إنما أردت من خ�له ا�ط�ع على عينة من المبدعين شملھم الزمان ا�فتراضي 

للدراسة ، بدءا من عشرية الثمانينيات إلى مشارف نھاية أولى عشريات ا�لفية الثالثة ، 

د وجھت قراءتي ل?سلوب التذوقي في تحليل تلك الشواھد المختارة، دون وإن وجدوني ق

التعمق في تعليل المضامين وإسقاطھا على المكان والزمان، إنما أتعلل بأن جھدي كان 

منصبا على إبراز صورة التوجه الفني الذي طبع غالبية إنتاج الفترة المذكورة ، و البحث 

بة ل? Xئق العامة المقر�بداع الشعري الجزائري عن العaعمال والتوجه المفترض ل

المعاصر ، فليعذرني الشعراء من يجدني قصرت في دراسة إنتاجه ، أو أنني حملت 

إحدى بنات أفكاره محم� � تتحمله أو � يريد صاحبھا لھا أن تحمله ، فما أردت أن 

  .أريكم منھا إ� ما اعتقدت و رأيت
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  ـ سياقية اللغة الشعرية في الشعر الجزائري المعاصر  1

   ـ ا يقاع  2

  ا#وزانـ  1ـ  2

  ـ التكرار  2ـ  2

  

   إنتاج الد!لةو البنية التصويرية  :المبحث الثاني 

  

  تقديم

  ـ  الصورة الشعرية و التركيب البياني  1

  ـ التشبيه  1ـ  1

  ـ ا)ستعارة  2ـ  1

  ـ الكناية  3ـ  1

  ـ شعرية البياض  2

   :ـ ا)نزياح  3

  ـ الرمز و ا#سطورة  4

  ـ التناص  5

  خاتمة 



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  195 

  

>أدوات التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصر <

  تقديم

يستمد ا بداع أھميته حين تشع من مساحات الظاھر فيه تلك ا�فكار والقيم، التي 

يحرص على تحققھا و يجتھد في ا قناع بمحمولھا التربوي ، �ن الفن أنجع وسائل 

  . التأثير وأسرعھا عمليا للتصحيح ا نساني

فالفن رفيق ا نسان في درب حياته ، و من ھذا المنطلق يبدو تحول الرؤية في 

ا بداع منصًبا نحو تغير التصور لتلك ا6ليات ، التي استحدثتھا المجھودات المبذولة ، 

فتحولت جراءھا من مشھد تصوير ا�حداث ، وتتبع جزئيات الوقائع والحا:ت ، إلى 

غا:ت، وتنتصر للمواقف والتصورات؛ أي تحولْت من قصيدة تحمل الرؤى وترفع ا:نش

إنھا قفزة  «حال التقرير الملموس ، إلى واقع التخاطب في عالم ا�حاسيس و الروح ، 

»خارج المفھومات السائدة ؛ ھي إذن تغيير في نظام ا�شياء و في نظام النظر إليھا 
)1(

  ،

ْبح في في حال من التوحد مع أشياء الكون ، إنه التحول من م Gمسة الظاھر إلى السH

عوالم الباطن ، و اختراق ماھيتھا وولوج أغوارھا التي ھي ذاتھا عالم كنھنا الخاص ، 

»عليه من قوة وأسى إنساني وتلذذ بالجمال والعدالة«وما يشتمل 
)2(

.   

وھذه الرؤية التحولية التي انطلقت من تبني مفھوم مغَرق في المغايرة، يقتضي 

يرة المنجز الشعري الممارس في لوح ا بداع ، وتوُغل أسلوب المكاشفة تبدل صورة وت

من خHل منتج يتصور الواقع ، و آليات الحداثة التي باتت ھاجس ومطلب المبدعين 

، وتعدد بؤر التحول الفني في تركيبھا ، بعد أن كانت  بمختلف أشكالھا ومتنوع صورھا

)3(القصيدة تحتمل بؤرة واحدة ھي التقرير
.  

و أمام ھذا التحول الذي شمل ظاھر النص ، وساعده في تخطي مراحل الجمود 

والثبات ، بات لزاما على الشاعر المعاصر تجديد أدواته الفنية، وترشيد استخدامھا بما 

                                                 

 .9زمن الشعر ، ص : ادونيس .)1(

 .15، ص  2002ان ، ، عمّ  للنشر والتوزيع شروقدار في حداثة النص الشعري ، : علي جعفر العHق .)2(

،  1996لحداثة في نقد الشعر العربي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، جدل ا: ينظر خيرة حمر العين .)3(
 .50ص
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يضمن له تحقيق تصوراته العامة في سياق الحداثة ، و العمل الحثيث على ابتكار مظاھر 

ن المجددين ، و إ: زاد من تعاسة نصه ا بداعي ، و ذلك لھا ، تجعله في خانة المجتھدي

بتوسيع رؤاه حول المعجم اللغوي، وا:شتغال على تبديل أنماط ا يقاع وفق متغيرات 

  . الواقع ، و كذلك اللمسات الفنية التي يضفيھا النسق الرمزي و ا�سطوري 

اھيم حولت وسائل كانت و بھذا حمل تجديد الشعرية إلى الساحة النقدية العربية ، مف

َتُعدھا سلًفا ُمساعدًة في إنتاج الشعر إلى ركائز آلياته الفنية، وبذلك تشتت جھود الدارسين 

المعاصرين بفعل ھذا السحر الغامض،الذي اكتنف المصطلح في حصر تعريف متقارب 

، ما يجعلنا على استعداد لتقبل مزيد  ويوجھھا صوب مجال واحد ، يجمع شتات الرؤى

  .ن الرؤى المتوسعة في مفھومه م

فاتسعت اجتھادات الدارسين في أن عناصر التواصل في جوھر النص، ست 

، "المرسل و المرسل إليه و الرسالة ، والسياق والشيفرة وقناة ا:تصال: " وحدات ھي 

والشعرية فن ا�داء التعبيري الذي تولده فكرة النص في الباث والمتلقي، حينما تعتريھما 

لدھشة و ا:فتتان اللذان يعصفان بالقلب والروح ، و يمنحان فكرة القصيدة كيانا حسيا ا« 

مؤثرا ، و يضيفان على فوضى ا�شياء اليومية ورتابتھا المضجرة ، نعمة التجانس 

»ونشوة البكارة ا�ولى 
)1(

.  

 ولم تكن الكتابة الشعرية في بHدنا بمنأى عن ھذا التغيير ، و ما كان الدافع له

؛ من رغبة في تقويض بيت الشعر التليد ، ودك حصونه التي  أسباب ذاتية فرادية

استحكمت لبناتھا ، على روح ا نتاج وجوھر ا بداع ، وإنما لضرورة مواكبة مجموع 

التجديد ، الذي استشرى في ظاھر و باطن ا نتاج ، وبحثا عن ھوية حقيقية يتناسب فيھا 

غيير وغائيته استئناسا بما طرأ على ظاھر الحياة من إبداع ا�عمال مع متطلبات الت

تحو:ت ، تستوجب ا نصات إلى وحيھا واستنبات ظواھرھا الفكرية الحداثية ، التي 

فيجعل من ھذه  « ،، وباتت لغة الفكر وآلية مقياس ا بداع  راجت في التطبيقات النقدية

 في تيار جارف شديد الفرادة، اواندماجً ا حارً  ا، بل انصھارً  : نقاط تماس مجردة الصلة

 ةبرؤي اإ: إذا كان مسكونً ، و: يمكن لصلة الشاعر بعالمه أن تكون على ھذا المستوى 

                                                 

 .، و الصفحة نفسھا  السابقالمرجع .)1(
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»اوّھاجً  اداخليً  التفاعل معه تفاعHً  ، و وا:نغمار فيه ، تتيح له تمثل العالم حقة
)1( ،

بداع جميعھا خاصة وتأسيسا لثقافة نوعية ، تتھاوى فيھا المفاھيم القديمة لعناصر ا 

  .برمتھا ةدبيالكتابة ا�الشعر، وإن أردنا الدقة فمفھوم 

و كذلك فتح الشعراء سياقات لغوية مختلفة كلية ، ذات صلة بخوالج النفس، 

واعتناقھم مذھب العشق المسافر في فضاء السمو بالروح ، فكانت أجزاء المرأة الظاھرة 

ا ، فكانت بوابات نور القصيدة قد فُتحت على نافذتھم للعمق ، ليصلوا أعماقھم بأعماقھ

البوح ؛ من العين و رمشھا والخد وأسيلھا، والجيد والنھد وخصHت الشعر والقوام،وھلم 

  .جر من نوافذ المحبة بين نفسيھما

الطارئة على واقع  ةو إن تعذر علينا ا لمام المطلق ، بكل تلك الجوانب التجديدي

ا التي تم تحديدھا كأھداف للدراسة ، فستكون ھذه قد فتحت القصيدة ، من خHل مستوياتھ

  .، في إتمام ما أصابھا من تقصير باب ا شارة للتوجھات

  

  :في التشكيل الفني : المبحث ا�ول 

  

  سياقية اللغة الشعرية في الشعر الجزائري المعاصر:  1ـ  1

  

ي سياقاتھم لم ونحن نمد البصر في إنتاج مبدعينا المعاصرين ، نجد أن اللفظة ف

تبتعد ـ في غالبية سيرة مدونة الشعرـ كثيرا، عن محمولھا الوضعي، لترسم في ا:نطباع 

الصورة الثابتة للغة الشعر، غير أن سياق حداثة الشعرية :مس جوھر اللغة ا بداعية ، 

فراحت وحداتھا تنفتح على د::ت مختلفة ، وفي كثير من أمثلتھا يكون أبعد من 

السياقي ، الذي ينسجم معه المتلقي بصورة طبيعية، وذلك �ن معاشرة الترابط المنظور 

ب الرمز من الرمز، ويضم العHمة إلى  «الد:لي السياقي بين ا�لفاظ ، يقدم نموذجا  Tُيقر

العHمة ، و َسْيٌر في دروب ملتوية جدا من الد::ت ، نصادفھا حينا ونتوھمھا حينا ، 

»فنختلف اختHفا 
)2(

: ينطلق «، و تبتعد بنا الد:لة أوسع ما يكون ا:بتعاد �ن الشاعر  

                                                 

 .16في حداثة النص الشعري ، ص : علي جعفر العHق .)1(

 .190، ص 1988القراءة و الكتابة ، منشورات جامعة تونس ، : حسين الواد .)2(
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»من فكرة واضحة محددة ، بل من حالة : يعرفھا ھو نفسه معرفة دقيقة
)1(

، فحالة  

التوحد الشعري تظھر بصورة أوضح على مHمح التركيب السياقي، حينما تدمغ الد:لُة 

ص المھام حتى على المدلول ون أعالمخياَل بأوصال جديدة يكون فك رمزوھا م

م الشاعر عبد W حمادي :مرأتهالمحمول Xمدينته، التي يريدھا في /، فحينما نتابع َتَوھ

، فانظر  صورة من التميز قد : نستطيع التوصل إلى ملمحھا إن أخذنا بظاھر الد:لة

  :قوله يتابع التصوير

ِك أَنTي  Gْمُت أَن Gَتَوھ( ... )  

رT َيا اْمَرأَ  Tًة َتْنَھُشِني ِفي الس  

  ...و َتْنُشُرِني لِْلَمْوِج 

  َمْنُھوٌك ِسْحُر َمِديَنِتَنا 

  َمْنُھوٌب ِعْطُر َمَفاِتِنَھا

  َما أَْجَمَل أْن َتْرُسو َحَراِئقَُنا

  َعلى َشَفٍة َيْسُكُنَھا الَمَطرُ 

اِفُئ  G2(الد(
  

لغي المدلول القديم للكلمات تدل على نفسھا ، و ت «إن اللغة في ھذا النموذج كغيره 

»لتحل ھي مكانه 
)3(

، وذلك حين تتراسل المفردات فيما بينھا بإشارات تظھر من َطْرف  

السياق تتنفس بعمق ا يحاء ، و لو نمعن قليH من في بعض ھذا السياق، نجد ارتباطات 

منھوك " في ؛ إذ أين معجمية المحمول السياقي  : يمكن أن يقبلھا أسHفنا كمعاني شعرية

، " سحر مدينتنا ، منھوب عطر مفاتنھا ، ترسو حرائقنا على شفة يسكنھا المطر الدافئ

لقد تخلت ھذه ا�لفاظ عن منسوب المعرفة المعجمي الذي تحمله، وتھيأت ـ في مجمل 

لقد انتھى  «الشعر ـ لحمل رسالة إعHمية أخرى ، فتحولت إلى لغة خلق : لغة تعبير ، 

الغاية ، و انتھى معه عھد تكون فيه القصيدة كيمياء لفظية ، أصبحت  /عھد الكلمة 

                                                 

 .125، ص   1979،  3لشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، طمقدمة ل: ادونيس .)1(

 . 142البرزخ و السكين ، ص : عبد W حمادي  .)2(

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية نظرية و تطبيق ، المركز الثقافي العربي ، الدار : عبد W الغذامي .)3(
 .19، ص  2006،  6البيضاء ، ط 
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القصيدة كيمياء شعورية ، وأقصد بالشعور ھنا حالة كيانية ، يتوقد فيھا ا:نفعال و الفكر 

»و ھذا يعني أن لغة الشعر ليست لغة تعبير ، بقدر ما ھي لغة خلق  ، ...
، �نھا تمثل )1(

  . بصورة جمالية فنية شخصية الشعر، وتحدد مHمحه

لقد بات من الطبيعي على المبدع أن : يكتفي بنقل الصورة ، و إحداث الدھشة 

أن يعطينا شيئا ما إلى  «وا شعار با متاع فحسب ، بل أصبح من الضروري عليه 

»جانب المتعة ، �ن المسالة لو كانت متعة فحسب ، لما كانت من النوع ا�سمى 
)2(

  ،

ي بھذه ا6لية الفنية أضحى ھاجس المبدعين ، و عHمة ا بداع الفارقة ، فإرباك المتلق

وبذلك فإن عليه أن يقوم بعملية اختيار دقيقة �لفاظ تضع المتلقين في عمق التجربة : 

على سطحھا ، و في تصفحنا قول حمادي سنHحظ توجيه أسطره الشعرية على غير عدد 

لعHقات لم يكن على صورة قريبة من واقع الد:لة ثابت من المعنى ، و أن َخْلَق تلك ا

  .النحوية 

وسيلة «و بذلك فH َغْرَو إن توسع النقاد في تعريف اللغة الشعرية ؛ فيراھا أدونيس 

استبطان و اكتشاف ، و من غاياتھا ا�ولى أن تثير وتحرك وتھز ا�عماق، وتفتح أبواب 

إنھا تيار تحو:ت يغمرنا بإيحائه ... ُتَھامسنا  ا:ستباق ؛ إنھا ُتھامسنا لكي نصير أكثر مما

و إيقاعه و بعده ، ھذه اللغة فعH نواة حركة ، خزان طاقات والكلمة فيھا أكثر من 

حروفھا وموسيقاھا ، لھا وراء حروفھا و مقاطعھا دم خاص ودورة حياتية خاصة، فھي 

»كيان يكمن جوھره في دمه : في جلده
بات يشكل بؤرة  ،والوعي بھذا المفھوم)3(

ا:ھتمام عند دعاة الحداثة، من منطلق التHحم العضوي بين اللغة والشعر، ما يقتضي 

ه ذخلق لغة جديدة تسمى لغة الشعر؛ تحمل الرقة في جناح والدھشة في ا6خر، وھ

   :الشاعرة نادية نواصر ترسم في لفيف من الجمل ا يقاعية ذاك التوجس

  ِة َبْيِتيَتُموُت الُوُروُد ِبُشْرفَ 

  َتْرَحُل ُكُل َعَصاِفيِر ُعْمِري 

  و َتْرقُُص ُكلX الَمَناِفي ِبَصْدِري 
                                                 

 .153  152مقدمة للشعر العربي ، ص ص : أدونيس .)1(

،  1991، 1في الشعر و الشعراء ، ترجمة محمد جديد ، دار كنعان للدراسات و النشر ، دمشق ، ط: ت س اليوت .)2(
 .13ص 

 .95مقدمة للشعر العربي ، ص: ادونيس .)3(
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  و َتْحَزُن ُكلX الَمَراِسي 

  و ُتْعلُِن ُكلX َشَواِطِئ َبْحِري 

  ُعْرَس الِحَداِد 

  إَذا َمرG َيْوٌم 

ِك أُْنَثى : و َما قُْلَت لِي  Gِبأَن  

َساِء ِبَقلْ  T1(ِبي َتُموُت َجِميُع الن(
  

إن المسافة بين ظاھر المفردات : ترسم نطاق التوظيف المعجمي ، أما رؤية 

محمول الد:لة السياقي فيجعل التركيب في أقصى حا:ت المفارقة ، حين يجافي حد 

وينتحر الصبح، ترحل كل " التركيب المجازي ، فلو تتبعنا التشكيل الصوري بين 

، لما تشكل في الذھن أكثر من " بصدري عصافير عمري ، و ترقص كل المنافي 

وفاض الحزن الذي سكن الفؤاد ، ويزداد ذاك الشعور حدة حينما يتشكل من صورة 

، فقد عمدت الشاعرة إلى " وتعلن كل شواطئ بحري عرس الحداد" التضاد في قولھا 

شيء تتجاوز نفسھا ُمْفلَِتًة من حدود حروفھا وحيث ال «إرساء المفردات الفاعلة التي 

»يأخذ صورة جديدة ومعنى آخر
)2(

.  

تحطيم ا:رتباطات العامة ل^لفاظ، تلك  «لتبقى مھمة المبدع الحق في بناء أعماله ؛ 

ا:رتباطات التي يخلقھا المجتمع ، وأن يخرج عن سياق المألوف، إلى سياق لغوي مليء 

»با يحاءات الجديدة 
تار المفردات بعناية ، قد يجتھد في رسم مHمحھا بعناية فائقة يخ)3(

كَمَثِل صائغ الذھب ؛ يأخذ القوالب من قطع المعدن فيعمد إلى تحويلھا بمھارة ، لتخرج 

، وما صنعة ا بداع إ: خصيصة يھبھا )4(من تحت يديه قطعة بديعة يلتھمھا العقل جملة

ى W من حباه بروح ممَيزة، وحينما نتواصل مع الشاعر عثمان لوصيف نشعر بقدرته عل

  :تحويل ا�شياء إلى تحف إيحائية، يتجاوز انزياح اللغة الد:لي فيھا حدا كبيرا، حين يقول

  َفَراَشٌة 

                                                 

 . 7.  6زمن بH ذاكرة ، ص ص : نادية نواصر .)1(

 .78، ص1989،  2دار ا6داب ، بيروت ،  طة ، الشعرية العربي: أدونيس .)2(

قضايا النقد ا�دبي بين القديم و الحديث  ، دار النھضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت، : محمد زكي العشماوي .)3(
 .16، ص 1979ط 

 .45الشعر غاياته و وسائطه ، ص : إبراھيم عبد القادر المازني .)4(
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ْت َعَلى َقْلِبي  Gَحط  

 Tَفأْيَقَظْت َزَناِبَق الُحب  

ْلَسُل ِمْن َكْوَثٍر  Gَحِديُثَھا الس  

ْحِب  Xو ِريُحَھا ِمْن َعْنَبِر الس  

ْظَرِة  Gَبِريَئُة الن  

ْمُل ِمْن َصْبَوٍة ..   َتْمِشي Gَفَيْبِكي الر  

)1(و َتْسَتِفيُق َشْھَوةُ الُعْشبِ 
  

 نكرةمفردة سياقية  ؛ لفظةلى عالم القصيدة ع مفتوحامدخHً ) ةفراش(  العنوان يمثل

، ومن  د::ت الجمال والسحرمطلق  علىبانفتاحه  ھامحمولرة اثما زاد من إ، مؤنثة 

ل الوصف ، لتضعه وجھا لوجه مع خHلھا ينطلق في مطارحة المتلقي أولى مراح

النموذج اللغوي ا�كثر د:لة على السحر ، فھل من مزيد يحتاج لرسم بقية الصورة ، 

ليست إ: رموزا مجردة ، تمر بالسمع فيكتفي العقل منھا بلمحة دالة تغنيه  «فالفراشة 

»عن الصورة
)2(

نزياح ، ثم إن جموع الوحدات اللفظية الموظفة ، إنما تصيبھا قوى ا: 

حديثھا " ، و آخر ذوقيا من خHل تماھي الحواس " شھوة العشب" من كل وجھة ، كـ 

:  « ، وھكذا يجانب ما اتفق من معانيھا ليزداد يقينه بأن لغة الشعر" السلسل من كوثر

»تبتكر الشيء وحده ، و إنما تبتكر ذاتھا فيما تبتكره 
)3(

من د::ت شعرية مشحونة  

، يستند عليه خلفية ثقافية و من ورائه يقف الشاعر  قناعة بأن إلىتحيلنا ة ، يثاحد بأنساق

  .في شعريته و إبداعه

، على المبالغة في ) الترياق اللفظي(باعة يمكن وصفھم بمن لقد جرأت الشعرية  و

انزياحات نصية غير متوازية المعنى ، أوقعت محاو:ت تغيير الشفرة في العديد من 

ف فردي : يقابله تحرك شامل مع أفراد آخرين، يشكلون حلقة انحرا«ا�عمال إلى 

»تضمن للرسالة تحققھا بشفرتھا الجديدة 
)4(

، إ: أننا نجد جھودا من ا بداع الحداثي  

                                                 

 . 5.  4ل ، ص ص نمش و ھدي: عثمان لوصيف .)1(

 .44الشعر غاياته و وسائطه ، ص: إبراھيم عبد القادر المازني .)2(

 .78الشعرية العربية ، ص: أدونيس .)3(

 .17الخطيئة و التكفير ، ص : عبد W الغذامي .)4(
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تمثل تلك ا6لية في صورة من ا نشاء وا تقان المستصاغ ، و ربما يكون التحكم في 

  .تهنجاح في ممارسا�سس الفكرية لفلسفة الشعر، من أھم عوامل ال

في ته مھارُيحسن المبدع التحكم باللغة ، ويبرز حين و مدلول آخر لHنزياح اللغوي 

ختوم بإيقاع ھادئ ، سل شعري ماتريعمل على ، و و تأثير صياغة نص أكثر متعة

يتناغم مخياله في وداد مع ترانيم الصور التي و ،  ةمعرفيي خHله قدرة المتلقي السترخت

البصيرة نحو القوة الفعالة «،  ناغم اللفظي ، ليعيش متعة القصيدة الحديثة فتتجهيحدثھا الت

، وبد: من المعنى الد:لي  للكلمة تلك القوة المتمثلة بصورتھا الحركية في الجملة

»للكلمات، يحل بين جوانحنا نغم من التفاعل الفني 
، ليكون ھذا الترابط المستحدث )1(

مصطفى الغماري يطرح شاعر دثھا انزياح اللغة في توظيفه، والقيمة جمالية مضافة ، ُيح

  : في تركيبة أعماله ا بداعية ھذا الھدوء العاطفي بإيقاع جذاب ، حين يقول

  َغَرْسُت آ:ِمي

  َفَرْفَرَف ُجْرُحَھا ُحلًُما َغِريًدا

َؤى Xَل الر Gو َھَوى الَحِبيَبِة ِفي َدِمي َخض  

  َيَھُب الُخلُوَدا

  َ:ِميَغَمْسُت آ

  َفَثاَرْت َمْوَجًة و َزَكْت ُوُروَدا

ُس ُموِرًقا َوَتًرا َجِديَدا Gْوُء الُمَقد G2(و َتَخاَيَل الض(
  

 مدلولالتكوينية لأعماق الروح نھا انسلخت من المفردات ، و كأتظھر مجموعة 

ع روحھا ؛قصيدة مطلة على احتما:ت واسعة، فحين نأخذغزل، في ال Gھا لفظا بلفظ ونتسم 

نجدھا ھمسا انسيابيا يعانق صفاء ا حساس و طھره ، لھا حسيس متواتر يغرس عند كل 

تُھبX منه نسائم إيقاع الوجود : صخب و: جلبة ، إنه ، منعطف انزياحي َمْعلما للوفاء 

صوت الروح بلغة الروح يھمس بطبيعة اللغة ا بداعية التي تترجم المواقف إلى صور 

في سياقات ا بداع ، : تقول لنا ما تعاني أو ما تفكر، �نھا «ھا ومشاعر، وخHل اندماج

                                                 

 .15، ص  السابقمرجع ال.)1(

 80. 79، ص ص  1989الجزائر ،  مقاطع من ديوان الرفض ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،: مصطفى الغماري .)2(
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: تعاني و: تفكر غير أنھا تقول لنا ما نعاني ونفكر به ، وتساعدنا في الوقت ذاته على 

»قول ذلك
)1(

.  

لم تتوقف الشعرية الحداثية عند سحر المعجم اللفظي، بل لقد برز حضورھا في 

عل أھمھا ما حققته من الوفاق الفني للعناصر المشاركة في جملة من المظاھر اللغوية ، ل

بنية النص، وعلى ا�خص الرابط بين المبدع والمتلقي؛ فقد كان ھدف ا�ول إشغال 

الثاني باستكشاف الجمال من النص ، بدفعه إلى البحث عن مفاتيح السحر التي نثرھا بين 

نصوص و فك ِشْفرتھا الخفية ، وبين طيات إبداعه ، ويسعى الثاني إلى بلوغ المرام من ال

  .إنتاج ا�ول و تمتع الثاني اسُتحدثت العديد من وسائط فنيات التعبير المثيرة 

  على التغلب على أنانيته الشاعر تقوى نفس: يتحقق حينما ، الھمس موقف ذاتي ف

ة فتتفجر ھامسة فنحس صوته نابعا من أعمق أغوار النفس، لتخرج زفرات حار، وآ:مه 

الصور المعبرة أو اللغة الراقية ، إن الھمس إحساس تتجلى فيه النفس  أداءھا ستطيع: ت

حتى تشفى مما قد ، في أسمى لحظات تآلفھا ، وتساھم اللغة في ھز النفوس وتحريكھا

  .يصيبھا من ألم الشعور بالعجز 

ومن آليات مظھر الھمس ما تحمله المفردات في تشكيلھا ، من ألوان الحروف 

اللينة الطافحة بالصوت الخافت ، فاختيار الشعراء بوعي أو دون ذلك لمجموع ھام من 

تلك الحروف المھموسة، في السطر أو البيت الشعري الواحد، إنما كان تعبيًرا عن 

الباطن ، فبعد أن نتأمل ما يعبر به الشاعر عقاب بلخير ، يمكننا تصور ما تكون عليه 

  :    ذا السياق بالمقابل لغة شاعراتنا في ھ

  َسْوَف َتأِْتي 

  َمَع َتHَِويِح الَفَرْح 

ْمُس أَْحHََم الَقَمْر  Gي الشTو ُتَغن  

  َسْوَف َتأِْتي ِفي اْرِتَعاَشاِت الُعُيوِن الَخاِئَفْه ؟

  َوَسَط لَْيٍل َيْنَتِحْر 

اِجَفهْ  Gَجَراِت الر G1(ِمْن ُعْرَوِة الش(
  

                                                 

 .25، ص  2009،  1وظيفة الوصف في الرواية ، منشورات ا:ختHف ، ط: عبد اللطيف محفوظ .)1(
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مؤكد الوقوع ، ترسمه أمنيات فردية حالمة،   أمل غيرلقد وقف الشاعر بنا أمام 

" جسدت صورة بنية القصيدة ، باعتماده المطلق على حروف الھمس ، فقد تكون لفظة 

أولى تHويح ضياع ا�مل ، غير أن إقناع ا�عماق بھا كان ھمس الھمس ، " سوف 

عر الحالمة ، ، بلل القصيدة بحال الشا" السين و الحاء و الھاء " فشيوع حروفه اللينة 

  .والمتألمة في سكون فمازال السفر ممتًدا ، ومازالت ا�حHم مؤجلًة إلى أن يأتي الفرح 

إن د:لة توظيف الحروف في سياقات صوتية إيحائية ، كان من بين أھم أوصال 

الشعرية الحداثية ، خاصة ما تقارب فيھا بين حال الضياع ، و ا�لم المعاش في عمق 

ا:جتماعي ، فكانت جل الحروف اللينة التي تحمل ھدوء الروح فيھا ،  المبدع و واقعه

وَسِكينة المحمول الد:لي ، ما جعل أغلب الشعر يحمل ذات المفردات و ذات الحال 

الشعورية ، و أوكلت ا:ختHف في القصيدة لغير الد:لة التواضعية للمفردات ، و من 

ي تدفع إلى طرح التساؤ:ت الكبرى ، كما كان بينھا التضاد و التناطح في المفردات، الت

من أمر الشاعرة زينب ا�عوج ؛ حينما أثارھا ھذا التساؤل المرجعي و مدى صحته ، 

  :فتقول 

  َھْل َيِحقX لِي 

َراخَ  Xأْن أَْطَعَن الص  

َراخْ  Xِبالص  

ْمَت  Gأْن أَُخاِدَع الص  

ْرَبةِ  Xو ِمْن ُرُطوَبِة الت  

  ْضَغًة ُمْضَغًة أَُحزX أَْطَراَفُه مُ 

يِن الَفَرحْ  Tِبِسك 
)2(

  

 أسلوب ابتكاريا ُيعد من أھم المرتكزات ،ُيعرف بالثنائية الضديةاللفظي أو ما التضاد

)3(التي يقوم عليھا البناء الفني للقصيدة المعاصرة
، يرسم المعنى ومعنى المعنى ، ويخلق  

ه الد:لة المفتوحة المكثفة ، دون داخل القاموس العام قاموسا خاصا ، تتوالد من خHل
                                                                                                                                                    

 . 9صالسفر في الكلمات ، : عقاب بلخير .)1(

نشر عطب الروح ، كتاب دبي الثقافية ، يصدر عن  مجلة دبي الثقافية ، دار الصدى للصحافة و ال: زينب ا�عوج .)2(
 . 94، ص  2013،  1والتوزيع ، إمارة دبي ، ط 

 .85، ص 1985تجليات في بنية الشعر العربي المعاصر ، فراس للنشر ، : محمد لطفي اليوسفي ينظر .)3(
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يعمد «الخضوع �حكاِم مرجعية ا�لفاظ المطلقة ، وتسمى مفارقة التجاور أو ا�ضداد؛ و

مجاورة ا�ضداد بطريقة تستفز القارئ ، وتسقطه في الھوة الواقعة بين  ىفيھا الشاعر إل

» النقيضين ، ليدرك حجم التنافر الماثل بينھما في الواقع
  .ُيدعى مبدأ التضاد العالي، و)1(

وتنفتح بنية المراوغة الفنية ھذه على مزيد من ا ثارة ، من خHل المقارنة الضدية 

  :التي عقدتھا زھرة بلعالية من خHل رؤى العيون ، فتقول 

  ِفي َعْيِن َحِبيِبي 

  و َحَكاَيا ... أْشَعاٌر 

  و َمَداِئُن الُحْلِم 

  ْمِس ِفي َكِبِد الشG .. َيْفَتُحَھا 

  َكُنُجوِم ... و َھَداَيا 

  َكَھَداَيا ... و ُنُجوٍم 

  و ِفي َعْيِني أَْمَشاٌط 

)2(أْقَراٌط  و َمَراَيا 
  

فما تحمله القصيدة من تناقض يكون قناة تواصل مع المتلقي ، �ن ثبات العاطفة 

قي ، فبين والقناعة قد تجعل من سياق العمل ينمو عموديا ، :كتمال الصورة في أُفق المتل

، يمثل ضدية التوقع )ھو(، و ما توصلت إليه من تفكير الطرف الثاني) ھي(ما تفكر فيه 

أشعار " المتناقضة ، فشتان بين حلم لdخر يمثل الجانب المعنوي الكبير ممثH في 

أمشاط " ، وبين حلم الواقع والذات ممثH في تصور "وحكايا، ومدائن الحلم وھدايا كنجوم

) الجنس ( وللقارئ الحكم على تلك المفارقة التي ظھرت في الطرف " مرايا و أقراط و 

  .قبل التفكير الذي قام به 

وباستكشاف نصوص ا بداع ، واستخHص مزيد من مHمح التجديد لحداثة 

»لونا من ألوان التجديد في الشعر«، عد بعض المعاصرين التكرار  الشعرية
)3( ،

؛ يفجر وثيقة النص ، وينقل منسوب الد:لة وا ثارة الحسية ومظھرا فنيا للتعبير اللغوي 

                                                 

 .181، ص2002،  1العربية للدراسات والنشر ، ط تالمفارقة في الشعر العربي الحديث ، المؤسسا: ناصر شبانه )1(

  71صما لم أقله لك ، : ة زھرة بلعالي.)2(

 .230، ص  1967،  3، ط بغدادقضايا الشعر المعاصر ، مكتبة النھضة ، : نازك المHئكة .)3(
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يقوم بدور كبير في ... تكرار ا�صوات والكلمات والتراكيب «إلى مستويات أعلى، و

 »الخطاب الشعري 
، فمن خHل التكرار اللفظي الذي يمارسه الشاعر نور الدين )1(

،  ا:نفعالا شارة وتحقيق ب ، يكتفي فيهجديدانفسيا ه واقعا بواسطتخلق يولعراجي ، 

 ا:نفعا:تالتي يمكنھا ھي أيضا إثارة ، إلى القلب معتمدا على اللغة الموسيقية  هبتوجيھ

  : لسياق المعنى في قول الشاعر " عيناك"، ونرى مثH ما قدمته لفظة  و ا�حاسيس

  ُسفُِني / َعْيَناِك َبْحٌر َغاَصْت ِفيِه 

  َعْيَناِك لُْؤلَُؤةٌ 

    اِك َجْوَھَرةٌ ، َو ُدٌر َثِميْن َعْينَ 

َخْت ِفي ِسِجلT الَخالِِديْن  Tَعْيَناِك أُْسُطوَرةٌ أُر  

)2(ِمْن لَْيلٍَة َماِجَنٍة / َعْيَناِك َصْرَخُة الِمْحَراِب 
  

شعور الحبيب الشاعر ، ما جعله قوة فاعلة  يقاظ إن صورة عيني الحبيبة كانتا 

التمتع بجمالھا ؛ فأصوات الحسن فيھا أقوى من طاقة يكشف عن سحرھا ، ويدعونا إلى 

ل الشاعر ، فراح يرسمھا استجابة لصوت في عمقه ، يدفعه إلى توزيع جمالھا على  Xتَحم

بناء  «المتذوقين ، أما عن السياق ا�سلوبي ، فH يمكن إغفال ما لدور التكرار في 

بط وتواصل بين ا�بيات أو القصيدة و تHحمھا ، بما ُيلحقه أو َيكشفه من عHئق ر

»ا�سطر ، تتشكل من خHلھا لحمة القصيدة 
، وما يحدثه من إيقاعات موسيقية )3(

متنوعة، تجعل القارئ والمستمع يعيشان الحدث الشعري المكرر ، و قد يستغرق التكرار 

)4(النص الشعري كله
.  

ف ؛ وھي فنية و من ظواھر التجديد اللغوية في الشعرية المعاصرة ا يحاء بالحذ

سياقية يتعامل المبدع من خHلھا ذھنيا مع المتلقي ، الذي ُيرجى منه ملء تلك الفراغات 

الد:لية ، انطHقا من ترابط حدثي أو تصويري، و ما لجوء الشاعر لذاك إ: عدو: عن 

                                                 

، 1986،  2ط الشعري إستراتيجية التناص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، الخطاب تحليل: محمد مفتاح )1(
  . 39ص 

 . 39ا6تي ، ص زمن العشق : نور الدين لعراجي .)2(

 .111، ص  2003، 1شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية ، عالم الكتاب الحديث ، إربد ، ط: فتحي أبو مراد .)3(

 .383، ص1995، 2ط بناء ا�سلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، دار المعارف ، القاھرة،:محمد عبدالمطلب )4(
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»عن اللغة النفعية إلى اللغة ا بداعية«ترتيب الجملة سياقيا ، والخروج بھا 
، لغة )1(

:متHء إلى لغة ا يحاء والتعويل على جاھزية التعبير السياقي في تقريب طرف من ا

  .المعنى :كتشاف بقية الد:لة

يحمله اللفظ من  وأسلوب الحذف له طاقات إيحائية متعددة، تظھر من خHل ما

تصور أولي ، يضع المتلقي أمام أوجه تفسير عدة للمتن الواحد ، مردھا الحضور 

قد جعل منه الشاعر المعاصر السمة ا�سلوبية ا�برز في البناء الظاھر والغياب ، و

حل  الخبر أو ما الفعل أو(، وغالبا ما يكون الحذف يختص بالمسند في الجملة  للقصيدة

  :ونلمح القيمة الفنية للظاھرة في قول الشاعرة ،)محلھما

اِت ِرَياِحِك َوْحَدَھا  Gأَنا َطْيٌر ِمْن َھب  

ْر َجَناَحاهُ  Gَتَكس...  

  ا6َن أَُشدX ِحَزاَم ا�َْمِن 

  أَْدُخُل ِمْحَراَبَك 

ْد  Gأَتَوح...  

  ...أْرَغْب 

  ...أْرَھْب 

َك أَْكَبْر  Gأُوِمُن أَن Wِ و َبْعَد  

...أَْكَبْر 
 )2(

  

إن لجوء الشاعرة لوضع تلك النقاط ، يجعلنا أمام حتمية الحضور الذھني في قراءة 

لمشاركة في ملء تلك الفراغات ، التي تدرك ما توحيه و تريد للقارئ العمل ، لضرورة ا

التواصل معھا ، لينفتح النص من خHل ذلك على تصورات جديدة ، يراھا  فيا:جتھاد 

تتوزع بتعدد شخصية ورؤية المتلقي؛ �ن القراءة الوحيدة المفترضة ھي حسب إيكو 

لة للد:لة ، �ن النص يوحي وا يحاء قراءة خاطئة ؛ : يمكن التوقف على عتباتھا ال Tمَشك

ليست ھي أيضا بالقراءة التقبلية ؛ التي نكتفي فيھا عادة بتلقي  « ، و يتطلب التعدد

                                                 

 .329، ص  1994مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،  البHغة و ا�سلوبية ،:  محمد عبد المطلب.)1(

 . 20إفضاءات من زمن الدھشة ، ص: زھرة بوسكين .)2(
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، فلم يبَق إ: العثور  الخطاب سلبيا ، اعتقادا منا أن معنى النص قد صيغ نھائيا وُحدد

» عليه كما ھو أو كما كان نيًة في ذھن الكاتب
)1(Hمن حرص فا لما كان عليه ، وذلك خ

ر، يالشاعر على إمداد قارئه بكل الصورة ، وَيسعد حين تستقر في سويدائه على أتم تصو

وَبعث خياله «أما واقع الشعرية الحداثية تدفع الشاعر إلى التعويل على فطنة المتلقي؛ 

لتي طواھا وتنشيط نفسه ، حتى يفھم بالقرينة ويدرك باللمحة، ويفطن إلى معاني ا�لفاظ ا

»التعبير
)2(

.  

، أخرى ينامع، و تحمل النقط الموضوعة بعدھا إن المفردة تحمل بالنسبة لنا معنى 

ً بھما  نشغالا:توفيق بالقراءة ، أو الزھو تولد فينا شعوراً مزدوجاً من في ، ومن ثم  معا

 الشاعرتعتبر مدخHً إلى عالم  ـ ا حساسـ بما تولده فينا من صراع ذه و تلك فھ

ورود الصورة على مخياله ، وبرھة التقرير في لحظة  فينھمك ي ة ؛ حينالقصيدو

فھا لنا تلك النقط ؛ ل Tالمتلقي بما كان  أمامد:لتھا  يتسع عالمالتعبير عن مريَم التي ُتَعر

الشاعر لحظتھا ، فيتوقف الزمان دائرة رؤيا تّمحي معالم وفي واقعھا ،  سيجعله يحتار

، فيلجأ إلى مخيال  ھا في أحسن صورة لھائبنا ةسويتو ن إخراجھا ، والمكان و يعجز ع

آخر يمده بالمعنى ، و يكثف له د:لة الصورة ، ويقول على لسانه ما يريد و عجز عن 

»على مراد الكHم و يستنبط معناه من القرائن و ا�حوال «ذلك ، ويقع 
)3(

.  

  

  

  :شعرية اللغة من المبدع إلى القارئ :  2ـ  1

  

ذ أن بدأ توجه ا:ھتمام نحو شكل النص و بنيته الد:لية ، عرف النقد طروحات من

ر عملية ا بداع نشاطا : يتوقف بين المبدع والنص ، وأن ھناك عناصر  Tجديدة ؛ ُتصو

، ومن خHلھا تساءل النقد  ، فتم التنبه إلى المحمول الد:لي للغة أخرى فاعلًة في انجازه

، وأُعيد  ي البناء الفني الحداثي، فتغيرت عناصر ھذا التشكيلعن المتلقي ، وإسھامه ف

  .النظر في ترتيب أھميتھا

                                                 

 .189القراءة و الكتابة ، ص : حسين الواد .)1(

 .153، ص  1996،  4مكتبة وھبة ، القاھرة ، طخصائص التراكيب ، : محمد محمد أبو موسى .)2(

 .160، ص نفسهمرجع ال.)3(
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و من ذلك انطلق البنيويون في تشكيل رؤية التغيير تلك ، بتقديم القارئ من خHل 

اللغة ، التي لم تعد وسيلة في يد الكاتب ، إنما اعتبروھا كيانا مستقH : يعبر عن أحد ، 

فاظ فيھا : تكتسبه من خارج وسط اللغة ، ولذلك فھي ليست وسيلة مستقلة إنما مدلول ا�ل

و ما معانيھا إ: جزء  ، عن ذات ا�شياء ، إنما ھي جزء من موجودات الكون البشري

من صورة وجودھا ، يعطيھا القارئ ُبْعَد تعدد الد:لة ، و ليس المؤلف من يحكمھا 

  .بالمدلول المسبق ا�وحد 

أكثر ، حينھا ُصنف محور ص عن الكاتب بمستوى اقترابه من القارئ ولقد ابتعد الن

الُمَوقTع الحقيقي على شھادة حياة النص ، �نه ھو  «عملية ا بداع ، و بات مع التفكيكيين 

الذي يحكم على ما يتلقاه من أي أديب بأنه أدب ، فھو الذي يضفي عليه بالتالي السمة 

»ِقرX له بھا ا بداعية ، أو قل ھو الذي يُ 
)1(

، ما يمنحه من فسحة الحرية للغة ، فأصبحت  

»نفُسھا تطلب أن تحيل إلى الوجود ، بما أنھا وسٌط داٌل  «
)2(

، و تريد أن تمتلك قوة  

»تنطق و تتحدث من خHله  «التعبير ، لـ 
)3(

دون وصاية من أحد ، �نھا كما يعتقد  

»الكلمة والكلمة ھي التي خلقت النص سابقة في وجودھا ، ففي البدء كانت «سوسير 
)4(

.  

أقواٍل «و�ن النص فضاء تتنازعه ا�فكار و مشاربھا ، و تزاوجت فيه رؤى و

»ناتجة عن أَلف بؤرة من بؤر الثقافة 
)5(

، فإن المتلقي مطالب بالتسلح لخوض غمار ھذا  

، التي يدرك المؤلف المعترك ا بداعي ، و تفسير مجاھيله با:ستناد إلى إمكانياته القبلية

فراغات : «أنھا جزء من الممارسة التذوقية الضرورية والتي يعتبرھا فولفجانج إيزر 

»يملؤھا إ: القارئ
، و: ُيعجزه تأويلھا دون العودة إلى متن النص ، و معرفة )6(

مHبسات حالة المبدع خHل عملية إنتاج النص، و: َيخال القارُئ نفسه خارج تصور 

عقاب بلخير، وھو يتنفس محاسن المحبوب، ويقطف من بستان جمالية تعبيره الشاعر 

                                                 

)1(.H39، ص  1994في آليات النقد ا�دبي ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، ط : م المسدي عبد الس. 

،  1صراع التأويHت دراسة ھرمينوطيقية ، ترجمة منذر عياشي ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، ط: بول ريكور .)2(
 .48، ص  2005

 .130، ص1،2002للدراسات والنشر والتوزيع، ط في ماھية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية: توفيق سعيد)3(

 .109، ص1998جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،  ترالنظرية ا�دبية المعاصرة، : رامان سلدن)4(

 .21، ص 1994،  1النقد و الحقيقة ، ترجمة منذر العياشي ، مركز ا نماء الحضاري ، حلب ، ط: رو:ن بارت .)5(

 .168النظرية ا�دبية المعاصرة ، ص : سلدن رامان .)6(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  210 

أبعد الصور إثارة وتداخH، وما ذلك إ: إنطاقا لكل من يريد اْسِتَراق النظر إلى سره 

   :فيقول

   رْ وَ حَ  نِ يْ ي العَ و فِ  دT ي الخَ فِ  احِ فG و التX  لT الفُ  اتُ رَ ھَ زَ 

   حْ رَ الفَ  اتُ قG ا و دَ ھَ يْ نَ يْ عَ  رُ حْ ى بَ ارَ وَ لمُ ا شُ مْ و الرT  رُ ائِ ا الطG ھَ رُ عْ شَ 

  َسْوَف َتأِْتي

َ بِ  تْ ابَ ا غَ مَ لَ ثْ مِ     حْ زَ قُ  اسِ وَ قْ أ

ْمُس أَْحHََم الَقَمرْ  Gي الشTو ُتَغن  

  ي تِ أْ تَ  احِ رَ الجِ  اءُ نَ عَ  الَ ا قَ ذَ كَ ھَ 

   رْ فَ السG َمَع َتHَِويِح 

)1( بْ ھَ الذG  رِ حْ بَ  نْ مِ  ةُ مَ سْ و البَ  ةُ مَ يْ ا الغَ ھَ ھُ جْ وَ 
  

لم تعد القصيدة في ضوء النقد الجديد عمH بسيطا ، بل تحولت إلى نسيج متشابك 

ن بوحه قيًما Gروحية و ذھنية « من العناصر، يعبر بواسطتھا الشاعر عن سره ، ويضم

بعيدة المدى ، و لكن ھذه القيم جميعا تتولد من لغة القصيدة ، والقارئ الذي يستنتج من 

»: تنشئه لغة ھذا الشعر، : يقرأ الشعر وإنما يقرأ أفكاره الخاصة  الشعر شيئا
)2(

  ،

وبذلك فھو ملزم باستكشاف سكون المؤلف ، و العثور على ما ينوي نقله ؛ فيكون مكتشفا 

: فاعH ، يبحث داخل اللغة عن مفاتيح القصيدة موزعة ھنا وھناك ، و : يھدف من 

يد استبطان الد:لة و استجواب المفردات ، فعHقته مع ذلك بلوغ تصور الشاعر ، إنما ير

اللغة لم تعد ُتَحل بتحصيل ثروة كافية من ألفاظ معجم لسان العرب، و الحصول على 

و : يبرز  «مخزونھا الد:لي ، الذي : يجليه صاحب النص ظاھرا في قصيدته ، 

ر ، من حيز الوجود بالقوة للوجود إ: موصو: بالقراءة ؛ إذ القارئ ھو الذي يخرج با�ث

إلى حيز الوجود بالفعل ، ولكن القراءة : تتم إ: مع الكتابة ؛ إنھا في آخر المطاف فعل 

»مستحدث ، يستحدثه النص المكتوب ، إن النص نداء و أن القراءة تلبية للنداء 
)3(

 .  

                                                 

 .        9السفر في الكلمات ، ص : عقاب بلخير ).1(

 .161، ص  1997قراءة الشعر ، دار غريب للطباعة و النشر ، القاھرة ، ط : محمود الربيعي .)2(

 .70، ص 1985دار شراس للنشر و التوزيع ، تونس ، في مناھج الدراسة ا�دبية ، : حسين الواد .)3(
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اھج لقد منحت جھود التجريب الحداثية القارَئ ، الرغبة الجادة في مواكبة المن

النقدية المعاصرة ، ما أدى ذلك إلى ا:ختHف الحاصل بين متلقيي مرحلتي الثمانينيات 

والتسعينيات ، و قارئ الحداثة الحالي في حقل النقد الجزائري ، كأترابه العرب عموما ، 

حينما منحته النظريات حيزا من الحرية في القراءة ، ما أعطاه مزيدا من الجرأة على 

وص ، إلى حد ا حساس بامتHكھا ، و بذلك تشريحھا انطHقا من تصور تأويلية النص

مفھوم ا بداع ، بأنه تفاعل جدلي بين النص بطاقاته الفنية، والقارئ بخبراته الجمالية، 

أرواحا يجب أن  «وعليه استشراف ا�لفاظ ومحاورة جوھر محمو:تھا، وذلك �ن لھا 

»ُتدرك
)1(

 تستھويه الد:لة اللغوية، فما لتلك والمعنى الذي ، و أمام لوحتھا عليه أن : 

  :يحمله زاد الشاعرة نوارة لحرش ، في قولھا

  َيُجوُبِني الَجلِيْد 

ِشيْد  Gَتْرَتِشفُِني ُغَصُص الن  

  َتْرَتِشفُِني علَى َطاِولَِة الُغُروْب 

  َقْھَوةٌ َشاِرَدْه 

  أََنا ُمْذ َھَوِت الَعَصاِفيُر ِمْن َمَواِويلِي 

  َقْدُت َبَكاَرَة الَمَساَراِت فَ 

  َنِسيُت َمHَِمِحي 

َواِفِذ الَغاِئَمْه  Gَعلَى ِمْشَجِب الن  

)2(َفَغَدْت َشَجًرا آِھHً ِبالَغْمَغَمهْ 
  

لقد فقدت كليمات الشاعرة صورتھا اللغوية ، و محمولھا الد:لي الوضعي ، فما بين 

كارة المسارات ، فغدت شجرا آھH ترتشفني على طاولة الغروب قھوة شاردة ، فقدت ب" 

، و بين ما تحمله من شيفرات غير مستقرة ، تدفع الناقد عبد المالك مرتاض " بالغمغمة 

ھي لغة قلقة متحولة متغيرة متحفزة زئبقية الد:لة ، بحكم تعامل  «:إلى وصفھا بقوله 

ويعظم قدره على  المبدعين معھا تعامH انزياحيا في كثير من ا�طوار، يعلو شأن الكاتب

                                                 

 .19، ص 1988دار نھضة مصر ، القاھرة ، في ا�دب و النقد ، : محمد مندور .)1(

مقا:ت و نصوص شعرية منشورات محافظة المھرجان الثقافي الوطني الثاني (و حملن القلم  : نوارة لحرش .)2(
 . 72، ص  2008،  1، مطبعة ا�ھرام ، قسنطينة ، ط ) للشعر النسوي وزارة الثقافة
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مدى تحكمه في لغته، وبناًء على قدرته على تحميلھا بالمعاني الجديدة، التي لم تكن 

»فيھا
)1(

)2(، و التي أسماھا الناقد كمال أبو ديب الفجوة أو مسافة التوتر 
، ونَعتھا إيزر  

، وإنما  بمواقع الH تحديد ، لتجعل بلوغ د:لة واحدة أو المعنى كامH ضرًبا من المستحيل

بلوغ ما يمكن وصفه بجوھر النصوص ا�دبية ؛ نتيجة أخرى تتمثل في تعدد صور 

درجة صفر " و ربما يكون مفھوم  «المعنى ، و د::ته الموسومة بالتشظي والتعدد ، 

، ھو محرر الكلمة من أعباء تاريخھا ا�ليف وبيئتھا الحميمية ، حين ينبغي " الكتابة 

 »حرة ، تحفل بإمكانياتھا الH محدودة  مواجھتھا ـ في النص ـ
)3(

.  

إن مفھوم الجمالية الذي يسعى القارئ إلى بلوغه في رحاب النص، إنما ھو حال 

من أحوال الجمال، وإدراكه كله ليس با�مر المتاح ، �ن جمالية النص تتوزع على 

منتھية كذلك، ، بقراءات غير  القراء؛ فيتوصلون إلى أجزائھا مع أنھا صورة غير منتھية

  .وبلوغ جماليات الشعرية متجدد في كل قراءة لكل ذات في كل جيل 

لقد توسع من خHل ما بعد البنيوية و التفكيكية مفھوم القارئ ، و تحول بواسطة 

النظرة الفلسفية التي تسيطر على روح ھذه النظريات إلى مفھوم قيمي تعدد من خHله 

ه النص ؛ و ھو مستوى الصورة التقريبي، أو مصطلح القارئ إلى قارئ حقيقي يخلق

الذي تحمله الد:لة القرائية ا�قرب مضمونا، دون الخوض في مساورات التأويل البعيدة، 

وقارئ وھمي ُيخلق داخل النص ، وتظھر مHمحه في تعرجات د:لية وتفسير رؤى 

المصطلح مع ، وزاد توسع  تأويلية ، وبلوغ أعمق مشارف النص ومحمو:تھا التقديرية

القارئ الضمنّي والقارئ الُمَجّرد والقارئ ، إلى  جملة الوظائف التقديرية النسبية

...النموذجيّ 
)4(

.  

ھكذا شيئا فشيئا حسم نقاد الحداثة صراع النص لصالح القارئ ، وحولوا جوھر 

ين ب « ، فقد حكم بارت ا بداع والخلق الفني إلى جانبه ، بعد أن كانت الغلبة فيه للمؤلف

                                                 

نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ، إصدار المجلس الوطني للثقافة : المالك مرتاض  عبد.)1(
 .180، ص  1990والفنون و ا6داب ، الكويت ، 

 .21، ص 1987،  1في الشعرية ، مؤسسة ا�بحاث العربية ، بيروت ، ط: كمال أبو ديب .)2(

ة دراسة مقارنة في ا�صول والمنھج و المفاھيم ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، مفاھيم الشعري: حسين ناظم .)3(
 .134، ص  1994، 1ط

نظريات القراءة و التأويل ا�دبي وقضاياه ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، :  حسن مصطفى سحلول.)4(
 .47، ص 2001
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العاشقين المتنافسين على محبوب واحد ، فيقتل منافسه ليستأثر ھو بحب معشوقته 

»النص
)1(

، و خرج إذاك من قبضة المؤلف ،  ، فبات النص بذلك واقع القارئ وزمانه 

ليتواصل النص مع رحلة جديدة :كتشاف المعنى ، و استحHب الد:لة من صناديق 

  .الكاتب المحمولة على ظھر القصيدة

ذلك :بد على القارئ من إدراك ذاك التواصل بين مختلف البنى النصية ، التي ول

)2(يحتوي عليھا العمل ا بداعي
إزاحة الد:لة ا�مامية المكشوفة  «، و أولھا أھمية  

للحس النظري ، واستحضار الد:لة الخلفية ، التي ھي نتاج عHقة وموقع و سياق ، �ن 

للشعر ، بينما تكون الد:لة الضمنية عماد الشعر وأصله، الد:لة الصريحة ليست ھدفا 

»لقْبِضھا على حرية ا:نفتاح والتوالد والتلون و التحول والحركة
)3(

، ونرى من خHل  

، توھج انفتاح الد:لة في وصف ما يختزنه الفؤاد من عجائب  قول عثمان لوصيف

  :ا حساس بالجمال ، فيقول 

  أْنِت أُْسُطوَرةٌ 

 Gاْت َتَتَشر Gُبَھا ا�َْبَجِدي  

  َمْلَحَمُة Wِ َتْسُطُع ِفي ا�َْرِض 

ِدَيْه  Gِبا�ُْغِنَياِت الن  

  أَنِت ِسرX الَغَماَماْت 

  أنت لغو العصافير غاويْه 

  أْنِت َھْمُس ا�ِثيِر 

  و َھْمُس الَحِريِر 

ِكَيهْ  Gو َھْمُس الُعُطوِر الذ 
)4(

  

ه، فينطلق من تلك الحرية الممنوحة في قد : يمنح الكاتب لقارئه مفاتيح نص

 ذينف، رؤية استعدادية ه منيملكالتفسير، دون النظر في مدى توفيقه و مرجعيته و ما 

                                                 

 .71الخطيئة و التكفير ، ص : عبد W الغذامي .)1(

نظرية ا:ستقبال مقدمة نقدية ، ترجمة رعد عبد الجليل جواد ، دار الحوار ، دمشق ، سوريا، : روبرت سي ھولب.)2(
 .175، ص1992

 .228، ص 1992،  1مسار التحو:ت قراءة في شعر ادونيس ، دار ا6داب ، بيروت ، ط: أسيمة درويش.)3(

 . 51، ص2000، الجزائر ، مطبعة دار ھومة قالت الوردة ، : عثمان لوصيف .)4(
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قراءة تستبطن النص ، وتحاول تجاوز  «بھا  ، ليمارسإلى عمق فكرة النص بواسطتھا 

رات المتلقي ، قشرته الخارجية ، و تسعى إلى فھمه فھما عميقا ، وتؤوله اعتمادا على قد

»وأسلحته العلمية والنقدية والثقافية 
)1(

اتخذ أسلوب المحاورة : القارئ منطق دراسة ، ف 

سعى مؤلفه إلى تمثيل دور القارئ أثناء عملية بناء النص،  «في سياق نٍص ا:ستكشاف 

»و بالتالي فھو نص يبيح التأويل والتفسير 
، فكيف معارفه وتصوراته  يهيفرض عل، و)2(

، ملحمة W تسطع في  تتشربھا ا�بجديات" نقف مثH أمام تراكيب لوصيف الفنية  إذن

  .؟"ا�رض ، أنت ومض الينابيع ، وھمس الحرير ، وھمس العطور الذكيْه 

بت النظريات المعاصرة ا Gقراءة سلطة سيدا على النص ، و قلدته لمتلقي وھكذا نص

فقد يبدأ بسيطا في محيطه ھادة نجاح لھا، على ا�عمال شرضاه بات و،  ھاتقييما�عمال و

فيتحول من حكم ذاتي إلى اقتناع واسع بصدق ، القارئ الراضي عن العمل  جالليتسع م

شامل، ومازالت رؤى تلك النظريات  وبلوغ ذوق جماھيري،  ةمقروئية العامھذه ال

  .تستكشف أھمية القارئ الناقد المتذوق

  

  

   )Rythm( >ا,يقاع:  1ـ  2    

  

، ةقرقيإنسانية حساسية انفعالية إنطHًقا من الرؤى التي تجعل النص في المقام العام 

ع بفعل تجدد أدواته إلى انزياحية يُ  Tودفعھا إلى بلوغ الوظيفة المرجوة منھا  اللغةطو ،

باستثمار د::تھا الغائبة ، وا:عتماد عليھا في كشف جماليات التصوير ، و إحداث 

في المتلقي ، تبقى من بين أھم الطاقات الكامنة التي يدفعھا السياق إلى  الدھشة و ا ثارة

الظھور، ما تحدثه من وقع صوتي وما تنتجه من إيقاع ، بما أن أول عناصر الحواس 

  .تلقيا للشعر ھي حاسة السمع ، لتكون بذلك قناة التواصل و دليل التذوق مع بقية الحواس

 تختص بالظاھر ، وإيقاع ينشأنظومة أوزان مالباحثين لنص الشعري عند كافة وا

أدواته البنائية ، فُيحِدث التشاكHت المتنوعة في الظاھر والباطن، من انسجام بين مختلف 

                                                 

 .17، ص  2001ان ، إشكالية التلقي و التأويل ، منشورات أمانة عمان الكبرى ، عمّ : سامح الرواشدة .)1(

، ص 2002،  3دليل الناقد ا�دبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط: ميجان الرويلي سعد البازعي .)2(
273. 
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سياقية د:لية تميز النص الشعري وتعرفه ، وتيسر تقبله على بقية أنواع  مستوياتب

أشبه با�حياء في إتباعه سنة  «الكتابة الفنية لقدرته التطور بتطور الفكر وا نسان فھو 

»النشوء و ا:رتقاء
)1(

.  

و كان لموسيقى الشعر أھمية بوضع علم كامل عرف بالعروض ؛ الذي وضع 

أسسه و فصل قوانينه ، و سمى مصطلحاته العالم اللغوي الشھير الخليل بن احمد 

نطلقا من الفراھيدي ، و أتم ما شاكله من ثغرات و نقائص من جاء بعده من تHميذه ، م

نغم الغناء و ا يقاع الذي تعوده الشعراء ، و تمرنوا على تقاسيمه ، فنظموا كHمھم من 

أخبار و صور شعرية على نمط و شكل خاص ، تحدده عناصر ا نشاء الفني و:زم ذلك 

النمط التشكيل الشعري ظاھرا وباطنا، حتى بات من مقاييس الشعرية التي : تجافيه ، 

اقمون على الشكل و البناء في محاو:تھم الرامية إلى تغييره في عصور مھما بالغ الن

متعددة ، غير أن قوة رسوخ ھذه المقومات كانت أقوى من رغبة المحاو:ت ، فزاد ذلك 

من رسوخ صورة و آليات الشعر بشكله العام حتى العصر الحديث والمعاصر،  أين 

و ا�نغام التي ينبني عليھا ، ما تحقق التغيير و لكن ليس بصورة الرفض ل^وزان 

قائم  الفراھديمستمد من عروض الخليل  حرشعر الال في أن نازك المHئكةاعترفت به 

إحداث تجديد يساعد الشاعر ، إنما وجوده كان لرغبة أنصار الحداثة في )2(على أساسه

الغربي ، : إلغاء الوزن ورفضه ، ولكن مع ثورة الشعر )3(المعاصر على حرية التعبير

أ  Gفي رفض ا�وزان ، و اعتبار الكلمات ھي أصل البناء الشعري دون الوزن ، َجر

  .مبدعي الشعر العربي على خوض التجربة ، و خلق صورة جديدة مختلفة له 

فا يقاع و الوزن حكايتان أوقعتا الجدل الكبير ، و أراقتا المداد الغزير حول 

الطرفين على الثاني ؛ فَمن قال بتبعية ا يقاع  شمولية أيھما على ا6خر ، و و:ية أي

للوزن بحكم غلبة ود:لية الظاھر على الباطن و شھرته ، و له في شأن ھذه ا�قاويل 

تبريراته حاضرا ، و استرجع النقيض حكاية الشعر ووجوده قبل خلق الخليل ، وبلوغه 

ھرا في الغناء الذي في إحداث أمر العروض ؛ أن الشعر كان ينبني على ا يقاع متمظ

  .أوجده و نشره 
                                                 

 .3، ص 1972، دار العودة ، بيروت ،  1لديوان ، جا: جميل صدقي الزھاوي .)1(

 .146قضايا الشعر المعاصر ، ص  : نازك المHئكةينظر .)2(

 . 54، ص المرجع نفسه .)3(
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ھكذا كان لكل فئة تصور مختلف ؛ : يمكن للدارسين الوقوف على صواب طائفة 

على حساب نظيراتھا ، و بات الوزن و ا يقاع مصطلحين ھامين في بنية التشكيل 

 الشعري، تتراوح أھمية كل منھما استنادا لطاقات كل شاعر الفنية، ما جعل المفھوم العام

لھما يتنوع بعدد المبدعين ، وزاد الميل إلى ا يقاع الداخلي وتكثيفه أمام ا:نصراف عن 

الوزن، على عكس ما أقرته نازك المHئكة بأن الوزن ضرورة شعرية : يمكن 

  .تجاوزھا
  

    

  : تعريف ا,يقاع  
  

، مصطلح فني ارتبط بالصوت والموسيقى ، يتوافقان لتوقيع نغم غنائيا يقاع 

ابن منظور ذكره يخاصة،  نيزواعلى مواقع وم ھمألحانتخدمه الملحنون في بناء يس

فا فيقول  Tوھو أن يوقع ا�لحان ويبنيھا، وسمى  من إيقاع اللحن والغناء ا يقاع «: ُمَعر ،

»الخليل رحمه W كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب ا يقاع
)1(

، كما ورد ذكره في  

أنه : يدالفيروزأبالمعاجم انطHقا من مرجعية ھذا التصور ؛ فيذكر مجموع القواميس و ا

» ، وھو أن يوقع ا�لحان ويبينھا إيقاع ألحان الغناء« 
، ومن منطلق تصوره يصبح )2(

كل في حين ينبثق  ،مجتمعةحواس باستخدام النبثق ي في كل فن، أساًسا ا يقاع عنصًرا

لغة  ؛ منشياء ا�من تصبح شيئا  هدون منالمعاني فكل عنصر غيره من حاسة خاصة، 

محسوسات  أصوات ،وإشارات ، حروف  كلمات ووأخيلة ، وصور موسيقى، رموز  و

...ةمجردو
)3(

.  

 مأخوذة من اليونانية «: Rythmeأما في المفھوم الغربي ؛ فكلمة إيقاع 

Ruthmos«
)4(

حال ؛ و تشرحھا قواميس اللغة عندھم بمعنى الجريان ، و التواتر على  

 .من التوازي و ا:نسيابية و مجاله الموسيقى و الغناء  

                                                 

 .263ص ، لسان العرب  :ابن منظور .)1(

 .127ص ،  1999،  1ط، بيروت ، ، دار الكتب العلمية    القاموس المحيط: الفيروز ابادي .)2(

 .17ص،2006، 1ط،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ،فلسفة ا يقاع في الشعر العربي: ھاشميعلوي ال)3(

(4)Joëlle Garde Tamine : Dictionnaire de Critique Littéraire , Ceres édition , Tunis , 1998 , 

p.274 .  
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ما يتعلق بفنون الخلق وا بداع في حياة في، فا يقاع مفھوم شامل للھندسة الصوتية 

ا نسان ، يسمع أصواته و يرى سحره في الصوت و اللون والموسيقى، والطبيعة 

لجمال التي ترتبط بالعصب والغناء والشعر و المعمار ، و ما سوى ذلك من عHمات ا

  . ا�ول ، أ: وھو إيقاع الكون مطلقا وتنظيم خالقه

  

  )رأي القدامى ( مدلول ا,يقاع :  1ـ  2

  

لقد تعددت مجھود علمائنا المسلمين ورؤاھم حول مدلوله و مجا:ت تقديرات 

و َيِرد للشعر الموزون إيقاع َيطَرب الَفْھم لصوابه ،  «ا يقاع ، فيرى ابن طباطبا أن 

عليه من حسن تركيبه و اعتدال أجزائه ، فإذا اجتمع الفھم مع صحة وزن الشعر ِصحُة 

»المعنى و عذوبة اللفظ ، فصفا مسموعه و معقوله من الكدر، تم قبوله له 
، و ھو )1(

بذلك يلتمس الفوارق بين الوزن و ا يقاع ، مشترطا ا�ول لتحقق الثاني ، معتبرا أن 

ين عناصر ا نشاء الشعري ؛ من صحة الد:لة و إصابة المعنى ، وجمال ا يقاع تناغم ب

اللفظ في مدلوله و وقع الصوت فيه ، رغم اعتباره جزًءا من الوزن ، و بقي يشغل ذھنه 

ول^شعار الحسنة على اختHفھا  «مدلول تأثير الوزن عموما في بناء القصيدة ؛ فيقول 

كا يقاع المطرب المختلف التأليف ، وكالمHمس ... تھامواقُع لطيفة عند الفھم : تحد كيفي

اللذيذة الشھية الحس،  فھي تHئمه إذا وردت عليه ـ أعني ا�شعار الحسنة للفھم ـ ، 

»فيلتذھا و يقبلھا 
)2(

، فابن طباطبا و إْن كان مفھومه لeيقاع يتمثل في تصور ا متاع أو  

مقدما ا�مثلة في ذلك بحواس اللذة  ا حساس به فحسب، دون تصوره في حكم مستقل،

ا نسانية؛ كالذوق و الحس ، إنما يمكن أن نرى تلك ا شارة شعورا بوجود مدلول آخر 

لeحساس با متاع الموسيقي ، غير الوزن الخارجي اسماه صراحة ا يقاع المطرب ، 

ب إ: بقوادح أنه : سبيل إلى استثارة خفايا القلو «ويذكر الفيلسوف أبو حامد الغزالي 

السماع ، و : منفذ إليھا إ: من دھاليز ا�سماع ، فالنغمات الموزونة ُتخِرج ما فيھا 

                                                 

 .21، ص  1982،  1تاب العلمية، بيروت ، طعيار الشعر، شرح و تحقيق عباس عبد الساتر، دار الك:بن طباطبا ا)1(

 .، و الصفحة نفسھا  نفسهالمرجع .)2(
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»وُتظِھر محاسنھا أو مساويھا 
)1(

د:لة و وقع ا�لفاظ ، ثم : ، و يشير ا مام إلى آمرين  

س النغم الموسيقي الذي تبرزه بارتباطھا بالشكل العام الظاھر ، و يبقى ا يقاع حبي

التعريف المجموع دون ا:نتباه إلى خصوصية مدلوله، رغم الشعور بوجوده، وتبقى 

جھود حازم القرطاجني ـ رغم عديد التعاريف التي تتقاطع في فھمھا للمصطلح ، و إْن 

اختلفت في الكلمات ـ ، تتسم با شارة إلى وجود ا:ختHف بين الوزن وا يقاع منذ بْدِء 

التخاييل الضرورية ، وھي «، فيقول أن الشعر المبدع يتألف من ىدراسات أسHفنا القدام

تخاييل المعاني من جھة ا�لفاظ ، و تخاييل اللفظ في نفسه وتخاييل ا�سلوب ، وتخاييل 

»ا�وزان والنظم
، فھو يقسم جمالية ا بداع الشعري انطHقا من ا:ستعذاب الذي )2(

َءه إلى متكاملة ؛ تتمثل في المعنى  Gواللفظ والتركيب ا�سلوبي ، مؤكدا على ا�وزان َجز

والنظم وھو ما يقصد به ا يقاع ، مجَسدا في الھندسة الظاھرية والترتيب الموسيقي، 

ه جزئية ھامة في التركيب الفني للشعر  Xالذي َيُعد.  

، وراح يبحث عن عHئق في تحديد تعريفه بين  لقد تنبه العربي إلى حضور ا يقاع

مائنا القدامى ، وبين الطرح الغربي لمفھوم ھذه القوة الكامنة والمحركة تصورات عل

)3(ھردرللشعر ؛ فوقفوا على رؤية 
التي تنطلق من أن ا حساس الذي يلمسه من عذوبة  

كما وصفته مايا  الصورة الصوتية في الشعر الغنائي ، أو القوة المغناطيسية للشعر

)4(كوفسكي
تعبير غنائي عاطفي «: المستوى الصوتي، فكل ، : يمكن أن يكون مHكه إ 

»ھو بالضرورة تعبيٌر إيقاعي
)5(

.  

 لقد انطلقت الرؤية الغربية من توازي مصطلح الوزن و ا يقاع
، رغم محاو:ت )6(

البحث في فوارق التشكيل الفني في اللغة أو الصورة ، أو الصوت أو الد:لة ، فقد اعتبر  

                                                 

 15، ص 3موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط: صابر عبد الدايم .)1(

 .89منھاج البلغاء و سراج ا�دباء ، ص : حازم القرطاجني . )2(

 .53ص ،1979، بيروت  منشورات المكتبة العصرية ، ، المدارس وا�نواع ا�دبية:  ھاشمسامي  شفيق البقاعي و.)3(

  :ينظر.)4(
Zumthor Paul: Introduction à la poésie orale , Collection poétique , Ed. du Seuil , Paris , 

1983, p.157. 

 ..177، ص 1971، 1ط  ، تمھيد في النقد ا�دبي ، دار المكشوف ، بيروت: روز غريّب .)5(

  :ينظر.)6(
Scholes Robert : Elements of poety , poetry university press , London , Toronto , Fifth 

printing , 1977 , p.60   
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تنسيق الِنسب ، في المكان والزمان تنسيقا منظما، إذ نجد  أن ا يقاع ھو «فنست داندي 

»فيھا إيقاعا ندركه بالسمع في بعضھا، وبالبصر في بعضھا ا6خر
)1(

، معتبرا التناسق  

المكاني و ا:شتراك الحسي مصدر ا يقاع ، ويضيف ريد شاردن إلى التناسق 

نسيج من التوقعات ذلك ال «الصوريوالتتابع التركيبي في تحيد المصطلح ؛ أنه 

»وا:شباعات وا:ختHفات والمفاجآت، التي يحدثھا تتابع المقاطع
، فا�ثر المراد وضع )2(

المتلقي فيه بما يحمله النص من تشويق ، يجعل تحقق ا متاع جزًءا ھاما في تحديد 

قاع المفھوم ، ليطرح آخر مفھوم التوازي و التتالي في الد:لة و التكرار، و يجعل من ا ي

»اأو مكانيً  اكان تأثيرھا الرئيس زمانيً  سواء أ في كل الفنون ، مبدأٌ بنيويً «
، و ھكذا )3(

يأخذ التعريف تشعبا مذھبيا ، ليجد في تعدد مدارس الباحثين وجھًة تكون أرًضا خصبًة 

  .لنموه و ُرعاةٌ يسھرون على حمايته و رعايته 

ساحات التفكير العربي مشرقا ثم تنتقل عدوى التنوع و ا:ختHف الفكري إلى 

ومغربا ، وتHقفت ا�فھام مستوى تلك الطروحات حول ا يقاع ؛ فشحذت ا�قHم في 

تجسيد صورة تفكيرھا حيال المصطلح ، وتنوعت رؤى مبدعينا في استنباط تصور 

للتعبير أدونيس لمفھومه ، في سباق التحو:ت العامة لمفھوم مصطلحات الحداثة ، فتقدير 

» تعبير بمعاني الكلمات وخصائصھا الصوتية والموسيقية «ري بأنه الشع
)4(

، �ن  

عقلية حسية ، و : تكفي الحواس  دراكھا بل «عHقة المتلقي بالنص : بد أن تكون 

تحتاج كذلك إلى الفكر ، و لذلك يتفاوت الناس في فھمھا و تذوقھا و تقديرھا ، و : بد أن 

»النضج العقلي و الثقافي  تتوافر في متلقيھا درجة من
)5(

.  

إن اللغة و الموسيقى عنصران متكامHن ؛ ُيظھر أحدھما ا�خر فH يقوم الشعر إ: 

حركة  «بھما ، ليطرح كمال بوديب من خHل فاعلية التواصل بينھما ، ما ينشأ من 

فاء عن طريق إض، تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة ، داخلية ذات حيوية متنامية 

                                                 

 .34ص ،  2001 ، 1ط،  القاھرةالقافية في العروض و ا�دب ، المكتبة الثقافية الدينية ، : حسين نصار .)1(

 .2، ص1،1983،ط ظرية ا�صوات اللغوية والجمال في النقد العربي، منشورات دار الحوار، الHذقيةن: ثامر سلوم)2(

 .324، ص 1991ط ، ،عمان ا�ردنيةمنشورات الجامعة  تشريح النقد ، ترجمة محمد عصفور،: نورثروب فراي .)3(

 .115 للشعر العربي ، ص مقدمة: أدونيس . )4(

 .18، ص1993ط العامة للكتاب ، القاھرة ، موسيقى الشعر العربي ، الھيئة المصرية نظرة جديدة في: علي يونس )5(

 .18ص
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» تختلف تبعا لعوامل معقدة خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية، 
)1(

، ھكذا  

يمكن ا:ستئناس بأن ا يقاع تنشئه الكلمات ، وطريقة ترصيفھا في سياق التعبير لوحدھا، 

دون غيرھا من بقية عناصر التشكيل الفني للنص ، وذلك �ن استبدال لفظة مكان أخرى 

  . ن : يفسد الوزن العام ، و إن كان يؤثر على المعنى مواتية لھا في الوز

قدرات شعرية خHقة، معززة  «ويشترط تحقيق إثارة نغم ا يقاع إلى استدعاء 

بوعي شمولي قادر على تنشيط قوة ا يحاء في ا يقاع ، و قد يصل الشاعر إلى إتباع 

»فكارطريقة تشبه التأليف الموسيقي،التي تجعل من القصيدة موسيقى أ
، تقاس كما )2(

ترى الباحثة خيرة حمر العين بوحدة قياس نفسي ، تشمل كونية المبدع بما تحمله من 

شحنات العاطفة ، و ما تثيره كثافتھا الشعورية من تردد وإثارة في الذات النفسية 

  .، يمكن إطHق تسمية ا يقاع عليھا )3(للفرد

ھا للنفس بما ذي و الجمال ، و أنفو باعتبار الموسيقى أھم عناصر ا نشاء الشعر

تملكه من جرس سحري ، يحمل المتعة و يثير جو التراسل الشعوري بين أطراف العمل 

آلية  يقاع ا بداعي ، بما يحوله من جمل شعورية و يحققه من إطراب نفسي ، يصبح ا

ت أو التواتر المتتابع بين حالتي الصوت والصم« ، بأنه مفھومه العام جمالية يتحدد 

أو الضغط واللين أو القصر ، أو الحركة والسكون أو القوة والضعف ، النور والظHم 

فھو يمثل العHقة بين ، ... أو ا سراع وا بطاء أو التوتر وا:سترخاء إلخ، والطول 

»وبين الجزء وكل ا�جزاء ا�خرى ل^ثر الفني أو ا�دبي الجزء والجزء ا6خر ،
)4(

 .  

وھر مفھوم ا يقاع ، تعددت تعاريف الباحثين انطHقا من أثره وبا:ختHف في ج

على عناصر البناء الفني ، من كلمات و أصوات و د:لة وصورة ، و من خHل المبدع 

و القارئ ، متوجين تلك الرؤى بالحكم أنه قوة غيبية يظھر وجودھا دون القدرة على 

:صطHحية المستقلة ، و اكتسب الصوت الذي فقد شخصيته ا «إبصارھا ، مقدرين بأنه 

                                                 

 231، ص 1974 ،بيروت ، العلم للمHيين  دار ،في البنية ا يقاعية للشعر العربي  :ديب  كمال أبو.)1(

ساسية ا:نبثاقية الشعرية ا�ولى الد:لية و البنية ا يقاعية ح القصيدة العربية الحديثة بين البنية: محمد صابر عبيد .)2(
 .52، ص 2001 جيل الرواد و الستينات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،

شعرية ا:نزياح دراسة في جماليات العدول ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر : خيرة حمر العين .)3(
 .237، ص  2001،  1ان ، طوالتوزيع ، عمّ 

، 1984،  2، مكتبة لبنان ، بيروت ، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة وا�دب : كامل المھندس مجدي وھبة و)4(
 .71ص
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»ظHله و أبعاده الجديدة في تركيب القصيدة
)1(

ما يزال « ، لھذا كان إقرارھم أن ا يقاع  

يفتقد في طروحات الكثير من النقاد إلى الدقة والشمول والتحديد ، ويبدو أنه لن يكتسب 

عن اختHف  وضوحاً مرموقاً في القريب العاجل، لما يحيطه من غموض مفھومي ناتج

»وتباين النظر النقدي فيه 
)2(

 .  

  

@Z@صوتية اللغةZ@@2ـ  2 @
@ @

لقد كان للغة أثر في الشعرية بحكم ما اكتسبته من خصائص جديدة ، جعلت التناغم 

الحاصل بتHزم وتجاذب الكلمات ، ثم تجاذب  مالموجود بين الحروف ، و منھا ا:نسجا

بذلك حالة الشاعر بعد أن كانت وسيلة  أكبر تحدثه الصورة الشعرية عموما ، فترسم

لتحقيق ذلك ، فما نلمحه في لغة الشاعر عبد الكريم قذيفة المترددة وغير المستقرة في 

حبه لذكرى الوفاء للمكان، ما قال في باتنة وقلبه يرجف وكلماته يبللھا صدى التوجس 

  : ر محبوب واحد وھو يبحث في عينيھا عن حب فاتن ، و يقين شامل : يفسح المجال لغي

  أُْدُخلِي َمْمَلَكاِت فَُؤاِدي الِتي لَْم َيَطأَْھا أََحْد 

  ...َساِفِري 

َما َقَدٌر أَْن َنُموَت َمًعا َذاَت َيْوٍم  Gُرب  

  ..و ِفي ُعْمِقَنا ُحْزُن َھَذا الَبلَْد 

  و Wُ َيْشَھُد أََنا َمًعا َعاِشَقاْن .. ُمْؤِمٌن ِبَك 

 Xَساَء َجِميًعا  أَ ُتَراِني أُِحب Tالن  

   ! !ِبَعْيَنْيِك َيا َفاِتَنْه 

" َباِتَنْه " إيِه َيا 
)3(

  

لقد أتعب التعلق بالذكرى مفردات الشاعر ، فجاءت تتھادى في توأدة تلتفت ذات 

اليمين و ذات الشمال ، ليتوقف ھنيھة مد ا يقاع البطيء من خHل التكرار في الجملة 

                                                 

، 1987، منشاة المعارف ا سكندرية ،  التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل:  مصطفى السعدني.)1(

 .181ص

 .15ية و البنية ا يقاعية ، صالقصيدة العربية الحديثة بين البنية الد:ل: محمد صابر عبيد .)2(

 .25ص،  1993، 1حبك ، مطابع مؤسسة أشغال الطبع للجنوب ، ورقلة ، طألو أنت قدري كم : عبد الكريم قذيفة .)3(
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صل إيقاع الحنين في استرساله وكأنه ُيستل من عمق الروح ،  الشعرية السابعة ، ثم توا

فمسافة الد:لة التي ينقلھا ا يقاع بصوت ا�لم ، ما بين ربما ـ لما تحمله من شك ـ 

وصو: إلى ا:ستفھام أتراني ، و الذي يمكن اعتباره ارتداد نفسي و إحساس با:تھام 

الفاصل فيھا مجموعة قليلة من ا�سطر والتقصير ، و كأنھا مسافة طويلة جدا رغم أن 

والجمل الشعرية ، بما تحمله من تناقض في العواطف وا�حاسيس ، و ھكذا يتأكد أن 

ا يقاع لن يھب نفسه للمبدع و : للقارئ ، إنما يتطلب منھما قمة التوتر و ا ثارة حتى 

  .يكون لھما

نما يمكن وصفه بطاقة الحياة فا يقاع في القصيدة بنية نصية : يظھر فيھا بذاته ، إ

والحركية في النص ، فقد نتصوره في وقع أصوات الحروف مفرنقعة، أو في تواصلھا 

محرنجمة ، أو بتواتر المفردات وانسجامھا البنائي ، وقد تظھر من خHل عHمات 

ا عراب و أوزانھا ، و ما كان من زوائد الحروف المتصلة أو المنفصلة والمتموضعة 

قوى تعبيرية تكشف عن خلجات النفس ، وللكلمات  «فظة أو بعدھا ، كلھا قبل الل

أصوات ود:لة ا�صوات موسيقية إيحائية، قبل أن تكون تعبيرية وصفية، والشاعر الحق 

ھو من يستطيع أن يرتوي من نبع ھذه الد::ت الموسيقية ا�صيلة في اللغة 

»المتغيرة
ته الشعرية بتحسس ترانيم حروف ، ويتابع الشاعر في وقع تشكيل صور)1(

» أطول من ا�صوات الساكنة «كلماتھا، فيستعذب تناغم حروف المد العالية لكونھا 
)2(

 .  

لقد كان إيقاع ا�فكار من أغور أنواع ا يقاع ، �نھا قادرة على تنشيط المحمو:ت 

أي خلُق  الد:لية ، و منحھا طاقة أكبر على إحداث ا�صوات داخل ا�لفاظ الجامدة؛

أفكار تجعل المتلقي أمام محاولة بناء رؤيا جديدة من خلفية قديمة، و يتم ذلك بربط الشعر 

بتصور انبثاقي شعوري مسبق ، يفتح المعنى أمام المتلقي ليمسك طرف الد:لة ا�ول ، 

و يتشكل من تتالي الحروف الرامزة إلى الحالة الشعورية، بما تتسم به من إيقاع أصوات 

القيم الرمزية،  فاعليةأساسا من طبيعة  « ون الباعث فيھا المد، فإيقاع ا�فكار ينبعثقد يك

التي تحويھا المفردات المكونة لنسيج القصيدة ، و ھو عادة إيقاع خفي يتشكل في النفس 

                                                 

 .473ا�دبي الحديث ، ص النقد : محمد غنيمي ھHل .)1(
 . 154 ت ، ص. د ،  4مصرية ، القاھرة ، ط، مكتبة ا�نجلو  ا�صوات اللغوية: إبراھيم أنيس .)2(
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»من خHل التأمل ، وا:ستغراق في عالم النص و أجوائه الخاصة 
)1(

، فعندما نقرأ  

فيه الواقع النفسي الذي ُيعتبر إفشاًء ل^سرار ، ما يدفع يوسف عمH إبداعيا نتحرى 

وغليسي إلى العناية في إختيار مفرداته ، حتى و ھو يؤرجح بلغِة بوحِه إيقاع قصيدته ، 

  :في صراع الحال الشعوري بين العين والفؤاد فيقول 

 َو الَوَجِع  لِْلُحْزنِ  َمْقَبَرةٌ  َعْيَناكِ 

 ..وا6هُ ا�ُفX  َيْفَنى َعْيَنْيكِ  ُعْمقِ  ِفي

 َرْوَضَتهُ  Wُ  َيْرِمي َعْيَنْيكِ  ُعْمقِ  ِفي

 Gَقْيسٌ  َيْدِفنُ  و َثم  Gهُ  َھمHَلَْي 

نَ  Gَو اْضَطَرَبا َعْيَنْيكِ  ِفي الَبْحرُ  َتلَو 

 أَْنَساهُ  الَبْحَر ، أَْنَسى َعْيَنْيِك ، َبْحرِ  ِفي

 لُِنهُ أُعْ  َعْيَنْيكِ  ِفي ِفيِك ، الَھَوى أَْھَوى

... أْھَواهُ ..أَْھَواُھَما.. أَْھَواكِ 
)2(

  

إن بلوغ قمة ا:ستمتاع في ا يقاع، بتناسب التناغم الصوتي ذو الد::ت ا:نفعالية، 

يتطلب كبير معرفة و واسع دراية بأنواع و أقسام الحروف صوتيا ود:ليا ، و بلوغ شأٍو 

حركة  «الحروف و مواقعھا،  فـ كبير في ا:ستماع و ا نصات الذھني لمخارج أصوات 

»الوزن حركة آنّية : تنفصل عن حركة المعنى أو تعقبھا
)3(

، و إن تأَتGى ذلك للمؤلف لم  

يكن حال القارئ ، و إن ُحِظَي النص بقارئ على صورة المعرفة المذكورة ُصدم بقليل 

و بلغ العمل  إدراك المؤلف ، و إن حصل التوافق كان التناغم بكل الجوارح و الحواس ،

  .كمال صورته انجاًزا و قراءة ، وھذا من نادر الحدوث و الوقوع 

ھكذا تكتسب اللغة طابع النغمية كونھا آلية سماعية ، وزاد ا:شتقاق بخضوع أغلبھا 

إلى أوزان متساوية مطردة ، و حتى ما كان منھا سماعيا انشغفت به ا�فھام ؛ فالعربي 

ما من شخصيته ، لذلك ربطھا بلفظ اللسان؛ و ما تعريفھم يعتز بلغته و يراھا جزًءا ھا

                                                 

 .53القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد:لية و البنية ا يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)1(

 58ص، 1995، 1دار إبداع ، الجزائر، طأوجاع صفصافة في مواسم ا عصار، : يوسف وغليسي.)2(

 .264 ، ص 2003 ، 1، دار الكتاب المصري ، القاھرة ، ط  مفھوم الشعر: جابر عصفور .)3(
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، إ: دليH على التميز " الشعر كHم موزون مقفى " للجملة الخاضعة للنغم المتواتر 

  . ا�وحد للغة الشعر ، و أقصوا منه ما فقد ھذا ا يقاع المتواصل في كل الكHم 

  

@@ـ تنوع ا�وزان@ 3ـ  2 @

@ @

لوزن الظاھر للقصيدة العربية ، بابا جديدا لeبداع لقد فتح المعاصرون بكسر ا

وا:نطHق و مفھوما ذكيا للتجديد ، و فّصلوا لھا ثوبا موسيقيا جديدا ، أقرته نازك 

المHئكة حين أحلت التفعيلة الواحدة من ا�بحر الخليلية الصافية مقياسا لنغمتھا، و أباحت 

فردة ، و جاز للمبدع مزاوجتھا بقريبة لھا للسطر الواحد عددا من نموذج تلك تفعيلة المن

في ا يقاع ، و بھذا أحلت للوزن التعدد والتنوع من خHل سياقه العام الظاھر ، و 

المجانسة بين وزنين في سطر واحد بارتباطه بتفعيلتين متنوعتين ، لكن حددت لذلك 

  .ضوابطا دقيقة 

لeبداع ، اعتبروا تلك  و �ن شعور ھؤ:ء المبدعين بالحرية بات حقا و وسيلة

الضوابط ذاتھا قيدا يكبل انطHقات خلقھم ا بداعي ، فتجاوزوھا طلًبا للحرية ، و بنوا 

على محور ا يقاع معانيھم انطHقا من لفيف غير محدود من التفعيHت ، التي تتناسب 

تفاعلت وتحو:ت ا:نفعال ، بتعداد يخضع للحال النفسية المتوھجة في عالم الخيال ، و 

عواطفھم مع نبرات إيقاع أنفسھم الداخلي ، و ما يستطيع باطن القصيدة تحمله من 

أحاسيسھم العارمة ، فأرسلوا تفعيHتھم : يحكم بناءھا إ: ما يشعرون به من اضطراب 

شعوري ، شّكل مظھر تلك التفعيHت طو: و قصرا سرعة و بطًءا ، فتحكمت في الوزن 

ا العامة ، فكان تعدد ا�وزان الصورة الثانية لحداثة ا يقاع ، وأصبغت ا يقاع بصبغتھ

وأجاز الشعراء ھذا المزج و برروه بصورة الصراع الباطني، الذي يريدون من القصيدة 

، فلو نتأمل البناء العروضي لتجربة من تجارب الشاعرة نادية  أن تخفف من حدة

خHله الشك ، نشعر بنبرة ا:ستسHم نواصر، في حال تأملھا وانتظارھا لحلم تَملGكھا 

  :   وعاطفة الذبول ، تتحكم بوقع استنطاقھا لحركية الد:لة التي يحتويھا قولھا حين تعترف 

  ]فعHتن فعHتن  0/0/// 0/0///[ َوَھُج الشGكT ِبُكلِي         
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  ]فاعلن فعHتن  فا  0/ 0//0/// 0//0/[ ُكلXُه َكِذٌب َجِميٌل          

  ]فاعHت فْعHتن  فا  0/ 0/0/0/ /0//0/[ ْن َدَخْلَت َقْلِبي َيْوًما     إِ 

  ]فعHتن فاعHتن  0/0//0/ 0/0///[ و َرأَْيَت الَوْرَد َيْصُحو   

  ]فعHتن  0/0///[ و َتَھاَدْت                 

)1(َفْوَق أَْشَعاِري الُحقُولُ 
  ] فاعHتن فاعHْتن  0/0//0/ 0/0//0/[  

عب الشاعر المعاصر بالتفعيHت ، فبَدل أن تحكمه بنظامھا الحازم استطاع لقد ل

التحكم فيھا ، و إخضاعھا لسلطة أحاسيسه ، وتشكيلھا حسب ما يقتضيه الحال النفسي ، 

و ذبذبات و تموجات الشعور خHل بناء القصيدة ؛ إذ بات أھم عامل متحكم في بنائھا ، 

فالتلون الموسيقي يستطيع أن يHئم بين  «الفني ، ولذلك ألحق به كل عناصر التشكيل 

المواقف ، أو يجعل تجسيده للشعور ينطلق بواسطة النغمة الموسيقية نفسھا ، با ضافة 

إلى أن الموسيقى في الشعر لديھا القدرة ، في تجسيد ا حساس المستكن في طبيعة العمل 

»متلبسا ببنائه الموسيقيالشعري نفسه ، مع قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكري 
)2(

 .  

لقد انفرط عقد قدسية القصيدة الخليلية ، و باتت ا�وزان فيھا عنصًرا من عناصر 

البناء : أھمھا ، فأخذ الشعر المستغَرق في حرية البناء ، و تعددية الرؤى وا�دوات 

حت والوسائل تصورا جديدا عن إيقاع الوزن ، و بات عمق الشاعر ينير أفقھا ، وأصب

تقتبس من سويداء التمزق الشعوري الذي يعيشه نبرة موسيقاھا ؛ ما بين يأس و أمل 

يعطي القصيدة مجا: :كتشاف واقع ھذه المشاعر الحارة ، فاستعذب ركوب ضرورات 

ا يقاع الشعري ، من خHل تلوين التفعيHت و قطعھا ، بل و حتى تغيير صورتھا 

اخلي ، الذي ما زال يبحث عن ذاته في تردد وعدم تجسيدا لظاھر ا:رتداد النفسي الد

استقرار ، لتطول تلك الوحدات الموسيقية في حا:ت تدفق ا:نفعال المتردد والمتألم ، 

وتشارك بتمزق أجزائھا واقع حال صاحبھا ؛ فH يسعنا ونحن نتابع باديس سرار إ: أن 

ات الحادثة تندفع مبتعدة ، و ھو نلملم أوصال إيقاع قصيدة تفتت تفعيلتھا ، ما جعل التغير

  :يدفع المسافة بينھا إلى التقلص بمعاناة يكابد جھدھا قو: و واقعا

                                                 

 62ص ما لم أقله لك ، : زھرة بلعالية .)1(

 .20موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور ، ص: صابر عبد الدايم .)2(
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  ]فاعHتن فـ /      0/0//0[ /             َعْيَنْيكِ بوح 

  ]فاعHتن فـ /     0/0//0[ / َعْيَنْيِك          ُكْحُل  

  ]تن فاعHتن ـعH   0/0//0/ 0/0[ //َيِفيُض ا6َن َبْوًحا      

  ]فاعHتن فا    0/ 0/0//0[ /َفاْعُبِري ِفْكِري        

  ]فاعلن فاعHتن فـ /    0/0//0/ 0//0[ /َو اْقَطِعي ُكلG َشَراِييِن 

...فَُؤاِدي 
 )1(                 

]ـعHتن      0/0[ //
 

  

؛ حين هلقد جسدت الشعرية العربية القصيدة في صورة مختلفة عما كانت علي

جعلتھا تھتم بتمثيل التجربة الشعورية على حساب الوزن الظاھر ، و منحت ا يقاع 

الباطن قيمة أكبر ، فجندت بذلك كل أدوات القصيدة إلى تحقيق المغامرة ا بداعية ، 

وتحويلھا من جسد جامد إلى حالة شعورية ، ُتْكَتب على نوتة موسيقية ، فتستغل الحرف 

إلى مغامرة ا يقاع المشحون ، القادر على احتواء الحا:ت و الصورة و المعنى 

  . الشعورية ا:نفعالية ، و إسعاف المبدع في تحقيق التناغم العام 

و في تأمل بسيط للنموذجين المذكورين ؛ نشعر بمدى ما َتَمتع به الشاعر من 

المعتمدة ،  مساحة الحرية ، التي اكتسبھا من خHل التنويع في التفعيلة أو التفعيHت

ومدى ما يمكن أن يحكم تآليف ھذه الوحدات ، وما تجاوز فيه من أمر التغيرات الشكلية 

لھا ، و يمكن اعتبار ھذه ا�عمال الشعرية نموذجا عن وحدات نغمية قياسية ، قد تأخذ 

من مستوى التنويع في التفعيلة حيز تراكمية المعنى فيھا ، واستنبات ا يقاع الداخلي حتى 

بح كل القول المتاح يمكن أن يتحول إلى تركيب شعري ، مع التماس مساعدة بعض أص

الُعكازات الفنية ، و ما تقدمه تلك الحرية من بنية صوتية ، يستعيض بھا في انشغاله 

  .الموسيقي المؤثر في بنائية القصيدة 

  

  تعدد القوافي�@ 4ـ  2

فھا ، يتخذھا الشاعر واسطة : يبلغ ا:ستحسان ا بداعي للقافية إ: بحسن توظي

التأثير في المتلقي ، بالتآم نقراتھا الصوتية و واقع الحال النفسية له ، بذلك فكل مقطع 

                                                 

  46. 45نحت على ا�مواج ، ص ص   :باديس سرار .)1(
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صوتي موسيقي يلتزمه الشاعر خHل عملية إبداعه ، إ: ويسمع من خHله المتلقي؛ 

»أصوات عدة تتكرر في أواخر ا�شطر أو ا�بيات من القصيدة«
، و ما تلك )1(

  .صوات إ: ترجمة لمستوى إحساس ا�عماق ا�

والقافية عالم قائم بذاته لم ُتْذَكر تابعًة لغيرھا أو وسيلة مرتبطة بما سواھا ، بل ھي 

اللفظ و : أربعة أشياء ھي «اف إلى غيرھا ، �ن الشعر في أساسه يقوم على ضَ صورة تُ 

»الوزن و المعنى و القافية 
)2(

ًرا محدًدا في السياق الظاھر ، ليمنحھا التشكيل الفني دو 

للقصيدة ، و يمتد إلى أن يبلغ جانبھا الباطن ، وَيبرز دورھا في تكرارھا ؛ و من ذلك 

»َتِبَعه: وَقفاه َقْفواً وقُفُّواً واْقَتفاه وَتَقفGاه «اشُتق اسمھا 
 )3(

، أما اصطHحا فَيرى الخليل  

، وھي  بينھما والمتحرك قبل أولھماوما ، آخر ساكنين في البيت  «تشكيلھا يتم من جمع 

» عند ا�خفش آخر كلمة في البيت
)4(

ِفَق   Xفإن اخُتلف في تحديد شكلھا و منطوقھا فإنه ات ،

على ا:لتزام بوضعھا في نھاية كل شطر،شرًطا  حداث النغمة المطلوبة، فيتحقق معھا 

  .جHء المعنى ، وتنشأ عنھا كذلك لذة موسيقية تطرب لھا الروح 

لكن لب ثورة المجددين كان ينصب بعد الوزن على القافية ، التي يعتبرونھا جدارا 

من ا:سمنت في طريق إبداعھم ؛ يوقف تدفق التعبير في نقطة غير مناسبة ، فراح 

عن البيت المؤلف من عدة تفعيHت «المبدع في التماس مساحة أوسع للحرية ، يستعيض 

لقصيدة، ووضع مقابل القافية الواحدة في القصيدة عدة بالتفعيلة كوحدة أساسية في بناء ا

قواف ، تتحرر معھا القصيدة من روتينية النغم، وتنطلق مع التموجات ا يقاعية الداخلية، 

»في سياق المغامرة الفنية المتحررة البعيدة
،وھكذا أصبحت القافية كغيرھا : تخضع )5(

ؤية مستقلة غير خاضعة لبقية العناصر لمقاييس قديمة ، بل اتخذت مسارا مستقH وفق ر

                                                 

 .166لغة الشعر العربي الحديث ، ص: السعيد الورقي .)1(

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،   1ة في محاسن الشعر و آدابه و نقده جالعمد: أبو علي الحسن بن رشيق .)2(

 .119، ص 1981،  5دار الجيل للنشر و التوزيع و الطباعة ، بيروت ، لبنان ، ط 

 .لسان العرب ، مادة ق ف و: ابن منظور .)3(

 . 282 ص ، معجم المصطلحات العربية في اللغة وا6داب : مجدي وھبة.)4(

 .10، ص 1968،  1، صيدا ، ط دراسات في الشعر العربي الحديث ، المكتبة العصرية:  مطانيوسأميخائيل .)5(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  228 

مقابل ذلك بنوع من القافية المتحررة؛ تلك التي «، و قد ألزم نفسه )1(العاملة في التشكيل

: تربطه بسابقاتھا أو :حقاتھا إ: ارتباط توافق وتآلف ، دون اشتراك ملزم في حرف 

ة الجزئية في السطر الروي، وبذلك صارت النھاية التي تنتھي عندھا الدفعة الموسيقي

الشعري ھي القافية، من حيث أنھا النھاية الوحيدة التي ترتاح إليھا النفس في ذلك 

»الموضع، ومن ھنا كانت صعوبة القافية 
)2(

.  

لقد كانت صورة التجديد في تصور القافية عند المحدثين ، التخلص من  المزيد من 

لقھم و إبداعھم، جراء سيطرة تلك قيود التشكيل الشعري ، الذي بات من يكبح جماح خ

إعادة توزيع موسيقى البحر ، أو  «الثوابت المتوارثة ، فانتزعوا �نفسھم منھا حرية 

تعديلھا بكيفية تمكنھم من التعبير عن مشاعرھم دون أن تلغي النظام الموسيقي ، و في أن 

العاطفية في الوقت ينوعوا القافية ، و يعدلوا موقعھا بكيفية تمكنھم من إفراغ شحناتھم 

» المناسب ، دون أن يتخلوا عنھا بشكل نھائي إ: في القليل النادر من الحا:ت
)3(

 .  

لقد بدأ الوزن الخارجي يفقد كثيًرا من أھميته ، و لم يعد الشعر ذاك الكHم الموزون 

فحسب ، بعد أن جرده المجددون من أھم صوره الخارجية ، إ: أنه بقي يحافظ على 

بدأ يغوص إلى الداخل ، و يتخذ صورة مختلفة عما كان عليه ، �نه لم يعد مطلبا إيقاع 

ظاھرا ، بل أصبح وظيفة شعورية يتلقاھا المستمع مع ما يتلقى من مثيرات ، عبر تلك 

الرسائل المشفرة ، و راح في سياق ا�ثر الحاصل يقدم المفھوم الھHمي للقافية، والذي 

التوجھات في التصور، انطHقا من مشمولھا الد:لي  تشكل في اختHف العديد من

ومحمولھا ا يقاعي الصوتي ، وعرفت قيمتھا في المشاركة في البناء المعماري ا بداعي 

التعبير الشعري الجديد تعبير بمعاني الكلمات وخصائصھا  «تصورات متنوعة ، كون 

»لھاالصوتية أو الموسيقية، والقافية جزء من ھذه الخصائص : ك
)4(

فميل ا:نتباه في  

، تتحول بالتواصل  الشعرية إلى جانب ما تثيره الكلمات داخل التركيب العام من أصوات

إلى ُكتل من الد:لة ا يحائية ، و َفَقد الشعر بذلك الوصHت الموسيقية الطويلة التي 

                                                 

، 2001،  2ر البيضاء ، طادار توبقال للنشر ، الدالشعر المعاصر ،  3الشعر العربي الحديث ، ج: محمد بنيس .)1(
 .140ص 

 .59الشعر العربي المعاصر ، ص : عزالدين اسماعيل .)2(

 .90، ص 2006تطور البناء الفني للقصيدة العربية ، مطبعة دار الھدى ، عين امليلة ، : الربعي بن سHمة .)3(

 .114مقدمة للشعر العربي ، ص : ادونيس . )4(
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ذات وظيفة «تمضي على وثيقتھا القافية التي باتت تقوم بتحقيق  يخلقھا الوزن ، و

 والمستوى الثاني ، "خارجي"ھو مستوى  و )ا يقاعي( ، المستوى ا�ول مستويين

، وبالتحام ھذين المستويين في مھمة مشتركة يتعزز  "داخلي "وھو مستوى  )الد:لي(

»دور القافية في بناء القصيدة
)1(

.  

و أخذت صورة تعريفھا خاصة من خHل التخلي عن تلك النمطية المتشددة، 

 ورة ا:نفتاح على مقومات الد:لة با يحاء : بضرورة الوجود ، فالقافيةوأصبحت في ص

»في الشعر الحر يستدعيھا السياق النفسي والموسيقي للقصيدة  «
)2(

، ويعتبرھا آخر  

نظاما قافويا أوسع و أكثر تعقيدا ؛ يقوم بوظيفة بنائية على مستوى  «انطHقا من دورھا 

»القصيدة 
)3(

وظيفة جديدة؛ فھي بذلك عنصر  «ي الشعر الحديث ، و قد اكتسبت ف 

»يضاف إلى العناصر التي تنضبط للقواعد القبلية وتخرج منھا
)4(

و تتمثل تلك الوظيفة  

العنصر ا يقاعي ، الذي وظيفته أن يكون َمْعلما وعHمة على ما  «في التركيز على 

اء أعدادھا وكمياتھا يحدث في سيHن الكHم من منقطعات زمانية ، تجِزُئه إلى أجز

»الصوتية خاضعة �حكام ا يقاع العددي
؛ فا يقاع شغل التصور العام لفنية الشعر، )5(

  .وباتت كل عناصر التشكيل خادمة له وأھمھا القافية

، إنما تنمو فيھا نمواً  د ذاتهح: تجعل من القافية ھدفاً في  «القصيدة الحديثة و 

ا ، إذ طالما أن با مكان ا:ستغناء عنھا إذَ  جودھاطبيعياً حال اقتضاء الضرورة لو

فإن ھذه الحرية فكت الكثير من قيود ا:ضطرار إلى  ، سمحت التجربة الشعرية بذلك

»القافية، مما وفر للقصيدة ھامشاً كبيراً من حرية ا:ختيار
)6(

.  

لقد أصبح القبض على مفھوم جامع للقافية ؛ كالقبض عليھا في القصيدة الشعرية 

لمعاصرة ، من أصعب المسائل خاصة مع ما باتت تعرفه من حرية مطلقة ، تبيح لھا ا

عدم ا:عتراف بموضٍع محدٍد بنھاية السطر ، معزولة ھناك كنقطة انتھاء المد الشعوري، 

                                                 

 .88القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد:لية و البنية ا يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)1(

 .181، ص  2002،  1دار الوفاء ، ا سكندرية ، طد الشعر العربي المعاصر ،  في نق: رمضان الصباغ .)2(

 .96، ص1996،  1في البحث عن لؤلؤة المستحيل ، دار شرقيات للنشر و التوزيع ، القاھرة ، ط: سيد البحراوي .)3(

 .144الشعر المعاصر ، ص  3الشعر العربي الحديث ج: محمد بنيس .)4(

 .45، ص 1996يقاع في السجع العربي ، نشر وتوزيع مؤسسات عبدالكريم بن عبدW ، تونس،ا : محمد المسعدي)5(

 .91القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد:لية و البنية ا يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)6(
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وخاصة إذا توزعت على أسطر القصيدة ، ولم ُتراَع مسافات ا يقاع التي يستصيغھا 

الشاعر ينوع القوافي  « تعدد للمقطع الصوتي ، فأصبحالمتلقي ، خاصة في ظل حرية ال

على غير نظام محدد يأخذ به نفسه ، وإنما يغير القافية فجأة حين يشاء من دون التزام 

»بشكل معين 
)1(

 .  

وإذا ما حولنا الرؤية إلى مجمل القصائد الحداثية الجزائرية المعاصرة، ُيHَحظ 

،  ) سباعية ( ، قد : تتجاوز تفعيلتين طويلتين  عليھا اعتمادھا على أسطر شعرية قصيرة

، و بذلك فَنَفُس ا�فق الشعري صغير جدا ) خماسية أو أقل ( أو ثHث إلى أربع قصيرة 

رغم طول بعض ا�عمال شاقوليا ، وذلك ما يبرز سعة النفسية وطول النسق النفسي 

ًزا ويكون أمر القافية ف Gحق والشعوري ، ولذلك يكون العمل مركHي مد وجزر، فتت

يتطلب حضورھا في كل سطر، فتغدو بذلك  ا�سطر ما يجعلھا في تسارعھا المتواتر :

ثقH إيقاعيا على القصيدة ، لقرب نھاية السطر ببدايته وقرب ا�سطر فيما بينھا، فيكون 

 Hالفصل بين تلك ا�سطر ضرًبا من فقدان التنسيق، و ا:متداد الشعوري الموضوع أص

صل بين ا�سطر ، لذلك قد يتجاوز نصنا الشعري ا طار الطبيعي للقافية فتظھر في كفا

وقد نتج عن ذلك أن  «بعض ا�سطر المتباعدة متثاقلًة ، ترعى ا يقاع بصورة خافتة ، 

ج بھا نفسه ، فقد تكون  الشاعر كان يتحرك نفسيا وموسيقيا Gوفق مدى الحركة التي ُتمو ،

، و عندئذ ينتھي الكHم أو ينتھي السطر ، و قد تكون  تنتھي حركة سريعة ما تلبث أن

ذبذبة بطيئة متماوجة وممتدة وعندئذ يتم الكHم ، أو يمتد السطر بھا إلى غايتھا ، و في 

؛ و أعني  كلتا الحالتين ما يزال الكHم يحمل الخاصة المميزة لتشكيل اللغة تشكيH شعريا

زال خاضعا للتنسيق الجزئي ل^صوات بذلك خاصة الوزن ، فالسطر الشعري ما

والحركات المتمثلة في التفعيلة ، أما عدد ھذه التفعيHت في كل سطر فغير محدود و غير 

»خاضع لنظام معين ثابت
)2(

.  

وبذلك حدد النقاد الحداثيون أنماطا خاصة للتشكيل القافوي في الشعر الحر، 

ة الخطاب الشعري التراثي ، واعتبروا أن ا:كتفاء بقافية موحدة ضرب من مواصل

                                                 

 .46،ص 1993طسيكولوجية الشعر ومقا:ت أخرى ، وزارة الثقافة وا عHم ، بغداد ، : نازك المHئكة .)1(

 .57الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل . )2(
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واعتقدوا أن تعدد القوافي في القصيدة الواحدة ، ھو الشكل الصحيح للممارسة الشعرية 

الحرة و ا بداعية ، لما في ذلك التنوع من تعدد أشكال المHمسة الحسية للصورة الفنية ، 

التصور  و تشكيل منافذ أخرى متعددة لتذوق جمالية النص ، و انفتاح ا حساس بأفق

والسمو بمستوى الخطاب إلى حدود مHمسة الذات ، والحلول بھا في عوالم الجمال 

الرحبة ، لذلك فإن ما ُتْحِدثه القافية في صورتھا الموحدة من أثر إيقاعي ، سيكون في 

حال تعددھا ذاك ا�ثر مضاعفا ، لھذا كان وجودھا من مستحسنات البناء الفني ، لتأتي 

  :التقسيم  أنماطھا على ھذا

  

و ھي القافية التي يظھر فيھا مقطع صوتي واحد متكرر،  : القافية المتواصلةـ  1

في صورة مسترسلة يتماثل فيھا صوت الحروف ، و خاصة المتقاربة في المخرج، 

فيضعه الشاعر في نھاية كل سطر شعوري متكامل ، قد يمتد أبعد من سطر واحد ، 

  : خيزار في ھذا المقطع  وبتأمل رسم قافية ما قاله ميلود

  َدَھٌش 

  الَماُء َيْشَرُبَھا َفَيْنَتِعُش 

  ...َعَطًشا 

ْھِد َيْرَتِعُش  Gو َفْرُخ الن  

ْوُء  Gَسْكَراًنا ُيَساِفُر  ... و الض  

  ِفي الِحَمى 

)1(و َحْقُل اللGْوِز ُيْفَتَرُش 
  

ا بل لقد حافظ لقد ھندس الشاعر قافية القصيدة وفق رسم خاص ، لم يتعدد فيه لفظھ

على إيقاع وصلتھا الصوتية ، التي تعتمد على حرف الشين مقطوع الصدى أو التردد ، 

و اختيار حرف لين فكان عين و مرة راء ، وبوجود التاء قبلھا تجعل نبر الحروف 

جميعا متناسقا ، و تسمعه ا�ذن ا يقاعية بوقع موحد ، و حتى إذا ما :حظنا مقام 

                                                 

 7شرق الجسد ، ص: ميلود خيزار .)1(
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سنجده منعدما أو: ثم سطر واحد ، ليكون بعد ذلك سطرين على ھذا الفواصل بينھا ، 

  :النحو 

  َدَھٌش 

  الَماُء َيْشَرُبَھا َفَيْنَتِعُش 

........................  

ْھِد َيْرَتِعشُ  Gو َفْرُخ الن  

  ..............................  

 .............  

  و َحْقُل اللGْوِز ُيْفَتَرُش  

منوال أو ما يقاربه ، جرى استخدام القافية في الشعر الجزائري وعلى ھذا ال

المعاصر ، من صورة الوحدة الصوتية المعتمدة على ا يقاع المتقارب ، و خاصة 

بتسكين حرف الروي ، ليتوازن نبر ا يقاع الموسيقي في معظم مجموع ا نتاج الشعري 

كان تقارب إيقاع القافية يسيًرا على  الحر ، : في صورته الثانية الشعر المنثور ، وبذلك

  :نمط متجانس مثل قول الشاعرة

اِت ِرَياِحِك َوْحَدَھا  Gأَنا َطْيٌر ِمْن َھب  

ْر  Gَجَناَحاهُ َتَكس...  

  ا6َن أُشدX ِحَزاَم ا�َْمِن 

  أَْدُخُل ِمْحَراَبَك 

ُد  Gأََتَوح...  

  ...أَْرَغُب 

  ...أَْرَھُب 

َك أَْكَبْر َو َبْعَد Wِ أُْؤِمُن  Gأَن  

 ...أَْكَبْر 
)1(  

  

                                                 

 . 20ص، إفضاءات من زمن الدھشة  : زھرة بوسكين .)1(
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و ھي التي تعتمد في تنوعھا الصوتي على التزام  : القافية المستوية المتتاليةـ 2

مقاطع متتالية، تعتمد على حرف روي متغير بعد أن ُيذَكر مرتين فأكثر، ليكون بعدھا 

وازيا في مقطع آخر مختلف في تشكيله الحرفي ، يمتد على مساحة الشعور السطري ، م

و ا�ساس الذي يقوم عليه  «الغالب للتشكيل ا�ول ، ليتلوه مقطع زوجي جديد ثالث ؛ 

»كل زوج ھو التماثل الصوتي و المقطعي 
)1(

، وھكذا فيكون التركيب القافوي على  

، و قد يتعدد حضور القافية أكثر من مرتين ) ج . ب ، ج . أ ، ب . أ ( النظام التالي 

محورية في البناء ، إلى تكرارھا عددا غير محدد ، و إنما كان ذلك ترجمة لتبلغ الوحدة ال

لحال شعورية جزئية ، تتلخص على امتداد ذلك المقطع ، ونلمح مثH لذلك في قول نور 

  : الدين درويش

أُْتَھا ِفي َغْفلَِة الُعُيوْن  Gَھي  

أُْت ِفيَھا ُتْرَبًة  Gَھي  

  َو َبْذَرًة َزِكَيًة 

أُْت فِ  Gيَھا َعلًَما و َعالًِما لُِحْلِمَي الَمْكُنوْن َھي  

ُنوْن  Xو ِسْرُت و الظ  

  و َتHُحِق الَمْكُنوْن 

رT و الَعلَْن  Tَمِديَنِتي ُمَداَنٌة ِفي الس  

  : َتْملُِك الفُلُوْس 

َھا  Gلِكن  

قُوْس  Xُھوَر و الُعُطوَر و الط Xُر الزTُتَوف  

  ِفي َرْحَبِة الَھَوى 

  الَعُروْس و َتْخِنُق 

)2(َمِديَنُة الُجُسوِر و الُعلُوِم و الفُُنوْن 
  

لقد وظف الشاعر مجموعة من المقاطع الموسيقية ، معتمدا على روي مختلف ونبر 

إيقاع متنوعة ، ارتباطا بواقع الحال النفسية المعتَمدة ، فكان تشكيل القافية يعتمد على 
                                                 

 .49ص ،1988،  1ط، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  تحليل نصيالشعرية العربية الحديثة : شربل داغر .)1(

 . 48البذرة و اللھب ، ص: ر الدين درويش نو.)2(
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، لتتحول بعد ) الظنون المكنون لمكنونتربة، زكية ، ثم ا(الحروف المتنوعة ؛ فكانت 

، التي  )العيون والفنون(، وكانت القافية المحورية ) الفلوس الطقوس العروس( ذلك إلى 

  .ظھرت في أول وآخر المقطع المعتمد

إن في تعدد القافية د:لة على أن كل سطر شعري يخاطبنا بلغة مختلفة، ود:لة 

:لي على انفراد ، وھذا اعتزاز من كل سطر بما مستقلة تتطلب التدبر في محمولھا الد

يحمل في الظاھر ، وما يشير إليه في الباطن ، وما تطاير فيه من عنفوان المعنى ، الذي 

يريد أن يستبقيه ل^جيال الHحقة ، تحقيقا لخلود ا�عمال الذي بات يمارسه المحدثون في 

  .حواراتھم الجديدة �عمال أعHم العصور الخالية

ا أنھا قد تتعدد القافية بصورة تحمل عبء القصيدة كلھا ، فتكون بؤرتھا الد:لية؛ كم

فتشغل اھتمام الشاعر فيطاردھا في صوره المتعددة ، فتبلغ حد ا:نفHت من قبضة يديه 

فيظھر ، و يختفي المعنى حسب ما يرتضي و لو على حساب ا يقاع العام ، الذي يرسمه 

و ھذه الحال كثيرة في تجربة ا بداع الشعري العربي عموما ، النبر في ذھن المتلقي ، 

للشاعر عمار بن زايد ، يمكن " كيف ادعوك " فلو نتابع مستوى ا يقاع في قصيدة 

  : اكتشاف ما يمارسه التعدد القافوي في التحكم في المبدع حين يقول 

        1              2  

  َكْيَف أَْدُعوِك ؟

  أَِجيِبي

  ْدُعوِك ؟َكْيَف أَ 

  ُنَسْيَمْه ؟

  أَْم أَُناِديِك ِرَياَض ا�ُْمِنَياْت 

  َفَتاِتي ؟: أَْم أَناِجيِك 

  َيا َحَياِتي 

  أُْسُكِني َمَيَداَن َقْلِبي،َفْھَو َرْوٌض ِفيِه ِدْفٌء 

َدَفاتْ  Gَزاِخٌر ِبالص  

  ...ِفيِه َعْزٌف 

َعاَدِة  Gاُل الس Gِفيِه َمو...  

ْيِك ِوَساَدْه ِفيِه ُحلٌُم ، َيْنَتقِ  Gْجَم لَِخد Gي الن  

  َيْجَعُل الِجيَد َصَباًحا َحْولَُه الَشْمَس ِقHََدْه 

  َفاْسُكِني َمْيَداَن َقْلِبي 

  َفُھَو َمْيَداُن ِعَباَدْه 

ْيَر الِذي َيْشُدو َقِصيًدا ِفي َھَواْه  Gواْسَمِعي الط  

  لَْم َيَشأْ لَْفًظا ِسَواْه 

)1(آْه : ِل َما َسَعى لَِقْوٍل ِمثْ 
  

                                                 

 . 55رصاص و زنابق ، ص: عمار بن زايد .)1(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  235 

لم يعط الشاعر لمساحة ا يقاع ُبعَدھا ا:رتياحي في تحقيق التوافق وا:نسجام ؛ فلو 

أدعوك ، (نضبط مستوى ا يقاع في القصيدة ، لو جدنا أن النبر بطيء في قافيته ا�ولى 

ن إذ يتخلله سطر واحد ، إ: أنه يتسارع بعد ذلك في المقطع القافوي الثاني ؛ فبي) أدعوك 

لم يكن ھناك من متسع ، حين توالت القوافي بطريقة ) ا�منيات ، فتاتي ، حياتي ( 

مفاجئة في حركيتھا المتسارعة ، ثم با:نتقال إلى المقطع الثالث و تشكيله المقطعي ، 

، يعود تسارع التركيب ا يقاعي إلى البطء بعض الشيء، ) دفء وعزف ( تمثله لفظتي 

حد فقط ، ثم يأتي المقطع الموالي ليعود التسارع ا يقاعي فالفاصل الشعوري سطر وا

الذي تحدثه القافية إلى الحدة مرة أخرى ، بتتالي ُثHثي يحمل قافية موحدة ، أما اللفظ 

ليختتم البناء ) السعادة ، وسادْه ، قHدْه وعبادهْ (الرابع فيتأخر بعض الشيء في الكلمات 

ه الشاعر من خHل نبرة الحال الشعورية النھائية النصي بمقطع قافوي مقصود ، يحمل في

التي يريدھا لفظا و إيحاًء  ، و تتمثل في اختيار حرف الروي الھاء مسبوق بمد ، و ھذا 

ما يؤكد مدى المعاناة النفسية و الشعرية ، وا حساس المطلق با�لم ، و تجسده ألفاظ 

  ) .ھواه ، سواه و آْه (قافية الختام 

  

و ھي التي يتقاطع فيھا إيقاع السطر ا�ول ، في تشكيل  : لمتشابكةالقافية اـ 3

قافيته مع سطر القصيدة الثالث ، في حين يتقاطع تشكيل ثاٍن بإيقاعه و مقطعه الصوتي 

واسعة ، فيتقارب  مع سطر بعد ذلك، ويختلف الترتيب وتتشابك القوافي في عملية تكرار

بالصورة ا يقاعية ، بالرتابة  ، فينشأ النبر الزوج ا يقاعي رغم فواصل ا�سطر بينھا

) أ ب أ ب(التي يھدف المبدع إلى إحداثھا ، و خHل ھذا النمط المعتمد في ھذا النوع 
)1( 

، إنما في غالبه يخضع إلى مستوى إيقاعي متوازن ، :  : نلحظ اختHف صوت ا يقاع

وٌر متجانس يخضع له ، يشمله التسارع الشعوري ، إنما يحكم تسارَع الصوت فيه شع

  :وذلك ما نلمسه في تجانس التصوير ا بداعي في قول الشاعر عثمان لوصيف 

  أَْلَتِمُس ِفيِك الَحِقيَقَة الَبْيَضاْء 

  ِمْثَل الَبَراَءِة 

                                                 

القافية و ا�صوات اللغوية ، ا�كاديمية الحديثة للكتاب الجامعي مكتبة دار المعرفة ، : محمد عوني عبد الرؤوف  .)1(
 .10، ص 2006،  2القاھرة ، ط
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اِرَيْه  Gْعَشِة الس Gوِح َو الر Xإِْشَراَقُة الر  

  أَْلَتِمُس َنْبَض الَھَباْء 

  َنْيِك و أَْقَرأُ ِفي َفْجِر َعيْ 

ْنَدَناِت  Gَتْعَبُق ِبالد W أَْيقُوَنَة  

  و َتْنَضُح ِبالِعْشِق 

اِرَيْه  Gْشَوِة الض Gو الن  

  َيا اْمَرأًَة ُيْزِھُر الَكْوُن ... آٍه 

  ِفي َفْيِضَھا اللGُدِني 

  و َيْخَضْوِضُل اللGْوُن 

اِفَيهْ  Gِفي َناِرَھا الص 
)1(

  

حوريا ، تكرر في مساحة خارطة القصيدة  لقد اعتمد الشاعر مقطعا صوتيا م

، )الساريْه ، الضاريْه ، الصافيهْ ( بصورة تواترية ؛ في السطر الثالث و السابع و ا�خير 

محققا من خHل ھذا التواتر القياسي توازنا في ا يقاع ، غير أن بقية القوافي أحدثت 

أن ھناك مقطعان قافويان؛  إيقاعا أقل أھمية من تلك المحورية ، و ببعض المHحظة نجد

كان عملھما وصل تلك القوافي ، والتقليل من أمد التباعد الصوتي الذي يحدثه ا:فتراق 

، و إن تشاكH نغميا مع القافية ) البيضاء الھباء  (في السطر الشعري ، فإيقاعية القافيتين 

  .يدة عموما المحورية ، فإنھما منحا المساعدة لھا في تحقيق إطالة أمد إيقاع القص

  

و ھي التي تتوافق في نظام متداخل في نظام ثنائي أو أكثر ،  : القافية المتعانقةـ 4

، وقد يتوسع التعانق القافوي فيجمع قوافي أكثر من العدد )  أ ب ب أ (حيث تكون 

المحتمل ، فيكون تشاكلھا في صورة من حسن المزھرية ، التي تتخذ من التنوع 

، وبذلك يمكن مHحظة صورة توسع التعانق لقوافي  ا وجمالھاوالتمازج آليات حسنھ

القصيدة، ومدى قيمته الفنية من خHل الشاعر عقاب بلخير الذي يشكل بفعل أصوات 

  :قصيدته التماثل ا يقاعي لمستوى ا بداع الحداثي فيقول

                                                 

 . 55قالت الوردة ، ص : عثمان لوصيف .)1(
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  َسْوَف َتأِْتي       

  ِمْثلََما َغاَبْت ِبأَْقَواِس قَُزْح 

 Gي الشTِم الَقَمْر و ُتَغنHَْمُس ِ�َْح  

  َھَكَذا َقاَل َعَناُء الِجَراِح َتأِْتي 

َفْر  Gِويِح السHََمَع َت  

َھْب  Gَوْجُھَھا الَغْيَمُة و الَبْسَمُة ِمْن َبْحِر الذ  

  َبْيَن ِريٍح َتَتَھاَوى و ُعُيوٍن َتْنَفِجْر 

  َسْوَف َتأِْتي َكُوَرْيَقاِت الَقَصْب 

)1(ُدُموِع الَعْيِن َتأِْتي  َفْوَق َواٍد ِمنْ 
  

  

لقد كان لرغبة الشاعر في إسماع أصوات أعماقه المتألمة ، دافع ھام في تشكيله 

الموسيقي لقصيدته ، فغلبة إحساس ا�لم جعله يحاول السيطرة على تلك ا�صوات 

قوافيه، ، فألفيناه يعانق ألفاظ المنبعثة ، حتى : يخرج إيقاعه عن تصوره العام لمدى ا�لم

و يقارب في مساحة التنافر بينھما ، ليضيTق ا يقاع المفروض، ويتمثل في ا:نتقال من 

) تأتي ، تأتي ، تأتي (نبر إلى الثاني، فكانت ألفاظ القافية المحورية تمثل كلمة واحدة ھي 

،  )القمر السفر تنفجر العمر(أما نبرات بقية القوافي جاءت بتجانس تشمل مفردات 

 ،)العنب الذھب القصب(لى وجود قافية أخرى، تمثلت حروف ألفاظھا بمفردات إضافة إ

، للتحكم في مستوى النبر  ھكذا يصبح استخدام التعانق القافوي آلية إيقاعية مثالية

  .وا يقاع

و من الوسائل أيضا أسلوب التدوير ، و ما يقدمه من شمولية الرؤية التجديدية ، 

و فسحة لغوية تجعل من تجربة التجديد تأخذ أبعادھا بنفس وخاصة في ا يقاع العام ؛ فھ

طويل و لغة مكثفة ، حررت المبدع من تلك ا�حكام الشرطية ، التي تفرض على الد:لة 

أن تصل نھايتھا، ببلوغ ذروة ترددھا نھاية كل شطر إلى آخر كل بيت ، وبذلك فإن 

لة بأريحية سياقية ، تمنحه الشعر الحر فضاء أوسع ، وسياق مفتوح على انصھار الد:

  .متسعا من طاقة ا بداع 

                                                 

 . 9ص السفر في الكلمات  ، : عقاب بلخير .)1(
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والتدوير ھو ما يعرف بترابط الشطر ا�ول مع الثاني ، با:شتراك في كلمة واحدة، 

َرة  Tوبحكم أن السطر الشعري : بد أن ينتھي بانتھاء الشحنة النفسية، فقد رفضت ُمَنظ

لعين للتغيير والتحرر من المقومات ، غير أن المتط)1(الشعر الحر نازك المHئكة التدوير

امتداد البيت  «القديمة برمتھا رفضوا الدعوة ، وجعلوا التدوير بؤرة المعنى فأصبح 

فقد يمتد حتى يشمل القصيدة كلھا، ... وطوله بشكل لم يكن معروفا في الشعر العمودي ، 

 Gر فيھا بيتا أو يشمل أجزاًء كبيرة منھا، بحيث تصبح القصيدة أو يصبح المقطع المدو

»واحدا 
)2(

 .  

ومن ھذا كانت ممارسة شعرائنا للتدوير في سياق فني طبيعي ، و كان استخدامھم 

له إنما يعود لرغبتھم في اكتمال التجربة الحداثية في إنتاجھم ، لذلك وباليسير من التأمل 

طلوبة ، يمكن اكتشاف قدرتھم على تحميل أسطرھم الشعرية الكثافة الشعورية التامة والم

و : يكون الفصل بين أسطر العمل أسلوبا افتعاليا ، بل ھي فنية ھندسِة القصيدة ، و كان 

التدوير حاضرا في نوعي القصيدة الحديثة حرة و منثورة ، و ما ذلك إ: تأكيدا على 

ار في جل قصائد  Gقدرة التحكم في فنية البناء الشعري ، فنجد الشاعر محمد بلقاسم خم

وزونة ، تظھر ھذه ا6لية الفنية، يوظفھا باحترافية يمكن التماسھا من خHل الحرة الم

  :تأمل لھذا النموذج ، الذي يقول فيه 

ْوِق                     Gفعولن فـ/  0/0//[ لََظى الش[  

  ]ـعول فعولن فعول فـ/ / 0//0.../ 0///0/ ..  [َيا َجَزاِئُر ... َيْحُرقُِني     

  ]ـعولن فعولن فعولن فـ/ 0../ 0//0/0/ .. /0/0/[أَْنِت .. أَْوَجاُعَنا..َعْيَناِك    

  ]ـعولن فعولن فعول فعولن 0/0// ... /0// 0/0//0/0/[َكاَنتْ ...َياُنْطَفًة ِمْن ُنَفْمَبرُ 

اِفَيْه    Gو َيا َدْمَعِتي الص...
 )3(

  ]فعولن فعولن فعو 0//0/0//  0/0[// 

السابق ندرك تأثير إيقاعية التدوير ، ومدى بقراءة عروضية فاحصة للنموذج 

ار من امتزاج  Gمشاركته في إبراز المحمول الشعوري و النفسي ، فما كان يشعره خم

                                                 

ينبغي لنا أن نقرر في أول ھذا القسم من بحثنا ، أن التدوير يمتنع امتناعا تاما في الشعر  ": نازك المHئكة تقول .)1(
 .95ص قضايا الشعر المعاصر،"وھذا يحسم الموضوع ،ّورادَ ورد شطرا مُ الحر، فH يسوغ للشاعر على ا طHق أن يُ 

 .160القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد:لية و البنية ا يقاعية ، ص : محمد صابر عبيد .)2(

ديوان حا:ت للتأمل وأخرى للصراخ ، مطبعة المؤسسة ،  2ا�عمال الشعرية الكاملة ج :بلقاسم خمار  محمد).3(
 .15ص، 2005،  1الوطنية لHتصال و النشر و ا شھار ، وحدة رويبة ، ط
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العواطف المتناقضة في نفس عامة الجزائريين ؛ من اعتزاز، و افتخار بانتصار أعظم 

الطه نبرات ا�مھات الجزائر ، و أمام ما عايشه من جسامة الثمن، جعل من بوحه تخ

ا�لم ، فتقطعت كلماته وتوزعت أشHَء ا حساس بين تفعيHت تتجاوب و واقع تلك 

الحال، فالقصيدة اعتمدت بحر المتقارب ، و ھو من ا�بحر الصافية التي ركبھا الشعر 

  ). لن / ـعولن و فــعو/ فـ ( الحر كثيرا ، و قد أصاب تفعيلته فعولن الكثير من التمزق 

ذا التلوين الموسيقي المساعد في إطالة ا�سطر أو تقصيرھا، يجعلنا لقد كان لھ

نتيقظ للموضوع ، و: يقل تيقظنا لeيقاع المماثل في تنوع الجرس الصوتي، و تغير 

النغمة التي يحدثھا ، و التدوير إنما ھو تصور خاص لحالة الشعور يستخدمه الشاعر لما 

وجدت في آليات الحداثة الفنية سبيلھا لeفصاح يتنازع عمقه من مشاعر ا:ختHف ، التي 

  .والتعبير ، بل و ا بداع عموما

  

  : ـ التكرار 3
@ @

على غرار مفاھيم الشعرية في عالم البناء الفني الحداثي انتبه الشعراء المحدثون 

ُروا طريقة استعمالھا ، فانفتحت أيضا على مجال واسع من المفھوم  Gإلى تأثيرھا ، فحو

(*)قدموا له تعاريف مختلفة في مصنفاتھمفي التوظيف، فوالد:لة 
، واجمعوا على ما في  

في الشعر العربي ، فھو بذلك ظاھرة  شيوعهتكمن وراء ، توظيفه من دوافع نفسية بحتة 

أسلوبية مرتبطة بالذات ، وما توظيفھا إ: إسقاط نفسي للحالة الشعورية التي تملكت 

 ـ كما أقر البHغيون ـة ا بداع الفني، وقيمة التكرار صبغت الكHم في لحظو، ا حساس 

ن قيمته فيما إ: تكمن في ظاھر إعادة اللفظ لتشكيل بنية فنية خارجية ملفتة لHنتباه ، بل 

كرر يحمل حتما في ثناياه ھذه الد:لة ملفظ الالتخلفه ھذه البنية الشكلية من أثر انفعالي، و

ة مؤثرة في ا�داء الشعري، سواء على المستوى الصوتي فعالي« فھو، ا:نفعالية الخاصة 

»أم على المستوى الد:لي
)1(

.  

                                                 

في كتابه سر " ابن سنان الخفاجي"و ، " البغدادي في خزانة ا�دب"و ، في خصائصه " ابن جني"فقد ذكره (  (*)
المؤسسة ،  التكرار في شعر محمود درويش : فھد ناصر عاشور عن " ) للجاحظ"والبيان و التبيين ، الفصاحة 

 . 32، ص  2004،  1ط، بيروت ، العربية للدراسات 

منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، البنية ا يقاعية في شعر عز الدين المناصرة ، : حمد وآخرون محمد بن ا.)1(

 .70، ص 1998،  1القدس ، ط
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الخاصة بالشاعر أو حتى حساس ، ا تنبيه مراكز فعال في ال هأثرلنتوصل إلى 

حتى طغت على مشاعره، بلغه الشاعر العربي في توظيف  مامدى ھذا يؤكد والمتلقي ، 

وشكل منطلقا لeيحاء يمتد حتى ، ھذه القيمة التعبيرية إنتاجه ، فاستنفد الد:لة من خHل 

يصل إلى عمق القارئ ، إنھا المشاركة التي : تتطلب البوح والتصريح ، إنما ا شارة 

و المشاركة التي تمتد بين ، والد:لة الخفية التي تكون رسالة تصل من القلب إلى العقل 

  .ا�حاسيس

اعر لتصوير حالته الخاصة ، أو ما يغزوه من إسقاطات نوعية يوظفھا الش التكرارف

قد يعيشھا ، إحساس جارف با�مل أو الحزن ، و قد يكون تعبيرا جماعيا عن حالة عامة 

و ھو فيتخذھا لتخفيف حدة الصراع الذي يعيشه داخل بوتقة الجماعة ، ، وجدان الفرد 

مستوى إيحائية الد:لة فيه، طاقة احتوائية خHقة ُيَغنTي بواسطتھا الشاعر المعنى ، ويرفع 

، كسائر أساليب البنية الفنية لھا )1(كما أنه اللمسة السحرية الفنية التي تراھا نازك المHئكة

ھا ورونقھا، ءإلى القصيدة بھا تھاضافبإ تزيددور تقوم به، وليست قيمتھا فيھا ھي ، �نھا 

موضع في العمل ا بداعي ،  كسائر ا�ساليب التعبيرية يحتاج أن يكون له التكرارإنما و

، و إن أخطأ مكانه أو تجاوز د:لة يصبح من الوسيلة المتصَنعة ، لتجسيد حالة شعورية 

نثره الشاعر  و، فرت له ا�سباب وتحققت له الد:ئل اويفقد بذلك قيمته و تأثيره ، وإن تو

، وا بداع على عبير فؤاده ورحيق خبرته و حذقه ، كان بؤرة القصيدة ومجلب ا عجاب

  .و إضافة نوعية للقصيدة 

لقد توسعت غايات توظيف التكرار ، و لم يعد يكتفي بالجانب الجمالي البHغي،  

الذي التزم جزًءا ھام من سيرة الشعر العربي ، وبات على أقHم شعرائه وسيلة داعمة 

قافية ، أو لسد النقص الذي يحدث في ا يقاع ، و ملء ثغراته خاصة عند ا:ستغناء عن ال

تدويرھا أو غير ذلك مما يلجا إليه في مواكبة تجديد الشعرية ؛ فالبنية التكرارية تشكل في 

القصيدة المعاصرة نظاما خاصا ، يتفرع على جوانب متعددة داخل كيانھا ، و يقوم على 

أساس نابع من تجربة الشاعر، التي تبحث من خHل إيقاعه ود:لته ، عن لمسات الجمال 

ي على صعيد الصورة المقترحة و تخصيب شعريتھا النصية ، و رفدھا بالبواعث الفن

                                                 

 .و ما بعدھا 263ص  ، قضايا الشعر المعاصر  : نازك المHئكة ينظر . )1(
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ا يحائية و الجمالية ، كما بات ُيسَتخَدم التكرار أيضا منطلًقا لقفزة جديدة بتيسيره ا:نتقال 

إلى الفكرة الموالية ، ما يوحي بدوره في تHحم أجزاء القصيدة، ومقياًسا لكثافة الشعور 

كثيرا من « مستخدمه يجنبا في نفس الشاعر، ونقطة ارتكاز في القصيدة المتراكم زمني

العبارات التي ما كانت لتختفي لو: وجوده الذي أغنى عنھا، و عمل كرافد إيقاعي على 

»المستوى الداخلي للقصيدة 
)1(

  .  

وقد يضطر الشاعر إلى استخدامه كآلية ، لتوقيف التدفق الشعوري حيال قيمة 

، ُيْلِزُمه : وعُيه في إنھاء قصيدة فلتت من بين يديه، ليجد المعنى قد عظمى في نفسه

تمرد عليه و يأبى ا:نتھاء ، فتطول جثتھا و تزيد في إحياء المعنى وإيقاظ الد:لة ، 

الممثل للبنية العميقة التي تحكم المعنى ،  «فيكون التكرار مقصا لشريط حالھا ؛ فھو 

»، و يتعلق بشخص المتكلم من تداعيات مختلفة والكاشف لما يقف خلف الكHم 
)2(

 .  

النقرات «استخدام ما أسموه وغايات ، أسباب ھكذا أسھب الشعراء في تعداد 

»ا يقاعية المتناسقة، التي ُتشيع في القصيدة لمسات عاطفية ووجدانية
لعل ما ، و )3(

شعر بات حالة شعورية، ال من أھمھا ، خاصة وأنُتعد ينشده من الد:لة بعيدا عن الثرثرة 

حالة  تلك النقرات ا يقاعية، فو حديث المشاعر : يقوى على ا فصاح مھما كان طبيعته 

المنبعث من إحساس الحرمان وجفاف المشاعر، صبح صورة للحوار الخاص توقد ، تأمل

ليطلع المتلقي الوحدة و الوحشة ،  ألمصدى ينبعث من جدران  تحول في مساره إلىيل

ك ا�نوار الHشعورية ، التي يسلطھا الشعر على أعماق الشاعر ، فيضيئھا على تل

مھمة التركيز على المتلقي ، أو تحقيق إيقاع موسيقي أو تحقيق  «ليتحقق في استخدامه 

»ترابط معنوي و نفسي بين بعض ا�جزاء في المجموعة
)4(

وقد يكون لكل  الشعرية، 

  . تكرار د:لة يستحسن إبرازھا في موضعھا

غير أن ھذا التوسع في تمطيط مفھومه يجعلنا حيال آلية غامضة وخطيرة يستوجب 

الحذر منھا ، بل و ا سراع في ضبطھا بقواعد دقيقة ، وضوابط في تحديد مفھومھا 

                                                 

 .124التكرار في شعر محمود درويش ، ص  : فھد ناصر عاشور .)1(

 .109بناء ا�سلوب في شعر الحداثة ، ص : المطلب محمد عبد .)2(

 .181، ص  1982،  1لغة الشعر العراقي المعاصر ، وكالة المطبوعات الكويت ، ط: عمران خضير الكبيسي .)3(

 .70البنية ا يقاعية في شعر عز الدين المناصرة ، ص : محمد بن أحمد و آخرون .)4(
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ودورھا و قيمة توظيفھا ، لكبح جماح المتسارعين في إستخدامھا ، حتى : ُتخِرج 

  . القصيدة عن مسار نموھا الطبيعي

  

   :أنماط توظيف التكرار  2ـ  3

  : التكـــــرار الَحْرفي:  1ـ  2ـ  3

اختلفت رؤى النقاد العرب حول التكرار الحرفي؛ ففي حين عد القدامى تقارب 

الحروف في البناء الفني ، ـ و إن اختلفت وظيفتھا ونوعھا ـ عيبا و ضعفا في المبدع ، 

ون إلى وقع ا�صوات المنبعثة منھا ، وأشارت بضرورة الفصل بينھا، فقد انتبه المحدث

بوا في سماعھا وما يحدثه تHزمھا من وميض النبر وا يقاع ، و لم تشغلھم التركيبة  Gورغ

اللغوية بمساحتھا الضيقة، التي : تتسع لتآلف ھذه الحروف ، و بما أن القصيدة الحرة 

، نال الحرف فيھا  فضاء في أساسه واسع، يسع مطلق أدوات التعبير اللغوي والد:لي

صوت  «و التعليل ، إلى ضرورة ا:نتباه لـ أفسحة من الحرية ، ُتْخِرجه من مجال الربط 

»فائدته ا�ساسية ھي الد:لة على معناه 
)1(

 .  

و بما أن للحرف محمول ثابت من الد:لة ، فقد يتحول ذاك المحمول في تكراره 

قد يحمل موقف المبدع ، ووقع " : " نفي إلى بؤرة الد:لة و محورھا الرئيس ، فحرف ال

معناه يكون أكثر شدة إن تكرر مرة واحدة في سياق شعري ، فما بالنا و الشاعرة نادية 

  :  نواصر تضعه في مواجھة المتلقي :فتة حمراء ، فتقول 

ْدِني  Tَك ِنْصِفي ، َفَقي Gَو ِ�َن  

  : َساِحَل ُدوَنَك ، : َشاِطُئ 

  ُق ِفي َكْوِني  : َشْمَس ُتْشرِ 

  : َزَبَد َيْطفُو َعلَى َبْحِري 

  : َمدG ِفيِه و : َجَزُر 

  : َنْوَرَس َيْعِزُف لَْحَن الِعْشِق 

)2(: لَْيَل َيْعقُُبُه ُصْبحٌ 
  

                                                 

 .39، ص  1986،  2المثير و التأثير ، عالم الكتب ، بيروت ، ط التكرير بين: عز الدين علي السيد .)1(

 . 9.  8زمن بH ذاكرة ، ص ص : نواصر  نادية.)2(
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، بد::ت نفسية " : " لقد استطاع الشاعرة أن تمزج وظيفة حرف الجواب 

ة التوسعة لحيز الصورة المقترحة ، وإيحائية و إيقاعية مختلفة ، راحت تؤدي وظيف

فتتحول اللفظة إلى بذرة ترميھا الشاعرة في حقل القصيدة ، لتتبعھا بشقيقتھا و ثالثة، حتى 

يضيق حيز الصورة بالمدلول المشھور ، فيعطيه التكرار توسعة في الد:لة قد يكتسبھا 

داخله ، لترسم حالة  المكررة في مطلع سبعة أسطر واثنتين" : " آنيا ، و بذلك تنفتح 

ا:نتفاء المطلق من كل عHمات ا�نوثة النفسية و الحقيقية ، دون أن يمتد إليھا اھتمام من 

تحب ، لقد تعطلت لغة الشعر لديھا و انحبست لغة ا�مل ، لتعلو القصيدة صدى الثكل 

ليمت^  ا�نثوي واليتم النفسي ، الذي تعالى صوته و تعاود آ:م حنينه فضاء الشاعرة ،

  .حلقھا المبحوح بنبرة حرف جواب واحد : يتغير 

، على عتبات أسطر قصيدة الشاعر " في "وفي نموذج آخر يظھر حرف الجر   

عمار بن زايد ، ليرسم في صورة من التناقض و التناطح الشعوري بينه وبين طرفه 

مسكنا يضمھا  مغريا حبيبته بقلب تملؤه المسرات والملذات، و يحييه أن يكون ا6خر،

  :  ليستسلم إلى الحلم الجميل ، فيقول 

  أُْسُكِني َمَيَداَن َقْلِبي ، َفْھَو َرْوٌض ِفيِه ِدْفٌء 

  ...ِفيِه َعْزٌف 

َعاَدِة  Gاُل الس Gِفيِه َمو...  

ْيِك ِوَساَدْه  Gْجَم لَِخد Gِفيِه ُحلٌُم ، َيْنَتِقي الن  

)1(َس ِقHََدْه َيْجَعُل الِجيَد َصَباًحا َحْولَُه الَشمْ 
  

مطلوبة ، الشعورية  تهتستجلي حال" فيه " تكرار لفظة  إن إصرار الشاعر على

 من خHل ھذا ا لحاح على الد:لة والمعنى،" في"جرفكثافة الد:لة تجتمع في حرف ال

»يلتجئ إلى مثل ھذا التكرار الHشعوري «شاعروال
)2(

إيقاع  مكرر إلىال ليتحول،  

  .إذا أبطأ في استخدامه الشاعر�ذن اه حضورفتقد ، تخاص

                                                 

 . 55رصاص و زنابق ، ص: عمار بن زايد .)1(
رسالة ماجستير مخطوط ، قسم ا�دب العربي ، )  62- 54( شعر السجون و المعتقHت في الجزائر  :محمد زغينة .)2(

 .205، ص  ) 90-89( نة جامعة بات
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وانتشارا في أعمال ، أنواع التكرار بساطة  كثرمن ألقد َعدG النقاد التكرار الحرفي 

من خHل إسھامه تأثير في المعنى وتحقيق لeيقاع الموسيقي ، ، لما يملكه من الشعراء 

مركز فيھا المعنى ، وبؤرة يت يتحول نفُسه إلى معادل د:لي، لمكنونات النفس في فضح 

وخاصة إذا تموضع في باحة أسطر و تنفجر من خHلھا الد:لة، ، و يجتمع فيھا الشعور 

القصيدة ، حتى و إن كان عدد تكراراته قليH، إ: أن وجوده يلفت ا:نتباه إليه ، 

يراديا، إلى انتخاب حروف تتكرر بعينھا في كل بيت ، إفالشاعر المعاصر يعمد عمدا «

يتخيرھا تخيرا موسيقيا خاًصا ، ... رارھا أصواتا وإيقاعات موسيقية معينة ، يحدث تك

»ليؤدي بجانب دورھا في بناء الصورة الشعرية إلى توفير إيقاع موسيقي خاص
)1(

 .@ @

  

  : التكـــرار اللفظي:  2ـ  2ـ  3

: نكاد نعثر على واحد منھا لم يأخذه الحنين إلى ارتياد عوالم لقد تشكل        

تكرار اللفظة في المعنى اللغوي :  «و ھذا لما شعروا من قيمته و تأثيره ؛ فـ تكرار لا

»، بل يمنح امتدادا أو تناميا للقصيدة في شكل ملحمي انفعالي متصاعديمنح النغم فقط
)2( ،

نقله إلى أجواء الشاعر يو ، يجعل القاريء والمستمع يعيش الحدث الشعري المكرر

يتخذھا وسيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي ،  ثابة لوحات اسقاطيةن بموك، فيالنفسية 

وعيه الخاص ما تعلق ب سواءً ، أو حدة ا رھاصات التي واجھھا في حياته ، كان يعيشه

في قوة فاعلة فيه ا�صوات نبرة  جعلِ ، وجد في التكرار غايته وطموحه أو العام ، لي

  . جماليإيقاظ الحس ال

 Tلھا إلى بؤرة توتر عام للقصيدة ، و لحظة تتجمع فيھا كل أشياء فتكرار اللفظة ُيحو

التعبير ، مھما ابتعد عنھا منطلقا نحو فضاءات أوسع ، يأخذه الحنين إلى العودة إليھا ، 

         ، لتتحول إلى  منشئا في كل عودة بؤرة توتر جديدة ، وباعثا حياة ثانية في القصيدة

تلحق بالشاعر في أثناء عملية ا بداع ، فتنقله من حدث سلسلة من التداعيات ، التي  «

، و يتحول إلى كتلة من ا:نفعا:ت والمؤثرات التي يستجيب لھا النص ... إلى حدث 

                                                 

 .132، ص  1981،  2، طقضايا الشعر في النقد ا�دبي ، دار العودة ، بيروت : إبراھيم عبد الرحمن .)1(

 .211للقصيدة المعاصرة في الجزائر ، ص  ا يقاعيةالبنية : عبد الرحمن تبرماسين .)2(
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»بظاھرة التكرار
)1(

، فتنمو الصورة في وسٍط نقي بوسائل طبيعية : تخرجھا عن  

لة إلى محور ، باتت وسطھا الخاص ، وحينما كانت العين رسول القلب تحولت من وسي

الشفاه تھمس إليه بمكنونات الروح ، و تتلقف من حسنه جميل المعاني ، فيقول يوسف 

  :وغليسي 

 َو الَوَجِع  لِْلُحْزنِ  َمْقَبَرةٌ  َعْيَناكِ 

 ..وا6هُ ا�ُفX  َيْفَنى َعْيَنْيكِ  ُعْمقِ  ِفي

 َرْوَضَتهُ  Wُ  َيْرِمي َعْيَنْيكِ  ُعْمقِ  ِفي

 Gَقْيسٌ  نُ َيْدفِ  و َثم  Gهُ  َھمHَلَْي 

نَ  Gَو اْضَطَرَبا َعْيَنْيكِ  ِفي الَبْحرُ  َتلَو 

)2(أَْنَساهُ  الَبْحَر ، أَْنَسى َعْيَنْيِك ، َبْحرِ  ِفي
  

محور القصيدة منذ العنوان، ثم " عينيك "لقد كان من قصدية  تكرار لفظة 

، والمHحظ أنھا كانت  تموضعت في مطلع العمل تحمل راية الد:لة تبدو للعيان أھميتھا

في ذاك الموضع مرفوعة الحركة ، فH تصلح لحالھا تلك وإحساسھا بنفسھا ، إ: أن 

، غير أنھا في بقية ا:عتراف  تكون بتلك العHمة الكريمة الحاملة للد:لة و ا يقاع

، وذلك بما تحمله عين الشاعر أمام عينْي  تحولت على لسان الشاعر مطأطئة بالكسرة

ه من خجل ا:عتراف و ا حساس با�لم ، لنسمع بعد ذلك ھذا النغم الخافت الذي حبيبت

راحت تضمر نقراته ، و قد أتعبھا ا�لم وأضناھا ا:عتراف، الذي انفجر فجأة في آخر 

المقطع في تكرار جديد يمكن اعتباره امتدادا ل^ول ، ليسھم في تغذية ا يقاع المحرك 

لمكررة تكسب النص طاقة إيقاعية يتحكم في إشاعتھا للخطاب الشعري ؛ فاللفظة ا

، يجعل نقطة ا:رتكاز شيئا ذا كثافة عالية من حيث ا يقاع«ا حساس حركًة ود:لًة ، ما 

»أو من حيث ا لحاح على دال بعينه يشد المتلقي إليه ، و يقوي عنده حاسة التوقع 
)3( ،

                                                 

ا6داب و اللغات ، كلية ا6داب و اللغات ، مطبعة  التكرار عند جبران خليل جبران ، مجلة كلية: أحمد العياضي .)1(

 .136ص ،  2014جوان ، جانفي  15و 14جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العددان 

 . 58 أوجاع صفصافة في مواسم ا عصار ، ص: يوسف وغليسي.)2(

 . 436في شعر الحداثة ، صبناء ا�سلوب : محمد عبد المطلب . )3(
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ت ا�نظار إلى ضرورة تأويل وتقليب على طبع ھذه الصورة في ا�ذھان، ولف « فيساعد

»معانيھا على وجوه عدة
)1(

.  

لقد اعتنى النقاد في أسلوب التكرار باللفظ المكرر ، غير أنھم لم يجعلوه كل 

القصيدة ، فقد اشترطوا لنجاح ا�سلوب في صورته الكاملة ؛ أن يواصل ا:ھتمام أيضا 

معنى العام ، إذ : يمكن التفريط في بما يلي اللفظ المكرر ، و بذلك قاسوا ا�سلوب بال

أحد الجانبين ؛ فا بداع الشعري إنتاج للد:لة بانتقاء واع ، فالتكرار حال شعورية إبداعية 

  .إيحائية توقف المبدع على عتبات الفكرة ودليلھا

إن تركيز الشاعر في إعادة لفظة بذاتھا ، أو حتى ما يدل عليھا ترفع من وتيرة 

عند الشاعر والقارئ على حد سواء، فيتحول التكرار إلى تطور د:لي  التوقع المتناظر

ع إيقاعه وتبين د:لتة ، فيكون الشاعر طبيًبا يفحص  Xفني يساعد في اكتشاف أبعاده بتسم

  .سمع وتوقع متلقيه بالنبر على مواطن الجمال

  

  :التكرار الصياغي :  3ـ  2ـ  3

تداول،�ن الشاعر فيه : تشغله لفظة أو ھو من أيسر أنواع التكرار وأھدئھا في ال

يسلط «حرف، إنما إلحاحه يكون على نقطة ھامة في سياق الجملة يوليھا عنايته المطلقة ،

الضوء على نقطة حساسة في العبارة ، ويكشف عن اھتمام المتكلم بھا وھو بھذا المعنى 

»ذو د:لة نفسية قيمة، تفيد الناقد ا�دبي 
)2(

.  

مثل للجملة كمقطع صوتي يمنح العمل متسعا من ا يقاع المثير، فا:ستخدام ا�

لتكون مصدر ا شعاع الد:لي و الشعوري في القصيدة ، و ذلك يتطلب ذوقا رفيعا : 

يتيسر لكل مبدع ، ھكذا يمكن التأكد من أن التكرار الصياغي لم يكن ناجح التوظيف في 

ار الجملة من خHل تركيبة حروفھا ، كل حا:ته ، إنما يتطلب التوفيق فيه حسن اختي

ونبرھا ا يقاعي في القصيدة ، فمن صفاتھا عموما ليونة نطقھا ، و عدم تنافر حروفھا 

                                                 

 .180لغة الشعر العراقي المعاصر ، ص  :عمران خضير الكبيسي .)1(

 .242قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك المHئكة .)2(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  247 

وسرعة النطق بھا ، ويشترط فيه قياس الفضاء اللفظي و مساحة التوظيف بين ا�جزاء 

  . المكررة ، تكون متزنة ا�بعاد : يحدث التHزم فيھا إنما التواتر 

ا:ستخدام ا�مثل للجملة كمقطع صوتي يمنح العمل متسعا من ا يقاع المثير، ف

لتكون مصدر ا شعاع الد:لي و الشعوري في القصيدة ، و ذلك يتطلب ذوقا رفيعا : 

يتيسر لكل مبدع ، ھكذا يمكن التأكد من أن التكرار الصياغي لم يكن ناجح التوظيف في 

فيه حسن اختيار الجملة من خHل تركيبة حروفھا ،  كل حا:ته ، إنما يتطلب التوفيق

ونبرھا ا يقاعي في القصيدة ، فمن صفاتھا عموما ليونة نطقھا ، وعدم تنافر حروفھا 

وسرعة النطق بھا ، ويشترط فيه قياس الفضاء اللفظي ومساحة التوظيف بين ا�جزاء 

  . لتواتر المكررة ، تكون متزنة ا�بعاد : يحدث التHزم فيھا إنما ا

�نه يشكل نقطة ارتكاز ، واع و ھذا النوع من التكرار يكون في أغلبه عمل 

Hيستسلم لھذا ا�سلوب ، ويتغلب عليه عجزه ، حينما للشاعر حضور  فرضتھا حالة ال

في مواكبة الحركة المتنامية في القصيدة ، فيتوقف ليطلب كثافة الشعور مستجديا العبارة 

قطة ارتكازه في معاودة التحليق ثانية بالمعنى ؛ كما يفعل العصفور الرسالة ، فيجعلھا ن

الذي بلل الطل جناحاه ، فيترنح كالمذبوح من عجز،ولكن حين يتمالك نفسه بعد ھنيھة 

الصدمة ترفرف جناحاه، وما حال الشاعر إدريس بوذيبة  بأبعد من حال ذاك العصفور 

  : وھو ينشد 

  ُكوِني لِي َحْبَل َنَجاٍة 

  ُكوِني لِي َنْبَض َحَياٍة و 

  ُكوِني َحْقَل أََماْن 

  !َقْبلََما َيْمِضي ا�َواْن 

  ...ِفي اْرِتَماِئِك 

  ...ِفي اْنِثَناِئِك 

...ِفي اْنِتَشاِرِك 
 )1(

  

                                                 

 . 58أحزان العشب و الكلمات ، ص : إدريس بوذيبة .)1(
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لقد احتبس الكHم في حلق الشاعر، فكان رجع الصدى أقوى من صوت استعطافه ، 

م^ القصيدة عذوبة و تحنانا حين تخلى عن رقة وحنانا ، و " كوني " فتدفق فعل ا�مر 

د:لته البHغية ، ليفتح للشاعر فسحة أمل ويكون له طوق نجاة ، ومن شدة تعلق الشاعر 

بالفعل كرره على رأس السطر عموديا، كرسالة رجاء مازال ينتظر أن يبعثھا،يرسم 

ن الشجي الذي أحدثته صورة الحبيبة فيھا مؤكًدا دوام الوفاء ، و: يمكن أن نغفل ذلك اللح

التوافقات ا يقاعية ، التي أحدثتھا ا�فعال التالية لتكرار المقطع ، وكأنھا رسالة نصفھا 

كتابة و نصفھا ا6خر موسيقى، و: تكون إ: في حفل الشاعر لحظة لقاء مHمح يحب 

  .مشاھدتھا 

عHقة في ھكذا تتحول آليات ا بداع الشعري في مدارج الحداثة ، فتجعل مثH ال

التكرار صراع د:لة بين المبدع و المتلقي ، ليتحو: إلى حال واحدة في مستوى التلقي ، 

و التكرار ظاھرا حالة شعورية يعيشھا الشاعر ، فباتت إحساسا :بد أن يسعى القارئ 

ليصل إلى منتھاه ، و ھو بذلك يجب عليه معايشته ليقيس تأثيره على نفسه ، حتى 

الد::ت ا:ستدعائية المطلوبة ، التي تنبثق منھا الد:لة الوجدانية ،  يتوصل إلى نتائج

  وما تثيره في سياقھا المليء بالحركة و الرائحة 

و بھذا نخلص إلى أن مفھوم التكرار في الشعر المعاصر قد توسع ، وبات : يكتفي 

ي فاحتوى زمن بمفھوم ا عادة الذاتية أو ا:شتقاقية ، بل امتد لمشمول الد:لة النوع

ا�فعال و الصيغ الصرفية للمفردات ، مع التدقيق في أبنية وأوزان الكلمات فيكون بھذا 

قد ابتعد عن المفھوم الخاص لبHغة التكرار، و مفھومه الذي تصطفيه العقول التي 

جديدة استقطبت عHقات  تشبعت با:لتزام بالمدلول العام للخاصية، و بذلك فتح نافذة

ت لتشمل العديد من أنواع البديع ، الذي عرف من خHل ھذا ا:ندماج أخرى توسع

ا:نصياعي للتكرار ، صورة ومظھرا فنيا جديدا و د:لة حداثية مختلفة ، ومن أھم أنواع 

البديع الترصيع والتصريع و المعاظلة و تشابه ا�طراف و رد العجز على الصدر 

  ...والمجاورة و الترجيح و المحاورة والتطريزا:رصاد و المشاكلة  والمماثلة والترديد و
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  :إنتاج الد�لة و البنية التصويرية : المبحث الثاني 

  :ـ الصورة الشعرية و التركيب البياني  1

لقد حول النقد المعاصر تأثير الصورة الشعرية إلى جملة من ا�ليات الوظيفية ، 

وأكسبھا إضافات فنية ُتعلي سياق إبداعھا، من خ%ل تجسيد الصور الذھنية عبر التصور 

5نط%ق من أدوات قياسية مساعدة، تتسارع بالتشكيل الفني وترسم أبعاده ، الشعوري ، با

ھما .. ناللصورة مستوي«جعلت الصورة البيانية تمنح الروح للصورة ا6م وھكذا أضحى

»المستوى النفسي والمستوى الد5لي
)1(

.
 

   

كون ، من خ%لھا يمعاصرھي سمة الشعر ال - في ضوء ما تقدم - فالصورة الشعرية 

ستقطاب المتلقي 5، صورهتعبيرية الشاعر يجسد ف، لتواصل بين عناصر ا;بداع الفنيا

شعورية ، فھي عمُل مجموِع الحواس ، وخلٌق لمدلول ما ھو التجربة ال خضموصھره في 

بمواصفاته التي أبدعھا الفنان يتذوقھا و يتفاعل معھا و يتتبع بناءھا ، ، كائن في الوجود 

مدلول المعاني التي تتوالى في انبعاثھا من عقيدة أديب ، تضمخت  بل ونموھا بين بقايا

، واستنشق القارئ نسماتھا المعبرة، فحركت فيه سواكن  بالجمال في كوامن شعوره

الشعور ولتثير الخيال في استقطاب ھذه ا;شارات التي تجتمع متوحدة، تنبض بالحياة 

الجھاز الذي يستطيع أن «لك والتواصل حتى تسكن عمق السامع ، فيكون العمل بذ

بأسلوبه و طريقته ، فتكون القصيدة جزًءا من الوجود الحي المتكامل، ، يستخدمه كل فرد 

»الذي يحقق فيه كل منا وجوده الخاص
)2(

 .  

  

  :آليات التشبيه و بعده النفس التصويري  :  1ـ  1

  

اعلية ع%قة لِما يحققه من ف، آلية التشبيه جزء فني من عناصر الصورة الشعرية

وما ينقله من قدرة على التوافق بين العناصر المتباعدة رغم بساطة ، الفن با;حساس 

                                                 

 . 22ص،  جدلية الخفاء والتجلي: كمال أبو ديب .)1(

 .357.  356ا6سس الجمالية في النقد العربي ، ص ص : عز الدين إسماعيل .)2(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  250 

 ،فاكتسب على يد المعاصرين ُبعًدا فنيا تفجرت بواسطته المعاني، تركيبه الصوري

  .ومنحھم شعوًرا بالحرية في تركيب التصورات المتنوعة 

آليات التصوير الفنية حضورا في ، أسبق  - و5 خ%ف في ذلك  -و كان التشبيه 

، فأنشأوا بواسطته صورھم  النص الشعري ، وأيسرھا طريقا إلى أفھام الشعراء

بسيطة إزاء ھذه ،  «المستوحاة من المصدر ا6ساس الطبيعة ، وإن كانت نظرتھم إليھا 

»مھما بلغت من العمق و الشعور
)1(

  .  

ا6قدمين ، إ5 ما كان من تغيير في ولم يختلف تعريف ھذا اللون البياني عند أغلب 

في أن التشبيه : تركيب الجمل من ألفاظ ، ومجموع ھذه الرؤى ما قاله قدامة بن جعفر

إنما يقع بين شيئين بينھما اشتراك في معاني تعمھما ويوصفان بھا، وافتراق في أشياء «

أوقع  بين شيئين؛  ينفرد كل واحد منھما بصفتھا ، وإذا كان ا6مر كذلك فأحسن التشبيه ما

»اشتراكھما في الصفات أكثر من انفرادھما فيھا ، حتى يدني بھا إلى حال ا5تحاد
)2(

 .  

5 من جميع جھاته 6نه  «ويحدد ابن رشيق ع%قات ا5شتراك في جھة أو جھات ، 

»لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه 
؛ فالع%قة بين الطرفين سواء أكانا حسيين أو معنويين، )3(

  بمعنى أنه 5 يحدث  «؛  5 تتجاوز كونھا موازنة بينھما 5 ُتحدث جراء ذلك أي تفاعل

، بحيث يصبح ھذا الطرف ذلك  تجاوز مفرط في د5لة الكلمات - داخل التشبيه -

»ا6خر
، مع  ، وھو 5 يعدو كونه تنبيه للمتلقي على وجود عوامل الشبه بين الطرفين)4(

ه، ف% يقوم الواحد مقام الثاني ، إ5 في ما أراد الشاعر محافظة كل طرف على خصوصيت

من أشرف أنواع الب%غة ، وأنه ينھض برھانا على «من د5لة قد تقرب بينھما ، فالتشبيه 

»مقدرة الشاعر ا;بداعية، وفطنته العقلية
)5(

.  

و لھذه الد5ئل كان التشبيه أداة المحدثين المفضلة على غرار أس%فھم ،  

منطلق ) المشبه(وھا بصور وأشكال مختلفة ، يكون في الغالب الطرف ا6ساس فاستخدم

التصوير ، و العامل المشترك في التركيب الصوري ، فيأتي مركبا مكررا ينتشر في 

                                                 

 .67ص ،   1985، أوت  3ط تونس ،  ند العرب ، الدار التونسية للنشر ،عالخيال الشعري : أبو القاسم الشابي .)1(

 .124، ص  نقد الشعر: قدامة بن جعفر .)2(

 . 286العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ص : إبن رشيق القيرواني .)3(

 .172الصورة الفنية في التراث النقدي و الب%غي عند العرب ، ص : جابر عصفور .)4(

 .151، ص 1991،  1ا5ب%غية في الب%غة العربية ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط: سمير أبو حمدان .)5(
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إلى التعدد و التنوع، و من ذلك ما ) المشبه به ( مطلع كل سطر ، ليدفع الطرف الثاني 

  :  استخدمه الشاعر عثمان لوصيف في قوله

  ِجْسُمِك َفاِكَھُة الَبْحِر 

  ِجْسُمِك ِعيُد الَمَراَيا 

اِت  Rو ِجْسُمِك َمْجَرى الَمَجر..  

 Sأْنِت الَنِبيُذ ا;َِلِھي  

ْوِء  Rْوِء و الن Rَيا َنْحلََة الض  

ْلِج ِعْنَد الَخلِيْج  Rَيا َزْھَرَة الث  

)1(و َيا اْمَرأًَة َتْنَتِمي َفُيَقاُل الَجَزاِئرْ 
  

طوحت تجربة الشاعر با�لية ، و انتقلت من التصريح إلى ا;يحاء وصو5 إلى لقد 

ا;خفاء الرمزي ، فقد شھد مطلع القصيدة التصوير الصريح ، من خ%ل تركيز التشبيه 

على الجسد كطرف للع%قة ، و إْن أُريَد به المرأة كلھا ، وإثارة التركيب تستشري د5لتھا 

فاكھة البحر ، عيد (يحمله من غموض في واقعية الع%قة  من خ%ل المشبه به ، و ما

، و 5 أخال الشاعر يريد من تشبيھه إ5 توزع الحواس ؛ ) المرايا ، مجرى المجرات 

من لذة الطعم ، و جمال المظھر ، و ا5تساع ، و قد تحول التشبيه بعد ذلك إلى رمزية 

 َطَبة و مقابل الطرف الثاني الصريح المشبه ؛ فاستخدم الضمير أنِت معاد5 لUنثى المخا

، ليرمز إلى تغييب المشبه مطلقا ، ولتتحول ا�لية ) النبيذ ا;لھي ، الحقيقة ، البراءة ( 

  ) .و يا امرأة : ( إلى واقع آخر ، قد يشفع لھا ما احتواه ختام السياق في قوله 

ف ما فيه من قوة إن الممارسة الفعلية لصياغة التشبيه جعلت الشاعر المعاصر يكتش

ا6داء في بناء الصورة ، ليحرص على استيفاء وظيفته في البناء العام للقصيدة ، فبات 

يشغله اكتشاف ع%قات جديدة لم ُيسبق إليھا ، وإجادة  الروابط غير المتاحة قبل المتاحة، 

حتى تكون معينا في نقل المعنى و تقريبه إلى ذھن المتلقي ، و أوجد الشعراء لتلك 

الع%قات أسبابا و دوافع و أنواعا متعددة ، حتى باتت لفظة التشبيه و ا5ستعارة مبحث 

                                                 

 .31اللؤلؤة ، ص : عثمان لوصيف .)1(
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الباحثين و موضوع النقد، فانفتح لھم حيز ا5جتھاد واسعا ، حتى تضاربت الرؤى في 

  .قيمتھا الظاھرة والباطنة ، غير أن غلبة الظاھر فيھا كان ا6قرب إلى نتائج ا6بحاث 

غامر الشاعر بالمعنى ؛ فتحول التشبيه إلى صورة أوسع قد و من فسحة المصطلح 

يتخلى فيھا عن عوالق المشابھة ، ويرسم م%مح 5 تحقق منطلق الصورة، فيتشاكل 

المظھر العام على غير ما انطلق منه توظيف التشبيه ، فنجد الشاعر أحمد عاشوري في 

بينھا و بين إحدى رموزھا التعبير عن حبه لمدينة بسكرة ، ينطلق من الربط الطبيعي 

  :  النخلة ، فيقول 

  أَُصلVي لَِقاَمِتِك الَفاِرَعهْ 

  َكَنْخلَِة ُوْجٍد ،

  َتَساَمْت َعلَى َرْبَوٍة َعالَِيهْ 

  و ُرْغَم َسَواٍد َعلَى َجْبِھِتكِ 

ِل ِفي َنْظَرِتك Sأَم Rأَُغِني لُِحْلِو الت  

  ..َتَطاَوَل ِمْثَل الَحِريِر .. لَِشْعٍر 

يُح ُتَدا Vِعُبُه الر..
 )1(

  

في رمز من رموزه الذي ، لقد بدأت المقاربة طبيعيا في تصوير المكان و تجسيده 

، وأربكه) المشبه به(غير أن انزياح الصورة قد اقلق طرفھا الثاني ، ُعرف به ھو النخلة 

 إ5، و إن أمكن اعتبار التشبيه قد تم ،  حين خصه الشاعر ببعض الم%مح التي تتجاوزه

قد قطع عنفوانه ) وجنتك ، ، َشعر جبھتك(أن اشتباك المعنى بفعل العناصر المذكورة 

  فأين حقيقة النخلة من الجبھة و الَشعر والوجنة تلك الم%مح المستخدمة ؟، وأبطل توھجه 

ھي التي حولت التشبيه من مجرد صورة ، إن مسألة التذوق و ا;متاع في ذلك 

وتتخلص ، إلى عالم جمالي متميز، أو تشارك في تشكيله ، عام بيانية قد تخدم المفھوم ال

ويكون فعا5 حين يكون قادرا على أن  «، من دور المقارنة والمساعدة في تقريب المعنى

»يتوالد بنفسه ، خالقا بين كلماته أو بين عناصره شبكة غنية من الع%قات
)2(

فالتشبيه ،  

                                                 

 . 36.  35أزھار البرواق ، ص ص : أحمد عاشوري  )1(
 .98، ص  1978صدمة الحداثة ، دار العودة بيروت ، : أدونيس .)2(
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، الذي ُبني على التوضيح والتبسيط ، بيان َجْذٌب لد5لة التصوير و زعزعة لنظام ال

  .وَخْلٌق لع%قات و د55ت جديدة بين أطراف مختلفة

، في  ومال الشعراء المعاصرون في توظيف التشبيه إلى إشاعة عامل الغموض

م%مح المقاربة بين الطرفين ، ;حداث مزيد من ا;ثارة في عمق المتلقي ، لينجذب من 

سياق من إيقاع ، يساعد في ابتكار عوامل التقارب بين الطرفين ، خ%ل ذلك لما يحدثه ال

والتي انفتحت على مجا5ت أبعد من الظاھر ، وحين نتأمل ھذا التوظيف في قول الشاعر 

إدريس بوذيبة ، وكيف تحول المشبه طرفا يختلف عن المشبه به في تركيب الصورة، 

  : ندرك أي مبلغ قد وصله في تساؤله

ْمِع ِفي فُْلِك الَبَھاْء أَْنِت اْحتِ  Rَما5َُت اْنِبَجاِس الد  

  أَْنِت ِحَصاُن الَقْلِب َيْرُكُض ِفي َمَساَحاِت الَبَياْض 

  أَْنِت اْنِتَظاُر َمْن 5َ َيِجيْء 

ْمَعَة ِمْن َعْيِن الَبْحِر  Rي َھِذِه الدVَماَذا ُنَسم  

ْغَبِة و اْنَحاَزْت لِ  R1(ِضَفاٍف أُْخَرى ؟إِْذ َرِكَبْت أَْجِنَحَة الر(
 

ل وجه الشبه في ھذه التوظيفات إلى حالة من انفتاح الد5لة على احتما5ت، Rلقد تحو 

5 تقف على معنى قد تتقاطع عنده الصورة ، بعد أن ُتجَسد في د5لة نفسية 5 يقوى 

الشاعر على تقدير مظھرھا فيصفه ، فإن كان الموِظفون للتشبيه يرتجون منه ا;يضاح 

قريب الصورة، فإن ھذا التوظيف يبتعد عن سياق المعنى الجلي، و يغوص في وت

  .غموض ا;يحاء ، ويميل إلى إحداث ا;يقاع الشعوري 

لقد ابتعدت ھذه السياقات اللغوية في صناعة الشعر بالتشبيه ، من حدود ع%قة  

بصائر، المقاربة و المجاورة ، إلى البحث عن ع%قات قد تتغافل عنھا ا6عين وال

فاستحضار الصور التي خزنتھا الذاكرة ، قد تكون تفعي% للمشھد الحاضر 5 رسما 

ُيبقي على الجسر الممدود فيما بين ا6شياء ، فھو  «لم%محه ، ويكون دور التشبيه أن 

»بذلك ابتعاد عن العالم 
)2(

 .  

  

                                                 

 . 46أحزان العشب و الكلمات ، ص : إدريس بوذيبة .)1(

 .154زمن الشعر ، ص : أدونيس .)2(
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  : ا�ستعارة و بعدھا التصويري النفسي  ـ  2ـ  1

  

ة ا5ستعارة فنيا ، فكانت بعد ذلك في مؤلفات الدارسين أھم لقد أحس العربي بقو

مباحث علم البيان ، وأكثرھا حضوًرا و أوسعھا تأثيًرا في البنية الفنية ؛ لكونھا أكثر 

ا6دوات ارتباطا بالعوامل النفسية في بعدھا الفني ، فھي تنطلق من كونھا حالة توتر 

;مكانية تقريب المعنى و ربطه بالشعور ، بل  تنتاب المبدع لحظة ا;ثمار ، وقدرة كبيرة

و تحويل الجامد الثابت من الد55ت إلى طاقة حيوية بارعة في التأثير على المتلقي ، 

وجعله يتفاعل و ينسجم مع الصورة المقبلة عليه ، و كأنھا جزء من تفكيره وقناعاته ، 

وأعجب حسنا وإحسانا ، و أوسع أَمدS ميدانا وأشد افتنانا ، و أكثر جريانا  «حتى باتت 

»سعة و أبعد غورا وأذھب نجدا في الصناعة 
)1(

.  

وزاد حيز د5لتھا و أھميتھا في الدراسات الحديثة ، إنط%قا من أنھا تتصدر 

بشكل كبير بنية الك%م ا;نساني ؛ إذ ُتَعدS عام% رئيسيا في الحفز والحث ، وأداة «و

»معنى ، ومتنفسا للعواطف والمشاعر ا5نفعالية تعبيرية ومصدرا للترادف وتعدد ال
)2(

  ،

و تعددت الرؤى حولھا و تنازعت النظريات قيمتھا ودورھا ؛ فبينما تراھا النظرية 

ع%قة لغوية تقوم على المقارنة ، شأنھا في ذلك شأن التشبيه ، و لكنھا  «ا5ستبدالية 

عنى 5 ُيقدم فيھا بطريقة مباشرة ، بل ؛ أي أن الم...تتمايز عنه بأنھا تعتمد على ا5ستبدال

»ُيقاَرن أو ُيسَتْبَدل بغيره على أساس التشابه 
، تتطلع النظرية السياقية بعمق الرؤية )3(

فُھا على أنھا  Vعملية خلق جديد في اللغة ،  ولغة داخل اللغة ، «والد5لة والفائدة ؛ فُتَعر

بھا َتحُدث إذابٌة لعناصر الواقع لميعاد فيما ُتِقيُمه من ع%قات جديدة بين الكلمات، و 

»تركيبھا من جديد ، وھي في ھذا التركيب الجديد كأنھا ُمنحت تجانسا كانت تفقده 
)4(

  ،

وتزيد النظرية التفاعلية في إبراز قيمة ودور ا5ستعارة ، فيما يتجاوز المدلول اللفظي ؛ 

لتفاعل والتوتر بين بؤرة تتجاوز ا5قتصار على كلمة واحدة ، وھي تحصل من ا «فھي 

                                                 

 .36، ص  1981،  2دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، طب%غة ، أسرار ال: عبد القاھر الجرجاني .)1(

ا5ستعارة في النقد ا6دبي الحديث ا6بعاد المعرفية و الجمالية ، ا6ھلية للنشر والتوزيع ، : يوسف أبو العدوس .)2(
 .07، ص  1997،  1ان ، طعمّ 

 .المرجع نفسه و الصفحة نفسھا.)3(

 .08، ص المرجع نفسه .)4(
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»المجاز ، وا;طار المحيط بھا 
)1(

، وھي كذلك تؤكد على الدور المعنوي التفاعلي الذي  

  . تلعبه ، حين تصنفه إلى أھداف جمالية و تشخيصية وتخيلية وعاطفية

لقد توسعت رؤية ا5ھتمام بالعناصر المشاركة في عملية إنتاجھا ، فقد اھتم النقاد 

زاوية  sayceسايس  «لمسافة بين الطرفين في المشابھة ؛ التي أسماھا المحدثون با

»الخيال 
)2(

، فكلما كان التباعد و ا5خت%ف قويت الرغبة في الصورة ، وُشِغف  

ب الطرفين ، بل و زادت وفرة المعاني  Vا;حساس بقراءة واكتشاف عناصر أخرى تقر

  .المستنتجة و زاد بفضلھا توتر النفس 

رة اختيار يضمن ا5نفتاح العام للد5لة ، و ُيشكل منسوَبھا المتسارع في فا5ستعا

، )ا6ديب والقارئ (ا;يحاء، فاستخدامھا يمنح السياق الد5لي بين طرفي التقبل ا;بداعي 

مزيدا من حرية التشكيل و التصور ؛ فلو ن%حظ التركيب ا5ستعاري في قول الشاعرة 

  : تراكم المعني الذي يبرزه توظيفھا وھي تغني حالھا زھرة بلعالية ، نلتمس مستوى 

  و َتَھاَدْت 

  َفْوَق أَْشَعاِري الُحقُوْل 

ْحُت َحِنيًنا  Rو َتَفت  

  َفUَِنR الَدْوَر َشاَء 

  أَْن أَُكوَن 

  َزْھَرًة َحْمَقاَء َتْھَوى 

ُبوْل  S3(الذ(
  

به ، فَحَرَكتھا المتألمة لقد تحّمل المعنى التحول النفسي الذي تريد الشاعرة ا;يحاء 

قد طغت على حدود مدخل القصيدة ، وجعلت من مستوى إحساسھا بالفرح يبرز في حال 

التي تحمل مدلول البھجة و التقبل و ا5نتظار " تھادت " من البطء، فكانت لفظة 

، فتمت استعارة التھادي و توظيفھا للحقول ، لبلوغ ما يحمله " الحقول " بارتباطھا بلفظ 

ذا الربط بين مسند و مسند إليه مختلفين في السياق ، ليعرج المدلول إلى تشكيل صورة ھ

                                                 

 .10، ص السابقالمرجع .)1(

 .11المرجع نفسه ، ص .)2(

 . 62صما لم أقله لك ، : زھرة بلعالية .)3(
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، لنمتطي غمار المعنى إلى أبعاد تصورية ، تتجاوز " وتفتحت حنينا " أخرى في قولھا 

الد5لة القريبة ، فيتقبل المحمول الد5لي التحول فيصير الحنين أزھاًرا يقرب بينھما فعل 

ق من خ%لھا متعة ا5ستعارة التصويرية ؛ حين يشق المعنى طريقا أخرى التفتح ، وتتحق

  .يسير من خ%له موازيا للمعنى الظاھر لكن 5 يناقضه 

، وھي تطمح إلى  اللغةخيال ستجيب لتطلعات تھذا المنحى كي الشاعرة ستدعي تو

دع رسم ، و الذي أصبح حا5 موحدة تتطلب من المبا;يحاء وحده  اترعضالتمرد على ت

خطوط جديدة لھا ، لتوسيع طريقه التي باتت َتأْلَُف ھذه الصور التي 5 تتغير، فاللغة 

الشعرية عروس مدللة يصعب إرضاؤھا بتلك الوسائط المبتذلة ، إنما ا;ثارة فيھا تنبعث 

من التحو5ت النفسية التي تنشطھا الحركة الداخلية ، و من أبرز صورھا ا5بتكار البياني 

الذي يجعل التداخل الصوري فيھا يبلغ أبعد من المشابھة ، فتغدو صورة  ،ستعارة في ا5

ھجينة 5 تستقر على حال من التشكيل ، وحيثما وجھَتھا َتلقى ھوى في تجسيدھا الد5لي 

  :ب%غيا و تصويريا ، كالذي قد نستأنس به في قول الشاعر 

َخَتْينِ  Rَيَداَي َتْخُرُج ِمْن َجْيِبي ُمَضم  

  ِذْكَراكِ بِ 

  أْنُظُر لِْلَبْحِر َفأََرى َعلَى َصْفَحِتِه 

َبدْ  Rِشَفاَھِك َتْرُكُض َفْوَق الز  

اِمَتهْ  Rُم أََماَم َنَظَراِتي الص R1(و َتَتَحط(
  

لقد ألفى الشاعر التركيب الصوري توقعي ، و أن ا;بداع إثارة و 5 يتم ذلك إ5 

حتى ينتعش ا;يحاء ، فحينما نقف على بكسر مستوى التوقع ، و فتح آفاق جديدة له 

مجموع الجمل التصويرية بما تحمل من رسم استعاري ، نجد أفق التوقع قد أوھنته 

التعابير ، و لم يعد بمقدوره السيطرة على الصورة ، وباستنطاق مدى ا5ستعارة المركبة 

التي تركض اليدين المضمختين بذكراھا من جيبه ، وشفاھھا ( ، بدًءا من  في كل قوله

، ) فوق الزبد ، والوطن الذي ترقد ا6تعاب في حيرته ، وقصائد الحب الدافئة التي ُتَخط 

 الشاعر المعاصر مرتاح إلى مستوى تعبيرھا ؛يبدو أن نكتشف نرجسية اللغة التي 
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، أيسر السبل إلى مستويات الد5لة المرجوة  هأنيثق بتحمله من مدلول،  اميستدفئ ب

منھا  طللي، فتح نافذة أو أكثر من ليتمكن في نھاية المطاف ، ايا مختلفة ھا من زويناعي

، يملؤھا  إلحاحه كلما اقتربت مستويات الد5لة إلى ا5نتھاء على تقديرات القارئ ، ليزيد

بمزيد من العناية حتى 5 تتعثر بانتھاء المد ا;يحاء، لتبقى ا;ثارة حاضرة في خلد 

ذلك باستخدام تقنيات الھدوء ا;يحائي،الذي يضفي على  ا;بداع متجددة ، ولو كان

  .الصورة ما قد تكون في أمسV الحاجة إليه

، في إطار التخلص من رواسب  ويبھرنا في سياق توظيف ا5ستعارة المتنامي

  : ا5حتمال التقليدي ، ما يمكن التماسه في إبداع الشاعرة نادية نواصر ، حين تقول 

  ي َعْيَناِك ُتْغِرينِ 

اِطِئ الَمْجُنوِن ُتْدِنيِني ، و ُتْبِعُدِني  Rلِلش  

اٌر َمَع الَھَوى َيْسِري َفَيْجَمُعِني  Rَعْيَناِك َتي  

ُمِني  Vِسْحٌر َيْكِسُرِني ، ُيَرم  

)1(ُيَبْعِثُر ا�َھاِت ِفي َصْدِري ، ُيلَْمِلُمِني 
  

الذي نشعر به  آو صورة ا5ستخدام المتحرر من سلطة اللغة في مدلولھا الوضعي ،

  :في قول الشاعر محمود بن حمودة 

  لَِعْيَنْيِك أَْحَيا و أُْبِحُر ِفي ُمْقلََتْيِك َزَماًنا 

ِك لَْيلَى  Rو أَْشُعُر أَن  

..................  

َفاهُ اْحِتَراًقا  Vَتُذوُب الش  

ُموِع  Sُموُش اْمِتَطاَء الد Sو َتْھَوى الر  

)2(؟ ُتَرى َھْل ُتَصاُن الُجفُوْن 
  

لقد أدرك الشاعران ك%ھما ، أن محورية ا;ثارة في ا5ستعارة 5 تكمن في استبدال 

تركيب صوري بآخر ، أو استبدال ع%قة فيه بأخرى ، بل جوھرية العمل تكمن في 

                                                 

 .15زمن ب% ذاكرة ، ص: نادية نواصر .)1(

  .49، ص  1991،  1مطبعة الفينيق ، العلمة ، طرياح العودة ، : محمود بن حمودة .)2(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  258 

تحوير الصورة من حالة الوضوح إلى حال ا;شارة ، ومن مستوى الع%قة العامة إلى 

، فكل استعارة ھي  قف التركيب الفني في وحدة بنائية، فلم يتو مستوى الغموض فيھا

تركيب مستمر لغيرھا ، تشكل جزئية ثم تتمادى بالتواصل التركيبي مع أجزاء تنتزع من 

،  الصفات النفسية ، خاصة وأنه 5 يمكن استنتاج تلك الصفات لبعدھا من المعنى المجسم

كيب الشعوري ، كالذي نلمسه لتتكون ا5ستعارة في وسط ھ%مي 5 تحكمه ضوابط التر

لعينيك ... َيْسِري فيجمعني ، سحر يكسرني يرممني ، يبعثر ا�ھات في صدري (في 

، )أحيا، وأبحر في مقلتيك زمانا ، تذوب الشفاه احتراقا ، وتھوى الرموش امتطاء الدموع

توجب بل تس ، فكل وحدة منھا تبحر بالمعنى إلى فسحة من الد5لة ، 5 يمكن بلوغ مداھا

من القارئ فتح رصيده المعرفي على مصراعيه عله يظفر بطرف من الصور المروية، 

  .في عالم اللغة الشعري الذي 5 حد لبعده الد5لي 

ھكذا يتسع عالم الخلق و ا;بداع في فضاء النص الشعري المعاصر ، بواسطة 

مستوى ا;ثارة  محمول الحركية الذي تبعثه ا5ستعارات النشطة ، و الحيوية في تفعيل

الد5لية خارج التصور المعنوي البسيط ، الذي قد تنطلق منه ، كون الصورة تتزايد في 

ا5نفتاح ، من خ%ل اكتشاف الع%قات غير المعلنة في السياق الد5لي القريب ، لتنفتح 

النوافذ عن عمق القصيدة ؛ فتنشرح بنسماتھا قراءات تذوقية متنوعة ، تجد الواحدة فسحة 

من الرؤية الفنية فتتسارع بالمعنى،وجھة التصورات التي تطالب بموت القصة الوضعية، 

في سبيل إحياء قصص أخرى تحمل الزاد ا6كبر من ا;ثارة ، و من ھذا المفھوم تتحول 

صور الشاعر ضربا من الجدل بين المدلول اللغوي والصورة ، إذ 5 يمكن تصور 

  .ف% يمكنه ا5ستناد في تصوراته على بوح ا6لفاظ  المحمول فيھا ينشط تصور القارئ ،

فنظرا للتقارب الشديد القائم بين الطرف المحذوف في ا5ستعارة ، سواء كان 

المشبه أو المشبه به ، و بين الصفة المراد منھا المشابھة ، جعلت فنية التركيب 

فته ، بل قد يعمد ا5ستعاري في التوظيف المعاصر ، 5 تنتبه كثيرا للفارق الذاتي وص

إلى وضعھما في مستوى د5لي واحد ، فتنشط ا;نسياقات التخمينية في توسع مسافات 

الد5لة، لخلق مستويات توتر تفتح ھوة في المعنى، و شرخا في السياق العام ، قد يتجاوز 

في أحوال كثيرة المحمول الوضعي للفظة اللغوية ، و تتشظى الصورة في مساحتھا 
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لى فضاءات ، 5 يمكن إغ%ق باب ا5جتھاد التذوقي أمامھا ، فكلما اكتملت في الجمالية ع

  .صورة انفتحت على أخرى أشد و أوسع 

  

  :الكناية ـ  3ـ  1 

  

من بين آليات التصوير الفني التي كانت ريشَة جماٍل في جناح إبداع الشعراء قديما 

ل إلى مدى ما تحققه من لذة الكناية ، و التي تنبه لھا الذوق الفني و استطاع التوص

إيحائية ، بما توفره من حال كانت أقرب إلى ما يرتجيه العربي في بنائه للقصيدة ، من 

إيحاء المعنى دون التصريح به ، و إيجاز الد5لة دون ا;طالة في حيثياتھا ، فيكون 

الھا إشارة، التفسير والشرح و إثارة المعنى ، حتى 5 تبقى الد5لة جافة ، فھي في واقع ح

  .و العرب دوما تريد مستمعا لبيًبا با;شارة يفھم 

فالكناية إًذا لغًة ا;خفاء ؛ أي ما قام في تعبيره تلميح دون التصريح بالمعنى ، 

، أنك بما كنRيت ) إن الكناية أبلغ من التصريح : (ليس المعنى إذا قلنا  «يشرح الجرجاني 

أنك زدت في إثباته لھا ، فجعلته أبلغ وآكد وأشد، عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى 

أنه دل على ِقرى أكثر ، بل إنك أثبتت له القرى " جم الرماد: "فليست المزية في قولھم 

الكثير من وجه ھو أبلغ ، وأوجبته إيجابا ھو أشد ، وإدعيته دعوى أنت بھا أنطق ، 

»وبصحتھا أوثق 
)1(

.  

المعاصرة ، ا5نتباه إلى ا6ثر الذي تخلفه في و كان لزاما على الجھود الحديثة و 

السياق البنائي الفني ، ورأت من الواجب تطوير توظيفھا ، من خ%ل توسيع مفھومھا 

وجمالية توظيفھا ، لذلك حاول الدارسون وضع تصاميم فنية ؛ ترسم م%مح التوجه 

ھا لتجسيد التجربة الحديث للكناية ، وتحيط بقيم التأثير المقصودة ، أو تأويل إيحاءات

الخاصة لھؤ5ء المبدعين، فيما يقصدونه من معنى وما يعملون على تجسيده من د5لة ، 

انط%قا من ربط ھذه ا�ليات بجوانبھا المؤثرة في بنيتھا الفنية، وخاصة الجانب النفسي 

الصورة تركيبة وجدانية تنتمي إلى عالم الوجدان ، أكثر من « والحسي الشعوري؛ فـ
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، و ليس من الضروري أن يكون عالم الوجدان مطابقا لعالم ... عالم الواقع   مائھا إلىانت

»الواقع ، وأن يكون الذاتي تكراًرا للموضوعي
)1(

.  

و بزينة �لئ الكناية البراقة ، ازينت العديد من قصائد المبدعين في سيرة ا;نتاج 

الشاعر عمار بن زايد ،  الجزائري المعاصر ؛ فنجدھا تكتنف مجموع ما تخيل صورته

  :وجوھر ذاك التصوير حين يقول 

  َكيَف أَْدُعوِك ؟

  َمَ%ًكا ؟

)2(أَْم أَُناِجيِك َحَياِتي ؟
  

أول ما يمكن م%حظته من أثر الكناية في البناء الفني ، ما تحمله من أحاسيس 

ومشاعر ، تساعد المبدع في رسم مستوى تأثره النفسي ، فمحمولھا في ھذا المجال 

يتجاوز ما تحمله من المعنى ، لذلك باتت ناق% ھاما للمواقف الشعورية، التي تمكنت من 

التجربة الفنية ، و ارتقت بالد5لة إلى مستوى البوح ، و با;بداع إلى تغليب الحس ، 

فانتشرت في مدونة الشعر رسوَل اعتراِف العشاِق ؛ لذلك يھمس شاعرنا بن زايد في أذن 

، و 5 يختلف اثنان في عذوبة إيحاء الكناية ، " حياتي " من يسميھا القصيدة ؛ يوشوش 

  .و رقة لمستھا على المعنى 

و قد وجد الشعراء باستخدام الكناية مناسبتھا وظيفيا لموضوع المرأة ، فبوحھم  

يتطلب مزيدا من ا;خفاء وا;يحاء ، وھي تمنح تلك ا;مكانية بعدم ا;ع%ن والتصريح، 

ال توظيفھا اتساعا في المفھوم ،ومستوى أدائھا الجمالي مساعي حثيثة وبذلك عرف مج

للتطوير ؛ فوجدت مكانھا بين فنية وموضوع ، ومن تلك التوظيفات ما كان أشجى به 

الشاعر محمد الطاھر مسلم، و ھو 5 يدري من يسائل عن محبوبه الذي توارى عن 

  : ناظريه ،  يقول 

  َماِم ُيَساِئلَُھا َعْن َھِديِل الحَ 

ْرُع ُدوَن َغَماٍم ...  R؟...َمَتى َيْنُبُت الز  
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ْرُع َقْبًرا  Rَمَتى َيْشَتِري الض...  

  و َيْخَتاُر َمْوِتي قَُبْيَل الِفَطاِم 

ْخُل ُيْصِبُح أَْبَتْر  Rَفاِئُر و الن R1(و َتْمِشي الض(
  

اد لقد توجست كنايات النموذج من واقع صامت ، يرسمه الشاعر بلون من السو

والفناء ، و تنبعث في فضائه تساؤ5ت كبرى ، يحملھا سياق البوح الباطن عن د5ئل 

للد5لة على الس%م والوجود ، ليعود " ھديل الحمام "الحياة ، لينطلق من كناية الصوت 

كناية عن " موتي قبيل الفطام "إلى ذاته المتألمة من خ%ل المؤامرة عليه ، في عبارة 

ة ، لتتوسع د5ئل الفناء حتى براءة ا6نثى التي 5 تستطيع مقاومة الواقع،  الطفولة و البراء

ليبلغ بھا أعلى مستوى العدائية و الفناء ؛ ظلم الطبيعة " و تمشي الضفائر " ليقول 

وخرابھا ؛ حينما يغتال النخل و يصبح أبتر ، 5 يستطيع إثبات الحياة و دفعھا للمقاومة ،  

ا يتفاعل عش الكنايات وتعضد بما تملكه من قوة حضور المعنى، فيكون ا5ستس%م ، ھكذ

  .و ترسم م%مح الد5لة ومستوى ا;حساس بالضياع و ا6لم 

و تسترشد الكناية الد5لة فتفعل القراءة الفنية ، التي تتطلب استحضار مستويات 

مدى  البحث ، و استقطاب الد5لة من نص يرميه المؤلف في خلد المتلقي ، يختبر به

قدرته على الربط بين الظاھر و الباطن ، و يتركه بين السطح والعمق يتخبط في 

استح%ب المعنى، واستقطاب الد5لة باستشعار صورتھا النفسية، التي أضحت حال 

م%محھا حتى تغدو اعترافا بما ُيِسره  المبدع يطلق منھا نواًة لتكبر أمام ناظريه ، وتتوسع

ر ، فما يكنه من حب لقيمة مطلقة ھي محور تصويره ، 5 الباطن من إحساس و شعو

يختلف عما يشعره من سيام البوح و ا6لم ، فالعشق أعلى مستوى التوحد مع ا6خر مھما 

كانت نتائجه ، وما يقره الشاعر حمري بحري من حضور ;حساس التناقض ، ما 

   :يعترف به في قوله 

  َفأْنِت الِتي 5 َتُخوِنينَ 

ةٍ  َجَرْحُتكِ  Rْدِر ِمْلُيوَن َمر Rِفي الص  

  َفُكْنِت الَعَطاءَ 
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ةٍ  Rَھَجْرُتِك ِمْلُيوَن َمر  

َداءَ  Vَفُكْنِت الن  

ِك أُمS الَجِميْع ...  R1(6ن(
   

لقد كنى الشاعر عن وطنه الجزائر التي أدمن حبھا ، و يعلن فيه التوبة وا;خ%ص 

قاه من ُمَقاِبل إتجاه تقصيره وإثمه، وا5لتزام ، رغم الخطأ المتكرر في حقھا ، و ما يل

الحنون العطوف، التي تتجاوز عن ز5ت أبنائھا تمنحھم ) أم الجميع(ورغم ذلك يلقى من 

  .  ا6مان كلما يمموا وجھتھا ، راجعين طالبين الصفح وا;حسان

 حو 5 يتوقف انفتاح الد5لة في عمل الكناية عند مجال واحد ، فھي أم ا5نزيا

نھا تبيحه إلى أقصى مداه ، بل و تنبني على فرضيته ، كونھا تجسيد لمعنى ومجاله 6

غائب بواسطة اللغة ، فھي َتْنِصُب أكثر من َعلٍَم في جسد القصيدة ا;يحائية ، لتتجاذب 

الد5لة ابتكاراتھا الجمالية حتى تتمزق ، فيأخذ كل طرف جزءا منھا ، و يشيع من 

، 6ن عمق الكناية الد5لي إنما يرتد رأسا إلى مستوى جزئيتھا اكتمال الصورة النفسية 

  :الباطن ، و ھكذا تبرق الشاعرة نادية نواصر 

  و ُتْعلُِن ُكُل َشَواِطئ َبْحِري 

  ُعْرَس الِحَداِد 

  إَذا َمرR َيْوٌم 

ِك أُْنَثى : و َما قُْلَت لِي  Rِبأن  

َساِء ِبَقْلِبي  V2(َتُموُت َجِميُع الن(
  

لشاعرة قدرة الكناية على إحداث الع%قات الد5لية ، لتتربص في لقد استغلت ا 

قصيدتھا بالقارئ ، و تختبر قدرته على تنظيم مستوى منظومة ع%قاتھا المقصودة فيما 

صرحت به أو أخفته ، لتحل به عند مقام الحس المرھف ويتملى بالتأمل في الجمال كيف 

صريحة ، لتتحول الكناية خطابا تواصليا يتجلى ، ويستعصي تجسيده بالصورة اللغوية ال

مباشر وعنفواًنا يفجر الد5لة ا6م ، لتدور في فلكھا د55ت نسقية بانية للمعنى ، و قد 

                                                 

 .14. 13ما ذنب المسمار يا خشبة ، ص ص : حمري بحري.)1(

 7.  6ب% ذاكرة ، ص ص  زمن: نادية نواصر .)2(
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تتغلب ھذه ا�لية فتنطق في فسحة الد5لة ، وقد حملت على عاتقھا مسؤولية ا;يماء 

 ىفھي واسطة تسع لcخر 6نھا أقدر وسائل التصوير تلبية لحاجة المبدع والقارئ،

  .، والثاني بما تمنحه من اتساع التصور  ;رضاء ا6ول بما تحمله من معنى وضعي

إن كناية المشاعر تحمل معھا توسعا في الد5لة ، يجعل من الصورة المرجوة 

تتحول في سياق تصور المتلقي كالسراب ، ما أن يعتقد أنه قريب ، يجده قد زاد في 

،  " تموت جميع النساء بقلبي " ا;حاطة بمدلول قول الشاعرة  ا5بتعاد ، فكيف نستطيع

الذي إن واجھناه بمدلول ا;حساس انقاد ، و إن بمدلول الكرامة انقاد ، أو بمدلول الرقة 

والضعف توجه ، فالكناية إذْن مصنع الد5لة و الخلق وا;يحاء ، و وجد الشاعر فيھا 

مفھوم الشعرية الحداثي ، الذي ينبني على عدم  الوسيلة المناسبة التي تساعده في تحقيق

ا;يضاح ، فما تفعله من إشاعة الغموض يجعلھا لغزا فنيا ؛ ترتجيه التجارب التعبيرية 

" تموت جميع النساء بقلبي" الحديثة ، بل ترى فيه أنسب الوسائط ;حداث الدھشة 

   .وتحقيق ا;ثارة في المتلقي التي تتطلبھا الشعرية المعاصرة 
  

  

  

  شعرية البياض�@@2@@@@@@

@@ @

لقد راحت مقومات الحداثة الشعرية تتمدد ؛ حتى باتت أوسع من أن تعد آلياتھا 

الفنية ، أو تحدد وجھتھا على ظاھر القصيدة المعاصرة أو في بطنھا ، ومنھا لغة التعبير 

ى من تناقض الت Rوظيف ا;يحائي بين السواد والبياض ، الك%م و الصمت ، و ما يتَبد

لية ؟ و أيھما يمثل شرارة النور لcخر في ذھن 5فيھا، و أيھما حامل لھوية ا�خر التد

المتلقي ؟ و كيف يتحول ا6ول ليحل محل ا�خر ؟ فيتمثل النقيض في صورة نقيضه ، 

وما حظ ا;بداع الجزائري المعاصر من زاد ھذه ا�ليات الحداثية، انتصارا لھوية 

  .ية؟العولمة الفنية النمط

فأمر المفارقة في ھذه ا�ليdة قdد أطلdق عنdان التسdاؤل منdذ البdدء ، إذ كيdف يمكdن أن 

تتحddول الد5لddة إلddى انطddواء فddي المعنddى ، انط%قddا مddن الحيddز المكddاني الddذي تشddغله أيقونddة 

؟ و كيف يمكن إحالة عملية ا;فصdاح إلdى أيقونdة الصdمت ، التdي لdم تكdن ) اللفظة(الك%م 

في البنية الفنية للعمل ؟ فقد كانت أيقونة الك%م في شعرنا القديم تنطلdق  أص% جزئية ھامة



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  264 

من ملفوظ التعبير 5 من مسكوته ، وكانت ِزَنة اللفظة ود5لتھdا فdي تركيdب القصdيدة  ھdي 

الرسالة التي تحمل الد5لة، غير أن حdال ا;نتdاج ا;بdداعي فdي عصdرنا ھdذا يحdدده ھdدف 

عمdd% عاديddا ولكنddه شddعر ، والتعامddل معddه 5بddد أن يكddون  الشddعر لddيس «العمddل ، ومddادام 

شعريا ، و لن يكون بوسع القارئ إ5 أن يتحول إلى شاعر ، كي يسdتطيع النفdاذ إلdى عdالم 

 »الddنص الشddعري
)1(

، فالتddذوق الشddعري بمفھومddه الحاضddر يتطلddب قارئddا مميddزا ، منتجddا  

اؤھddا وتنجddذب إلddى عddذوبتھا متعتddه لeبddداع 5 مسddتھلكا لمسddتوياته التعبيريddة ، يسddتھويه بن

وذوقه ، ويملك من قدرة التفاعل و آليات القdراءة ، مdا يجعلdه يتفاعdل مdع لغdة الصdمت أو 

   .آلية المحو و النسيان

وھكذا فبعد أن كان يمU ناظريه بصفحة 5 تحوزه من مداد الكلمات فيھا        

عن نقاط السواد ؛ معددا ما دل نقطة البياض من بدئھا إلى منتھاھا ، يتحول إلى باحث 

على بقايا الحبر الذي تناقص عدده ، و فر من لغة الشاعر ، و قد تغلبت مساحة الفراغ 

ا6بيض ود5ئله ، وباتت القصيدة تتنفس برئة أخرى غير التي تعودھا زمانا داخل إطار 

ق الذي يواجه ، بنفس القل)اللون ا6سود(أما الشاعر الحديث فإنه يواجه الخطوط «مقفل ، 

، وھذا الصراع الخارجي 5 يمكن أن يكون إ5 انعكاساً ) اللون ا6بيض(به الفراغ 

»مباشراً ، أو غير مباشر للصراع الداخلي الذي يعانيه
)2(

.  

فالمفارقة  في أمر الد5لة وإيحائية الحداثة الشعرية ، ُيؤخذ من البياض والسdواد فdي 

ما طرفا الد5لة البنائية للمحتdوى الشdعوري الdذي ينdبض البناء الظاھر للقصيدة ، باعتبارھ

أخdذ الد5لdة  -البنية الفنية للقصيدة قdديما  على عكس ما كانت رؤية -به النص ، ف% يمكن 

من منطوق الشاعر، ممثلة في أيقونات الرسالة المركبة فحسب ، بل إن ھنdاك نdبض آخdر 

إنھا لغة البياض و قول الصمت المنتشر  للقصيدة 5 يراه المتلقي رغم أنه يشعر بوجوده ،

في أجزاء القصيدة و الذي يعتبره الدارسون جdزًءا ھامdا فdي بنائيdة الصdوت ، و ذلdك مdن 

ضمن جزئيات رسdالة التلقdي التdي ينشdط المتلقdي للوصdول إليھdا وھdذا مdا أسdماھا أمبرتdو 

  . ويسميه ياوس أفق التوقعات" ا6ثر المفتوح " إيكو 

                                                 

 .62الخطيئة و التكفير ، ص : عبد _ الغذامي .)1(

 .47القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد5لية و البنية ا;يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)2(
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المعاصرون لزمن ممتد في المستقبل يصdمتون داخdل قصdائدھم ،  و سيظل الشعراء

سdddتفقد وظيفتھdddا «مdddدركين أن وراء ھdddذا الصdddمت مdddن يفھdddم تأويلdddه مdddدركين بdddأن اللغdddة 

»التعبيرية و المجازية لتكdون مdادة تشdكيلية 
)1(

؛ تجعdل بعdض تأويdل المتلقdين يصdل إلdى  

القارئdة الھادئdة الخصdبة ، عdن مكامن أعماق المبدعين ، وأنھم يعبرون من خd%ل رؤاھdم 

صddمتھم بأحسddن حddال مddن ا;فصddاح عنھddا ، فقddد ُيشddفي غليddل آ5مھddم المتعاظمddة داخddل 

الصمت، تلك اللمسات التأويليdة للقdراءة الضdمنية التdي يمارسdھا المتلقdي ، و بمdا أن اللغdة 

ھdى قصيدة داخل القصيدة ا6م ، فإن الصمت في أصله مجمع تلك القصيدتين ، بل ھdو منت

ينتجھdا البيdاض ،   ،وجودھما معا ، والعجز عن التصوير بناٌء جديد لقراءة تمعنية تأويليdة 

رحddم تتجمھddر فيddه احتمddا5ت «الddذي اعتبddره الناقddد محمddد بنddيس متممddا للقصddيدة ؛ لكونddه 

مندورة 5سترسdال المحdو ؛ حيdث القdارئ وحdده يسdتطيع مdلء الفdراغ كdل مdرة يقdرأ فيھdا 

»راءة يتعدد فعل الكتابة النص ، و بتعدد الق
)2(

 .  

و لقdddد كdddان الشdddاعر الجزائdddري المعاصdddر مواكبdddا نشdddيطا ، وم%حظdddا حاذقdddا لتلdddك 

التطورات ، التdي أحdدثت متغيdرات فنيdة فdي بنائيdة شdكل وإيحائيdة القصdيدة، وعمdل علdى 

زيdد فdي جماليdات ا;بdداع ، فتوسdع مفھdوم الشdعر بھdا ، مdا مdنح المبdدع ما يبلورة إنتاجه ب

   :مكانية ترصيف أسطره الشعرية بحرية حسب ما يريد ، كما يفعل الشاعرإ

  أَْلَمُح الُحبR ِبَعْيَنْيِك َمَراَيا 

  و َسَماَواٍت َجِميلَْه 

  أَْلَمُح ا6َْغَصاَن َتْزُھو َبْيَن أَْنَساٍم َعلِيلَْه 

اَج ُزُھوًرا و ُوُروًدا  Rَتْحِمُل الت  

  و أََرى الَماَء لَُجْيًنا 

  َحاِسيَس َسِفيَنْه و ا6َ 

  َكْيَف أَْدُعوِك ؟

                                                 

،  1998، 1ط ان ،الخط العربي و إشكالية النقد الفني ، مراجعة نصار منصور ، دار المناھج ، عمّ : دھام حنش أ.)1(
 .121ص 

 .129، ص 3الشعر العربي الحديث  بنياته و إبدا5ته ، الشعر المعاصر ج: محمد بنيس .)2(
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)1( َمَ%ًكا ؟
  

إن تميز التوظيف للتقنية فdي الشdعر ، يعطdي لھdا ا5سdتطاعة علdى ا5نتشdار الواسdع 

في مجموع مظھر الشعر المعاصر ، ويمنحھا القدرة علdى إغdراء المبdدعين بdا;فراط فdي 

بdل لقdد  ،نdة الشdعر المعاصdر فلم تغب آلية المحdو و إشdارات الصdمت عdن مدو ،توظيفھا 

أقوالھم بdالتلميح و انحبdاس الصdوت فdي  تفارتسم ،تفنن شعراؤنا في توظيف ھذه التقنية 

فعوضت كلمdاَتھم تلdك ا;شdارات المتقطعdة فdي  ،معلنا العجز عن تصوير الد5لة  ،الحلق 

ي فتنdاثرت المعdاني وبdح صdوت الصdوت النdاطق فd ،ثنايا أو حتى آخر ا6سdطر الشdعرية 

في شكل نقاط توزعتھdا  ،و ع% صوت الصمت الذي تربع على مساحة البياض  ،السياق 

أسطر متعdددة و قdد شdملتھا الdدواوين ؛ فكانdت تلdك الdنقط أكثdر توظيفdا إذا اعتمdدنا عمليdة 

وبتأمل قdول الشdاعر نdور الdدين لعراجdي ، نdدرك كيdف اكتسdبت الdنقط مكانdة  ،ا;حصاء 

  : فيقول  ھامة تفوق قيمة الكلمات ،

ًدا أَنVي أُِحُبِك  Vَتْعلَِميَن َجي  

  َكْيَف أُِحُبِك / و َتْخَشْيَن َدْوًما 

ِك َمْشُغولٌَة ِبَھَوِس لِلSَمى  Rي أَْعِرُف أَنVلَِكن ...  

َ%ْة  Rِك ُمْھِملٌَة لَِنَواِقِض الُوُضوِء و الص Rو أَن  

ِك  Rِك .... أَْعِرُف أَن Rو أَن...  

  ِحيَنَما َتِصيُر ا6ُْغِنَياُت / ا الِحَكاَيُة 5 َتْدِريَن مَ 

 اْنِقَ%ًبا َعلَى الَقِبيلَةِ 
)2(

  

إن قراءة النص تدفع إلى تأمل صورته الظاھرة قبل الباطنة ، ليتشكل ا5نطباع 

ا6ول حول ملمح صاحبه ، فصورة المثلث القائم الذي يبدو في صورة علوية للقصيدة ، 

ال انطباعا أوليا بموقف الشاعر الصلب ، و خاصة تدبيب قد تعطي في كثير من ا;عم

أواخر أسطره بالمد أو الحذف ، لذلك بات وضع النقاط مظھرا من مظاھر مشاركة 

، تلتقي " بؤرية"نقطة « البياض في بناء القصيدة ، لتتحول من ع%مة حذف بسيطة إلى 

                                                 

 . 53رصاص و زنابق ، ص: عمار بن زايد .)1(

 .15زمن العشق ا�تي ، ص : نور الدين لعراجي .)2(
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منطقة الشعر الغامضة ، فيھا بؤرة المعنى مع بؤرة الصوت ، ويتم ا5تحاد بينھما في 

وباكتساب ھذا ا5تحاد قوته الشعرية ، تندفع بؤرة المعنى نحو التخلق الكامل بالتجربة ، 

ومن ثم تقديم مستويات د5لية جديدة مشبعة بالتعدد وا5حتمال ، يصاحبھا تطور وتعقيد 

سكاً نصياً وعمق في البنية ا;يقاعية، بالقدر الذي يستوعب انفجار الد5لة ، ويحقق تما

»يستحيل فصله 
)1(

.  

ورغبًة في البحث عن الشكل المناسب لواقع الحال النفسي ، و انصياعا لغلبة 

ا;حساس ، منحت الشعرية فسحة البناء الفني في تركيب القصيدة ، فراح الشاعر يصفف 

أسطره الشعرية ، في سياٍق و تركيبٍة 5 ُترى من عجيب ا6مر أن تنثر الكلمات على 

سطر ، ھكذا دونما تناسق في جرمھا أو حجمھا أو حيزھا التركيبي ، لتقدم للقارئ ا6

وجبة شھية يتخلل تشكيلھا التجديد دائما ، و بذلك اتخذت القصيدة أشكا5 و بناءات نصية 

تفاصيل اللعبة القائمة بين البياض  «لى إجميعاً 5 تلتزم صورة متقاربة ، بل تخضع 

كما ھو الحال ، مساحة المكانية للكتابة غير محددة بإطار مسبق ، فطالما أن ال والسواد

فللشاعر الحرية المطلقة في اختيار حجم السواد والبياض ، في القصيدة العمودية 

وما يترتب على ذلك من ، لطبيعة التجربة وخواصھا  رورةً ضويخضع ھذا  ، لقصيدته

»حال الشعريةتدفق أو إحجام في المشاعر، ومن احتدام أو ھدوء في ال
)2(

فلنتأمل  ، 

مستوى النثر الحاصل للكلمات في قصيدة الشاعر إدريس بوذيبة ، لنقارب مستوى 

   :ا5بتكار الفني في قوله 

  و َبَقاَيا وْجٍه َشْھَرَياِريٍ َذاِبلْ 

  إِْلَتَصَقْت َعْيَناهُ 

  َفْوَق َضِريٍح َمْنِسيٍ                                  

  الَبَراِري َنْخَتِفي ِفي 

َمْن  Rَنْخَتِفي ِفي الز  

  َنْكَتِسي ِبالَكَ%ْم 

                                                 

 .5لبنية ا;يقاعية ، صالقصيدة العربية الحديثة بين البنية الد5لية و ا: محمد صابر عبيد .)1(

 .47، ص نفسهمرجع ال.)2(
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  َنْكَتِسي ِبالَمَطْر 

  ...ِبا6ََساِطيْر                        

  ...و أَْعَشاِش الَعَصاِفيْر 

...ُنَغِطي َوْجَھَھا
 )1(

  

 لقد باتت ھندسة شكل القصيد احتفا5 كرنفاليا ، يرسم مدلولھا لمسات ا;بداع فيھا ؛

و يفاعلھا الشاعر من إحساسه المفعم فُيحدث تناسقا شكليا في ظاھر الُجمل ، يجعل 

المحلوم به « توزيع البياض و السواد في صورة من الرغبة الخاصة،  لتصور المكان 

في الممارسة الدالة ، الموقع على بياض الصفحة، المھيأ للفضاء النصي المنسوج من 

»آن  الدوال المكتوبة و الممحوة في
)2(

حركة الوزن طبقاً لھذا المفھوم ، «وتتأثر  ، 

» متماھية مع حركة المعنى ومحددة لھا في بعض ا6حيان
)3(

، فمستوى الصوت المراد  

إشاعته بالسكوت أو الك%م ، 5 يمكن سماعه من امت%ء الورقة فحسب ، ليغدو صمت 

زيد من إمكانيات القراءة؛ ، يساعد القارئ على توليد ملحظة من لحظات الك%م البياض 

فالنص الشعري المعاصر يستثمر حرب ا6لوان ؛ ما بين سواد يندفع حام% الد5لة ، 

  .وبياض في ذات السياق يثير مزيًدا من ا6سئلة المبھمة ، تأكيدا على وجوده في المكان 

إن الصمت وانحباس الصوت ، كان في كثير من قصائد الشعراء َرْبَتَة حنين على 

سطر قصائدھم ، مواساة لما بلغته حالھم من الغربة و ا6لم ، يوظفونھا في إيحائية أ

و تستدعي صمتھم من خ%ل  ،الحالة النفسية ، التي تستوقف استرسالھم في الك%م 

البياض المتروك في جزئيات البنية الواحدة للقصيدة ، إنھا لحظات استرجاع 5ستنفاذ 

فوجود  ،ما ُھَو آٍت ليس بأقل شدة في الوقع من المنتھي وقع ا6لم ، و ھم يدركون أن 

ضرورة مفروضة على القصيدة من الخارج ، بل « الفراغات إًذا ليست عملية قصدية أو 

»شرط وجود القصيدة و شرط حياتھا و تنفسھا 
)4(

حركة السواد على « ، و ما تخلقه  

مثلما ، في البياض  ، فصدى السواد يتردد ھو حركة الصوت على الصمت،  البياض
                                                 

 .9أحزان العشب و الكلمات ، ص : إدريس بوذيبة .)1(

 .112الشعر العربي الحديث  بنياته و ابدا5ته ، ص: محمد بنيس .)2(

 .6القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد5لية و البنية ا;يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)3(

، 1995،  1الشكل و الخطاب  نحو تحليل ظاھراتي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط: لماكري محمد ا.)4(
 .239ص 
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»يتردد صدى الصوت في الصمت
)1(

، فيوزع أسطره يمنة و يسرى ؛ في تركيب يرسم  

كلما طال به صورة توزع حاله النفسية ، متحكًما في منسوب السواد ومستوى البياض ؛ ف

انتصارا ، و صعد في مساحة البياض ، دل على شدة إيغاله "السواد"السطر الشعري 

قليلة  "إيقاع البياض في ا6سطر الشعرية القصيرة توسع إن ھاجا ، و صوت ا;يقاع ابت

   كان ا6مر على عكسه ، وكان بذاك الكر والفر في المعنى والد5لة  وا;يحاء،  " السواد

لقد غامر الشاعر بالد5لة حينما عانق البياض بالسواد ، و جعل للعبة الخفاء 

قي مزيدا من الحرية في قراءة النص ، مستنًدا والظھور مطلق حق التواجد ، ليمنح المتل

الشامل و يقينه العميق ،  على مرجعية ثقافية راھنت على موروث ا;نسان في فكره

لتتجول من خ%ل ھذا الموروث بين أبرز دفقاته الشعورية ، 5 بالتركيز على أحداثه 

يد بھا المبدع حا5ت العامة ، فتجعل فيه القيمة ا;نسانية ، غير أن ھذه النقط التي تص

نفسية ، توضحت في يقينھا الشعوري ، على أنھا دموع القصيدة المترددة تسح ھنا 

  : وھناك ، كالتي ذرفھا الشاعر الشاعر إدريس بوذيبة في بكائه 

اْت                        Rإِْعَصاٌر ِمْن ُحْزِن الذ...  

مْ                       Sِح و َبْيَن الُجْرْح ُيوِصُل َما َبْيَن الر  

  ـ َمْن أَْنِت ؟                    

ْمِع ِفي َفلَِك الَبَھاْء  Rأَْنِت اْحِتَما5َُت اْنِبَجاِس الد  

  أَْنِت ِحَصاُن الَقْلِب َيْرُكُض ِفي ِمَساَحاِت الَبَياْض 

  ...أَْنِت اْنِتَظاُر َمْن 5َ َيِجيْئ 

ْمَعَة َتْنِزُف ِمْن َعْيِن الَبْحْر ؟ـ َماَذا ُنَسمVي                    R2(َھِذي الد(
  

فحالة التوّزع النفسي التي كان يعيشھا الشاعر من خ%ل انحباس الصوت ، والدال  

على تردد ا;حساس العام ، و يمكن إدراك صورة ذاك ال%استقرار من خ%ل تعاقبية 

من عدم التوازن في طول ا6سطر، التي تواتر فيھا الطول والقصر، رغم ما كان 

المنطلق ؛ فمرة من رأس الصفحة و ثانية من متقدمھا وصو5 إلى وسطھا ، وھذا يدل 

                                                 

 .50القصيدة العربية الحديثة بين البنية الد5لية و البنية ا;يقاعية ، ص: محمد صابر عبيد .)1(

 .46أحزان العشب و الكلمات ، ص : إدريس بوذيبة .)2(
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  على ا5ضطراب وعدم التوازن ، ومن ذلك يمكن إدراك الدور التكاملي للفضاء النصي

إيحائية (، مع الفضاء الصوري ) المعنى الذي يحمل السطر الشعري داخل القصيدة ( 

  ) .د في القصيدة من خ%ل تقسيمه إلى سواد وبياضالشكل المعتم

و شيًئا فشيًئا يكتسب النص جرأة بما يحمله من بياض يغالب السواد ، حين ينطلق 

محموله من الرغبة في إعادة ترتيب المكان ، و العمل على صياغته بصورة مغايرة ، 

فنكتشف قدرة  تأخذ من تغالب اللونين مظھرا لصورة بصرية أفقية و أخرى عمودية ،

القصيدة المعاصرة على تقديم ا;حاطة البصرية إلى جانب الد5لة ، وندرك أن لكل تنوع 

 . للونين بنية د5لية تتناسب معه 

خ%ل تعدد  ھكذا يدفع البياض و السواد القراءة إلى مستويات واسعة ، تصل من

ية الفنية الممكنة ، فما واخت%ف أدوات القارئ حدود الخلق الجديد ، و المشاركة ا;بداع

بين محو الكتابة و كتابة المحو عالم من ا;بداع ، بالرسم و الصوت والتذوق يرسل 

المبدع ا;شارات الظاھرة و غيرھا المخفية ، ليتلقفھا القارئ متذوقا 5 مفسرا ، فھو 

ة يدرك أن تفسيرھا 5 يعد غاية في حد ذاته ، و 5 ھدف الشاعر من إشاراته بلوغ حال

التفسير ، فالشعر بات حالة تأثير و تأثر 5 تحفظ المحنى ، و 5 تحتفي بالبحث عن 

الد5لة الدقيقة التي تحملھا ا;شارات المرسلة ، و 5 يحرص المتلقي على البحث عنھا،  

إنما يكفيه من التأثر و ا5نط%ق في حالة التذوق ، ما سمعته أذنه من أصوات ، و ما بقي 

  .اع في خلده ثر ا;متأمن 

وھكذا يمارس الخارج نصي على القارئ ، في تعامله مع الداخل الد5لي في 

استقطاب المعاني ، اتكاًء على ذات الموروث المذكور ، إ5 أن تحقيق ھذه ا6ھداف من 

من  خ%ل البنية اللغوية المتواضع عليھا ، ـ إن اعُتِمدت آلية وحيدة للدراسة ـ ، باتت

العمل ذلك في ظاھره ، لتتحول آلية  اءة الفنية للمتن الشعري ، و إن أبدىأيسر آليات القر

الد5لة إلى وسائط متعددة ، فتصبح أكثر أھمية وقيمة و إثارة مارستھا القراءات 

المعاصرة على متن النص المستھدف ، وأولتھا مساحة أوسع في تجريب نسقية آلياتھا 

  .النقدية التذوقية 
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   :ـ ا�نزياح  3    

لقد أحدثت الشعرية المعاصرة ثورة عارمة في المفاھيم و ا�ليات ، التي بات يتسع 

مفھومھا شيئا فشيئا ، فأصبح استخدام مسميات النقد المترجمة عن الثقافة الغربية ، 

يجري على لسان الجھود الحثيثة التي يبذلھا نقادنا المعاصرون ، لمواكبة ھذا النقد 

صطلحات ، وفي خضم ھذه التعام%ت برز مصطلح ا5نزياح ، النوعي ومفھوم ھذه الم

الذي راح يلون فقرات سيرة الدراسات ا6سلوبية و النقدية على نطاق متسع ، لما يلقاه 

من اقتبال توظيفي ، و من انط%ق يحققه المصطلح من تقارب إبداعي بين الباث 

  .والمتلقي ، وتواصٍل في التشكيل بين التراث و الحداثة 

و مع ما يحدثه من ھذا الجدل المتصاعد في تحديد أبعاده و صورته الكاملة، وما 

يثيره من تساؤ5ت حول روح ا�لية وعمرھا ا5فتراضي والحقيقي ؟ ھل تجسد مدلولھا 

في ب%غتنا القديمة؟ و إن كان فما ھي ا6شكال التقاربية التي اتخذتھا فيھا؟  و ما حظ 

  ھا في منظومة التعبير الجمالي المنجز قديما وخاصة حديثا؟ تواجدھا ومستوى التعامل مع

مصطلح حداثي ؛ كان ثمرة الترجمات العربية لUبحاث  déviationفا5نزياح 

والدراسات الحداثية الغربية ، وما كانت تقترحه من أسماء �لياِت الفنية التعبيرية في 

ثون تحويرات عن تلك التي ا;نتاج الشعري خاصة ، و يعتبرھا نقادنا العرب المحد

عرفھا تراثنا اللغوي و الب%غي النقدي ، و التي تتمثل في الحذف والزيادة و التقديم 

  ...والتأخير ، و ا5عتراض و ا5لتفات 

و يمكن اعتبار ميل ابن جني في تأكيد ارتباط فنية التعبير إلى المجاز ، من روح 

، واسطة )1(ق با5تساع والتوكيد والتشبيهمعنى ا5نزياح ، وجعل جمالية التوظيف تتحق

في د5لتھا ، و ربط الجرجاني بين التوسع المعنوي ل%نزياح مفھوما با5ستعارة، وأوكل 

)2(إليھا قدرة التصرف في الك%م ، والتوسع بما يضمن للفظ الشاعرية و ا;جادة 
، أما  

جماليا في الد5لة ، ومھارة  ابن ا6ثير فيجسده أي ا5نزياح مفھوًما فيما يعتبره توسعا

)3(غير محدودة ا6بعاد
  .ُتستخدم في الك%م ، ويكتسب بواسطتھا المعنى انساقا جديدة  

                                                 

 . 292، تحقيق محمد علي النجار ، دار الھدى ، بيروت ، د ت ، ص  2الخصائص ج  :ابن جني .)1(

 .107ص ، د5ئل ا;عجاز : عبد القاھر الجرجاني .)2(

، قدمه و علق عليه أحمد الحوفي و بدوي طبانة ، دار  2المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ج: ابن ا6ثير .)3(
 .78، ص 1977ھرة ، النھضة للطباعة و النشر ، القا
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لقد تنبه اللغويون القدامى في مصنفاتھم إلى ما يحدثه ھذا التغير في المدلول، حينما 

دثة على مستوى َيْعَمد المبدع إلى تغيير تركيب الجملة ، وما تفعله تلك الظواھر المستح

سياق الك%م عموما ، ليلمسوا ا5خت%ف بين نمطي التعبيرين ويصلون إلى أن ما يحدثه 

السياق من جمال صوري ، و ما يجده المتلقي من لذة فنية ، إنما يعود أساسا إلى أعمال 

و 5 تزال ترى شعرا  «تلك الطاقات الفنية التي باتت وجھة الشعر ، تستعذب انسيابه 

م  يروقك Vَسْمُعُه و َيْلُطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قُد

ل اللفظ عن مكان إلى مكان  Vفيه شيٌء وُحو«
)1(

 .  

إن ا5نتھاك الفني الذي يمارسه المبدع في حق اللغة ، إنما يجسد مدى ما تحققه ھي 

و أحسن في سياق مختلف ،  ذاتھا ، في واقعھا من تلون د5لي ، قد يرسم معاني أبدع 

يساير رغبة المبدع في رحلة استكشافه عن صدفات ا;بداع داخله، ليستعين بقدرة اللغة 

في ا5بتعاد بالصورة إلى حدود أبعد ، مما يتصوره ا5عتقاد الضيق 6فق التعبير 

يرة ومستويات الد5لة ، بل قدرة البناء اللغوي القار في امت%ك السياقية دون حركية كب

  . وجھد مضني ، قد يجر التحول في مواضع الكلمات إلى خلق فضاء جديد غني با;يحاء

فالخروج عن الحدود المعيارية لبنية الجملة السياقي 5 يكون اعتباطا ، إنما يكون 

لھدف جمالي محدد ، و طلبا لرقة تحدث في البناء التركيبي للجملة ، و سياقا جديدا يمنح 

  .راًء ، و ھذا ما يمكن وصفه بالشعرية الد5لة توسعا و ث

لقد تأثر التنظير العربي في مواكبته للممارسات النقدية الحداثية ، بالمصطلحات 

الوافدة من ا6دب الغربي ، و المترجمة في بعضھا بمجھود فردي قد يشوبه النقص 

 والخطأ ، و بذلك راحت ھذه الجھود تلوك ھذه المصطلحات ، وتوسع استخدامھا من

منظور واقع الحال ، حتى باتت أسس تنظيرنا الفكري تنتظر ما يخطه مھوسو التصور 

الحداثي الغربي المتحرر ، الذي 5 يقف عند حد ، فظھر مفھوم اللفظ بأشكال متنوعة 

  .  وتناقلته الترجمات بتسميات متنوعة لفظا متقاربة مدلو5 ، لتقاربھا في اللغة ا6م

أسبقية و قيمة الجھود غير اليسيرة ، التي بذلھا الحداثي  و يثني الدرس النقدي على

في تحديد مفھوم ا5نزياح ، وأن دراساته في مدلول المصطلح " جان كوھن "الغربي 

                                                 

 .117د5ئل ا;عجاز ، ص : عبد القاھر الجرجاني .)1(
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عرفت موضوعية و دقة أكبر ، اعُتبرت لبنة لغيره من النقاد غربا وعربا ، ثم توالت 

يو سبيتزر و بيار جيرو مجھودات معتبرة لكل من ميشال ريفاتير وشارل بالي و ل

با6سلوبية ، و أن اللغة ، قد اجتمعت في منطلقھا على ارتباط  وغيرھم وھنريش بليت

، إذا غلب عليه الجمود كان  القانون المعياري الذي يحكم أي لغة في مدلولھا التواضعي

على ، وكلما كان التجاھل في اللسان لھذا القانون، وانفتحت اللغة بذلك  موتا للعنصرين

يتحقق الشعر إ5 بقدر تأمل  «فضاءات د5لية غير محدودة، صلُحت اللغة للشعرية، ف% 

،  ھذا يفترض تكسير الھياكل الثابتة للغة ، و اللغة و إعادة خلق اللغة مع كل خطوة

»وقواعد النحو وقوانين الخطاب
)1(

.  

بي الحداثي، و تحديدا من ھذا المفھوم المتجدد للشعرية الذي يشمله التوجه الغر

ومن ع%قة اللغة بالد5لة، ينطلق تقبل الجھود العربية لمفاھيم المصطلحات الغربية ؛ 

فعرف مدلول ا5نزياح كغيره من مفاھيم الحداثة اجتھاد منظرينا المعاصرين ، في إحكام 

تعريف ينبلج من ترجمة مفھومه ، انط%قا من كتب أولئك اللغويين الغربيين الدارسين ، 

ضمين تلك الرؤى بعض التفسيرات ، فظھر المصطلح في إنتاج عديد رواد مع ت

ومبشري الحداثة بشكلھا الغربي و روحھا العربي ، من أمثال الناقد كمال بو ذيب ومحمد 

بنيس و الغذامي ، و ص%ح فضل و أدونيس ، و عبد الس%م المسدي و نور الدين السد 

كبير، أصبح و سيظل يلقح ا;بداع العربي وغيرھم ، لتكون أعمالھم فاتحة على جھد 

بالروح الجديدة، وُيلبسه حلل الحداثة بعد تقشيبھا بروحه الخصوصية، التي لم يتخل عنھا 

  .على مسار إنتاجه حديثا ومعاصرا

جت ھذه المجھودات بوضع مفاھيم متنوعة لمدلول مصطلح ا5نزياح ، تتقارب  Vوُتو

اختيار الكلمات التي تشكل متن التعريف ، ويمكن  في مجملھا في المعنى ، و تختلف في

انحراف عن «أنه : جمعھا فيما وضعه الناقد نور الدين السد في تركيبه اللغوي قائ%

»المألوف من أجل تشكيل جمالية الخطاب المشحون بطاقات تأثرية 
)2(

، و ھو لب ما  

تشكل با5نزياح المستمر أن الشعر ي «بينه كوھين عن إبداعية اللغة الشعرية ؛ حين يرى 
                                                 

،  1ترجمة محمد الولي و محمد العمري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، طبنية اللغة الشعرية ، : جان كوھن .)1(

 .176، ص 1986

 .179، ص  1997ر ، ، دار ھومة ، الجزائ 1ا6سلوبية و تحليل الخطاب ج: نور الدين السد.)2(
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»عن اللغة الشائعة 
)1(

، أو ما يسوقه الناقد عبد الس%م المسدي من تعريف تودوروف  

لحن ما كان يوجد لو أن اللغة ا6دبية كانت تطبيقا كليا لUشكال  «للمصطلح ؛ من أنه 

»النحوية ا6ولى 
)2(

 .  

القديم العدول، ف%زم  مي% إلى استساغة المصطلح حومن ھنا عرف استخدام ا5نزيا

قرائن الدارسين الحداثيين ، وقد يكون ذلك التأكيد محاولة ل%ستق%ل بالمصطلح عن 

، في ظل ما ُعرف  ، والتماس دقة توصيفه فيما كان قد وضعه ا6س%ف السياق الغربي

عن لغة العرب من دقة وطواعية ، تنقاد إلى الرغائب و تحقيق ا6ھداف المرجوة ، 

المبدع في نقل ما يريد بالصورة التي يراھا مناسبة ، فا5نزياح 5 يعني كسر وتساعد 

»مخالفة القواعد ، و إنما يعني العدول عن ا6صل  «عمود اللغة بـ 
)3(

، و ما تقتضيه  

الفطرة اللغوية في سياق التركيب بد5لته الوضعية ، من تحول في إنسياقية المحمول 

  .ا;بداع  تحقيقا لغاية شاعرية اللغة و

فا5نزياح إًذا اجتھاد من اللغة بأن ثمة تراكيب متعددة ، يمكن أن تحملھا الصياغة 

النحوية الواحدة ، و أنھا تستطيع خلق ع%قات جديدة ، يمكن أن يسلخھا التوظيف من 

التعبير التركيبي الواحد ، قد يزيد من ا5نتباه إلى عديد الد55ت التي يكتنزھا النص ، 

عن ا;فصاح عنھا ، و يمكن قراءتھا انط%قا من التطويح بتلك ا�ليات البيانية ويصمت 

المتعددة ، و التي توصل الذوق بقيادة المعنى إلى حال جديدة ، و السياق إلى ا5نعطاف 

  .بالد5لة جھة نبع من التصورات 5 يمكن حصره 

إبرازه انط%قا أما عن تمظھره في ا;نتاج الشعري الجزائري المعاصر ؛ فيمكن 

من تمظھراتھا التي أقرھا ب%غيونا القدامى ، و يثبتھا المحدثون و زادوا في توسيع تلك 

التمظھرات المحددة ، و من أبرز صورھا ما يمكن م%حظته من خ%ل ما يقوله الشاعر 

  :عبد _ حمادي في قوله 

  وَغاِشَيُة الُغْفَراِن .... َساِدَنُة ا6َْفَ%ِك 

                                                 

 .182بنية اللغة الشعرية ، ص : جان كوھن .)1(

 .103.  102، ص ص  1993ا6سلوبية و ا6سلوب ، دار الصباح ، القاھرة ، : عبد الس%م المسدي .)2(

،  1المركز القومي للنشر ، أربد ، طفضاءات الشعرية دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل ، : سامح الرواشدة .)3(
 .53، ص  1999
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  ِفي َولَِه الَمْجُذوبِ  َتْمِشي

  ُتْسِرُج ِبالُيْمَنى َجْذَوَة َناٍر 

  َتْحِمُل ِبالُيْسَرى َشْرَبَة َماءٍ 

اِر الَجنRة  Rُتْشِعُل ِبالن  

ارْ  Rُتْطِفُئ ِبالَماِء الن...
 )1(

  

ف في ترتيب عناصر الجملة الواحدة من أشد مظاھر ا5نزياح شيوعا؛  Sيعد التصر

،  يعطي  حقه التأخير ، فترتيب الجملة ينبني على نمط صوري حين يتقدم في السياق ما

الوحدات البنائية للسياق حق التقدم و البروز ، ممثلة في المسند والمسند إليه ، وما كان 

من لواحق التركيب يمنحه السياق اللغوي واجب التبعية ، وحينما نقارن في تلك الجمل 

... تسرج ( بين الفعل ومفعوله في السياق المكونة للنص ، نجد شبه الجملة قد فصلت 

، ليعود السياق ) النار ... الجنة، تطفئ ... شربة ماء ، تشعل ... جذوة نار ، تحمل 

  ".يسكنھا التلويح لغايات" لطبيعته في ا6خير حين يقول 

إن استغناء الشاعر عن حروف الربط بين سياقاته التعبيرية ، ُيَعد آلية فنية يھدف 

ا إلى إشاعة التساؤل ، و بتكرارھا يصبح المحذوف ھدف البناء الفني للمبدع ، من ورائھ

يطارد من خ%له المعنى و يحاول محاصرة الد5لة ، علھا تستقيم الصورة في ذھنه حتى 

تتمكن من تقدير المتلقي ، فـن%حظ ابتداء الجمل بأفعال توحي في سياقھا بالترتيب والفور 

تقديراً من الشاعر ،  عن حرف العطفالتوظيف تغني معھا اسالتراخي ورغم ذلك  أو

حرا منفتحا على ما قبله وما بعد من تراكيب وتركه حيز الد5لة، توسيع في ورغبة منه 

فتحدد حريته ، بل يريد له  معطوفحقيقية للعطف، تمنحه صفة الركيزة ولكن دون 

  . يظل محلقاً على نحٍو مستقلالمبدع أن 

توسع توظيف آلية الحذف و تنوعت مظاھره ؛ من حذف امتد من مكم%ت لقد 

الجملة ، و عديد أنواع عناصرھا التي تسمى بالزوائد ، إلى أن بلغ ا5ستغناء في السياق 

عن بعض أركان الجملة ، و زاد مدلول الحذف أن حلق إلى آفاق أخرى ، أوكل إليھا 

ن ع%مة الحذف إلى صمت الك%م و البياض الشاعر المعاصر أمر ا;يحاء بالد5لة ؛ م

                                                 

 193 192قصيدة جوھرة الماء ، ص ص : عبد _ حمادي .)1(
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المتكلم ، و بات النص نھشا لھذه ا�ليات التي راحت تسافر بالمعنى إلى أبعد مظاھر 

  .ا;يحاء ، حتى بلغت عوالم الغموض الذي يراه المبدع أفضل وسيلة للخطاب و ا;يحاء 

قناة للتواصل وتحول الحذف خطاًبا خفًيا يصل المبدع بالمتلقي ، و يفتح بينھما 

خارج سياق النص ، و حينما يتحول جسد القصيدة إلى ع%مات متعددة للحذف ، يمكننا 

تصور عدد القنوات المفتوحة سريا بين الطريفين ، إذا تأملنا قصيدة الشاعر محمد 

  :  مصطفى الغماري التي يقول في بعضھا 

  َيا أَْحَباُب ُتَنِشُدُكمْ .. لَْيلَى ا6َِسيَرةُ 

  َحْيُث َتَواَرى َضْوُء َكلَِماِتي.. َك ُھَنا

  أَ َتْصلُُبَھا... _َ _َ ِفي لَْيلَى 

لِيِب ؟ Rَو َما َتْصُحو ُبُطو5َِتي... ِريُح الص  

  َجَعْلُت َفِمي.. ُھَناَك لَْو ُكْنُت َيا لَْيلَى 

 لُِجْرِحِك َبْعًضا ِمْن َضَماَداِتي.. ُھْدِبي 
)1(

  

قطع انعطافة ھمس من الشاعر ، و لو نحصي عددھا في تمثل كل وقفة في ھذا الم

القصيدة ، ندرك مستوى الھمس الممارس في ا;بداع المعاصر ، و كيف أن التعبير عن 

التحول النفسي قد أوكله إلى ھذه ا�ليات ، فباتت القصيدة زماننا توحي و 5 تبوح ، و أن 

تخدمة ، التي تيسر تصوير ما إصرار الشاعر على الحذف من أكثر وسائل ا;يحاء المس

  .تعجز عنه الكلمات 

ومن مظاھر ا5نزياح الشائعة أيضا في مدونة الشعر المعاصر، ما يمكن وصفه 

، وعمده للربط بينھا بروابط 5 يسھل اكتشاف ماھيتھا أو  بكسر الشاعر لسياقية اللغة

ي تصور المعاني التي الغاية المرجوة من ھذا الترابط ، فكثيرا ما يبحث القارئ ويجتھد ف

تقارب الصورة المطلوبة ، لكن المسكين يعود من الد5لة بخفي حنين ، و خاصة إذا 

  : وقف أمام صمت ا;يحاء؛ كحال إدريس بوذيبة

  لَْم َنُك َنْذُكُر َغْيَر ُخَطاَنا

  َتْخَفُق ِفي َغاَباِت الُحْلمِ 

                                                 

 28.  27أسرار الغربة ، ص ص : مصطفى الغماري .)1(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  277 

  َكأَْفِئَدِة الُعْشِب الَمْذُبوِح 

  َقاَيا وْجٍه َشْھَرَياِريٍ َذاِبلْ و بَ               

  إِْلَتَصَقْت َعْيَناهُ                 

)1( َفْوَق َضِريٍح َمْنِسيٍ               
  

و يؤكد النقاد المحدثون على أن ا5نزياح من أھم ا�ليات البنائية للشعر المعاصر 

ا5نزياح  عموما ، بل و ملح طعمه لذلك كثر في متون ا;نتاج ا;بداعي ، وخاصة

التركيبي ، الذي يتعلق بأھم العناصر المكونة للشعرية أ5 وھي تركيب اللغة ، و من 

صور مظھره أنسنة ا6شياء ، أو ما يقابلھا من مدلول تشييء الروح ، بما يتجاوز مدلول 

ا5ستعارة البيانية ، فقد تتحول القيم في سياق ا5قتراب من الشعرية المتماھية في الد5لة،  

إلى خلع حلل الحياة على جميع الكائنات الجامدة ، والدفع بھا في مجتمع الكيان الروحي 

تمتلك ما تريد من إحساس ، و إذا ما أردنا بلوغ حالة التماھي للشاعر ، مع مستويات 

5 نعثر إ5 على سراب قد يدلج بنا في سماء القصيدة،  الكلمات د5ليا في تركيبھا السياقي،

ي َغاَباِت الُحْلِم على حالة من التردد الشعوري ، الذي يغوص في أعماق لَتْخَفُق فِ 

المفردات فرادى ، و 5 يتجاوز المجال السياقي و الذي أعتقد أن الشاعر 5 يريد من 

المتلقي بلوغ حدوده الھ%مية ، حينما أصبح  للُعْشِب أَْفِئَدِة تذبح على مرأى َضِريٍح َمْنِسيٍ 

عين الحيارى ، حتى اختلطت المسافة على ا;يحاء فتكومت المعاني في إِْلَتَصَقْت به أ

ا6خير ، لينفض الجمع على قصيدة 5 ترتجي من القارئ أن يعيد في فضائھا أي تساؤل 

غير واحد فقط ، ماذا تريد الشاعرة أن تبوح ؟ في ظل ھذا التصاعد ا5نزياحي الد5لي ، 

  .معھا كل الطقوس في بلوغ صوته وصورتهالذي كبل سماء القصيدة بحجب 5 تنفع 

إن تحريك الكلمات عن أماكنھا ا6صلية إلى أماكن أخرى جديدة ، يعطي السياق 

مزيدا من ا;يحاء ، و رغبًة أوسع في تحريك الد5لة في كل اتجاھات ا;حساس التذوقي 

لھا كما شاء، للمتلقي ، و يمنحه فسحة من التأويل و القراءة ، ليتحول بين يده عجينة يشك

فليس الشاعر بذلك ھو مبدع النص وإن َكتب اسمه عليه، بل القارئ ھو بطل الظل، 

من قتل لوجود المؤلف ، و ينتصر لحياة " َباْرْت "ويحقق في قراءته تلك ما ذھب إليه 

                                                 

 . 9أحزان العشب و الكلمات ، ص: إدريس بوذيبة .)1(
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القارئ بمدى ما يبذله من جھد في فك تلك الرموز، فيا ترى كيف نقف أمام ما ينقشه 

  : يسي في ھذا المقطع الذي يقول فيهالشاعر يوسف وغل

  ..ا نR كُ  دِ عْ ي البُ فِ  نِ يْ يبَ رِ قَ 

  !!..  انَ رْ صِ  بِ رْ ي القُ فِ  نِ يْ يدَ عِ بَ  

  !؟ انَ يْ قَ تَ الْ  الِ مَ ي الرV ادِ وَ بِ  نِ يْ تَ افَ صَ فْ صَ ا كَ اذَ مَ لِ 

  !؟ انَ قْ رَ تَ افْ  مR ا ثُ نَ قْ انَ عَ تَ  لٍ مْ رَ  وَ  جٍ وْ مَ ، كَ  لٍ يْ لَ  وَ  حٍ بْ صُ ا كَ اذَ مَ لِ 

  !ا ؟نَ قْ رَ تَ افْ  اقِ رَ الفِ  لَ يْ بَ ا قُ اذَ مَ لِ 

ُ فَ  َ بِ  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  نُ لِ عْ أ   :ا نR أ

)1(! قْ رِ تَ حْ نَ  يْ كَ  ارِ النR  نَ ا مِ نَ رْ رَ فَ 
  

إن مفارقة ا5نزياح التركيبي ُتطل في ھذه القصيدة من َقْبل استوائھا ، ليجمع 

ْن يخرج من حفرة الشاعر في أسطرھا الشعرية ھذه من المفاجآت ، ما يجعله ما إ

التضارب السياقي المقصود في مطلعھا ، حتى يسقط في ھوة التساؤل الغامض في 

ليجر قارئه إلى بيداء التأويل الخالية ، ثم يفاجئه "  !؟ لماذا قبيل الفراق افترقنا" م%محه 

فررنا من النار كي " بالرد يحمل ذات المستوى من غموض السؤال أو يزيد ؛ مضمونه 

، لينتبه إلى أن التعالق اللغوي الذي يريد المبدع إثارته ، سر نفسي ينبني على "  !نحترق

ِردة شعورية سياقية ، تجعل من ا5خت%ف تآلفا و من الوصال تنافرا ، و ن%حظ في 

النموذج كذلك انزياح التقديم و التأخير ؛ يتمثل في تقديم المشبه به كطرف أساس للمماثلة 

كصبح " ، و "  !كصفصافتين بوادي الرمال التقينا؟: " حين يقول على حساب المشبه ، 

، و ما يحدثه التغيير في مواضع الطرفين من رغبة  "وليل ، كموج ورمل تعانقنا

، بذكر الطرف الذي يستوجب التأخير، فينتج ) وجه الشبه ( ا;سراع في حمل الد5لة 

يولد فيھا رسًما جديدا للجمال ، ما  عن كسر سياق الترتيب للعناصر البانية للصورة

  .  وا;متاع الشعري 

ھكذا يمنح ا5نزياح قدرة ا;بداع للمتلقي ، و يضع بين يديه مزيدا من ا�ليات الفنية 

المساعدة بمفھوم توظيفھا ، و حداثة تأثيرھا تتحول كالعصا السحرية ، يدفعھا في جسد 
                                                 

 . 38، ص  أوجاع صفصافة في مواسم ا;عصار: يوسف وغليسي ).1(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  279 

عة تجلي ناظري المتلقي وتبھج أفقه السياقات الحاملة للد5لة ، فتتحول إلى أشكال بدي

التخيلي بالصور والمشاھد البانورامية ، ولكن إن أُسيء استخدام ا�لية انقلب السحر على 

  .الساحر ، و انفرط عقد جمالھا

  

  :ـ الرمز و ا.سطورة  4 

   

الرمز من أوسع آليات المساَعدِة الفنية ، اكتسب تلك ا5لتفاتة من خ%ل ما يشيعه 

المعنى، وما يثيره من عمق ا;حساس حتى غدا من أھم الروافد، التي تقوم  من خفاء

عليھا الشعرية المعاصرة ، فمھما كانت صورته يستطيع لفت ا5نتباه لوجوده ،  فتتكثف 

الد5لة من حوله حتى يتحول إلى بؤرة القصيدة كلھا ، و كم من عمل فني أصبغه 

ة ، و ما تواجدت تلك الرموز إ5 انفتاحا للقراءة بالحيوية و ا;ثارة ، و فجر فيه الد5ل

على معاني يصعب التحكم في اتساعھا، بل و تتحول في كثير من صورھا إلى متراكم 

  .  د5لي يتحكم في المعنى ، و 5 تستطيع الفكاك من قبضته 

وقد حفلت الدواوين الشعرية بعديد الرموز العامة والرموز ا6سطورية، وخاصة ما 

قة بموروث ھويتنا تاريخيا و دينيا و حضاريا ، حاول من خ%ل استنطاق إرث له ع%

، يستوجب استج%ء  ، الذي بات في منظوم الوقع العام نموذًجا جماعًيا الشخصية الخاص

ما يحمله من مشمول د5لي ، يتطلب استدعاءه دون غيره من الدوال الرمزية ا6خرى ، 

ة النفسية الشعورية ، التي يطلبھا إطار الحال المرجوة و ھكذا ي%زم كل رمز واقع التجرب

  . في التوظيف 

وبذلك فاختيار الرموز الحضارية تخضع لمدى م%ءمتھا للواقع ، يمتص منھا 

المبدع الحدث و يستحلب منھا المتلقي الد5لة المعنوية ، فمن د5ئل قدرته تحويله 

ة حسية يتزايد نشاط ا;ثارة حولھا ، الصورة من كينونتھا الحدثية الواقعية ، إلى بؤر

، فالتحول الشامل لمفاھيم  ويصبح النزوع إليھا إثباًتا للتحكم في مقاييس الشاعرية وآلياتھا

،  الشاعرية ، تجعل المبدع المعاصر في اختبار دائم ;ثبات قدرته على تحقيق ذاته

د إلى ما تستحوذ عليه والرفع من نوعية إبداعه وتخصيب الد5لة و إنمائھا ، با5ستنا

  .الذاكرة من موروث بجميع أنواعه 
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و بما أنه من ا�ليات الفنية البديعة ، كان من الطبيعي لصورة المرأة أن تتمثله 

وتتبناه ، لما للرمز من شديد ع%قة بالبوح و ما يتكئ عليه من عدم ا;فصاح، وما يحمله 

، وإذا رأينا حضور الرمز في ا6دب من طاقة ا;يحاء وغموض الد5لة و فسحة التأويل 

)1(الجزائري ، يمكن ا5ستئناس برؤية المرحوم عبد _ ركيبي الذي أكد لي
أن أدبنا  

المحلي الحديث ، لم يعرف الرمز بمفھومه الدقيق و مدلوله الواسع ، إنما عرف من 

من في ذلك خ%ل انطباعية التصوير وفنية تشكيل العام الرمزية ، ومرد رؤية الناقد تك

التوظيف النوعي و الكمي لھذه ا�لية ، الذي كان بصورة غير واعية ، وكان من عفوية 

الشعراء إتباًعا للنماذج الوافدة من أدب الغرب والمشرق، غير أنه وفي بداية الثمانينيات 

ف توظيف ھذه التقنية التجديدية بأسلوب أكثر مرونة ، غبدأت ا6ق%م الجزائرية ينتابھا ش

ما كان عليه ا5ستخدام قبل ذلك ، من خ%ل سعيھا في التخلص من الرموز اللغوية ذات م

المصطلح الواحد و الد5لة المعرفية الثابتة ، و الذي كان توظيفه في إنتاج ھذه المرحلة 

)2(بطريقة آلية، جعلت أغلب مدونة توظيفه متقاربة في ا5ستخدام إلى حد التشابه
، و ما  

سعينيات حتى بات ذاك المفھوم الواسع في توظيف الرمز على قدم من أن حل عقد الت

ا5ستواء وا;غناء ، و بات ذاك التوظيف يتسم بوعي شديد ، ودراية دقيقة بھذه ا�لية 

  .الفنية و أساليب توظيفھا

و من بين الرموز التي َجَرْت على لسان شعرائنا ، في سياق الد5لة ذات ا5رتباط 

لنخلة تاريخا حضاريا و إرثا تليدا من بقايا عزة ا6مة وشموخھا ، با6رض ؛ رمز ا

ارتبط لفظھا بالعروبة فترسخت في ا6عماق ، خاصة و أن أرض الجزائر تحتفي بعدد 5 

يستھان به من شجرھا ، ف%زمت قداستھا تاريخ ھوية ا6رض المجيدة ،  وصبرھا في 

أي ثمر فيھا رغم تنوعه ، فباتت ت%زم صناعة مجدھا ، فغلبت عليھا برمزيتھا أكثر من 

الذات فطارت رمزا لھا ، فيطالعنا الشاعر محمد زتيلي باحًثا من خ%ل رمزيتھا عن 

ارث ضيعه ا6جداد في الصحراء ، ليعترف في ثنايا ا6لم أن ما ضيعه مجدا و شرفا و 

                                                 

الحديث ـ أحمد سحنون أنموذجا ـ دار بوسعادة للنشر و التوزيع ،  الطبيعة في الشعر الجزائري: سليم كرام .)1(
 . 233، ص  2014،  1الجزائر ، ط

 . 555الشعر الجزائري الحديث ، ص : محمد ناصر .)2(
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و 5 تعاتب  تاريخا تلك القامة التي تشق عنان السماء ، لتبقى حتى مع التضييع تقاوم

  :6نھا رمز صفاء العشق ، و سمو الطبع و رقته ، فھي تبقى معشوقة الجميع يقول 

 َھْيَفاءْ  َباِسَقةٍ  ِعْشقٍ  َنْخلَةِ  َعنْ  أَْبَحثُ  إِِني

َعَھا Rْحَراءْ  ِفي أَْجَداِدي َضي R1(الص(
 

مع  إْن كان محمد زتيلي قد توحد في ُشُعوره ا6لم مع نخلته بغربتھا و سقم حالھا

ا6حفاد ، فإن المرحوم الشاعر عمر البرناوي ينتفض شاھرا سيف اليقين مدافعا عن نخلة 

قلبه ، مؤكدا أنه 5 مثيل لھا ، امتلكت كل د5ئل العظمة و ا6نفة والشموخ ، ف% يدانيھا 

اللؤم أو السوء أو ما يمكن أن يزري بحالھا ، لكونھا قريبة من الفؤاد صديقة ورقيقة 

  :شامخة عم%قة شذية رحيمة، و سيدة كريمة 5 يصيبھا الضيم ، يقول الصفات ،

  َيا نْخلًَة َما ِمْثلََھا أََحٌد 

  َيا نْخلًَة َباِسَقًة َصِديَقًة َحِميَمة

ًة َرِحيَمة Rَشاِمَخًة ِعْمَ%َقًة َشِذي  

  َفأَْنِت أَْنِت َداِئًما

َدةٌ َكِريَمة  V2(َسي(
  

ـ حتى و ھو يقبرھا تحت الرماد ـ ، على صفة الحياة و ُيلح الشاعر على لفظ النخلة 

و البقاء والمقاومة والدوام ، فنخلة الشاعر عثمان لوصيف ما تزال تقاوم ، رغم الحرب 

و الظلم ، تنوء من واقع راح يطحن أمل شبابھا ، لتحمل مواجعھا إلى شمس الحرية ، 

ت إط%لة نخلته الرمزية تصبو إليھا رغم تعنت العدو في إطفاء شعلة الشمس ، فكان

  : موجعة ، فيقول 

  ِفي َمَھبV الَفِجيَعِة 

  أَْتَبُع َخْطَوِك َعْبَر ُدَخاِن الَمَداِئِن 

  ..و ْھَي َتُموُت 

  و أَْسأَُل 

                                                 

 .28 ، ص1990، الجزائر ،  المؤسسة الوطنية للكتاب،  الحوت مملكة انھيار :زتيلي  محمد.)1(

  .74ني ، ص من أجلك يا وط: عمر البرناوي ).2(
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  أَْسأَُل َساِحَرَة اللRْيِل 

َماْد  Rَعْن َنْخلٍَة ِفي الر  

)1(َحَملَْت ِفي َمَواِجِعَھا َشْمَسَنا الُمْطفأَِة 
   

تعد النخلة نبتة في صحراء الھجر و البداوة و التخلف ، بل باتت أص% ثابتا  لم

ورمزا شامخا ، 5 تقوى أھوال الزمن أو النسيان أن تمحو أثر وجوده ، و يبقى سبب 

القوة في  «استدعائھا و توظيفھا ، يعود إلى عوامل و أسباب يريد المبدع تحقيقھا ، 6ن 

تمد على الرمز نفسه ، بمقدار ما تعتمد على السياق في أي استخدام خاص للرمز 5 تع

صوغ ع%ماته ، بحيث ينبغي أن يكون أداة لنقل المشاعر بغية إضاءة الموقف المراد 

»إيصاله 
)2(

  .، و فضاءات التوظيف الد5لية تتجاوز قيمتھا بمدى ما يحققه سياقھا  

ة ثابتة مبتذلة مرجوة و الرمز ليس معنى جاھزا ينتظر من يستخدمه ، لد5لة صور

اللغة التي تبدأ حين تنتھي القصيدة ، أو ھو القصيدة التي تكون في  «منه ، إنما ھو 

»وعيك بعد قراءة القصيدة 
)3(

، أو كما يسميه مصطفى ناصف ش%ل الد5لة تحملھا  

الشيفرات الخفية ، بين الرمز و المبدع و بين المبدع و القارئ ، ففي الرحلة ا6ولى 

ناء الد5لة ، و التي تزداد عمقا في الرحلة الثانية ، فھو خلق جديد 5 يكتفي بالمحمول اغت

فتبدو تصوراته أكبر مما ھو عليه في الواقع ، عانق غيره و أصبح  «المتواضع عليه ، 

»بؤرة تبلور فيھا قيمة كبيرة
)4(

.  

ة و يعمد الشاعر يوسف وغليسي ومن منطق الواقع الممارس إلى تحويل صور

رمزه للوطن الحبيب ، و إن مازال ينطلق من النبات رمز النماء والخصب و الزيادة ؛ 

لتفت يبصرھا أمامه ، اليختار رمزية الصفصافة ، الصورة التي 5زمت ناظريه أينما 

ويرتبط وجودھا بصورة ظليلة لھا في مكمن شعوره ، فتتحول إلى حب أزلي 5 يكون 

صفصافة مجمل المكان الذي لف فؤاده و مU ناظريه ، 5 إ5 على أرض الوطن ، فالاد

    : فيقول 

                                                 

 . 6.  5ص ص اللؤلؤة ، : عثمان لوصيف .)1(
د5ئلية النص ا6دبي دراسة سيميائية للشعر الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وھران،  : القادر فيدوح  عبد.)2(

 .118، ص  1993،  1ط
 .160، ص زمن الشعر : أدونيس .)3(

 .154، ص الصورة ا6دبية : مصطفى ناصف . )4(



  التشكيل الجمالي لصورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصرأدوات  ��:  	�������� ��  

  283 

  َصْفَصاَفِتي َتْجُثو َعلَى َنْھِر الَھَوى

  ...و َھَواَي ِفي َحْقِل الَمَدى َصْفَصاَفة 

  ِريٌح َتُھزS ُحقُولََنا و قُلُوَعَنا 

  ...ِفي َزَمِن الَجَوى 

بَ ... ( َما أُْھِديِك .. أُْھِديِك  Vا َيا ِريَح الص... (  

يِح  Vَصْفَصاَفٌة َمْھُموَمٌة َتْتلُو اْنِكَساَر الر  

َبا  Rِفي َفْجِر الص...
 )1(

  

قد تعجز اللغة بما تملكه من عنفوان د5لي و دقة و اتساع في المعنى ، من ا;حاطة 

بما تملRك الشاعر من حال ، و 5 يسعفه كم المفردات المقترحة من لسان العرب،  و ما 

إضافات لغوية عبر توالي العصور ، فيكون م%ك الحال تلك أن تتجسد احتواه من 

بواسطة الرمز ، فيرتاح المبدع بذلك من حال التشنج اللغوي الحادثة، بمصادفة تلك 

الصورة التعبيرية الصامتة؛ فالصفصافة باخضرارھا الدائم وصمودھا في وجه النوائب، 

لجزائر ، بقدرتھا ال%متناھية على الصمود تمثل في يقين الشاعر وغليسي قداسة المكان ا

في وجه المواجع وا�5م و ا6عداء ، و لم يكتف با5نط%ق من لفِظ رمزه مسندا إلي ياء 

مثيًرا «، التي تدل على التماھي العام في صورتھا ، وتصبح ) صفصافتي (النسب 

»تجريدًيا لeشارة إلى عالم ا6شياء
القصيدة، بل ، يستوجب تموضعه في مجموع )2(

  .تجاوزه بأن كانت الصفصافة بؤرة الد5لة في عنوان الديوان كله 

و ما تبوح به تلك الرموز يدفع المتلقي إلى البحث في ذاكرته ، عن بقايا الد5لة 

التي تحملھا ، فيجتھد في نخر عبابھا ، ويندفع با5جتھاد في قياس قراءة المحمو5ت 

ابه لتلك القصص في حال الشاعر ومآل قصيدته، فتنفرج التاريخية، والتماس عوامل التش

  .الرؤية على ع%ئق 5 تخلو من حسن في التقدير، وإبداع في ا;يحاء

كما أن الرمز ا6سطوري 5 يعبر عن سذاجة التجربة التي أنتجته ، إنما ھي تراث 

ول رمزية إنساني تأخذ التجربة الفنية من قصتھا المفتاح لد5لة القصيدة ، ولذلك يتح

                                                 

 .14أوجاع صفصافة في مواسم ا;عصار ، ص : يوسف وغليسي . )1(

 .102، ص معجم المصطلحات العربية في اللغة وا6دب : و كامل المھندسمجدي وھبة . )2(
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ا6سطورة إلى معادل د5لي ، 5 يخرج من أنه قصة يريد استكشافھا مرة أخرى، و أن 

يعود بواسطتھا إلى مستوى بساطة الحياة الشعورية المعاشة ، فالحلول في مستوى 

التصور الد5لي لشخصية الرمز ترفع من سياقية التوظيف ، فتؤول القصة القديمة إلى 

، ويصبح ا;يحاء الشعوري ھو نقطة القصيدة الجوھرية ، كما منطلق الصورة المرجوة 

تحولت في بؤرة الشاعر عز الدين ميھوبي فنية شخصية زليخة ، التي أثارھا توحد ا5سم 

بين شخصيتين ؛ ا6ولى حاضرة بواقع الوجود ا6ديبة زليخة السعودي ، و الثانية 

،   ، ليثير الشاعر ما جمع بينھما المستحضرة بواقع التشابه زوليخا يوسف امرأة العزيز

ليكتشف من ذلك و يخلص إلى بعض م%مح التشابه ، يمكن بلوغ تصوره في قوله يؤبن 

  : وفاة المبدعة الجزائرية زليخة السعودي التي عاجلھا الموت في قمة عطائھا 

  أَْنِت الَقِصيَدةُ َيا ُزلَْيَخُة 

  لَْسُت ُيوُسفَ 

  5 و 5 َحتRى الَعِزيزْ 

  لَْسُت أَْكَثَر ِمْن َفًتىو 

  ِفي َصْدِرِه ِدْفُء الُحُروْف 

ِعِه أََتى S1(و ِمْن َتَوج(
  

إًذا زوليخا يوسف تملك من ا;حساس ما أوصلھا إلى مرض العشق ، الذي كاد 

، وزوليخة الواقع  يودي بحياتھا ، بعد أن أذرى ما ملكت من مجد و سيادة و رفعة شأن

ل  Vطاقة ذاك القلم المبدع إلى ھباء ، فكلتاھما مورد سخي منح يذروھا الموت ، و يحو

المبدع طاقة إضافية على ا;بداع ، فامتص من واقع القصة القديمة والحديثة ، ما أمكنه 

، ليكون في ا6ولى جمال  أن يرسم عشق الجمال الذي برعت ا5ثنتان في تجسيده

  . يوسف، وعند الثانية جمال ا;بداع المنتج

، يقبسه الشاعر من أعماق حاله الذھني  اواعيً  احسيً  اعتبار الرمز نشاطً و يمكن ا

السيكولوجي ، للتأكيد على تلك الروابط ا;نسانية التي تظھر من خ%ل الحضور الفعلي 

للرمز ، و شغله لحيز مھما كان حجمه في ذھن المبدع، يريد أن يختبر به مدى ذاك 

                                                 

 . 31عولمة الحب عولمة النار و يليھا كاليغو5 يرسم غرينكا الرايس ،  ص : عزالدين ميھوبي .)1(
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ه و ا;لغاز بمحتواه على واقع يريد إسقاطه عليه ، ا5رتباط لدى المتلقي ، با;شارة إلي

في إيحائه عما يحتويه 5 يعتمد على مبدأ  «من باب وجود عوامل للتقارب بينھما ، 6نه 

، بل ينبثق من خ%ل أبنية الع%قات  التناظر أو التماثل ، و 5 يتوقف عند حدود المشابھة

م لغوي مكتنز بالمحتمل ، و يدفع بالمتلقي الباطنة ، و ما تفرزه من أنماط تناسبية و نظا

»، يتجاوز حد ا5لتقاط المباشر لUشياء ;عادة خلق ترابط فكري محتدم
)1(

 .  

، اسم  و قد تضمنت توظيفات شعرائنا لمشمول التراث الحضاري العربي

، و من يصلحن لeيحاء الد5لي على " ليلى و عزة و بثينة " معشوقات بني عذرى ؛ من 

ذرة العشق مع المرأة فكًرا ، سواء كانت وطنا أم مدينة ـ كما سبقت ا;شارة سلفا ـ بلوغ 

َة " أو حبيبة حقا ، فقد ذكر وغليسي  Rفكانت الوعاء الذي صب " ليلى العامرية " أما " َعز

فيه عديد الشعراء تجاربھم النفسية الشعورية ، من مثل قول الشاعر ياسين بن عبيد، 

  :ناظريه يرتجي منھا الوفاء المعھود وليلى تتشكل أمام

َجdddْبdddبَ حْ ا أَ ي إذَ ارِ عَ ى ِشdddلdddَيْ لَ  Sبُ ُت 5 الن dddَِل عَ  مْ لdddُتبdddي بِ دِ ْھdddَھdddاثُ دَ ا ا6ْح dddُب والِحَق        

ي إذَ  Vرddddي ولِ ا عَ ِس Vرddddْت ِسddddَم ddddا مِ ھَ رَ اوَ َسddddتِ ارْ  هُ ْنddddـاٌب َي ..ddddُه تَ ا كُ اھَ ـوَ َھddddSلddddُب َع  

ddd كُ ـَ% ْفdddُب وا6َ اِنdddوَ ا الجَ َھdddنْ مِ  ةً يR اوِ ِض َضdddرْ ِل ا6َ ْخdddنَ  لR ُكddd تْ لdddَاوَ طَ  و Sبُ ھُ والش                  

)2(بُ جَ تَ حْ تُ  ـينَ ا حِ ھَ يْ لَ عَ  لS ـدُ ا يَ ھَ نْ مِ  ـرٍ ثَ ى أَ لَ عَ  رٌ طْ ي عِ نِ حُ رَ جْ يَ  و.. ى لَ يْ لَ  ...
  

ھي إن ليلى في نص بن عبيد ترسمھا اليد الحالمة 5 الواقع ، فھي حاضرة غائبة  ف

ته ، و َعَبق عطر أنوثتھا يمU المكان ، ورسوله قبل أن  Rشعار حبه ارتضته أو صد

تجتليھا العيون ، فمھما كان موقفھا يبقى الواقع يتطلب مراقبة تشكيلھا ، رمزية ليلى 

بحبھا الخالد على مر الدھور ، و إن أثبت ا6ثر على سلبيتھا اتجاھه ، إ5 أن إسقاط 

سمھا ذاًتا و تاريخا ، حولھا إلى رمزه المْقِنع ، لذلك تطلب دفاَعھا العشق و تشكله في ا

جھوٌد عدة من شعرائنا ، لتكون رسولھا لمن يريدون وضع حبھم على طبق ذھبي يحمل 

  .اسم ليلى ذاتھا 

                                                 

 .197في الشعر العربي المعاصر ، صلغة الشعر قراءة : رجاء عيد .)1(

 .33 . 32ص، ص  2003، ، الجزائر  منشورات دار الكتب،  معلقات على أستار الروح : ياسين بن عبيد.)2(
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و في صورة أخرى لليلى تجسدت معاناة جزء عزيز علينا ، أ5 وھي فلسطين 

ر بالواجب المقدس، يقول حينما يبعث الشاعر مصطفى الغماري ر Vسالة شوق ُتَذك:   

  َيا أَْحَباُب َتْنُشُدُكمْ .. ا6َِسيَرةُ  ىلَ يْ لَ 

  َحْيُث َتَواَرى َضْوُء َكلَِماِتي.. ُھَناَك 

  أَ ُتْصلُِبَھا... _َ _َ ِفي لَْيلَى 

لِيِب  Rو َما َتْصُحو ُبُطو5َِتي... ِريُح الص  

  َجَعْلُت َفِمي..  ىلَ يْ لَ ُھَناَك لَْو ُكْنُت َيا 

 لُِجْرِحِك َبْعًضا ِمْن ِضَماَداِتي.. ُھْدِبي 
)1(

  

لم يلتزم الرمز ا6سطوري بد5لة ثابتة قائمة على محدودية ا;يحاء ، إنما باتت 

أوسع في التوظيف الحداثي ، فلم يبق من قصة ليلى في شعر الغماري ھنا إ5 صورة 

ين ، ففلسطين حبيبة 5 بد أن يبذل المسلم في سبيل الحب ، الذي يطلبه الشاعر من المسلم

موازيا،  آخرإسعادھا كل غاليه قبل رخيصه ، و لذلك انعطف الرمز عن مدلوله ليحمل 

  .يريد من خ%له استثارة الھمة لحفظ العرض والدفاع عن الُحرمات 

يدة كما أنه المبدع الجزائري لم يبق مستوِرًدا ، داعيا لھذه الرموز من عصور بع

قصائد بيدفعھا إلى الخلود  عنه ، بل أصبح يصنع ا6ساطير بصورتھا الواقعية ، و

العرب، فقد كانت الثورة الجزائرية مصدر حياة تلك الرموز وعنوانھا ، وكانت ا6وراس 

و عديد مجاھديھا رموزا خالدة في عمق الذاكرة ا;نسانية ، و من تلك الرموز شخصية 

نى ببطولة نضالھا عديد فحول الشعر العربي الحديث والمعاصر جميلة بوحيرد ، التي تغ

  :ما أغرى الشاعر محمد بلقاسم خمار أن يقول عنھا

        َيddddا َجِميلddddَُة َو أَْنddddِت َحًقddddا َجِميلddddَْه 

َجdddddاِل و لَِكdddddْن         Vُد لِلرdddddَجَد الَمْجddddَس

ُكddddلS ُحddddٍر َدَعddddا ِبَصddddْوِتِك ُمْھَتddddا       

dddddْبُر َيdddddا Rى الصdddddوأََب           R5ُِة إdddddََجِميل

ةٌ و ُبُطولddddddddddَْه        Rزddddddddddاٌل و ِعddddddddddو ِنَض

ُجولdddddَْه              Sِك الرdddddَد َراَحَتْيdddddَجَدْت ِعْنdddddَس

ddddddى و ُكddddddلS َعddddddْيٍن َبلِيلddddddَْه        Rا ُمَعنddddddًج

ْنَيا أُْمُثولddَْه     Sدddى الddَوِني َعلddيلَْه أَْن َتُكddَوِس

                                                 

 .28. 27أسرار الغربة ، ص ص : مصطفى الغماري .)1(
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        R5ِْدَناِك إddddddا َعِھddddddُة َمddddddَا َجِميلddddddَي

َھاُر َتَجلRى   Rلَْملِِمي الُجــــــْرَح َفالن  

َدَعddddddddَواٍت إِلddddddddَى الِجَھddddddddاِد َجلِيلddddddddَْه                

ـِديS أَْنَمى الَخِمي Rِبيُع الن R1(لَهْ ــــو الر(
  

لقد صنعت بوحيرد مجد الجزائر ، وارتبط اسمھا بقلعة ا6حرار ، فكثيرا ما اختلط 

تفريق بينھا ، فاستعذبوا ذلك التمازج فعمدوا إلى توسيع ُبعد الرمزين على الشعراء أمر ال

ار الذي ما استطعنا معرفة  Rإنط%قا من ھذا التداخل ، و ھذا ما يمكن لمسه في قول خم

صورة جميلة الذات وتمييزھا عن صورة جميلة الوطن، فتوحدا في أروع تصور يمكن 

الشاعرين سليمان العيسى ونزار قباني تصورھا ، وھذا على غرار ما كان من رؤية 

  .على سبيل المثال ، في توظيفھما لرمزية ھذه الشخصية 

و من ھذا فالرمز أسھم في جمالية التعبير ، و َمكن الشاعر من تجسيد صوره بحلة 

يكتنفھا الغموض نسبيا ، وتطلبْت منه مزيدا من التأمل وا;متاع ، وھذا ما يفرضه 

، الذي يميل إلى فسحة ا;يحاء و إحداث ا;ثارة الشعورية ، بذلك  التصور الحداثي للشعر

اتسعت طاقة الرمزية بأن انزاحت توظيفيا إلى احتواء ا6سطورة، فشاع الميل إلى 

الرموز ا6سطورية ، لما وجده من ھًوى في عمق المتلقي ، وما تقبلته مداعبات الشعراء 

زو5 ، و ما وكلوه إلى ھذه ا�لية من النفسية ، واحتوت بوحھم الشعوري صعودا و ن

مھمة ا;يحاء و تحقيق التواصل مع المتلقي ، في تقريب الد5لة التي يرى بعضھم أنفسھم 

حالة د5لية تعددية ، تتستر  «عاجزين عن إدراك مجمل صورتھا ، لما تتلبس به من 

ية فقط ، بل إلى بحالة كثيفة من الغموض الذي 5 يعود أحيانا إلى تعقيد البنية الشعر

»خصوصية التجربة الحديثة 
)2(

، فاستدعاء الشخصية من عمق التاريخ يتحول مساعًدا  

في ترجمة ا6حاسيس ، و تقريب ما يصبح الصمت فيه أفضل من أي تصريح ، و أريح 

  .للنفس من كل تصوير 

وانط%قا من ھذه الواقع ، لم يكن شغف شعراء الجزائر المعاصرين في توظيف 

ا�لية ، و تھافتھم 5قتناص أوسع ھذه الرموز ا6سطورية د5لة ، وأشدھا قربا من  ھذه

ليس إ5 جزًءا من رسالة القصيدة الحديثة في ھجر الغنائية ،   «الحيز النفسي ا;نساني ، 
                                                 

طنية للكتاب ، حتى ا5ستق%ل ، المؤسسة الو 1945أدب النضال في الجزائر من : عن أنيسة بركات درار .)1(

 .111، ص  1984الجزائر ، 

 . 341الغموض في الشعر العربي الحديث ، ص : إبراھيم رماني .)2(
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وا5مت%ء بالدراما و استضافة عناصر السرد الممكنة ، كسبيل من سبل تخفيف الغنائية 

»والمباشرة 
)1(

و يمكن توقع أن يكون ذلك التوظيف ببعده الفني و ا;بداعي ، إنما ھو  ، 

توظيف غير كامل التصور ، و 5 شامل التحقيق وفق ھيكلة فنية تقر تبني مذھب 

ما5رميه و أ5ن بو الفني ، لتحقيق أھدافه بالتزام ضوابطه و خصائصه التي تقوم على 

لحلم ، شمولية الرؤيا ، الجمالية الذاتية ، الخيال المطلق، نظرية التراسل ، فلسفة ا «

»وا5متداد الزمني الذي يبلغ العصر ا6سطوري 
)2(

، و أمام ھذا التقدير يمكن إسقاط  

حكم الدكتور عبد _ ركيبي في مجال الرمزية على ھذا المجال ، فنقول أن في المنتوج 

وجه الفني الموظف الجزائري رمزية أسطورية و ليس ھناك أسطورة شعرية وصفا للت

  .لھذه ا�لية و ذلك بعد استثناء بعض ا6عمال الرائدة طبعا 

  

  L’ INTERTEXTUALITè: ـ التناص  5 

  

من المصطلحات النقدية التي باتت زھو الحداثة ، وحلية لسانھا ا;جرائي التطبيقي؛ 

 التناص و ھو تسمية غربية لمصطلح ُترجم حرفيا
)*(

، الخاص ليُدل عن الحقل الد5لي  

بكل مترِجم ، و لذلك تعددت ألفاظ تلك الترجمات ، رغم تقاربھا في المدلول المقصود في 

  .  التصور الغربي 

في تحديد ھذا مفھوم المصطلح  Julia Kristievaو تعد جھود جوليا كريستييفا 

وتقديمه ، من أھم منجزات ا6بحاث في علم النص تثمينا لرؤى أستاذھا باختين ،  

دت له ، ثم تلتھا جھود عديدة على غرار أبحاث جرار  فخصصت Rللتناص جھودھا و قع

؛ الذي يرى النص فسيفساء من نصوص أخرى ، و فيما يؤكده  Gerard Genetteجينيث 

                                                 

مرايا نرسيس ا6نماط النوعية و التشكي%ت البنائية لقصيدة السرد الحديثة ، المؤسسة الجامعية : حاتم الصكر .)1(
 .106، ص  1999،  1للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط

  . 341الغموض في الشعر العربي الحديث ، ص : إبراھيم رماني .)2(
)

*
و لذلك أعتقد ـ من وجھة رأيي المتواضعة ـ أنه من خطأ الدراسات المتخصصة في تناول المصطلحات الحداثية ،  )

ھوم لم يوجد اعتمادھا في تعريف المصطلح على أصله اللغوي ، من بطون القواميس و المعاجم القديمة ، لكونه مف
بصورته في تلك المرحلة ، لذلك وجب على لغويينا وضع قاموس يضيف للغة و لسان العرب ما استجد من مفردات ، 

  .لھا ارتباط بما نمارسه في عصرنا الحاضر من فكر و إبداع ، و ما سيكون عليه من مرتكز ھام لUجيال ال%حقة 
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، من أنه 5 يمكن أن نعثر على نص يولد من ذھن   Michel Foucaultميشال فوكو 

  . دته ظ%ل مكانية في نصوص أخرى مستقل عن حياة الناس، بل يتوجب أن تكون لو5

و لم يرفض ب%غيونا القدامى التأثر الذي يشيعه التناص ، بدليل النصوص التي 

كل قديم ) _(و جعل «:تقره ؛ فقد رأى ابن رشيق في العمدة صواب قول ابن قتيبة 

»وك%م علي رضي _ عنه لو5 أن الك%م ُيَعاد لنفدَ ... حديثا في عصره ،
لى أنھم ، ع)1(

استھجنوا ا;غارة على أصيل الصور و المعاني و نھبھا ، فمن البديھي أمر حلول معاني 

قديمة في متون نصوص حديثة ، و من ذلك 5 يمكن اعتبار ما فيه من سوء ما َبشRر به 

بعضھم ؛ من عظيم ما أطلقوا عليه من نعوت ، تبرز المبدع بأبشع وصف ؛ من سارق 

ن ُمقَتبس ، V2(مفصلين في واقع فداحة المرَتَكب ، وشناعة الجرم المقتَرف وُمضم(
حتى  

بات ا6ديب يتحرى أن 5 يقع في دائرة المغضوب عليھم ، و عليه بذلك تحري نقاء 

ِھَم بالسطو على ُملك غيره Sلسانه من بقايا التصور المسبوق، وإ5 ات.  

ك المفھوم ؛ حينما اعتبر أما المفھوم الغربي لھذا التأثر بات ألين و أيسر من ذا

الدرس النقدي عندھم ا6دب المنَجز من طرف الواحد ھو ارث للجماعة ، وأن ا6فكار إذا 

تحررت من ذھن المبدع تحولت ُملكا عاما ، يستطيع أًيا كان ا5ستفادة منھا دون موانع 

بيعة أو قوانين تجرم ذلك الفعل ، فحضور النصوص القديمة روحا و د5لًة ُتَعد من ط

النص الجديد ، و لذلك من جميل الفعل منح ا6فكار فرصة أخرى للحياة ، و لو لبرھة 

بسيطة في نصوص جديدة ، بصوٍر وألواِن تعبير متعددة ، فذلك ما يؤكد على تواصل 

  .الحضارات ، و تكامل ا6فكار و ت%قحھا

التھليل 5نسياق  و أمام ما تفعله الحداثة في إقناع المبدع العربي بطروحاتھا ، بدأ

التعبير إلى التناص ، باعتباره من طبيعيات مدونة اللغة الجمالية ، التي يكتسبھا الفرد من 

ا�خرين ، و لذلك تعددت الرؤى في إخراج تعريف وظيفي له ؛ يتوسع أفقيا أو عموديا 

: انط%قا من تصور جيرار جينيث ، حين يقول  على ما كان من رؤية الغربيين له ،

                                                 

 .91، ص 1ج، الشعر و آدابه و نقده العمدة في محاسن :  إبن رشيق القيرواني.)1( 

: ذكره ابن رشيق من المصطلحات امن ، فمو التمييز بينھا في تقسيم السرقات اھتماما  ب%غةال أھل أولىوقد .)2(
،  ، والموازنة ، وا5خت%س ، وا;لمام ، والم%حظة ، وا5ھتدام ، وا5سترفاد ، وا5نتحال ، وا5ستلحاق ا5صطراف

،  المأخوذ حجم، وقول بنية ال:   المعنىما يتعلق ب وأ،  تتعلق باعتبار اللفظ منھا ما، و ، والتلفيق مواردة، وال والعكس
 .البعد و ھلم جر وبين الطرفين أة يشوالمعا
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ھمني النص حاليا من حيث تعاليه النصي ؛ أي أن أعرف كل ما يجعله في ع%قة ي«

»خفية ، أو جدلية مع غيره من النصوص 
)1(

، وإن تعددْت الجھود في تعريفه ؛ فإنھا لم   

تبتعد عن السياق العام لجوھر ھذا التعريف ؛ فيرى عبد الرحمن محمد القعود فيه أنه ؛ 

تضمين نص ، أو نصوص سابقة في نصوص حديثة ، أو  5 يتحدد مفھومه في مجرد «

ا5قتباس من تلك النصوص ، لتصبح مجرد أثار لھا ، و بخاصة في أحد مستوياته التي 

تسبب الغموض و تعيق القراءة ، يقترب من مفھوم الجدلية الفكرية ؛ جدلية فكرة مع 

»أخرى و مناوشتھا وحوارھا معھا 
)2(

ر وجدلھا، والتناص ، فالنص ساحة لحوار ا6فكا 

تلك الوشيجة الغائرة في  «وسيلة إثارة ذلك، ويراه الباحث الحداثي علي جعفر الع%ق 

النفس ، التي تربط النص الشعري بذاكرة صاحبه ، التي تموج بطبقة من القراءات 

»المنسية، والنمو المعرفي والنفسي
كذلك على وجھه ا�خر ؛  ، و يطلعنا القعود)3(

شبكة معقدة من النصوص متنوعة في الوقت نفسه ، يتقاطع فيھا العلمي  في«المتمثل 

»با6دبي، والحديث بالقديم والتاريخي با6سطوري، والذاتي بالموضوعي
)4(

فھو وسيلة ،  

5 تربط المعنى بالمعنى ، بل الفكر بالفكر و التاريخ بالحضارة ، ھكذا راح مفھوم ھذه 

إلى تعريف وظيفي خالي  ، ليعيدنا الناقد أحمد الزغبي ا�لية يتوسع من جوانبه المتعددة

التناص في أبسط صوره يعني أن يتضمن نص أدبي ما «من كل إثارة، حين يعتبر 

نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه ، عن طريق ا5قتباس أو التضمين ، أو التلميح أو 

ث تندمج النصوص أو ا;شارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى ا6ديب ، بحي

»ا6فكار مع النص ا6صلي ، وتندغم فيه لتشكل نصا جديدا واحدا متكام% 
)5(

.  

    و مع تعددت ا6وساط اللغوية و التعبيرية الجمالية ، يبقي معين الشاعر الجزائري 

ـ على غرار شقيقه العربي ـ الذي 5 ينضب أبدا القرآن الكريم ، بما تتمثله قصصه من 

د  إثارة ، Rو آياته من إحكام السياق ، و ما يمثله في عمق المتلقي ؛ لكونه فسحته التي تعو
                                                 

،  2مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط: جيرار جينيث .)1(
 . 26، ص  1986

ا;بھام في شعر الحداثة العوامل والمظاھر و آليات التأويل ، مطابع السياسة، الكويت، : عبد الرحمن محمد القعود .)2(
 .25، ص  2002، 279سلسلة عالم المعرفة ، رقم 

ان ، مّ الد5لة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، ع: علي جعفر الع%ق .)3(
 .51،ص  2002، 1ط

 .26ا;بھام في شعر الحداثة ، ص : عبد الرحمن محمد القعود .)4(

 .11، ص  2000،  2ان ، طالتناص نظريا و تطبيقيا ، عمون للنشر ، عمّ : أحمد الزغبي .)5(
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على ارتيادھا ، بما يستطيع استشعاره من روح المحتوى ، فمن خ%له تتقارب قناة 

التواصل بين المبدع و مخاَطبه ، ومن بين ا�يات التي يتخذھا المبدعون في سياقاتھم 

، من ِمْثِل توظيف  ا5رتياح ، مما جاء في وصف نعيم الجنةعلى ما يدل على إحساسھم ب

  :الشاعر عبد _ حمادي صورة ا;متاع الصوري و ا5رتياح النفسي في قوله 

  أَْشَھى ِمْن َنَبٍأ َمْوُعوْد 

  ...ِمْن َشَرٍف 

  ...ِمْن ِظٍل َمْمُدوْد 

َدةِ  Vِمْن ِقَصِص الر  

  ِمْن َزَمٍن َمْوُعودْ 

)1( َتَرُف َعْمًداِمْن َذْنٍب ُيقْ 
  


	�������  � :و يظھر فيھا ا5عتماد على الصورة التي يرسمھا قوله تعالى  ���	�*  ���	
	�

�������	
�)2(
، تجسيدا للنعيم الذي ينتظر أھل الجنة جزاًء على حسن ا6عمال ، ويشكل  

حالة ھذا التوظيف تراسل صوريا ، و إيقاعا لتجسيد ا6ثر النفسي ، الذي يوحد ال

، إضافة إلى ما يحدثه من إشباع  الشعورية ، في إطار متماسك من التجربة المعاشة

  .سمعي في تصعيد ذلك ا;حساس 

وفي مسرحية شعرية يقدم الشاعر مصطفى الغماري حواًرا رقيقا بين قيس وليلى، 

ية يصل من خ%له إلى الوقوف على مشارف المعنى ، لُيْسلِم أمر الد5لة إلى محمول ا�

�	�� �: في قوله تعالى�	� ��� !	" #$%	& �'�	��"�() *�	�* �+	,-.�	/	
، ويرى فيه محكم ما يريد )�� )3	#$0 1$2 ��$1 

  :يريد من المعنى ، ليقول على لسان قيس 

و َيddddddddddا َواِدي الِقddddddddddَرى            

و لَْو ُتْلـِقي َمَعاِذيــــــَرَھا     

ُر لَْيلddddَى َسddddَنْلَقاَھا و 5 ِسddddتْ   

)4(َسَيْرِفُض ُعْذَرَھا الُعْذرُ 
  

                                                 

 . 161البرزخ و السكين ، ص: حمادي عبد _ .)1(

 .31، 30ا�يتان :  سورة الواقعة.)2(

 .15و 14ا�يتان  لقيامةسورة ا.)3(

 .132أسرار الغربة ، ص : مصطفى الغماري . )4(
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لقد ألقى الشاعر غ%لة التعظيم على لقاء العاشقين ، و أكسب الموقف من المھابة 

وعلو القيمة ، ما جعله يستمد أحد عناصره من القرآن الكريم ، و لذلك فاخِتياُر النص 

تأكيد العفة ،  الغائب لم يكن ھكذا مفاجأة ؛ إنما ھو رسالة مبطنة من معنى الوقار و

  .  ويغدو بھذا النص الحاضر واسطة د5لية و قناة تواصل

و أخذت عروس القرآن حظھا في قسمة شعرائنا ؛ فتوجھت لھا أحوالھم في 

ا5قتباس ، لما تحمله من صور جميلة تبرز صورة نعيم الجنة ، و ما تحفل به من حركة 

  : ا من صورته ، يقولوانتشاء تغري أمثال عثمان لوصيف ؛ ليأخذ منھا طرف

اَخَتاْن  Rآٍه َعْيَناِك َنض  

َؤى  Sَو ا6َْلَوانْ ... ِبالر  

َياْن  Rَفْيُروَزَتاِن َتَتَند  

 َو َنْجَمَتاِن َتَتَغاَمَزانْ 
)1(

  

و يحفل كذلك الشاعر عيسى لحيلح بعنفوان جمال حبيبته ، فيتمادى في استقطاب 

ى مجمل ما فيھا من معالم الحسن والبھاء، صور آيات السورة الحالمة ؛ حتى كاد يأتي عل

  :وھو يقول 

اَخَتانْ  Rِفي َصْحَراِئي ُھَما َعْيَناِن َنض  

  ُتْسَقى ِمْن َفْيُروِزِھَما الَمْسُكوِب 

انْ  Rى ِمْن َفاِكَھٍة َو ُرمRأَْزَواٌج َو أَْزَواٌج َشت  

َتاِن ُھَما  Rُر ِخَ%َلُھَما َنْھَراْن ... َجن R2(ُيَفج(
  

يتحول النص الحاضر إلى فسيفساء ؛ يحفل بع%مات ما يحمله النص القرآني ھكذا 

� :في قوله تعالى '�	3	4�56	" '�	7�8	& �	�*98: *  '�	�;<$��= �	���>�	? ���$1@A >B$C*D$:* �'�5
�?	� ���E	"	� �F	9G�$: �	�*98:�)3(
 

، عبًقا يستنشق القارئ عطره  يمتص د55ته الجمالية و يبعثھا في فضاء النص الجديد

َة الخلق بتطور استعمال النص  Rويتجلى روحه ، في صورة من الحلول تبدو عليھا ِجد

ن الذاكرة من العودة 5ستحضار الصورة ، ويمنحھا فسحة من  Vالغائب ، فالتناص يمك

                                                 

 .29، ص  1999و لعينيك ھذا الفيض ، دار ھومة ، الجزائر ، : عثمان لوصيف .)1(

 .45. 44صص ، 1986، ، الجزائر ؤسسة الوطنية للكتاب الم، غفا الحرفان  :عيسى لحيلح .)2(

 .68 ، 67،  66ا�يات :  سورة الرحمن.)3(
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لفنية انتعاشة تدفع فيھا بعض المعنى المبتكر ، حتى تتذوقه الذاكرة الجماعية بصورتھا ا

  .5 الشرعية 

و كان من أمر لقاء نبي _ موسى مع ربه ، في باحة وادي طوى ، وما كان من 


��H	#  �:مستوى الحوار الذي لخصه المولى عز و جل في قوله  �	- 	B���" �	I�	=$2 �5�$%$:*  �	"$2 J>"*K

L��M *N5�$0�� 1) �)	� 1�*� 	O5"*K 	O�8$%�/	" �P$%�4�$: 	OQ�	?R�)1(
، فقد استلذ عديد الشعراء بعض ما كان من  

أمر اللقاء ، كٌل حسب ما يراه مناسبا ؛ فقد استأنس الشاعر عثمان لوصيف في خطابه 

  : ، ببعض ما جاء من شريف المعنى و قُدسيه ، فيقول ) قديسة الشعراء( لحبيبته 

َعَراِء ....  !آٍه  Sيَسَة الش Vيا ِقد  

  ًة ِمْن َنَواِفِح َعْبَقْر َيا اْمَرأَ ...  !آٍه 

)2(أَْخلَُع َنْعلِي َو أَْھِبُط َواِديِك 
  

، من خ%ل قداسة  ربة النورو يتجه ياسين بن عبيد إلى توظيف فحوى رسالته ل

ذات ا�ية ، معرجا بالحدث وجھًة أخرى ؛ فإن كان نبي _ موسى سيأتي بجذوة نار قد 

إن شاعرنا بانزياح جمالي آنس نارا ليست ببعيد آنسھا بعيدا ، ليستفيد منھا و قومه ، ف

  : عنه ، بل لقد اصطلى بلھيبھا جراء ھجر حبيبته 

 اتِ مَ سِ  نِ زْ حُ ى بِ وَ ي الھَ فِ خْ أُ  فَ يْ ـى كَ سَ نْ أَ  فَ يْ ا كَ ھَ لَ  لْ ، قُ ورِ النS  ةَ بR رَ 

         اِت ذَ  ـدُ احِ وَ  ـنُ حْ نَ  ا ونَ يْ لَ طَ اصْ  اًرا ونَ  تُ سْ آنَ  تُ نْ كُ  ـى وَ سَ نْ أَ  فَ يْ كَ 

)3(ياتِ رَ كَ ي سَ ولِ ..  ةٌ عَ رْ ى شِ وَ ھَ لْ لِ  نْ كِ ولَ ..  ادٌ حَ و5 اتV .. وٌل لُ 5 حُ 
  

لقد باتت آي القرآن و مجموع أحداثه أداة الشاعر في معراجه ا;بداعي ، يطوف 

بواسطتھا عوالم القداسة و الطھر ، يقبس منھا ما يراه دافعا لقوة وعنفوان المعنى ، و من 

التي تكررت أحداثھا كذلك على ألسنة الشعراء المعاصرين ؛ قصة مريم تلك القصص 

العذراء التي إُتفِق في توظيفھا ا;بداعي د5لًة على قداسة المكان ، فيقول الشاعر عقاب 

  :  بلخير عن جزائر عشرية الدماء ، واصفا ما كان من اخت%ل في واقعھا المأمول 

                                                 

 .12،  11ا�يتان :  سورة طه.)1(

 .40و لعينيك ھذا الفيض ، ص : عثمان لوصيف .)2(

 .13ص،  1998،  1المطبوعات الجميلة ، الجزائر ، ط ،  أھديك أحزاني : ياسين بن عبيد.)3(
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  لُِك َساَفَر ُدوَن َسَببْ َو َبعْ ... و اْنَتَظْرِت َطِويً% 

  و لَْم َتَضِعي ... و َحَبْلِت أَِخيًرا 

  َفَوَضْعِت َيَدْيِك َعلَى َنْخلٍَة 

َطبْ  Sو َھَزْزِت ِبِجْذِع الر  

  لَْم َيُكْن َولًَدا

ا أََفْقتِ ... َكاَن ُحْلًما  Rَو لَم  

)1(و َبْعلُِك َعاَد ِبُدوِن َسَبْب ... اْنَحَدْرِت 
  

 ?�T �LD$M	��S8*7: وكان قوله تعالىO�8$%	&  UV�	��= F$%�E571) *W <*X*� O�8$1*K B>Y�I	�� )2(  مثيرا كذلك ،

مھا بإيحاء آخر حملته لفظة لي% ، للد5لة  Rللشاعر في إبراز ألم غربته في وطنه ، و قد طع

Z�D�H	�'$ �:قوله تعالى على آية و حدٍث آخر ؛ إنھا إشارة ;سرائه صلى _ عليه وسلم في

#	� V$C 1) �*X��	� 1) #$1*K *[)	,	Z 1) �*X��	� 1) 	\
 �]%�8$1 +��D	/*� R	,�H$2 B<1̂)�)3( 
  : فيقول 

أَُغdddاِدُر الَجَسdddَد الُمْضdddَنى لُِغْرَبِتdddِه 

  لَْيً% إلَْيِك أَُھزS الِجْذَع ُمْخَتِرًقا 

َيْبَقddddى و أَْعُبddddُر أَْحَ%ِمddddي و َقddddاِفَيِتي 

)4(ِفي َيِدي َخْيلِي و َذاِكَرِتيَكآَبِتي 
   

من خ%ل القصة القرآنية قيما متعددة ، غير أن الشاعر حملت شخصية يوسف كما 

و 5عتبار حاله النفسي ؛ يوظف منھا د5لة الظلم الواقع عليه من أقرب الناس إليه إخوته، 

ذاته ، فيقول  لينشر التوظيُف بين المتلقين صورة فضاعة الفعل أكثر من قصديته في حد

  :و فكره على محتوى الحدث يراجعه و يقارن وقعه 

  لَِماَذا َكَذْبِت َعلَى َماَما

  َو ِجْئِت َعلَى َقِميِصي ِبَدٍم َكِذٍب َعَ%َمهْ 

ْئُب : و قُْلِت  V؟... أََكلَُه الذ  

ْلَواِن  Sْبِر الَجِميِل َو ِبالس Rْلِتَھا ِبالصRو َعل  

  ِني ِفي ُجبV الُجبV و أَْنِت الِتي أَْلَقْيتِ 

                                                 

 .29، ص  1998،  1ديوان التحو5ت  ، منشورات التبيين الجاحظية  ، الجزائر ، ط: عقاب بلخير .)1(

 .25ا�ية :  سورة مريم.)2(

 .1ا�ية : ء سورة ا;سرا.)3(

 .37معلقات على أستار الروح ، ص : ياسين بن عبيد .)4(
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)1(و َتَرْكِتِني ِمَن الَمْوِت الَبِطيِء أَُعاِني
  

على (والشاعر يصر في ھذا التداخل النصي ، على دوال النص القرآني ا6ساسية 

، رغم ما أجراه في سياقه الشعري من تغيير في ترتيب )قميصي بدم كذب ، وأكله الذئب

حداث تداخل د5لي ؛ بين حمولة ا6حداث تاريخيا، تلك الدوال ؛ و ما أسھم فعله ذلك في إ

  .و وقعھا على مستوى الد5لة الحاضرة في توظيف الشاعر 

فالتناص بالمختصر المفيد، يمثل فجوة ا5ط%ع على ثقافة الشاعر الجمالية، في 

تثمينه ا;رث ا;نساني ، و ھو ينمو كما تتطور قدرته ا;بداعية ، فھو ليس استخداما 

ا لقصٍة ؛ بامتصاص ما تملكه من روح إيحائية ، لتجسيدھا في سياق المساعدة توظيفي

ر له طريق  Vالمرجوة في إنجاز العمل ، إنما ھو روح تنبض في داخل المبدع ، لتيس

الد5لة بكثافة التشظي ا;يحائي ، فھي فُن توظيف ا6لفاظ في مكانھا المناسب ، لتحقيق 

  . ا;نتاجية النصية ا;بداعية

فالنص 5 ينطلق من فكرة أو تصور خاص ، يحدثه مثير معين في الشاعر، إنما 

ھو تحول تفاعلي كبير بين جملة من النصوص الغائبة ، التي تتعايش بفعل ع%قات 

ينظمھا المبدع ، ويحرص فيھا على تجلي روحه المعاصرة ، ليتحول النص القديم 

و وعاًء يصب فيه المبدع موقفه  بحضوره الروحي خادًما لتبسيط المعنى المراد ،

الحاضر ، لما يجد فيه من ارتياح يراه يتحقق بواسطته ، والشاعر مصطفى الغماري 

، أفضل "أضحى التنائي بدي% من تدانينا" يرى في بوح ابن زيدون ، في نونيته الشھيرة 

  : وسيلة تعبير ، ليستحضر الحال و اللفظ الدال عليه ، يقول

  َما الَھْمسِ و َتَداَنْيَنا كَ 

  َتَناَءْيَنا َكَما الُحْلِم 

َحْدَنا  Rات....  

  و َشِرْبَنا لََحَظاِت الُعْمرِ 

)2(ِعْشَناَھا اْنِعَتاَقاٍت َحِبيَبْه 
  

                                                 

 .16 15صص ، غفا الحرفان  :عيسى لحيلح .)1(

 .73، ص  1983قراءة في آية النسف ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، : مصطفى الغماري .)2(
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رنا النص الغائب حال الشاعر ابن زيدون ، الذي انقطعت به سبل تحقيق  Vو يذك

سدا لكن روحه بقيت معلقة ھدفه ا6كبر ؛ بنيل حبيبته و5دة بنت المستكفي ، فانصرف ج

ى الذي تركه ھناك ، في  Rبالمكان تحوم حولھا ، و لذلك كتب مستصرخا فؤاده المدم

قصيدة ھي من عيون شعر الغزل الملتھب المشاعر ، حينما يبكي العاشق بإيقاعھا 

المتوازن ، و ھدوء عاطفتھا التي تحترق على مھل ، و تداخلت مفاھيم الفراق والوصال، 

تبكي من الفراق المتواصل ، فعاش الغماري الحال في صورة من التعالق فراحت 

  .الشعوري ، الذي تعايشت في كنفه متغيرات التراكيب وا6صوات المتباعدة زمانا ومكانا

وكان أن اجتمع شاعرنا عثمان لوصيف مع إمريء القيس على حافة ا6رق وا6لم، 

نفتحت أمامه نافذة ، يطل من خ%لھا نديمه في الذي ألمR بليله ؛ فتكاثرت عليه الھموم فا

تلك الحال،  يجر ُجمله على حداء َجمله ، و قد تھادت أصوات ا�ه إلى مرقد الشاعر ، 

فأھرعته على عجل تقدم المساعدة ، و قد أرخى سدول َجمله على ذات النفس ، لكن 

جسد يكون مضربا بوطء أثقل ، فجاء يجر الخطى خلف صاحبه ، يتقدمه كلكله باحثا عن 

  :ا، ليجد في قول لوصيف مستراحا جديدً "قفا نبك " جديًدا، َيْعُبر به حدود عصره ومحيط 

  كأن الليل ا;ردوازي

)1(ينوء بكلكله على البيوتات  
  

ودخل الغماري تحت جبة الح%ج ؛ ليحل في فكره و يأخذ من علمه الوارف، ما 

لول التي آمن الفيلسوف المتصوفة بھا ، استطاعت ذاكرته ، لذلك راح يجرب أفكار الح

ودفع ثمنھا باھضا في سجون بغداد حتى أودت بحياته ، فحلول الشاعر إنما يمثل 

حضورا في حطام ذات أراد استحضارھا من زمن و مكان قاسيين ، فالتوحد الروحي 

ل امتداد الذي آمن به الح%ج، وأقنع الغماري بفعل التمثيل الشعوري الذي أراده ، إنما يمث

  :ا6فكار وإحياءھا بالذكر، كلما انطلق الزمان يعفو أثرھا في ذاكرة ا;نسان ، ليقول

َقْلًبا و أَْھَواًء و ِفْكdًرا و َمdًدى ... أَْنَت أََنا 

و َيْرَتـِوي ِمِني الَجـَوى َعلَى َنـَواَك أََبـًدا   

َدا         Vدdddddَراًبا ُبdddddِت َسdddddي إْن َتَناَءْيdddddوُر َذاِتdddddَتُح

َحَدا..أَْنَت أََنا R2(ُروَحاِن ِفي أَْصِل الَحَياِة ات(
   

                                                 

 .26و لعينيك ھذا الفيض ، ص : ف عثمان لوصي.)1(

 .141أسرار الغربة ، ص : مصطفى الغماري .)2(
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وتقريب ، فالتناص بات تقنية إجرائية ھامة و نشطة في تبسيط مدلول الفكرة 

، و ما تنشره من مستنسخات نصية ، لما تنفخه من أرواح جديدة ، مدلولھا إلى المتلقي 

تحضار الصورة كاملة، و ما تعلق وتدفع المتلقي إلى اس، تلقي بظ%ل أخبار أصحابھا 

بھا من قصة أو أحداث ، تجعلھا أرواحا و أفكارا خالدة 5 يتأتى التعبير إ5 باستدعائھا ، 

ر لھا الت%قي في  Rو تحول النص الحداثي ملتًقى تستقر عنده عديد ا6فكار ، التي لم ُيَقد

الغائبة على مختلف أعمال قديمة ، فبات النص الحاضر َمَصًبا يستقطب كل النصوص 

عصورھا وِمللھا ، مما أذھب صورة صاحبه بعد تعدد مرجعياته الثقافية ، و أصول 

استوعب كل ما قيل من شعر ، و أن شعره ھو جماع  «روافد فكره ، وبذلك يكون قد 

الشعر العربي ، إْذ تجسدت فيه خصائص القصيدة العربية ، مضيفا إلى ذلك كله قوة 

»ه ، وإسقاطاته الناتجة من تجاربه في الحياة ثقافته وجدة معاني
)1(

.  

و يبقى القبض على كامل الد5لة في النص ا;بداعي المعاصر من مستحي%ت 

ا6مور ، فإنه يمنحك أيھا المتلقي طرفا منھا ؛ يكون بقدر حظك وتوقد بداھتك ، وغيرھا 

صل مع النص ، من ا5ستعدادات الفنية التي تمكنك من إشعال شمعة في طريق التوا

والتناص رغوة تلك ا�ليات ومنطلقھا ا6ساس، تتعدى فيه ع%قة ا6ديب المحدودة بالنص 

الغائب ؛ ليبرز مدى قدرته على استغ%ل سياقاته التوظيفية ، ورسم أبعاد جديدة بإحداث 

ع%قات تكاملية أخرى، تحقق رؤية خاصة تبرز قدرة المبدع على التجديد ، وعدم تكرار 

  . را�خ

                                                 

 .165، ص  1994الغائب في شعر خليل الحاوي ، جامعة قسنطينة ، : عقاب بلخير . )1(
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لقد كانت المرأة و� ريب موضوع الشعر في أكثر من تصور فني ، و مجال 

معرفي، وخاصة حينما اكتنفتھا ا$دوات الفنية الحداثية ، و منحتھا متسعا من 

الموحد الظاھر و المتخيل حدود صورة بھا الحضور وفسحة من الد�لة ، تجاوزت 

شعر الشعراء ، ما في تقاطع حدوده و الد�لة المرسومة سلفا ، ما يجعلھا معاد� قد ت

يضعنا أمام إلزامية تناولھا موضوعا مستق4 في إنتاج كل واحد منھم ، ما يفتح 

، يمكن أن يثري الساحة النقدية بالمزيد من التوسع الموضوع على كم تراكمي شديد 

  .ا=ثار الفينة ، التي ُتْغني المكتبة العربية بالرؤى المتنوعة و المتجددة دوما 

شاعر خ4ق مبدع ، يستنفد كأترابه شرقا و غربا و الشاعر الجزائري 

مستوى اللفظة و د�لتھا ، وتتسع بين يديه إيحاءاتھا عموديا و أفقيا ، كما أنه ُيحسن 

تشكيل مظھر شعره باستغ4ل مستوى البياض و السواد ، في فضاء متناسب 

يمتلكه من ذوق فني في بناء  متناسق قد ُيعطي القارئ ا�نطباع ا$ول ، بمدى ما

  . معمار القصيدة ، سواء كانت موزونة أو من الشعر المنثور 

و بعد قراءتنا المتمعنة لسيرة مدونة الشعر الجزائري المعاصر ، و التفحص 

قلب صفحات التأمل في كم ھائل من إنتاجه و في صورة المرأة فيه ، من خ4ل 

، و ما واكبھا من قراءات منفتحة الجنسين منمتعددة من منتوج مبدعيه المعاصرين 

على رؤى ومجا�ت متعددة، بروابط لمرجعيات غائرة في البعد التاريخي في ذاكرة 

 :التالية النتائج استخ4ص وحديثا، يمكن العربي قديما وروح التراث اGبداعي وھوية،

المرأة موضوع الشعر ، و القصيدة مملكتھا تموضعت في أدق جزئياتھا ،  -

ون معادل آخر ينافسھا ، و لذلك حضيت مھما كانت صورتھا بمجموع الد�لة ، د

 .من م4محھا العامة أدوات تجميل لھا في بنائھا الفني و اتخذت القصيدة 

صورة المرأة ، من إنتاج الشعراء الجزائريين المعاصرين لقد تخلصت في كثير -

في نھش  ،عري منذ القديم الش غرض الغزل التي أقرھا ال4 أخ4قية من التجاوزات
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إنسانيا للد�لة على  رمزا وتحولت فيه ثيمة المرأة ،لھوا وإمتاعا  المرأة جسد أجزاء

ورفعة لقيمة عاطفة الحب التي جعلت تصويرھا يتخلل توصيفات ، طھارة الباطن

 .تتحول فيھا معالم الجمال إلى أبعاد فنية � ُتستكشف إنما ُتستشعر ، روحية 

، العربي والغربينفتاح الجزائري المعاصر على اGبداع الشعري لقد عرف ا� -

مقومات فنية حداثية على وتيرة رتيبة لم تعرف سرعة التقبل ، بل لقد عرفت 

أشكال التجريب في مرحلة متقدمة على يد كل من رمضان حمود و أبو القاسم 

ار و محمد الصالح باوية ، ومحمد ا$محمد سعد O ، و Pخضر السائحي بلقاسم خم

و آخرين ، غير أنھا لم تعرف التوسع والتأسيس ، إ� بعد مرحلة ا�نف4ت من 

قبضة ا�شتراكية ، و بذلك كان ا�نفتاح على الثقافات ، فكانت البدايات الفعلية 

لصورة الحداثة الشعرية ، و ھذا يعود دوما إلى نقص العضدية النقدية ، التي 

عد على ا$صابع ، ومن ھذا فحركة التأسيس تجديدية تُ كانت أعمالھا و أفكارھا ال

الحداثي ُتعَتَبر حركة أفراد ، � بنية تنظيرية جماعية مرحلية ، تكون مرجعا 

 .التحديث ومنطلقا لم4حظة وتيرة عمليةِ 

،  أما الشعرية النسوية ففي أغلب تصوراتھا اGبداعية تكون تصورا ذاتيا فرديا -

فة ، فتكون القصيدة وسطا ل4عترافات الشعورية ، � يتخلص من تأثير العاط

وحيزا للبوح بالمشاعر و عرض الجسد ، لذلك كانت ھي نفسھا موضوع نفسھا ، 

 .في قصيدة تراھا وسيلة للتخلص من كبتھا ، باGع4ن عن وجود ذاتھا 

أما فيما يخص إشكالية المصطلح ؛ فأعتقد أن ھذا الخ4ف و الشحناء القائمة  -

حول المصطلح و أھدافه الضمنية أو حتى ، المشرقي و الغربي  في ا$دب

المعلنة ، لم يكن ظاھرة بارزة في ساحة اGبداع الجزائري ، فلن تقع في ساحتنا 

الثقافية على جوھر ھذا الخ4ف بين الكاتبات ، و على عكس ذلك كانت المرأة 

ساء و خاصة في غلب الرجال الكتاب يشجعون النأوالرجل لُحمة واحدة ، بل إن 

إبداعھن ، غير أن حداثة تجاربھن يعطيھن انطباع الشعور بالنقص في حضرة 
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اGبداع الرجالي ، وبامت4ك بعضھن اGجادة اGبداعية ، تمكنP من التخلص من 

ھذا الشعر ، و ذاب روح الخ4ف ، و لم يبق إ� سؤا� يطرحه الصحفيون في 

 .ن قياس ردة فعل المبدعات حواراتھم لغاية خفية ؛ لعلھا قد تكو

ستيراد ثقافة الغير، �معاناة المبدعين من وقفة اGبداع ، و التواصل الفكري  -

ثر على تلك النھضة الجميلة، التي أخاصة خ4ل عشريتي الدم و الخوف ، مما 

بدأت تبدو م4محھا على ا=ثار المنتجة ، لكن بعودة الھدوء عادت عجلة اGبداع 

كن ليس من ذات النقطة ، إنما من نقطة متقدمة إذ لم يتوقف الذوق إلى ا�نط4ق ل

المواكبة آنية، فالتحول لم يكن مبنيا  إنما كانت القديمة الفني على عتبة التصورات

نما كانت نتاج ت4قح فكري ، و إبداع مع ما وصل إليه الفكر عن أسس توقعية إ

العام شرقا وغربا ، بعد حالة ا�نغ4ق التي سادت الفكر المحلي ، إلى ما بعد 

نا الفينة بعد ؤالسياسي ، رغم ا�خت4س الذي كان يمارسه أدبا حمرحلة ا�نفتا

 .ي مصادره ا$خرى ، من خ4ل ا�تصال المباشر بآليات الفن المعاصر ف

ظھور حركة قرائية متذوقة من خ4ل الدراسات ـ رغم قلتھا ـ ، و التي تناولت  -

ا$دب خاصة بعد مرحلة سكون اGبداع ، منطلقة مع نھاية القرن الماضي ، 

، لتنفتح بھا متمرسة في النقد وخ4ل ما جاء من زمن بعدھا ، بواسطة أق4م 

ر نقدنا يتسع �شتمال المناھج الحداثية، نوافذ المثاقفة على كبير حد، ما جعل صد

 .بمختلف توجھاتھا ومتنوع طروحاتھا خاصة في صورة رسائل جامعية

من الشعراء الجزائريين من حافظ على قوالب الفحولة في الشعر ، ممثلة في  -

شكله العمودي ، فزاوج بين المحافظة و الحداثة ؛ بين اتباعية الشكل و إبداعية 

، و منھم من كسر القالب و �زم التجديد شك4 و مضمونا ،  المضمون وا$دوات

بل و ارتاد ما عرفته الساحة من أشكال و قوالب تعبيرية جديد كقصيدة النثر ، 

 .ومنھم من زاوج في صور و قوالب و معاني الحداثة الشعرية 
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الرؤية التجديدية لعناصر بناء القصيدة شك4 و مضمونا و آليات حسب ما راج  -

 :صورات حداثية مثل من ت

كانت للتحو�ت السياسية الحادثة على الساحة الوطنية تأثيرھا ، : لغة الشعراء  -

فرغم الفوارق الفردية في طبيعة ا�مت4ك اللغوي بين المبدعين ، إ� أن ھناك 

مستويات من التعبير متقاربة ، وخاصة بعد مرحلة الصمت التي طالت عديد 

ظھور مصطلحات بذلك في تلك المستويات اللغوية،  الشعراء، وعرفت توحدا بعد

ا$لم والدم والشوق و فقدان ا$مل ، معجم لغوي خاص أغنى التجربة و أمدھا 

بمخزون تام من الموضوعات الجديدة ، و الرموز الواقعية اGيحائية التي راحت 

تنشأ و تتسع في واقع الشاعر و خياله ، و تتكئ على تجارب الشعراء بعد أن 

 .تهحقيقوأصبحت واقع المبدع 

بل أصبح صوتا تحول إلى نقطة ارتكاز ، و باتت  ھندسياالتكرار لم يعد رسما  -

بما تحمله من شحنة شعورية تشخص ا$لم ، اللفظة المكررة محور القصيدة كلھا 

 .والخوف 

معالم د�لية اتكأ عليھا الشاعر فكانت التناص و ا�نزياح و المفارقة ،  أما -

ي في استكشاف أھم م4مح التصور الحداثي ، وتمثيل قدرة على التفاعل الجزائر

 .مع عناصر الحداثة الشعرية و اGبداع عموما 

الدينية ، فلشعرائنا كذلك القدرة على تجديد  أما توظيف الرموز التاريخية و -

استخدامھا ، بتخليصھا من وفاض صورتھا التقليدية و بقايا التصور القديم ، ما 

 . ا تلبس حلة جديدة ، و تتحول إلى رموز حداثية يجعلھ

و أخيرا لقد تحول الشعر من منجز واصف يھدف إلى تحقيق اGمتاع البياني ، 

ذات البعد ا$فقي، الذي ينشا عن حوار  تراكم الد��ت والشغف المعلوماتي في سياق

ن الطرفين بي تصل سلطة من جھة أخرى، ف4 ، والقارئ لنفسه من جھة لنفسه الشاعر
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، و بات مشروًعا تكاملًيا تتحول فيه " أشعر ما قالت العرب " إ� الحكم العام ھذا 

ا=ليات والبناءات الفنية وعناصرھا ، من القيمة الظاھرة إلى قيم أخرى مكتسبة ، قد 

معالمھا تحو� مختلفا ، يَمكYن الشاعر من اGبداع الحر غير المرتبط بد�لة  تتحول

عل القارئ سيد قراءته ، و ينفتح من خ4لھا النص على وجھات متعددة ظاھرة، وتج

متباعدة، تمنحه سلطة تامة على توجيه الصور والد��ت واGيحاء واGيقاع ، ولذلك 

عد من أھم ما توصلت إليه الفنية الحداثية في تثمين وبناء النص ، إذ القراءة يُ  فانفتاح

والثقافي، وحتى  يوظيف زاده المعرفي وا�جتماعأو قارئا من ت ُتمِكن المبدع شاعرا

أفق الكتابة في سياق من التوجه الحداثي اGبداعي ، الذي يتجرد من كل الضوابط 

  .،  فيتحرر اGبداع من كل ما يحد من انتشاره ، و تحقZِقه في واقع النص  المسبقة

التساؤ�ت ھذا و إن كانت مجموع النتائج المتوصل إليھا قد أشفت غليلنا من 

البسيطة ، حول مسار و مرجعيات الشعرية الجزائرية الحداثية المعاصرة ، فإنھا 

فتحت أمامنا أسئلة أخرى أشد و أعمق في ذات المرجعيات ، تدفعنا إلى مزيد من 

التساؤل والبحث ، فإن ُوفقنا في اجتھادنا ھذا فقد نلنا ا$جرين معا ، و إن أخطانا 

ا ُوِعدنا  Pبنيل أجر ا�جتھاد ، متحملين إزاء ذلك عبء ما شابھا من قصور فعزاؤنا أن

و عجاف ، وما ذلك إ� من حسبنا أن نعتبرھا محاولة جادة و صادقة ، سَعينا من 

خ4لھا إلى إثارة ا�نتباه صوب ھذا الحقل البكر ، الذي ينتظر دوره في الحرث 

، حتى يثمر ويطرح   ةخبرشد والبذر من أيادي نراھا أقوى ، وعزائم نحتسبھا أ

 Oعلى الدوام وصاحبه ولي التوفيق من وراء القصد وھو و .  
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يؤمن الشاعر العربي بأن المرأة ُبرُعَم القصيدة يفلق ص�بة دخي�ئه ، ليطل على 

مساحات الجفاف التي تملكت باعا من مشاعره ، فقام لينّصبھا ملِكة قصيدته ونغمة إرواء 

إيحائه ، فأنطقته بالجمال َفًنا و واقعا ، حتى بات التساؤل؛ ھل يمكننا أن نرى قصيدة 

  .رأة  ُتطل عميقا في بنائھا ؟عربية دون حضور الم

و لم يشذ المبدع الجزائري عن ھذه القاعدة فأضحت المرأة حلية قصيدته وعمق 

إبداعه تتجلى لنا في السواد اAعظم من إنشاده فاتخذت صورا متعددة وتشكلت في 

  . دCCت رمزية يصعب حصر إحصائھا

كانت رغبتي أن اصرا و أمام شغفي الكبير  بمدونة الشعر الجزائري حديثا و مع

ي محاوC التطبيق عليه Cستنباط أھم درره المخبوءة، و التي الشعر اCبداعأتلمس درب 

تنتظر اAق�م لنفض غبار النسيان و التجاھل ، و من مجموع التساؤCت التي يطرحھا 

الواقع الثقافي حول مستوى اCتخاذ بصورة المرأة ، تحركت في داخلي غيرة على 

صورة " المحلي الجزائري ، فشدتني الفكرة إلى طرح اكتمل سياقه بعنوان يشمل اJنتاج 

خطة ، الذي انطوى على " المرأة في الشعر الجزائري المعاصر دراسة أسلوبية مقارنة

تتكون من ث�ثة فصول مجزءة إلى مبحثين في كل فصل ، مصدرة بمقدمة ومنتھاة 

إنط�قا من العموميات يھا في التحليل بخاتمة ، حوت جملة من النتائج المتوصل إل

  .الكبرى التي كانت محور البداية في ھذه الدراسة

، "الصورة والمرأة بين المفھوم والرؤية الجمالية اJبداعية" عنوت الفصل اAول بـ 

فيه تمھيد حول اCشتقاق اللغوي لمدلول الصورة الشعرية ، ثم التطرق إلى جملة من 

الشعرية ، وصوC إلى  لب�غيينا العرب حول الصورة التقليدي الطروحات حول المفھوم

  .لھا من خ�ل جملة من الحداثيين العرب  الحديثة و المعاصرة الرؤية

و كان المبحث الثاني فيه جولة تاريخية تذوقية في رموزية صورة المرأة في إنتاج 

  .رجاC ونساًء أع�م الشعر العربي قديما و حديثا 

ثاني فكان مجال البحث في اOليات التي استفادھا الشعر الجزائري أما الفصل ال

المعاصر،و مناقشة بعض القضايا في التجربة اJبداعية النسائية ، و مناقشة مشكلة 
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المصطلح و واقع الكتابة النسائية في الجزائر ، ثم تخصيص المبحث الثاني لـمظاھر 

  . لمعاصرصورة المرأة في النص الشعري الجزائري ارمزية 

و كان الفصل الثالث قد خصص للتفصيل في أدوات التشكيل الجمالي لصورة 

البنية  المرأة في الشعر الجزائري المعاصر ، في جانبه السياقي للغة الشعرية ومن خ�ل

  .و إنتاج الدCلة بإبراز جمالية التوظيف حسب آليات متعددةالتصويرية 

ده من نتائج كان نقاط اCنشغال في لنختم اAطروحة بخاتمة شملت ما تم رص

دراستنا ومثار للعديد من التساؤCت خ�ل رحلة البحث الشاقة لعل من أھمھا مستويات 

اJبداع الجمالي الذي يمتلكھا المبدع الجزائري في مسار سيرته اJبداعية الشعرية ما 

  .أكسبه القدرة على مزاحمة فطاحل اJنشاد الشعري العربي عبر كل مراحله

  

Résumé: 

 

Poète arabe croit que les femmes bourgeonnent poème soustraire dureté 

de son profondeur , pour une vue sur les zones de sécheresse qui  a  acquis 

quelque sentiments , il se leva  à des ensembles jusqu'à la reine  de son poème 

et le ton étancher  son allusion , il prononcer la beauté de l'art  et comme un 

fait , même maintenant la question : peut- on voir un poème  arabe sans la 

présence des femmes est  profondément sur plombant la construit ? 

Les créateurs algérienne fait pas , conception à cette règle ,  les femmes 

abandonnent de son poème et la  profondeur de sa  créativité manifeste à nous 

dans  la grande  majorité de chantier  et ont pris  plusieurs images  formées  

dans des inventaires symboliques  comptage difficile.  

    Face à la grande passion pour le code de poème algérienne nouvellement 

contemporaine était mon désir que tâtonner sentier créativité poétique , en  

essayant de lui demande de recevoir  la valeur plus important caché , et  

parcs d'attente pour secouer  la poussière de l'oubli et de  la négligence,  le  

total des questions posées par le fait que l'image culturelle de recombinaison 

au niveau des femmes déplacées dans la jalousie interne sur la production 

nationale algérienne , elle m'attire l'idée de  proposé de mettre terminé son  
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contexte intitulé comprend "l'image des femmes dans l'étude  de poème 

algérienne comparaison stylistique contemporaine " , qui impliquait un plan 

constitué de trois classes se ganté à deux sections dans chaque chapitre , 

l'exportateur avec une introductions et sa conclusion finale , qui comprenait 

un certain nombre d'atteinte à des résultats d'analyse partant de grande 

généralités qui était initialement l'accent dans cette étude . 

Le titre de  première chapitre de "l'image et les femmes entre le concept 

et la vision de la création esthétique " qui ouvrent la signification linguistique 

de dérivation de l'image poétique , ensuite aborde un certain nombre de 

proposition sur le concept traditionnel de créative arabes à propos de l'image 

poétique , à la vision moderne et contemporain à travers un certain nombre de 

modernistes arabes . 

     La deuxième chapitre est le domaine de la recherche  dans les mécanismes 

apprises par la poésie algérienne contemporaine et de discuter de certaines des 

questions des femmes dans l'expérience de création et de discuter le problème 

de la durée et réalité de l'écriture des femmes  en Algérie , puis la deuxième 

partie des aspects symbolique de l'image des femmes dans le texte poétique 

contemporaine algérienne.  

La troisième chapitre à été consacré aux détails dans les outils de 

composition  esthétique de l'image des femmes dans la langue de la poésie et 

à travers la structure picturale et la production en mettant en évidence 

l'importance de l'emploi esthétique par des mécanismes multiples . 

Pour conclure la conclusion de la thèse  inclus ce qui à été surveillent 

les résultats des points de contact dans notre étude et fait l'objet de nombreuses 

questions l'ors d'un voyage trouver ardue peut- être la plus  importante des 

niveaux d'innovation beauté détenue par la création de son parcours poétique 

qui lui à valu la capacité de rivaliser avec les excellant chant arabe poétique à 

travers tout les étapes.  

  


