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 شكر وتقدير

 

 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

هذا الشكر والتقدير في أول خطوة خطوتها في هذا البحث، وها أنا  قد كتبت   كنت  
أخطُّه وأرفعه إلى أستاذي المشرف األستاذ الّدكتور عبد اهلل حمادي، الذي حرص طيلة 
هذه السنوات على إرشادي ونصحي وتشجيعي في كل مرة ليبدد ويزيح أكواما من التعب 

معنويات واضطراب األمزجة، ورسم الطريق لي ولم يبخل عليَّ بتوجيهاته والفشل وتدّني ال
رشاداته التي كان لها كبير األثر حيث رعى فكرة هذا البحث منذ ميالده إلى لحظة نضجه  وا 

 واكتماله. 

 ل أخطائي ، وَصبر وتفّهم.شكرا ألستاذي الذي تحمَّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 الرموز المستعملة في البحث :

 ص: صفحة

 الجزء ج:

 مج: مجلد 

 ط: طبعة 

 دت: دون تاريخ 

 تر: ترجمة

 تح: تحقيق

 تق : تقديم

 تع: تعليق 

 ع: عدد 
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 مقّدمة

مثَّله جمموعة  ذو خصوصيةالدميقراطي مسارًا  والتحول بدخول العقد التسعيين الشعر اجلزائريشهد 
متيل إىل فعل املغايرة الشعرية، واالشتغال الداخلي الذي يتخلق يف الوعي قبل وصا من الشعراء يكتبون نص

أن يصبح دااًل خطيًا على البياض ليعرب عن كتابة شعرية جديدة حتاول أن تتجاوز نفسها باستمرار لرتسم 
ا املعاصر، والذي هو خماض جتارب ومعارف وإرهاب وأزمات تركت بصماهت اجلزائريالشعري  املشهد

واضحة على النصوص. هلذا البد من التصدي لدراسة املشهد برمته، واستقراء نصوصه على ضوء الواقع 
 بني السطور.  واستبطان خفايا خطابه

و)اإلرهاب( هو باختصار عبارة عن العمليات املادية أو املعنوية اليت حتوي نوًعا من القهر لآلخرين. 
ديد به يسبب فزًعا أو رعًبا". وهو"ليس حدثًا بسيطًا يف حياة و"هو فعل منظم من أفعال العنف، أو الته

اجملتمع، وال يقاس باملدة اليت يستغرقها وبعدد اجلرائم اليت يقرتفها، بل بفظاعتها ودرجة وحشيتها". ولقد 
جاء اخلطاب الشعري يف كل قطر ملونا هبموم ومعاناة أهله، وما قيل عن الشعر يف األقطار العربية يقال 

ا عن الشعر يف اجلزائر. وحماولة الوقوف على النص الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التسعينيات، هو أيض
 الوقوف على مشهد متنام يف حضوره من جهة، ومتغافل عنه نقديا من جهة أخرى.

لقد عاش جيل التسعينيات كتحقيب زمين مرارة الواقع السياسي اجلزائري بكل تناقضاته وتعقيداته. 
التناحر السياسي واأليدلوجي والعنف على الشعراء، وألقى بظالله على املفاهيم والثقافة  وانعكس

حيث بدأ شعراء تلك املرحلة يف "استنطاق يف الوقت نفسه بفعل هذا الصراع  الشعرية.كما اغتىن وتأثر
 احمليطة هبم".شتات تلك الربهة الغامضة اليت انفجرت فيها اجلزائر، ولّفت حياهتم، وحفرت يف األشياء 

وموضوعنا يف هذه الدراسة ال نطمح من خالله إىل أكثر من تسليط الضوء على بعض املالمح 
. العامة ملواجهة املنجز الشعري للعنف. حيث كانت كتابات تلك الفرتة كتابات إدانة وهتكمات ومواقف

ة التسعينية، ومواجهة النص الوقوف على اخلريطة األدبية الشعرية اجلزائري وسنعمد من خالل حبثنا إىل
بانتقاء مفرداته اليت تتواتر مع  الشعري احلداثي لثقافة العنف اليت سادت اجملتمع على تلك الفرتة العصيبة

القيم الشعرية بكل حتوالهتا املهولة الرامية إىل إعطاء اللغة توزيعا جديدا وفق عالقات وأنساق مل تكن 
 .معهودة يف لغتنا الشعرية اجلزائرية
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وتعود عالقيت باألزمة أنين عشتها راهنا ليتخّلق يف داخلي أمل دفني ِلما حدث من سنني عجاف 
ترَكت آثارها على كل شيء، وعلى كل األصعدة. وكنت قريبا من الفعاليات األدبية وباألجواء الثقافية 

قول اإلبداعية وخاصة عمومًا أراقب ما حيدث وأتفاعل معه لينمو ذلك االهتمام الشديد مبا تنتجه هذه احل
الشعرية، وكان ميلي إىل النص احلداثي على وجه اخلصوص يستفز حواسي النقدية ملقاربته ليتحول إىل حب 

)عبد اهلل  الشاعر األكادميينضج فرتة دراسيت اجلامعية حني اخرتت األدب ختّصصا، وتقربت أكثر من 
مناخات الشعر احلداثي والتصوف، فتولدت رغبيت  محادي( يف السنة األوىل ماجستري حني كان يُقرّبنا من

الكتشاف هذا الكون عند شعراء اجلزائر املعاصرين والفرتة التسعينية حتديداً، وحاولت الوقوف على موقف 
هؤالء من األزمة التسعينية الذي جسدوه إبداعا وتفاعالً. باحتجاجات وارتدادات شعرية تشجب العنف 

مبنطق الفن يف قصائد مّدها املبدع جسراً يعرُبه القراء، وشوارٍد ينام عنها، ويسهر والالمعقول وتدين اإلرهاب 
املتلقون جراها وخيتصموا على تعبري أيب الطيب املتنيب، وحيسوا يف حلظة غري استاتيكية تأثريا مجاليا كامال مل 

 يعرفه الشاعر أثناء إبداعه القصيدة.

دونة اليت تشتغل عليها ملا اليت وضعتين أمام  اختيار راسةاحللم أصبح  فكرة جتسدت يف هذه الد
 بني جمموعة الدواوين األخرى .استقر الرأي على ـلصعوبة املفاضلة ـ د الطبيعي وبعد تفكري و شيء من الرتدّ 

كون  تل )كائنات الورق لنجيب أنزار، واصطالح الوهم ملصطفى دحية، والربزخ والسكني لعبد اهلل محادي(
هذا سببا وجدانيا مباشرا إضافة إىل مجلة من األسباب املوضوعية اليت ذكرهتا سابقا، ُمضافًة  وكان كنماذج،

 إليها أسباب أخرى أمجلها يف: 

حماولة الفوز بأسبقية الدراسة النقدية جِلّدة املوضوع، وعدم وجود أطروحة أكادميية معمقة  -1
 ومتخصصة وشاملة على مستويي املاجستري أو الدكتوراه.

قة احتجاج الشاعر الذي يرتدي قناع احلداثة على مستوى النص، وسيتبطن املأساة مالح -2
الوطنية على مستوى البنية العميقة ويثّورها وجيادهلا. والنظر إىل خصوصية الرؤية، وخصوبة التجربة يف النص 

هذا الرصيد ويضاف  الشعري اليت ميَّزت املوقف الفكري والوجداين من حركية الواقع وأحداثه الشائكة.
 اإلبداعي إىل أمساء كثرية تصنع الفعل الشعري.

الرغبة يف فك شفرات النصوص الشعرية، وقد اخرتنا التمثيل بعّينة حمصورة كفيلة فيما نرى  -3
)عبد اهلل محادي( صوات فرضت إبداعها على الفعل النقدي كـبوضعنا يف صورة الشعرية اجلزائرية احلالية، أل
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الذين أسسوا مليالد شعرية جزائرية يف خصوصياهتا التعبريية ويف ب أنزار(، و)مصطفى دحية( و)جني
طروحاهتا، ويف رؤيتها الكثيفة. واحلديث عن هذه األمساء ال ميكن أن يتأسس دون نقد وحتٍر ومتابعة 
 وقراءات متعددة قادرة على حتديد طبيعة هذه الشعرية مبا متتلكه من قيم مل تكن مهيأة يف جتارب شعرية

  .سابقة

ميلي إىل استكناه اخلصوصية والتحول يف نصوص )كائنات الورق( و)اصطالح الوهم(  -4
تألق الّنص الشعري احلداثي اجلزائري فيها، وكشف عن حتول له مربراته الثقافية و)الربزخ والسكني( حيث 

ده، بل كان تواصال والفكرية واألدبية، ومل يكن حتوال اعتباطيا فضوليا، ومل يكن موقفا جتريبيا يف وجو 
 لتجارب ظلت تصنع حّيزها، وترسم معاملها.

دراسة أثر عتبات النص والرسم اهلندسي والفين واخلطي يف تشكيل نصوص الشعر اجلزائري  -5
 احلداثي، والنصوص املوازية هلا، وما حيدثه كل ذلك يف إنتاج الداللة الشعرية.

ثالثة شعراء ميثلون أجياال وتيارات خمتلفة، وهو ما  على  وتبعا هلذه الرؤية املنهجية اشتملت الدراسة
 اشتغلت عليه هذه الدراسات النقدية. 

ومتَّ تقسيم البحث إىل ثالث فصول متوازية فصل نظري وفصلني تطبيقيني مسبوقة مبقّدمة، ومتبوعة 
 خبامتة. 

األزمة بـ:  وعنوناه عتبة لمفاتيح منهجية.وقد جعلناه عبارة عن  األول: فصلال -1
 الجزائرية، والخطاب الشعري الحداثي

لإلجابة عن بعض التساؤالت حول بعض املفاهيم اليت ستتكرر يف حبثنا،  اأن نتعرض فيه حاولنا
الشعر وتدور الدراسة يف فلكها، وكذلك حتديد املرحلة اليت يريد حبثنا متشيط مناطقها الشعرية مركزين على 

تزال عناصره برؤية كلية إستشرافية تتخطى حدود اآلين احملدود احلداثي الذي يسعى إىل تكثيف الواقع واخ
، )اإلرهاب(اليت متخض عنها األزمة اجلزائرية لنقف عند  إىل املطلق البعيد، فتصور منبع اجلرح اإلنساين.

واإلشارة إىل هذه املفاهيم املفاتيح هي البحث عن باب اخلطاب الشعري اجلزائري احلداثي. معرجني على 
 .لنعرف مدى تطرق الشاعر اجلزائري لهنفتحه 

 .خطاب العتباتو  األزمة وقد عنوناه بـ: : الثاني الفصل -2
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عند أهم العتبات اليت شكلت النصوص احمليطة لدواوين )عينات( كل من )عبد اهلل  وقفنا فيه
الف الغمبا فيها:  عتبة الغالفمحادي، مصطفى دحية، جنيب أنزار( بتمهيد، مث دخول كل ديوان من  

وما الغالف الخلفي بلوحته التشكيلية، واسم املؤلف، والعبارة التجنيسية، واسم دار النشر ، مث  األمامي
واقعاً و الذي خيتزل نصا  عتبة العنوانجاء فيه من صورة املؤلف والشهادات املختلفة. وثانيا سنقف على 

يف )الربزخ مقدمة بقلم المؤلف  ى اليت توزعت عل عتبة المقدمةو  عتبة اإلهداءيعيشه الشعراء، مث 
 يف )اصطالح الوهم( و)كائنات الورق(.مقدمة بقلم شخصية أخرى والسكني( و

 األزمة، واخلطاب/النص.وعنونّاه بـ: الثالث: الفصل  -3

 باختيارنامث حناول الوقوف عند أهم اشتغاالت النص الشعري، ، عتبة تنظرييةب الفصلوسنفتتح هذا 
تيمة املوت يف ، و سيميائية اللون يف )كائنات الورق( على النحو التايل: فصلكل مدخال لثالثة فصول و 

من خالل شعرية املاء  لعبد اهلل محادي سكني األزمة، واملوقف الربزخ (الربزخ والسكني)، )اصطالح الوهم(
 .كل ذلكوسنحاول أن نقرأ الراهن من خالل  ، والنار، والتضاد

 الخاتمة:  -4

ة عن التساؤالت املطروحة يف املقّدمة والوقوف على النتائج اليت غِنمناها من وسنحاول فيها اإلجاب
 مطاردة نقدية مضنية.

أّما ما يتعّلق مبراجع البحث والّدراسة، فزيادة عن النصوص الشعرية، اعتمدنا مراجع ومصادر تنوعت 
اوجة بني املنهج السيميائي ولبلوغ الغاية املرجوة من البحث آثرت املز ، موسوعات، ومراجع عربية وأجنبية

الذي رأيته األنسب الستنطاق املسكوت عنه والغائب، حيث تسعى القراءة السيميائية إىل حتويل األشياء 
يُقصد بالتحليل السيميائي للنص و  ،الطبيعية إىل سيميوطيقية؛ أي إىل ظواهر دالة حتمل عالمات معينة

 أعماقه، وتستكشف مدلوالته احملتملة مع حماولة ربط سيميائية تغوص يف دراسته من مجيع جوانبه دراسة
 النص بالواقع.كما استعنت بآليات مناهج أخرى تستدعيها املادة نفسها كاملنهج الوصفي والتارخيي.

وال ننسى أن نشري إىل حاجة البحث إىل خلفيات ثقافية ومعرفية كبرية ليتكأ عليها، وإىل شجاعة 
اءة هي فعل ال يتنزه عن األخطاء فإين أسري على خطى الشيخ األصفهاين وصرب، وألنين أؤمن بأن كل قر 

حني قال قدمياً: "إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده: لو غرّي هذا لكان حسن، 

 د



  

 

 

ولو زِيد كذا يستحسن، ولو ترك هذا لكان أمجل وهذا من أعظم الِعرب، وهو دليل على استيالء النقص 
السيما يف  قد أجاب عن بعض اإلشكاليات املطروحة حبدة، مجلة البشر.."، وآمل أن يكون البحث على 

وال  البحث ال خيلو من املغامرة واملناورة،  نطاق القراءات اليت يستهدفها املنهج السيميائي. وال شك أن
إىل أنين حاولت تقصي أدعي بأنين أتيت "مبا مل يستطعه األوائل"، ولكنين ال أفوت الفرصة باإلشارة 

 النصوص بعتباهتا وخالياها  التشكيلية مربزاً مجاليتها.

وال أنسى يف األخري أن أتقدم بالشكر اجلزيل ، وبأكرب آيات العرفان واالمتنان إىل أستاذي  
نت املشرف: )عبد اهلل محادي( الذي مل يبخل عليَّ بنصائحه وتوجيهاته، وأمدَّين باملراجع املهمَّة اليت كا

خري عون يل ملواصلة الطريق ، وإجناز هذا البحث الذي حتمَّل معي أعباءه بصرب وتفهُّم كبريين، مع تقديري 
 لتعبه يف قراءته وتصحيحه، فله مين الشكر اجلزيل.

الذي وضعين أمام أفق انتظار  وأختم بشكري املوصول للشعراء الذين أمدُّوين هبذا األفق التخييلي
القراءة ولذة التأويل. وأرجو من اهلل أن أكون دليلكم إىل رصد ما ُكتب حول األزمة  بقيت أالحقه مبتعة

، ا البحث املتواضعالتسعينية، وموقف الشاعر منها عربر رحلة مضنية كانت آخر مطافها صفحات هذ
االكتشاف  وأدعو اهلل أنر أوفََّق يف عرضه وحتليله . متميا أن يكون عملي هذا بابا يفتح أمام من يسعى إىل

فال تزال خفايا كثرية تكتنف املدونة الشعرية اجلزائرية ، وهي حباجة دائما إىل من يسّلط عليها الضوء . واهلل 
 أسأل الّتوفيق والّسداد. 
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 مفهوم األزمة -1

يُعترب مفهوم )األزمة( من املفاهيم القدمية من حيث االستخدام اللفظي واحلديثة من حيث املدلوالت 
نشاطاً بشرياً طارئاً أو ظاهرًة مفاجئًة ازدادت أمهيتها وُخطُورهتا املعاصرة، وعلى هذا االعتبار فإنَّ هذه الظاهرة ليست 

يف العصر احلايل الذي يُطِلق عليه البعض أحيانًا )عصر األزمات(، الذي يشهد فيه العامل من األزمات تنوعًا وشدًة 
اء هذه األزمات يف صورة وتعقيداً أكثر بكثري مما شهده من قبل عرب امتداد تارخيه الطويل، وللمرجعيات اليت تقف ور 

 اجتاهات معينة تأثري شديد على قوهتا. 

ومصطلح )األزمة( أصبح من املصطلحات الشائعة يف لغتنا اليومية كاألزمة العسكرية واالقتصادية وأزمة 
سار التعليم واهلوية الوطنية والشرق األوسط ترجع أصوله التارخيية إىل الطب اإلغريقي، وتعين )نقطة التحول( يف م

املريض، وقد تتحسن بعدها صحة املريض ويصل إىل الشفاء وقد تنتهي بالوفاة، "ومبعىن آخر فإن األزمات اليت 
، (1)يتعرض هلا اجملتمع مثلها مثل األزمات الصحية اليت قد يتعرض هلا اإلنسان تكون حادة ومفزعة وشديدة األمل"

ست مرات يف مؤلفه عن حرب )البيلوبونيز( للداللة على  وقد استخدم املؤرخ اإلغريقي )تيوديدس( مصطلح األزمة
حدوث منعطفات حامسة يف مسار هذه احلرب، ويف هذا ُعّرف)موقف األزمة( بأنه "احملك الدقيق ملعادن الرجال، 

. وبعدها استخدمت كلمة )األزمة( يف املعاجم الطبية يف القرن السادس عشر، مث اقتبست يف (2)وحقيقة األحداث"
، لتصبح األزمة نتيجة هنائية (3)السابع عشر للداللة على ارتفاع درجة التوتر يف العالقات بني الدولة والكنيسة القرن

األمر الذي يستلزم .(4)لرتاكم جمموعة من التأثريات، أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على املقومات الرئيسية للنظام
 توّقعها والتّصدي هلا، وتبيّن خطة عالجية هلا.

خالل العصور  (5)ايل تُعد األزمات اليت "متثل معامل طريق عربت خالله اإلنسانية، وشيدت حضارهتا"وبالت
جزءاً من نسيج احلياة اإلنسانية يف أي جمتمع، وسواء كانت اجتماعية أو عسكرية أو اقتصادية فهي قدمية قدم تاريخ 

واألخطار إما فرًدا مستقاًل أو عضًوا يف مجاعٍة اإلنسان الذي اعرتضت طريقه، وأعاقت مسريته العديد من املشاكل 

                                                           
 .11 ص ،1995  رة،القاه مدبويل، مكتبة.األزمات إدارة: أمحد حمسن اخلضريي،(1)
 . 17 ص ،1993 القاهرة، والنشر، للرتمجة األهرام مركز ،1ط. متغري عامل يف األزمات إدارة: رشدي عباس العماري،(2)
 . 18 ص نفسه، املرجع(3)
 .15 ص ،2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار. األزمات إدارة: أمحد ماهر،: أنظر(4)
 .77 ص السابق، املرجع مات،األز  إدارة: أمحد حمسن اخلضريي،(5)
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ُمعتربين "عامل األزمات جزء منا كما  وهي تعد على وجه اخلصوص مسة احلياة املعاصرة اليت حنياهاسياسيٍة )دولة(، 
ثر يف أننا جزء منه. إن اعرتافنا بضرورة األزمة يتطلب أن تكون أكثر حضورا يف وعينا ويف فكرنا ويف إدارتنا، وحىت نؤ 

  .حنّدده الذي النظام دوماً  وهتّدد املعقدة، حياتنا نسيج يف دائماً  تدخل فاألزمة ،(1)جمرياهتا ونتجنب خماطرها"

وتسليماً أنَّ لكل عصر من العصور أزماته ومشكالته اخلاصة به، وأن اإلنسان تعرض خالل فرتات سابقة من 
ا يكن من شيء فقد وجدت هذه األزمات بكل ما حتمله من الزمن ألزمات بالغة العنف والقسوة وال يزال، وممَّ 

تعقيد وتنوع وعنف جماالت للتعبري عنها بصور وأشكال خمتلفة حتمل كلها بذور الثورة على األوضاع السائدة 
والقائمة يف األدب والعلم والسياسة واألخالق والقيم لتشمل كذلك العالقات اإلنسانية مجيعها، ومل خيل زمٌن من 

زمان أو عصٌر من العصور من احنراف يف تصرفات اإلنسان وسلوكه فرداً كان أم مجاعًة، وذلك باخلروج على نظم األ
 اجملتمع وقوانينه ألسباٍب شىتَّ، وأهداف متعددة تسوّغ للخارجني ما يقولون وما يفعلون حمدثني بذلك )أزمة(. 

 األزمة لغة: - أ

له، وقيل باألنياِب، واألنياُب هي األَوزاُم، وقيل: هو أن يعضه جاء يف لسان العرب: األزم شدة العض بالفم ك
مث يكرر عليه وال يرسله، وقيل هو أن يقبض عليه بفيه أَزمه وأََزَم عليه يأزم أزمًا وأُُزوماً، فهو أَزٌِم وأزوم، وأَزمت يَد 

رجي، قال: األزمة السنة اجملدبة. الرُجل آزِمها أزرماً، وهي أشدُّ العض. وجاء كذلك: ويف احلديث: اشتدي أزمة تنف
يقال: إن الشدة إذا تتابعت انفرجت، وإذا توالت تولت، ويف حديث جماهد: أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان 

وجاء كذلك: األوازم: السنون الشداد كالبوازم، وأزم عليهم العام والدهر يأزم أزرما وأُُزوماً: اشتد  أبو طالب ذا عيال.
 .(2): اشتد وقلَّ خريه، وسنة أزرمة وأزَِمُة وأزوٌم وآزَِمةقحطه، وقيل

وجند يف )الصحاح(: أزم: األزمة: الشدة والقحط، يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزرما، أي استأصلتهم. وأََزَم 
: أي عّضه، وأزَم علينا الدهر يأزم أزماً، أي اشتد، وقلَّ خريه. ويقال أيضا: أََزَم الرجل بصاحبه؛ إذا لزمه. وأزَمه أيضا

عن الشيء؛ أي أمسك عنه. قال أبو زيد: اآلزِم: الذي ضمَّ شفتيه. أبو زيد: أَزمرُت اخليط؛ إذا فتلته، بالزاي والراء 
أرزُِم: كل طريق ضيق بني جبلني، 

َ
مجيعا. قال: واألزرُم ضرب من الَضفرر.وتأزََّم القوم داَرهمر؛ إذا أطالوا اإلقامة هبا. وامل

 رب أيضا َمأرزٌِم.واملأزُِم: املضيُق، مثل املأزُِل.وموضع احل

                                                           
  .11 ص السابق، املرجع األزمات، إدارة: أمحد حمسن اخلضريي،(1)
 مادة ،1996 ،1مج لبنان، بريوت، العريب، التاريخ ومؤسسة العريب، الرتاث إحياء دار ،1ط. العرب لسان(: هـ711-630( )الدين مجال الفضل أبو)منظور ابن(2)
 (. م ز أ)
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" اضطراب فجائي يطرأ على  crisis cries (F): الـ crisis(E)وجند كذلك يف )الصحاح(: أزمة 
ـ هناية فجائية حتدث يف مرض حاد 1التوازن االقتصادي وهو ينشأ عادة عن اختالل التوازن بني اإلنتاج واالستهالك "

ـ هبَّة حادة مؤملة يف سري 3ـ وهي دور اضطراب إحيائي كالبلوغ. 2أو احلميات كالتيفوس والراجعة. كالتهاب الرئة، 
 . (1)مرض مزمن

ويف )املعجم الوسيط(: األزمة يف اللغة تفيد معىن الضيق والشدة والقحط، كما يف )لسان العرب البن 
السنة: اشتد قحطها، وتأزم: أي أصابته  منظور(، و)خمتار الصحاح(، و)املعجم الوسيط(، يقال: أزمت عليهم

 .(2)أزمة

 :اصطالحا األزمة  - ب

؛ فاختلفت يف بعض اجلوانب، واتفقت يف جوانب أخرى فهي: ظرف (3)لقد تعددت تعريفات )األزمة(
نه انتقايل يتسم بعدم التوازن، وميثل نقطة حتول يف حياة الفرد أو اجلماعة أو املنظمة أو اجملتمع، وغالبًا ما ينتج ع

تغيري كبري. وإذا كانت )األزمة( عبارة عن خلل يؤثر يف النظام، وحتمل يف ثناياها هتديدًا للمصاحل واألهداف؛ فهي 
تعين الوصول إىل نقطة حتول خطرية، ويعين مفهوم )األزمة( حالة مؤقتة من االضطراب، ومن اختالل التنظيم تتميز 

جهة موقف معني باستخدام الطرق املعتادة حلل املشكالت، كما تتميز أساساً بعدم  قدرة الفرد و/أو اجلماعة يف موا
مبا تنطوي على تلك احلالة من إمكانات حلدوث نتائج أو مرتتبات موجبة أو سالبة بشكل جذري تتعلق بأمور 

 مصريية بالنسبة ألهداف اجملتمع وكيانه. 

 

                                                           
 ،1974 ،1 مج بريوت، العربية، احلضارة دار مرعشلي، وأسامة مرعشلي ندمي: وتصنيف إعداد ،1ط.والعلوم اللغة يف الصحاح(: محاد بن يلإمساع) اجلوهري،(1)

 (.م ز أ) مادة
 (. أزم مادة) ،1ج ،هـ1392 مصر، املعارف، دار ،2 ط. الوسيط املعجم: وآخرون أنيس إبراهيم،(2)
 :أنظر: أكثر لإلطالع(3)
 . م1987  القاهرة، مدبويل، مكتبة مطبوعات. األزمة فكر: زيرم زكي، -
 . 1993 القاهرة، والنشر، للرتمجة األهرام مركز ،1ط. متغري عامل يف األزمات إدارة: رشدي عباس العماري، -
 .م1993 القاهرة، مشس، عني مكتبة. األزمات إدارة: رشاد حممد احلمالوي، -
 .1995مصر، القاهرة، مدبويل، مكتبة.األزمات حلل متكامل إداري اقتصادي منهج زمات،األ إدارة: أمحد حمسن اخلضريي، -
 .م1999 األمنية، للعلوم العربية نايف أكادميية الرياض، األزمات، إدارة: أمحد فهد الشعالن، -
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مة أو املؤسسة أو حىت النظام نفسه، وقد تؤدي األزمات ل )األزمة( هتديدًا كبريًا وواضحًا لبقاء املنظوتشكّ        

املتتابعة إىل اختالط األسباب بالنتائج، فـ)األزمة( دائماً: "هي هتديد مباشر لبقاء النظام، إن النظام يواجه مصريه 
ر ميدان ، ويزخ(1)بالفناء أو االهنيار ذلك بسبب أن الكارثة قد أدت إىل اهنيار مقدمات النظام، وأسباب وجوده"

نظرية )األزمة( وعالجها بطائفة واسعة ومتنوعة من املفاهيم التفسريية، وهي رغم تعددها إال أهنا تكاد تتفق على أن 
 حالة صدمة.)األزمة( هي 

 
تقلبات حتدث؛ حيث ختفق أساليب الفرد السابقة واجلماعة ملواجهة مشكالت طارئة، وإدارهتا  )األزمة( إنّ          

مع التهديدات والتحديات اجلديدة؛ األمر الذي يرتتب عليه نوع من اضطراب التنظيم، واختالل التوازن يف التعامل 
يف حياة الفرد أو اجلماعة، فهي: "فرتة حرجة أو حالة غري مستقرة يرتتب عليها حدوث نتيجة مؤثرة ، وتنطوي يف 

فها )عباس ،  أو كما عرَّ (2)ا من يتأثر باألزمة"األغلب على أحداث سريعة، وهتديد للقيم، أو األهداف اليت يؤمن هب
ا: "تلك النقطة احلرجة واللحظة احلامسة اليت يتحدد عندها مصري تطور ما، إما إىل األفضل رشدي العماري( بأهنّ 

، و)األزمة( من هذا (3)وإما إىل األسوأ: احلياة أو املوت، احلرب أو السلم إلجياد حل ملشكلة ما أو انفجارها"
طلق: "هي نتيجة هنائية لرتاكم جمموعة من التأثريات، أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على املقومات الرئيسية املن

للنظام، وتشكل األزمة هتديدا كبريا وصرحيا وواضحا لبقاء املنظمة أو املؤسسة أو الشركة أو حىت النظام نفسه، وقد 
يفقد املدير أو صانع القرار القدرة على السيطرة على  تؤدي األزمات املتتابعة إىل اختالط األسباب بالنتائج مما

األمور، وختتلف األزمة عن األشكال القريبة منها مثل املشكالت والكوارث يف أهنا ـ أي األزمة ـ تؤدي إىل إصابة 
 فيها ميتحكّ  ورهانات خيارات أمام مرّة كل يف فتضعنا ،(4)األعمدة الرئيسية حلياة الفرد، وحلياة الشركة وللمجتمع"

 .املعاجلة وآليات الوقت، عامل

                                                           
 .14 ص سابق،ال رجعامل. األزمات إدارة:  أمحد ماهر،(1)
 .  22 ص ،1999 الرياض، والتوزيع، للنشر الدولية األفكار بيت ،1ط. األزمات خينق اعاإلبد: الرمحن عبد اهلل عبد الربيدي،(2)
 .18 ص سابق،ال رجعامل .متغري عامل يف األزمات إدارة: رشدي عباس العماري،(3)
 .2/  11/  2005 ، 1366 ع املتمدن، احلوار:  الرمحن عبد تيشوري،(4)

aataych@scs-net.org  

mailto:aataych@scs-net.org?subject=الحوار%20المتمدن%20-ادارة%20الازمات%20المشكلات&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=49448
mailto:aataych@scs-net.org?subject=الحوار%20المتمدن%20-ادارة%20الازمات%20المشكلات&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=49448
mailto:aataych@scs-net.org?subject=الحوار%20المتمدن%20-ادارة%20الازمات%20المشكلات&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=49448
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علم من العلوم سواء االجتماعية أو الطبيعية يدرس األزمة من زاوية اهتمامه؛ من هنا تعددت وتنوعت  وكلُّ 
حماوالت حتديد مفهوم األزمة، و"وجه الصعوبة إذن يف حتديد مفهوم )األزمة( يكمن يف مشولية طبيعته، واتساع نطاق 

على خمتلف صور العالقات اإلنسانية يف كافة جماالت التعامل اإلنساين، وعلى تعدد مستوياته، استعماله لينطبق 
حىت يكاد أن يكون من املتعذر علينا إن مل يكن من املستحيل أن جند مصطلحا يضارع مصطلح األزمة يف ثراء 

تنشأ بني صديقني، وهتدد استمرار  إمكانياته واتساع جماالت استخدامه، بدءًا من احلديث عن )أزمة الثقة( اليت قد
صداقتهما، وانتهاًء بأزمة العالقات القطبية اليت قد تطرأ على العالقات بني القوى العظمى، وهتدد مصري العامل 

 . (1)بأسره"

وهي يف تعريف آخر: "موقف حمدد يهدد مصاحل املنشأة وصورهتا أمام اجلماهري مما يستدعي اختاذ القرارات 
يب األوضاع حىت تعود إىل مسارها الطبيعي، أو هي تعرض الفرد أو اجلماعة أو املنظمات أو السريعة لتصو 

اجملتمعات إىل مواقف حساسة وحرجة ومؤملة، وتزداد حدة األمل جتاهلنا وإمهالنا تلك اإلنذارات واإلشارات 
، (2)اذ قرار ملعاجلة املوقف )األزمة("املصاحبة، وقد ينجم عن اإلمهال خطر املوت وفقدان احلياة، وحيتاج األمر إىل اخت

ألن اختاذ القرار يصبح أمرا ضروريا أمام كل تغري "ومن هنا ميكن النظر إىل األزمة على أهنا كل وضع أو حالة 
state of affaire  حيتمل أن يؤدي فيه التغيري يف األسباب إىل تغري فجائي وحاد يف النتائج، ومبعىن أخر فإن

تغذي كل منها األخرى إىل أن  Accumulative sequencesجمموعة تتابعات تراكمية األزمة هي نتائج 
، وبذلك اختلفت وجهات نظر املهتمني بعلم األزمات حول إجياد تعريف (3)تصل إىل حافة انفجار، وتنفجر األزمة"

 دقيق موحد هلا، وذلك تبعا لقناعة منبعثة عن فهم معني لطبيعة األزمة وتكوينها.

د تعددت تعريفات األزمة، فاختلفت يف بعض اجلوانب واتفقت يف جوانب أخرى، "ومن مث فإن إذن؛ لق
األزمة هي موقف تتضارب فيه العوامل املتعارضة أشد ما يكون التضارب، وتزداد درجة هذا التضارب عندما تتصرف 

 هذه التعريفات: رض لبعض، وفيما يلي ع(4)رؤية متخذ القرار إىل ما قد حيدث مستقبال معها ومنها"

                                                           
 .16.17 صص سابق،ال رجعامل. متغري عامل يف األزمات إدارة: رشدي عباس العماري،(1)
 .19ص ،2006 االردن، عمان، يع،والتوز  للنشر املعرفة كنوز دار ،1 ط. األزمات إدارة: منري زيد عبوي،(2)
 .78ص سابق،ال رجعامل. األزمات حلل متكامل إداري اقتصادي منهج األزمات، إدارة: أمحد حمسن اخلضريي،(3)
 .77ص نفسه، املرجع(4)
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األزمة ظرف انتقايل يتسم بعدم التوازن، ميثل نقطة حتول يف حياة الفرد أو اجلماعة أو املنظمة أو اجملتمع،  -1
 وغالباً ما ينتج عنه تغيري كبري.

األزمة حالة توتر، ونقطة حتول تؤثر على خمتلف الكيانات ذات العالقة، تتطلب قرارًا ينتج عنه مواقف  -2
 لبية كانت أم إجيابية.جديدة س

 األزمة فرتة حرجة، أو حالة غري مستقرة تنتظر حدوث تغيري حاسم. -3

 مة خربة متعلقة مبعوق غري مألوف.األز  -4

هناك مسات، أو خصائص عامة متفقًا عليها بني الباحثني فيما يتعلق باألزمة  أنّ  د إالّ ولكن رغم هذا التعدّ 
وغامض، وميثل هتديداً جسيماً، والذي قد يؤدي إىل خسائر مادية أو بشرية فهي: مفاجئة وحدث غري متوقع سريع 

هائلة هتدد االستقرار، وتصل أحيانًا إىل القضاء على كيان املنظمة. وهي مربكة هتدد االفرتاضات الرئيسية اليت يقوم 
خاصة يف ظل نقص املعلومات  عليها النظام، وختلق حالة من حاالت القلق والتوتر، وعدم اليقني يف البدائل املتاحة

األمر الذي يضاعف من صعوبة اختاذ القرار، وجيعل من أي قرار ينطوي على قدر من املخاطرة، وضيق الوقت املتاح 
ملواجهة األزمة، فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع ورمبا حاد؛ األمر الذي يفقد أطراف األزمة أحيانا القدرة 

تيعابه جيداً؛ حيث البد من تركيز اجلهود الختاذ قرارات حامسة وسريعة يف وقت يتسم على السيطرة يف املوقف واس
بالضيق والضغط وتعدد األطراف، والقوى املؤثرة يف حدوث األزمة وتطورها وتعارض مصاحلها مما خيلق صعوبات 

 سياسية أو بيئية. رية أومجة يف السيطرة على املوقف وإدارته، وبعض هذه الصعوبات إدارية أو مادية أو بش

 وميكن بناًء على ذلك، توضيح طبيعة األزمة يف ضوء ما يلي:

عوا يف فرتات خمتلفة من حياهتم أن خيربوا )أزمات( تتميز حبالة عالية من البشر ميكنهم أن يتوقّ  كلّ   إنّ 
لدى كل من متخذ االضطراب االنفعايل، فأوال "أن بداية اإلحساس باألزمة هو الشعور بالقلق، وهو شعور يتولد 

القرار ولدى باعث األزمة، ولدى حمركيها ولدى وقودها واحمليطني هبا، ووجود الشعور بالقلق هو مؤشر واضح على 
، وكذلك خيربوا (1)أن شيء ما سوف حيدث، ومن هنا يكون القلق تعبريا أصيال وحيويا عن مقدمات األزمات"

هة املالئمة املواقف، أو حاالت أخرى يف املاضي؛ حيث إن اختالل التنظيم، ومن إخفاق اسرتاتيجيات املواج

                                                           
 .15ص سابق،ال رجعامل. األزمات إدارة: أمحد حمسن اخلضريي،(1)
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التعامل مع األزمات مهمة صعبة حتتاج إىل ماهر للتعامل معها، وإن من يقع عبؤها على كاهله عليه أن خيتار ما بني 
 زاويتني متكاملتني مها: 

كعلم إدارة األزمات من ـ الغوص يف أعماق الواقع الذي أوجدته األزمة حبثا عن األسس النظرية العامة  1
خالل تتبع سري تاريخ األزمة منذ نشأهتا وتطورها ونتائجها اليت تفرزها، وتداعيات هذه النتائج، وتالحق أحداثها 

 وحوادثها.

ـ استخدام املعرفة املسبقة عن األزمات وتراكم املعارف النظرية، والرؤى والتصورات األكادميية يف حماولة 2
ت اليت تواجهها، ومن مث استخدام السيناريوهات والتصورات التعاملية والعالجية املعدة تشخيص وتوصيف األزما

 أخرى أزمات جترّ  فقد ما أزمة حلّ  استسهال حيق وال الزاويتني، هاتني إغفال ميكن فال .(1)مسبقا واجلاهزة للتطبيق
 .تفكيكها يصعب تعقيدا أكثر بعدها

تفجرها بعض األحداث املرسبة واملهيأة، وميكن أن تأخذ منطًا تتابعياً وتستغرق حالة أزمة فرتة زمنية حمدودة 
من التطور خالل مراحل خمتلفة، وهذه احلالة تنطوي يف نفس الوقت على إمكانات للحل يف اجتاه مستويات أعلى 

صادر لة واملأو أدىن من التوظيف، أما احلل األقصى لألزمة فيتوقف على عدد من العوامل منها شدة األحداث املعج
 الشخصية للفرد أو اجلماعة.

 ومن الزوايا اليت تتمثل فيها األزمة: 

ـ الزاوية السياسية: حيث متثل األزمة موقفا يستدعي اختاذ القرار ملواجهة التحدي، واالستجابة الروتينية 1
 مبركزها.تكون غري كافية؛ األمر الذي يتطلب جتديدات حكومية إذا كانت النتيجة ال تريد التضحية 

ـ الزاوية االجتماعية: األزمة هنا مبثابة اهنيار لكيان األفراد، أو شعورهم بانعدام أمهيتهم كنتيجة للتغريات اليت 3
حتول الفرد إىل جمرد شيء. وتعترب نتاجًا لعملية التفاعل احليوي املستمر يف طبيعة الروابط القائمة بني طريف عالقة 

 إنسانية. 

                                                           
 . 17. 16 صص ، 2006 والتوزيع،عمان، للنشر زهران دار ط،.د. واحللول سرتاتيجيةاال: األزمات إدارة مبادئ: وآخر سالم ماجد اهلدمي،(1)
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دية: األزمة هي االنقطاع املفاجئ يف مسرية املنظومة االقتصادية، مما يهدد سالمة األداء ـ الزاوية االقتصا4
. و"األزمة االقتصادية هزة (1)املعتاد، وتعرب األزمة عن التناقضات القائمة بني الطبقات االجتماعية، وبني قيم التبادل

ديان فاألزمة اضطراب استثنائي يطرأ على حتدث للنظام االقتصادي لدولة من الدول أو عدة دول مرتبطة اقتصا
 .(2)التوازن االقتصادي  هبا يتميز بالكساد وانتشار البطالة"

ومثة ظاهرة نفسية أساسية تصاحب األزمة، وهي ظاهرة الضغط النفسي الذي يعد بدوره مكونًا أساسيًا من 
 مني متبادلني.كمفهو يستخدم )الضغط( و)األزمة(  مكونات حالة األزمة إىل احلد الذي قد 

 واألسباب الرئيسة وراء األزمات ميكن حتديدها بثالثة هي:

أسباب خارجة عن قدرات اإلنسان؛ وبالتايل ال ميكنه التحكم فيها ال بإيقافها أو إضعافها، وال قدرة له  -1
 على التنبؤ حبدوثها.

وسوء التخطيط، واإلمهال،  أسباب ترجع إىل اإلنسان مثل: سوء الفهم، وسوء اإلدراك، وسوء التقدير، -2
 واإلدارة غري الرشيدة، واألخطاء البشرية، وضعف املتابعة واملراقبة.

 ضعف اإلمكانات املالية، واملادية، والتكنولوجية، والعسكرية. -3

 ف، والصراع على املوارد والسلطة.تعارض املصاحل واألهدا -4

 وهناك تقسيم  لألزمات كاآليت:

 يت هتدد كيان الدولة الداخلي وأمنها القومي.أزمات داخلية: وهي ال -1
أزمات خارجية: وهي احلدث الذي هتدف من ورائه دولة ما إىل إحداث تغيري حاد مفاجئ يف  -2

 الوضع الدويل الراهن.
أزمات الصراع املسلح، وقد ينشأ هذا النوع أثناء احلرب أو الصراع املسلح نتيجة للمتغريات  -3

 د اجلانبني املتضادين.السريعة، واحلادة يف موقف أح

 ، واإلرهاب الدويل.أزمات اإلرهاب -4

 

                                                           
 .  20. 19 صص ،سابقال رجعامل. األزمات إدارة: منري زيد عبوي،(1)
 . 48ص ،1968 العربية، النهضة دار ،3ط. السياسي القاموس: أمحد اهلل، عطية(2)
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وسنتناول )أزمة اإلرهاب( كشاغل يشغل كل العامل وظاهرة عانت منها معظم الدول، ومن بينها اجلزائر يف  
مراحل منوها كدولة، وسينصب االهتمام على حقبة التسعينيات اليت تولدت عنها مفاهيم جديدة، ومن عمق هذه 

 نظر، وجديرة باالهتمام والدراسة.املتأزمة انبثقت نصوص شعرية ملفتة للاملرحلة 

 األزمة الجزائرية  -2
زمة ألتي طاشت لهولها ألعقول و تعددت 

أ
لت إليها ألبالد، هذه أل

 
زمة ألتي أ

أ
حد منكم يجهل مدى عمق أل

أ
" ما من أ

وجه فيها و تعقدت "
أ
 أل

 1999مة بعد مباشرة مهامه كرئيس للدولة سنة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  يف أول خطاب له لأل

طاقات   منذ انطالق شراراهتا أزمة ليس هلا اسم حمدد، وال رقعة جغرافية "استهلكت )...( (1))األزمة اجلزائرية(
مضاعفاهتا تعمل عملها التارخيي يف تفتيت نسيج  كبرية وحقبة زمنية خطرية من عمر اجملتمع اجلزائري، وال تزال

عرب جتاوز  باألحرى ما بقي منه عصيا على عوامل اهلدم. واالنطالق إىل حقبة جديدة يتم وتدمري بنيانه أواجملتمع، 
اهلدم، وهي تلك العناصر اليت تستنبت يف  بشكل مزدوج كل من فعل اهلدم املصاحب تارخييا لألزمة ومضاعفات

االستهداف  رقلة لكل إرادة للنهوض وذلك هووالقدرات اإلجنازية، وتصبح كاحبة ومع أرض الوعي والشعور والتفكري
 على عملت ألهنا اجلزائر يف وقعت اليت األزمة فظاعة هذا خالل من ويبدو ،(2) األول ملفهوم التأسيس ملا بعد األزمة

 .االجتاهات كلّ  ويف األصعدة، كلّ  على واجلماعي الذايت التخريب

هذه األزمة غري املفهومة أسباهبا بشكل دقيق مل تتوقف. غم من الشجب الذي عرب عنه اجملتمع الدويل فوبالرّ  
وبالرغم من احملاوالت اليت سعت إىل فهم )األزمة اجلزائرية( من خالل حتليل املظاهر السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية اليت تطغى على الواقع لكنها فشلت يف الوصول إىل عمقها فقد كانت حسب ما صرح به 

مهورية أهنا واقعة "حتت طائلة فراغ مؤسسايت مقلق، وعرضة الختناق اقتصادي وهيكلي خطري، وتواجه رئيس اجل
وضعا اجتماعيا جد مزري حتت تأثري إرهاب دينء وشنيع، ويف حميط دويل جد انتقائي وقاسي للغاية. ذلك هو 

                                                           
 قسم اجلزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة املاجستري، شهادة لنيل مقدمة رسالة. املعاصر اجلزائري الشعر يف األزمة جتليات: الغين عبد خشه،: أنظر لالطالع(1)

   .2003 وآداهبا، العربية اللغة
 .لإلعالم الشهاب موقع. التأسيس إىل واحلاجة الثاين اجليل األزمة بعد ملا التأسيس: اجلزائر: رياض حاوي،(2)

  :وه املقال هلذا الرابط عنوان
www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=178 

http://www.chihab.net/www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=178
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 هلا رمسّية هيئة من صادر أنّه إال وعاماً  شامالً  تشخيصا يُعترب هذا أنّ  نزعم وال. (1)الوضع الدقيق الذي كان سائدا"
 .التصريح هذا مثل إىل يدفعها ما

أنتجت مشاهد أكثر تشعبات د )جالل مالطي( على صعوبة فهم املأساة ِلما هلا من دد يؤكّ ويف هذا الصّ 
صورة خادعة  درامية لتشري إىل أن األيادي الفاعلة متخفية يف أشكال وخطابات قد يكون ما تعرب عنه عالنية جمرد

ألن األمر تعدى اخلطوط إىل واقع حرب غري نظامية تشبه من ناحية حرب العصابات، وتشبه من ناحية أخرى حربا 
للكتاب يعترب أن النظام  (3)، ويف املقدمة اليت وضعها )جوزي غارسون((2)أهلية يشارك يف لعبتها أكثر من طرف

ة املصدر تتيح إمكانية النظر مبوضوعية إىل ما جيري يف اجلزائر اجلزائري مل ميّكن من تسريب أية معلومات موثوق
الواقعية. ويف نظرته للمأساة يطرح صاحب املقدمة أن أغلب حتليالت وسائل اإلعالم تذهب إىل حتميل املسؤولية 
 )للجماعات اإلسالمية املسلحة(، ويطرح باملوازاة مع ذلك سؤاال: من حيكم يف اجلزائر؟ وكيف يشتغل نظام
احلكم؟. ويرى أن هناك تعتيما كبريا يغلف املواصفات اجلوهرية للسلطة باجلزائر اليت تشبه إىل حد كبري ما يعرف بـ 
)مسرح الظل(. ألن  السياسة يف اجلزائر ُتصنع يف حلقات ضيقة. ويتساءل كذلك: هل النظام اجلزائري ديكتاتوري، 

السؤال من شأهنا أن تستكمل وجهة النظر، واألحكام اليت  أم أنه دميقراطي ناشئ؟ ويعتقد أن اإلجابة عن هذا
 حيملها املتتبع حول األزمة اجلزائرية.

ز الكاتب كثريا على اجملموعات املسلحة الثالث املكونة للجناح املسلح لـ)جبهة اإلنقاذ(، ويصل إىل ويركّ 
جلهاد. وهو ال يدين عالنية هذه خالصة مفادها أنه برغم اختالف مسمياهتا فإهنا قائمة مجيعها على فرضية ا

اجلماعات املسلحة يف مواجهاهتا مع اجليش، بل يتوصل إىل خالصة مفادها أنه لو مت احرتام املسلسل الدميقراطي 
من قبل النظام اجلزائري، ولو مل تلغ نتائج اجلولة األوىل من االنتخابات، ولو جرى املسلسل االنتخايب إىل هنايته، ملا 

 ، وملا عاشت اجلزائر كل ذلك الدمار اليومي.وقعت الكارثة

( الشرارة األوىل اليت دفعت النظام اجلزائري برئاسة )الشاذيل بن جديد( إىل 1988لقد كانت أحداث )
تفاضة الشعبية أول سلوك مجاهريي الوعد بالقيام بإصالحات اقتصادية، ودمقرطة احلياة السياسية. وكانت تلك االن

ية سياسية. وكانت النتيجة إقرار حرية الصحافة، والرتخيص بإنشاء مجعيات ذات طابع سياسي عرب عن توقه لليربال
 ووالدة عدة أحزاب سياسية.

                                                           
 . 06 ص. 423 ع 98 أكتوبر.  اجليش مبجلة املنشور  بوتفليقة العزيز عبد اجلمهورية رئيس خطاب نص (1)

(2)
Djallal Malti : La nouvelle guerre d’Algérie. Edition Centre Tarik Ibn Zyad. 

MAROC.1999. 
 اجلزائري امللف يف اختصاصه عنه معروف الفرنسية ليرباسيون صحيفة يف صحايف(3)
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هذا االنفتاح الذي استفادت منه بشكل خاص احلركات اإلسالمية وحتديدا )اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ(، واليت 
( ليمنح 1991. مث جاء اإلضراب العام يف مايو )أصبحت بعد وقت وجيز احلزب السياسي األقوى يف البالد

الفرصة للنظام كي يصفي أول حساباته معها يف مواجهات دامية توجت بإعالن حالة طوارئ. وهبذا اخلصوص 
على التأكيد بأن: "الكل يف اجلزائر قد فشل، أوال: لقد فشلت السلطة السياسية  (1)حيرص )عبد اهلل عيسى حليلح(

أشكال احلكم أو حتديد مشروع جمتمع يتفق حوله الناس، فشل اليسار يف طرح البديل اليساري. يف إجياد شكل من 
فشل اإلسالميون يف طرح ما نسميه بالبديل اإلسالمي، فشل اإلسالمي املسّيس، وفشل اإلسالمي املسلح )...(، 

نتمي إىل نفس الفصيل ومثل هذا الكالم من قلب احلدث ألنه صدر عن شخص ي .(2)"املهم أن هناك فشل عام
 االسالمي، ونابع من جتربة ميدانية ومشاهدة عيانية. 

( لتمنح فوزا ساحقا لـ)اجلبهة اإلسالمية 1991ديسمرب ) 26وتأيت حلظة االنتخابات يف دورها األول يف 
انية؛ مما أدى لإلنقاذ( الشيء الذي أثار عدة خماوف لدى جنراالت اجليش مستحضرين أمام أعينهم جتربة الثورة اإلير 

إىل اإلسراع بسد الطريق أمام إجراء انتخابات الدور الثاين. فارتسم مشهد جديد جلزائر التسعينيات عرب عنه )عبد 
اهلل عيسى حليلح( بأنه: "مشهد بائس، والطبقة السياسية )...( مبختلف توجهاهتا وأطيافها هي طبقة وصلت إىل 

داء السياسي هو أداء سياسي ضعيف إن مل نقل أنه أداء معدم. فاملشهد أدىن املستويات من الضحالة واهلزل، واأل
السياسي اجلزائري أصبح خاضعا لتأثريات داخلية وخارجية حدت من حركيته ونشاطه وحيويته، والسبيل الوحيد 

لبالد  إلخراج الطبقة السياسية من بؤسها هو التفكري يف عمل مجاعي يكون عمال جبارا وجادا ميكنه من إخراج ا
 مع تشرتك خاصة نظر وجهة من حلّ  اقرتاح مثّ  للمرحلة توصيفاً  ونلمس. (3)ككل من األزمات اخلانقة اليت تعيشها"

 .نفسه األمر إىل دعت أخرى وجهات

 (1)(، وألغى اجلنرال )خالد نزار(1992نوفمرب ) 11يف  (4)إذن فقد استقال الرئيس )الشاذيل بن جديد(
وامتألت  حيث أُعلن عن استحالة مواصلة املسار االنتخايب بسبب استقالة رئيس اجلمهورية.انتخابات الدور الثاين، 

                                                           
 جبامعة ذلك بعد والتحق املاجيسرت، شهادة على حتصل أين بالقاهرة مشس عني جامعة إىل انتقل. جيجل والية جيملة ببلدية م1962 ديسمرب 31 مواليد من(1)

 شاعر وهو". الكرمي القرآن يف التارخيية اجلدلية: "بـ موسومة باخلرطوم الدولة دكتوراه شهادة يف مسجال وكان هبا، أستاذا ليعمل بقسنطينة القادر عبد األمري
 .وروائي

 .السابق املرجع. بوعنان يزيد:  أجراه حوار يف(2)
  :هو للحوار هلذا بطالرا عنوان 

http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=867  
 .سابقال رجعامل ،بوعنان يزيد:  أجراه حوار يف(3)
 .التحرير هةجب حزب من استقال. الدفاع ووزير للجزائر، الثالث الرئيس أصبح 1979 أفريل 9 يف. الطارف والية/ببوثلجة 1929 أفريل 14 مواليد من(4)
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، 1994ـ  1993ـ  1992الراديكايل واشتدت يف أعوام  حقبة التسعينيات مبوجات من العنف اإلسالمي
سالم متسامح اإلعالمية اليت تركز على إ الدولة العديد من اآلليات للمواجهة كالعنف، واملواجهة واستخدمت

 وخمتلف الفصائل اإلسالمية لوقف العنف، أو املواجهة الفكرية . ومستنري، أو عرب االتصاالت السرية بني الدولة

هكذا وبعد ثالث سنوات توىل اجليش اإلدارة املطلقة. وشاركت الصحافة النظام اجلزائري خماوفه عندما دعت 
ميني(. فصحيفة )الوطن( كتبت )ال للدور الثاين(، وفعلت الشيء يف عناوينها الكربى إىل قطع الطريق على )اإلسال

قائال: "مل يعد لدينا  نفسه صحيفة )لوماتان(، وصحف أخرى. وحىت من عمق التيار اإلسالمي هناك من صرح
أحزاب إسالمية باملرة، وإمنا لدينا أحزاب مصلحية تستعمل اإلسالم كسجل جتاري كغريها من األحزاب األخرى فلم 

عد نفرق بني الالئكي واإلسالمي والوطين، وهذه األحزاب بعيدة كل البعد يف مراميها وأهدافها عن روح اإلسالم ن
الصحيح، واألحرى هبذه األحزاب وبقياداهتا أن تصارح ما تبقى هلا من املناضلني واألتباع ألن يذهبوا حلاهلم، وتسرح  

غري السياسة، ألن هذه األحزاب مل يعد يهمها سوى  كل واحد منهم ليذهب لعله جيد املخرج يف مكان آخر
 أحزاب هناك تعدر  مل أنّه يرون بدورهم ألهنم الثاين، الرصيف يف هم َمن ميجُّه قد رأي وذلك. (2)مصاحلها الضيقة"

 .املعارضة األطياف كلّ  فيه وقعت جدل سوى الكالم هذا يكون أن يعدو فال وطنية،

نب االقتصادي بتعجيله بفساد احلياة االجتماعية وشيوع مظاهر الرشوة، وهتريب وقد لعب دورا كبريا تأثري اجلا
كانت وراء ذلك أساسا؛ إذ قاد محلة حازمة بعد تسلمه السلطة   (3)األموال. ولعل سرعة مقتل )حممد بوضياف(

ه، الذي شكله حملاربة جيوب الفساد يف السلطة، وكان جواب ِقوى الضغط سريعا: مقتل فريق مكافحة الرشوة برمت
 )بوضياف( هلذه الغاية. 

وبسبب انقسام الدميقراطيني اجلزائريني كذلك يف وقت حرج كانت اجلزائر يف حاجة ماسة إىل مبادراهتم 
ويستمر اهنيار ما بقي من اهليكل الرتاتيب حاليا بسبب ومواقفهم وإسهاماهتم حدثت آثار سلبية ليزداد األمر تأزما "

. ومع ما قدمت هذه اللعبة من خدمات للمجتمع 1988أكتوبر  5اليت بدأت منذ  حلاليةاللعبة الدميقراطية ا
االنفتاح االقتصادي  يتمثل أمهها يف كشف احلقائق، وكسر طابوهات السلطة واحتكار املناصب، ويف تسريع اجلزائري

                                                                                                                                                                                                 
 . بلهوشات اهلل عبد اللواء جانب إىل الطوارئ حالة إدارة أكتوبر أحداث أثناء توىل بباتنة، 1937 سنة ولد(1)
 .السابق املرجع ،بوعنان يزيد:  أجراه حوار يف(2)
 يف نشاطه واصل حيث املغرب؛ إىل إلتجأ عنه جاإلفرا  وبعد ُسجن،. 1962 سبتمرب يف االشرتاكية الثورة حزب أسس. باملسيلة 1919 جوان 23 مواليد من(3)

 .عنابة بوالية 1992 جوان 29 يف أُغتيل. املعارضة
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اهليكل الرتاتيب وبقايا فقدان ما بقي من قيم  والثقايف والسياسي على العامل اخلارجي، فإهنا كذلك أدت إىل
 وميكن ،(1)الوضع احلايل هو انتشار الفكر الرعاعي يف كل املستويات" مؤسسات. ولعل أهم ما يرتبط مبوضوعنا يف

 .امليادين كلّ  أصاب وعقيم كارثي وضع على حتيلنا كئيبة سوداوية صورة أمام يضعنا التشخيص هذا أنّ  القول

قام الباحثان الدكتور )عبداهلل محادي( والدكتور )العريب دحو( بإعطاء نبذة ويف حماولة لرسم مالمح هذه الفرتة 
(، واليت انتعشت خالهلا 1337 - 1505الواد ) تارخيية عن الثقافة يف اجلزائر منذ دولة بين زيان، أو بين عبد

بأهنا "احملطة  احلركة الثقافية، وكانت حافلة بتوهج الشعر بشكل خاص إىل حقبة التسعينيات اليت كتبا عنها
الضياع، وما أشبهها باملرحلة األوىل، ألهنا مرحلة تَلتُّمس الطريق يف  األخرية)...( حمطة االنتكاسة أو اإلحباط أو

، وَسجَّل  1939-1936 دجيور دامس، وهي شبيهة أيضًا مبرحلة احلرب األهلية اليت شهدهتا أسبانيا ما بني أعوام
 LA ETAPAD ه، وأطلق عليها شاعرها الكبري )أنطونيو ماتشادو( تسمية     )فيها الشعر األسباين أرقى مراجع

(LOS DOS ESPANAS مرحلة األسبانيتَـنير ):  الفاشية يف مقابل الدميقراطية، فاملصلح يعوزنا وإال قلنا إن هذه
جزائرين  ائر إىل( من مرحلة انشطار اجلز 1988اجلزائر اليت تُدشَّن يف اخلامس من أكتوبر عام ) املرحلة تاريخ

 وإسقاط أكثر، الصورة تقريب التشبيه من ويبدو ،(2)إحدامها متثل الضياع، واألخرى البحث عن الذات املفقودة"
  .اجلزائر يف أحداثه جرت تاريخ على اسبانيا شهدته سابق دموي تاريخ

فصيل أمساه البعض بأدب وهي حماولة  لرصد املتون اليت واكبت مرحلة التسعينيات بالتطرق إىل ما تشكل من 
األزمة اليت مرت هبا اجلزائر والذي َتسَّمى بالعشرية السوداء، وذلك من خالل اإلنتاج الشعري الذي شخص الوضع، 
وعرب عن اآلالم اليت مر هبا اجلزائريون، وتسليط أضواء األزمة على مزايا الكتابة الشعرية من خالل إعداد موسوعة 

املعاين اليت تؤرخ هلذه املرحلة، وتعرب عن العالقة بني األزمة ولغة الشعر اجلزائري املعاصر تضم بعض النصوص املثقلة ب
 .تهما ملتون شعرية حازت على النشرينفذ من خالهلا موقف ُمِعدِّي هذا اجلزء من املوسوعة من املرحلة باعتبار تزكي

"ال ننسى أن أصل األزمة يف : ف قائالح الروائي )الطاهر وطار( وهو بصدد احلديث عن انشغاالته كمثقوصرّ 
واإلسالمي هي أزمة ثقافة أوال وقبل كل شيء قبل أن تكون أزمة سياسة هي أزمة الضمري أزمة اهلوية العامل العريب 

                                                           
 لإلعالم الشهاب موقع من املقال هذا أتى ،2/2اإلجتماعية األزمة يف وأثره الرتاتيب اهليكل اهنيار: مصطفى محوش، بن(1)

www.chihab.net 
 : بتاريخ هو املقال هلذا الرابط عنوان

 www. chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=90 
 . 2001 الكويت، ، )سورية – السعودية -اجلزائر) 2ج للمؤسسة، العامة األمانة إعداد ، العشرين لقرنا يف العريب الشعر من خمتارات مقدمة: البابطني مؤسسة(2)

http://productionsrv/in-depth/arabic_african_relations/2002/8/8-24-2.htm
http://productionsrv/in-depth/arabic_african_relations/2002/8/8-24-2.htm
http://www.chihab.net/www.chihab.net
http://www.chihab.net/www.chihab.net
http://www.chihab.net/www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=90
http://www.chihab.net/www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=90
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. ورغم ما مييز مواقف )الطاهر وطار( من اختالف أو ائتالف مع (1)ون تعصب"فركزنا على العمل الثقايف بد
السلطة فقد لعب دور املثقف النقدي املتيقن من موقفه واجلاهر به يف وجه السلطة نظرا لـ"طبيعة ثقافة الكاتب، 

ا أدخل املثقف خانة وهذا م، (2)وتوجهه الفكري والتزامه باهلم اجلماهريي األساسي للطبقة العاملة يف اجلزائر"
 التصنيف، واهتمام الدوائر بابداعاته وتصرحياته.

ويف شجاعة كبرية وجرأة ظل يديل بني احلني واآلخر مبا هو أخطر من الرصاص من مواقف ذات بعد  
سياسيٍّ وإيديولوجي مل جتلب له إال املزيد من العداوات واالنتقادات جعلت منه مثقفا يف واجهة احلدث ويف عمق 

ملرحلة التارخيية، مفضال البقاء يف الساحة يلعب دوره الذي تعوَّد عليه دون أن يثين ذلك من عزميته. مفضال البقاء ا
يف الساحة يلعب دوره الذي تعود عليه دون أن يثين ذلك من عزميته ملتزما جسديا حبضوره يف الواقع متخذا مجعية 

االلتزام هو ما مييزه عن أبناء جيله من املثقفني املعاصرين له؛ حيث )اجلاحظية( مقرًا لتواجده املستمر، ولعلَّ هذا 
بقي مناوبا يف مكتبه باجلمعية جمتهدا يف مترير خطاب ثقايف يأخذ موقفا واضحا من كل ما جيري يف الساحة 

خ اجلزائر السياسية واألدبية والثقافية من خالل ملء الفراغات املرتوكة من طرف السلطة يف فرتات حساسة من تاري
 املعاصرة. 

من أقرانه من املثقفني الوقوف بعيدا عن احلدث وخارج املرحلة اليت محلت تغريات  ل العديدُ يف حني فضَّ 
جذرية يف بنية الوعي اجلمعي جلزائر التسعينيات "مما جعلها  غري قادرة على املبادرة و"النصح"، ولذلك غاب حّسها 

. فلم تعد 1992( و بعد إلغاء املسار االنتخايب يف يناير 1989قراطية )جويلية النقدي أثناء إطالق التجربة الدميو 
قادرة على االضطالع مبسؤولياهتا الفكرية والثقافية داخل اجملتمع، ومل متلك حىت القدرة على الدعوة إىل احلوار 

كانت فيها الغلبة للتيار الفكري والنقاش الواسع أثناء انقطاع سبل احلوار، فضال عن ختوفها يف أوقات معينة،  
ونالحظ جليا الشرخ الكبري الذي حدث، واهلوة ، (3)األمين، من احلديث عن ثقافة السلم وتعزيز الوحدة الوطنية"

 اليت فصلت املرحلة بسابقتها فظهرت املالمح اليت متيز الوعي اجلمعي.

                                                           
(1)http://www.aljazeera.net/NR/exeres/93E546D2-3415-49AE-88E4-46 

 . 25ص ،1989 اجلزائر، للكتاب، نيةالوط املؤسسة. نقدية دراسة. أمنوذجا الرواية. الواقعية الكتابة جتربة وطار، الطاهر: واسيين األعرج،(2)
 شتاء ،1العربية،ع الوحدة دراسات مركز مع بالتعاون االجتماع لعلم العربية اجلمعية إضافات، جملة(. اجلزائري املثقف سوسيولوجية حول: )الّدين نور زّمام،(3)

 . 137 ص ،2008
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: "كتبُت كثريا يف تلك الفرتة: سيدة وائي )واسيين األعرج( بكثري من اجلرأة والصراحة قائالكما اعرتف الرّ 
املقام، حارسة الظالل، ذاكرة املاء، مرايا الضرير، شرفات حبر الشمال، وكلها روايات ارتبطت باملشهد اجلزائري 
صفيت فيها حسايب ال مع اإلسالميني، ولكن مع الرداءة السياسية اليت مل تكن احلركة اإلسالمية إال إحدى 

أكتوبر  08ظهرت رواية املعارضة كبديل عن رواية السلطة اليت فقدت هيبتها بعد أحداث  وهبذا .(1)متجلياهتا"
 -على غرار ما حدث يف الكثري من البلدان االشرتاكية -، ألن "مع بداية تعديل املسار التنموي يف اجلزائر1988

ن بسرعات متصاعدة، كما بدأت تتشكل يف األفق عدة أطروحات، ساهم االنفتاح السياسي على خروجها إىل العل
 من تغذت السابق، يف امتداد هلا األحداث أن لنستنتج. (2)سامهت عوامل عديدة يف تغذيتها وتشكيل مرجعياهتا"

 .عديدة طروحات من وتشرّبت كثرية، مرجعيات

يدة سواء سح اجملال لرواية املعارضة بعد توفر مناخ احلرية الذي أفرزه دخول اجلزائر مرحلة اختيارات جدفُ لقد 
على املستوى السياسي أو االقتصادي، فزالت سياسة احلزب الواحد، وجاءت التعددية احلزبية وقد رافق هذا املعطى 
السياسي اعتبار حرية التعبري يف الدستور حقا من حقوق املواطنة، وهبذا أصبح النص الروائي ملزما بتجديد موقفه مما 

عن مهوم اجلماعة والصادر عن عمقها، كان أول ردود فعله اجتاه ما حيدث  حيدث، و كما كان الروائي الصوت املعرب
 ما مع ويتفاعل والطارئ، اجلديد يلتقط باحساسه قريب الروائي الكاتب أن باعتبار ،(3)هو الوعي باملأساة الوطنية

 .للمرحلة ُمؤرخا روائيا واقعا ويتأسس خياله مع فيختلط به حييط

تتقاطع كلها عند اهلاجس املركزي للكاتب، وهو " واية )سيدة املقام(، حيث وحداهتاويظهرـ مثالـ املوقف يف ر 
اهلاجس السياسي. لكنها تستقل بعضها عن بعض يف حدود ما تسمح به اسرتاتيجيات اخلطاب الروائي الذي 

الشنيعة اليت ارتكبها ؛ حيث مل يهتم بتصوير اجلرائم (4)يكتسب موقعه وفاعليته كل مرة انطالقًا من الرواية واملوقف"
 اإلرهابيون يف حق الضعفاء، بل كان مشغوال هبموم املدينة املهددة بالدمار واليت متثل رموزا عديدة يف نفسه. 

ومل يكتف واسيين بتسجيل وتصوير األزمة، بل أعطى بعدها التارخيي واإليديولوجي والسياسي واالجتماعي 
وقدرهتا الفائقة على استيعاب احلدث ومعاجلته من مجيع جوانبه، وقد ركز مراعيا خصوصية الكتابة الفنية األدبية، 

                                                           
 .56 ع ،2008 أكتوبر نزوى، جملة دال، فاديا أجرته حوار يف(1)
 . 136 ص السابق، املرجع(. اجلزائري املثقف سوسيولوجية حول: )الّدين نور ّمام،ز (2)
 .19 ص ،2001جوان 11 الثالثاء اخلرب جريدة السعدي، ابراهيم الروائي مع حوار الذايت البعد إىل تفتقد اجلزائرية الرواية: صبيات بن: ينظر(3)
 . 22 ص ،2002 ،شباط، 370 ع دمشق، العرب، الكتاب احتاد األديب، املوقف جملة((. املقام سيدة) رواية يف الروائي اإليقاع: )الوهاب عبد بوشليحة،(4)
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ميثل مجرة األصولية امللتهبة. وإهنا وإن انطفأت إال أن رماد األصولية  -يف احلكم النهائي–واسيين "على أن اإلرهاب 
سيين األعرج( يف منت ، فقد صور لنا )وا(1)يوم هتب الريح." -ال حمالة–يف عمومها خيفي مجرات أخرى، وتستعر 

عمله الروائي معاناة مرمي اليت ترمز للمرأة اجلزائرية الصامدة، ويُرجع سبب هذه املعاناة إىل النظام والتيار املظلم 
 املعادي لكل مظاهر التقدم والتحضر. 

زمة، وحاولت وتكون الرواية اجلزائرية بذلك قد سامهت كثريا يف رصد عديد الظواهر االجتماعية اليت أفرزهتا األ
مرحلة التسعينيات هي مرحلة فإن: " (2)وحسب )خرية محر العني(تسجيل مواقف كاتبيها اجتاه ما يقع يف اجلزائر، 

هذه العشرية اليت تصدى هلا احملللون . (3)يف ذات املبدع اجلزائري ألهنا ارتبطت بالعشرية السوداء"  الشرخ األعظم
وطها والوقوف على احللول احملتملة واملمكنة، وطرح البدائل، ومنهم من رأى واخلرباء واملهتمون من أجل تفكيك خي

تصنعه حركية اإلهتالك  "أن جتاوز األزمة واخلروج من دوامتها القاتلة يقتضي ابتداًء اخلروج من النفق املظلم الذي
 ولذلك ،(4)ة منو اجملتمع"ظاهرة االحتقان واألزمة وتعطل حرك والتدمري الذايت؛ أي جتاوز األسباب اليت أدت إىل

 .فيه نفسه اجلميع وجد الذي للمأزق خمرج واجياد األزمة، أسباب على الوقوف بضرورة تنادي عديدة أصوات تعالت

وجند يف رواية )وادي الظالم( لـ)عبد املالك مرتاض( وصفًا لألزمة يف سرد عجائيب تلونه "حماولة جادة من 
. وقد أبدى كاتبها رأيه بأن ما آلت إليه اجلزائر من (5)ض مالمح املسكوت عنه"صاحبها لتعرية الواقع واستجالء بع

أزمة يف التسعينيات من القرن املاضي ما هو إال امتداد لذلك املاضي املشحون مبختلف الصراعات واالختالفات 
تائجه يف احلاضر بشكل الكثرية ألن احلاضر هو ناتج عن املاضي؛  فبقدر كثرة األخطاء املرتكبة يف املاضي تظهر ن

فظيع. وهذا موقف واضح من األزمة وكيف ُنسجت خيوطها وأُعدت مقدماهتا. وجيدر الذكر أن " تناول أمناط 
املثقفني إىل جانب تناول خصائصهم الثقافية واالجتماعية يسهم يف معرفة خمتلف العوامل اليت تؤثر على عدم 

                                                           
 .75 ص ،2000 سوريا، دمشق، العرب، الكتاب احتاد. بالعربية املكتوبة الرواية مضمون يف نقدية دراسات -اجلزائر يف والتحوالت الرواية: خملوف عامر،(1)
 أيضا وهلا ،( 2001 قمرا، نشته مل) و( 1996 اجلمر، أكوام: ) الشعرية أعماهلا من. والدالالت بالرموز جتربتها تشبعت الشعرية داثةاحل جيل من جزائرية شاعرة(2)

 2002 اإلنزياح، شعرية)و ،(بدمشق العرب الكتاب احتاد 1997 العريب، الشعر نقد يف احلداثة جدل) كتاب منها النقدية الدراسات جمال يف الكتب بعض
 عملت. 1999 سنة املعاصر النقد يف دولة دكتوراه درجة نالت كما ،1995 عام وهران جامعة يف احلديث األديب النقد يف املاجستري درجة على حتصلت(. باألردن

 . العلمي والبحث اجلامعي، التدريس متتهن حيث وهران؛ جامعة إىل انتقلت مث بالصحافة،
  2007/  28/08 بتاريخ االلكرتونية النور جملة يف لـحـرش نـوارة:  أجرته حوار يف(3)

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=9787 :هو للحوار هلذا الرابط عنوان
  .السابق جعاملر . التأسيس إىل واحلاجة الثاين اجليل األزمة بعد ملا التأسيس: اجلزائر: رياض  حاوي،(4)
 . 59ص ،2005 ،122 ع األردن، عمان، جملة(. الروائية مرتاض املالك عبد جتربة يف قراءة - املنعطف و املسار: )يوسف وغليسي،(5)

http://www.alnoor.se/author.asp?id=54
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بني املواقع واألوضاع االجتماعية، وميكن أيضا أن يساعد على فهم جتانسهم، كما ميكن أن يفّسر كيفيات توزعهم 
 وذلك مواقفهم، وتوّزعت املثقفني، آراء اختلفت لقد. (1)املضامني الفكرية واأليديولوجية للخطابات واملمارسات"

 الفكرية توجهاهتم خصوصية إىل يعود

ريخ اإلبداعي، وظهر فيها املوقف جليا من املرحلة ومن املتون األدبية اليت نعتربها سجال تارخييا مورس فيه التأ
رواية )تيميمون( للروائي )رشيد بوجدرة( اليت ُولدت يف رحم األزمة، وشخصت شدهتا أثناء فرتة قاسية "علمًا بأن 

ق أثر اإلرهاب يف رواية "تيميمون" مل جيعل منه حمرك التاريخ، بل ظاهرة طارئة على التاريخ، حدثًا عارضاً، قد يعي
احلركة كما يقطع حبل التسلسل يف القراءة، وسيبقى حمطة سوداء يف طريق التاريخ، كما تظهر األخبار بقعًا سوداء 

. وهذا موقف من اإلرهاب؛ (2)يف جسد الرواية، ولكنها عقبات ال حتول دون قراءة الرواية كما مل حتل دون كتابتها."
يسري يف املاضي أو يتوقف مهما حاولت أي قوة  جره ملساره  ألنه يتكئ على سند تارخيي مفاده أن التاريخ ال

 املعاكس أو تعطيله وكل حماولة يف هذا االجتاه ستبوء بفشل ذريع.

وكتب )عبد اهلل محادي( روايته )تفنست(، وهي رواية تكتب األشياء بأسلوب ووعي متقدمني ليس  
تناوهلا، سواء على صعيد بناء الشخصيات الروائية بناء كاعرتافات أو ذكريات، بل كإعادة بناء لتلك العناصر اليت ت

يقع بني الواقعي واملتخيل، أو على مستوى بناء الوقائع مبا خيدم رؤية فكرية وفنية يف آن . فكل ما يف )تفنست( 
ي مرحلة يشري إىل أن محادي قد أراد منها تقدمي صورة عن فرتة من حياة اجلزائر، واملستجدات الراهنة احمليطة هبا، وه

حتوالت عصفت بالبالد؛ حيث تظهر مواقفه جلية بني سطور الرواية تنقل صورة متخمة باألحداث عن راهن 
 رهيب. 

على تلك املرحلة التسعينية بأهنا "فرتة عصيبة من تارخينا اجلزائري، )...( كانت هناك  (3)ويشهد )بشري مفيت(
عد. أغلب النخبة اجلزائرية إما هربت جبلدها للخارج أو حرب أهلية أو حرب عنيفة مل يُعلن حىت عن هويتها ب

صمتت أو قُتلت يف أسوأ احلاالت. خسرنا يف تلك الفرتة أمساء كبرية جدا ال تعوض سواء من حيث قيمتها الثقافية، 
                                                           

  .4-3 صص السابق، املرجع(. اجلزائري املثقف سوسيولوجية حول: )الّدين نور زّمام،(1)
 . 70 ص السابق، املرجع. بالعربية املكتوبة الرواية مضمون يف نقدية دراسات -اجلزائر يف والتحوالت الرواية: خملوف عامر،(2)
 الصراع حاالت نقلت رواية( 2000الذباب أرخبيل) السوداء، العشرية فرتة عن حتدث( 1998 واجلنائز املراسيم: )أعماله من .جزائري وروائي صحفي،(3)

 خبور)و( 2003 العتمة شاهد) اخلذالن، أو باملوت عليها وحيكم حريتهم من حيد بواقع يصطدمون الذين الشباب املثقفني من جمموعة خالل من واإلخفاق
 مع أقداره تقاطعت( شاوش رضا) امسه شخص عن حتكي رواية( 2010 .النار دمية)و(  2008 الليل لشهوة خرائط)و(  2007 القيامة أشجار)و(  2005 السراب

 .بلده وتاريخ قدر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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أو نزاهتها األخالقية كذلك مثل الروائي طاهر جاووت. مثل الباحث جياليل اليابس. مثل الفيلسوف خبيت بن 
 . (1)ة"عود

 -أيضاً  –)املراسيم واجلنائز( اليت "جتسد يف وجه من وجوهها حمنة املثقف وترتجم وهذا ما جنده يف روايته 
"يؤكد املوت ويعمق  نلمس فيها فاعلية الكتابة الروائية يف توصيف األزمة؛ حيث راح (2)ثقافة الوطن املمحون."

بحث عن سر اخللود، ال معىن ألن نكرر جتربة جلجامش الفاشلة طبيعة املأساة اليت بدأت بالعنوان وال داعي ألن ن
/الناجحة، وهي فاشلة ألنه تعب بال جدوى حني كان يطارد خيط دخان، وهي ناجحة لكوهنا ختتصر املسافة على 

، فما تردد يف روايات التسعينات إال تصوير وضعية املثقف الذي وجد نفسه سجني بني نار (3)الالحقني من البشر"
لسلطة وجحيم اإلرهاب، وسواء كان أستاذا أم كاتبا أم صحفيا أم رساما أم موظفا، فإهنم يشرتكون مجيعا يف ا

وذلك جيرب هؤالء أن خيتاروا إّما املواجهة بكل نتائجها ، (4)املطاردة والتخفي وهم يشعرون دوما أن املوت يالحقهم
 أو البقاء يف الظل واالنسحاب من الساحة.

ح املنت الروائي شهادة تارخيية، ويف الوقت نفسه يطفو املوقف من العشرية السوداء مبعاجلة لتربز على سط
موضوع املثقف الذي طالته يد األزمة بالدرجة األوىل، ألنه ميثل صوت احلق الرافض ألي تغري سليب على اجملتمع 

اجلديدة املسامهة  (5)روايات اجلزائريةالذي قوبل برد عنيف وعوقب بأشد مما كان يتوقع. فقد استطاعت جمموعة من ال

                                                           
 .2007 نوفمرب 21 األربعاء: بتاريخ ، الروائي مع حوار يف: حممود  بكر، أبو(1)

 http://www.aljazeeratalk.net/node/1696 :هو احلوار هلذا الرابط عنوان
 .66ص السابق، املرجع. بالعربية املكتوبة الرواية مضمون يف نقدية دراسات -ائراجلز  يف والتحوالت الرواية: خملوف عامر،(2)
 .64 ،63 صص السابق، املرجع. بالعربية املكتوبة الرواية مضمون يف نقدية دراسات -اجلزائر يف والتحوالت الرواية: خملوف عامر،(3)
 .191 ص ،2002 االختالف، منشورات ،1ط. الرواية يف مقاربات – املتخيل فضاء: حسني مخري،(4)
 سفيان)لـ( القداسة كواليس يوبا، املصري، سادة)و ،(العياشي امحيدة)لـ( واالنتحار اجلنون ذاكرة الفتنة، ليل متاهات)و ،(ساري حممد)لـ( الورم) كرواية(5)

( الغزال دم)و ،(بوكزازة مراد)لـ (الكالم شرفات)و ،(ديداين يارزق)لـ( األباطرة زمن)و ،(باديس محزة)لـ( القبو)و ،(شوار اخلري)لـ (الضباب حروف)و ،(زدادقة

 خبور) ،(سعدي ابراهيم)لـ( الظالم من القادم الرجل بوح)و ،(جالوجي الدين عز)لـ( احملنة رأس)و ،(املاء غسل الذي الرماد)و ،(بقطاش مرزاق)لـ

 يف)و ،(القادر عبد محيد)لـ ( االنزالق)و ،(عالم حسني)لـ( اجلسد يف خطوة)و ،(شريط عيسي)لـ( الروكاد) ،(قرور كمال)لـ (الرتاس)و ،(مفيت بشري)لـ (السراب

 احملربة، لعاب زنادقة،) و ، (جدرة بو رشيد)لـ( اجلنازة)و ،(مقدم سعيد)لـ( البارانويا)و ،(حليلح عيسى اهلل عبد)لـ( اخلطايا كراف)و ،(الديك زهرة)لـ( أحد ال اجلبة

 بوكفة)لـ(مضى قد يوم غدا)و ،(زراولة حممد) لـ( البنفسج مدار) و ،(عمراين جياليل) لـ  (الليل عيون العارية، املشاهد)  و ، (يدرح سارة) لـ  (الفرس شهقة

 . الروائية احلساسية أصوات من وغريها ،(فاروق فضيلة)لـ( اخلجل تاء) ،(زرياب
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يف تعرية الواقع، ومالحقة أزمة اجلزائر األمنية والسياسية بالنظر ملا عرفته سنوات الفتنة من جمازر وأحداث دموية، 
 وإبراز جوانب من التأثري والتداعيات النفسية لذلك كّله على الفرد واجملتمع.  

مشتعلة غري متوقعة مل متنحه فرصة التفكري والتحليل، بل كانت  هذا املثقف الذي وقف مرتبكا أمام حرب
أمام موقفني:إما أن يعتكف على فنه ليبدع، ومن مث يبقى خارج  "وضعته، مفاجئة جلبت معها كل املتناقضات، 

وقٌف دائرة التغريات اليت حتدث يف جمتمعه. وإما أن يساير تلك التغريات املتسارعة اليت حتدث يف جمتمعه. وهو م
. مع العلم "فإن تعدد املواقف وتنوع اخلصائص الثقافية (1)يتطلب منه أن يتخندق يف اجتاه إيديولوجي معني"

واالجتماعية للنخب املثقفة تكشف، فيما تكشف، عن تباين مستويات اخنراطها االجتماعي ضمن حقول 
ر املؤثر للمصاحل واحلسابات والوالءات وقطاعات اجملتمع وليس عن مدى انفصاهلا عنه، كما أهنا تعرّب عن الدو 

)اجلهوية أو اإلثنية أو الطبقية( اليت تساهم يف رسم املشهد السياسي والثقايف، وتشكيل سيناريوهات االصطفاف 
 اجلهات يف ختندقوا الذين املثقفني من كثري عليه كان ما الكالم هذا ويعّزز ،(2)داخل ساحات اجملتمع وفضاءاته"

 .املثقفون هؤالء أضالعه بني حتّرك الذي املربع يشكلّ  الذي اجملتمع نسيج عن خيرجوا مل ملكنه ، األربع

ومما نالحظه يف كثري من املتون الروائية إن مل نقل مجيعها اقتحام ظاهرة )اإلسالم السياسي(، وتصوير الظاهرة 
غيان التيار اإلسالمي من طرف وقد قوبل ط .ينطلق دومًا من موقف النقد؛ حيث ال نعثر على موقف واضح حمدد

خلفية إيديولوجية متيل إىل االجتاه احلداثي اجلمهوري املدين بعد اهنيار اإليديولوجية  واسيين بأعمال أخرية ذات
( يف روايته )االنزالق(. يف ما جند عند )الطاهر وطار( يف روايته )الويل .املاركسية كما كان مع )محيد عبد القادر

، أما)ذاكرة املاء( و)شرفات حبر الشمال( (3)مقامه الزكي( تناواًل للوئام املدين، وأعمال أخرى الطاهر يعود إىل
متتلك وعيا "ويعترب هؤالء من الفئة املثقفة اليت  .لـ)واسيين األعرج( اليت جتلت يف متوهنا تعالقاهتا مع الواقع التسعيين

 ،(4)لذات(، الذات الفردية والذات اجلماعية"بنفسها عربت عنه بكل وضوح وجالء من خالل )احلديث عن ا
  .حتمله ما بكلّ  الرّاهن ومحوالت اجملتمع، مهوم إىل لتنفذ ذاتيتها من لقتطوأن

                                                           
 رواية يف واإليديولوجي األديب: ضمن(. الدهاليز و الشمعة رواية يف مقاربة)  وطار الطاهر عند الروائية الكتابة يف اإليديولوجي الثابت: ودناين بوداود،(1)

 .151ص ،2008بسعيدة، اجلامعي املركز. اللغات و اآلداب معهد منشورات. اجلزائر يف األديب للنقد اخلامس امللتقى أعمال.التسعينيات
 . 127 ص السابق، املرجع(. ئرياجلزا املثقف سوسيولوجية حول: )الّدين نور زّمام،(2)
 (.سعدي إبراهيم)لـ( الظالم من القادم الرجل بوح)و ،(خضراء يامسينة)لـ( الكاتب)و ،(الكلمات مكر: )منها نذكر(3)
 .19ص ،2000بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،2ط. رشد ابن نكبة و حنبل ابن حمنة. العربية احلضارة يف املثقفون: عابد حممد اجلابري،(4)
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انتقل فيها اخلطاب من إبداعي إىل إيديولوجي متضمن ملفاهيم سياسية، حبكم مَحرل الروائي اجلزائري على وقد 
حلها بواسطة إنتاجه الفين الذي حتول فيه النص إىل مرصد للصراع عاتقه معاجلة قضايا جمتمعه واملسامهة يف 

اإليديولوجي احلادث يف اجملتمع، والذي بلغ ذروته منذ بداية التسعينيات، فأدى هذا إىل دفع النص إىل االهتمام و 
يلعب دورا بارزا يف احتواء اهلموم االجتماعية فانزاحت بذلك النصوص من اللغة إىل اإليديولوجيا، "فاملتغري السياسي 

تشكيل هذه النخب، ورسم حدود التنافر والتقارب فيما بينها، ويساعد قراءة طبيعتها ومآالهتا. كما أن امللمح 
الثقايف بأبعاده اللغوية والقيمية قد أثبت جناعته ولو نسبيا، عند رسم طوبولوجيا وعالقات املثقفني اجلزائريني، وفهم 

 إىل النص وحتّول هؤالء، شواغل من شاغالً  الراهنة األحداث غدت وبذلك ،(1)هم"موّجهات الفعل الثقايف لدي
 .املرحلة بنار اكتوى كاتب تضاريسه على يقف األمور جملريات حاضن

ويصف الشاعر )عبد اهلل اهلامل( يصف فيها املشهد املأساوي قائال: "املؤسسة سوسة، أينما حلت خنرت 
سسة ال حتب اجلمال واإلبداع. تكره التجديد. ديدهنا النمطية، وبقاء دار لقمان عظم احلياة وأذنت باخلراب. املؤ 

على حاهلا رغم أنف لقمان. املؤسسة اليت أقصد هي ذلك الشبح الذي يصنع الرأي العام. املؤسسة الرمزية اليت 
ة أبرز دور يف تكريس تسكن الرؤوس واملكاتب واجلرائد واملقررات الرمسية واإلدارات. يف وطين لعبت هذه املؤسس

األمر الذي زاد من غربة بعضهم مع األحداث الدموية اليت عرفتها البالد طيلة عشرية   .(2)الرداءة وتثمني النقصان"
كاملة من الزمن، وال غرابة أنر كان موقف بعضهم االنتحار فقد أقدم ثالثة من الشعراء يف ظروف نفسية متطابقة، 

الذي رمى بنفسه أمام القطار قرب مدينة قسنطينة  (3)ثناء وهم: )عبد اهلل بوخالفة(ويف سنوات متقاربة يف تلك األ
اليت رمت بنفسها سنة بعد ذلك من أعلى جسر  (4)والشاعرة )صفية كتو( 1988يف أجواء أحداث أكتوبر 

                                                           
 .139 ،138 صص السابق، رجعامل(. اجلزائري املثقف سوسيولوجية حول: )الّدين نور زّمام،(1)
 (.والنقصان التكريس··· اجلزائري الشعر يف:  )اهلل عبد اهلامل، (2)

 http://www.djazairnews.info/tawki3at_02-06-2008.htm: هو املقال هلذا الرابط عنوان
 شهادة ونال بسكرة، يف والثانوي واملتوسط االبتدائي تعليمه تلقى.قصري عمر بعد ،1988 سنة قسنطينة مدينة يف وتويف ،1964 سنة بسكرة مدينة يف ولد(3)

 قصائد له .القطار عجالت حتت منتحرًا ومات دراسته يكمل مل أنه غري الفلسفة، قسم - ةقسنطين جبامعة لاللتحاق فأهلته ،(1984( )العامة الثانوية) البكالوريا
 (.بومنقوش جبل إىل الرتوبادور رحلة) بعنوان خمطوط ديوان وله عصره، وصحف جمالت يف منشورة

 يف وبرعت الفرنسية، باللغه كتبت. 1944 الثاين تشرين/مربنوف يف( الصفراء العني) منطقة يف ولدت(. الرحبي زهرة) احلقيقي امسها جزائرية واعالميه شاعره(4)
 الكوكب) بعنوان قصصية وجمموعة م، 1979  عام( الصديقة القيثارة) امسها واحده شعريه جمموعه هلا. والشعري القصصي واإلبداع والكتابة الشعر

 .م 1989 ثاينال كانون/يناير 28  يف غامضه ماتزال ظروف يف منتحره ماتت. م 1981 (البنفسجي

http://www.djazairnews.info/tawki3at_02-06-2008.htm
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ة قسنطينة سنة الذي رمى بنفسه من اجلسر املعلق مبدين (1))تليملي( باجلزائر العاصمة والشاعر )فاروق امسرية(
، والبعض اغتيل بطريقة مأساوية مثلما حدث مع الشاعر )خبيت بن عودة(، وبعضهم هاجر إىل اخلارج 1994

وانقطع، واآلخر هاجر إىل داخل البالد أو داخل الذات خاصة الشاعرات والكاتبات اللوايت اختفني بطريقة مفجعة 
 يف غربة مضاعفة. 

السياسي الضيقة،  ة مؤكدا أنه "ال ميكن حبال حصره يف دائرة احلراكوكتب )رياض حاوي( عن راهن األزم
اجملتمع عن التقدم والتطور، ودخل يف مرحلة استهالك  وإمنا نتحدث عن األزمة كمحطة تارخيية توقفت فيها عجلة

حمصلة  يبنيانه الرمزي. ألنه من الواضح للمتأمل االجتماعي أن األزمة السياسية: ه رصيده التارخيي، وضعضعة
قدرهتا على تسريع إهناء الدورة التارخيية لألزمة،  ونتيجة هنائية ملختلف الُبىن األخرى، وال تبدو بارزة مهيمنة إال بفعل

 القصوى.  والبلوغ هبا إىل غاياهتا

دائرة ختص به وحده، ولكنه جزء من  الفعل السياسي ليس منطا مستقال يتولد من مناخ خاص به، وينتهي يفو 
ليؤكد  (.2)األخرى، وإن كان أحد أبرز وأهم حمركاهتا التارخيية القصوى" امية االجتماعية، وهو حمصلة اجملاالتالدين

فعل سياسي خمتل فقط كما يوحي به اخلطاب السياسي الذي يريد أن حيجب  مرة أخرى أن األزمة "ليست هي
األزمة حركة اجتماعية  اجلزء السطحي، ولكنبتقزمي املشكلة يف حيز هو اجلزء الصاخب، ويف نفس الوقت  احلقائق

 واجلمالية، والتقليدية، والفنية، والتجارية، وعالقاهتا األسرية، وتركيبتها متوقفة يف أبعادها األدبية، والثقافية، والرتبوية،

 يف التوغلو  مناحيها، كلّ  يف األزمة تبين إىل صرحية علنية دعوة وهذه ،(3)" االجتماعية، وكتلها األثنية... اخل
 .عّدة جلوانب تداعيات حصيلة هي بل األسباب، من سببب على األزمة تتوقف فال امتداداهتا يف واإلمعان أسباهبا،

                                                           
 العربية واللغة اآلداب مبعهد التحق مث قريته، يف األّويل تعليمه أهنى. 1994 سنة .قسنطينة مدينة يف وتويف ،1966 سنة( قسنطينة) بوزيان احلاّمة قرية يف ولد(1)

 نفسية بأزمة أصيب قد وكان رسالته، يناقش أن قبل انتحر نهلك اجلزائر، جامعة يف املاجستري لنيل العليا دراساته واصل مث ،(1988) فيها وخترج قسنطينة جبامعة
 كان.قسنطينة جبامعة األجنبية اللغات قسم يف حياضر كان كما الثانوية، املدارس يف مدرًسا عمل.1988 عام بوخالفة عبداهلل الشاعر صديقه انتحار إثر عميقة
 اجلزائري اليسار إىل انتمى وقد الثقافية، فاعلياهتا خالل من ونشط العاصمة، باجلزائر الثقافية (ظيةاجلاح) مجعية يف وعضًوا اجلزائريني، الُكّتاب احتاد يف عضًوا
 املقاالت من عدد له .عصره وجمالت صحف يف منشورة وقصائد ،(احلداثة ديوان) كتاب ضمن منشورتان قصيدتان له .جيله أبناء مع سياسًيا خالله من ونشط
 .عصره وجمالت صحف يف هاينشر  كان والنظرية النقدية

 .سابقال رجعامل. التأسيس إىل واحلاجة الثاين اجليل األزمة بعد ملا التأسيس: اجلزائر: رياض  حاوي،(2)
 .نفسه املرجع(3)
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لقد قدمت النصوص سواء كانت شعرية أم نثرية مفاتيحا رئيسية لدراسة األزمة التسعينية يف األدب اجلزائري، 
ائم يف النصوص على مستويات عديدة، وبأشكال متداخلة تنقل وتعترب الشاهد عليها وهي تسوق معها التصدع الق

احلالة من اخلصوصية إىل املوقف. وذلك مبيثاق يربط بني كاتب ينتج اخلطاب]املتخيل[، وقارئ/متلقي يرى يف هذا 
 ما يتصل بواقعه الذي يعيش فيه.  اخلطاب
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 الخطاب   -１

اجلديدة كاللسانيات واألسلوبية والسيميولوجية من مصطلحات وأدوات  بفضل ما تقدمه احلقول املعرفية 
مستعارة من كل احلقول إال حقل   بعيدا عن املقوالت النقدية اليت كانتتسهم يف مقاربة األثر األديب إجرائية

اللغة واألدب منذ بداية  األدب، أضحى البحث يف اخلطاب األديب وِصلته بالنقد يستحوذ على اهتمامات دارسي
األخرية من يُعد مصطلح اخلطاب من املصطلحات النقدية احلديثة اليت أخذت تتداول يف العقود و  القرن العشرين. 

القرن العشرين نظراً الستخدامه يف جماالت معرفية خمتلفة، السيما بعد دخوله جمال "الدراسات األلسنية احلديثة اليت 
تأثرت هبا نظرية األدب والنقد األديب مع ظهور تيار البنيوية يف أواخر الستينات] الستينيات[ وأوائل 

، فمنذ عرفت مناهج الدراسات اللسانية واألسلوبية والسيميولوجية (1)السبعينات]السبعينيات[ من القرن املاضي"
النقد الكالسيكي على اخلطاب  العامل ألفينا تراجعا عن القيم، واخلصائص اجلمالية اليت كان يطلقها االنتشار يف

 األديب من منظور انطباعي سطحي. 

فة اللسانية والسيميائية والبنيوية والتفكيكية، وغريها وبالتايل فالدراسات األدبية احلديثة مبذاهبها وتياراهتا املختل
أولت اهتمامًا خاصًا باخلطاب األديب، ودرست عناصره ومكّوناته وبنيته ووظيفته ومساته اخلاصة اليت تفرِّقه عن غريه 

 من أشكال اخلطاب األخرى. 

  الخطاب عند العرب :  - أ

العريب  اعتماده من طرف الفكر النقدي مصطلح )خطاب( اسم مشتق من مادة )خ. ط. ب(، وقع إنّ 
الدراسات العربية القدمية ال بد  . وإلدراك مدلولـه يف (Discours) احلديث ليحمل داللة املصطلح النقدي الغريب

 والفكر واألدب باعتبارها املرشحة لذلك. من الرجوع إىل بعض املعاجم العربية وكتب اللغة

ذا املصطلح يف الرتاث العريب القدمي هو نص القرآن و)لسان العرب( ما يساعدنا على معرفة داللة ه ولعل
، و)لسان العرب( (2)خصائص اللسان العريب هـ( باعتبار القرآن هو الكتاب األكثر جتانسا مع 711البن منظور )

 .(3)يساعدنا بالرجوع بالكلمة إىل أصلها اللغوي على امتداد زمين كبري

                                                           
 .90ص ،2008 بريوت، والنشر، للدراسات اجلامعية املؤسسة. السلطة العالقة، املفهوم،: والنص اخلطاب:  الواسع عبد احلمريي،(1)
  .29ص ،1993 ،100.101ع املعاصر، العريب الفكر جملة(. العربية الثقافة يف اخلطاب تأصيل: )املختار الفخاري،(2)
 . 235 ص ،1986 بريوت، الفكر، دار. الكرمي القرآن أللفاظ املفهرس املعجم: فؤاد حممد الباقي، عبد(3)
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ُرَك؟ خطب: الـَخطرُب: الشَّأرُن أَ   و اأَلمرُر، َصُغر أَو َعُظم؛ وقـيل: هو َسَبُب األمر. يقال: ما َخطرُبك؟ َأي ما أَمر
وتقول: هذا َخطرٌب جلـيٌل، وَخطرٌب َيسري. والـَخطرُب: اأَلمر الذي تـََقَع فـيه الـمخاطَبة، والشأرُن والـحاُل؛ ومنه قوهلم: 

حديث عمر، وقد أَفرَطروا فـي يوِم غيٍم من رمضان، فقال: الـَخطرُب  َجلَّ الـَخطرُب َأي َعظُم اأَلمُر والشأرن. وفـي
 َيِسرٌي. وفـي التنزيل العزيز: قال "فما َخطرُبُكم أَيُّها الـُمررسلون" ومجعه ُخطُوٌب؛ فَأما قول اأَلخطل:

ِع أَيرِدي َمثَاِكيٍل ُمَسلَّبٍة                           يـَنرُدبرَن َضررَس بَن ِر والـُخُطبِ َكلَـمر    اِت الدَّهر

ٍن ورُُهٍن.  ِإمنا أَراد الـُخطوَب، فحذَف تَـخفـيفاً، وقد يكوُن من باب َرهر

يقال خطب فالن إىل فالن فخطبه وأخطبه أي أجابه: واخلطاب واملخاطبة: مراجعة الكالم، وقد خاطبه  
(: "خطبت على املنرب خطبة بالضم. وخاطبه هـ393وقال )اجلوهري()  . (1)بالكالم خماطبة وخطابا؛ ومها يتخاطبان"

 .(2)بالكالم خماطبة وخطابا

ُر َصُغَر أو عُظَم، ج: ُخطُوٌب. وَخَطَب وعرّ  فه صاحب القاموس احمليط كاآليت: اخَلطرُب: الشأُن، واأَلمر
َسجَُّع اخلاِطُب على املِنررَبِ َخطَابًَة، بالفتِح، وُخطرَبًة، بالضِم، وذلك الكالُم: ُخطرَبٌة أيضاً 

ُ
َنرثُوُر امل

، أو هي الكالُم امل
هـ( يف ذات املنحى يف )أساس البالغة( حني 538ويذهب )الزخمشري(). (3)وحنوُه. ورجٌل خطيٌب: َحَسُن اخلُطرَبة

يقول:خطب خاطبه، أحسن اخلطاب، وهو املواجهة بالكالم، وكان يقوم الرجل يف النادي يف اجلاهلية، 
فالنا، فدعوه إىل أن خيطب إليهم، ونقول له:أنت األخطب البنيِّ اخلطبة.فتخيل إليه فيقول:خطب، واختطب القوم 

. وتعزز هذا املذهب مبا ورد يف )املعجم الوسيط( الذي جاء فيه: اخلطاب الكالم، (4)أنه ذو البيان يف خطبته"
 .(5)واخلطاب: الرسالة، واخلطاب ال يكون فيه اختصار خمل وال إسهاب ممل

ني من يتجه اجتاها آخر كما هي احلال مع )مجيل صليبا( الذي يستخدم كلمة )قول( بدل كلمة ومن احملدث
هو الكالم، والرأي واملعتقد، وهو عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية   )خطاب(؛ حيث يقول:

النطق بشيء ليس هو متاما "كتلة نطقية هلا طابع الفوضى وحرارة النفس، ورغبة وهو يف نفس السياق اجلزئية، 

                                                           
 (. ب ط خ) سابق، مادةالصدر املالعرب.  لسان: منظور ابن(1)
 سابق، مادة )خ ط ب(.الصدر املوالعلوم،  اللغة يف الصحاح: اجلوهري(2)
 مادة ،1997 لبنان،/بريوت العريب، التاريخ ومؤسسة العريب الرتاث احياء دار ،1ط. احمليط القاموس(: هـ817( )يعقوب بن حممد الدين حممد) أبادي، الفريوز(3)

 (.ب ط خ:)
 (. ب ط خ) مادة ،1998 ،ناشرون لبنان مكتبة املعري، شوقي ، نعيم يدمز : تح ،1ط. البالغة أساس: الزخمشري (4)
  . 212ص ،1 ج لبنان، ، الفكر دار العربية، اللغة جممع. الوسيط املعجم: مؤلفني جمموعة (5)
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داللة اخلطاب كما وردت يف خمتلف املعجمات العربية و  .(1)اجلملة وال هو متاما النص، بل هو فعل يريد أن يقول"
  تشري إىل الكالم؛ حيث استمدت هذه الداللة من السياق القرآين الذي وردت فيه لفظة اخلطاب.

َنا َمَة َوَفصرَل اخلرِ ُه احلرِ قال تعاىل: ﴿َوَشَددرنَا ُملرَكُه َوآتـَيـر  .(2)﴾طَابِ كر

فِ  َها َوَعزَّينر لرنِ ويف قوله أيضا: ﴿فـََقاَل َأكر  .(3)﴾طَابِ اخلرِ  بِ يـر
نَـُهَما الرَّمحرَُن الَ مَيرلِ  َوارأَلررضِ  السََّماَواتِ  وقوله: ﴿رَّبِّ   .(4)طَابًا﴾نرُه خِ ُكورَن مِ َوَما بـَيـر

 كيبني متغايرين، وورد مرة على بنية فعلية ثنائية:وقد ورد لفظ اخلطاب يف الذكر احلكيم برت 

 .(5)﴾ ُلورَن قَاُلوا َسالَماَوإَذا َخاطَبَـُهمر اجلَاهِ  يف املاضي بقوله تعاىل: ﴿  -1

يرَن ظََلُموا يف بريِن َوالَ خُتَاطِ  يف املضارع بأسلوب إنشائي طليب صيغته النهي  يف قوله تعاىل: ﴿ -2  .(6)﴾  الذَّ

﴾. قالوا: طَابِ ﴿ َوَفصرَل اخلرِ بنية وصفية بلفظ اخلطاب. وقال بعض املفسرين يف قوله تعاىل:  وورد على شكل
هو أن حيكم بالبينة أو اليمني، وقيل معناه: إنه يفصل بني احلق والباطل، ومييز بني احلكم وضده، وقيل فصل 

 .(7)اخلطاب: الفقه يف القضاء"اخلطاب. أما بعد؛ وداود )عليه السالم( أول من قال: أما بعد، وقيل فصل 

ومن خالل التفاسري اليت وضعها املفسرون القدماء، واحملدثون لآليات القرآنية يتبني أن املفهوم القرآين 
للخطاب حييل ـ كما ورد يف املعاجم ـ على الكالم، فاإلحالة املعجمية استمدت داللتها من دائرة التفسري القرآين 

فيه اللفظة؛ إذ التالزم الداليل الواضح بني مفهومي اخلطاب والكالم، وترادفهما  على وفق السياق الذي وردت
اللغوي على مستوى اللفظ املعجمي يشري إىل أصول املصطلح شفهية؛ فداللة املصطلح مل تقرتن بالكتابة، بل 

فبالكالم املؤثر املقنع ثقافة األذن يف املوروث العريب على حساب ثقافة العني.   ارتبطت باملشافهة؛ مبعىن سيادة
 باعتباره خطابا جادل الرسول الكفار، ونشر دعوته يف شبه اجلزيرة العربية لتعم بعد ذلك أصقاع العامل.

                                                           
 .85ص ،2006 اجلزائر، عنابة، جامعة خمرب. اخلطاب وحتليل األسلوبيات: رابح بوحوش، (1)
 .20/ 38صَ  (2)
 .23/ 38صَ  (3)
 .78/37النبأ (4)
 . 25/63 الفرقان(5)

 11/3 هود(6)
 (.ب ط خ) سابق، مادةالصدر املالعرب.  لسان: منظور ابن (7)
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هـ( تفسريا لـ)فصل اخلطاب( بقوله: "البنيِّ من الكالم امللخص الذي يتبينه من خياطب 538ويورد الزخمشري )
صل بني احلق والباطل؛ أي أن حيكم بالبينة. وهو موسـوم بالبيـان والتبيـان، ، وقيل معناه أن يف(1)به ال يلتبس عليه"

تالزما يوجب الكثري من االستقصاء  -كالم وخطاب   -املصطلحني  وجتنب اإلهبـام والغمـوض واللبس، فخلـق بني
عرفه بأنه: "ما مبعىن اخلطاب، وي  الذي خص الكالم (2)هـ( 631والفحص الدقيقني، وهذا ما ذهب إليه اآلمدي )

: "إنه ]أي اخلطاب[ اللفظ املتواضع عليه املقصود به تألف من كلمتني حيسن السكوت عليه"، ويعرفه كذلك بقوله
وباعتبار الكالم كما عرَفه ابن جين بأنه: "كل لفظ مستقل بنفسه،مفيد ملعناه"،  .(3)إفهام من هو متهيئ لفهمه"

رؤوسها املستغنية عن غريها، وهي اليت يسميها أهل هذه الصناعة اجلمل وهو أيضا: "عبارة عن األلفاظ القائمة ب
 . (4)على اختالف تراكيبها"

واخلطاب، الكالم. الرسالة )مج(. "أو هو خطاب ال يكون فيه اختصار خمل وال إسهاب ممل"، واخلطاب 
اخلطاب يف املعجم يؤول . لذلك فإن مدلول (5)املفتوح: "خطاب يوجه إىل بعض أويل األمر عالنية"."حمدثة" 

بشكلني: كتايب وشفوي لكنهما يتحددان يف إطار البحث عن املعىن. واخلطاب يف الرؤية النقدية املعاصرة هو: 
 .(6)"جمموع "

دوأر وتذهب الباحثة )مهى حممود إبراهيم العتوم( إىل القول بأنه: 
أ
"يمكن ألقول أبتدأًء إن مفهوم ألخطاب قد مّر با

أن العتوم  وتشري. (7)ر حتى وصل إلى مرتبة ألمصطلح، بتشكيل نوأة دللية خاصة به في ألثقافة ألعربية"ومرأحل من ألتطو 
بأحادية مفهوم اخلطاب اختذ أشكاال يف الرتاث العريب، قسمتها إىل املرحلة األوىل اليت اتسم فيها مصطلح اخلطاب 

حلة عن الدرجة الصفر، وتقصد املصطلح النقدي الذي واملعىن املعجمي؛ حيث ال يبعد املعىن يف هذه املر الداللة 
، مث أعقبتها املرحلة الثانية اليت اختذ فيها اخلطاب معىن للداللة على معىن اجلذر Barthاستخدمه )روالن بارث( 

                                                           
 .90 ـ 81 صص ،1977 بريوت، الفكر، دار ،1ط. الكشاف: عمر بن حممود اهلل جار القاسم أبو الزخمشري،(1)
 .17 ص ت،.د مصر، املاليوية، املصرية األزهرية العلمية اجلمعية ط،.د. األصول علم يف السؤل منتهى : حممد بن علي أيب بن علي اآلمدي،(2)
 .136ص ،1404، 1،ج بريوت العريب، الكتاب دار اجلميلي، سيد: تح ،1ط. األحكام أصول يف اإلحكام: حممد بن علي أيب بن علي اآلمدي، (3)
 .17 ص. 1952 ،1ج القاهرة، املصرية، الكتب دار مطبعة النجار، علي  حممد: تح ،2ط. اخلصائص(: املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو) جين، ابن(4)
 .243 ص سابق،الصدر املالوسيط.  املعجم: مؤلفني جمموعة (5)
 . 83 ص ،1985 البيضاء، الدار وسوشربيس، بريوت اللبناين، الكتاب دار. املعاصرة األدبية املصطلحات معجم: سعيد علوش،(6)
 الدراسات كلية األردنية، اجلامعة دكتوراه، أطروحة واملنهج، النظرية يف مقارنة دراسة ـ احلديث العريب النقد يف اخلطاب حتليل: إبراهيم حممود مهى العتوم،(7)

 . 2004 آب العليا،



  

 

36 

لثة ملا دخل )علم الكالم(، واستخدمه بعض األصوليني استخداما مرادفا للكالم، مث املرحلة الثا ثنائية الداللةحيمل 
، فبعدما كان مفهوم اخلطاب مقرتنا حبقل علم األصول متعدد الدالالتاليت نضج فيها مصطلح اخلطاب وأصبح 

واملعاجم العربية مل خترج يف تعريفه عن املفهوم الديين أصبح املفهوم املتأخر للخطاب يشكل حقال دالليا خاصا به 
احلقل اجلديد الذي يستخدم )اخلطاب(،  مستفيدا يف ذلك  حيايث املعىن األصلي، ويزيد عليه مبا يتوافق ومعطيات

 .  (1)من تراث املفهوم، وجدل الكالميني

ملساحات لغوية خمتلفة ومتغايرة توجه الباحث   وبالتايل أصبح دال اخلطاب متعدد األبعاد لكونه فضاًء معرفياً 
ويبقى اخلالف حول  ومرجعيات متنوعة.إىل إحاالت المتناهية من التعريفات، واحلدود تتقاطع مع نظرات خاصة 

ماهيته يكمن يف اختالف التصور الذي يلملم حدوده ومفاهيمه، واألهداف املبتغاة من دراسته ألن الظاهرة 
 اخلطابية تتبلور وفق منطلقات اجتماعية نفسية وحضارية.

 الخطاب عند الغرب  - ب

واملفكرين،  كثري من الباحثني   بية من لدناخلطاب بالعناية، واالهتمام يف الثقافة الغر   مصطلح  ُخصَّ 
الفكر اإلنساين  تطور طرديا وبشكل متواز مع تاريخ (2)والفالسفة. ويالحظ أن استخدام مصطلح )خطاب(

جادة هتدف إىل ضبط املفهوم الفلسفي  ؛ حيث ترجع أول حماولة(3)والعلمي، ويعود الفضل إىل الفيلسوف أفالطون
خلاصة استنادا إىل قواعد عقلية حمددة لتتبلور مالمح تشكل اخلطاب الفلسفي يف للمصطلح، وشحنه بداللته ا

 الثقافة اليونانية. 

                                                           
 .  13 ،5 صص نفسه، املرجع: أنظر(1)
 :ليةالتا النقدية املراجع إىل الرجوع ميكن اخلطاب نظريات يف التعّمق ملزيد(2)

-Tzevetan  Todorov : les catégories du récit littéraire ,in communications , n°8,1966. 

-Gérard Genette : Discours du récit, in figures III , éd. Seuil,   Paris, 1972. 

-D.Marngneneau ; initiation aux méthodes des discours, éd. hachette Université, Paris, 
1976. 

-Jean Caron : Les  régulation  du discours, PUF, Paris , 1983. 
-Gérard Genette : Nouveau discours du récit, éd. Seuil, Paris, 1983. 

 .771 ص ،1986 ،1 مج بريوت، العريب، اإلمناء معهد. العربية الفلسفية املوسوعة(3)
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 ومعناه )الركض هنا (Discours Sus) املأخوذ عن الالتينية (Discours) مصطلح خطاب أما

بح حيمل معىن أص وهناك(، فليس أصال مباشرا ملا هو مصطلح عليه باخلطاب، إال أن اجلذر اللغوي الالتيين
املصطلح على معىن طريق صديف، مث احملادثة  اخلطاب، أو ما اشتق منه من معان منذ القرن السابع عشر، فقد دل

اللوغو  .وحتول(1) سواء أكانت شفهية أم مكتوبة عن فكرة ما والتواصل، كما دل على تشكيل صيغة معنوية
البليغ( الذي يشتمل على أجزاء   على معىن )اخلطاب للداللة (Oratio) ومثيله الالتيين (Logos) اإلغريقي

اجلدل حول مفهوم مصطلح اخلطاب كان . و (2)والغرض كالفعل واالسم والتوابع والوصف والسرد واالستهالل
بالنسبة للهنود بداية جلرد بنيوي يتم من خالله حتديد موقع  موضوع حبث لدى قدماء النحويني من غري العرب، فهو

وإذا ما عدنا إىل املعجمات والكتب الالتينية، فإننا جند  .(3)واالستثناءات يف حفريات اللغة وامللحقاتالفعل واالسم 
( باللغة (Discouresداللة مصطلح اخلطاب تتضمن معىن احلوار وكذا معىن اخلطابة، وهو عديل ملصطلحي

تعود  Discoursة املوسوعية جند كلمة(باللغة الفرنسية. ففي املعجمات اللغوية الفرنسي(Discoursاإلجنليزية، و
 . Discursifsيف أصلها إىل الكلمة الالتينية

احلرف ـ املقطع اللفظي ـ  :عهد اإلغريق رأى أرسطو أن التعبري والبيان يقومان على األجزاء اللغوية اآلتية ويف
-DENYS) سذلك إىل )دونيس وترا كي روابط النسق ـ األداة ـ الفعل ـ االسم. ويعود الفضل بعد

THRACES)  بعثها من قبل اليهود والعرب يف القرون الوسطى؛  اللذين ميَّزا بني األجزاء الثمانية اليت أعيد
عنصرين من ترتيبات أرسطو باعتبارمها يدخالن ضمن مستوى حتليلي آخر.  حيث مت اعتماد األجزاء كلها باستثناء

املفعول والظرف  الضمري واالسم ـ والفعل ـ واسم الفاعل أوالرتتيبات على الشكل اآليت: األداة و  وحددت قائمة
   وحرف اجلر واالسم املوصول.

متعددة متاشت  هذه الرتتيبات وما حلق هبا من مفاهيم تغيريات كثرية، وأحلقت هبا عناصر فرعية وعرفت
 لد ولنسولوما تعرض لـه أرنو  وهو  Port  Royal) بور روايال(وحركية اللغة وتطورها يف عهد مدرسة 

(Arnold et Lancelot)واملمنطق يف كتاهبما: النحو العام (Grammaire générale 

raisoénne) (1660)أحدثته الدراسات النحوية والبالغية على منطق اللغة  ، وقد أشارا فيه إىل التحول الذي

                                                           
(1)

Encyclopédia Universalis, Microsoft, France, 1995,(CD). « Discours » 
 :كذلك انظر

Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1992,P. 610      
(2)

Encyclopédia Universalis, France 1995,Microsoft, (C. D) 

 .24ص ،1989 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز. يالروائ اخلطاب حتليل: سعيد يقطني، عن ،نقال جان كارون، (3)
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كلمة تدل على فكرة الزمن، ولكن   هو ملفهوم الفعل أصبح ال يقال باملنطق اإلغريقي: املوروث منذ أرسطو، فبالنسبة
بذاهتا، بقدر ما هو  تصور مفاده أن اخلطاب الذي استعمل فيه لفظ )الفعل( خطاب رجل ال يقصد األشياء ساد

عملية، وال يرتكز على  واخلطاب بدوره ال خيضع ملنطق اليقني لكونه ال ينتهي إىل مبادئ،  (1)يف حال احلكم عليها
 . (2)اضيةثوابت تفضي إىل نتائج ري

اللسان والفكر يف العرض  نعت بعصر الشفافية وصفاءواخلطاب كمصطلح  برز يف القرن السابع عشر الذي يُ 
يف كتابه املوسوم: بـ)خطاب يف املنهج( للداللة  (3) (René Descartes)والتحليل مع الفيلسوف ديكارت

 Discours de la) وم بـ: مقالة الطريقةعلى اخلطاب الفلسفي يف العصور الوسطى، كما برز يف كتابه املوس

méthode) (1637). (4) ، يف الفكر الفلسفي  وسرعان ما أصبح اخلطاب يف العصر احلديث يشكل موضوعا
 فقد اقرتح اللسانيون منذ )دي سوسري( جمموعة من التعاريف للخطاب، استفادت الغريب، والسيميائيات احلديثة.

غري أن تراكمها يطرح اليوم  فيها أرسطو مفهوم هذا املصطلح يف كتابه فن الشعر، من الدراسة التأسيسية اليت حدد
  والرؤى النقدية اليت ينطلق منها أصحاهبا. صعوبة يف إحصائها والربط بينها نظرا للخلفيات املنهجية،

عجم؛ إذ ويشري أحد الباحثني إىل مسألة هامة وهي أن دالالت اخلطاب اصطالحا ختتلف عن دالالته يف امل
يدخل يف تشكيل دالالته العالقات اليت تبني أغراضه، فيكون اخلطاب بذلك إنشاء الكالم من لدن املتكلم، وفهمه 
من لدن املخاطب. عمليتان ال انفصال إلحدامها عن األخرى، وانفراد املتكلم يف النطق حىت يقامسه املخاطب 

فاظها نزول املعىن على املفردات وإمنا تنشأ، وتتكاثر وتنقلب داللته؛ ألن هذه الدالالت اخلطابية ال تنزل على أل
وتتعرف من خالل العالقة التخاطبية متجهة شيئا فشيئا إىل حتصيل االتفاق عليها بني املتكلم، ونظريه املخاطب بعد 

 .(5)للدالالت أن تكون قد تدرجت متجاوزة اختالف مقتضيات مفاهيمها واختالف عقدها

اعي تعتمد فيه العبارة؛ أي الكلمات واملعاين املستخدمة فيها على املوضع الذي ألقيت إن اخلطاب عمل مج
فيه هذه العبارة، وعلى الشيء الذي كانت موجهة له، وهبذا ميكن حتديد اخلطاب اصطالحًا بوصفه جمااًل بعينه من 

والذي يعنيه هذا اخلطاب االستخدام اللغوي عن طريق املؤسسات اليت ينتمي إليها، والوضع الذي ينشأ عنه 

                                                           
 .16املغرب،ص ، البيضاء الدار سالمة، بن ورجاء املنجوت شكري: تر. الشعرية: تزفيتان تودوروف،(1)
 .194ص ،1982 تونس، للكتاب، العربية الدار ،2ط. واألسلوب األسلوبية: السالم عبد املسدي،(2)
 ما وبني واملفكر، املدبر العقل هي الكنيسة كانت حيث الوسطى، العصور يف سائدا كان ما بني قطيعة فكرُه أحدث حلديثةا الفلسفة أعالم من َعلم(3)

   .1677 عام تويف. الناس على وحترميه بالعلم واستئثارها وخداعها زيفها وعى بعدما الكنيسة قيود من الفرد حترر عندما النهضة عصر يف استحدث
   .1991 بريوت، للنشر، موفم صليبا، مجيل: تر. الطريقة مقالة: ديكارت رنيه،(4)
 .50ص بريوت، العريب، الثقايف املركز.  الكالم علم وجتديد احلوار فصول يف: طه الرمحان، عبد(5)
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للمتكلم، ومع ذلك ال يقوم هذا الوضع مستقال بنفسه، والواقع أنه ميكن أن يفهم على أنه وجهة نظر صدر عنها 
 تصاله خبطاب آخر معارض له أساسا.اخلطاب خالل ا

ة من ؛ أي قوالب خطابية خمتلفة تُعد لبن(1)فاخلطاب جمموعة من العالمات توصف بأهنا عبارات ملفوظة 
لبنات اخلطاب، وهي ليست قوال أو اقرتاحا، وليست كيانا نفسيا أو منطقيا، وهي ليست كذلك حدثا أو صيغة 

هذا املفهوم، وجتاوز  مثالية وهبا ميكن تعيني أمناط وجودها اخلاصة هذا من الناحية السيميائية، ولقد تعدى اللسانيون
مصطلح اخلطاب تصورا أكثر مشوال يف عملية االتصال كما  أصحاب التحليل التداويل ما قدمه سابقوهم بإعطاء

 ، وهذه بعض اإلمجاعات االصطالحية:(2)يقول )ميشال فوكو(

اخلطاب مصطلح مرادف للكالم حبسب رأي )سوسري( اللساين البنيوي، وهناك خطاب أديب حبسب رأي  -
 .(3))موريس(

 .(4)عاد اجلملة أو الرسالة، حبسب رأي )هاريس(اخلطاب وحدة لغوية ينتجها الباث )املتكلم( تتجاوز أب -

اخلطاب وحدة لغوية تفوق اجلملة يولد من لغة اجتماعية حبسب رأي )بنفنيست(. واخلطاب منطوق أو  -
فعل كالمي يفرتض وجود راو أو مستمع، وعند األول فيه نية التأثري يف اآلخر بطريقة معينة كما ذكر )بنفنيست( 

، فيتسم (5)لما ومستمعا، ويكون لدى املتكلم مقصد التأثري يف اآلخر على حنو ما""أن كل قول يفرتض متك
 اخلطاب بصفة االتصال والتأثري، فهو ال يتحقق إال باللغة، ومن خالهلا.

اخلطاب يقابل مفهوم امللفوظ يف املدرسة الفرنسية؛ إذ يرى روادها أن النظر إىل النص بوصفه بناء لغويا  -
 .(6)، أما البحث يف ظروف إنتاجه جيعل منه خطاباجيعل منه ملفوظا

 .(1)وهو نظري بنيوي ملفهوم الوظيفة يف استعمال اللغة حبسب رأي )تودوروف( -

                                                           
 .108 ص ،1 ع ،قسنطينة منتوري جامعة واللسانيات، األدب يف الرتمجة خمترب حولية: ينظر(1)
 . 31 ص ،1986 ، البيضاء الدار الثقايف، املركز ، بريوت يعوت، سامل: تر. املعرفة حفريات: ميشال فوكو،(2)
 .21،ص 1989 بريوت، العريب، الثقايف املركز. الروائي اخلطاب حتليل: يقطني،سعيد(3)
  .17 ص نفسه، املرجع(4)
 . 30ص ،1984 لبنان، التنوير، دار سبيال، حممد: تر.اخلطاب نظام: ميشال فوكو،(5)
  . 22 ص نفسه، املرجع(6)
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 .(2)وجاء يف معجم املصطلحات األدبية املعاصرة

 اخلطاب:

 ومشروعها اإليديولوجي. ،ـ جمموع خصوصي لتعابري تتحدد بوظائفها االجتماعية1

 يست(، )اخلطاب(، يف استيعاب اللغة عند اإلنسان املتكلم. ـ وحيدد )بنفن2

  .ـ من هنا يطلق )مستوى اخلطاب( و)منطية اخلطاب( و)اخلطاب النقدي(3

 ة متيزه عن اخلطابات املباشرة . أبعادا شاعري ـ وميتلك )اخلطاب األديب(4

أخرى، فهو فضال عن كونه  وإذا جتاوزنا املفهوم اللساين للخطاب فباستطاعتنا أن جند له مصطلحات 
جمموعة التعابري اخلاصة اليت حتدد بوظائفها االجتماعية ومشروعها اإليديولوجي؛ أي جمموع النصوص واألقوال ذات 
النظام. والنظام يعرف كذلك بأنه الطريقة اليت تتشكل هبا اجلمل نظاما متتابعا تسهم يف نسق كلي متغاير، ومتحدد 

عه أن تتآلف اجلمل يف خطاب بعينه لتشكل نصا مفردا، وتتآلف النصوص نفسها يف اخلواص، وعلى حنو ميكن م
 .(3)نظام متتابع لتشكل خطابا أوسع ينطوي على أكثر من نص مفرد

كما يشري مصطلح اخلطاب إىل نظام فكري يتضمن منظومة من املفاهيم، واملقوالت النظرية حول جانب 
معرفيا، ومن مث يفهم منطقه الداخلي وذلك عن طريق عملية فكرية حمددة معني من الواقع االجتماعي بغية متلكه 

 . (4)تنظم بناء املفاهيم واملقوالت بشكل استداليل حبكم الضرورة املنطقية اليت تصاحب عملية إنتاج املفاهيم

وميكن تلخيص مفهوم اخلطاب من خالل وضع االصطالح األكثر عمومية، فهو نظام تعبري متقن 
، وهذا البناء ليس يف جوهره إال بناء فكريا حيمل وجهة نظر، وقد متت صياغته يف بناء استداليل؛ أي (5)ومضبوط

بشكل مقدمات ونتائج، فهو معرفة منظمة خاصة جبانب حمدد من الواقع، أو ظاهرة حمددة، ومن مث ميكن احلديث 
تعريفا جيمع بني كون اخلطاب من عن خطابات متعددة:سياسية ، فلسفية وعلمية. ولعل فوكو حاول أن يعطي 

                                                                                                                                                                                                 
 . 10 ص ،1988 ،3ع العاملي، والفكر العرب جملة عياشي، منذر: تر. األدب مفهوم: تزفيتان تودوروف،(1)
 .  83 ص السابق، املصدر. املعاصرة األدبية املصطلحات معجم: سعيد علوش،(2)
  269 ص ،1985 بغداد العامة، الثقـافية الشؤون دار ور،عصف جابر: تر. فوكو إىل شرتاوس ليفي من البنبوية عصر: إديث كرزويل، (3)
 .17 ص نفسه، املرجع(4)
 .34 ص السابق، املرجع. املعرفة حفريات: ميشال فوكو،(5)
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السهل إعطاء مفهوم له، وبني اعتباره نظاما غامضا للغة دور يف التالعب فيه. يقول:" هو مصطلح لساين .يتميز 
عن النص والكالم والكتابة وغريها. ويشمل لكل إنتاج ذهين، سواء كان نثرا أو شعرا، منطوقا أو مكتوبا فرديا أو 

يا، وللخطاب منطق  داخلي وارتباطات مؤسسية فهو ليس ناجتا بالضرورة عن ذات فردية مجاعيا، ذاتيا أو مؤسس
 .(1)يعرب عنها أو حيمل معناها أو مييل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فرتة زمنية أو فرعا معرفيا ما"

م متجانس وهكذا فمصطلح اخلطاب يتمظهر من خالل الفصل بني اللغة بوصفها مفهوما جمردا أو هي نظا
يف الوقت نفسه، وبني اللغة يف حالة االستخدام؛ إذ تكون ممارسة اجتماعية: وهي تكون عندئذ ظاهرة اجتماعية 

ومن هنا ميكن التمييز بني أشكال ثالثة ملفهوم  حمكومة جبملة شروط، وظروف تكون هبا جزءا من سريورة اجملتمع.
 ية يف حتديد ماهية مصطلح اخلطاب.هلا املعرفبني املدارس الفكرية، واالنطالق من حقو   اخلطاب

 فهناك منظور لساين للخطاب؛ حيث يستخدم اخلطاب يف أوجه ثالثة:  -

 الكالم مرادف للملفوظ.  -أ

ما كان أكرب من امللفوظ. وقد امتد ذلك املفهوم يف داخل مناهج املشروع البنيوي الذي أقامه )دي  -ب
 نا عليه.سوسري(، وبقي املفهوم اللساين مهيم

مفهوم سيميائي للخطاب ما بعد البنيوية، وهو ما قام به )بول ريكور( الذي يستبدل ثنائية )دي  -ج
سوسري( اللسان/الكالم. بثنائية اللسان/اخلطاب، واضعا اخلطاب بدال من الكالم، ومؤكدا خصوصيته، مفرقا بني 

، وقبله (2)علم الداللة يدرس اخلطاب أو اجلملة"علم الداللة والسيمياء؛ فالسيمياء ـ حسبه ـ تدرس العالقة، و 
 )بنفنيست(.

 هذا السياق والذي يقرتن بامللفوظ، ولكّنه أيضًا يـَُعدُّ ـ حسب النظريّة إّن اخلطاب ضروري استعماله يف

كما   سطحي، ومنها ما هو عميق. السيميائّية ـ جهازًا حيوي جمموعة من مستويات الرتاكب والرتاتب منها ما هو
السينمائّية املرسومة واللوحات الزيتّية مبا أهّنا  كن للخطاب أن يُفيد حدثاً موّجهاً غري لساين مثل الطقوس واألشرطةمي

 تركيبّية. دوال ختضع لنظم

                                                           
 .9ص السابق، املرجع. اخلطاب نظام: ميشال فوكو،(1)
 .  11ص ،2003 املغرب، العريب، لثقايفا املركز الغامني، سعيد: تر ،1ط. املعىن وفائض اخلطاب. التأويل نظرية: بول ريكور،(2)



  

 

42 

متكن )ميشال فوكو( من إخراج مصطلح اخلطاب عن   مما سبق نستطيع أن نستنتج أنه بعد )إميل بنفست(
طاب بصورة هنائية كمجموعة من العبارات اليت تنسب إىل نظام التكوين نفسه، املنظور اللساين؛ إذ يتحدد اخل

وعندها نستطيع الكالم عن خطاب إخباري أو خطاب اقتصادي أو ثقايف، أو غريه، وهذا هو املنظور التواصلي 
 االجتماعي للخطاب.

رجي ليست عالقة متثيل، أو لقد قام اخلطاب أساسا على مبدأ يفيد أن العالقة بني اخلطاب، والواقع اخلا 
انعكاس أو تعبري، فاخلطاب نفسه هو حدث مادي، وممارسة اجتماعية هلا قوانينها واشرتاطاهتا. فاخلطاب عملية 
عقلية منظمة متَّسقة منطقيا، أو عملية مركبة من سلسلة العمليات اجلزئية، أو التعبري عن الفكر بواسطة سلسلة من 

 . (1)بط بعضها ببعضاأللفاظ والقضايا اليت يرت

وحتليله؛ يعين معرفة العناصر  ويشمل اخلطاب خمتلف التخصصات العلمية كاألدب واإلشهار واللسانيات
به يف البحث خلف ما هو ظاهر، بل إىل إظهار أمناط  املكونة له، وحتديد القواعد اليت حتكمه، ويتجه االهتمام

صالت القائمة بني العبارات اليت تكوِّن نسيج اخلطاب، حيث التفرد اخلاصة يف تركيب اخلطاب نفسه، وحتديد ال
 أربعة أسس افرتاضية: (2)يضع )ميشال فوكو(

إن العبارات املختلفة األشكال واملبعثرة يف الزمان تشكل جمموعا واحدا إذا كانت ترجع بصورة أو      -1
 بأخرى إىل ذات املوضوع وحتيل عليه.

عالقات بني عدد من العبارات البد من الرتكيز على شكلها ومنط تسلسلها إنه لتحديد جمموعة من ال     -2
 وترابطها.

 البحث يف إقامة جمموعة من العبارات عن طريق حتديد نظام املفاهيم الدائمة واملتناسقة.     -3

وأخريا من أجل جتميع العبارات يف وحدات حقيقية، ينبغي وصف تسلسلها وتتابعها )وصف      -4
 التوحيد اليت تظهر هبا(.أشكال 

                                                           
 .114 ص ،السابق املرجع. اخلطاب نظام: ميشال فوكو،: أنظر(1)
 .  32،33صص السابق، املرجع. املعرفة حفريات: ميشال فوكو،(2)
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وحتليل أي خطاب من اخلطابات العلمية حيتم علينا أن نسلم بأننا إزاء خطاب ميكن أن يفيد يف وضع 
ويتعني درسه بإدراك مقاصد متكلميه، ذلك أن الكالم هو ذات ناطقة تتعلق مبتخاطبني عاقلني، خطاب معني، 

اطب، وفيه تبدو قيمة اخلطاب احلوارية: ولعل هذا ما جيعل اخلطاب شـّد حبل بني طريف التخ
valeur  dialogique du discours وهبا تكتسب العالمة شرعيتها؛ إذ هي موجهة من باث ليتلقاها ،

. وعليه فإن (1)مستقبل، فليس املخاطب وحده سيد الكلمـة، بل السيـادة نتيجة للتقاطـع اخلطايب بني املتخاطبني
 ضاء احلواري.العالمة ال تتحقق إال ضمن الف

ويتشكل نوع اخلطاب انطالقا من املرجعية، فالشعر ينجب اخلطاب الشعري واإلشهار يولد اخلطاب 
اإلشهاري، والسرد ينجب اخلطاب السردي، والسياسة تنجب اخلطاب السياسي، واإلعالم ينجب اخلطاب 

لذي ينسبه الدارسون يف نشأته اإلعالمي، والدين ينجب اخلطاب الديين، واللسانيات تنجب اخلطاب اللساين ا
م(، والذي ميز بدقة ووضوح بني اللغة 1916األوىل يف اللسانيات إىل العامل السويسري )فردينان دي سوسري()ت

نتاج فردي يصدر عن وعي وإرادة، ويتصف باالختيار احلر الذي يتجلى   والكالم، وقد فرق بينهما، فالكالم عنده
عنده هي جزء من اللسان، وهي يف الوقت   عبري عن فكره الشخصي، بينما اللغةيف استخدام الناطق ألنساق الت

ذاته نتاج اجتماعي مللكة اللسان. وحيدث وفق الدائرة الكالمية اليت يفرتض هلا وجود شخصني على األقل يتبادالن 
هنا  ضع عليها، ومناحلديث. مها املخاِطب/الباث، واملخاَطب/السامع/، وخطاب/رسالة، يكون خاضعا لقواعد متوا

 . (2)ويفك رموزها تولد مصطلح اخلطاب، بعّده رسالة لغوية يبثها املتكلم إىل املتلقي، فيستقبلها

، فإن لكل عنصر من العناصر الستة اليت تشرتك كلها  Roman Jakobson وتبعا ملخطط )جاكبسون(
 fonction) ه الوظيفة التعبرييةيف آن واحد يف عملية التخاطب)التواصل( وظيفة، فاملخاِطب تتولد عن

expressive)،  واملخاَطب تنتج عنه الوظيفة اإلفهامية(f.Conative)  واملقام يولد الوظيفة املرجعية ،
(f.Rèfèrentielle)  بينما ينتج عن اخلطاب الوظيفة الشعرية أو اإلنشائية،(f.poetique) وعن الصلة أو،

وعن الَسنن أو وضع اخلطاب تتولد  ،(f.phatique)ةقناة التخاطب تتولد الوظيفة االنتباهي
 (. (f.mètalinguistiqueالوظيفةاملعجمية

                                                           
 .38،37 ص.1996 العريب، الثقايف املركز ،1ط. مشولية منهاجية حنو واالختالف، التشابه: حممد مفتاح،(1)

(2)
Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, Enag/Editions, Alger, 1990,P. 21   
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 جذور مصطلح اخلطاب ـ إذن ـ تعود إىل عنصري اللغة والكالم، فاللغة عموما نظام من الرموز يستعملها إنَّ 

وبذلك   يُدعى املخاطب. آخرالفرد للتعبري عن أغراضه، والكالم إجناز لغوي فردي يتوجه به املتكلم إىل شخص 
 ؛ حيث اعترب اللغة جزءا جوهريا من(Parole)والكالم (Langue) دي سوسري( قد ميَّز بني اللغةيكون )

ممارسة هذه امللكة عند األفراد،  اللسان، وهي يف الوقت ذاته نتاج اجتماعي مللكة اللسان، يتبناها اجملتمع لتسهيل
التكرار والثبات. أما الكالم فهو نتاج فرد يصدر عن  حركتها (Institution sociale) فهي مؤسسة اجتماعية

 ويتجلى ذلك يف احلرية اليت ميتلكها الفرد يف استخدامه لألنساق التعبريية، مستعينا وعي وإرادة، ويتصف باالختيار،

سة ألنه السلوك اللفظي املؤس يف إبراز أفكاره بآليات نفسية، وفيزيائية، هلذا، فالكالم يولد خارج النظام، وضد
 .(1)اليومي الذي لـه طابع الفوضى والتحرر

الكالم، ألن الكالم يف رأيه فعل  وكان اهتمام دي سوسري يف معاجلته ملكونات العملية الكالمية باللغة دون
 أتباع ديغري أّن  (2)الفيزيائي، وهو مستوى خارج الواقعة االجتماعية فردي ال ميثل سوى بداية اللسان أو اجلزء

)شارل بايل(، فـ )جاكبسون(، مث  سوسري أولوا عناية خاصة للكالم باعتباره فعال فرديا، وقد كان ذلك بدءًا من
: اللغة والكالم تتغرّي، وطبعت  )تشومسكي( إىل )روالن بارت(، وغريهم. األمر الذي جعل النظرة إىل مفهومير

)مهسليف(، و)الطاقة  ائي )اللغة/الكالم( إىل )اجلهاز/النص( عندخمتلفة، حبيث حتول الثن النظرة اجلديدة باجتاهات
)جاكبسون(، و)اللغة/اخلطاب( عند )ق. غيوم(، و  /اإلجناز( عند )نوام شومسكي(، و)السنن/الرسالة( عند

واتضح فيما بعد أن ما كان هامشيا عند )دي سوسري( حتّول إىل موضوع ، (3)بارت( )اللغة/األسلوب( عند )روالن
   يف الدراسات األسلوبية. نّصاً أو إجنازاً، أو رسالًة، أو خطاباً  (Parole) املتأخرين، وأضحى الكالم يسي عندرئ

حصل يف  مفهوم اخلطاب اللساين حديث نسبيا، وكذلك حتديده من األمور املستعصية نظرا للتطور الذيو   
حتته. فقد اختلط مفهوم اخلطاب  اليت تندرج علم اللسانيات، والتحوالت السريعة اليت عرفتها معظم النظريات

ظلت تالزمه يف املعىن وترادفه يف االستعمال، كما أن  والتبس بغريه من املصطلحات، وخباصة مصطلح النص، ألهنا
عند  املعاصرة عرف ارتباكا كبريا. ومن األدلة على ارتباك املصطلح يف االستعمال ما نراه توظيفه يف البحوث النقدية

 كما جعله )جيالم غيوم(  (4)حيث يعوضه بالنص، ويضعه بدله؛ (Hjelmslev) يف()ميسل

(G.Guillaume)  (5)مرادفا للسان .  

                                                           
(1)

F. De SAUSSURE .Cours de linguistique générale, PP. 21-22                                
2
ibid. P. 181                                                                                                                

  .160 ص السابق، املرجع. اخلطاب وحتليل األسلوبيات: رابح بوحوش،(3)
(4)

Louis Hjelmslev, Essais linguistiques, Les Editions De Minuits, Paris, 1971, P. 43-44 
   .182ص ،1990 دمشق، العرب، الكتاب احتاد منشورات. األسلوبية يف مقاالت: منذر عياشي،(5)
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كان ينظر إليه  يكن مفهوم اخلطاب يف منظور البالغة الكالسيكية جمرد وسيلة يعرب هبا عن الفكرة، ولكن ومل
الصادرة من الكاتب حنو املتلقي سواء أكان  يف املرسَلة باعتباره كيانا مستقال حيمل خصائصه الذاتية، ويتجلى ذلك

. (1))الباث/الكاتب( يف كل احلاالت التأثري يف املتلقي )القارئ/املشاهد( مشاهدا أم قارئا حبيث يتوخى املرسل
القرن العشرين، ألن اللسانيات  يف بداية "Discours" مبادة -عادة-و"اختفت الدالالت اليت كانت تقرن

ملفوظا يرهتن من خالله )الباث/املتكلم( اللغة بالكالم مبفهوم  اقرتحت مفهوما مرنا للخطاب، حيث اعتربته احلديثة
 وبذلك أصبح اخلطاب يف العلوم اإلنسانية )سوسيولوجيا، علم النفس التحليلي، دي سوسري للمصطلح،

 . (2)اللسانيات، اخل.. ( موضوعا علميا ونقديا"

ىل متلق خاص من النخبة؛ مبعىن أنه ال يتوجه إىل مجيع الناس، بل هو خاص ويتوجه اخلطاب اللساين إ
باملشتغلني والباحثني يف جمال اللسانيات، خالفا للخطاب األديب الذي هو عام يشمل خمتلف شرائح اجملتمع، وقد 

جلملة اليت أولت اللسانيات موضوع اخلطاب حتديدا وحتليال،كما رمست حدوده؛ إذ حددت جغرافيته عند حدود ا
حظيت باالهتمام والدرس بوصفها وحدة تتوافر على شرط النظام، وهي غري قابلة للتجزئة؛ ألهنا متثل الوحدة 
األخرية يف اللغة بالنسبة للسانيات، وهذا يعين أن اخلطاب ال يوجد إال يف اجلملة باعتبارها القسم األصغر الذي ميثل 

ال يسعها أن تتخذ موضوعا أرفع من اجلملة؛ ألن بعد اجلملة ليس هناك جبدارة كمال اخلطاب بأسره. واللسانيات 
 مجل.

اخلطاب، ونستطيع القول أن أصغر    اجلملة أصغر وحدة حُيّلل إليها  وعند القيام بعملية التحليل ستكون
لة(، وتكون لغوية هي)الكلمة(، ومبجموعها تتكون)العبارة(، واليت تكون مبجموعتها)مج  يف بنية أي تشكيلة  وحدة

جمموعة من اجلمل)فقرة(، بينما تكون جمموعة من الفقرات)نصا(، واخلطاب هبذا التحديد هو جمموعة من النصوص، 
، فهو يتكون إذا من (3)فقد يكون "مجلة نواة أو مجلة مركبة، وقد يكون نصا، ولرمبا أصغر من كل هذا أو أكرب"

خطابا له   بد هلذه اجلمل أن تكون متناسقة، ومنتظمة لكي خيرجال  لكن  جمموعة من اجلمل والرتاكيب اللغوية،
رئيسة هلذا اخلطاب فهي مكونة   معىن، ولكي يصبح نصا مفهوما، ومبا أنه عبارة عن مجل، وهذه اجلمل تنتج عناصر

 اخلطاب/ الرسالة يتلقاها املرسل إليه/املخاَطب. -من خماِطب/متكلم يبعث نصا

                                                           
  41،42صص اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار( .والكتايب الشفهي: للتواصلني لسانية اقرتابات) والتواصل اللغة: اجلليل عبد مرتاض،(1)
 .17ص ،1989  بريوت، العريب، الثقايف املركز. الروائي اخلطاب حتليل: سعيد يقطني، عن نقال هاريس،(2)

(3)
Encyclopédia Universalis, France 1995, Op. Cit. (CD)           
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تعريفات اللسانيني ملصطلح اخلطاب عنها، فـــ )هاريس( على سبيل املثال يعرفه على  واستنادا للجملة مل خترج 
. مشريا يف تعريفه هذا إىل اخلطاب الشفوي؛ الستخدامه عبارة (1)أنه "ملفوظ طويل أو متتالية من اجلمل"

اجلمل، وهو بذلك مل حيدد لنا أيضا اخلطاب الكتايب الذي هو عبارة عن سلسلة أو متتالية من   ملفوظ،كما جنده
؛ أي هو رصف للرتاكيب  (2)خيالف )جان كارون(؛ الذي ذهب إىل أن اخلطاب: "متتالية منسجمة من امللفوظات"

 .(3)املنسجمة، لفظا ومعىن، أو كما عرب عنه )تودوروف( بأنه "جمموع البنيات اللفظية اليت تعمل يف كل عمل أديب"

ني عبارة عن نص حمكوم بوحدة كلية واضحة، حبيث يتألف من صيغ وعليه فاخلطاب يف رأي هؤالء اللساني 
-ومجل مرتاصة منسجمة ومتوالية تصدر عن املخاِطب الذي يود تبليغ وإيصال خطابا ما، وحىت تتم هذه العملية

منسقا وخاضعا ملرجع حبيث يفهمه كل   يفرتض وجود خماِطب وخماَطب يتبادالن اخلطاب الذي يكون-التخاطب
وهو أعّم من اجلملة باعتباره تركيبا  ما، فهو إذن نشاط إنساين بالغ األمهية ال يستطيع الفرد االستغناء عنه.طرف منه

 من اجلمل املنظومة طبقا لنسق خمصوص من التأليف.

وبالفحص واالستقصاء يف هذه التعريفات ملصطلح اخلطاب نصل إىل أنه مثة خصائص مشرتكة بني اللسانيني  
ين يعملون بتوجيه مباشر من اللسانيات يف حتديدهم للخطاب منها: أوال: أن اخلطاب وحدة لغوية والباحثني الذ

أمشل من اجلملة، فهو نظام من امللفوظات. وما دام اخلطاب مؤلفا من مجل فمن الطبيعي أن يكون موضوعا 
، اليت أصبحت اليوم من وقد كانت للسانيات اخلطاب هذه لفرتة طويلة اسم جميد أال وهو البالغة. للسانيات

 اهتمامات الدراسات النقدية األدبية.

 -الكالم-وثانيا: التأكيد على املظهر اللفظي للخطاب، وذلك راجع الشتغال اللسانيني باخلطاب الشفوي
على أساس أن الكالم ميثل مظهرا لفظيا خاصا بالفرد، وكونه أكثر املظاهر اإلشارية تعبريا عن اللغة اليت يعتمدون 
عليها بوصفها قاعدة معيارية عامة، فامللفوظ هو مجلة ما يتلفظ به اإلنسان، ويكون حمددا ببداية وهناية،كأن يكون 

                                                           
(1) Dictionnaire historique de la langue française,(1992), Op. Cit. P. 610-611.   
(2) Encyclopédia Universalis, 1995, Op. Cit. (CD).   

   .71 ص ،1998 ،18ع بريوت، معاصرة، كتابات جملة(. النص هندسة: )حممد اخلضراوي،(3)
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عالميت ابتداء وانتهاء يف اخلطاب املكتوب. وامللفوظ بذلك   حمصورا بني سكوتني يف اخلطاب الشفوي، أو بني
 .(1)فظنصا، حيث يطلق على صاحبه الال  أو  يكون مجلة أو فقرة

والتأكيد على هذا اجلانب يفرتض ضمنا االهتمام ببعض مكونات نظرية االتصال، كاملرسل واملتلقي بوصفهما 
حييل على اتساع مفهوم اخلطاب؛ ليكون موضوعا ال تعىن   للملفوظ من الكالم، وكل هذا  قطيب إرسال واستقبال

لوجيا ونظرية التلقي أيضا)تعدد املستويات اليت ينطوي به اللسانيات احملضة فحسب، وإمنا نظرية االتصال والسيميو 
 عليها اخلطاب(. 

فردي يتمثل هدفه يف اإلفهام والتأثري؛ لكونه نتاجا يلفظه الفرد. وعلى   أضف إىل ذلك أن مصدر اخلطاب
لسياق، حىت وفهم الرسالة اليت حيتويها اخلطاب، ولكي يتحقق التواصل البد من توفر الشفرة وا  متلقي اخلطاب متثل

النظر إىل اخلطاب من وصفه متتالية مجل ليشمل عددا وافرا   حدود  ينفذ مقصد املتكلم إىل املتلقي. وقد توسعت
كتابية. ويعد اخلطاب حدث اللغة    من مظاهر التعبري اإلشارية، سواء أكانت وسائلها لفظية، أم إميائية أم صورية أم

ة؛ فمعىن أن نتكلم هو أن نقول شيئا حول شيء ما، وجيب أن يكون ، حيث يستلزم وجود املعىن واملرجعي(2)
منسجما مع القوانني اللسانية للجماعة، وأن يتوافر على مجلة قرائن ضابطة للفعل الداليل، وهو من أهم املفاهيم 

نظام أو ممارسة  يف قراءته للرتات الغريب، والذي اختذ أشكاال وأمناطا خمتلفة، وهو عنده (3)اليت يوظفها ميشال فوكو
ختضع لقواعد خاصة وملعايري ثابتة بل وإلجراءات احلجز واملراقبة، فهو كغريه من املنتجات ال يسلم بدوره من العوائق 
واإلكراهات واملمارسات العفوية والضغوطات " فاخلطاب ليس إال لعبة، لعبة كتابية يف احلالة األوىل، ولعبة قراءة يف 

 .(4)ثالثة فلعبة تبادل"احلالة الثانية، أما ال

                                                           
   .71 ص السابق، املرجع(. النص هندسة: )حممد اخلضراوي،(1)
 .75ص ،2002بريوت، املغرب، العريب، الثقايف املركز ،1ط. املعاصر  العريب الفكر يف فصول وتفكيكات، تأويالت الزين، شوقي حممد عن نقال: بول ريكور،(2)
 .76ص ،نفسه املرجع(3)
 .33ص السابق، املرجع. اخلطاب نظام: الميش فوكو،(4)



  

 

48 

هذا خبصوص اخلطاب اللساين، أما اخلطاب النقدي فهو مبثابة قراءة تأويلية للعمل اإلبداعي، وليست سعيا 
وراء إدراك املعىن احملدد فيه، ومن مث فإن اخلطاب النقدي هو خطاب إيصايل وإبداعي يف الوقت ذاته، وهو ميثل 

 .(1)ألدبمجلة النصوص املتعلقة مبوضوع أدبية ا

 الخطاب الشعري  -２

اخلطاب األديب بناء على غري مثال مسبق، وهو مفارق ملألوف القول وخمالف للعادة، "وميتلك اخلطاب األديب 
هذا يكتسب أدبيته وحيقق خصوصيته، وهذا يدفعنا إىل قول  ، وخبروجه(2)أبعادا شاعرية متيزه عن اخلطابات املباشرة "

. والكلمات (3): "إن اخلطاب األديب هو قبل كل شيء لعب بالكلمات"M. reffaterre)ميكائيل ريفاتري( 
تأيت مبعانيها من نوعية اخلطاب، فهي تتلون بدالالت خمتلفة حسب اخلطاب الذي يفرض عليها هذا اللون أو ذاك، 

 .(4)فهي" تغري معناها من خطاب إىل آخر"

حىت تكاد تكون مغلقة،  إحالية مكتفية بذاهتا ويعترب )أنطوان مقدسي( أن "اخلطاب األديب مجلة عالئقية
منها بذاهتا، وهي مكتفية بذاهتا؛ أي أهنا ـ مكانا وزمانا وجودا  ومعىن كوهنا عالئقية أهنا جمموعة حدود ال قوام لكل

يب فاخلطاب األد…بال هناية ال حتتاج إىل غريها، فالروابط اليت تقيمها مع غريها تؤلف مجلة أخرى وهكذا ومقاييس ـ
 أربكت الفكر الكالسيكي كالذات واملوضوع، والداخل واخلارج، والشرط هبذا املنظور ال تنطبق عليه الثنائيات اليت

ومبا أن النص الفين هو . (5)لذاته وبذاته" واملشروط، والصورة واملضمون، والروح واملادة، فهو إذن يؤخذ يف حضوره،
ح عن احلدود املعيارية، فإن الشعر أكثر حقول اإلبداع حاجة إىل ذلك، ذلك النص الذي حقق قدراً بعيداً من االنزيا 

فهو نص ال ينكشف مجال معناه انكشافا هنائياً، وقد يظن املتلقي أنه استنفد ما فيه من معاٍن، وما حيمله من 
 يتناسل ذاهك و .(6)إحياءات، فيأيت آخر وتنمو على يديه "عالئق جديدة، مصدر متعة غري متوقعة وغري متصورة"

 .ومناورته لقراءته يدعو مغرٍ  مدهشا نصا بعضهم يديأ على الشعر

                                                           
 ،2003 بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة ،1ط. اخلطاب حتليل يف دراسة احلديث العريب النقد يف األسلوبية: بدري فرحات احلريب،(1)

 .45ص
 .83 ص ،1984 املغرب، البيضاء، لدارا اجلامعية، املكتبة مطبوعات. املعاصرة األدبية املصطلحات معجم: سعيد علوش،(2)
 .40 ص ،1992 وبريوت، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز ، 3 ط. الشعري اخلطاب حتليل: حممد مفتاح،(3)
 .111ص ،2001 املصرية، األكادميية املكتبة امساعيل، الدين عز: تر ، 1ط. اخلطاب نظريات يف مقدمة: ديان مكدونيل،(4)
 .  225. ص ،1975 جانفي ،9ع ، دمشق األديب، املوقف(. واألدب احلداثة: )وانأنط مقدسي،(5)
 .326ص ،1989 ، بغداد العامة، الثقافية الشؤون دار املطليب، اجلبار عبد: تر ،1ط،. األديب النقد يف قضايا(: ك،ك)روثفن(6)
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للخطاب األديب، وهي ال تكاد  م )عبد السالم املسدي( يف كتابه )األسلوبية واألسلوب( عدة تعاريفقدّ ويُ 
ز اخلطاب إىل انقطاع الوظيفة املرجعية للخطاب، "ألن ما ميي ختتلف يف جوهرها، فهو يشري ـ مثال ـ يف بعضها

وإمنا هو يبلغ ذاته، وذاته هي  انقطاع وظيفته املرجعية، ألنه ال يرجعنا إىل شيء، وال يبلغنا أمرا خارجيا، األديب، هو
اخلطاب األديب عن أن يقول شيئا عن شيء إثباتا أو نفيا، فإنه غدا هو  املرجع املنقول يف الوقت نفسه. وملا كف

؛ (1)أرسطو للمقوالت مطلقا" األديب من مقوالت احلداثة اليت تدك تبويبقائال ومقوال، وأصبح اخلطاب  نفسه
جعل األسلوبية تبحث يف كيفية تشكيله حىت يصري خطابا لـه  فاخلطاب األديب باعتباره بناء على غري مثال مسبق،

يكتسب أدبيته،  هذا واجلمالية. فاخلطاب األديب مفارق ملألوف القول، وخمالف للعادة، وخبروجه خصوصيته األدبية
   وحيقق خصوصيته.

استقراره بعد إجنازه لغة، ويأخذ  اخلطاب األديب يأخذ  بعيد عن هذا املفهوم يقول )نور الدين السد(:"إنّ وغرير 
وحيقق أدبيته بتحقيق انزياحه، وال يؤتى لـه عدوله عن مألوف القول دون  انسجامه وفق النظام الذي يضبط كيانه،

الداللية، غري أن داللة اخلطاب األديب  حيقق للخطاب األديب تأثريه، وميكنه من إبالغ رسالته فنية، وهذا ما صنعة
 فهو .(2)دون عناء، بل الذي مييز اخلطاب هو التلميح وعدم التصريح" ليست داللة عارية، ميكن القبض عليها

 ان القرائية حبساسيته يستطيع مميزا ئاقار  يتطلب وهو معه، القراءة عقد وإمضاء لتناوله معتربا جهدا دائما يستدعي
 .اللغوية طبقاته عن والكشف الشعري النص لغة يف حيفر

ألن داللته تعتمد على  ؛فاخلطاب عند )نور الدين السد( يقوم على النفعية بإبالغ رسالته الداللية والفنية
إمنا ينحصر نوعا وكيفاً، وأضحى التلميح دون التصريح. وعند اللسانيني أقيم تصنيف توليدي ال يتحدد عددا، و 

الديين والقضائي، واإلشهاري، ومعىن هذا أن كل  اخلطاب األديب ال ميثل إالّ نوعا من اخلطابات واليت منها: اخلطاب
  .(3)حتدد هويته "فالكلمات تغري معناها وفقا للمواقف" خطاب حيمل خصوصيات ثابتة

ويتوجه ، مكونات داللية ونظام سيميائي بالدرجة األوىل اللغة من حيث هي واخلطاب األديب يقلص استخدام
من  بوصفها مكونات تشكيلية، ونظامًا تشكيليًا إىل درجة بعيدة، وهو ما حيول اخلطاب األديب حنو استخدامها

إىل إطار مرجعي يقع  نظام لغوي حييل من داخله إىل إطار مرجعي يقع خارجه إىل نظام لغوي تشكيلي ال حييل
الداللة من هذه العالقات املكونة يف فضائه،  ل يكوِّن شبكة من العالقات الداخلية املعقدة، وتنبعثخارجه، ب

إال لكي يعيد بناءها على مستوى أعلى، فعقب فك البنية الذي يقوم به  فاخلطاب األديب "ال يدمر اللغة العادية

                                                           
 .  116. ص رابلس،ط للكتاب، العربية الدار ،3ط.واألسلوب األسلوبية:  السالم عبد املسدي،(1)
 . 246 ص ،1997 ،1ج اجلزائر، دارهومة،. احلديث األديب النقد يف دراسة اخلطاب وحتليل األسلوبية: الدين نور السد،(2)
 .113ص السابق، املرجع. اخلطاب نظريات يف مقدمة: ديان مكدونيل،(3)
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 ملنحها جديدة سياقات إىل الكلمات حيلفر  .(1)حتدث عملية إعادة بنية أخرى يف نظام جديد" الشكل البالغي
 .جديدا إضافيا معىن

ويُعدُّ النص الشعري أكثر أنواع اخلطاب احتفااًل بالرموز واإلحياء والتصوير واجملاز، والعالمات مما جيعله حمتاجاً 
ينها، ومن مث  إىل تفسري دالالت تلك الرموز والعالمات والصور واستبانة الصور، والبحث عن العالقات اليت جتمع ب

خطابا يتجاوز الظاهر  يتخطى املألوف وينهض يف مقابل النثر ، وهو(2)كشف املغازي، واملقاصد اليت تكمن خلفها
والسطحي لينفذ إىل األعماق والدواخل، وإذا كان الكالم العادي أحادى الداللة يقوم على الوضوح واإلبانة يف 

األبعاد ينهض بفعل اإلحياء وطاقات اللغة التعبريية وقدرهتا  تعددمعظمه فان النص الشعري خطاب مثقل بالرموز م
  املدلوالت. على إنتاج

وللخطاب الشعري مقوماته األساسية واملركزية اليت تؤدي شاعريتها دون عناء أو تكلف فرتبط بكلمة بني 
دهتا ومتيزها. فاخلطاب الشعري وجدان املتلقي، وبني رؤية الباث املختزنة يف الفكرة الشعرية إىل جانب ذلك حتقق وح

خيتلف باختالف الرؤى ويتعدد بتعدد املناهل واملشارب، كما تفعل فيه البيئات املتعددة فعلها، فيجيء ذلك 
اخلطاب ملونا بلون وطنه وقضاياه جمتمعه ألن "اللغة ليست هي ما حيدد معاين الكلمات والعبارات يف اخلطابات؛ 

 الوانه عن ،وتتحدث عنه تعرب الهنا معناها احمليط من متتح فهي. (3)ملناخ اإليديولوجي"فالواقع أن املعاين جزء من ا
 .ومناخاته

ميوت على صعيد الداللة التصرحيية لينبعث على  John Cohnواخلطاب الشعري يف نظر )جون كوهن( 
حيصل بالنظر إىل الكالم من  واخلروج عن املنطق وكل ما يشكل غموضاً  الفائدة ؛ ألن انعدام(4)صعيد الداللة احلافة

املفاهيم؛ أي أهنا متوضعه  الداللة التصرحيية؛ باعتبارها داللة تعني الشيء كما هو، وحتيل العامل إىل نسق من زاوية
املعىن العاطفي فتذوق العامل، وترسم األثر الذي ترتكه فينا  لتضمن املعرفة، أما الداللة احلافة فهي اليت حتيل إىل

   يف خط معاكس للداللة التصرحيية. هي بذلك تعملاألشياء، و 

بذلك يؤثر يف  لإلسرتاتيجية الشعرية هدفًا واحدًا حسب )كوهن(، وهو استبدال املعىن وحتويله. والشاعر إن
، (5)الذي هو نفس اآلن حتول ذهين" الرسالة ألجل تغيري اللغة "فهدف كل شاعر يكمن يف حتقيق حتول اللغة

الذهين، فهو ينظر إىل الكلمات مبا هي رموز ملدلوالت ال تقع  ق لغة رمزية متحولة توازي حتولهفالشاعر بذلك خيل
                                                           

   .58 ص ،1992 الكويت، واآلداب والفنون للثقافة الوطين اجمللس املعرفة، عامل النص، وعلم اخلطاب بالغة: صالح فضل،(1)
 .21ص ،1989 الشباب، مكتبة. التفسري ومشكالت الشعري النص: عاطف نصر، جودة(2)
 .111ص السابق، املرجع. اخلطاب نظريات يف مقدمة: ديان مكدونيل،(3)
   .196 ص ،1986 املغرب، البيضاء، الدار للنشر، بقالتو  دار العمري، وحممد الويل حممد: تر ،1ط. الشعرية اللغة بنية: جون كوهن، (4)
 .110 ص نفسه، املرجع (5)
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لغة  يقوم خبلخلة العالقة بني الدوال واملدلوالت. فالطبيعة الشعرية للخطاب الشعري تستلزم إذ ؛حتت طائلة اجلربية
هبا، فهي لغة رمزية مبعامجها  ودالالت تتصلذات كثافة خاصة. لغة تبتعد عن الربط التعسفي بني مفردات معينة، 

ولذلك يكون اخلطاب الشعري املعاصر صامتا ومراوغا، فال يستسلم بسهولة للقارئ والقراءة، "  اخلاصة هبا،
 نقدية ومطاردة ممتعة، لغة القراءة تصبح وهنا. (1)ويقاومهما بأشكال شىت بدءا من االنغالق ووصوال إىل املراوغة "

 .يقوله نأ يريد ما على للقبض كائناته ومتابعة النص تقشري غايته وقارئ معناه خيزن نص بني

تنطوي عليها  االستعمال الشعري للكلمات تكثريا ملعانيها؛ وذلك بوضعها يف حقول داللية جديدة ويغدو
 رمستها هلا احلدود الداللية اليت العبارات؛ أي أنه حتويل وإغناء ملا ُوضعت له الكلمات يف األصل، وخروج عن

بالكلمة ككلمة، ال بدياًل لشيء أو تفجري االنفعال، عندما ال  املعاجم، وعندها نشعر بشعرية اخلطاب "عندما حنس
 برتاكيبها ودالالهتا على كوهنا عالمات مطابقة للحقيقة، بل تكتسب وزهنا اخلاص، وقيمتها تقتصر الكلمات

   .(2)اخلاصة"

إىل اعتبارها دواالً  يف نقل الكلمات أو الدوال من حدود دالالهتا املعجميةخصوصية األداء الشعري تنعكس و 
إىل كائنات رمزية تتشكل وفق سياقات  يف حقول معجمية أخرى، فتتحول هذه الكلمات من خالل هذه العملية

 قيدت حركتها، واملعاين املتوارثة، والسياقات اليت تعاقبت عليها حىت خاصة؛ إذ تتحرر من قيود التصورات الذهنية،
ليس "إشارات أو عالمات، فمصطلح إشارة يتسع ليشمل كل عنصر من عناصر اخلطاب األديب، فهو فتتحول إىل

استعماالهتا، ما عدا حالة التجربة  بدياًل ملصطلح الكلمة ولكنه حتول هلا، فالكلمة اللغوية تظل كلمة يف كل جماالت
شطرها اآلخر. التصور الذهين هلا، وحتتفظ جبانبها الصويت،  تخلى عناجلمالية؛ حيث تتحول إىل إشارة وذلك بأن ت

من  احلركة، وحيقق هلا انعتاقًا وتفريغها من متصورها الذهين الذي كان عالقًا هبا وميكنها وهذا ما يضمن هلا حرية
   .(3)إحداث األثر"

فريد حنو التكثيف الداليل وتعديده. وال فشعرية الكلمة إذن تتجلى يف مراوغتها ملعانيها، ويف نزوعها الدائم
فـ"إن النص الشعري نص ال يهدف إىل تقدمي معىن حمدد، وإمنا يسعى إىل تقدمي حالة متكاملة ذات أبعاد  وبالتايل 

 عن ليتحدث القارئ استفزاز إىل يتعدى بل بعينه تشخيص عند النص يقف وال .(4)تصويرية نفسية مجالية "
 .منه الشاربون يكثر اءوع النص جتعل عدة تأويالت

                                                           
 .206 ص ،2001 مارس،يناير ، 3 ع ،29 مج الكويت، الفكر، عامل(. املعاصر الشعري اخلطاب قراءة: )املوسى خليل،(1)

(2)
Jakobson Roman: huit questions de poétique, édition de seuil , paris 1977, p64. 

   .10 ص ،1987 بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار ،1ط. النص تشريح: اهلل عبد الغذامي،(3)
 .73 ص ، 2003 ، 9 ع ،25 مج البعث، جامعة جملة. )تطبيقية نظرية مقدمة والتأويل الشعري النص: (سامح الرواشدة،(4)
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وكلها ليست حكرا على زماننا لكل عصر حداثته، واحلداثة واملعاصرة والتجديد مسة بارزة يف كل العصور. 
هذا، فكل العصور األدبية كانت هلا حداثتها. ولعل الثقافة اجلديدة اليت تسلح هبا املثقف العريب، وطبيعة احلياة 
اجلديدة اليت فرضت نفسها عليه واألزمات اليت عاشها، واخنراطه يف أحداثها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ليت شهدهتا املنطقة العربية، واطالع املثقف العريب على ثقافة الغرب وحضارته وافتتانه هبما، كل والثقافية، واحلروب ا
ذلك وغريه كان من العوامل اليت فرضت على الشاعر العريب االجتاه حنو التغيري، واالخنراط يف ركب احلداثة من أجل 

ف يف االئتالف، االختالف من أجل القدرة على اللحاق بالركب الثقايف واألديب العاملي، فاحلداثة هي: "االختال
 الذوبان فليست .(1)التكيف وفقا للتغريات احلضارية ووفقا للتقدم واالئتالف من أجل التأصل واملقاومة واخلصوصية"

 .اخلصوصية عن تتخلى ان دون اجلديد واقعها مع تتكيف فهي األصل عن اإلنسالخ ليست كما الوافد اجلديد يف

 ة:الحداثة لغ - أ
وابتداؤه،   جاء يف )القاموس احمليط(: حدث، حدوثًا وحداثة، نقيض قدم، وحدثان األمر بالكسر، أوله

السنة. ورجل حدث السن وحديثها،  كحداثته. وحدث من الدهر، نوبه كحوادثه وأحداثه. واألحداث، أمطار أول
: احلداثة: "أول العمر أو أول النشأة. احلداثة يف . ويف )املنجد((2)واخلرب بني احلداثة واحلدوثة، فيت. واحلديث، اجلديد

الشعر، إبداع وخروج به على ما سلف. حتديث. ج: حتديثات. جعرل شيء يليب حاجات العصر. تكييفه وفق 
وكلمة )حداثي( يوصف هبا ما ينسب للعصر اجلديد، وكلمة احلداثة يف اللغة العربية  . (3)املصطلحات احلاضرة"

( يف اللغة الفرنسية، واألصل الالتيين للكلمـة Modernitéيف اللغة اإلجنليزية، و ) (Modernityتقابل )
 .واملستحدث احلديث كوهنا عن خترج مل فاحلداثة.(4)(( مبعىن حدث مؤخراModernus,de modoهـو

 اصطالحا: الحداثة  - ب
داثًة، لكن هناك مقاربات من خصائص احلداثة األساسية أهّنا ال تُعّرف فلو يتّم تعريفها تنتهي أن تكون ح

يف تعريفها النظري الدقيق ـ الرؤية الفلسفية فقط حتوم حول محاها، ومن بينها تلك اليت ذكرت أهنا" تعين )...( 

                                                           
 .327-326صص ،1980 بريوت، العودة، دار ،1ط. القرن لنهايات فاحتة: أدونيس(1)
 (.ث د ح) مادة سابق،الصدر املاحمليط.  القاموس :آبادي الفريوز،(2)
 . 258 ، 257 صص ت،.د بريوت، املشرق، دار ،ط.د. املعاصرة العربية اللغة يف املنجد(3)

(4)
Dictionnaire International des Termes littéraires, Mode article, Modernité/modernity, 

(http://www.ditl.info/art/definition.php ,term=2976. 
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والثقافية اجلديدة للعامل: الرؤية اليت أعادت بناء وصوغ اإلدراك اإلنساين للكون والطبيعة واالجتماع البشري على حنو 
نظومة معرفية وثقافية واجتماعية جديدة هي نفسها اليت تكتب باسم احلداثة. يتعلق األمر يف نوعي خمتلف أنتج م

  modernisationاحلداثة ـ إذن ـ بنظرة فلسفية مبنظومة أفكار أنتجتها وتنتجها خنب ثقافية، أما التحديث 
يث توائم مستوى التحوالت الطارئة فهو فعالية سياسية واجتماعية تروم تطوير ُبىن اجملتمع والسياسة واالقتصاد حب

 .(1)على صعيد الزمان واملكان، والعالقات االجتماعية واحلاجات والصالت املتزايدة تواُشجا بني اجملتمعات"

لقد أُعطيت للحداثة كمصطلح ذو محولة فلسفية وإيديولوجية ترتكز على أحداث ووقائع متيزت هبا حقبة  
د عدة تعاريف تارخيية واقتصادية واجتماعية وفنية، فمسألة احلداثة تطرح تبعا تارخيية معينة يف حيز جغرايف حمد

للمجال الذي يضع الباحث نفسه فيه، وتعرض عرضا خمتلفا: اقتصاد واجتماع وأدب وفلسفة، وحبسب منطلق 
 ا(. تفكري املفكر، و"مثة شبه استحالة حتديد مفهوم )احلداثة(. ولذلك لزم االكتفاء بوصفها، أو)توسيمه

لكن هاهنا أيضا صعوبة تعرتضنا وهي: أي ميسم نسم به احلداثة ال سيما وأن املياسم غري قادرة وال هي 
فذهب البعض بتوصيفها على أهنا "جمموعة من العمليات الرتاكمية اليت تطور اجملتمع بتطوير اقتصاده،  .(2)ثابتة؟"

لك على جدلية العودة والتجاوز، عودة إىل الرتاث بعقل نقدي وأمناط حياته، وتفكريه وتعبرياته املتنوعة معتمدة يف ذ
متجذر، متجاوزة التقاليد املكبلة، وحمررة األنا من اإلمنائية الدغمائية الضيقة، سواء كانت للشرق أم للغرب، للماضي 

 . (3)لفكر والعمل"أم للحاضر، لتجعل من احلضور آنية فاعلة، مبدعة يف الذات واجملتمع، ومن اإلقبال عنصرا معيارا ل

إىل التأكيد أن "هذه التسمية  Malcolm Bradburyوهو نفس األمر الذي دفع بـ )مالكوم برادبري( 
، األمر الذي دفع بأدونيس إىل (4)حتتوي على الكثري من ظالل املعىن الذي ال تنجح يف استخدامه بصورة دقيقة"

)أدونيس( أن "احلداثة هي مناخ عاملي. مناخ  أفكار وأشكال  . ويذكر (5)القول بأن الكالم عنها "يكاد يكون لغوا"
كونية، وليست جمرد حالة خاصة بشعب معني، إهنا حركة عامة وشاملة.. تشارك مجيع الشعوب، بشكل أو آخر. 

واملسألة إذن هي مسألة اإلبداع  ،قليال أو كثريا. واملشاركة تعين التقاء واتالفا. كما تعين االفرتاق واالختالف

                                                           
 . 83ص ،2004 فرباير/شباط ،42س  ،485 ع املعرفة، جملة(. ونسبيتها احلداثة كونية:  واحلداثة العرب: )اإلله عبد بلقزيز،(1)
 .29.30صص.2005 بريوت، اهلادي، دار ،1ط. التقليد ومقاومة احلداثة جاذبية: حممد الشيخ،(2)
 . 313 ص ،2003  دمشق، الفكر، دار. احلداثة بعد وما احلداثة:  فتحي يكي،الرت (3)
 . 22ص ،1995 حلب، احلضاري، اإلمناء مركز حسن، فوزي مؤيد: تر ،2ط. 1930_1890احلداثة: وآخر برادبري، مالكوم،(4)
 . 91 ص ،1993 بريوت، اآلداب، دار الكتابة، وآفاق القرآين النص(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(5)
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 عن وخروجها الضيقة للحدود ،وكسرها العاملي بعدها احلداثة ُيكسب ما وهذا. (1)واخلصوصية يف هذا املناخ العام"
 .املدهش اجلديد إىل السائد املالوف

ومل يتوقف اختالف النقاد والدارسني لألدب العريب حول مسألة البدايات، بل امتد كذلك إىل األصول 
و ديب مثال تعامال مع احلداثة الشعرية العربية باعتبارها حركة شعرية عربية خالصة واملرجعيات فأدونيس وكمال أب

تعود جذورها إىل العصرين األموي والعباسي عندما ظهر تيار فين "يهدف إىل االرتباط باحلياة اليومية، كما عند أيب 
ربيا، بل عرفها الشعر العريب منذ القرن ."وبناء عليه فاحلداثة الشعرية العربية ليست ابتكارا غ(2)نواس، وأيب متام"

، وهناك من النقاد من يذهب إىل أن احلداثة يف األدب (3)الثامن؛ أي قبل بودلري ومالرمه ورامبو حبوايل عشرة قرون"
العريب املعاصر مفهوم غريب، وأهنا أخذت كل شيء تقريبا عنه، فهي نسخة منه كبنية جديدة دخلت فيها اإلنسانية 

  .(4)قرون أو أربعة يف أوربا الغربية، وأخذت منذ قرن ونصف يف االنبساط على كل املعمورةمنذ مخسة 

وقد نظر إليها الغربيون بوجهات نظر خمتلفة "فمنهم من قال إهنا النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر، 
يرى أهنا قطع الصلة بالرتاث، أو  ومن قال إهنا ممارسة السيادة على الطبيعة وعلى اجملتمع وعلى اإلنسان، وهناك من

يقول إهنا طلب اجلديد، أو يقول إهنا حمو القداسة من العامل، أو يصفها بالتعقيل والعقلنة، أو يقول إهنا الدميقراطية 
. ونستنتج من هذه التوجهات يف التعريف أن (5)أو حقوق اإلنسان، أو إهنا قطع الصلة بالدين، أو إهنا العلمانية"

 حتدث من ومنهم احلداثة صدمة عن حتدث من فمنهم .(6)لحداثة بطرف ناقص، تقع يف هتويل احلداثة""نظرهتا ل
 .املغايرة إىل والغنطالق التحرر إىل داعيا والرتسب الصنمية على التمرد ناحية هبا حنى من ومنهم فتنها عن

 وهي أربعة تيارات:العريب،  ويقسمها )حممد أمني العامل( إىل تيارات حداثية اتسم هبا الفكر

املزج بني الليربالية التحديثية األوروبية  ـ تيار احلداثة ذو السلطة االستبدادية، وهو تيار سياسي حياول1 
 واالقتصادية والقيمية املاضية . واإلبقاء على األبنية االجتماعية

                                                           
 .333-332صص السابق، املرجع القرن، لنهايات فاحتة(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(1)
 .6ص ،2001 الساقي، دار. العرب عند واإلتباع اإلبداع يف حبث. واملتحول الثابت(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(2)
 .226ص السابق، املرجع القرن، لنهايات فاحتة(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(3)
 . 2003 يناير 17 بتاريخ ،1407 ع لندن، الزمان، جريدة(. توصيفها؟ ما املنقوصة احلداثة: ) هشام جعيط،(4)
 .63 ص ،2003 دجنرب ،151 ع اجلديد، النور جملة(. اإلبداع وحق احلداثة روح: )الرمحان عبد طه،(5)
 .63 ص نفسه، املرجع(6)
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 يز عن الغرب.والعصر مع السعي إىل التم ـ تيار احلداثة الدينية حياول أن يوفق بني الرتاث2

 ولكن أبرز مطالبها الوحدة القومية العربية. ـ احلداثة القومية وهي أيضاً حداثة توفيقية3

 .(1)أساساً باحلضارة العصرية الغربية وقيمها والتماهي معها متاهياً مطلقاً  ـ احلداثة الثقافية املرتبطة 4

أزم، والتألق الذي ظهر يف الربع األول من القرن وراحت احلداثة كظاهرة تارخيية متطورة واكبتها فرتات من الت
حتاول اإلدالء برأيها فيما خيص أزمات اجملتمع وصراعاته املختلفة، والوقوف على مشكالته، مُث البحث  (2)العشرين

ها فكرا عن البدائل املمكنة للخروج، والتوجه لكافة األطياف البشرية املثقفة وغري املثقفة وخماطبتها حماولة التأثري في
وسلوكا وأسلوب حياة متبنية شعارا مفاده أنَّ "أمجل األشياء، وأنبل العواطف وأعظم املواقف ال تشكل أثرا فنيا إذا 

 .(3)نقلت نقال. فإذا هبرتنا منقولة مل تكن عظمتها متولدة من فنيتها بل من خصائصها اليت أمكن نقلها"

الية اليت شغلت املشهد الثقايف العريب ألكثر من واحدة من املقوالت اإلشك (Modernité)واحلداثة 
عقدين من الزمان: إبداعا ونقدا وتنظريا، ومن مث كانت شعارا جليل كامل من املبدعني، أو باألحرى ألجيال خمتلفة 

لع من املبدعني. و"احلداثة العربية، ورمبا باملفهوم العاملي هي نداء واجتاه شديد العمومية، وموقف رفضي شامل، وتط
إىل اآلفاق البعيدة، وهيام وراء املطلق والالحمدود والالمتناهي، وهي هبذا املعىن حتمل إغواء فطريا للموهبة املتحفزة 
لإلبداع يف حبثها عن مرافئ عذراء غري مطروقة، وهبذا املعىن أيضا تقرب أن تكون ثورة الروح والفكر واإلبداع، 

ل ذلك منوط ومشروط ببداهتها وفطريتها وإقدامها وجرأهتا وانفتاح آفاقها وحياهتا وإشعاعها ومستقبلها وإغواؤها، ك
 .)(4) وديناميتها، جتريبيتها ودميومة تشكلها وال تشكلها "

 تباين آراء الحداثيين -2

وملا توزعت احلداثة العربية تيارات، فقد صاحب ذلك وجهات نظر خمتلفة حول املشروع الذي حتمله. األمر 
ني ينقسمون إىل حداثيني مييلون إىل الفكر الغريب، ومنهم املتماشني مع الروح العربية اإلسالمية، الذي جعل احلداثي

ومجيعهم يؤكد على "أن احلداثة سريورة، وأن مِساهتا أيضا يف سريورة. فكيف لنا إذن أن جنمد السريورة بالفكرة 
                                                           

 .1996 للنشر، توبقال دار فيه،فلس دفاتر. احلداثة: وآخر حممد، سبيال،: أنظر(1)
 .38. 32.35 صص السابق، املرجع. 1930_1890احلداثة: برادبري،وآخر مالكوم،(2)
 .16 ص ،1982 ، لبنان بريوت، ، العودة دار ، 2ط. اإلبداع حركية: خالدة سعيد،(3)
 .23ص ،2003 مارس آذار، ،474 ع ،42 س املعرفة، جملة(.املعاصرة العربية الشعرية الظاهرة يف تأمالت: )حسام اخلطيب،(4)
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راثها املوروث )...( ويف أقطار عدت نفسها ، ويف غمار ذلك "يف بعض األقطار أساءت احلداثة إىل ت(1)اجملردة"
 كل يف النفوذ وأرادت ، املغايرة طروحاهتا جلبت مبفاتنها احلداثة أن حينها علينا خيفى فال. (2)تطورًا لذلك الرتاث"

 .اجملتمع التواءات

هي أيضا ومن الفريق األول يقول )حممد مصمويل(: "إن احلداثة مثل اإلبداع، من حيث كوهنا نقيض القدم، ف
.  واحلداثة بالنسبة لـ)عبدا للطيف اللعيب( "تكمن يف طاقة التغيري والتمرد، (3)حماولة بداية دائما ال عن سابق مثال"

فالشاعر احلديث هو الذي يطيح )باملقدسات( اللغوية والتعبريية احلساسة. هو الذي يستطيع كذلك أن ينتقى 
. ويف السياق ذاته، يرى )حممد بنيس(، (4)ميكيه شرط أن يطورها كيفيا"داخل زلزال التحول عناصر االستمرار الدينا

أن الكتابة كي تتصف باحلداثة، وتنخرط يف املواجهة والتأسيس جيب أن تقوم بسلسلة من األفعال التدمريية 
 (: 1980يستعرضها على النحو التايل كما جاء يف بيان الكتابة )عام 

 تسلطة. آن لنا أن خنرب الذاكرة كآلة م -
 تدمري القوانني العامة.  -
 تدمري سلطة اللغة.  -
 تدمري الرتاتب املانوي.  -
 تدمري النحوية داخل النص.  -
 تدمري السيادة.  -
 تدمري سيادة املعىن وأسبقيته داخل النص.  -
 تدمري استبداد احلاضر.  - 

. متعايل بلغته، ومييل إىل إلغاء اآلخر الذي شيء سابقٍ  لكلِّ  ه ثوري رافضٌ الحظ على البيان أنّ أول ما يُ  ولعلّ 
ال يتفق مع منطلقاهتا أو تصوراهتا لإلبداع الذي ينبغي أن يكون عليه املبدع يف حواره مع الواقع الذي يسائله. ولعل 

بالغ فيها يف هذا البيان تعود إىل إحساس احلداثي باملواجهة مع سلطة فكرية وثقافية 
ُ
متارس هذه الذاتية الثائرة امل

                                                           
 .30ص السابق، املرجع. التقليد ومقاومة احلداثة جاذبية: حممد الشيخ،(1)
 .66 ص السابق، املرجع. 1930_1890احلداثة: برادبري،وآخر مالكوم،(2)
 . 38.39 صص ،1983 ،4 ،ع1س التونسية، الشعر جملة(. حداثة بدون إبداع وال إبداع بغري حداثة ال: )حممد مصمويل،(3)
 .40ص نفسه، املرجع(4)
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األمنوذج السائد ضد اإلبداع اجلديد. وهذا ما يتقاطع مع ما ذهب إليه )أدونيس( بأن احلداثة هي:" التغاير: اخلروج 
 .احلياة جتليات أبسط يف املغايرة هذه تكون وقد .(1)عن النمطية والرغبة الدائمة يف خلق املغاير"

 ي حسب تعبريه واستعراضه أيضا: ا عن خصائص وصفات وغايات النص احلداثي املقرتح، فهأمّ 

 توق إىل الالهنائي والالحمدود، يعشق فوضاه وينجذب لشهرهتا.  -

 اإلبداع حني خيضع للوعي، للتقعيد، يعلن موته.  -

 نقل اللغة إىل جمال الغواية واملتعة.  -

 الوصول إىل حال احلضرة الشعرية بالنص، ويف النص.  -

 لدواخل، إنه النفس، إنه إيقاع الوعي والالوعي يف جتلياته اليت ال ضابط هلا. زمان الشعر متشكل من منظومة ا -

 .(2)ومن مث، فإن الكتابة نزوع مغاير لعامل مغاير يف النص وبالنص -

فهذه الطروحات احلداثية جتمع على أن احلداثة تتعارض مع املوروث الفكري، والفين ومع الذاكرة، وتدعو  
ق على غري مثال سابق لتصبح انطالقتها من الالمثال والالمنط والالمنوذج؛ أي من درجة إىل القطيعة معهما، وخل

الصفر يف الكتابة حسب تعبري )بارث(، غري أن االنطالق من الالمثال؛ أي من الفراغ عملية مستحيلة، ألنه ال شي 
أمام احلداثة العربية، وهي الكفيلة  يولد من ال شيء، ورغم أن احلداثة الغربية هي املثال والنمط والنموذج املطروح

برتميم وتأثيث الذاكرة املخربة كما ذكر )حممد بنيس( وهي تتبىن التغيري والتمرد واإلطاحة باملقدسات اللغوية 
والتعبريية، وتسعى إىل ختريب الذاكرة املتسلطة، وتدمري القوانني العامة، وسلطة اللغة والنحوية واملعىن، وتنحاز إىل 

واملتعة، فال "تُنشأ احلداثة مصاحلة، وإمنا تُنشأ هجوما. تُنشأ إذن، خرق ثقايف جذري وشامل ملا هو  الغواية
 . (3)سائد"

وهي اعرتاض وتعارض ومعارضة للنموذج ولسلطة املوروث ـ حسب تعبري مصمويل ـ هبجومها ومساءلتها 
لكتابة اإلبداعية احلداثية "متارس هتدميا شامال للنظام وقلقها، وسفرها إىل عوامل اجملهول والغرابة والغموض، وبالتايل فا

                                                           
 .326ص السابق، املرجع. القرن لنهايات فاحتة(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(1)
 .،5 س ، 19 ع اجلديدة، الثقافة جملة(. الكتابة بيان) :حممد بنيس،(2)
 .107 ص السابق، املرجع. الكتابة وآفاق القرآين النص (:أدونيس) أمحد علي سعيد،(3)
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. و)أدونيس(كما (2)ال تفارق الرفض والتمرد، وتصبح احلداثة "قطعًا مع التأسلف والتمغرب" (1)السائد وعالقاته"
طرح ( يسعى إىل هتدمي النظام السائد، ويعمد إىل بناء "طرق معرفية مل تُؤلف، وت1979جاء يف بيان احلداثة )عام 

، وبالتايل فاحلداثة عنده خروج على النظام املعريف السائد، والتمرد جتاوز أو خرق له، وتقدمي بديل (3)قيما مل تُؤلف"
 عنه. 

وتدعو هذه احلداثة إىل إدانة السلطة، ونسفها وتدمريها، فتغدو بدورها سلطة مضادة تقوم على اإلقصاء 
قوانني العامة للمنظومة اللغوية واألدبية دفعة واحدة. وهذا يعين ضمنيا واإللغاء، يف جمال اللغة واألدب، وتدمري ال

تدمري للقوانني العامة للهوية، والذاكرة اجلمعية. كما تدعو إىل احلرية واإلبداع، وتأسيس بديلها املضاد لتغدو 
س لنفسها سلطتها لينتج سا( جديدًا تدعو إىل اإلطاحة باملقدسات املاضية تنفي ما قبلها لتثبت ذاهتا، وتكر قدّ )مُ 

عن ذلك حترير العقل حتريرًا مطلقًا ذلك العقل الناقد الذي اليستطيع أن يستسلم ملعطيات العامل كما هو  هلذا 
قامت احلداثة على رفض املسلمات واحلق يف االكتشاف، واجلرأة على معاجلات املوضوعات احملظورة فالشيء 

الين حيكم فيه العقل ال النشاط العلمي والتقين فحسب، بل حكومة مقدس أمام العقل لتسود "فكرة جمتمع عق
البشر وإدارة األشياء، فاحلداثة تصور اجملتمع على أنه نظام خيضع للعقل بوصفه األداة الوحيدة لتحرير الطبيعة 

عية، من أجل حتقيق اإلنسانية من مجيع السلطات احمليطة به، وبوصفه أيضا املبدأ الوحيد لتنظيم احلياة الفردية واجلما
قرب إىل احلداثة، أكلما جنح النص يف إقناعنا حبداثته كلما كان ف .(4)التجرد من كل حتديـد للغايات النهائيـة"

 واإلقناع خياطب العقل وحياوره.

معىن هذا أهنا حداثة متعالية وحمايدة وااليدولوجيا مقولة متجاوزة. فالنص هو األول واألخري مُتارس من خالله 
حلداثة العربية اهلروب من الواقع يف الوقت نفسه الذي تدعو فيه إىل التدمري والتفجري،  وتغيري هذا الواقع مما يوقعها ا

يف التناقض فهي تتعاىل على السياسة لتسقط فيها. فيما جينح آخرون إىل حتييد احلداثة "وميكن القول أن احلداثة هي 
أحكام القيمة، ويود املرء لو يتحرر النقد لدينا من أحكام القيمة اليت تعين  ثورة مجالية دون أن نطلق عليها أيًا من

 .(5)نظرة للعامل، وسلطة من نوع إرهايب يواجه الفنانني"

                                                           
 .  296 ص ،1983 بريوت، العودة، دار. الشعر زمن (:أدونيس) أمحد علي سعيد،: رينظ(1)
 . 315 ص السابق، املرجع. القرن لنهايات فاحتة (:أدونيس) أمحد علي سعيد،(2)
 .115 ص السابق، املرجع. الكتابة وآفاق القرآين النص (:أدونيس) أمحد علي سعيد،(3)
  .35 ص ،2003 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1 ط ـ القادم زمنها يف احلداثة بعد ما ،احلداثة صدى: رضوان زيادة، جودت(4)
 .165 ص. 1997 الشارقة، واإلعالم، الثقافة دائرة منشورات ،1ط. البصرية الشعرية يف: صالح،وآخرون صاحل،(5)
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ورغم أن مصطلح احلداثة مصطلح فضفاض، وجمال واسع إلسهامات املفكرين والفالسفة، ورغم أنه ضم 
لفة، ومجع بني الكثري من احلركات اإلبداعية املتباينة إال أن هناك قواسم جمموعة من التيارات واألساليب اجلمالية املخت

 مشرتكة مجعت بينها، فقد كان للحداثة ثالثة توجهات أساسية : 

 ـ إعالء شأن العقل واملعرفة العقالنية. 

 ـ الذاتية وإعالء شأن الذات اإلنسانية. 
 ـ الوضعية التكنولوجية واآلداتية.

 الجزائرية الحداثة الشعرية  -3

حداثة الشعر العريب هلا مرجعياهتا اليت تتكأ عليها وخلفياهتا اليت تستند إليها فمن جهة فهي متماشية مع 
واقع اجملتمع العريب الذي عرف حتوالت وتغيريات جديدة على أصعدة االجتماع والسياسة والثقافة. مما أثار لدى 

نية قصيدة قادرة على استيعاب عصرها بكل مالبساته، والتعبري الشاعر العريب تساؤالت جعلته يتطلع إىل تغيري ب
عنه. ومن جهة ثانية هي نتيجة االتصال بالثقافة الغربية بفعل )املثاقفة( اليت أهبرت الشاعر العريب امللتفت إىل 

 .ره وحتديثهنظريه الغريب الذي برز بتقنيات جديدة يف الكتابة واألسلوب. األمر الذي دفع به إىل ضرورة جتديد شع
ومن جهة ثالثة متثل العودة إىل الرتاث والعصر العباسي حتديدا احلافز لتبين حداثة شعرية عربية متاما كاليت عرفها 

 .ذلك العصر نتيجة التغريات اليت حصلت وقتئذ بسبب املستجدات يف الثقافة واحلضارة العربيتني

يف أدبنا العريب لغموض البدايات األوىل اليت تشكلت  وال نستطيع تعيني تاريخ حمدد لظهور القصيدة احلديثة
فيها، والظواهر الثقافية اليت اكتنفتها لكن هناك من توقف عند الشعر املهجري واعتربه انطالقة الشعر احلديث، 

لتعبري ويُعترب )جربان خليل جربان( رائدا يف ذلك دفع )أدونيس( إىل اعتباره "املؤسس لرؤيا احلداثة، والرائد األول ل
م يف 1948ومنهم من رأى أن البداية كانت سنة   ملا توفرت يف أدبه من خصائص أكسبته صفة الريادة. (1)عنها

العراق "فحركة الشعر احلر، أو شعر التفعيلة ظهرت على يد نازك املالئكة، وبدر شاكر السياب يف العراق، وهي 
م لتقدم طبقا أدبيا 1956عر( اللبنانية يف أواخر عام ، وحركة جملة )ش(2)إرهاصات للحداثة الشعرية العربية"

 موسوما باحلداثة والتجديد.

                                                           
 .146ص السابق، املرجع. العرب عند باعواإلت اإلبداع يف حبث. واملتحول الثابت(: أدونيس) أمحد علي سعيد،(1)
 .46ص ،1995 وهران جامعة جامعية، رسالة. العريب الشعر نقد يف احلداثة جدل: خرية العني، محر(2)
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لقد كانت القصيدة الشعرية على مرِّ العصور تتلون بألوان عصرها، وتتمثَّل واقعها، وحتاول طرح اجلديد كي ال 
والت التجديد، واخلروج تصبح مستهلكة، والشعر العريب منذ العصر اجلاهلي إىل يومنا هذا تعرض للكثري من حما

على السائد، وجتاوز األطر املرسومة له يف كل عصر شكال ومضمونا. ففي عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( 
أحدَث الشعراء يف مضامني قصائدهم ولغتها، اللتزامهم بالدِّين اجلديد مدافعني عن عقيدهتم، وأرَّخوا للفتوحات 

هات خمتلفة، ومهما يكن من اختالف نشأة املذاهب، واختالف تفسرياهتا لنشأة اإلسالمية بإبداعاهتم تتوزعهم اجتا
. فمنهم من  (1)احلداثة، فهذه األخرية متلك مستوى جوهريا، أو أكثر أمهية جيعلها خمتلفة عن الشعر الكالسيكي

ضارات األمم كتب الشعر السياسي واالجتماعي والتعليمي، والغزل العذري يف العصر األموي، وانفتحوا على ح
 وفلسفاهتا يف العصر العباسي، فطوروا يف مضامني الشعر وأشكاله وأساليبه وموسيقاه. 

ولعل الفروق كثرية بني الشعر القدمي والشعر احلداثي "وأهم صفة كانت مالزمة لشعرنا العريب كونه ديوان 
من الشعر احلداثي،  والواقعة، لكنها سقطتالوثيقة أو السجل ملا يتضمنه من املناسبة واحلدث والتاريخ  العرب، ميثل

اإلخبارية التقريرية، وعملية النقل اليت مارسها الشاعر  وغابت هوية النصوص، وبالتايل غابت هذه الوظيفة التقليدية
الداللة،  تارخيياً، وهذا ما مل يتحقق يف املمارسة الشعرية احلداثية أين ختلخل الوعي، وغابت التقليدي تسجل وعياً 

القارئ يف تذوق النص مهّمًا إلنتاج  انتفت املناسبة والفكرة اجلاهزة واحلدث، وحّلت حمّلها الرؤيا، مما جعل دورو 
وبالتايل ارتسمت حدود االختالف بني   .(2)إىل الداللة وينتجها" املعىن واستيحائه من خالل حتسس أي ملمح يشري

 ثية. املدونة الشعرية القدمية، واملدونة الشعرية احلدا

واحلداثيون يف عهد األندلسيني صوروا طبيعة بالدهم وتغنوا جبماهلا، وجددوا يف موسيقى الشعر العريب 
بأهازجيهم وموشحاهتم وأزجاهلم يف خمتلف املوضوعات الشعرية. ويف العصر احلديث كان شعراء املهجر ومجاعة 

 أهم مناذج النص اجلديد، وأقصى انفعاالته، الديوان ومجاعة أبولو ومدارس اإلحياء من شعراء احلداثة طارحني
ومعطيات حلظته الشعرية اليت تعرضت لطفرة هائلة يف بنيتها "والالفت أن شعرية احلداثة مل تكتف هبجر املراجع 
االفرادية، بل قرنت ذلك هبجر املراجع الرتكيبية، وذلك خبلخلة النسق وبعثرة مكوناته هبدف إجهاد املتلقي يف 

                                                           
 . 11 ،8صص ،1997 العرب، الكتاب إحتاد منشورات ط،.د. الشعرية احلداثة يف مجالية دراسات. احلداثة وعي: الدين سعد كليب،(1)
 439 ع بدمشق، العرب الكتاب احتاد ،األديب املوقف جملة(. املعاصرة القرائية املنظورات يف النص التلقي ومستويات احلداثي العريب الشعر: )قادرال عبد عبو،(2)

 .2007الثاين ،تشرين
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قد استحضروا  -يف ذلك -الناتج، ودفعه إىل جتاوز السطوح، والغوص يف األعماق، ويبدو أن الشعراء الوصول إىل
  .(1)مقولة اخلليل بن امحد: )الشعراء أمراء الكالم("

واحلداثة يف الشعر "ال تعترب مذهبا كغريه من املذاهب بل هي حركة إبداع متاشي احلياة يف تغريها الدائم، وال 
ى زمن دون آخر. فحيثما يطرأ تغيري على احلياة اليت حنياها فتتبدل نظرتنا إىل األشياء يسارع الشعر تكون وقفا عل

إىل التعبري عن ذلك بطرائق خارجة على السلفي واملألوف. فاملضامني واألشكال متشي جنبا إىل جنب ال يف الشعر 
ى هذا املستوى "ابنة التقنية، وهي حركة تارخيية . واحلداثة عل(2)وحده بل يف خمتلف حقول النشاط اإلنساين أيضا "

 .(3)شاملة وليست مدرسة أو مذهبا أدبيا، وهي فن مديين الزمت فن القرن العشرين"

وشكلت حركة احلداثة يف شعرنا العريب املعاصر منذ أوائل اخلمسينات من القرن املاضي ثورة شاملة يف خمتلف 
رية واملوضوعية والفنية، وغريت املالمح املتوارثة يف القصيدة العربية هدما وبناًء جوانب القصيدة العربية املعاصرة، الفك

بصيغ ومضامني ولغة وموسيقى وأشكال ورؤى جديدة، وبرز الوعي والثقافة واالطالع على سطحها ويف عمقها، 
فه ومحاسه، وهو حيث أصبحنا "نرى احلداثي من خالل نصوصه، وقد متلكته روح الداعية إىل مذهب جديد يف تطر 

. فربزت عرفانية )أدونيس( الذي تصوفت القصيدة على يديه فأحدثت الطفرة (4)يغلِّب مقوالته على ما عداها"
اإلبداعية، واخلروج الفين، كما كتب )عفيفى مطر( حبساسية شعرية كبرية، فيما آثر )صالح عبد الصبور( البحث 

 اخلطابية .  عن قصائده احلميمة واحلزينة بعيدا عن األبنية

 Paul)فرلني( . وتأكيد )بول (5)وانطالقا من القول "أن شعر املستقبل سيحدث انقالبات يف نظام الكالم"

Verlaine) إن النص . ف(6)اجلميلتني تلمعان من وراء النقاب" أحد رواد الرمزية على أّن "املعاين اخلفية كالعينني
ذات أبعاد تصويرية نفسية مجالية، والتقرب منه "وثيق الصلة بفعل  الشعري احلداثي يسعى إىل تقدمي حالة متكاملة

التجريب، وخباصة يف مراحله املتأخرة اليت الحقت التسعينيني، فقد مرت الشعرية العربية مبتتالية من التحوالت 

                                                           
 . 2004 يوليو ،39 ع إلعالن،وا والنشر للصحافة عمان مؤسسة نزوى، جملة(. اليمن يف التسعينية الشعرية التجربة آفاق: )حممد ملطلب، عبدا(1)
 . 17 ص ،1978 لبنان، بريوت، ، والنشر للطباعة الطليعة دار ، 1ط. الشعر يف احلداثة: يوسف اخلال،(2)
 .9 ص ،1991 دمشق، اجلمهورية، مطبعة. املعاصر العريب الشعر حركة يف احلداثة: موسى خليل،(3)
 . 50 ص ، 1988( ديسمرب) األول كانون 10 السبت بتاريخ ، 252 ،ع العامل جملة(.  احلداثة نزعة تارخيية: )  ح. ع(4)
 .23ص ،2003 مارس ،آذار،474 ع ،42س املعرفة، جملة(. املعاصرة العربية الشعرية الظاهرة يف تأمالت: )حسام اخلطيب،(5)
 .34 ص ،1982 بريوت، اجلامعية، املؤسسة. الرمزية الكربى، األدب مذاهب: ياسني األيويب،(6)
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ابك مع التطورية منذ فجر البارودي معاصرهتا يف أخريات القرن التاسع عشر حىت يومنا هذا، وهي حتوالت تتش
الواقع االجتماعي والثقايف، ومع وقائع الذات املبدعة ورغبتها الالزمة يف التجاوز الذي قد يصل درجة )القفز( غري 

 السرب خارج فغنوا التحديث اجل من للسائد التدمريي الفكر تبنو ممن كثريون ذلك يف وقع وقد .(1)اآلمن أحيانا"
 .غريهم بعباءة للناس وظهروا

مقارباهتا النقدية للقصيدة احلداثية، واختلفت الرؤى املتلقية  تعددت النصوص، وتنوعت املعاصرةويف القراءة 
هلا. وأمام النص الشعري احلداثي اختلف القراء، وتعّددوا نظراً الختالف زوايا وأبعاد عملية التلقي اليت تؤّول جتليات 

عابرة للكون، وللعامل وإمنا قراءة تفسرمها  ة ليس قراءةالكتابة ومتظهراهتا الفنية املستحدثة ألن "شعر احلداث هذه
 موقفه من هذا العامل. وشعر احلداثة ال حيمل داللة هنائية حمددة، فالداللة فيه وتؤوهلما، وتلّقيه بالتأويل وقوفا إزاء

 .(2)أي منفلتة من احلصر واجلاهزية" ؛احتمالية وملتبسة ومؤجلة

راءته تسلح كل ناقد بقراءٍة ومنهج لتلقي هذا الشعر وفهمه، والسبب وملواجهة النص الشعري احلداثي وق
البيضاء ما  احلداثة املعاصرة صعب ومبهم ومشتت داللياً، فيه من الفراغات واملساحات األساسي يف ذلك "أن شعر

املعجمي  املدلول يبدو منفلتا من الدال جعله يستعصى على القراءة العادية، ويقحم القارئ يف ملئها؛ ذلك أن
 . (3)بينهما L’écart ومتمرداً عليه حىت اتسعت املسافة أو البعد

وكمحاوالت فردية حتاول االنتصار للذات وللمكان، كما حتاول االلتصاق الفين باجلديد لتكتسب من  
الشعري العريب مهاراته وفنياته عرب الوسائل والطرق املتاحة وصوال إىل الطرق غري املباشرة )اإللكرتونية( مع املنجز 

والعاملي الستيفاء شروط الشاعرية احملدثة. فالشاعر يف قصيدته حياول أن يعيد تساؤل احلداثة اجلذري الذي 
يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح آفاق جتريبية يف املمارسة الكتابية، وابتكار طرق للتعبري تكون يف 

 .(4)عن نظرة شخصية فريدة لإلنسان والكونمستوى هذا التساؤل، وشرط هذا كلـه الصدور 

وعلى هذا الصعيد يتساءل )عبد اهلل محادي( يف هذا الشأن. يقول: "أوليس الشعر احلداثي تنظريا أو ممارسة  
بعثا للحياة يف أهبى صورها، وخيطا رقيقا يعضُّ عليه اإلنسان بالنواجذ يف عامل أجهز على كل القيم النبيلة بواسطة 

                                                           
 . السابق املرجع(. اليمن يف التسعينية الشعرية التجربة آفاق: )حممد ملطلب، عبدا(1)
   .297، 296 صص  ،2002 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس ،(279)  املعرفة سلسلة. احلداثة شعر يف اإلهبام:  حممد الرمحن عبد القعود،(2)
 .السابق املرجع(. املعاصرة القرائية املنظورات يف النص التلقي ومستويات احلداثي العريب الشعر: )القادر عبد عبو،: أنظر(3)
 .340 ،331 صص السابق، املرجع. القرن لنهايات فاحتة: أمحد علي سعيد،(4)
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جهنمية تبث الرعب والدمار يف كل أصقاع العامل؛ حيث تكون األنا احلداثية الشـاعرة هنا تلك اليت تعيش آلة تقنية 
العصر الصناعي دون أن تذعن إىل حمتواه، ومتارس اختيارها اجلمايل فيه دون أن يرتك فيها أثرا، إنه وجه من وجوه 

 .(1)عمليات ال واعية، وممارسة حلس نقدي يف الوقت ذاته"املعاناة اليت تتمرد هبا على حنو جيعل من إبداعاهتا نتاج 

لذا فالشعر احلديث يقول حممود أمني العامل "إما أن يقف منعكفاً على ذاته جمرتا أحزانه وجراحه الداخلية، أو 
ه ذاهاًل عما حوله يف تعويض اغرتايب، أو يقف جمددا أسلحته شاحذا وعيه ونضاله دون أن يفقد تفاؤله الصعب. إن

بشكل عام شعر الرفض وإرادة التجاوز وإن اختلفت داللة هذا الرفض وهذا التجاوز وتنوعت بني رفض وجتاوز 
 التجاوز فعل على يبقى اإلصرار لكن جليا اإلختالف يظهر وبينهما .(2)مناضل، ورفض وجتاوز متعـايل مثايل"

 .للمألوف

. يصرح بأن "الشعر نقيض الوضوح الذي جيعل ويف تسمية )أدونيس( الشعر املعاصر بأنه )كتابة جديدة(
. وهو تكريس (3)عمق، الشعر كذلك نقيض اإلهبام الذي جيعل من القصيدة كهفا مغلقا" القصيدة سطحا بال

لتحطيم كل ما يقف حاجزا بني األجناس يف عملية تقريبه من النثر مع االحتفاظ هبيمنة الشعرية بعيدًا عن طغيان 
ة ليصبح الشاعر كما ذكر )جو بوسكيه( "... يباشر يف قصيدة النثر احلياة كلها، احلياة بإيقاعها االفهامية أو املرجعي

وكثريا ما  ،ال بإيقاع الشعر نفسه، إنه يقنت احلياة فتعود احلياة داخل قصيدة النثر وتستعيد احلياة شباهبا ونضرهتا
 .(4)يقرتح أفكارا جديدة تبين وجه احلياة املستقبلي"

املنعطف اخلطري تقف القصيدة احلديثة. وما دامت هذه األخرية رافضة ومتجاوزة فال بد هلا أن تتسلح يف هذا 
بكل ما من شأنه أن يؤهلها إىل دخول احلداثة. ومن هذا املنطلق أصبحت "القصيدة اجلديدة تزخر مبيـزان شعري  

الحظات حول جغرافيا النص، وكل كبري، تستفيد من معطيات العروض، ومعطيات البحث اللساين، ومعطيات امل
 التسلح جيب بل .(5)هذه التيارات تتداخل كي تعطينا نصا معقدا ال ميكن التقاطه مباشرة باإللقاء أو بقراءة سـريعة"

 .النص جسد لتحسس تاما استعدادا االمر ليصبح القراءة أدوات بكل

                                                           
  .186ص ،2001 اجلزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة منشورات ط،.د. واالبتداع اإلتباع بني العربية الشعرية: اهلل عبد محادي،(1)
  .  35 صص ،1988 تونس، والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة ط،.د. املعاصر العريب الشعر قضايا يف: وآخرون أمني حممود العامل،(2)
 .142 ص ،1979  لبنان، بريوت، العودة، دار ،3 ط. العريب للشعر مقدمة:  أمحد علي سعيد،(3)

(4)Henri   Lemaitre  .  La  Poesie  depuis  Baudelaire . ed Armand Colin . Paris. 1965. p155 

(5)
Hedi  Kaddour . Aborder  La Poesie. seuil . Paris . 1997 P133   
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على  وبناء، العروض ومعطيات البحث القصيدة اجلديدة تزخر مبيـزان شعري كبري، تستفيد من معطيات  
ذ اخلطاب الشعرّي احلداثي وضعاً جديداً ومغايراً من خالل إقامة عالقات بنائيَّة وشعريَّة وتعبرييًّة موصولة يف  ذلك اختَّ

املعرفّية  تهاوُتَشّخص امتالكها ملعامل حداثتها ورصيدها الّفيّن وذاتيتها املنفردة، وثقاف تكوين داللة كليَّة متماسكة تؤكِّد
جديدة يف البناء والتشكيل الشعريَّني اللَّذين  الواعية مبا متتلك من َأصالة وموهبة وصدق شعرّي بوصفها حالة منوذجيَّة

 يـُؤَكِّدوا حضورهم الدائم واخلالَّق يف ساحة الشعر العريّب احلديث بدءاً من منتصف استطاع من خالهلما الشعراء َأن

جديدة تشمل النَّص  احلاضر، الذي أكسب القصيدة اجلديدة لديهم دالالت جديدة وُرؤىاخلمسينات إىل الوقت 
 .(1)كلَّه الذي يتميز "باالختزال واجلسدية والشهوية والصناعة "

بينما مال الكثري منهم لنص النثر، قاصدين  إننا جند هذا االفتتان باملوسيقى والعروض يف شعر شعراء احلداثة،
ب الشكالين القدمي بقصدية شعرية للخروج من هيكل اإلرث الشكلي للشعر العريب، مركزين على بذلك زعزعة القال

، (2)اللغة ألن "البحث يف اللغة يؤدي حتما إىل عملية خلق لغوي، ينفذ هبا الشاعر إىل جوهر احلياة واإلنسان"
ته، كما ختاطب خنب املتلقني يف لغة وحشد الصور والدالالت الرمزية البعيدة اليت تعرب عن مهوم الشاعر وانشغاال

 خارجة عن مستوى العام، وبعد تام عن اجلرس واملوسيقى.

والقصيدة احلداثية، تقول خالدة سعيد: "إعالن ثورة وحتد. هي ثورة على كل سكـون وتقليد، إهنا حتد للقارئ 
م الصرب، والرتوي، والتحمل، واالنتظار املثقف. هي هبذا املعىن قصيدة عدائية ضارية؛ ألهنا تلغي احلكـم القدمية: حك

. واحلداثة ليست "زيا أو شكال خارجيا مستوردا، (3)واملساملة . عدائية ألهنا هتاجم القارئ يف عقر طمأنينته وكسله"
 . (4)وإمنا هي نتاج عقلية حديثة تبدلت نظرهتا إىل األشياء تبدال جذريا وحقيقيا انعكس يف تعبري جديد"

ي وجه للثورة، واالنقالب على اجلمود "فقد أعيدت مظاهر احلزن والقلق والضياع والعدمية وكون احلداثة ه
. ومن اجلهة النفسية (5)واالغرتاب والثورية والتوتر االنفعايل اليت نواجهها يف شعر احلداثة إىل طبيعـة الشاعر احلداثي"

جعلها تنفر من كل ما يتناىف معها على صعيد الشكل  "فإن مثة تغريا ما قد طرأ على الطبيعة النفسية العربية. وهو ما
الشعري املوروث، وعلى أصعدة أخرى خمتلفة أيضا. ومن ذلك فإن امليل إىل إجناز التحديث الشعري هو يف أساسه 

                                                           
 .9 ص ،1991 السابق، املرجع.املعاصر العريب الشعر حركة يف احلداثة: موسى ،خليل(1)
 .42ص. 2000 ختالف،اال منشورات ،1ط. النص سلطة: مشري خليفة، بن(2)
 . 94 ص السابق، املرجع. اإلبداع حركية: خالدة سعيد،(3)
  . 17 ص السابق، املرجع. الشعر يف احلداثة: يوسف ،اخلال(4)
 . 9 ص السابق، املرجع. احلداثة وعي: الدين سعد ،كليب(5)
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تعبري عن االختالف يف تلك الطبيعة؛ أي أن شعر احلداثة هو الشعر األوحد الذي ميثل النفسية، والذوق 
 .  (1)املعاصرين"

اعر احلداثي يتناول مهوم اإلنسان الـ)هو/آخر(، ويتناول قضايا اجملتمع بطرح عميق ورؤية واضحة، فالشّ 
مشغولة برمزية فنية وعمق تارة، أو بغنائية ساذجة تارة أخرى معتمدة الطوباوية، والتغين باجملد الغابر؛ لذا كثرت يف 

مل، كما شاع يف أشعارهم استخدام املفردات احلياتية القريبة؛ أشعار احلداثيني قضايا احلب، والفقر، والفقد، واأل
حيث اقتناص الصورة من املشهد احلسي والقريب يف نص مكشوف وبنيِّ تارة، ومعمى باللفظ تارة أخرى يف اختزال 
ألعلى درجات األمل، كما اهتم البعض بطرح قضايا األمة، وأهدافها وأوجاعها وفضح أعدائها، مع تسييس نسيب 
للقصيدة، وجعلها يف مستوى املتلقي من حيث الطرح والفكرة، وخماطبة الشعور واملستوى املعريف، مع االهتمام 
بالزخرف والبيان اجلمايل. ويرى أدونيس أن" شعراء احلداثة العميقة يفرغون اللغة من شحنتها هذه اإلفرازات 

تقليدا أو أي إقرار استاليب، وإمنا يرى فيها ذاته العميقة االغرتابية ويضعون القارئ أمام هاوية ال يرى فيها عادة أو 
. مبعىن أن اللغة الشعرية احلديثة وإن كانت متتح من معني اللغة اليومية إال أهنا على حد تعبري (2)األصلية "

 الكلمات. )أدونيس(: "اللغة املغسولة من صدأ االستخدام الشائع اجلاري. إهنا نوع من العودة إىل الرباءة األوىل يف
 ويُعدُّذلك .(3)ويف العودة إىل براءة الكلمة عودة إىل إيقاعها البدئي. أعين إىل شكل تعبريي مشحون هبذه الرباءة"

 .عصره لباس يلبس ال الذي والنص املتكررة للغة ورفضا اليومي اإلستهالك من نفورا

 توصلت إليها القصيدة العربية املعاصرة وعلى الرغم من كل ظواهر التطور والتحديث والتجديد واملعاصرة اليت
تعدد مصادرها ، وكل العالقات اجلديدة اليت ارتبطت هبا حديثا، واتساع و  يف مرحلة احلداثة فكرا وشكال ومضمونا،

رقعة املساحة الثقافية اليت اكتسبت من خالهلا جتارهبا وخرباهتا، على الرغم من كل ذلك، فقد أحاطت هبا خماطر 
عت يف مآزق عدة وتوترت عالقاهتا مع أطراف وقيم هلا دور فيها، وعلى الشاعر أن يبحث عن خمارج عديدة، ووق

لتلك املشكالت، وعليه التصاحل مع تلك األطراف، وتلك القيم يف مراحلها التطورية التالية، من أجل أن يكتب هلا 
راجه يف مصادره وأسسه النقدية عند حكمه على االستمرارية واخللود، وعلى النقد املعاصر مراعاة ذلك ومتابعته، وإد

 .العمل اإلبداعي

                                                           
 .11 ،10 صص ،السابق املرجع. احلداثة وعي: الدين سعد كليب،(1)
 . 252 ص السابق، املرجع. القرن لنهايات فاحتة: دأمح علي سعيد،(2)
 .244 ص ،1972 بريوت ـ العودة دار ، 1ط الشعرـ زمن: أمحد علي سعيد،(3)
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وقد أدى اإليغال يف احلداثة عند بعض الشعراء إىل اإلغراق يف الغموض ، الذي  جعل العالقة تتوتر بني 
 الشاعر واملتلقي، وبالتايل بدا الوهن واضحا على تلك العالقة، ومع األيام قد يتحول الوهن إىل قطيعة. لكن إذا
تصاحل املبدع مع املتلقي فإنه حتما ستنمو عالقة أساسها اللغة ونتيجتها املتعة واللذة ، يقول يف هذا الشأن حممد 
عبد املطلب: "وان كنت أرى أن حتجيم املعىن أو تعتيمه كان حلساب الشعرية الصحيحة، ألنه وجه العناية من طريف 

قولة اجلاحظ: )املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العريب والعجمي اإلبداع )املبدع واملتلقي( إىل اللغة مصداقا مل
واحلضري والبدوي، وإمنا الشعر صياغة وضرب من التصوير( لكن هذه اللغة استحالت عند احلداثيني إىل إشارة تغين 

 .(1)عن العبارة مصداقا لقول النّفري: )كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة("

إذ "إن لغة الشعر تصنع منطقها اخلاص هبا، وختلق  يكون ضرورة ملحة للشاعر، وال شك يف أن الغموض قد
، وعوامل اإلحلاح يف هذا الزمن كثرية، وال شك يف أن استخدام الرمز يضفي على العمل الشعري (2)وجودا متميزا هلا"

مصادر الصورة يف حيوية خاصة هلا مذاقها ومجاهلا اخلاصني، وال شك يف دور الرمز كمصدر حيوي متطور من 
ه معزوال الشعر املعاصر. لكن ال يعين هذا استعمال الرمز حد اإللغاز، فينفر القارئ من النص، وجيد الشاعر نفس

 َحَكم على نصه باهلجرة.

إمكانات عدة،  "وبرغم ما يف  نلمس يف شعر احلداثي غموضا يتنامي يف قصائد احلداثيني، ويفتح أمام القراءة
وض كذلك وإن اختلفت مستوياته، هو يف أغلب األحيان غموض التعبري الشعري نفسه، هذا الشعر من غم

وغموض اخلـروج عن املألوف.كشف للجديد املتخلق يف واقع اخلربة االجتماعية واإلنسانية اجلديدة، فضال عن 
عسف وقمع يف خمتلف الغموض الذي تفرضه األوضاع غري الدميقراطية اليت يعانيها املبدع العريب، وما يواجهه من 

 . (3)البالد العربية"
هذا الغموض ـ إن بدا للبعض ـ عند تيار شعر احلداثـة "ليست القضية فيه أساسا هي قضية الغموض 
التعبريي، أو التعقيد يف بنية التعبري الذي حيد من القدرة على التوصيل، بل هي قضية ما وراء هذا الغموض، وهذا 

ياتية جتعل من هذا الغموض وهذا التعقيد، ومن صعوبة التوصيل بالضرورة نتائج طبيعية التعقيد من فلسفة فنية وح
مفارقاً  . وهنا يتحتم علينا أن نفرق بني الغموض بوصفة فعال إبداعيا(4)للعزلة واالغرتاب، والتعايل عن الواقع"

ذي مييل إليه بعض الشعراء الذين اهتموا واإلهبام ال للخطاب العادي، وطاقة إجيابية لتوليد املدلوالت وتكثيف اإلحياء
                                                           

 . السابق املرجع(. اليمن يف التسعينية الشعرية التجربة آفاق: )حممد املطلب، عبد(1)
 .5ص ،1985، القاهرة املعارف، دار. الشعر لغة: رجاء عيد،(2)
 . 47 ص السابق، املرجع. املعاصر العريب الشعر قضايا يف: وآخرون أمني حممود لعامل،ا(3)
 .123 ص نفسه، املرجع(4)
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العالقات بني  واأللفاظ وذهبوا إيل حد بعيد يف التعقيد واإللغاز وطلب التجديد مما جعل أساسًا بلعبة األشكال
املتلقي عاجزًا عن فك الرسالة اللغوية وتبني مستوياهتا  أطراف الصورة الشعرية غائمة مفككة إيل درجة يغدوا فيها

  وأبعادها.

إن الغموض املمدوح حيس به املتلقي عندما تتفاعل املعاين فيما بينها، فرتشح بدالالت متنوعة متداخلة، 
حتدث غموضا عند القراءة العابرة، وتكشف عنها القراءة املتأنية الواعية. حبيث "أن الغموض صفة موضوعية من 

. هذا الغموض الذي يصرح يف شأنه )بلند (1)صفات احلداثة الشعرية، بسبب تعبريها عن وعي مجايل معقد مركب"
. ومهما  (2)احليدري(. يقول: "أنا مع الغموض كما يقول اجلرجاين. الغموض الذي يتعبك مبا جيدي عليك بشيء"

الوضوح والغموض يف ذاهتما  كان نوع النص "ويف جمال الشعر يتعلق األمر أوال وأخريا بدرجة الشعرية ال بدرجة
اتساع الرؤيا وعمق التعبري، وعلى هذا األساس ينبغي دراسة  بني مستويات التعبري إذن هو الفرق يفولذاهتما، والفرق 

 . (3)الشعر"

وجيدر الذكر أن "حداثة النص تتطلب حداثة يف التلقي، متاما مثلمـا أن حداثة الوعي تتطلب حداثة النص. 
يف هذا النص احلداثي أو ذاك. فقد يبدو نص ما ومن هنا فإن لدور املتلقي أمهية كربى يف جتديد درجة الغموض 

غامضا. بل مبهما، بالنسبة إىل متلـق ذي وعي تقليدي، وقد يبدو غموضه شفافا بالنسبة إىل متلق ذي وعي 
حداثي. غري أن هــذا التفاوت يف درجات الغموض بالنسبة إىل أنواع التلقي، ال يعين عدم أمهية النص يف حتديد 

 .(4)يكن الغموض موجودا يف النص وجودا موضوعيا، فال معىن لالختالف حول درجة حضوره"الغموض. فإذا مل 
 .وتستقطبه القارئ تستفز لغة على داللة وجوده كان إذا مربرا للغموض ليصبح

لذلك مطلوب من الشاعر املعاصر البحث عن مصاحلة مع القارئ، من خالل وعيه بأمهية العالقة احلميمة 
وبالتايل عليه أن يقيم توازنا معقوال  .(5)ال ميكن ]للحداثة[ إالَّ أن تكون غذاًء منعشاً لروح اإلبداع"و"اليت تربطه به، 

بني الغموض والوضوح، بعيدًا عن اإلهبام واخلطابية املباشرة، وحينئذ يتحول كال منهما إىل وسطية رمزية معقولة 

                                                           
 . 62 ص  السابق، املرجع.  احلداثة وعي: الدين ،سعد كليب(1)
 . 51 ص ،1990 ، الثاين كانون ، يناير 5 بتاريخ 1731 ع ، احلوادث جملة ، احليدري بلند الشاعر مع حوار(2)
 .195 ص السابق، املرجع. املعاصر العريب الشعر قضايا يف: وآخرون أمني حممود العامل،(3)
 .62 ص السابق، املرجع. احلداثة وعي: الدين سعد كليب، (4)
 .  25 ص السابق، املرجع(. املعاصرة العربية الشعرية الظاهرة يف تأمالت: )حسام اخلطيب،(5)
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ري أن يتخلى الشاعر عن ذاتيته وفرديته، ألنه لن يكون قادرا ومقبولة يستسيغها املتلقي ويتقبلها، وينفعل هبا. من غ
على اإلبداع بشكل طبيعي، وباألسلوب الذي يريد، وال يعين أن يعيش الشاعر لنفسه، ويكتب لنفسه، ويعيش يف 

 عوامله اخلالصة.  

لنص وال شيء سوى يرى فريق من احلداثيني أن احلداثة نزوع إىل حتقيق احلضرة الشعرية اخلالصة بالنص، ويف ا
النص، مما جعل البعض ينتقد هذا التوجه ألنه يفرغ هذه احلداثة بداهة من نبضها اإلنساين والوجداين، وحييلها إىل 
حداثة شكلية غايتها املتعة وتفجري األشكال واللغات يف الدرجة األوىل. فمحمد بنيس يقول :"كثرة ماء الكتابة هي 

يث يتحدث بنيس يف كتابه )كتابة احملو(. يف مقالته املدرجة بعنوان )الكتابة ح؛(1)مكمن فتنة اخلطاب الشعري"
 عن ماء الكتابة لديه بالبحث عن القصيدة والذات والعامل. ومتجيد املاء( عن ارتباط البحث

يتَّبع املسارات اجملهولة من قبل صاحبه؛ وبأقصى التورط يف الكتابة يكتسب النص حداثته، وللشمول  والنص 
، وال السّر  وضعية عالقة التفاعل اخلصيب بني العناصر النصية وخارج النصية، فال ندري معه كيف بين اهن النصُّ

 الذي يكتسب هبا النص فتنة مشوله. وماء الشعر الذي استلذ به الشعراء والنقاد العرب القدماء وأشاروا له يف مجيع

كثرة املاء هي مكمن فتنة  على بساطة ضبطه يف القصيدة.مؤلفاهتم باقتضاب يدل على احلرية أمامه قبل أن يدل 
ويقول )أنطوان مقدسي( يف هذا الصدد بأن النص احلديث: "ال يقول إال ذاته؛ أي أنه مستقل . (2)اخلطاب الشعري

عن كل موجود أو نص خارجه كالطبيعة أو اجملتمع وغريمها أو متعال عليه، ال بل هو مستقل عن كاتبه، عن واضعه، 
تف بذاته، وعليك إما أن تقبله، وإما أن ترفضه. أنت حر، فال يصف أية طبيعة، وال يتحدث عن أية ظاهرة مك

 . (3)اجتماعية، وال عن أي شخص، بل هو يبتدع ذاته"

ما طرحته احلداثة من مبادئ أثثت هبا بيت الشعر على وجه اخلصوص، وغرّيت واجهته من خالل املغامرة  إنّ 
لشعر احلقل األول الذي فّجرت فيه تنويعاهتا مما متخض عن قصائد هلا وقعها ودهشتها ضمن اإلبداعية، وكان ا

املنجز الشعري احلداثي، لكن ال يبقى احلكم على إطالقه فقد أوقغت احلداثة نفسها الشعَر يف ضائقة، ونقصد تلك 
ة الشعر مستسهلني قوله، وحاملني مبدأ اليت نسفت القوانني واملعايري، وألغت الثوابت واملرجعيات، فركب اجلميع مطيّ 

                                                           
 .21ص ،1994 املغرب، توبقال، دار. احملو كتابة: حممد بّنيس،(1)
 .21ص السابق، املرجع. احملو كتابة: حممد بّنيس،(2)
 . 5 ص ، 1979  ،35 مواقف،ع جملة(. احلداثة من مقاربات: )أنطوان مقدسي،(3)
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حداثيا مفاده أّن "ال قوانني أو قواعد إذن يتبعها شعراؤنا ليدخلوا عامل احلداثة، ال منطق أو إيديولوجيا هلا. إهنا 
، وعند هذه العتبة أصبح الدخول إىل هبو الشعر كأعرق خطاب إبداعي عريب (1)قيمة، حالة، حرية يف الفكر والفن"

 قة وقع فيها كثري من املبدعني، واملتلقني املنتجني.ئيشكل ضا

لقد ابتعد الشعر باسم احلداثة عند بعضهم عن مربع القوانني والقواعد وااليديولوجيا، فال شيئ حيكمه، 
، ومن هذا املنطلق أصبح الشاعر احلداثي يكتب وهو (2)وشعاره األوحد "ال إبداع بال حداثة وال حداثة بال إبداع"

ىل بيانات احلداثة اليت تطرح املعايري واملواصفات، وال يكتب وفق ما يطرحه الشعر، وهنا قد يُرضي احلداثة، يصغي إ
ويُغضب الشعرية، ويصبح نّصه إعالًء لصوت احلداثة، وإسكاتًا للممارسة الشعرية، فيغدو الشاعر احلداثي وكأنّه 

 هبا طالباً غفراهنا.سادنا للحداثة يطبق تعاليمها ووصاياها، ويتمّسح على با

وأصبحت كثريا من النصوص الشعرية احلداثية اليت ينتجها شعراؤنا تكاد ختلو من الشعر بسبب ختبطها جتاه 
إشكالية اللغة، وعجزها عن السيطرة عليها، وباألحرى خلق وتأسيس لغة جديدة متميزة تنزاح وتنفصل عن نواميس 

مل كثري من الشعراء اجلدد مع احلداثة باعتبارها قطيعة مع الذاكرة اللغة االصطالحية، وتستقل بذاهتا. كما تعا
الرتاثية، وخلقا على غري مثال، ودعوة إىل إفراغ النص الشعري احلداثي من احملتوى التارخيي واإليديولوجي والسياسي 

 بدعوى التعايل ليبدو النص الشعري الراهن يف حل من أي التزام إيديولوجي، أو هاجس تارخيي. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 120، 119 ص ،1979 ،35 ع مواقف، جملة( املسمرة اخللق وحركة احلداثة: )نسيم خوري،(1)
 . السابق املرجع. حداثة بدون إبداع وال إبداع بغري ثةحدا ال: حممد مصمويل،(2)
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جاء اخلطاب الشعري يف كل قطر ملونا هبموم ومعاناة أهله، وما قيل عن الشعر يف األقطار العربية يُقال أيضا 
وقوف على  وخصوصاً يف اجلزائر. وحماولة الوقوف على النص الشعري اجلزائري املعاصر احلداثي فرتة التسعينيات، هو

مشهد متنام يف حضوره من جهة، ومتغافل عنه نقديًا من جهة أخرى. فقد أثرت نصوص التسعينيات املشهد 
الشعري اجلزائري املعاصر يف العقد األخري من القرن  بزخم حضورها الشعري املمتد األطر، وتشكيالهتا الفنية 

يتنازع تكوينهم الفين، استنادهم بقوة على جتربة حديثة املكتظة بأمساء تشكلها جبدارة وحيوية، والتسعينيون كان 
 مغايرة متاما. 

والكتابة عن هذه الفرتة هي حماولة بكر بالضرورة مل يتم كشف حجبها، وفك ارتباطاهتا املسكوت عنها )إال 
هلامشي من بعض الكتابات اخلارجية اليت استهدفت بعض الشعراء، على خارطة املشهد الشعري يف إطار التنظري ا

هلذا املشهد( لتقدميه للقارئ ليتعرف كلية عليه بشكل عام دون قراءة تستهدف تلمُّس رؤاه، وطبيعته اخلاصة. 
ومواجهة اخلطاب الشعري فرتة التسعينيات يف اجلزائر ال حتتاج إىل حتديد مدخل بعينه، ذلك أن تعدد املداخل كائن 

 أن يلجه من مدخله الشعري الذي يتيح له قراءته. يف بنيته، ومن مث فان كل خطاب يفرض على متلقيه

فهذا الشاعر )عبد اهلل محادي( يف حوار صحفي ينكر على السائل سؤاَله بأنه بدأ شاعرًا مقلدًا مث اختار 
النهج احلداثي يف الكتابة الشعرية، وأراد معرفة األسباب، وكان رده صارمًا بأنه بدأ شاعرًا تراثيا، وليس مقلدا )ألن 

ارة مقلد فيها إلغاء للذات(، وأكد على أن احلداثة هي إطالق سراح جسارة اللغة حىت تفعل مفعوهلا، وتنفذ إىل عب
قصى والرافض واملتعايل باملفهوم اإلجيايب للكلمة. فهذه بعض أسرار 

ُ
األعماق، وتعرب عن املسكوت عنه، واملهمش وامل
ا )عبد اهلل محادي( مشريا إىل املفاهيم املغلوطة اليت طالبت هبا نازك احلداثة اليت جيب أن تتوفر يف الشاعر اليت عدَّده

املالئكة يف حرهبا على )اخلليل(، وطالب هبا )أدونيس( يف حربه املزعومة على )الثابت(، واجلري وراء )املتحول( يف 
 . (1)شطحات )احلالج( و)النفري( و)ابن الراوندي(، وغريهم

ون حضورهم يف املشهد الشعري اخلاص والعام مع بداية التسعينيات من القرن فشعراء هذه الفرتة بدؤوا يوقع
الفائت مراهنني على ذواهتم إلحداث سبق احللول يف الشعرية اجلديدة، ومستفيدين من ماضيهم القريب والبعيد، 

واهتم. كتبوا  ومازجني بني خمتلف التجارب واألشكال الشعرية املاضوية واحلداثوية ليجيئوا خمتلفني إال مع ذ
بأخالقيات كتابية مضادة كاحلداثة والتجريب واجملازفة والقطيعة وهتجني النص والنثرية وتذويت املوضوعات واألخيلة 

                                                           
 . 2005 أفريل 30 تونس، احلرية، جريدة معمري، حممد الصحفي مع محادي اهلل عبد الشاعر أجراه حوار(1)
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والرؤى وأسطرة السري واحليوات الشخصية ومتجيد احلميمية واالنفتاح املرجعي كإبداالت يف مرمى حترير النص 
 احنباس تصّوري وتداويل. الشعري اجلزائري من جممل ما علق به من

ولقد هتيأت هلؤالء أرضية صلبة من التعددية الثقافية، واالنفتاح الذي ليس آخره املشهد اإللكرتوين الذي غرّي  
وهو ما يؤكد تعدد املداخل بالنسبة جغرافية املشهد الشعري العريب الشعري اجلديد من الورق إىل الضوء والورق معا. 

التسعينيني خصوصا، فهناك اخلطاب الذي يقرتح مدخله من األفق العرفاين، وهناك الذي للشعرية عموما وشعرية 
يقرتح املدخل اإليديولوجي، وهناك املدخل الفلسفي واألسطوري واللوين والرمزي واإلسقاطي إىل غري ذلك من 

.. وأداء شعري مغاير.. مجلة اهنماكات تعبريية جديدة املداخل اليت تكاثرت مع شعرية احلداثة ومغامراهتا املتجددة.
شعرية وليدة.. وسجالت لفظية وتوليفات وإيقاعات ومجاليات و إعماالت كنائية وجمازية وإجراءات ترميزية وتيمات 

 وإيهامات يسّوغها وظيفيا اقتصاد شعري جديد كل اجلدة.

ه، ولغته خارجًا من عباءة )اخلليل إّن املتتّبع لنتاج أغلب شعراء فرتة التسعينيات جيده أفرز نصا مغايرًا يف رؤا 
بن أمحد( سيما يف مرحلة متقدمة من جتربة هذا اجليل، ألن بعض شعرائه مارس كتابة الشعر اخلليلي يف بداياته، كما 
جاء نصه ممتزجا يف تأسيسه الفكري والفين، لكونه استقى روافده الشعرية من منابع ماضوية وحداثوية معا. ويتمّيز 

وُمَتعد ـ على حدِّ تعبري روالن بارت يف  ّي ـ عند الشعراء احلداثيني ـ بأنه "خطاب مفتوح وتعدَّدياخلطاب الشعر 
ُعرَلن باملغّيب، سياق حديثه عن الشعر العريّب ـ تشتبك فيه

 الداللة بالبنية والعناصر الغيابية بالعناصر احلضوريَّة، وامل

وكذلك   .(1)من روح احلداثة الشعريَّة" ِإضاَفة إىل عوامل أخرى ـ قريباً  والذايت باملوضوعّي، وهذا هو رمبا ما جَيرَعله ـ
  االعتناء مبا حيفل به الواقع واليومي من تفاصيل ومفارقات. 

لذا جند أن معظم هؤالء الشعراء انطلقت جتارهبم حماكية لتجارب سابقة يف الشعر العريب بشكله البعيد  
الفنية من بوتقة الرتاث الشعري العريب اجلزائري إال أهنم ما لبثوا أن انطلقوا  والقريب، واسرتفدوا رؤاهم وخصائصهم

خارج مناطق الداخل مكانيا وكتابيا ليبنون ذواهتم الشعرية اخلاصة بفرادة من جهة، وائتالف مع اآلخر اجلديد )عربيا 
 وعامليا( من جهة أخرى. 

القدمية. حبيث استنجزوا بوفرة الوعي واللغة والصورة لقد خرجوا على الشكل الظاهر لنمط الكتابة الشعرية  
نصا حقيقيا خاصًا مقتفيني أثر بعض التجارب الشعرية املميزة باإلضافة إىل اطالعهم على املنجز اجلديد يف خارطة 

                                                           
   .206ص ،1992 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار ،1ط. األديبّ  للخطاب احلواري اجلوهر. اآلخر الصوت: تامر فاضل،(1)
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ة ووعي املشهد الشعري العاملي معتنيني باألسلوبية املتسمة بالصنعة الشعرية الدقيقة، والزخرفة الفنية بذهنية عالي
جاكوبس( ـ هو متايز الفن الّلغوّي واختالفه  شعري خاص. ذلك أنَّ "املوضوع الرئيسي للشاعريّة ـ كما يقول )رومان

من السلوك القويل، وال تقف عند ما هو حاضر وظاهر يف هذا البناء يف  عن غريه من الفنون األخرى، وعّما سواه
ا تتجاوزه إىل ما هو خفيّ  النّص األديب    .(1)وضمين" إمنَّ

لذا فإن النصوص الشعرية لشعراء هذه الفرتة تقدم ذاهتا نصوصا خمتلفة مع املتلقي العادي، فهي ال تشبهه،  
بل قد تثري قلقه ورعبه، ألهنا نسجت بشكل يستنفر لغة الداخل، ويرفض أن جياهر بلغة اخلارج، معتمدة التكنيك 

من الذاكرة الشفهية القريبة أو التداعي احلر )اإلهلام(، كما شكلت الفين احملدث يف صناعة النص، وعدم اسرتفاده 
الطبيعة واملكان والواقع )اجلزائري( املتنوع مجاال وقسوة رافدا حقيقيا لذلك النص. بتمثالت كتابية تقوم على التعدد 

اثة إبداعية أو فكرية واالختالف داخل وحدة جيلية مفرتضة الشيء الذي ينصّب عضويا يف املعىن اجلوهري ألمّيا حد
مبا هي منافية للوحدة السالبة ومرادفة للحرية والفردية واالختيار الذايت املسؤول. يقول الشاعر )الطيب لسلوس(: 
"أرى أن الكتابة يف املنت الشعري الثمانيين والسبعيين هي جمرد تكديس وأحيانا مزيف بتغذيه من قيء األيديولوجيا، 

عته شيء كونه تارخيي وحقيقي، ورأيت عرب الوطن العريب وليس يف اجلزائر فقط أن املنت طبعا هذا ال ينقص من رو 
التسعيين بإمكانه أن ميتد يف أبعاد أخرى أكثر التباسا باإلنسان ولتصري الكتابة هي حفر على خالف ما كانت 

 .(2)ترى"

ي بكل تناقضاته وتعقيداته. كتحقيب زمين مرارة الواقع السياسي اجلزائر   (3)لقد عاش جيل التسعينيات 
وانعكس التناحر السياسي واأليدلوجي على الشعراء وألقى بظالله على املفاهيم والثقافة الشعريه.كما اغتىن وتأثر يف 
الوقت نفسه بفعل هذا الصراع حيث "..بدأ شعراء الصوت املفرد يف استنطاق شتات تلك الربهة الغامضة اليت 

ت حياهتم و حفرت يف األشياء احمليطة هبم. أدركوا أن مثة وعيا عاليا بضرورة التوغل داخل انفجرت فيها اجلزائر و لفّ 
املغامرة الشعرية اجلديدة املشرعة على احتمال القتل و اجلنون، و بأهنم سيفقدون العالقة مع املوروث الشعري احملدد 

                                                           
  .19ص ،1988 للنشر، توبقال دار األدبية، املعرفة حنون، ومبارك الويل حممد: تر. الشعرية قضايا: رومان جاكوبسون،(1)
  24/12/2007 بتاريخ االلكرتونية النور جملة يف  شوار اخلري:  أجراه حوار يف(2)

 :هو للحوار ذاهل الرابط عنوان
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703 

 يف التسعينيات عقد يف الشعري النتاج وبني. وفين مجايل بعد ذات خصوصية حيمل إجرائي كمصطلح الشعري التسعينيات جيل بني الدراسة هذه يف أميِّز(3)
 .ائراجلز 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=54
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
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يل أنتج هذا اجليل شعرا جزائريا من السهولة ، وبالتا(1)بأشكال و مضامني ال خترج عن النموذج و النمط و السائد"
اإلمساك به والتعرف عليه، فوظيفة "الفن هي دائمًا أن حيرك اإلنسان بكليته، وأن يسمح "لألنا" بالتماثل حبياة 
اآلخرين، وأن ميكنها مما مل تكنه، وما هي جديرة بأن تكونه ... فالفن ضروري لكي يستطيع اإلنسان أن يفهم 

؛ ذلك أن الشعر اجلزائري كتبه ومازال يكتبه شعراء (2)ه، ولكنه ضروري أيضاً بسبب السحر الذي يالزمه"العامل ويغري 
ذاقوا مرارة وقسوة األزمات كما أن حماوالت التجريب يف الكتابة الشعريه مل تتوقف. بل ازدادت مغامرات التجديد 

ا ورد يف املقدمة اليت كتبها )أبو بكر زمال( يف  والتجريب مع كل جيل جديد يولد يف فضاء الشعر اجلزائري.. كم
كتابه ".. ماذا ستقول لقارئ ملّوح بسيف النظر والريبة من نصوص ال تعريه دوما ما يريده حىت ولو كانت متسرّبة 

 .كتابته رهبة النص ملنح وهذا .(3)من الدم واملوت"

 مساحة واسعة من نتاج الثقافة اجلزائرية، أما عن مكانة النص الشعري بني األجناس فالشعر قد استوىل على 
"وهكذا تأسست بنية نصية شعرية متكاملة..قابلة للدراسة والوصف واملعاينة..مكنت بفعل جهات من تألق 
فعاليات نصية متألفة مع الواقع قادرة على حماورة مستجدات احلياة يف اجلزائر ومساءلة احليثيات اليت جتري تفاصيلها 

  .(4)عامة واخلاصة.. لعل ذلك ما يفتح ذاكرتنا النقدية على أمساء مبدعة"يف مؤسساتنا ال

لقد جاء نص التسعينيني متباينا يف جتاربه من حيث الشكل الفين، والقالب اهليكلي لشعريته، ويف بعض  
يعية بني املعاين واملضامني، إال أنه ومع ذلك االختالف الشكلي يف قوالب النص، ومع وجود ضروب االختالف الطب

هناك تقارب واضح وجلي يف اخلصائص الفنية اليت متيز هذا النص الشعري، ولعل ذلك يرجع لتشابه   شاعر وشاعر،
املكونات املعرفية، والثقافية جليل كامل. وبالتايل فقد التقت النصوص احلديثة على صعيد واحد، وكانت أهم 

عري احلديث يعطي للشعرية مكانتها اليت ما فتئت حتلم هبا "فالنص الشانشغاالت النص احلديث اهتمامه بالشعرية 
بعد أن ظلت لقرون حبيسة ثوابت عقلية أدت إىل اجرتار ما يسلم به العقل، ورفض كل مبتذل بعيد عن منطق 
املعتاد الظاهر. فبعد أن كان الشعر تعبريا عـن العامل أصبـح "يتكلم العامل" متخذا يف ذلك عوامل الباطن فضاء 

                                                           
 .6ص ،2004 اجلزائر كادموسن، برعاية البيت منشورات.جزائرية شعريات: املفرد الصوت: بكر أبو زمال، (1)
 .16ص ،1965 بريوت، احلقيقة، دار سليمان، ميشال: تر. الفن ضرورة: فيشر أرنست،(2)
 .5ص السابق، املرجع جزائرية، شعريات: املفرد الصوت: بكر أبو زمال،(3)
 . 2000  ،8 ع اجلزائر، القصيدة، جملة(. معاصرة شعرية صور يف اجلزائري إحساس: )ليع مالحي،(4)
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 من قولكثري على دأب ما هذا و .(1)كتشاف، والتجريب، ومشككا يف ذلك يف كل الثوابت رافضا السكونية "لال 
 .بعضهم غلو لدرجة احلداثيني

وهبذا استطاع الشاعر احلداثي يف اجلزائر أن يكسر العائق البنائّي للقصيدة التقليديَّة، وخيرج عن املواصفات 
فيه على  جري خمتلف املستويات األسلوبيَّة والشعريَّة يف النّص وتقوية البنية التعبرييَّةتف الوزنيَّة والعروضيَّة من خالل

املستويات اللُّغويَّة كاّفة.إن هذا النص احلداثي "ظل قلقا ومرتبطا بالتحوالت، وإن كان يبحث عن صيغة جديدة 
مل االفرتاضي القاصر إىل حيز الوجود اللغوي لتفجري الطاقات التعبريية الكامنة يف صميم اللغة، واخلروج هبا من العا

  . (2)الداليل الرمزي الذي تنبين الصورة الفنية مستندة إليه"

وهنا ميكننا أن نضع بعض اخلصائص الفنية املشرتكة لنص اجليل التسعيين مبستوييه النثري واملوزون لنجده  
 يتسم بعدة خصائص منها :

، من حيث التزامهم بنمط القصيدة اجملرسة شعراء هذا اجليل خيتلفون فيما بينهم -
)العمودية/التفعيلة(، أو النثرية، فمن شعرائه من كتب القصيدة العمودية )مستحضرا روح اخلليل بن أمحد(، 
ومنهم من بدأ منها، مث انطلق خارجها؛ حيث كتب قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، ومنهم من راوح يف 

 ومنهم من مجع األشكال الثالثة. استخدامها هي وقصيدة التفعيلة،

أغلب شعراء هذا اجليل أكثروا من استحضار الذات هبمومها اخلاصة، وإعالء قيمة األمل اخلاص،  -
وطرحه كثيمة شعرية تتصدر أغلب النصوص، كما تفنن أغلبهم يف كتابة الذات بعواطفها املشمولة باحلب 

ىل غري ذلك من مشاعر خاصة تعرتي الكائن يف رحلته واحلنني واألمل، والغربة والوجع، والفرح واحلب، إ
املمتدة حىت النفس األخري، "وهذه البنيات الشعرية متثل حلقة من األحاسيس املتوثبة اليت جتعل بنيات الشعر 
املعاصر أشبه بعناقيد مرتابطة بعضها مع بعض يف شكل صور فيها الكثري من األمل واألمل..والكثري من 

من احللم والكثري من البحث عن الدفء والكثري من البحث عن الذات والكثري من الكلمة  األسئلة والكثري
الشاعرة املعرب عنها يف لوحات ترتاوح يف فعلها اإلبداعي املرتبط برؤية شعرية حداثية واعية..بدأت معاملها 

 .(3)تتحدد يف احلقل اإلبداعي الكبري"

                                                           
 .52 ص. 1998. 1 ع. الكتابة جملة(  تأويلية قراءة.  الطويل العناق قصيدة يف الشعري اخلطاب حداثة: )حممد كعوان،(1)
 .42ص السابق، املرجع النص، سلطة: مشري خليفة، بن(2)
 .السابق املرجع(. معاصرة شعرية صور يف اجلزائري اسإحس: )علي مالحي،(3)
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دوران كان هناك واقع موضوعي يؤسس هلا اجتماعيا وسياسيا بل ويف اجلزائر حينما أخذت عجلة التجديد بال
واقتصاديا أيضا، ويدفعها باجتاه النمو واالطراد. وميكن يف هذا الصدد أن يُقام تاريخ نقدي تكون له حركة موازية 

ي املعاصر. فلقد للتاريخ السياسي والفكري العام ليكون مبثابة تنظري حييلنا على فهم ظاهرة التجديد يف الشعر اجلزائر 
عالمة بارزة هلؤالء الشعراء، تارخيا ليس اعتباطيا أو اختياريا أو قدريا، إنه  1988أكتوبر  5"كان خريف الغضب 

عنوان وجود آخر مستّل من روح أفصحت عن روحيتها وسط أرواح بالية سقطت رافعة صوهتا يف خضم أصوات 
العزة و الكرامة، و لكنها خفتت أمام سطوة الغضب اليت هزت  لطاملا ارتفعت مهلهلة بقيم احملافظة واألصالة و

 .(1)اجملتمع اجلزائري آنذاك"
 

الذي حدث للشاعر املعاصر املطلع على ثقافة اآلخر. يقول عبد اهلل محادي: "وما  وال نغفل مدى التأثري
من درجة ذاتيته يف امليزان شجعين على هذا كذلك، هو تفهمي املتواضع ملعىن التجديد باملفهوم املتفتح الواثق 

احلضاري، وأشهد أن هذا التفهم الواعي ركبين ملا حصل يل االحتكاك املباشر مع الشعر الغريب، وتفهم أبعاده، 
وخلفياته احلضارية باملمارسة والدراسة، فهذا التفهم الواعي كون يف نفسي حافزا إلثراء تراثنا، وحركتنا الشعرية الشابة 

لثوري فأردت هلا الريادة يف احلداثة، واملعاصرة مع احلفاظ على أصالة اهلوية الشعرية؛ حبيث ال توجه جبزائر اإلبداع ا
 .(2)هلا هتمة الغربة والغرابة واهلجنة من قبل املتلقي أو النقاد"

 الواقع االجتماعي تغري كله تغريا عاما، وفرض على الشعراء أن يكتبوا نصًا جديدًا حبيث "احملتوى هو إنّ  
الذي فرض الشكل اجلديد. التغري يف احلياة االجتماعية هو الذي فرض هذا اللباس اجلديد متاما كما تدخل محام 

 .(3)السباحة باللباس املهيأ. القصيدة مل تعد بإمكاهنا أن تتقبل العصر دون أن تغري يف لباسها، أو شكلها "

يئة بقلق رهيب، وميكن تفسري بعض حماوالت اهلرب إىل واملتتبع ملا ُكتب خالل هذه الفرتة األخرية جيد أهنا مل
دوائر خيالية ، وحماوالت لبس القناع التارخيي يف أحيان كثرية على أهنا أشكال للتخلص السليب من األزمة 
باالنغماس يف أمر بعيد عنها متاما، ويف أحيان أخرى جينح البعض جلعل نصه خفيفا قريبا من املتلقي العام، ومييل 

شعراء هذه الفرتة حنو خلق نص كثيف من حيث البالغة، متشح بالرمزية معّززين ذلك بغموض الفكرة  أغلب
واالبتعاد عن املسَتهلك من األلفاظ واملعاين، واالعتناء بالغاية اجلمالية للنص، واهلدف اإلمتاعي للغة القلقة املكثفة، 

الوعي، مثقاًل بالذكريات، ومشاعر الفقد واألسى يهدف فالنص غالبا ما يأيت قادمًا من مناطق جديدة ووعرة يف ال
 من وراء كل ذلك إىل اخلروج عن النصوص القدمية يف تكوينها املؤتلف. 

                                                           
 .6ص السابق، املرجع. جزائرية شعريات: املفرد الصوت :بكر أبو زمال،(1)
 .154 ص السابق، املرجع. واالبتداع اإلتباع بني العربية الشعرية: اهلل عبد محادي،(2)
 .51 ص ،1990 ،(الثاين كانون) يناير 5 خبتاري 1731ع.  احلوادث جملة.  احليدري بلند الشاعر مع حوار(3)
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متحدثا عن التجربة التسعينية يف اليمن، وهو ما نراه يتماثل مع ما هو موجود لقد كتب )حممد عبد املطلب( 
قد مالوا إىل حتجيم عالقتهم باملعىن،  -بتأثري احلداثة -أن التسعينيني " ويبدو :يقولعلى الساحة الشعرية اجلزائرية. 

ومن مثَّ سلَّطوا عليه عناصر الشك والتأجيل، وهو ما قاد شعريتهم إىل مناطق العتمة لكنها عتمة شبيهة مبصباح 
 .(1)الفالسفة الذي ال يضيء لنفسه، وإمنا يضيء لآلخرين"

ائري سيكون دليلنا هنا ثالثة شعراء، وثالثة نصوص، والنظر هنا يقصد وعن جتربة احلداثة يف جتليها اجلز 
ويصب يف مصلحة احلوار الذي من املمكن أن يكشف عن العالئق والوشائج اليت تناسلت عربها الشعرية سواء كان 

 ذلك على مستوى األشكال أو املضامني.

يلمح شيوع ثيمات )احلزن، والغربة، واملوت،  واملتتبع ملعظم النتاج الشعري التسعيين حبسب التوصيف اجليلي 
والصمت، واجلسد، واملكان، واملرأة( بشكل ملفت يف شعر هذا اجليل، مما يشكل ظاهرة سيميولوجية من حيث 
عدد ورود هذه الثيمات وأمهيتها وأسباب حضورها، وحتقيق الغرض الشعري اخلاص من ورود هذه الثيمات، 

 لك النصوص. والرسائل املبثوثة من خالل ت

وموضوعنا يف هذه الدراسة نطمح من خالله إىل تسليط الضوء على بعض املالمح العامة للتحوالت اليت 
حلقت بعناصر هذا اخلطاب، وجتليات هذه التحوالت يف قصائد عدد من شعراء احلداثة يف اجلزائر. تقول خرية محر 

لفعاليات لرمبا شكلت مرجعية للجيل القادم لكن وأتصور أنه لو مل تكن هناك ظروف ما فرقت هذه االعني: "
، ففي توانيت  2100الوعي األمريكي   يف  توانيت توانيت  يسمى بـ:  عرب سنوات قادمة رمبا كما  ال مينع  ذلك

ستظهر   توانيت يتوقعون فيها أهنا ستحدث تغريات كثرية على كل األصعدة، فأنا أيضا أتصور عند توانيت توانيت
مهما هو أن   شأن كبري. وأضيف شيئا  أهنا تتشكل يف أرحام ما، ولكن سيكون هلا  رية ووالدات يبدونبوءات كث

التجربة اجلزائرية بكل أشكاهلا اإلبداعية سواء يف الفن أو يف الشعر أو يف الرواية بدأت تشق لنفسها طريقاً، وعندنا 
عام األدب اجلزائري يبدو أنه بدأ يقف على أمساء مهمة طبعا ال أقصد فقط األمساء النسوية، ولكن بشكل 

  .(2)وليس على رجل واحدة"  رجلني

ويرى )عز الدين ميهويب(: "أن الكتابات األدبية اليت ظهرت يف التسعينات قــد ميزهتا مواصفات منها: 
عكس اخلوف من استخدام لغة حتمل كثريا من التشاؤم والسوداوية، واإلغراق يف الغموض واجملهول. إضافة إىل رؤى ت

                                                           
 . السابق املرجع(. اليمن يف التسعينية الشعرية التجربة آفاق: )حممد املطلب، عبد(1)
 28/08/2007 خبتاري االلكرتونية النور بصحيفة لـحـرش نـوارة معها أجرته حوار يف:  خرية العني، محر(2)

http://www.alnoor.se/author.asp?id=54
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املستقبل، والرفض للموت اجملـاين، والشعور باالنتحار املربمج، وأهنا مليئة بالفجيعة ورافضة للسياسة، وتسعى 
للكشف عن مؤامرة غري واضحة فضال عن تشبعها باألسئلة اليت تبقى معلقة إىل حني، ألن املبدع ال يقتنع بأجوبة 

 . (1)السياسي إمنا مبمارسات اإلنسان "

اعتـرب )الطاهر وطـار( أن كتـابات هـذه الفرتة كانت كتابات إدانة وهتكمات ومواقـف، وبرغم ذلك مل خيضع و 
"ظهرت نصوص روائية ال تقدم  أنّه)واسيين األعرج(يذكر . ويف التسعينيات (2)األدب ملـا خضع له االقتصاد من ركود

األستاذ علي مالحي(: "إن الشعر اجلزائري املعاصر . ويقول )(3)إال كائنات مهزومة منكسرة، وتضحيات عدمية "
يف وجهته احلالية حباجة إىل من يشّد على يده نقديا ومن مث فإن كل حماولة للتقرب منه هي مبثابة األنيس ملسريته 

 .(4)املتحولة، وكل قراءة مهما كانت طبيعتها كفيلة برتشيد النصوص وتكريس وجودها وحضورها ثقافياً وإبداعياً"

د واإلنسان يعيش ويقول الشاعر )الطيب لسلوس(كذلك:"كنت أحبث على نافذة السذاجة، فالعامل معقّ 
يها جمده احلداثي. مل استطع أن أفهم الكثري من األشياء سيما ما مرت به اجلزائر وما مير به مسائه حبماقات يسمّ 

ف الشاعر )الطيب لسلوس(:"إن العامل العريب من عنف، كنت أريد أن أقف على ملكة العنف هذه". ويضي
التعنيفات اليت حدثت على مستوى بنيات الفرد ليست باألمر اهلني قذفها يف أبعاد إجيابية طبعا أنا من جيل مل جيد 
هدايا مجيلة لذلك فهو املخول أن يتكلم عن اجلمال كتصعيد للحالة احلرمان على األقل هلذه العشرية. وليس من 

ن تلك اللحظات السوداء اليت مرت، ألهنا هي مصدر إهلام كل ما يستدعى عدم وجودها حق أحد أن يطالبه بنسيا
مرة أخرى هذا إذا كان فعال املطلوب إنسان ال يريد العنف كمظهر عام أو خاص يف حياته أو حياة غريه. حنن 

نب هوامها فكيف نعرف أن ما من مرحلة نريدها أن تدخل كبنية إجيابية يف وعي الفرد إال وجيب استنفاذ جوا
نؤسس للجمال دون توضيح تناقضاته السالم عنف العدالة الظلم احلق الواجب كيف ميكن تأسيس هذه 

 .(5)الثنائيات"

واللغة يف اخلطاب الشعري غاية يف حد ذاهتا. فالدور األساس للكلمات هنا هي أن تكون األحجار اليت 
ليت يتألف منها نسيج القصيدة وفق التعبري املأثور عن اجلاحظ. يتكّون منها املعمار الشعري، أو أن تكون اخليوط ا

                                                           
 . 1999 سبتمرب 22 األربعاء بتاريخ النصر جريدة. واإلخاء السلم ثقافة حيمل أدب إنتاج إىل يدعو الدين عز ميهويب،(1)
 .647 ع 13/04/2000 اخلميس بتاريخ األحرار جريدة(.  األزمة من عمقا أقل استعجالية نصوص. والراهن اجلزائري األدب) وأج: أنظر(2)
 .29/10/1997 بتاريخ اخلرب، جريدة. املغاريب األدب ولح ندوة يف(3)
 .السابق املرجع(. معاصرة شعرية صور يف اجلزائري إحساس: )علي مالحي،(4)
  24/12/2007 بتاريخ االلكرتونية النور جملة يف  شوار اخلري:  أجراه حوار يف(5)

 :هو للحوار هلذا لرابطا عنوان
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=54
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
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ومعىن الكلمة يف اخلطاب الشعري غري حمدد سلفًا يف داخلها، وإمنا يشّع منها من خالل تفاعلها مع جماوراهتا يف 
انفعالية الرتكيب النحوي، ومن خالل صوهتا وإيقاعها وانسجامها مع املناخ العام للنص, ومما ختتزنه من شحنات 

متولدة من رحلتها الطويلة يف الزمان واملكان, ومن خالل العالقة الشخصية لكل من الشاعر واملتلقي معها. وبذلك 
تأخذ العالقة بني الدوال واملدلوالت يف اخلطاب الشعري بعدًا خمتلفًا عن العالقة بينهما يف اخلطاب النثري أو يف 

ما يسميه )رومان جاكوبسون(: )عنفًا منظمًا يرتكب حبق الكالم الكالم العادي. فاخلطاب الشعري ميارس 
االعتيادي ألن مثّة عدم تناسب بني الدوال واملدلوالت، فاللغة فيه تلفت االنتباه إىل ذاهتا، وتزهو بكينونتها 

على مفارقة . إن اخلطاب الشعري يغّرب أو يستلب الكالم االعتيادي، ولكنه يف فعله هذا وبصورة تنطوي (1)املادية"
 .(2)يبلغ بنا إىل متلك أعمق وأكثر امتالًء وصميمية للتجربة

 

وإذا كان الكالم السابق ينطبق على اخلطاب الشعري باملطلق قدميه وحديثه إال أن الشعراء التقليدين بغالبيتهم 
سالة املباشرة اليت سبة قوهلا وبالرّ ظّلوا أكثر قرباً من لغة النثر والكالم العادي، فقد بقيت القصيدة التقليدية مرتبطة مبنا

 يريد الشاعر توصيلها إىل قرائه ومستمعيه، وبقيت الدوال أكثر قرباً من مدلوالهتا اليت وضعت هلا يف األصل. 

وقد بالغ عدد من الشعراء التقليديني املعاصرين )واملعاصرة غري احلداثة( يف االبتعاد عن اللغة اإلبداعية حني 
ميس واملعاجم يستخرجون منها الكلمات الغريبة اليت ابتعدت عن نطاق اللغة املستعملة بني الناس عادوا إىل القوا

ليأخذوا معانيها الدقيقة املنصوص عنها، ويستخدموهنا يف قصائدهم للتدليل على سعة ثقافتهم وعمق ارتباطهم 
وذلك كان اإلجناز األول حلركة احلداثة هي  برتاثهم. فازدادوا بذلك بعداً عن لغة الشعر احلقيقية من حيث ال يدرون.

الثورة على الكلمات القاموسية اليت خرجت من لغة احلياة اليومية "دون أن يتيه الشعر مفرطاً يف البعد عن لغة احلياة 
وهنا، العاديّة اليت نستعملها ونسمعها، وسواء أكان الشعر قائماً على النربة أو على املقطع الصويت، وعلى القافية أو د

 . (3)وحمافظاً على الشكل أو حرّاً، فإنه ال يطيق فقدان اتصاله بلغة التعامل العام املتغرّية"

فالغموض يف القصيدة احلديثة ال ينشأ عن جهل القارئ مبعىن الكلمة، وإمنا فيما يشيعه االستعمال الشعري 
مع غريها من الكلمات، ويف تفاعلها مع املناخ  هلا يف كوهنا عنصرًا عضويًا من بنية القصيدة يف عالقاهتا الداخلية

العام للنص وإيقاعه وصورة التخييلية. مبعىن أن اللغة الشعرية احلديثة وإن كانت متتح من معني اللغة اليومية، إال أهنا 

                                                           
 .11ص ،1991، سورية الثقافة، ،وزارة ديب ثائر: تر. األدب نظرية:  تريي ايغلتون،(1)
 .15 ص نفسه، املرجع(2)
 .29 ص ، 1991 ، دمشق كنعان، دار جديد، حممد: تر.  والشعراء الشعر يف: اليوت. س. ت(3)
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ءة األوىل على حد تعبري )أدونيس(: "اللغة املغسولة من صدأ االستخدام الشائع اجلاري. إهنا نوع من العودة إىل الربا
 .(1)يف الكلمات. ويف العودة إىل براءة الكلمة عودة إىل إيقاعها البدئي أعين إىل شكل تعبريي مشحون هبذه الرباءة"

إن اللغة الشعرية اليت متنح القارئ )لذة النص( هي اللغة اليت تنزاح فيها اللفظة عن مدلوهلا األصلي الذي 
عاين اليت تتعدد باختالف أنواع القراءات ليغدو الشعر حينها على حّد ُوضعت له لتنبثق عنها أطياف واسعة من امل

 . (2)قول )ألبرييس( مترد أو نضال ضّد اللغة

واألصوات الشعرية  التسعينية الواعدة ظهرت يف اجلزائر تبّشر مبستقبل جديد للقصيدة اجلزائرية املكتوبة 
ا محّلهه هبا أصاحبها من تنوّع أسلويب واشتغال على اللغة بالعربية، وتنتزع النصوص شرعّيتها الشعرية من خالل م

وحفر يف أعماقها، والتفاتة ناقدة إىل قضايا الراهن اجلزائري الدموي دون إسراف ودون أن تتحّول املقبوسات الشعرية 
رية وظنوا إىل حماضر شرطة وجرد جلرائم اإلرهاب كما الحظنا يف أعمال شعرية أخرى استسهل أصحاهبا الكتابة الشع

أن جمّرد سرد احملنة يكفي وحده لبناء نص شعري فلم ينتجوا غري مسوخ ونصوص تستعصي على التجنيس ال جلودهتا 
 بل لضحالتها.

وحىت على مستوى االيقاع يعاين الشاعر القصيدة كنغم أواًل ينبثق من أعماق الشاعر، وميأل وجدانه كتعبري 
يال احملرض )الداخلي أو اخلارجي( الذي استثارها قبل أن يكتسي أويل عن املشاعر اليت جتيش يف نفسه ح

بالكلمات، وقبل أن يكتمل املعىن. ذلك أن املوسيقا اليت تنبع من النغم األويل الذي وصفناه هي اليت تعمل على 
 تشكيل املعىن بطريقة أو بأخرى.

عن التناغم مع احلالة الشعورية اليت والوزن مل يعد جمرد صندوق إيقاعي خارجي معزول عن بنية النص، وعاجز 
يريد الشاعر نقلها إىل املتلقي. وهو ما أدركته حركة احلداثة اليت أكدت أن املوسيقا احلقيقية للنص الشعري هي اليت 
تكون متضمنة عضويًا يف بنية النص ذاته متواشجة مع املناخ العام للنص والرؤيا اليت يوحي هبا ومتضافرة مع الصور 

 لية ومع البناء النحوي ومع العالقات الداخلية القائمة بني الكلمات املتجاورة واجلمل واملقاطع املتتابعة.التخيي

                                                           
 .244 ص السابق، املرجع.الشعر زمن:  أدونيس(1)
 .29 ص ، 1991 ، دمشق كنعان، دار جديد، حممد: تر.  والشعراء الشعر يف: اليوت. س. ت(2)
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وهناك تقنيات خاصة شاعت لدى شعراء احلداثة لتلوين إيقاع القصيدة والنأي به عن الرتابة مثل تنويع القوايف 
تكرار صيغ حنوية متماثلة، وحىت يف غياب )التفعيلة(  والتقفية الداخلية وتوازي اجلمل وتكرار مفردات بعينها أو

 استطاع شاعر احلداثة أن يولد املوسيقا الداخلية من التقطيع والتوازن والتكرار والتشكيل النسقي .

ميكن للمرء أن يستنتج من مناقشتنا لعناصر اخلطاب احلداثي فيما سبق أن التطور احلاسم الذي أجرته احلداثة 
شعري يكمن حتديدًا يف طريقة إنتاج املعىن. ففي اخلطاب التقليدي يكون املعىن عادة سابقًا على على اخلطاب ال

النص. مبعىن أن الشاعر ينشىء نصه ليعرّب فيه عن معىن مسبق مكتمل يف ذهنه، وغايته األوىل من النص توصيل 
 هذا املعىن إىل املتلقي.

ة وإيقاعّية وختييلية ال هدف هلا سوى توضيح هذا املعىن وكل ما يستخدمه يف النص من عناصر مجالية لغوي 
وإغراء املتلقي بقبوله. أّما يف اخلطاب الشعري احلداثي فاملعىن يكون نتيجة لعناصر اخلطاب وليس سببًا هلا؛ أي أن 

وعاطفيًا يقوده  املعىن يتخّلق يف ذهن املتلقي بعد تفاعله مع لغة النص وإيقاعاته وصوره اليت ختلق لديه مناخًا حسّياً 
إىل استنتاج معىن ما. ذلك أن املعىن يف خطاب احلداثة ليس معىن واحدًا حمددًا مسبقًا يكتشفه بشكله املنجز 
والكامل أي قارئ للنص. بل إن النص احلداثي يشع بعدد ال متناه من الدالالت واإلحياءات اليت تقود إىل استنتاج 

متعددة حبسب جتربة كل قارئ يف القراءة، بل حبسب كل جتربة قراءة للقارئ مستويات خمتلفة من املعىن أو معاين 
الواحد يف ظروف خمتلفة. فالقراءة جتربة و)ليس املعىن شيئًا يستخلصه املرء من قصيدة ما كاستخالص اجلوزة من 

 .(1)قشرهتا، وإمنا هو جتربة املرء يف أثناء القراءة( كما يقول الناقد احلداثي )ستانلي فيش(

وختامًا ال بد من التأكيد أن ما ذكرناه ال يعين أبدًا أن املشهد الشعري اجلزائري برمته يسري على نسق واحد 
أو يف اجتاه وحيد. ذلك أن املشهد الراهن ما زال جيمع بني خمتلف االجتاهات واملذاهب. وما زال لكل شاعر مبن 

اصة يف التعامل مع عناصر اخلطاب الشعري وفق رؤيته فيهم شعراء احلداثة أنفسهم, موقفه اخلاص وطريقته اخل
 الفكرية ومذهبه اجلمايل، ووفق معطيات موهبته وثقافته وخربته أيضاً.

 

 

                                                           
 ، 2 ـ 1 ع الكويت، الفكر، عامل جملة(. واملتلقي والنص املبدع بني العالقة يف: )فؤاد مرعي،(1)
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 تمهيد

، "وقد متظهر ذلك بإزاحة القراءة حتولت اللغة يف قصيدة احلداثة إىل نظام بصري بعدما كانت نظاماً صوتياً 
فحاسة البصر  ؛، لتصبح مكونًا عضويًا للعامل الذي جيسده النص الشعري(1)السماعية حلساب القراءة البصرية"

"أن الكتابة ال تعمل يف تكوين الفرد الثقايف، وذلك ما يؤكده )روالن بارث(  -إىل جانب السمع  -تساهم 
ولكن أيضا عن طريق التأثري والكناية. فهناك قراءة تتم عرب ما يسمع وما  فحسب عن طريق احلروف والقراءة،

على خالف السمع الذي ليس له سوى بُعٍد -والبصر ، كما تساهم يف تشكيل قدرته على رؤية األشياء ،(2)يُرى"
متَّ حتديد تالحم  ذو عدة أبعاد؛ فهو أكثر عمقا وله وظيفة توثيقية لألشياء، وله عالقة بالبصرية. وبالتايل -واحد

التشكيليني اللغوي واملكاين يف حتديد ماهية القصيدة احلداثية، بعدما كان التشكيل اللغوي وحده ينهض 
حيث إن "التوازي والتقابل املتعدد  ؛بتحديدها. وكالمها جيسدان وجود القصيدة، وبدوهنما ال ميكن حتديدها

 آخرين على مستوى التحقق الزماين يف األداء الشفوي، حبيث يؤطر األبعاد فضائياً، يوازيان آليًا توازيًا وتقابالً 
 .(3)األول الثاين، وحيدُّ من امتداده منظماً له يف تواز هندسي تقدم معه عناصر النص يف نظام متشاكل"

وال خالف يف أن العالقة اللغوية تشكل مكوناً أساسياً للخطاب الشعري، غري أنه يف بعض التجارب تواجه 
 راءة الشعرية لونًا مغايرا يعتمد عالمات بصرية غري لفظية يف النص، ويعتمد تنويعات جديدة يف التعبري؛ لذاالق

يف الشعر خطابًا مفكرًا فيه ال زينًة أو حليًة يف مواجهته للمتلقي، ويرسم  (4)أصبحت العتبة، أو)النص املوازي(

                                                           
 والعلوم اآلداب يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة جناز،إو  تنظري. املعاصرة العربية األدبية األنواع يف والداللة البناء.العنونة ظاهرة :حسني خالد حسني،(1)

 . 22 ص العربية، غةالل قسم اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية دمشق، جامعة ، 2005 ـ 2004 العربية، اللغة قسم اإلنسانية،
 .55ص ،1986 ،2ط البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار العايل، عبد بن السالم عبد: تر. السيميولوجيا درس: روالن بارث،(2)
 .137ص ،1991 بريوت، الثقايف، املركز. ظاهرايت لتحليل مدخل واخلطاب، الشكل:  حممد املاكري،(3)
 :ةالتالي املراجع انظر:أكثر لتفاصيل(4)
 .  2007 للنشر، توبقال دار. املعاصرة العربية للقصيدة املوازي اخلطاب: نبيل منصر، ـ
 .1990 توبقال، دار. التقليدية وإبداالهتا بنيته: احلديث العريب الشعر: حممد بنيس، ـ
 . 1990توبقال، دار.  العربية الرومانسية: حممد بنيس، ـ
 .1990 ل،توبقا دار. املعاصر الشعر: حممد بنيس، ـ
 . 1991توبقال، دار.  احلداثة مساءلة: حممد بنيس، ـ
صاِحب مثل املوازي للّنصّ  نظاماً  تؤلِّفَ  أن ميكن كثريةٌ  مفاهيم هناكو 

ُ
قّدمات مثل Pretext الّنّصي امل

ُ
 غريُه، هِبا يُقّدمُ  اليت أو لعمِله املؤلِّف هبا يقّدم اليت امل

حيط ،...واإلهداء لعمله خيتارُه الذي والعنوان
ُ
بدِع عمل فيها يظهرُ  اليت اجملاّلت مثل Epitext النّصي وامل

ُ
 استحقاق جتريب أي للتجريب خُمترب اجملّلة وكأنّ  جمزّأً  امل
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 Gerardع القراءة. وقد عرَّف )جريار جينيت( انطباعًا أوليًا عن النص سرعان ما يتوسع، أو يتقلص م

Jeanette )النص املوازي( le paratex "(1)بأنه "كل ما ميهد إىل الدخول إىل النص، أو يوازي النص ،
)معجب العدواين( )النص املوازي( "بعتبة البيت اليت تربط الداخل باخلارج،  يشبِّهوانطالقا مما أكده )جينيت( 

املكان الذي ال غىًن عنه للداخل إىل املنزل، يف حني ال ميكن لذلك الداخل أن يطََأ كل وتُوطأ عند الدخول؛ 
 .(2)جوانبه حىت يثبت دخوله فيه"

ولعل الداخل/القارئ إىل هبو البيت/النص مرورا بالعتبة يعتمد على القراءة يف إجناح عملية الدخول واملرور، 
ملخزونات واحلموالت النصية يف خمتلف النصوص الشعرية، وتتبع هي اليت تكشف ا -اليت نقصدها -وهذه القراءة 

انشغاالهتا الداللية بدءا من العتبات النصية اليت تُعترب"مداخل مؤطرة النشغال النص وتداوله؛ ألهنا حتدد نوعية 
ية يكون هلا يف القراءة مبا هلا من تأثري مباشر على القراء، فهي تضع النص منذ البداية يف إطار مؤسسة ثقافية وأدب

، واليت تعترب من أهم عناصر تصدير األعمال األدبية، (3)الغالب دور حاسم يف توجيه القراءة والتأثري على القراء"
 .وهذا يهيئ املتلقي/القارئ إىل استشراف معامل حمددة للنص املستقَبل

ص وينفرد حلاله، فالعنوان الشيء خيرج عن النأن  انطالقا من رؤية السيميولوجينييؤكد )خليل املوسى( و 
والنص واإلخراج الطباعي واإلشارات والصور كلها تعد إشارات وعالمات وأجزاء دالة يكّمل بعضها بعضاً، وال 

؛ "ذلك أن مجلة أنساقه غري اللغوية ليست مبعزل عن الدوال اللغوية وال عن بناه الرتكيبية، بل (4)تتجزأ من اخلطاب
 Statutية يف عالقتها جبماع مكونات النص التعبريية والرتكيبية كثريا ما جتسد منـزلة إن هذه العالمات غري اللغو 

وقد تكون األشكال غري . (5)اخلطاب الشعري احلديث، وتكون على صلة وثيقة بالداللة وطرق انبناء املعىن"
ان، وأنه ينبغي طرح مسائل اللغوية أقدر على إيصال الفكرة، وإحداث التأثري واإلثارة؛ حبيث "أن النص فضاء افتت

                                                                                                                                                                                                 

( النصي احمليط) ثّاينال ويدلّ  األديب، العمل أو الّنصّ  داخل قولّيةٍ  أجناس على يدلّ ( الّنّصي املصاحب) فاألّول  يكون، ال أو مكتمالً  نصا يكون أن األديب العمل

 .اخلارج من الّنصّ  تسِند قولية أجناس على

  :إىل للّنصّ  املؤطِّرة املفاهيم هذه يف يـُررَجعُ 

-Gérard Genette, Fiction et diction, Collection poétique, Seuil, Paris, 1982. 
 .8 ص هـ،1424 شوال ،46 ،ع12 مج جبدة، ألديبا النادي النقد، يف عالمات جملة(. األديب النص عتبات:)محيد حلميداين،(1)
 . 7ص م،2002نوفمرب هـ، 1423، السعوديَّة، -جدَّة الثقايف، األديب النادي ،1ط. العتبات وظالل املكان تشكيل: معجب العدواين،(2)
 .23 ص السابق، املرجع(. األديب النص عتبات: )محيد حلميداين،(3)
 .72ص ،2000 العرب، الكتاب احتاد منشورات. واملعاصر احلديث العريب الشعر يف قراءات: خليل املوسى،(4)
 . 99 ص ،1996 صيف ، 2ع فصول، جملة(. البصري التشكيل إىل اللغوي من احلديث الشعري اخلطاب: )رضا محيد، بن(5)
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تتعلق بالفتنة عندما نكتب، والتمكن من افتتان اآلخر مغامرة صعبة. وقد اعتقدت البالغة قدميا أهنا متكنت من 
 حل هذه الصعوبة ألهنا يف معظمها فن افتنان، لكنها اآلن مل تعد كافية. 

ورها وجنعل اآلخرين يدركوهنا وعلى هي معرفة ما ميكن أن يكون فتنة يف النص، كيف نتصواملسألة اليوم 
، واجلدير بالذكر أن بالغة اللغة القاموسية، واللغة البصرية (1)اخلصوص كيف جنعل من ينوي الكتابة مقتنعا هبا؟"

تنطوي على دالئل، وتأويالت تبدو يف ظاهرها من حقول شىت، لكنها من الداخل تربط بينها مصادر خفية 
الفروق الواضحة بني العصرين: عصر الشفاهة وعصر الكتابة، بني ثقافة األذن  واحدة. وال مينع ذلك من ذكر

والسمع، وثقافة العني والبصر، ألن "اخلطاب الشعري كان ذا بعد واحد يف القصيدة الشعرية العتماده على حاسة 
ها يف حني أن السمع بالدرجة األوىل، مث تعددت أبعاده يف القصيدة الكتابية، وكانت هناك تسعى إىل منوذج

 .(2)الالمنوذج هدف القصيدة املعاصرة"

وكثريون هم الذين اشتغلوا على هذه املوجهات النصية، وكل له رأي بشأهنا، و"من أبرز النقاد الغربيني 
 Claude]الذين اهتموا بدراسة العتبات هو )جريار جينيت(، مث نقاد آخرون من أبرزهم )كلود دوشيه(

Duchet]( ، و)فيليب هامون[Ph. Hamon]  )و)هنري ميرتان[Henri Mitterand]    و)شارل
َلوا (3)" [Ch. Grivel]كريفل(  ، وأهم هؤالء الرواد يف جمال النصوص احملاذية، وأبرز النقاد الغربيني الذين أَور

كتابـَيره:)طروس( العتبات بدراسات معمَّقة على مستوى التنظري)جريار جينيت( يف
يرى ، حيث (5)، و)عتبات((4)

)محيد حلميداين( أن "هناك َمنر ركَّز على عنوان النص، وهناك من اهتم مبطالع النص؛ أي اجلمل والفقرات األوىل، 
 .(6)وهو ما يسميه البعض اآلخر باالفتتاحيات، بينما جند آخرين التفتوا إىل املقدمات واملداخل ..."

 

                                                           
 .54ص السابق، املرجع. السيميولوجيا درس: روالن بارث،(1)
 .205 ص ، 2001 مارس يناير، ، 3 ع ،29 مج الكويت، الفكر، عامل(.املعاصر ريالشع اخلطاب قراءة: )خليل املوسى،(2)
 .8 ص السابق، املرجع(. األديب النص عتبات: )محيد حلميداين،(3)

(4)
 -Gérard Genette, Palimpsestes, Collection poétique, Seuil, Paris, 1982. 

(5)
 -Gérard Genette, Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987. 

 .24،23صص  السابق، املرجع(. األديب النص عتبات: )محيد حلميداين،(6)
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ه "ما يصَنع به النص من نفسه كتابًا ويقرتح ذاته باعتبار  (1)و)جينيت( يدرس )العتبات(، أو)النص املوازي(
من  (2)على قرائه، وعموما على اجلمهور؛ أي ما حييط بالكتاب من سياج أويل وعتبات بصرية ولغوية" هبذه الصفة

واملتعاليات النصية عنده مخس هي )املوازي النص، امليانصيَّة،  خالل دراسات موسعة يف املتعاليات النصيِّة "..
عتبات  ، ويـَُعدُّ)النص املوازي( من أهم املتعاليات النصِّية، وتـَُعدُّ (3)اص، التعالق النصّي، ومعمارية النص("التن

دخول النص من موجهات القراءة املهمة لدخول عامل الكتابة الشعرية مبثابة العالمات املرورية اليت يضعها كاتب 
لبه، ويسري يف االجتاه الذي ترمسه ليصل إىل مرامي النص بأمان النص ليتبعها القارئ،  فرتشده إىل الطريق الذي يط

 . (4)كما اعتربه )جينيت( "خطاباً أساسياً ومساعداً، مسخراً خلدمة شيء آخر يثبت وجوده احلقيقي هو النص"

وقد وضع الشعراء العديد من املوجهات، والعتبات، واإلشارات )كأمساء املؤلفني، واملقدمات، والعناوين، 
الهداءات، والعناوين املتخللة،..وغريها(، مما جيعل الدارس يتوفر على مادة حبث ثرية. ويندرج كل ذلك "ضمن وا

سياق نظري، وحتليلي عام يُعىن بإبراز ما للعتبات من وظيفة يف فهم خصوصية النص، وحتديد جانب أساسي من 
اغة أسئلة دقيقة تعيد االعتبار هلذه احملافل مقاصده الداللية، وهو اهتمام أضحى يف الوقت الراهن مصدرًا لصي

 .(5)النصية املتنوعة األنساق وقوفا عند ما مييزها ويعني طرائق اشتغاهلا"

وال ننسى اإلشارة إىل أن القدماء من العرب مل يشغلوا كثريًا هبذا النظام املعريف؛ الشيء الذي أفقد تراثنا ـ 
ضوع، فقد "كان عدم العنونة املباشرة هو األساس بالنسبة للقصيدة األديب خاصة ـ تصورًا نظريًا واضحًا للمو 

، ومع ذلك فإهنم ملسوا أمهية هذا اجلانب؛ حيث كان للنقاد حينها إشارات لطيفة، وحديث حول (6)العربية"
مقدمات النصوص، واخلطب وخواتيمها، وأمهية ذلك يف عملية التلقي، ورمبا كان السبب املباشر يف ذلك هيمنة 

                                                           
 وضعه الذي املوازية النصوص مصطلح إن: "يقول حيث لإلرباك، مثري الوصفي الرتكيب هذا( املوازي النص) املصطلح/ االسم أن إىل أشار محيد حلميداين(1)

 االتصال، فكرة تُقِصي أهنا أي االنفصال معىن حتمل فاملوازاة هبا، املرتبطة والنصوص العتبات بني التفاعل فكرة ما حدٍّ  إىل تُبِعد إشارة يتضمن جينيت، جريار

 أن دون تفاعلية عالقات األصح على هي إليها تنتمي اليت والنصوص العتبات بني القائمة فالعالقة حبرفيته، يؤخذ أن ينبغي ال للمصطلح فاستعمالنا ولذلك

 " .جانب لكل نسبية استقاللية وجود ذلك ينفي

 .23ص السابق، املرجع(.األديب النص عتبات: )محيد حلميداين،: أنظر أكثر لالطالع ـ
 .103ص ،1997 ،3ع ،25 مج الكويت، ، الفكر عامل(. العنونة و السيميوطيقا: ) مجيل محداوي،(2)
 .411 ص هـ، 1425 رجب ،53 ع ،14مج جبدة، األديب النادي النقد، يف عالمات جملة(. العنوان إىل النص من: )حممد بوغزة،: أنظر(3)
 . 64ص ،1997 يوينيو 22 ، 55 املغرب،ع املناهل،(. والتارخيي الروائي بني العالقة وإشكالية السعود برج: )عبدالعال بوطيب،(4)
 .7ص ،1996  البيضاء، الدار رابطة،ال منشورات ،1 ط. والداللة البنية: النص عتبات: الفتاح عبد احلجمري،(5)
 . 51ص ، 1988 املصرية، األجنلو مكتبة ،1ط(. والتطور النشأة) العريب األدب يف العنوان: حممد عويس،(6)
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ألداء الشفهي؛ الذي غابت عنه الكتابة كمظهر لتجلي النص على طبيعة التداول األديب قدمياً، "ال يعين ]هذا[ ا
أن الشاعر كان يهمل احلاسة البصرية إمهاال تاما يف عصر الشفاهة، فقد كان يضفي على املنطوق شيئا من 

تطريب وينفعل ويغضب، ويفرح، وحيزن، ويتأمل، حركات الوجه واليدين والعينني واجلسد؛ إذ كان يهتز يف أثناء ال
 .(1)وإن كان ذلك نسبيا بالقياس إىل التوجه إىل األذن"

كما حرص املؤلفون قدميًا على توافر شروط أساسية يف مصنفاهتم، فجرت العادة أن يأتوا قبل افتتاح كل  
وكم فيه من أجزاء وأي أحناء  كتاب بالغرض والعنوان واملنفعة واملرتبة وصحة الكتاب، ومن أي صناعة هو،

التعاليم املستعملة فيه، واليت من شأهنا أن ترقى بالنص إىل مستوى عال من التلقي، وتضمن ربط حبل التواصل 
 ء نظرية عربية أصيلة يف املوضوع.بني النص والقارئ جتميعا ودراسة قصد بنا

ول املعرفية، وخباصة الدراسات اللسانية، ويف عصر مِسته الكتابة وطغيان الكتاب والتطور اهلائل يف احلق
واألحباث السيميائية، ونظريات التلقي والتواصل، والشعريات مبختلف مشارهبا كان هلا مجيعا تأثري بالغ األمهية يف 

 تعد املقاربات األدبية والنقدية احلديثة، األمر الذي جعلها تويل اهتماماً واسعاً ملا مهُّش قدمياً يف عصر املشافهة، ومل
تكتفي بقراءة املنت الشعري بوصفه نصًا فقط، بل هناك ما يدعمه ويتوازى معه ويتناص. ويف هذا املنعطف اهلام 
واملفروض ِضمن ما أنتجته الثقافة املعاصرة انقلب اهلامشيُّ املرتوك إىل مركزّي ُمهتم به. وبناء على هذا االنقالِب 

 ُد بِناَء أسئلِتها وقضاياها الّنظريّة والّنّصّية. بدأت لسانيات الّنّص األديب احلديِث تُعي

وقد كان نِتاج ذلك تأسيس خطاب نظري، وتطبيقي حول عتبات النصوص، أو النصوص املوازية/امللحقة 
باعتبار أن العتبة تقودنا إىل باب النص، كما تقودنا العتبة إىل هبو الدار " بإبراز ما للعتبات من وظيفة يف فهم 

ص، وحتديد جانب أساسي من مقاصده الداللية، وهو اهتمام أضحى يف الوقت الراهن مصدرا خصوصية الن
لصياغة أسئلة دقيقة تعيد االعتبار هلذه احملافل النصية املتنوعة األنساق، وقوفا عند ما مييزها ويعني طرائق 

ّداخلّية اليت متنحه هوية نّصّية خمصوصة.  . فأصبح الّنّص األديب املعاصر حُيقق نصيته يف هذه الَعَتباِت ال(2)اشتغاهلا"
كّل ذلك ألّن الّنّص املعاصر ارتبط بوشائج ثقافّية ومعرفية جديدة أحدثترها الّنهضة التكنولوجية واإلعالمّية؛ معىن 
ذلك أن "النَص املوازي ـ ومهما بدا حمايدًا أو مستقاًل أو أوَهَم بذلك فهو شديد االرتباط بالنص األساسي، 

                                                           
 . 205 ص ، السابق املرجع(.املعاصر الشعري اخلطاب قراءة: )خليل املوسى،(1)
 .7 ص  السابق، رجعامل. والداللة البنية: النص عتبات: الفتاح عبد احلجمري،(2)
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يف مداخله ساعيًا إىل تقشري جيولوجيا املعىن بوعي حيفر يف التفاصيل، ويف النص األديب الذي حيمل يف ويقف 
  .(1)نسيجه تعددية وظالالً لنصوص أخرى"

األخريين ال حيتاج إىل بذل عناء   واملتتبع لتطور الشعر العريب املعاصر والنقد الشعري احلديث يف العقدين
االستثنائي، وحتت ضغط الضرورة امللحة ملواكبة اجلديد للشاعر العريب احلداثي كبري ليدرك مدى االنشغال 

القضايا الالمفكر فيها، وال يكاد يلتفت إليها، أو يُعار هلا  مبكونات نصية كانت ـ حىت األمس القريب ـ يف حكم
وص األدبية."وقد بينت رغم األمهية اليت تكتسيها هذه املكونات يف تَشكُّل النص االهتمام الكايف، واملناسب

الدراسات احلديثة أمهية هذه العتبات يف بناء النص، فهي تشغل وظائف نصيَّة وتركيبية، تفّسر أبعادًا مركزية من 
 .(2)إسرتاتيجية الكتابة والتخييل"

إن الدراسات الغربية حتتفي مبوضوع )العتبات(، ففي كتابه )عتبات(، فكك )جريار جينيت( )النص 
ىل: النص احمليط، والنص الفوقي. وجعـل العنوان يف مقدمة فضاء النص احمليط، وإىل جانبه كل من املوازي( إ

العناوين الفرعية، والداخلية للفصول، واملقدمة، باإلضافة إىل املالحظات اليت ميكن للكاتب أن يشري إليها، وكل 
 .(3)مة الناشر على ظهر الغالفما يتعلق باملظهر اخلارجي للكتاب كالصورة املصاحبة للغالف، أو كل

والواجب أن حنذر )العتبات( كما صرح بذلك )جريار جينيت( وكما تقتضيه أدبيات القراءة واألحباث  
اللسانية والسيميائية، والذي يؤكد بأننا ال نلج فناء الدار قبل املرور بعتباهتا يف عالقة جدلية بني البيت والعتبة؛ إذ 

أن "الكتابة على ورقة ليست هي  Wellek Rene اآلخر. ويرى )رينيه ويليك(يفضي الواحد منهما إىل 
، فإن )للنص املوازي( أيضا وظائف داللية ومجالية تساعد املتلقي على فهم خصوصية العمل األديب، (4)" القصيدة

أثر يف حتديد لذا أوىل الدارسون اهتماما خاصا بالنصوص احلافة بالنص، خاصة تلك اليت متثل عتبات نصية ذات 
استجابة القارئ الذي بدوره أصبح يرغب يف مقاربتها عند إجناز أي حتليل أو قراءة. فعرَّف )جريار جنيت( )النص 
املوازي( يف كتابه )طروس( كما أشار إىل ذلك )عبد الفتاح احلجمري( بأنه "عبارة عن ملحقات نصية، وعتبات 

                                                           
 .82 ص ،1992 ،46 ع قربص، والنشر، للصحافة بيسان الكرمل، جملة ـ( العنوان اسرتاتيجية ـ للرواية املوازي النص: )شعيب حليفي،(1)
 .41 ص السابق، املرجع( .العنوان إىل النَّص من: )حممد بوعزَّة،(2)
 .82ص السابق، املرجع(. العنوان يةإسرتاتيج للرواية، املوازي النص:)شعيب حليفي،: انظر(3)
 . 150 ص ،1981 بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة صبحي، الدين حمي :تر. األدب نظرية: وارين أوسنت، مع باالشرتاك رينيه ويليك،(4)
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بة إىل الباب، أو كما يقول املثل املغريب: أخبار الدار على باب نطؤها قبل ولوج أي فضاء داخلي كالعتبة بالنس
 .(1)الدار، أو كما قال )جنيت( نفسه يف شكل حكمة: احذروا العتبات !!"

 ما يسمى باخلطاب احملاذي وكمكونات نصية مرتبطة بالظاهرة األدبية بصفة عامة نشري إىل

(Paratexte(أو خطاب العتبات ،)Seuilsأين يتعلق ) ألمر بالنصوص احمليطة بالنص املركزي، سواء تعلق ا
اخلارجية:)اسم املؤلف والتعيني اجلنسي وصورة الغالف والعنوان(، أو النصوص احمليطة  األمر بالعتبات احمليطة

 التوجيهية والتنبيهات واهلوامش والتذييل والصفحة األخرية(، واخليط الرفيع الداخلية:)اإلهداء واملقدمات والعبارات
( جيعل املسافة In-texteداخل النص ) (، وبني ما هوHors-texte) بني مستويي ما هو خارج النص 

فيهما الشاعر إىل  من النصوص احملاذية والنص املركزي. وهذان املوقعان )اخلارج والداخل( يعمد واهية بني كل
  .نصي إقامة مسافة قابلة للرتاوح بني ما هو خارج نصي وما هو

فللنص املوازي وظيفتان: وظيفة مجالية تتمثل يف تزيني الكتاب وتنميقه، ووظيفة تداولية تكمن يف وبالتايل 
استقطاب القارئ وإغوائه، كما أن النص املوازي ينقسم إىل قسمني : األول النص املوازي الداخلي، ويقصد به 

حميطًا بالكتاب، والثاين النص املوازي تلك امللحقات النصية والعتبات املتصلة بالنص مباشرة، ويشكل كل ما ورد 
اخلارجي، ويقصد به كل نص سوى النوع األول، ويكون بينه وبني الكتاب بعدًا فضائيًا وأحيانًا زمانياً، وحيمل 

 صبغة إعالمية مثل االستجوابات واملذكرات والشهادات واإلعالنات.

واالقتباسات عالمات ذات وظائف عديدة  وقد اعترب )جريار جنيت( العناوين، واملقدمات، واإلهداءات، 
تتنوع بتعدد هذه العتبات اليت تتمايز مبستوياهتا وقدراهتا الفنية، وإمكاناهتا اجلمالية باعتبارها عتبات ذات سياقات 
توظيفية وتارخيية ونصية، هلا وظائف تأليفية ختتزل قسمًا من منطق الكتابة. فالعتبات: "سرعان ما تضعنا أمام 

دهشة: ملاذا اختار الكاتب هذا العنوان ؟ وما عالقته بالنص ؟. هل انبثق العنوان مصادفة، أو أن القصدية مأزق ال
متارس غوايتها يف هذا اجملال ؟... اخل ، هكذا جترنا العتباُت إىل دوامة من التساؤالت لتشرع ـ من مثَّ ـ أسئلتها 

 .(2)ملحٍة يف النشاط النقدي للقراءة " احملفوفة بالقلق، وتنفتُح ثقوهُبا السوداء عـن أسئلةٍ 

 

                                                           
 . 45 ص السابق، املرجع. والداللة البنية: النص عتبات: الفتاح عبد احلجمري،: أنظر(1)
 .16 ص السابق، املرجع واجناز، تنظري. املعاصرة العربية األدبية األنواع يف والداللة البناء.العنونة ظاهرة: حسني دخال حسني،(2)
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ولنقل أنه من خالل مدارج )العتبات النصية( املتتالية يدخل القارئ مغامرة كشف دواخل النص، والدخول 
إىل مناطقه الغامضة. وبالتدريج يكون ولوج عامل النص بدءًا من العتبات باعتبارها نصوصًا مصغرة، ووصواًل إىل 

نت(، وبالتايل كسر احلواجز اليت تفصل بني النصوص احملاذية، والنص املركزي؛ "إذ إن فضاء النص األرحب)امل
)النصوص املوازية( تقوم عليها بنيات النص، ويأيت الدور املباشر لدراسة العتبات متمثاًل يف نقل مركز التلقي من 

ًا يف دراسة النصوص املغلقة؛ حيث النص املوازي، وهو األمر الذي عدته الدراسات النقدية احلديثة مفتاحًا مهم
، فاالهتمام (1)جترتح تلك العتبات نّصاً صادماً للمتلقي، له وميض التعريف مبا ميكن أن تنطوي عليه جماهل النص"

هبذا النظام املعريف مل يعد غريبًا عن ميدان الدراسات األدبية، بل أصبح يشكل مبحثًا أساسيا يف جمال حتقيق 
طلبا ال جيوز االستغناء عنه؛ إذ احملقق ملزم بالعناية الشاملة بالنص بدءًا من اسم صاحبه، النصوص ونشرها، وم

 وانتهاء بصنع الفهارس ووضع االستدراكات والتذييالت، وما إىل ذلك.

فكلها متثل املنفذ األساس لولوج عامل النص أو املؤَلف وبذلك تشكل نظامًا إشاريًا ومعرفيًا ال يقل أمهية  
نت الذي حيفزه أو حييط به؛ حيث "أن القصيدة الشفوية تتجه إىل األذن مباشرة، ولكن القصيدة الكتابية عن امل

تتوجه إىل العني، فانتقل القارئ من الزمان إىل املكان، ومن االنفعال إىل الفعل، ومن التأثر إىل التأثري، أو انتقل 
تبعية إىل االستقالل، لذلك برز دور القارئ يف اخلطاب القارئ من مرحلة االستهالك إىل مرحلة اإلنتاج، ومن ال

الشعري املعاصر؛ فهو يشبه جهازا يستقبل اخلطاب، ويعيد صياغته لريسله مرة أخرى، فهو مستقبل ومرسل معا، 
 .(2)يف حني أن القارئ القدمي كان مستقبال أكثر منه مرسالً"

ية وشعريتها استطاعت أن تفيد من كل الشعريات والعتبات النصية لـ )جريار جينات( تنزع حنو السيميائ
السابقة لتنتهي يف آخر املطاف إىل أن شعرية النص تكمن يف املتعاليات النصية اليت حتمل يف طياهتا معمارية 
النص، والتناص، وامليتناص، والنص احمليط، وكل هذه العناصر هي بذور يتنامى فيها النص، وهي اليت ينبغي على 

رتادها منجذبا إليها بفعل غوايتها، وسلطتها على القارئ/الناقد وكي تكون نظرته شاملة للنص عليه أن القارئ أن ي
يبحث يف التقنيات الفنية والداللية؛ أي أن جيمع بني سؤالني كيف وظف األديب ذلك العنصر وملاذا؟. فسؤاله 

رحه املعاين الداللية، فإذا " كانت اللغة هي )كيف( يُقصد من ورائه التقنيات الفنية، وسؤاله )ملاذا( يُقصد من ط
األداة اإلنتاجية الكلية اليت متتلكها الشعرية، فإن تضخم الشعرية واتساعها مل يعد يكتفي هبذه األداة، ومن مث 

                                                           
 .7ص السابق، املرجع. العتبات وظالل املكان تشكيل: معجب العدواين،(1)
 . 205.206 صص السابق، املرجع(. املعاصر الشعري اخلطاب قراءة: )خليل املوسى،(2)
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اجتهت إىل أدوات إضافية تستعريها من فنون قولية وتشكيلية مثل الرسم والنحت والتصوير، وهي ما يعين تعاليها 
، فال ميكن للمتلقي أن يستكنه (1)لغة )...( وحيث يكون هذا التعدد أداة للتوحد، ويكون منتجا للتعدد"على ال

مبعزل عن الدوال اللغوية، وال عن  النص، ويغور يف داخله ويغامر يف دهاليزه، ما مل يتمثل صورته الكلية الشمولية
 ت غري اللغوية يف عالقتها مبكونات النص التعبريية،إن هذه العالقا بُناه الصوتية، واملعجمية، والرتكيبية، بل

 بالداللة، وطرق بناء املعين. والرتكيبية كثرياً ما جتسد منزلة اخلطاب الشعري، وتكون على صلة وثيقة

قد اخرتنا هذا النص الشعري احلداثي اجلزائري سائلينه فاكني شفراته اللغوية اإلحيائية باعتبار أن اللغة يف 
ئيات جمموعة من العالمات، وكي نفهم النص األديب جيب أن نقف عند كل عالمة يف بنيتها نظر السميا

السطحية، والعميقة؛ داهلا ومدلوهلا. هلذا تناولنا بالبحث النقاط التالية: )مسياء الغالف، والعنوان، وعتبة اإلهداء 
على الفضاء اعتمادا مطلقا، فالتحليل  واملقدمات( . باعتبارها خطابا موازيا يسبق النص الذي يعتمد يف إنتاجه

يفرض التوجه إىل مناطق الثقل اإلنتاجي فيه "وللخطاب الشعري املعاصر فضاءات متداخلة بعضها ضمن بعض، 
فله أوال فضاء مكاين يتحرك فيه املكان، أو صفحات اخلطاب مبا حتتويه من تشكيل وتفاصيل وخطوط وعالمات 

 يتحرك فيه زمن القصيدة أو احلدث، وله فضاء جغرايف ميتد بني إشارات املكان الرتقيم والبياض، وله فضاء زمين
 . (2)والزمان،وله فضاء سياسي وثقايف، وله أخريا فضاء قرائي خيص القارئ وحده ، وهو الذي يتحكم فيه"

وقد جاءت معظم نصوص هذا الشعر احلداثي يف تشكيالت جديدة تستحق الوقوف عندها وتصنيفها 
ها. باعتبار "أّن الوعي احلداثّي )...( هو الذي يدفع بالكتابة إىل األقاصي حىت تستثمر كّل املواّد أو وحتليل

، وتتجلى أمهية املوضوع يف أنه يدرس نصوصا يغلب عليها طابع التجريب الذي احتل (3)العناصر املنتجة للنّص"
هريا. كما أهنا تتجلى يف حداثة النصوص فيه التشكيل البصري حيزا كبريا درجة أصبح ميثل فيها ملمحا جو 

الشعرية املمثلة له، مما يتيح إعطاء تصور جيد لتعامالت الشعر احلداثي اجلزائري املعاصر مع التشكيل البصري 
  مبختلف أمناطه، و بالتايل احملافظة على سالمة قناة االتصال.

 

                                                           
 .77 ص ،1996 مصر، الشروق، دار ،2 ط. الشعرية مناورات :أمحد املطلب، بدع(1)
 .  206 ص ، السابق املرجع( .املعاصر الشعري اخلطاب قراءة: )خليل املوسى،(2)
 .125ص ،2008 آب متوز، ،447،448 ع دمشق، األديب، املوقف جملة(. أمنوذجاً  حليفي لشعيب البيزنطي مقهى املغربية الرواية حداثة يف: )رضا صاحل، بن(3)
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دث عن األزمة التسعينية اليت عاشتها اجلزائر اليت تتح وبالنظر إىل العديد من األغلفة والعناوين والقصائد
مما جيعلنا  .حتتاج لتفسري أو تأويل أو تعريف فرتة التسعينيات نكتشف أن هناك جمموعة من الرموز والعالمات اليت

/العالماتية. فاألزمة وردت بصرياً  نتعاطي مع األزمة التسعينية بصريًا بشكل دقيق من الناحية السيموطيقية
أخرى للمدونة الشعرية اليت يتم خالهلا دراسة الدالالت  وقائع كما ينبغي. وحنن حباجة إىل قراءة بصريةال وسجلت

  أو العالماتية هلذه املدونات، ومن هو مجهورها املستهدف، وماذا تقدم من معلومات. الرمزية

ظر إىل أمهية اهليئة إن إضاءة اخلصائص البصرية للنص الشعري احلديث واملعاصر تظل مسألة أساسية بالن
البصرية اليت أخذ يتمظهر عليها هذا النص اجلديد من حيث فضاؤه اخلطي واملساحات النصية والتشكيالت 
املكانية واخلطية أو)اجلرافيكية(، واإلشارات اخلارجية )طريقة تشكيل العناوين، واحلواشي، واهلوامش، وعالمات 

البياضات، والعالمات غري اللغوية وغريها(. ووجود هذه اإلشارات الرتقيم، واخلطوط، واأللوان، والفراغات، و 
اخلارجية وغري اللغوية يف مساحة النص أو القصيدة تعمل على تأويل بنياهتا الداللية الظاهرة والعميقة، وتأثريها 

البصرية يف هذه  املباشر يف تعبريية النص الشعري البصري ومجاليته وتلقيه. ومن مثة يصبح هلذه اإلشارات والعناصر
القصيدة بالغات أخرى )خطية ومكانية وإشارية وعالماتية( ينبغي االلتفات إليها ضمن أبعاد ومداخل وأمناط 

 البصرية( عوض )القراءة اللغوية(.نقدية جديدة يكون قوامها )القراءة 

ك األعمال، وقد هيأ وعليه نبدأ بفضاء الغالف وبعنوانه اخلطي والفين؛ ألن األغلفة )بنية استجابة( لتل
املساعدات القرائية التطور التكنولوجي اهلائل يف جمال الطباعة والتصميم ما انفّك الناشرون  لوالدة هذا النوع من

واملبدعون يسارعون إىل إحكام صنعتها، وبالتايل سنعمد إىل حتليل املنظومات الغالفية والعنوانية واملقدماتية 
 )الربزخ والسكني، اصطالح الوهم، كائنات الورق( لقياس طبيعة وكيفية العالئقواإلهداءات هلذه اجملموعات: 

  السيميائية بني العتبات، وفضاءات املنت الشعري الذي محل العنوان املركزي للديوان الشعري نفسه.

إننا جند عندما نكون بصدد مواجهة نص مكتوب أكثر الثنائيات أمهية ما مساه )روالن بارث( بالنص 
قروء والنص املكتوب للتمييز بني النص )الكالسيكي( والنص احلديث. واملصطلحان يف السياق السيميائي جيب امل

فهمهما بعيدا عن الرتاتبية الزمنية؛ إذ مها ال يرتبطان هنا بالتسلسل التارخيي بقدر ارتباطهما بقيمة النص األدبية؛ 
متجمد نسبيا ومغلق، بينما الثاين مفتوح على إمكانات ذلك أن املعىن يف النص )الكالسيكي( حسب هذه الرؤية 

"وإن كان  عدة ويتطلب من املتلقي أخذ املبادرة إلعادة بناء النص على املستوى الداليل؛ أي كتابته من جديد
االنتقال من الصوت إىل احلرف له فداحته زمنيا، فقد مت احتضان اللغة )الصوت( يف اللغة )الكتابة( عرب جتميد 
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ت وختثريه، وبذلك مثلت )اللغة/الكتابة( اهلرطقة اليت أعلنها الكائن على كارثة النسيان كاحبًا هجومها الصو 
ثنائية أخرى ذات   . وميكن تقريب هذه الثنائية من خالل(1)املستمر على الذاكرة املعتاشة على إفرازات الصوت"

وب( جيرب القارئ على املشاركة يف )الكتابة( وبالتايل عالقة باالقتصاد وهي ثنائية املستهلك واملنتج؛ فالنص )املكت
 املشاركة يف إنتاج الداللة، بينما النص )املقروء( فيكتفي املتلقي باستهالكه وبالتايل يبقي كما هو. 

الشعري مبفاتيح قرائية تتمثل يف العتبات اليت يطؤها  وميكننا القول أن الشعراء عمدوا إىل إشفاع املنتج
وج الصحيح إىل النص، وأن اجملموعات  اشتغلت على قضية )العتبات( حبضور بارز وواٍع، ومتكنت القارئ للول

هذه العتبات وعتبات أخرى صغرية تتعّلق باهلوامش، والشروح، والتوضيحات داخل املنت الشعري من رفد مسرية 
مبصاحبات ساندة على  املنت الشعري بقيم فنية وموضوعية، وأسهمت على حنو ما يف إحاطة املنت الشعري

 األصعدة كافة، وفتحت يف منطقة التلقي بؤراً مضافة تساعد متلقي الشعر على حساسية أعلى يف فعالية التلقي.

والدراسة على هذا الصعيد تشتغل على حساسية التجربة الشعرية من خالل التصدي لطبيعة تداخل 
العتبات النصية يف تشييد الكون البنيوي النصي  األجناس احلاصل بني الشعر والفن التشكيلي، لتربز قيمة

للقصيدة. وقد يسبق أو يتداخل يف النص الشعري ما بات يعرف مؤخرا بـ )امليتا نص(، أو النص الشارح من 
 غالف وإهداء ومقدمة وتعريف وكلمات تقريض، وغري ذلك من نصوص ال عالقة هلا مباشرة مع النص الشعري. 

يف فهم النص واملوازي للتتابع اللغوي جيعل القراءة حوارا بني النص والقارئ، وعمق وهذا األسلوب التدرجيي 
هذا احلوار تقرره جودة النص وثقافة القارئ، وهذا احلوار بدوره يؤدي إىل بناء أو هدم أو تعزيز التوقعات التأويلية/ 

ل/ تتوقع اآليت، وعندما تصل اآليت يف السيميائية بسبب التتابع، أو التدرج يف فهم النص؛ مبعىن أنك تقرأ وتأوّ 
النص قراءة يكون اهلدم أو التعزيز ملا توقعته، وهبذا يكون البناء التأويلي. ومهما يكن من أمر فمصطلح )النص 

إمجاع ليدل على عامل النصوص واخلطابات اليت يتعالق معها العمل األديب، وكذلك على  املوازي( قد حظي بشبه
واالهداءات، واملقدمات النقدية، وكل ما  عنوان الرئيسي، والعناوين الداخلية، ولوحة الغالف،النص احمليط؛ أي ال

امللموسة على العمل األديب؛ حبيث يتمظهر على شكل كتاب تتآزر  يتآزر مع بعضه يف إضفاء الكينونة املادية
 شعريته. مكوناته يف جتسيد

                                                           
 . 14 ص ،2006 األول كانون ،428 ع دمشق، األديب، املوقف جملة(. العنونة وإسرتاتيجية الكتابة ـ اللغة: )حسني خالد حسني،(1)
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للغوي، باعتبار القصيدة املعاصرة واجلديدة يف اجلزائر قد ووجود الناقد/القارئ البصري بدل الناقد/القارئ ا
جتاوزت ـ على األقل ـ يف العديد من مناذجها وجتارهبا طور الشفهية واإلنشاد والسماع، إىل طور القراءة بالعني 
وتشكيالت الكتابة. أصبحت القصيدة اجلديدة واملعاصرة تدوينا ملخزون بصري ومشاهدات، جمموعة إشارات 

 رك بالعني أوال مث بباقي احلواس.حة من االتصال والتواصل البصري، تدومسا

إن التشكيل املكاين والفضائي البصري ـ بغض النظر عن مستويات وأشكال وعيه وحتققه ـ  قد أصبح واقعا 
ع مجاليا للقصيدة املعاصرة ومكونا أساسيا من مكونات اخلطاب الشعري املعاصر حيث تنبين ألفة واضحة، وتقاط

مثري بني الشعري والتشكيلي على مستوى صياغة الرؤية، وتنشأ بينهما ختاطبات مجالية يعمق كل منهما اآلخر 
ويزيد من رمزيته، وتربز يف مشاهد اإلجناز التشكيلي/الشعري الكوين )إبداعا وقراءة( توأمة رائعة بني مظهرين من 

 مظاهر اإلبداع: القصيدة والصورة.
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: عتبة الغالف أوال  
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 مدخل 

أصبح الشعر يقتضي ضروبًا من العناية بالتشكيل الكتايب، بل يرافق ذلك أحيانًا خطوطًا ورسوماً. ويعترب 
رسم الغالف الفضاء الذي تنمو عليه هذه التنويعات التشكيلية، فهو عتبة مهمة منر من خالهلا إىل هبو الشعر، 

كفن مكاين وما جاء يف القصيدة الشعرية كفن   -العتبة  –ل على املقارنة بني اللوحة وهو رسم للشعر، وعم
زماين. فرسم الغالف لوحة لوجه النص، وتتناسل بينهما عالقة وطيدة، ومتتد جسور من التعالق. كما أن تركيب 

حتيل إىل شيء وتشري إليه  اللوحة ذو بعد احيائى ينعكس على النص ذي املعاين الكثرية املؤجلة، وصورهتا أيقونة 
، وإدراكها مؤسس  (1)، وتشبه املوضوع الذي متثله، فهي: "صورة تستنسخ منوذجا"C.S. PIRSكما قال )بريس( 

 على مرجعيات ومتأثر باالنتماء الثقايف.

 والنظرية السيميائية عند )بريس( تتأسس على عدة عناصر)التطورية الواقعية، والرباغماتية(، وانسجامًا مع
، وهو هبذا يوسع من نطاق (2)هذه العناصر يؤسس )بريس( فلسفته على الظاهراتية اليت تعىن بدراسة ما يظهر

 العالمة لتشمل اللغة وغريها من األنظمة التبليغية غري اللغوية، فكل ما يف الكون بالنسبة له عالمة قابلة للدراسة. 

بصرية كالغالف يف الوقت الذي عملت الثورة التقنية وهلذا يعد منظور )بريس( مناسبا لدراسة اخلطابات ال
. ولنقل إن ثقافة العني أقوى من (3)يف جمال متثيل وإعادة إنتاج الواقع على قلب تاريخ التمثيل البصري التقليدي

ثقافة األذن، ذلك أن العني هي حاسة املكان فهي تقرتن بالتفكري ملا هلا من قدرة على تعدد زوايا نظرها؛ وهذا 
يعين أن التأويل يتنوع باختالف املنظورات، وأن كل معرفة تصحيح لألخطاء، وكل علم تسبقه أيديولوجيا تقلب 
األمور مثلما تقلب املوضوعات على شبكية العني لذا ال عجب أن تقرتن الرؤية باالنعكاس والتفكري، والبصر 

درة على أن تغلق نوافذها من حني آلخر، مث إهنا بالبصرية، والنظرة بالنظر، والعني بالعقل. إهنا رغم صفائها قا
 .(4)ختضع موضوع رؤيتها للقلب على شبكيتها. إهنا ال متر إىل موضوعها إال عرب لف ودوران وانعكاس وتفكري

 

                                                           
 . 55 ص ،1987 البيضاء، للنشر، توبقال دار ،1ط. السيميائيات يف دروس: مبارك حنون،(1)
 ص ،1997 إبريل، ،6ع اإلنسانية، للعلوم العربية اجمللة((. خاصة النقدي النص) األديب النص لسانيات يف املعلوماتية تقنياتال أثر: )الرمحن عبد مراد مربوك،(2)

62. 
 .62 ص نفسه، املرجع(3)
 . 7 ص ،2000 املغرب، للنشر، توبقال دار. العني وثقافة األذن ثقافة: السالم عبد العايل، عبد بن(4)
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وعندما تقع العني على الغالف فإهنا تلتقط األلوان، واألشكال، واخلطوط اليت تتسرب إىل الصورة حممَّلة 
ة، على اعتبار أن الصورة تعين حتويل التجربة الكتابية داخل العمل الشعري إىل جتربة بصرية. فدائما بداللتها السابق

"داخل اللوحة الفنية )لوحة الغالف( جمموعة من الرسوم واخلطوط واأللوان، قد يكون لكل رسم أو خط أو لون 
كز إىل خلفية ثقافية، وتعرب هذه مدلوله اخلاص، وجيب على هذه األنساق جمتمعة أن خترج لنا دالالت ترت

. فاأللوان تزخر بالداللة، وكذلك اخلطوط واألشكال اهلندسية كاملربع (1)الدالالت عن جتربة واقعية داخل الرواية"
أو املثلث أو املستطيل أو الزوايا اليت هلا دالالت أخرى غري التشكيل اهلندسي لفضاءات مقتطعة من كون ال حد 

ايف الذي يعي أمهية الوجه واإلمياءة والعضو هو الذي حيوِّهلا  إىل بؤرة إلنتاج الدالالت، وحتديد له. فاملخاطب الثق
أمناط تلقيها واستهالكها. فالصفحة "املطبوعة حتتوي على عناصر كثرية خارجة عن حيز القصيدة )حجم حرف 

 .(2)املطبعة ونوعه، وحجم الصفحة وعوامل عديدة أخرى("

اءات اليت تثريها مالمح اإلمياءة على كثرة حتوالهتا واختالفها، فإننا حباجة إىل معارف  وإلدراك كل اإلحي 
كثرية وثقافة واسعة، وعندئذ تكون القراءة مرهتنة بإدراك الرسالة البصرية يف أبعادها الفنية والتشكيلية والتقنية، 

دليل أو التأويل؛ أي احلديث عن قيم داللية وتنحصر يف التعامل مع ظاهرية الصورة يف استقالٍل عن فاعلها، مث الت
تعد الصورة أرضا خصبة تنمو فيها، أو تقدمي الصورة من أجل التمثيل لقيمة ما. وبذلك فالقاعدة األساسية اليت 
يتبعها السيميائي تكمن يف تركيب الصورة بدءا بشكلها وتنظيمها الداخلي واجلمايل، مث انتهاء باستخدام األلوان 

 رة.وعمق الصو 

)اخلطاب الغاليف( عتبة بوصفها مفتتحا بصريا التقل شعرية عن املفتتح البصري العنواين، وبذلك  إنّ 
فالغالف خمول له هو اآلخر أن حيمل البصمات واجلينات اليت تكشف عن هوية النص مبا يتضمنه من عالمات 

وعتبات توضح طبيعة العمل، وتعنيِّ لغوية وبصرية، وما يشتمل عليه من مؤشرات أيقونية، وإشارات سيميائية، 
هويته وحتدد جنسه األديب والفين. ومن مث فالغالف عتبة أساسية لفهم العمل األديب وتفسريه، وخطوة ضرورية 
لتفكيك العمل الفين والشعري، وتركيبه يف مقوالت ذهنية نقدية، أو وصفية، أو يف شكل خالصات تقوميية مكثفة 

                                                           
 .35ص ،2003 الرباط، الزمان، منشورات(. وتطبيقاهتا مفاهيمها) يائيةالسم: سعيد بنكراد،(1)
 . 150 ص السابق، املرجع. األدب نظرية: ويليك رينيه(2)
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؛ ألنه "أول ما يواجه القارئ قبل عملية القراءة والتلذذ بالنص، ألن الغالف هو الذي دالليا، وشكليا، وتداوليا
 .النص هبو على الدالة األيقونات كل ويضم .(1)حييط بالنص"

و)اخلطاب الغاليف( عنصر مهم من عناصر )النص املوازي( اليت تساعدنا على فهم األجناس األدبية بصفة 
ستوى الداللة والبناء والتشكيل واملقصدية. ومن مث فإن الغالف عتبة ضرورية عامة، والشعر بصفة خاصة على م

للولوج إىل أعماق النص قصد استكناه مضمونه وأبعاده الفنية واإليديولوجية واجلمالية. وهو أول ما يواجه القارئ 
ميه، ويوضح بؤره قبل عملية القراءة والتلذذ بالنص؛ ألن الغالف هو الذي حييط بالنص الشعري ويغلفه وحي

الداللية من خالل عنوان خارجي مركزي. إذن يعترب الغالف اخلارجي االنطالقة األوىل حنو كوامن النص، وهو 
عتبة بصرية مهمة تربز دواخله، وحنن جمربون على مقاربتها خاصة وحنن يف عصر هتيمن فيه الصورة على حياتنا 

اإلنساين، وضغط عامل الرقميات، والفضائيات.وكثرية هي  املعاصرة، وتوجيهها ألهم إسرتاتيجيات التواصل
الدواوين الشعرية العربية اليت اختذت يف مسارها الطباعي أغلفة ورقية وكارتونية عادية وأغلفة متطورة من الناحية  

الشعرية التقنية والتشكيلية، والصناعة الرقمية. كما اختذت أيضا طابعا لغويا وتشكيليا بصريا؛ أي إن الدواوين 
 :العربية استعملت نوعني من الغالف

 .غالف يطبعه التشكيل الفنـــي -1

 .غالف يطبعه الفراغ التشكيلي  -2

غالف بتشكيل واقعي، وغالف بتشكيل جتريدي  :وفيما خيص )التشكيل الغاليف( فقد اختذ بدوره طابعني
تجريدي الذي يرتبع على الغالف اخلارجي يف والتشكيل ال .مع موجة التجريب والتجديد يف الشعر العريب املعاصر

شكل عالمات، وألوان، وأشكال هندسية جمردة عن احلس، والواقع حيمل دالالت سيميائية مفتوحة يف حاجة إىل 
التفكيك والتأويل. أما التشكيل الواقعي  فيشري بشكل مباشر، فال حيتاج القارئ إىل عناء كبري يف الربط بني النص 

داللته املباشرة على مضمون الديوان الشعري. ويبدو أن حضور هذه الرسوم الواقعية يقوم بوظيفة  والتشكيل بسبب
، وقد حتتوي الصفحات (2)إذكاء خيال القارئ "الذي جيعل العناصر الفضائية ذات دور حيوي يف استقبال النص"

واألسود، بينما تستخدم األلوان  الداخلية على رسومات مماثلة، وتكون هذه الرسومات الداخلية، عادة باألبيض
  ي.املختلفة يف التشكيل اخلارج

                                                           
 .107ص ،1997 ،3ع ،25 مج الكويت، الفكر، عامل والعنونة، السيموطيقا: مجيل محداوي،(1)
 .97 ص ،1988 البيضاء، الدار ر،للنش توبقال دار ،1ط. احلديثة العربية الشعرية: شربل داغر،(2)
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وسائل  وانطالقا من هذا  فـ)اخلطاب الشعري( مل يعد مقتصرا على العالمات اللغوية، وإمنا أصبح خيترب
"فالصفحة املطبوعة حتتوي على عناصر كثرية خارجة عن حيز  جديدة يف التعبري، وأشكال طباعية مستحدثة؛

: حجم حرف املطبعة ونوعه، حجم الصفحة، وعوامل عديدة أخرى. فإذا أخذنا مأخذ اجلد أن القصيدة القصيدة
حذق يف الصناعة، توصلنا إىل االستنتاج بأن كل نسخة، أو على األقل كل طبعة خمتلفة عن سواها، هي عمل 

والطباعة يف الفراغ املرئي قد ولَّد ما  ، واعتمادا على هذا الكالم جيدر بنا أن نذكر أن "تعانق الكتابة(1)فين خمتلف"
ُيسمَّى )الشكل واخلطاب(، األمر الذي أدرج )البعد البصري( يف عملية تلقي النص وإنتاجه بوصفه بعدًا له 

، واتساع -كما أسلفنا -الفنون البصرية  ، وما كان ذلك إال بسبب هيمنة(2)حضورُُه يف توليد الداللة النصية "
لتشكل القصيدة تشكيال مجاليا جديدا يفضى بنا إىل لون  اتت فيها الصورة تنافس اللغةحضورها إىل درجة ب

على جتاوز مجاليات القصيدة الكالسيكية. كما حتدث الشاعر )الطيب لسلوس( عن  خمصوص من التلقي يقوم
 هنايتها إىل أن جتربته الشعرية، وذكر قائال إن:"عينا النص البصري قادتاين إىل كشوفات مارقة عديدة خلصت يف

 .(3)هناك عني ثالثة ترعى الكل فاطمأننت"

ولتحليل الرسائل البصرية الثابتة مبختلف أنواعها )الصورة الفوتوغرافية، واللوحة الفنية، والكاريكاتري، واللوحة 
اإلجرائية اإلشهارية، والشعار وغريها( رغم تعقيد ذلك وصعوبته فإنه يتطلب من القارئ أن يكون جمهزا باألدوات 

اليت متكنه من اكتشاف خباياها من خالل املقارنة السيميولوجية احلديثة اليت تتطلب البحث عن املدلوالت 
اإلحيائية للوصول إىل النسق اإليديولوجي الذي بدوره يتحكم يف هذا النوع من العالمات. فالنص البصري يقصد 

سل إىل متلق بإتباع شفرة، أو جمموعة من الشفرات، به جمموعة من العالمات اليت تنقل يف وسط معني من مر 
 . (4)ومتلقي هذه اجملموعة من العالقات يباشر تأويلها على وفق ما يتوفر له من شفرات مناسبة

 

                                                           
 .184ص السابق، املرجع. األدب نظرية: وآخر رينيه، ويليك،(1)
 . 27 ص ، السابق املرجع. املعاصرة العربية األدبية األنواع يف والداللة البناء. العنونة ظاهرة: حسني حسني خالد،(2)
 24/12/2007  اريخبت االلكرتونية النور جملة يف شوار اخلري:  أجراه حوار يف(3)

 :هو للحوار هلذا الرابط عنوان
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703 

 .251 ص ،1994 بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة الغامني، سعيد: تر.والتأويل السيمياء:روبرت شولز،(4)

http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
http://www.alnoor.se/article.asp?id=15703
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الغالف اخلارجي حيمل أيقونات بصرية وعالمات تصويرية وتشكيلية ورسوما كالسيكية واقعية  إنّ 
ية ملبدعني مرموقني يف عامل التشكيل البصري، أو فن الرسم للتأثري على ورومانسية وأشكاال جتريدية ولوحات فن

املتلقي والقارئ املستهلك؛ حيث "اختلطت العالمات اللغوية بالرسوم و األشكال، وأصبحت القراءة تذهب من 
لغوية . ويعين هذا أن الغالف اخلارجي للعمل حيمل رؤية (1)الصورة إىل النص، وتعود من النص إىل الصورة "

، ولذلك (2)وداللة بصرية. وال ننسى يف هذا املوضع عبارة )بيكاسو( الشهرية: "إن الشعر رسم   بالكلمات"
يتطلب هذا الرسم الذي تعج به األغلفة اليت تتصدر اجملموعات الشعرية: خربة فنية عالية، ومتطورة لدى املتلقي 

كانت مهمة تأويل هذه الرسوم رهينة لذاتية املتلقي نفسه،   إلدراك بعض دالالته، وكذا للربط بينه وبني النص، وإن
فقد يكتشف عالقات متاثل بني العنوان أو النص عند قراءته له، وبني التشكيل التجريدي. وقد تظل هذه العالقة 
قائمة يف ذهنه وهذا جيعلنا نقف على مكانة الغالف الذي "حيمل رؤية لغوية وداللة بصرية. ومن مث، يتقاطع 

من  ، والصورة املكملة للكالم(3)لغوي اجملازي مع البصري التشكيلي يف تدبيج الغالف وتشكيله وتبئريه وتشفريه"ال
 الوجهة السيميولوجية باعتبارها عالمة دالة تعتمد على منظومة ثالثية من العالقات بني األطراف التالية:

 _ مادة التعبري كاأللوان واخلطوط واملسافات.

 بري كالتكوينات التصويرية لألشياء، واألشخاص._ أشكال التع

كلة هلذا املضمون من _ مضمون التعبري ويشمل احملتوى الثقايف للصورة من ناحية وأبنيتها الداللية املش
 ناحية أخرى.

 والصورة داللتها قد تتضح بصورتني اثنتني: 

 دلواًل واحد خاصاً على األقل. صورة رمزية عميقة: حيث أن لكل شيء خلفيته اجملازية اليت حتمل م -1

صورة تصنيفية سطحية: تصطنع الذات عن وعي أو عن غري وعي تصنيفًا معينًا لألشياء يفرضه  -2
 .(4)اجملتمع

                                                           
 .27 ص ،1990سبتمرب الفلسفية، للدراسات التونسية اجمللة(.التواصل و الصورة:)توفيق ريف،الش(1)
 .  81ص ،1975 القاهرة، مدبويل، مكتبة ،1 ط. واعالمه املعاصر الفن تاريخ: فهمي خالد البحريي،(2)
 .107ص السابق، املرجع(. والعنونة السيموطيقا: )مجيل محداوي،(3)

(4) R. Barthes. L'aventur Sémiologique .Paris. Ed. Seuil. 1985. pp 253.254. 
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و)التشكيل البصري( هو كل ما مينحه النص للرؤية سواء أكانت الرؤية على مستوى البصر )العني اجملردة(، 
. من خالل رصد مفاصل اجلدل بني الشفهي واملكتوب يف نصوص الشعر أم على مستوى البصرية )عني اخليال(

احلداثي وحماولة الشعراء جتسيد ما غيبته الكتابة من مسات شفهية يف النص املكتوب املتشكل بصريًا على الورق. 
وجه  فاإلنشاد ال يقتصر على األداء الصويت وطبيعة التنغيم فحسب، ولكنه يشمل" اإلشارات واحلركات ومالمح

 Nonاملتكلم، وكلها عناصر تعبريية مساعدة يف سياق األداء الشفوي تدخل ضمن أنظمة التواصل غري اللغوية )

Verbal "ولذلك يقول الشاعر )الطيب لسلوس(: "أما . (1)( وختتفي حاملا يتعلق األمر باألداء الكتايب للغة
املستهدفة أكثر بدائية أي حسية، ويف الرسالة  الفنون البصرية فهي ضرورية ما دام حقل التجربة، والكائنات

البصرية تصبح الرسالة هي الوسيلة لذا علينا أن نبذل كل قوتنا ليكون هلا املضمون البصري حىت ذلك اجلانب 
 .(2)السمعي منها"

وغالبا ما جند على الغالف اخلارجي اسم الشاعر، وعنوان جمموعته الشعرية، وجنس اإلبداع، وحيثيات 
والنشر، عالوة على اللوحات التشكيلية، وكلمات الناشر أو املبدع أو الناقد تزكي العمل، وتثمنه إجيابا  الطبع

ومن املعروف أن الغالف األديب والفين يشكل فضاء نصيا ودالليا ال ميكن االستغناء عنه ملدى  .وتقدميا وتروجيا
ذه الدالالت البصرية حتقق لغة معاصرة بكل معىن أمهيته يف مقاربة اجملموعة الشعرية مبىن وفحوى ومنظورا. ه

 الكلمة، وتكتب شعرا بصريا ال يعتمد اللغة كأسلوب وحيد للتعبري، وإمنا أيضا الطاقة التعبريية لأليقونة. 

فالشاعر بصدد اعتماد لغة شعرية )غري لفظية( ذات إحاالت بصرية، فهو "يعطي حتديدًا لفظيًا لذلك 
، وبالتأكيد فان هذا التوجه يؤدي إىل خلق لغة شعرية غري لفظية (3)الرسام باخلط واللون" الشيء الذي رمبا يصوره

معاصرة، فالفضاء مل يعد سكونا ومجودا وصمتا، وإمنا هو فضاء مملوء بالرموز والصور البصرية والكلمات، واملعاين. 
نقة أحدث أشكال القصيدة عاوهو رؤيا بصرية تشكل خروجا متعمدا ومتقاطعا مع القصيدة التقليدية، وم

 . املعاصرة

                                                           
 .133 ص ،1995 ، لبنان بريوت، ، اآلداب دار ،1ط. ظاهرايت لتحليل مدخل. واخلطاب الشكل: حممد املاكري،(1)
 . سابق مرجع. االلكرتونية النور جملة يف شوار اخلري: أجراه حوار يف(2)
 . 53 ص ،1990 بغداد، املأمون، دار املظفر، مي: تر ،1ط .والرسم الشعر: فرانكلني روجرز،(3)
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فنجد "داخل اللوحة الفنية )لوحة الغالف( جمموعة من الرسوم واخلطوط واأللوان، قد يكون لكل رسم أو 
. (1)خط أو لون مدلوله اخلاص، وجيب على هذه األنساق جمتمعة أن خترج لنا دالالت ترتكز إىل خلفية ثقافية"

ة إىل  شروط تصميم الغالف الفعَّال الذي جيب أن يكون قادراً على جذب االنتباه األمر الذي يدفعنا إىل اإلشار 
وإثارة االهتمام، ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يتطلب خاصييت التناسب واملرونة البصرية، لتحقيق أفضل متركز بصري 

الكبرية، واألشكال  من شأنه أن يساعد على التحكم يف حركة العني، اليت تنجذب حنو األشياء ذات األحجام
 ملثرية.البارزة، والصور احملفزة، واأللوان ا

فنستحضر يف الغالف األمامي اسم  وللغالف اخلارجي للعمل األديب، والفين واجهتني: أمامية وخلفية،
ا يف أم .املبدع، والعنوان اخلارجي، والتعيني اجلنسي، والعنوان الفرعي، وحيثيات النشر، والرسوم والصور التشكيلية

ما خيص الغالف اخللفي فنلفي الصورة الفوتوغرافية للمبدع، وحيثيات الطبع والنشر، ومثن املطبوع، ومقاطع من 
  .النص لالستشهاد، أو شهادات إبداعية أو نقدية، أو كلمات للناشر

احلجم ويطبع غالف اجملموعات الشعرية هندسيا بأحجام خمتلفة ومتنوعة: احلجم املتوسط واحلجم الكبري و 
الغالف وقد يكون   .، وغالبا ما يتخذ النص الشعري حجما مستطيال En poche الصغري )حجم اجليب(

مصمَّما وفق ختطيطات ورسوم خيتارها مصمِّم دار النشر نفسه، كما هناك الغالف املزّين باللوحة التشكيلية اليت 
 نتجه املصمِّم. تنسجم ومضمون الكتاب. إىل درجة  أصبح فيها الغالف نصاً آخر ي

لقد رفعت الدراسات احلديثة االلتباس الذي كان واقعًا بني الفضاء الشعري، والفضاء النّصي )الطباعي(. 
وباعتبار الفضاء الشعري مكونًا ال يوجد إال من خالل اللغة فإنه يصبح موضوعًا للفكر الذي يبدعه الشاعر، 

، وملا كانت الكلمات تتداخل وختتلف معانيها إذا مل توضع هلا متضمنًا املشاعر املكانية اليت تعرب عن الكلمات
 عالمات ترقيم، فإن الشاعر حرص على وضع هذه العالمات. 

وهكذا نشأ )الفضاء الّنصي( الذي هو احلّيز الذي تشغله الكتابة ذاهتا باعتبارها أحرفاً طباعية على مساحة 
نظيم الفصول وتشكيل العناوين وتغريات حروف الطباعة. الورق. وتشمل كذلك تصميم الغالف ووضع املقدمة وت

فكل هذه املظاهر داخلٌة يف تشكيل املظهر اخلارجي للديوان الشعري، وهلا داللة مجالية وقيمية؛ فوضع االسم مثالً 

                                                           
 .35ص السابق، املرجع(. وتطبيقاهتا مفاهيمها) السميائية: سعيد بنكراد،(1)
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ي يف أعلى الصفحة يعطي انطباعاً خيتلف عنه إذا وضع حتت العنوان، وهكذا فإن )الفضاء الّنّصي( هو املكان الذ
 قارئ. إنه فضاء الكتابة الطباعي.تتحرك فيه عني ال

الشاعر بصدد اعتماد لغة شعرية )غري لفظية( ذات إحاالت بصرية، والرسالة اليت يتلقاها القارئ من  إنّ 
وراء صورة الغالف لكل جمموعة من اجملموعات الشعرية هو تصوير حلالة سياسية وفكرية كان التعبري عنها من 

لتلتقي مباشرة مع النصوص الشعرية وقضاياها، مما يعين اختزال جزء كبري من الفضاء الشعري خالل كل لوحة 
داخل هذه اللوحات اليت تنازلت فيها اخلطوط واألشكال واأللوان عن عمقها الفردي مرتبطة ارتباطًا مباشراً 

 ا الكتاب أو ذاك هي يففنية ستوضع على غالف الكتاب لتدخل عامل العتبات األوىل هلذ بالنص. وأية لوحة

تستند إليها جمموعة من النصوص  حقيقة األمر ال متثل واقعًا بقدر ما هي منوذٌج بني العامل املرجعي واللغة اليت
 اللوحة حتمل داللة أو دوال للنص الذي سُيقرأ فيما بعد. املختلفة اليت قد تتقاطع أو تتباين. وهذا يعين أن
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 ات الورقغالف كائن .1
 

 الغالف األمامي - أ
 اللوحة التشكيلية -

 صورة المؤلف -
 اسم المؤلف -

 العبارة التجنيسية -
 اسم دار النشر -
 الغالف الخلفي - ب
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 غالف كائنات الورق  -1
 الغالف األمامي  - أ

 اللوحة التشكيلية   -

 
( تشمل صورة الغالف نوعية خط ُكتب به العنوان لـ)جنيب أنزار (1)يف اجملموعة الشعرية )كائنات الورق(

وحجمه، واللون األمحر الذي ُكتب به، والذي جاء فوق صورة الشاعر اليت عادة ما تأيت يف الواجهة اخللفية 
ليستفز حاسة اإلبصار، وعلى غري العادة كذلك عبارة )شعر التجنيسية( اليت جاءت أعلى الورقة خبط  أقل مسكا، 

نوان حيدد جنس اإلبداع وهويته اليت َعَلت العنوان كقطرات ماء ممزوجة بتدفقات دم كي ختصِّب وبلون أزرق كع
ذلك قطراُت املاء احلياة، وتظل الدماء شاهدة على ماض سحيق، كما جاء اسم الشاعر يف مستطيل أسود، وكل 

 وسط خضرة غالفية تشبه السحب.

ويف اجملموعة الشعرية )كائنات الورق( 
ف مؤازرًا مدعمًا يف داللته، فعلى جاء الغال

املستوى التشكيلي جند العنوان يف اجملموعة دائم 
احلضور كعالمة سيميائية مشعة، فتشكيل 
احلروف املنجزة على الغالف ُخط باللون األمحر 
وبرسم مميز الفٍت لالنتباه، ألنه "عندما نقرأ 
حروفا مطبوعة نكون واعني بالتقاط رسالة 

(تعين بالعربية ممارستني ،  و)َخطَّ (2)ما"
خمصوصتني باليد )كتب ورسم(، كما أن املصدر 
)خط( يعين يف اآلن نفسه فعل الكتابة وفن 
اخلط والكتابة: هي صورة اتفق الناس على 
طريقة قراءهتا، بل إن بعض أمناط الكتابة كانت 
نوعا من الصور املرسومة على صفائح من الورق 

                                                           
 . 1998 اجلزائر، االختالف، منشورات ،1 ط. الورق كائنات: جنيب أنزار،(1)
 .50ص ، 1993 مراكش، والنشر، للطباعة تينمل دار حزل، الرحيم عبد: تر ،1ط. السيميولوجية املغامرة: روالن بارث،(2)
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والن بارث( أنه" عندما يتعلق األمر بنص مكتوب، فإنه يسمح لنا بأن نقرأ دائما أو اجلدران، وحتما كما ذكر)ر 
رسالة ثانية بني السطور األوىل: لو قرأت خبط بارز: )فزع بول السادس(، فذلك يعين: إذا قرأت ما حتت العنوان 

ية تدل على والعنوان عندما خُيط، فهو ليس حروفًا وحسب، بل هو"رسوم وأشكال حرف ،(1)ستدرك السبب"
. ومن هنا فإن تفكري اإلنسان قد تغري بعد اكتشاف الكتابة (2)الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس"

أخذ الشكل الكتايب يُلفت األنظار إليه بوصفه عنصرًا دااًل مندغمًا يف كلية النص، فدائما "للخطاب الشعري ف
عن الرسائل الالشعرية، وهي أقرب إىل اللغز مع أن جواهبا يف خصوصية، فهو رسالة، لكنها خمتلفة اختالفا جذريا 

اللغة من جهة، ويف حقيبة القارئ اجلاد اليت تتضمن أدواته ومناهجه من جهة أخرى، وقد تعمقت هذه 
اخلصوصية يف االنتقال من القصيدة الشفوية إىل القصيدة الكتابية، ومن الكتابة يف درجة العادي واملألوف إىل 

 .  (3)احليادية يف درجة الصفر" الكتابة

والعنوان ُكتب بشكل يومهنا أنه مكتوب خبط اليد إمعانا يف الذاتية، كما أن العنوان الذي يوحي أنه ُكتب 
خبط اليد حياكي مضمونا بـَورِحياًّ، وهذا يتناص مع ما جاء يف املقدمة )الغريية( اليت محلت عنوان )قدر الكائنات( 

الذي كتب يقول: "تتحرك نصوص جنيب يف سياق سريته الشخصية، وعالقاته املتوترة مع  ( 4)بقلم )أبو بكر زمال(
. وهذا خدم التلقي البصري (5)كل شيء، وال يفضل إخفاء احلقائق أو إضمارها بل يفضحها، ويكشف مجاهلا"

ومت التالعب باخلط للنصوص فانسيابية اخلط ومسكه أعطوه نربا بصريا من خالل اللعب على احنناءاته ومتوجاته، 
ليقدم إحياء من خالل متطيط حروفه، وهو يبدو منفذًا ملوضوع خمتص باحلياة له أمهية خاصة كمشكلة أو خطر 

 . (6)ملتهب أو غضب شديد ورد فعل عنيف أو استجابة انفعالية قوية

 

                                                           

 .25ص ،السابق املرجع، السيميولوجية املغامرة: روالن بارث،(1)
 .417 ص ت،.د الكربى، التجارية املكتبة القاهرة، خلدون، بن العالمة مقدمة: حممد بن الرمحن عبد خلدون، ابن: انظر(2)
 . 205 ص السابق، املرجع(. عاصرامل الشعري اخلطاب قراءة: ) خليل املوسى،(3)
 الصوت أدبية، مقاالت دامية، كتابات حب، عيارات الكالم، غبار وهامشها زمال بكر أيب غوارب): مؤلفاته من ،وشاعر صحفي ،اجلزائر تبسةـ مواليد من(4)

 .أنطولوجيا شعرية، رهانات املفرد
 .6 ص السابق، املصدر الورق، كائنات: جنيب أنزار، (5)
 .  87ص ،1986 ،11ع عربية، آفاق(.الشخصية خبصائص عالقتها و الرسوم سايكولوجية: )قاسم صاحل، حسني: ظرين(6)
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 ( وهـــي هنـــا "حتديـــدا ذلـــك الفضـــاء؛ حيـــث ميتـــزج أشـــخاص النحـــوGraphemesإن الكتابـــة اخلطيـــة )
بأصــول اخلطــاب؛ خيتلطــون ويتالشــون حــدَّ تعــذر تعويضــهم: إن الكتابــة هــي احلقيقــة ال حقيقــة الشــخص )حقيقــة 

. وكمـا كانـت األشـكال (1)املؤلف(، بل حقيقة اللغة؛ وهلذا السـبب كانـت الكتابـة متضـي، دائمـا أبعـد مـن الكـالم"
ســـتبدلت تـــدرجيا بالرابطـــة البصـــرية لتمثيـــل األوىل للكتابـــة تصـــويرية تســـتخدم صـــورا مبســـطة لتمثيـــل األشـــياء، مث ا

األشــياء، مث للــربط املباشــر بــني الشــيء والرمــز، فالكتابــة علــى غــالف هــذه  اجملموعــة تــربز مــن خــالل توظيــف خــط 
عادي ملون باألمحر يف كتابة نص العنوان )كائنات الورق( كعنصر بنائي لشعرية القصيدة، وال شك أن هنـاك سـراً 

 ملكون النصي. خط له ثقله الداليل ولذته. وإذ خُتط احلروف، فإهنا ختلق لغة وعاملاً وحياة. ما يف اللجوء هلذا ا

ولرصد البعد الرتكييب حلروف عنوان )كائنات الورق( ال بد وأن نقف عنـد توالـد احلـروف وتراكبهـا مصـحوبة 
متتــد الــالم باإلطالــة  حبركــات، وهــو مــا يشــي حبضــور اإليقــاع. فقــد رمســت احلــروف متالصــقة، وإىل جانــب األلــف

نفسها لتشكال معاً حروف نداء للبعيد وإطالة صوتية ونغماً ممتداً خيرج من أعماق الروح ليتوغل يف أعماق الذاكرة 
ُمعـرباً عــن هــم مـا يريــد البــوح بـه ووهــم اإلفصــاح عنـه، فــاحلرف قــد اسـتقر منــذ زمــن بعيـد يف الالوعــي، شــاهدا علــى  

رى، لكنـه يعـرف طبيعـة هـذا املكبـوت املتعلـق بلـذة اجلسـد. إهنـا حيـاة الكائنـات كبت ال ميلك عنه الشـاعر أيـة ذكـ
 الطويلة من أوهلا آلخرها، بكل ما فيها من مرارة وقسوة، وكأن العنوان يكثف النص وخيتزلـه، وهـو يف جتليـه الكتـايب

 يف حماولة لرسم جسد نفسي مكبوت. يذهب

موعة الشعرية، وطبيعي أن يطلق الشاعر على اجملموعة كلها و)كائنات الورق( هو العنوان الذي محلته اجمل 
عنوان القصيدة اليت رآها أكثر داللة يف جتسيد املعىن املركزي الذي تدور حوله القصائد .وقد فهم هذا املعىن 
مصمم الغالف الذي أراد أن يستفز خربتنا البصرية يف إدراك األشياء اليت تتأسس يف جانب مهم منها على 

، وتفاعلنا معه، واستجاباتنا ملؤثراته، وأفكارنا اللونية اليت تتمحور حول جتلياته، وحضوره يف املوجودات اللون
 سية، ومكنونات العوامل النفسية.احل

إن كل ما حولنا يف هذا العامل ملون، وندرك األشياء ملونة حىت األجناس البشرية ملونة، وكل فنان يعمل 
ف لنا باللون عن وجوده، وجيمع البصر احملسوس ليصنع من اللون ذاته كائنا يبوح على صناعة كائن أو أكثر يكش

عن تواجدنا. حىت األشياء اخلالية من احلضور احلسي للون نلوهنا من خالل تأكيدات الالشعور، فنحن نوظف 
ر يف راهنها التسعيين اللون أحيانا للتعبري عن أحكام سايكلوجية صارمة جتاه الذات واآلخرين، فما مرَّ على اجلزائ

                                                           
 .15ص  السابق، املرجع السيميولوجية، املغامرة: روالن بارث،(1)
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أُطلق عليه بلغة األلوان: العشرية السوداء أو احلمراء داللة على عنفها ودمويتها، وهكذا ينتشر اللون ويلون حياتنا 
ممثاًل "الوسيلة اليت تعرب عن القيم الشكلية واملعاين النفسية، والنواحي اجلمالية احملضة عن طريق التوافق، وحتقيق 

 .(1)التناغم"

جاء عنوان )كائنات الورق( باللون األمحر عالمة تشري إىل منحى أيديولوجي، فهنا ال ُيربز للعالمة  لقد
اللونية وظيفة تشكيلية بقدر ما ُيربز فيها شعائرية القربان والفداء ممثلة بدم الضحية/الشاعر، على مذبح التطرف/ 

)ال تكتب( اليت رأى أن يفتتح هبا مومسه الشعري،  األزمة. وهذا ما يكشفه املنت/النص؛ حيث نقرأ مثال يف قصيدة
 يت تعيشها اجلزائر. يقول الشاعر:ويلخص فيها حمنته، ويفضح فيها منذ البداية موقفه جتاه األزمة ال

 لكن ألالهوت تمّخض عن َجَبٍل،
رٍ 
أ
 وأللحية عن فا
 للعمر بقّيْة،

 ثّم لن يتنّزَل هذأ ألموُت َعليَك،
 سُيوحى لَك،
 خلَف ألباْب،سترى بابًا 

بوأْب،
أ
 وألباب على ألحسَبِة أ

 ثّم ترسل عينيك ، ترمقهم:
 "هاهم ألغوغاْء،

سباْب "
أ
 .( 2)هاهم سبب أل

األمحر رمز شائع يعرب عن مشاعر احلب، كإهداء احلبيب حلبيبته وردة محراء كتقليد شائع يف  واللون
ع والفكر.كما أنه يرمز إىل االحرتام والتقدير اجملتمعات البشرية. غري أنه يرمز يف بعض احلضارات إىل اإلبدا 

العاليني يف مّد البساط األمحر لدى استقبال رؤساء الدول، وإىل البهجة واملرح، وهو لون الصليب األمحر يف الدول 
و ، وه(3)الغربية واهلالل األمحر يف الدول اإلسالمية، وهو "لون السعادة والفرح، وكان لون علم السالجقة واألتراك"

يف )كائنات الورق( له داللة دم الكائنات، حيث ال ميكن أن يكون الدم يف لون آخر حينها سيكون لزاما لون 
على داللة  أبيضاً حىت يربز االمحرار على هذه الصفحة النقية. لكن ارتباط الدم بالكائنات سلط الضوء الورق لونا

واألمحر  فالورق أبيض ونقي، وحينما جنمع األبيض اجلرمية والقتل اليت تصب يف إحدى دالالت اللون األسود

                                                           
 . 3 ص ،1981بغداد،العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة ،1ط.بالفن وعالقتها النفس يف تأثريها األلوان:شكر اجلبوري،حممود(1)
 .6 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(2)
 .167ص ،1979 فرباير ،14 السلسلة رقم الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(3)
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واألخضر نصل إىل لون شبيه باألسود، وهذا هو إيقاع لون حالة الشاعر والراهن املأزوم الذي يعيشه، وقد يرمز 
 أللوان الثالثة للعلم اجلزائري. إىل ا

تعبريًا عن ترتيب وتنظيم  ويأيت غالف )كائنات الورق( غارقًا يف اللون األخضر الذي يرى فيه التشكيليون
ميول ونزعات مؤثرة، وتعبرياً عن توازن الشخصية، وعن )أنا( سليم نفسياً، وله داللة على التجدد احليوي والسالم 

. وهو رمز اخلصوبة والنبل كما الشأن عند بعض األسبان الذين يضعون شارات خضراء على قبعاهتم (1)واألمن
لعرب، ولألخضر ميزة عن بقية األلوان يف توافقه مع أغلب األلوان، وال يتنافر عالمة الشرف، وقد توارثوها عن ا

 . (3)، وهو"لون البعث والنهضة والتجديد، وهو لون سكان الفردوس"(2)معها

ولقد اختذ العلويون العمائم خضراء إشارة إىل نسبهم النبوي، وكان الشريف الرضي أول من تعمم بالسواد 
جه، وحُياط األخضر هبالة من التفاؤل والتربك به يف بعض األوساط اإلسالمية، وقد الحظ وسار العلويون على هن

 Federico García Lorcaتكرر ظهور األخضر يف قصائد )لوركا( Jean Camp الناقد )جان كامب(
ى كل منائر فقال :" أفال حيتمل أن يكون ذلك ذكرى عمامة النيب اخلضراء اليت كانت ترفرف يف األيام اخلوايل عل

غرناطة وعلى كل رماح احملاربني املغاربة. أوليس األخضر ما يزال إىل اليوم هو اللون املقدس يف اإلسالم. أومل يشأ 
 .(4)لوركا هبذه الوسيلة أن يربز طابع القضاء والقدر اإلسالمي على أرض األندلس"

تنبته جتليات املعرفة يف سكرة  والبعد الصويف خلمرة الوجود يشع بلون أخضر، هو عالمة اخلصب الذي
الصويف، وانفصاله عن عامل احملسوسات يف جتربة التوحد باحملبوب الشهرية يف األدب الصويف/ أدب احلالج، وابن 
الفارض وابن العريب، وأمثاهلم. ويف هذا النص الغاليف بدا اللون األخضر لون اخلصب الروحي الذي تنبته جتليات 

حيث يثمل الصويف حبقيقة احلق. وتربز الداللة التخصيبية للون  –لواعية إن صح التعبري املعرفة يف الغيبوبة ا
األخضر واضحة. واللون األخضر يف فقه املسلمني ومعتقداهتم هو لون رامز إىل القداسة واحلياة، فهو لباس أهل 

اعر يف نص لمفارقة. يقول الشاجلنة، وبدون شكٍّ فهو يقوِّي عند املتلقي روعة اإلحساس واإلحياء به صانعًا ل
 )إنك ال تعرف األنثى(:

                                                           
 .  87ص ،1969 دمشق، أطلس، مكتبة ،3ط. واللون الرسم: الدين حميي طالو،: ينظر(1)
 .  172ص السابق، املرجع. واللون الرسم: الدين حميي طالو،: ينظر(2)
 .167ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(3)
 . 99ص العراق، واإلعالم، الثقافة وزارة غزوان، عناد:تر دوران، نويل ما حترير و إعداد ،1ط. نقدية مقاالت جمموعة لوركا: جعفر اخلليلي،(4)
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 تابع هذا الدم، ما أعمق خضرته، إنّه منساب،
 فوق رؤوس الدولة، منساب فوق النيل الهاجع، 

 من طشقند إلى الُهوقَّاْر.
 .(1)يا دمنا األَخِوْي !        

 
، (2)اليت يفتضها املاء بداللته الذكوريةوعشتار العراقية األسطورية آهلة اخلصب البابلية، حتمل بكارة األرض 

فيتفتق رحم األرض باخلري وبركة العناية اإلهلية. فبكارة عشتار اخلضراء تعلنها بساتني، وهبذا يتواصل أنزار مع ذاكرة 
املاضي، ويتجدد يف أرض اجلزائر تارخيًا ووعيا حبضور املاضي.وقد كان حضور اللون بإيقاعاته وإحياءاته حضورا 

ا لالنتباه يف نص )كائنات الورق( الذي حيمل الديوان املركزي العنوان نفسه، فقد جاء الغالف متناصا مع الفت
 دة امللونة. يقول )جنيب أنزار( :القصي

 ّقوى،مُ  ورق  
بْ  ورق  
أ
 يض ،أ
 لمْس،ألمَ  ناصُع  ورق  

خْ 
أ
صْ أ

أ
 . (3) قزحْ  فُر وقوُس ضُر ، وأ

ر لعلمنا أهنا متثل ألوان العلم الوطين، ومع أن اللون واحد فإنه وإذا نظرنا إىل اللون األبيض واألخضر واألمح
محل دالالت متنوعة يف أعالم الدول، مما يعين أن احلضارات املختلفة تضفي على اللون دالالت أو معان خاصة 

انتقاء قيم تتباهى هبا مرتبطة بتارخيها وقيمها الدينية واالجتماعية. وكان اختيار األلوان يف العلم الوطين قائما على 
هبا وتعتز هبا. وأن اللون يف العلم يقوم بوظيفة اللغة من حيث التعريف بقيمة معناه، فضال عن التعريف بالدولة 
اليت ميثلها. واجلدير بالذكر أن هذه األلوان تتميز خباصية النصوع أو اللمعان اليت تعين درجة اجلالء، أو كمية 

 الضوء املنعكس من اللون. 

ا جند "داخل اللوحة الفنية )لوحة الغالف( جمموعة من الرسوم واخلطوط واأللوان، قد يكون لكل رسم، نإنّ 
 . (1)أو خط أو لون مدلوله اخلاص، وجيب على هذه األنساق جمتمعة أن خترج لنا دالالت ترتكز إىل خلفية ثقافية"

                                                           
 . 43 ،ص السابق املصدر. الورق كائنات:  جنيب أنزار،(1)
 .  171ص ،1960 بغداد، احلياة، مكتبة جربا، إبراهيم جربا: تر ،1ط. األوىل الفكرية مغامرته يف اإلنسان الفلسفة، قبل ما: ومجاعته فرانكفورت: ينظر(2)
 .45 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(3)
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 واملوت، والثورة، واحلزن(، ولقد مت وميكن أن نتحدث يف مستوى داللة هذه األلوان عن )احلب، والتضحية،
 توظيف أربعة ألوان أساسية وهي:

 األخضر وحيتل مساحة كربى يف اللوحة.          -
 األسود ويدل على احلزن.         -
 األمحر يدل على التضحية           -
 األزرق يدل على الصفاء والوضوح .         -
 

 صورة المؤلف   -
البحث السيميائي بالصورة الفوتوغرافية هذا االنتشار امللفت الذي فرضته حبضورها  ما يربر اهتمام لعلَّ 

وأشكاهلا املختلفة يف نسيج حياتنا اليومية. وملا كان اجملتمع والثقافة السائدة مييالن كما يرى إىل تطبيع 
naturaliser سيميائية يعد خطوة هامة يف البعد الرمزي والثقايف واإليديولوجي للصورة. فاللجوء إىل املقاربة ال

 الكشف عن القيم الداللية، وإعادة املعىن غري املرئي للصورة واإلنسان والتاريخ.
 

على غالف )كائنات الورق( صورة الشاعر )جنيب أنزار( وهو ينظر يف أوراقه يف حالة تفاعل مع الشعر  جندُ 
خوذًا هبوس اإللقاء، وال بد من اإلشارة إىل أن "من املكتوب، أو الكائنات الشعرية املاثلة أمامه على األوراق مأ

احلقائق املعروفة أن تذوقنا للعمل الفين يعتمد أساسًا على حاسة البصر اليت ميكن أن تثري حواسًا أخرى كالسمع، 
 والشّم، والذوق.

ن توحي وكما يذهب بعض الشعراء ـ مثل رامبو ـ إىل أن للكلمات كيمياء خاصة هبا، وأن الكلمة ميكن أ 
بالصورة واإليقاع وامللمس والطعم واللون والرائحة، كذلك يرى بعض املصورين أننا حني متسح أعيننا صورة ما ال 
نرى ألوانًا وخطوطًا فقط، بل نشّم رائحة، ونسمع أصواتًا تتفاعل يف بوتقة اخللق لتصبح طاقة من االنفعال الذي 

ولذلك فإّن التخطيط املقتبس حرفيًا من  .(2)نا على السطح املرسوم "حيدد لنا بدوره إيقاعًا ونغماً، نتبعه بأعين
صورة )أنزار( الشخصية واملوضوعة على صدر اجملموعة ال يغفل احملافظة على تلك احليثيات اخلاصة بالزمن أو 

                                                                                                                                                                                                 
 .35ص السابق، املرجع(. وتطبيقاهتا مفاهيمها) السميائية: سعيد ،بنكراد(1)
 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة األعلى اجمللس ،(119) املعرفة عامل سلسلة(.العصور عرب والتصوير الشعر.وصورة قصيدة: )الغفار عبد مكاوي،: ينظر(2)

 . 9ص ،1987
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 احلالة السيكولوجية. إن الصورة الشخصية املوضوعة على الغالف تنسجم مع العناصر األساسية يف السرية
 هو املقصود يف هذه العملية كلها.الشخصية، والقارئ 

ورة الفوتوغرافية )صورة الشاعر( "ال تعرض نفسها من أجل الرؤية وحسب، وإمنا هي مقروءة بقدر الصُّ  إنَّ 
. وتذكرنا بأشياء كثرية، وتقبض لنا على ذكريات قد ال حتتفظ هبا الذاكرة، فتسعفنا الصور هبا، (1)ما هي مرئية"

. وانطالقًا من هذه الرؤية فللصورة (2)اإلشارة إىل أنه "للصورة جوانب عّدة منها هذا اجلانب التذكريي"ومهم 
ما هلا من أمهية يف  -، وبذلك تصبح الصورة الفوتوغرافية (3)"سلطة يف التواصل اجلمايل والتواصل التداويل مجيعاً"

"الرسالة اإلشارية للصورة الفوتوغرافية هي الصورة ذاهتا.  واحدة من أهم عناصر الوثائق التسجيلية فـ  -إثراء النص
تلك الصورة الواضحة التفسري، واليت ال ميكن االختالف عليها. لكن إذا تدخل اإلنسان عرب استخدامه آللة 

 ففي الصورة تتضح دقائق األشياء. .(4)التصوير، وتفسريه للصورة سيكون للرسالة معىن آخر وهو املعىن اإلحيائي "

يف هذا املستوى الذي يُقرأ فيه النص الكتايب بداللة الصورة الفوتوغرافية ذات األبعاد املتعددة جيب الرتكيَز 
يف الصورة املصاحبة، والسعي إىل حتقيق رابط سيميائي بني فضاء الصورة والتعليق النصي، ومالحظة خاصية 

 استشفاف الرؤية اليت جتتهد القراءة التأويلية يف يف (5)"تكثيف الرتكيز على األنا حيث يؤدي ذلك دورًا مهماً"
حتصيلها، والربهنة على مقاربتها. والصورة على الغالف تتناص مع العنوان، ومع ما جاء يف قول الشاعر يف نص 

 )السطح(:

 
، َرْجُع صدى ، لكنه رجع فاجع 

َ
 ألعمق مع ألّسطح ل

نا، 
أ
ريد صوتي أ

أ
ريد ألتناقض وألجدل ألحاْد. أ

أ
 ل أ

ن ل يترأجع عني، صوت
أ
تمنى أ

أ
 )نجيب( ألطيب، وأ

جل ألنرجس وألمجد ألخالد ....
أ
 (6)من أ

                                                           
 . 22ص ،1997 دمشق، للسينما، العامة املؤسسة الثقافة، وزارة منشورات عودة، حسن:تر. ورةالص فلسفة أو احلركة ـ الصورة: جيل دولوز،(1)
 . 134 ص ،2003 وصيف ربيع ،62 ع القاهرة، للكتاب، العامة املصرية اهليئة فصول، جملة(. واالتصال والثقافة الصورة: )حممد العبد،(2)
 .  134 ص نفسه، املرجع(3)
 .2004 ابريل ،38 ع نزوى، جملة( . مسيوطيقي حتليل الفوتوغرافية الصورة راءةق: )عبداملنعم احلسين،(4)
 .  70ص  ،2005 دمشق، العرب، الكتاب احتاد منشورات. السريذاتية القيسي حممد جتربة يف قراءة السريذايت، التشكل متظهرات:  صابر حممد  عبيد،(5)
 .  53 ـ 52 صص السابق، املصدر.الورق كائنات: جنيب أنزار،(6)
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ور الفوتوغرافية على الغالف إىل حتقيق أكرب قدر من االندماج بني )السرية الشخصية( يسعى واضُع الصُّ 
طرفاه: لصاحب الصورة ونصوصه املنسوجة من خيوط الكلمات التخييلية رغبة منه يف استكمال نّص مفرتض 

السرية من جهة، والنّص الشعري من جهة أخرى. فالسرية اليت ميكن وصفها بنّص مصّغر ال ميكن جتاهلها يف 
إعداد أية مقاربة لنّص متخيل عناصره األساسية الكلمات املمّوهة عن أصوهلا الوضعية. وأغلفة الكتب املزيّنة 

ة الشخصية، ومها مادتا النّص املصّغر الذي يعّد رافداً بصور شخصية واملنتخبة انتخابًا خاصًا هي جزء من السري 
من روافد استكمال النّص. وعالوة على ذلك فهي هتدف إىل تضمني الزمن يف الصورة ذاهتا ليسحب معه النظام 

 الثقايف الذي انتعشت فيه قصائد هذا الشاعر، فكأّن غاية الصورة هي إجياد أفق للقراءة أيضاً.

حية( َشَعر الشاعر يف صورته تلك تتضمن عنصر الزمن الذي أجنب طبقة من الشعراء ومن هنا كانت )تسر  
والنقاد واملثقفني الطاحمني إىل حتديث الثقافة العربية ألن التفكري بالصور يتجاوز حدود الواقع اللحظي املباشر إىل 

ل الصور عرب إطار زماين استدعاء املاضي ومعايشته كما لو كان حيدث مرة أخرى. هكذا يتحرك املرء من خال
ولنا أن نقول أن "ما جيمعه األرشيف يف طياته ، (1)ممتد ومنفتح مرتبط بالذاكرة واخليال واإلبداع واالستمتاع

سيكون سجال زمنيا حافال باألحداث املصورة ميكن الرجوع إليه يف أي وقت للحصول على وثائق تزداد قيمتها 
ا ما تظهر أنواع كثرية من الصور تكون مهملة يف حينها لكنها تصبح ذات قيمة التارخيية كلما تقادم الزمن، وكثري 

 نغفل ،فقد بتقادمها أمهيتها تزيد فالصورة .(2)تارخيية كبرية فيما بعد نظرا ملا حتتويه من حقائق وأحداث مهمة "
 منها غنطالقال ميكن مهمة عالمات نفسها التفاصيل ككل تكون قد لكن االمر اول يف تفاصيلها بعض عن

  .أصيلة قراءة لتأسيس

 

كالمها إذن، )النّص والغالف( يؤلفان نّصًا آخر ذا وظيفة أخرى هتدف إىل متثيل البعد الثقايف 
والسيكولوجي يف آن. وعالوة على ذلك فهو يسعى إىل حتقيق أقصى درجات التأثري والتوصيل. ومبقتضى هذا 

رية ممهورة بصورته اليت ُتظهر أو توحي بعامله املأساوي. وهذا ما يغري التفسري لطبيعة الغالف كانت اجملموعة الشع
قارئه بالبحث عن التماثل النّصي بني نّص اللغة يف دواوينه الشعرية كلها، ونّص سريته املؤطّر بسياقات شىت. وما 

ع وجودي يف صورة هذا الشاعر على غالف جمموعته إال مفتاح البحث عن ذلك التماثل. فالغالف ينّم عن وج
                                                           

 .2007 ،35 مج الكويت، الفكر، عامل جملة(. الفين التواصل سيميائيات: )الطاهر روايينية،(1)
 . 109 ص ،1992 بغداد، البغدادية، األديب مطبعة شركة. الصحفية الصورة: عزيزة اهلل، فتح هيثم(2)
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اجلسد والفكر معاً. جيري هذا كله يف صلب مأساة الشاعر. وعندما تُقرأ أشعاره تُتخيل صورته اجلسدية فتتشّكل 
 صورة التخييل وصورة الواقع معاً.صورة أخرى غري مطابقة لألصل: إهنا تتكون من 

 اسم المؤلف  -
طبيعي( إىل )اإلنساين(، وكأن )االسم( شرط ال)يشكل االسم ـ يف احمليط اإلنساين ـ عتبة أوىل للعبور من 

من شروط االنتماء إىل الرؤية اإلنسانية للكون واحلياة، ولذا كان إطالق االسم على اإلنسان الوليد عالمة على 
انتمائه إىل احمليط اإلنساين، وقبوله عضوا مميزا بامسه يف هذا العامل اجلديد، ألن االسم هوية، ورؤية إنسانية، تنتمي 

ملعرفة األوىل ىل هذا العامل الذي ال يكتسب وجوده احلق إال خبلع إنسانيتنا عليه؛ أي أنسنته. وألمر ما ارتبطت اإ
 لإلنسان باألمساء.

)جنيب أنزار( االسم املستعار "الذي يتخفى وراءه الشاعر املعاصر والذي يقدمه يف شكل لعبة مقننة خيتفي 
سياق العام للمجموعة الشعرية، أو التجربة الشعرية برمتها، بإمكانه خلق وراء تداعياهتا السياق الشعري، أو ال

قد حّل حمل )جنيب محاش( االسم احلقيقي ُخطت حروفه باللون األبيض،  (1)املفارقة، فهو عالمة سيميائية دالة"
ودالالهتا وجاء يف إطار مستطيل أسود اللون، وجتدر اإلشارة إىل أن بعضهم جعل هناك عالقة تربط األلوان 

املوجودة يف  يف مقابل )ال( بالتحليل النفسي ليصبح "األبيض رمز الطهارة والنقاء والصدق، وهو ميثل )نعم(
، ويصبح األسود لونا ميثل "رمز احلزن واألمل واملوت، كما أنه رمز اخلوف من اجملهول، وامليل إىل (2)األسود"

، ومما يدعم هذا التوجه ما ُكتب على الغالف اخللفي: (3)ناء"التكتم، ولكونه سلب اللون يدل على العدمية والف
"من ال حيب القصيدة وهي تعاجل مهّا حبجم "املواطنة املستحيلة ؟ ال يقدر الشعراء على وطن مستبد كهذا، هلم ما 

 هلم من مهوم مؤجلة كجميع اخلالئق". 

ايل"فهذه األيقونة السيميولوجية تقدم فاألبيض متواجد بتجادل مع اللون األسود يف هذا املستطيل، وبالت
نفسها بنفسها باعتبارها منطا جديدا يف التعبري الشعري، فالشاعر املعاصر بوجهته هذه أصبح يبحث عن خمرج 

                                                           
  . 52ع ،2007أكتوبر نزوى، جملة" (.  ازاجمل فيوضات"  ديوان يف تأويلية مقاربة ، القناع سيميائية: )حممد كعوان،(1)
 .186 ص القاهرة، الكتب، عامل. واللون اللغة: خمتار أمحد عمر،(2)
 .186 ص نفسه، املرجع(3)
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اضطراري يبث من خالله أشواقه وأحزانه املرعبة اليت انبثقت عن أزمته الداخلية وعن وضعه الوجودي املتأزم. إنه 
 . (1)الذي يواجه مصريه بكل ما أويت من شجاعة"ذلك اإلنسان القلق 

للشخصية، لكن اختيار )اسم مستعار( حيمل معه فرارًا ممتعاً  وال ريب يف أن اسم اإلنسان عنصر مكّون
أمام حالة متلمل مرضي جيتاح صاحبه، فعندما يكتب )محاش( يتمادى يف توقه ليصري )أنزار( كشخصية معنوية 

ناً. إنه االسم امللون بتعدده احلقيقي واملستعار، ويغدو االسم اجلديد مبنزلة الرفض لالسم تعطي لنفسها تعدداً وتلو 
األصلي يف تصور للصلة بني الدال واملدلول، أو االسم واملـسمى يف وضع جيعل االسم ـ أصيال أو مستعارا ـ قدرا 

خرج منها إىل الوجود، واستبدل للمسمى به ال حييد عنه. لقد انفصل صاحب االسم اجلديد عن )الرحم( اليت 
امسا جديدا باسم قدمي يوازي استبدال معىن جديد مبعىن قدمي، وتتكرر عملية االنفصال عن رحم األم والوالدة 
اجلديدة، فالشاعر أمات امسُه )أنزار( امسَه الذي ولد به )محاش(. ليغدو امسا/كائنا بصريا على الورق من كائنات 

 يثاقا أدبيا بني الكاتب والقارئ.ستعار يف حالة التلبس النهائي به وإقصاء االسم املدين مالشاعر فيتخذ االسم امل

 العبارة التجنيسية -

جاءت عبارة )شعر التجنيسية( أعلى الصفحة باللون األزرق، وقد اختلفت مفاهيم الشعر باختالف 
، وقدميا (2)ه يشعر مبا ال يشعر به غريه"العصور، والثقافات واملدارس األدبية والشعراء، و"مسي الشاعر شاعرا ألن

قالوا أن "الشعر ديوان العرب"، ألنه كان يتضمن أخبارهم وحروهبم وأيامهم وحفظ أنساهبم كسجل تارخيي 
. أما املنظورات احلديثة فقد كادت أن جتمع يف إطار مفهومها (3)صحيح وموثق "تُقبل شهادته، وتُتمثل إرادته"

 خالهلا من يطرح .(4). يقول )أدونيس(: "لعل خري ما نعرِّف به الشعر اجلديد هو رؤيا"للشعر باعتباره، )رؤيا(
 .به حييط ما جتاه ونظرته مواقه الشاعر

وحضور الزرقة وطغياهنا من هيمنة السماء، واتساع احمليطات املسيطرة على كوكب تغلب عليه الزرقة. فاملاء 
كان للماء يف نصوص )جنيب أنزار( دفقاً متزاوجاً مع الدم الذي هو  ً والدم عالمتان جتاورَا معًا وامتزجَا وحتما

أيقونة لونية على انكسارات فرتة التسعينيات مثلما هو رمزية عالية دالة على اآليت الذي سيتخلق يف اجلزائر 
                                                           

  . السابق املرجع" (.  اجملاز فيوضات"  ديوان يف تأويلية مقاربة ، القناع سيميائية: )حممد كعوان،(1)
 (.ر ع ش)  مادة السابق، راملصد ،3العرب،ج لسان: منظور ابن(2)
 .16 ص ،1983 ،1ج بريوت، ،العلمية الكتب دار. ونقده الشعر صناعة يف العمدة(: القريواين رشيق بن احلسن علي أيب) رشيق ابن(3)
 .9ص السابق، املرجع. الشعر زمن: أدونيس (4)

http://biblio.univ-ibntofail.ac.ma/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=3328
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مة( اليت توحي ويتكون بذرة جديدة، فهو يرمز إىل )السمو والرفعة وعّلو املكانة، والفضاء املطلق واخلصوبة الدائ
بالعظمة والكرم ووفرة اخلري، والشعور باألمن واالستقرار وكأن الشعر هو كل شيء بالنسبة لصاحبه يسيطر على 
حواسه، ويعم كل ما حييط به، ويريد الشاعر من خالله أن يؤكد للقارئ أن الشعر باق مبوت املؤلف ويرتكه 

قصيدة يف  جنده متناصًا مع ما جاء يف نص )ال تكتب(. أول للقارئ/الناقد ليكتشفه من خالل القراءة. وهذا ما
 الديوان. يقول الشاعر:

زرْق 
أ
حّلق فوق غابات أل

أ
 .(1)سا

ويف اللون األزرق إشارة إىل احلكمة واخللود لذلك استعمله العرب يف الوشم كما أكثر منه الصينيون يف 
. وحضور الزرقة هو حضور (2)زخارف اإلسالميةأوانيهم الشهرية، وهو عنصر واسع االنتشار يف الفسيفساء وال

ثقافة العطش اليت من شأهنا أن تلد يف الشعر حبارا من املاء فالشاعُر حياول اختصاَر االرتواِء من خالل الشعر. 
فأعلى  واللون األزرق من األلوان الباردة، وهو لون السماء والبحر والتفاؤل، ولون االمتداد الذي الهناية له،

وباللون األزرق تبدأ رحلة البحث يف جماهيل اللغة الشعرية. إن زرقة )العنوان التجنيسي( تعكس التواصل الغالف 
بني األلوان. ولعل الزرقة أقرب يف تشكيل هذا التواجد وأسهل لربط العالقة الطبيعية بني اللون وبني الفكرة اجلزئية 

 ومضمون الّنص الذي يدعو إليه.   اليت حيمله،

    النشراسم دار  -

يف عتبــة دار النشــر جنــد عبــارة )رابطــة كتــاب( ُكتبــت بــاللون األمحــر متناصــة مــع العنــوان )كائنــات الــورق(  
وجاءت أسـفلها كلمـة )االخـتالف( خبـط أصـغر وبلـون خمـالف بـني رسـم لريشـتني إحـدامها بيضـاء واألخـرى سـوداء 

ه األيقونة البصرية، فإننا حنـو الكتابـة بـاملعىن احلـريف متناصتان مع اسم الشاعر طالعتني من حمربة أسفلهما، وتبعا هلذ
 اليت تستدعي فكرة اجلسد، بل لذته. 

ـــة باعتبارهـــا فعـــال متارســـه ذات مـــا، وهـــو فعـــل  وتتضـــح هـــذه الفكـــرة بشـــكل أفضـــل عنـــدما ننظـــر إىل الكتاب
بة هو أن جيامع القلم يستدعي جسد الورقة األبيض من جهة، ويستلزم الريشة أو القلم من جهة ثانية، وفعل الكتا

هـذا اجلسـد األبـيض، فيتعلـق األمـر بفعــل جنسـي متخيّـل، وهـو مـا عـرّب عنــه )ابـن عـريب( يف قولـه:"فكان بـني اللــوح 
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والقلم نكاح معنوي معقول، وأثر حّسي مشهود، ومن هنـا كـان العمـل بـاحلروف املرقومـة عنـدنا، وكـان مـا أودع يف 
اصــل يف رحــم األنثــى، ومــا ظهــر مــن تلــك الكتابــة مــن املعــاين املودعــة يف تلــك اللــوح مــن األثــر مثــل املــاء الــدافق احل

 .(1)احلروف اجلرمية، مبنزلة أرواح األوالد املودعة يف أجسامهم"

أن "ترسيخ ثقافة االختالف حىت على مستوى التسمية فذلك مهم  (2)لكن جيب كما ذكر )بشري مفيت(
. وكأن األصل واحد واملنبت واحد، (3)من تعدديته يف كل شيء"ألننا بلد عاىن كثريا من األحادية بالرغم 

واالختالف ينمي ثقافة التعدد، وعن فلسفة االختالف يقول )بشري مفيت(: "األهم هو اإلميان باالختالف، ألنه 
 ، مث جاءت عبارة )منشورات االختالف( باللون األزرق(4)شرط أساسي يف البناء الثقايف الذي يصمد يف األزمات"

، وهذا التكرار تتناص مع عبارة )شعر( التجنيسية. مما يدفعنا إىل املالحظة بأن ألوان الغالف تتكرر يف هذه العتبة
 يؤكد معىن معينا.

ـ تأسيس مجعية هتتم بالنشر كظهور يف الساحة  1996لقد حتدث )بشري مفيت( كيف بدأ ـ تقريبا منذ عام 
روع قائال: "كنا طبعا جياًل بال كتب، وكنا تقريبا ننعت باجليل األديب الثقافية اجلزائرية، وحتدث أين وصل املش

اجلديد لكن على مستوى النشر مل يكن أحسننا قد نشر كتابا واحدا، وهكذا رمسنا ألنفسنا إسرتاتيجية لنشر 
أعمالنا تلك، وقمنا بإصدارها وفق سالسل، سلسلة القصة بعنوان "سحر احلكي" وسلسلة الشعر بعنوان 

صوص اهلامش" وسلسلة الرواية بعنوان "األثر املفتوح" سلسلة النقد بعنوان "كريتيكا"..اخل وكانت بدايتنا هبذا "ن
الشكل، ومع الوقت تراكم اإلنتاج ورمبا أصبحنا بشكل غري مباشر أهم ناشر أديب يف اجلزائر رغم أننا مجعية أدبية 

عنوانا، وكان علينا أن نبحث عن  150ليوم ما يفوق صغرية، حمدودة اإلمكانات والدخل، ولكن يف حوزهتا ا
تسويق لألدب اجلزائري خارج اجلزائر، وهلذا بدأنا يف النشر املشرتك مع بعض الدور العربية مثل الدار العربية للعلوم 

 .(5)ببريوت "

                                                           
 . 139 ص ،1 مج ، 1999بريوت، العلمية، الكتب دار الدين، مشس أمحد: تح ،1ط. املكية الفتوحات :ينالد حميي عريب، ابن(1)
" األثر" ملحق حترير رئيس أيضا وهو -اجلزائر يف األدبية للكتابة نوعية نقلة شكلت اليت اجلمعية تلك-،"االختالف كتاب رابطة" عام وأمني ، جزائري روائي(2)

 ". الليل لشهوة خرائط"،"القيامة أشجار" ،"السراب خبور" أمهها روايات عدة له ،"نيوز زائراجل" جريدة عن الصادر
 .2007 نوفمرب 21 ،األربعاء توك للجزيرة مفيت بشري(3)
 http://www.aljazeeratalk.net/node/1696 
 .نفسه املرجع(4)
 .السابق املرجع ، 2007 نوفمرب 21 ،األربعاء توك للجزيرة فيتم بشري(5)

http://www.aljazeeratalk.net/node/1696
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حديث، وتبنت هذه اجلمعية تسميات احلداثة، و)إعالن القطيعة(، و)قتل األب( لإلعالن عن فعل إبداعي 
ويف هذا يقول: "أظن أن أي جيل جديد سيدافع عن قيمه املختلفة حتما، وإال فإن ما ينتظره يف ثقافتنا العربية 
هو الوصاية واألبوية املريضة واجملحفة، تلك اليت يقول عنها الراحل جاك دريدا "األب يشتبه دائما يف الكتابة 

فكرة وليس للكاتب الرائد األول، والقطيعة مبعىن رفض التشابه ويراقبها، )...( وطبعا قتل األب هو قتل رمزي لل
والتماثل، ولكن معركتنا كانت أساسية ألن الكاتب الكبري يف عاملنا العريب ما إن حيصل على مكانة مرموقة حىت 

اد وغري يغلق كل األبواب واملنافذ كي ال يزامحه أحد يف سدة العرش، ويغلق حىت أبواب النشر يف وجوه املميز واجل
ذلك. هذا ما ثرنا عليه يف احلقيقة ألنه يعرب عن بؤس األبوية اليت ترفض التفتح واملشاركة وغري ذلك..حنن كنا 
ندافع عن صوت خمتلف يف الكتابة وما أصدرناه من شعر وروايات وغري ذلك أثبت وجوده يف الساحة، وقيمته 

 .(1)اجلمالية واملضمونية كذلك.."

شهد ككل والعالقة اليت تربط الشركاء يف هذا اجملال يقول: "طبعا حنن نؤمن باالختالف، وعن النظرة إىل امل
وبالتايل حنن أسسنا مجعيتنا لنحقق هبا مشروعنا حنن، وليس مشروع أي أحد آخر، وهدفنا هو أن توجد مجعيات 

أن نكون لوحدنا يف الساحة،  ثقافية كثرية خمتلفة يف تصورها وطرحها حىت علينا حنن، ألننا يف النهاية ال نرغب
ولكن ما حيدث يف اجلزائر اليوم هو حماولة السلطة، أو املؤسسة الرمسية من إتباع سياسة أن تكون هي لوحدها 
الالعب الرئيسي يف امليدان، وحنن ندافع عن حق اجملتمع املدين يف احلضور والعمل، لكن ال منلك نفس إمكانات 

 .(2)على الواجهة، وحترمنا من تقدمي برامج جادة خاصة يف مناسبات ثقافية بعينها"املؤسسة، وبالتايل فهي تسيطر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .السابق املرجع ، 2007 نوفمرب 21 ،األربعاء توك للجزيرة مفيت بشري(1)
 .نفسه املرجع(2)
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  الغالف الخلفي - ب
 الشهادات  -

يف الغالف اخللفي للمجموعة الشعرية جند األسود عالمة الكآبة واإلفناء أو اإللغاء، وتراكم املشاعر اليت 
ويعرب أيضا عن االستخفاف بالنفس والشيء اجملهول، وميكن تشري إىل شعور الفرد بعدم املالءمة، أو أنه حماصر، 

. واللون األسود يرمز يف دالالته اإلجيابية للبسالة والقوة والثورة (1)أن يكون إسقاطا للمخاوف واألفكار السوداء
دولة والوقار والعظمة واإلجالل للشهداء،كما أنه ميثل مجوع الناس وسوادهم. وقد كانت راية الرسول)صلعم( وال

العباسية باللون األسود. فاللون عالمة 
بصرية هلا مكانتها يف تكثيف داللة 
النص املعروض مبا تثريه يف نفسية 
املتلقي، وزيادة درجة إقباله على 
ُبرَصرات، لذلك جيب الرتكيز على 

امل
أبعاد اللون ودرجات استخدامه وتقنية 
تدرجاته، وتناسب جتاورات األلوان مما 

ثارة وجدانية تكون يضفي عليها إ
الذاكرة قد اختزنتها هلذه األلوان هذا 
إىل جانب األبعاد الرمزية والداللية هلذه 
األلوان. وقد "لبس احلالج السواد يوم 
العيد وقال: هذا لباس من يرد إليه 

، ويف اللغة"سّوده قومه (2)عمله"
بالتشديد ..وهو أسود من فالن؛ أي 

ا أردت أجلَّ منه ,وتقول سيد قومه، إذ
احلال، فإن أردت االستقبال قلت سائد 

. ويبدو أن معىن السيادة قد (3)قومه"
 اشتق من وصف هذا اللون.

                                                           
 . 87 ص السابق، املرجع ،( الشخصية خبصائص وعالقتها الرسوم، سايكولوجية: ) قاسم صاحل، حسني: ينظر(1)
 .93 ،ص 1991 ، ،بغداد األمد منشورات. الطواسني: منصور بن احلسني ، احلالج(2)
 .320 ص ، 1981 ، بريوت العريب، الكاتب دار. الصحاح خمتار:  القادر عبد بن بكر ايب بن ،حممد الرازي(3)
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وال ختلو هذه العتبة من مناورة تضع املتلقي يف نوع من احلرية القرائية املقصودة اليت ميكن أن تدفعه إىل 
اإلجابات اليت حيتاجها عرب هذه العتبة. فهي تشبه  املضي قدماً يف حتّدي العتبة داخل املنت الشعري، ليحصل على

ما ميكن أن نصطلح عليه هنا بـ)البيان الشعري( اخلاص هبذه اجملموعة. ومما جاء فيه "ترعى القصيدة عزلتها 
وحدها، وتغطي اللغات النجوم، ينّجم من يستطيع إليها سبيال، طريق وراء طريق، ولّب املعاين هناك، هناك 

نحدر يتدحرج هذا املنّجم من نقطة هكذا ال يوخره اآلخرون، وال يتقدم خطوته سيظل هنا عصره، النهاية وامل
" ، وهو ينهض مبهمة تفسريية وتقوميية، وشرحية، وتربيرية أيضاً من خالل عرض شبكة من الرؤى، (1)عصره الوحيدر

ة ليقول كلمًة ما عينة من عتبات اجملموعوالقيم اليت تعود على منطقة الشاعر/املؤّلف، وهو يتعّمد زرعها يف عتبة م
 أشبُه بالبيان.

وهذا الغالف اخللفي األسود اللون هو امتداد للمستطيل األسود الذي ُكتب عليه اسم الشاعر، ودون عناء 
نربط بينهما لنقول أن هذا الكالم صادر من الشاعر، وهو يعرب عن موقف واضح جتاه ما حيدث يف الوطن 

ثر يف الشاعر فصار ضحية من ضحايا أزمة أمنية خطرية، وهنا يظهر اللون األسود "لون اهلدم اجلزائر، والذي أ
 لفي  فتبقى داللة املوت مسيطرة. ليبسط سلطانه على الغالف اخل (2)واملقاومة والعنف"

شري إىل فاللون األسود له داللة البعد، ويف هذا املعىن يقول ابن عريب "أال ترى الظالل تضرب إىل السواد ت
ما فيها من اخلفاء لبعد املناسبة  بينها وبني أشخاص من هي ظل له ؟. وان كان الشخص أبيضا فظله هبذه 
املثابة. أال ترى اجلبال إذا ابتعدت عن بصر الناظر تظهر سوداء وقد تكون يف أعياهنا على غري ما يدركها احلس 

البعد للون األسود أخذت مداها التطبيقي  والرمزي حىت يف . فالسيادة و (3)من اللونية، وليس مثة علة إال البعد"
املناسبات  االجتماعية، فاحلزن على املتوىف قد اختذ من اللون األسود لباسا له  للتعبري عن عمق احلزن أو سيادة  

تهم احلزن ملرتدي هذا اللباس، واستخدمته بعض الطبقات الربجوازية ملبسا هلا لتشعر من هم دوهنا بعلو مكان
 االجتماعية ومسو شرفهم  ,وإن الغراب األسود نذير شؤم  لبعض اجملتمعات. 

    

                                                           
 .4ص ، الغالف. الورق كائنات: جنيب أنزار،(1)
 .167ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(2)
 .102 ص ،1989 بغداد، الديواين، مطبعة عفيفي، العال ابو: تح. احلكم فصوص: الدين حمي عريب بنا(3)
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ويف الغالف اخللفي للمجموعة الشعرية ُكتب النص/الشهادة باألبيض جمسدا جدل األبيض مع األسود، 
خاصة حيث عبق وحوارمها يشكل عنصراً بارزاً يف لوحات اخلط العريب، فهما اللونان السائدان يف خاماته القدمية 

الرتاث ميتزج بروح احلداثة، واملعاصرة يف التشكيالت الشعرية اجلديدة للخط على الغالف. إن ثنائية األبيض 
واألسود هو صراع أبدي قائم بني اللونني مادام يف احلياة خصوبة/جدب، وحياة/موت، ومنه تنبثق الدالالت اليت 

 الناطق باحلكمة، والقائم بفعل التأكيد واخلصوبة.ينطق هبا احلوار وجيسده األسود بالفعل، وهو 

ومن أبرز عالمات الكائنات املفقود أو املفتقدة: البياض الناصع واألسود الفاحم، أو ثنائية األبيض  
واألسود اليت ترسخت يف الذاكرة وكانت بذلك اخللفية الالشعورية ملشروع الكتابة عند )أنزار(. فمع الورقة البيضاء 

أبيض وباحلرب األسود تعيد الذات بناء جسد الكائنات املفقود واملفتقدة، وأكثر من ذلك أهنا تعيد إليه وهي جسد 
 حياته، فيغدو لألسود قيمة خاصة. احلياة، فباألسود تُعاد إىل اجلسد األبيض امليت اجلامد

ود خمىبء األشكال، ونقطة وهذا اللون األسود يلغي األلوان، ويوقف انبثاقها وإشعاعات جتلياهتا. اللون األس
. شاعرية تزيد من عمق الفجيعة، وتلك أيضًا أيقونة الشاعر (1)البدء يف التكوين تغادره األشياء مع الشمس

األوىل. واللون األسود على غالف )كائنات الورق( اخللفي فتحة عدمية يف الوجود تلغي األشياء فال يبقى منها 
وت. ففي هذه املساحة الغارقة يف السواد هناية البدايات وسيادة سلطة الفناء، إال العدم مما يوحي باالنقباض وامل

واخلوف من اجملهول يف أفقه املعتم، وانتظار اخلالص الذي ال يأيت لينتشل األنا من متاهاهتا املظلمة. ويعين أيضاً 
من حدهتا خاصة اللون األبيض  تأزم الواقع، واملعاناة النفسية احلادة يف ظل غياب ألوان أخرى تسهم يف التخفيف

الذي يكاد خيتفي إال من خطوط خفيفة تعالقت بشكل دقيق فأصبحت تشكل قلقًا وتوترًا مستمرًا يف واجهة 
الصورة كما هو احلال يف األزمة اليت مرت هبا اجلزائر فكاد يغيب االستقرار، و تسيطر عليه ضبابية قامتة قلصت 

واحلضور الالفت للونني األبيض  .شابكت النهايات وتعددت املخاطرمن مدى الرؤية، وتداخلت الطرق وت
  :واألسود، يف لوحة الغالف اخللفي، يصنع تشكيال لونيا حيمل يف طياته ثنائيات داللية ميكن إمجاهلا فيما يلي

 اإلحباط. /األمل -

 العتمة./الصفاء  -

 الغموض. /الوضوح -

  .التوتر /اهلدوء -
                                                           

 . 109 ،108صص ،2002 العامة، الثقافية الشؤون دار. الصغرية املوسوعة العمارة، شعرية: أسعد األسدي،: ينظر(1)
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يتني حادتني مها األسود واألبيض مع األخذ يف االعتبار حيوية اجلدل وتتمدد هذه املساحات بني زاو 
والتداخل بني هاتني الزاويتني املتقابلتني وبشكل حاد تداخل الكلمة بالنور والليل بالنهار. ويرمز األسود إىل الواقع 

مار بكل تفاصيلها وآالمها. ومرارة وقسوة مالحمه امليتة. واألسود يشري إىل حياة الشاعر الصعبة، وحياة املوت والد
إهنا حياة سوداء وزمن أسود، وهنا يظهر اللون األسود ليسيطر على الغالف اخللفي لتتحول الداللة من احلياة إىل 

ولعل اللون يف داللته اجلزئية يف نطاق التعبري ما هو إال نوع من الشعر الذي يقال بلسان بصري. كل فنان  .املوت
أو أكثر يكشف لنا باللون عن وجوده، ومفارقة اللون هذه متنح العنوان بعدًا إحيائياً، يعمل على صناعة كائن، 

 ولوحة الغالف كانت ناجحة جداً يف بعديها: الفين املستقل والوظيفي يف خدمة عنوان اجملموعة.
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 غالف اصطالح الوهم .2
 

 الغالف األمامي - أ
 اللوحة التشكيلية -

 لفاسم المؤ  -
 العبارة التجنيسية -

 اسم دار النشر -
 الغالف الخلفي - ب
 صورة المؤلف -

 نمط النص -
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 غالف اصطالح الوهم -2
 الغالف األمامي   - أ

  اللوحة التشكيلية -
يف غالف اجملموعة جيد القارئ 
اللوحة "تتجه إىل مستوى من االبتكار 
الفين الذي يلتقط احلّس الشعري املتفجر 

وتبدو معامل الرسم/اخلط  ،(1)يف النص"
غري واضحة، يف اللوحة التجريدية على 

 (2)غالف جمموعة )مصطفى دحية(
. هذا (3)الشعرية )اصطالح الوهم(

العنوان الذي جاء مكتوبا باخلط املغريب، 
مما يعطي إحياء قويا كما جاءت أشكال 
اللوحة غامضة املعامل، والشكل، 

رّي أّن املقاطع اليت تغ" واملالمح؛ حيث
حجم خّطها وأخذت بالتايل بعداً 

، وكل شيء مكتوب باللون األسود فوق أرضية (4)تشكيليًا قد تعلقت بفّن الرسم ذاته واستدعته تصرحيًا وتدقيقاً"
، فهو من األلوان الرئيسة (5)غالف باللون األصفر الباهت، ومن خاصيته أنه "يتصف بالثبات وباالحتواء الذايت"

 Frederick األزرق، كما أنه لون حيمل تناقضه معه على رأي )فريدريك بورتال( إىل جانب األمحر و 

                                                           
 . 40 ص ،2002 دمشق، ،370 ع األديب، املوقف جملة(. والعتبة العني: )علي حداد،(1)
 .املاء وبالغات الوهم، اصطالح ديوان له صدر النباتية، البيئة يف املاجسرت على حصل اهلامل، يف 1961 ميالده تاريخ كنعان، دحية مصطفى(2)
 .1993 للمبدعني، الوطنية اجلمعية منشورات ،1ط. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(3)
 . 2008 آب متوز، ،447،448 األديب،دمشق،ع املوقف جملة(. أمنوذجاً  حليفي لشعيب البيزنطي مقهى بيةاملغر  الرواية حداثة يف: )رضا صاحل، بن(4)
 . 130 ص ،1975 القاهرة، الثقافة، وزارة. السينما يف اللون مجاليات: الرمحن عبد سعيد قلج،(5)
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Portal(1) احليوانات اليت الصحراء، وألوان بعض  بلون -خاصة-، فهو لون تقليدي ينعكس عند العرب
 ميتلكوهنا.

سواء كان  إن اللون هو"ذلك التأثري الفسيولوجي اخلاص بوظائف أعضاء اجلسم الناتج على شبكية العني، 
. (2)ناجتًا عن املادة الصباغية امللونة أو عن الضوء امللون. فهو إذن إحساس ليس له وجود خارج اجلهاز العصيب"

وبالتايل فاللون األصفر يرمز إىل الشمس، والضوء، واحلياة، واحلكمة، والتفاؤل، والسعادة، والسيطرة، واالرادة، 
جوهر اللون إذن يتأسس من خالل خربة نفسية قائمة على أساس  ف (3)وهو "لون اإلرادة واجملد والثروة"

، واللون يف حقيقته العلمية ظاهرة فيزيائية ذات طبيعة اهتزازية؛ فهو يشرتك هبذه الطبيعة االهتزازية مع (4)فسلجي
له أوطأ  الصوت، ولذا فإن ما مييز األلوان هو ذبذباهتا اخلاصة بكل منها يف الثانية الواحدة، فاألمحر مثالً 

 .(5)الذبذبات، والبنفسجي له أعالها

وما يهمنا يف موضوع اللون هو شعريته، حني يصبح عنصرًا من عناصر العتبات، وبالتايل يكون عنصرًا من 
عناصر تشكيل املشهد الشعري، ويتحقق ذلك التناسخ؛ أي انتقال روح اللون من وجودها الكيميائي إىل وجود 

لك حتمل العالمة اللونية خصائص اللون الذي التصق هبا دالليًا يف مركب عالمي تنهض به اللغة وبذ
)الدال/املدلول(، فاللون يسهم مع الصوت واحلركة يف تكامل املشهد الشعري. والعالمة اللونية مثلها مثل اللون 

رمزيا ال مياثل حضوره  الزييت، أو املائي، أو الشمعي، أو غريه قد جيسد به املبدع مشهدًا أيقونيا، أو إشارياً، أو
الواقعي، مثل رسم السماء سوداء بغيوم محراء يف رمزية احلرب والدمار. وانطالقا من ذلك جند مصمم غالف 

من  )اصطالح الوهم( قد حاول من خالل اجلدل بني الشفهي واملكتوب يف النص الغاليف جتسيد ما غيبته الكتابة
 مسات شفهية يف النص املكتوب.

ملتمكن من صناعته يوزع األلوان كيف يشاء يف فضاءات لوحاته، وقد يستهويه أحيانا جمرد اللهو إن الرسام ا
يف  (6)اللوين لشدة ولعه وافتتانه باللون، يف حالة من حاالت الشعرية وتداعياهتا، فالكثري من اللوحات التجريدية

                                                           
  .46، ص السينما يف اللون مجاليات: الرمحن عبد سعيد قلج،(1)
 . 7ص ،1979 املعارف، دار. اللون نظرية: حيىي ، محودة(2)
 .167ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(3)
 .169ص ،1989 ،11 ع بغداد، األقالم، جملة(.  احلديث العراقي الشعر يف اللوين التشكيل: )صابر حممد عبيد،: ينظر(4)
 .  181ص ،1984 بغداد، جامعة العلمي، والبحث العايل ليمالتع وزارة ،1ط. األلوان و التخطيط: كاظم حيدر،: ينظر(5)
 . الطبيعية اللغة يف( امللموس) به يعارض مصطلح ـ:  التجريد(6)
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بية يف كينونة ق سحيقة غامضة ضباالفن التشكيلي تتوزع ألواهنا يف فضاء متخيل هو استبطان ذايت ألعما
 )اإلنسان/املبدع(.

صفحة غالف )اصطالح الوهم( قد مت فيها حتويل التجربة الكتابية داخل العمل الشعري، إىل جتربة  إنَّ 
بصرية متثلت يف صفحة صفراء كتب عليها كلمـات متداخلة غري مقروءة، تتخللها كلمات ممحوة تدفعنا للبحث 

النص. اخلراب والركود واخلوف، والرتقب احمليط به نتيجة للوضع القائم الذي تسيطر عليه  عن دالالهتا يف جسد
ضبابية الرؤية. وبالقراءة خنرتق احلدود التقريريّة )الظاهر( يف حماولة للكشف عن اإلحياء )الباطن( الستخالص 

ذلك عملّية التفكيك لكّل مرّكبات األثر خمتلف العالقات بني العناصر التشكيلّية واألنساق التعبرييّة، وتتوّلد عن 
الفيّن، ونسيجه الداخلي بغية استجالء ما ختفيه الرموز والدالالت. ويف األثناء تتحّدد قناة التواصل بني الباث 

وحني اختار مصمم الغالف التجريد بوصفه لغة تعبريية فإنه اختار اللغة  )الفنان( واملتلّقي )القارئ( عرب اخلطاب.
 يع النطق مبا ال يستطيع اآلخرون.رة اليت تستطاملشفَّ 

مادي هو ون الرّ الناتج عن األسود املخفف بسبب احملو هلذه الصورة له دالالته؛ فاللّ  ماديون الرّ اختيار اللّ و 
مزيج من األبيض واألسود، )النور والظلمة(، )الوضوح والغموض(، )األمل واليأس(. ومن دالالت هذا اللون أنه 

الغموض والفوضى، وعلى اختالط األمور، وعدم االستقرار. ومن املالمح النفسية هلذه املساحة اللونية  عالمة على
 اليت تعكس املوقف النفسي للشاعر.الرمادية ارتباطها حبالة من التعب والسأم واملرارة وعدم املصاحلة 

الواقع املعيش للجزائريني،  ويف اللوحة استخدم الفنان اللون األسود يف حتديدها، والذي قد يشري إىل
واستخدم اللون األصفر الذي كان سيد هذه األلوان حني غطى مساحة كبرية من اللوحة. فإذا كان يشري أحيانا 

على املوت، فاالصفرار هنا داللة على  إىل الشمس واحلرارة، وإىل املرض والوهن فإن االصفرار على الغالف داللة
بظهور اللون األصفر، فأصبح الرحيل مصفرا.  وت، فالزرع تظهر به آثار الزوالامل اللون األسود؛ الذي هو رمز

وهذا يعين أن هذه األلوان السابقة الذكر تلتقي مع العنوان مباشرة، ولعل القصد من وراءه متييز الراهن اجلزائري 
 هبذا اللون، وسيطرته متاماً داخل النص الشعري. 

 
                                                                                                                                                                                                 

 . سيمات على يشتمل ال ما على أو ، ضعيفة سيميائية يكون ما على( التجريد) ويطلق ـ
 ( .التيمي) أو ،( التجريدي التصويري املكون) اباخلط داللة مستوى على مييز كما ،( التصوري) مع( التجريدي) ويتعارض ـ

 .  61ص ،1985 البيضاء، الدار وسوشربيس، بريوت، اللبناين، الكتاب دار ،1ط. املعاصرة املصطلحات معجم: سعيد علوش،: لالطالع
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اليته يف حد ذاهتا داللة حتيل على فعل إعادة التشكيل، إننا نكتب ممارسة احملو على اخلط بكل مج إنّ 
ضّمنة يف كتابه  ومنحو البياض، كما منحو الكتابة إلعادة صياغة املعىن من جديد، ويكتب )بنيس( يف مقالته

ُ
امل

ني له وال إثبات. والكتابة بالنسبة يل فعل ال يق )كتابة احملو( املعنونة بـ)أجوبة مهددة( قائال: "مهميت أن أكتب.
كن يف جليل احملو، حيث تنعدم احلدود وينتفي األصل والنموذج. كتابة يتيمة. السّ  ه فعل احملو ذاته. أكتب بغايةإنّ 
فسحة حريتها لرتحل يف متاه  تأخذ الذات  الفراغ واحللزون واهلذيان واهلاوية. كتابة تشتغل ضد املعىن. فيها وهبا هلا

 .(1)هو جدارها"

عند التدقيق يف تداخل هذه احلروف، ويف هذه اللوحة اليت يفجرها الفنان بالطاقات اإلحيائية  ناولكنّ 
للزخرفة، وتشكيل احلرف العريب جند عبارة: )يا ياء عمري :هل إىل ألف اهلُوية وجهة؟( "مما يؤدي إىل إجياد فاصل 

، وهي (2)هنا بذلك توجه بصر القارئ "بصري واضح بينها، وبني بقية الكلمات اليت تعد جزءا منها، فضال عن أ
العنوان ضمن القصائد اليت احتوهتا اجملموعة الشعرية اليت جاءت بنفس  (3)موجودة يف نص )اصطالح الوهم(

 املركزي نفسه للديوان . 

ففي منهجية التشكيل اللوين يف )اصطالح الوهم( استعانة بثيمات فنية ذات صلة وثيقة بالرسم واللون 
زخرفة اإلسالمية واخلط العريب، فهما عنصران متأصالن يف التكوين احلضاري للعمارة والفنون العربية، بل أبرزها ال

مييزاهنا متييزاً عميقاً، فضاًل عما هلما من دالالت فلسفية ضاربة يف عمق الالشعور اجلمعي العريب فهما زينة القرآن، 
املخطوطات. ويشري هذا التوظيف الفين ملصطلحات الفن واحملاريب، واملساجد، والقصور، والبيوت العربية، و 

اإلسالمي إىل شعرية عربية الروح، والنشأة، والثقافة، والتكوين تنفعل وتتأثر وتتفاعل مع مجاليات احلرف العريب، 
حيث "انطلق اخلط العريب من مصادره الكنعانية يف )جبيل( حيمل أشكاال أكثرها هندسي، وتطور فيما بعد حىت 

، وجاء بطقوسه الفنية اليت محلت (4)أشكاال لينة تارة أو هندسية منكسرة أخرى أو لينة ومنكسرة معاً" أخذ
لألجيال ثقافة األسالف، وفتوحهم يف االيدولوجيا، والفلسفة، والعلم، واللغة، ومستويات الوجود اإلنساين 

 املتسامي. 

                                                           
 .67ص. 1994 املغرب، بوتقال، دار. احملو كتابة: حممد بّنيس،(1)
 .30 ص ،2001 اللبنانية، املصرية الدار ،1ط. صحفيال اإلخراج: الغريب سعيد النجار،(2)
 .  65 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(3)
 .81ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(4)
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جته "من شكله البدائي إىل شكل فين مل يعد له حّد وبعد تطور الكتابة تطور معها فن الزخرفة واخلط الذي ا
، والذي مل يكن الغرض منه القراءة فقط، بل إعطاء صورة مجيلة للناظر؛ ترتك يف نفسه أثرا، (1)يف التفنن والتغيري"

وقد زُخرف فضاء الغالف باحلروف العربية، وهي حبكة يلجأ إليها بعض اخلطاطني البارعني الذي يفجرون 
الزخرفية، والتشكيلية للحرف العريب ليس اعتمادا على القواعد الثابتة هلندسة احلروف، بل اعتماداً على  اإلمكانات

ما تنتجه تداخالت احلروف اجملردة والكلمات من تكوينات زخرفية متجددة، و"صيغة فنية جمردة ال ترتبط باملعىن 
ط ذاته، وتزداد مكانة اخلط الفنية كما يزداد بعده بذاته بل بصفته القدسية اليت أصبحت مجالية تبعا جلمالية اخل

، فتصبح احلروف بوصفها عالمات رمزية، (2)عن وظيفته البيانية، وتصبح الصيغ اجملردة اليت هي من توابع اخلط"
وبؤرة تتوالد منها التكوينات بني امتدادات احلروف واحنناءاهتا يف بنية دائرية منفتحة على أفق ال هنائي من 

تماالت الداللية "حيمل ]فيها[ احلرف دالالت خمتلفة، فهو جزء من كلمة تكونت بفعل ارتباط أحرفها االح
، وهي إشراق صويف ترتسم فيه البنية الدائرية للكون يف حمراب العقل املتأمل الباحث عن (3)ارتباطا عضويا باملعىن"

يف األشكال التجريدية أو يف الرموز غري  الكشف "لذلك يتمثل التعبري املالزم للتفكري الروحاين والصويف
 .(5)، وتصبح ماهية احلرف يف الُعمق الصويف تتمثل يف أنه هو ما خُياطبَك به احلق من العبارات(4)التشبيهية"

ومفارقة اللون هذه متنح العنوان بعداً إحيائياً، فاألسود يشري إىل حياة الشاعر الصعبة )املأساة واملوت والدمار 
يلها وآالمها. حياة سوداء، وزمن أسود(. وسنجد النص يستمر يف إضاءة دالالت العنوان، مع تواصل بكل تفاص

القراءة ومع توايل تقليبنا لصفحات اجملموعة الشعرية، وما بني النص ولوحة غالفه، تتضح دالالت أخرى للعنوان، 
وءة، تتخللها كلمات ممحوة تدفعنا وهكذا هي صفحة الغالف صفحة صفراء ُكتبت عليها كلمـات صغرية غري مقر 

للبحث عن دالالهتا يف جسد النص، فنجدها يف قوله، وهكذا إذا كان العنوان عالمة سيميائية، تعلو النص 

                                                           
 .80ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(1)
 .81،80 صص نفسه، املرجع(2)
 .101ص السابق، املرجع. العريب الفن اليةمج: عفيف هبنسي،(3)
 .88ص نفسه، املرجع(4)
 .130ص ت،.د ،2ج بريوت، صادر، دار. املكية الفتوحات: عريب ابن(5)

 



  

 

130 

ومتنحه النور الالزم، فالنص باملقابل له التأثري نفسه على العنوان. فالتعالق بني النص وعنوانه، يعطينا احلق أن 
 وان الداللة املولدة.ح الوهم( عننسمي )اصطال

نشري إىل أن العنوان كتب باخلط املغريب، وباللون األسود العريض، وما حيمله كل ذلك من داللة ترتبط 
وتؤكد داللة بنية املنت الشعري. فاللون األسود ختتلف داللته من قوم إىل قوم، ولكن داللة هذا اللون يف النص 

م. ومن جهة أخرى، يشري اخلط املغريب إىل عصر ذهيب عاش نشوة الشعري توحي إىل القتامة والراهن املتأز 
االنتصار. لكن هذه األمة مل حتافظ على مكاسبها لتنغمس يف راهن مأساوي من الفنت آخرها الراهن التسعيين، 
 وكأن الكاتب يريد أن يستحضر ذلك النموذج املثايل، وهو يكتب عن وطنه الذي مل يتعلم من تارخيه شيئاً، وبقي

التشكيليـة يف العمل اإلبداعي املكتوب بلغة اخلطوط  وعلى هذا األساس نرى أمهية اللوحة  يكرر األخطاء نفسها.
الفنية  اللغة ميكن متظهر الواقع أو التعبري عنه أو اإلحالة إليه، بل حتيل هذه اللوحة واألشكال واأللوان، ومن هذه

 أو هناك يف فضاء النص املكتوب.ا إىل ذوات ووحدات تركيبية وداللية تتناثر هن

واخلط العريب" هذا الفكر الساكن كما يقول األولون، هو إشارة معرّبة مبهجةـ ختتلف عن أية صفة من 
يتميز بالقدرة على التشكيل انطالقا من األبعاد اليت يتخذها، وهو   (1)صفات الفرح اجملاين وإن كانت تالمسه"

، وهو يف (2)ط بني داللته اللغوية والفنية، ألن "للحرف قيمة قدسية سرية"كأداة وشكل فين يقع يف املدى األوس
بعض جتلياته يستحضر تصوفاً، حيث "كان املطلق عند العريب هو املثل األعلى، هو احلق، هو اجلوهر، هو اهلل، 

 االندماج ولذلك سعى عن طريق الفن إىل إدراك احلق شأنه شأن الصويف الذي كان يسعى عن طريق االجتهاد إىل
، فحني تُرسم لوحة حروفية، تسبقنا إليها أجواء من التأمل تأخذنا إىل أعتاب اللوحة كممارسة طقوس (3)باهلل

وحيث يتحدث املتصوفة عن )شجرة  ،(4)صوفية، "إذ الكون كله شجرة حروف، أصُل نورها يف حقيقة )ُكن(
ث األَِلُف ِسنُي سكينٍة، والياُء ِسنُي َساَلٍم، يُثِمرَاِن الََم اليقني( "اليت هي شجرة احلروف املنخرقُة إىل الكشوف ، حي

أو نزوع حنو التحرر واالنطالق، كما يرتقي اخلط ذاته خملفا آثار انعطافاته يف مساء  ،(5)اللقاِء يف عامل االلتقاء"

                                                           
 .93ص. املكية الفتوحات: عريب ابن(1)
 .101 ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(2)
 .89ص نفسه، املرجع(3)
 . 78ص ،2003، لبنان ، بريوت الفارايب، دار ،1 ط. عريب ابن األكرب الشيخ مع: عصام حمفوظ،(4)
 وحسني عباس حممد قاسم: وتح در ،1ط واملنفوخ، النافخ قدر وبيان الشيوخ رتبة شرح رسالة أخرى، ورسائل الطوفان مبتدأ شرح عريب، ابن رسائل: عريب ابن(5)

 .251م،ص1998 املتحدة، العربية اإلمارات ظيب، أبو الثقايف، اجملمع منشورات ، عجيل حممد
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، ألن جماهلا هو الروح، اللوحة فــ"الفن هو صنو التصوف والفنان شبيه املتصوف، واحلالة اليت جتمع بينهما واحدة
ومصدرها خالق األرواح، وطبيعتها االرتقاء والسمو، وإدراك احلقائق اجلوهرية العميقة اخلفية اليت ال تنال إال 

 .(1)باللقانة"

، واللون والتشكيل جتتمع كلها  (2)فاحلروف، واخلطاُب ُهَنا تأسيٌس لِعاملٍَ تُعترُب فيه احلروُف أمة من األمم 
أملية ترنو حنو املثل، يف عامل من التوحد والتصوف، حيث "مل يكن املتصوفة يف منأى عن فن اخلط . يف طقوس ت

اليت مثلت قامسا مشرتكا بني  إذ إن املتصوفة أمدوا اخلط باجتهاداهتم الذوقية، اليت دارت حول وحدة اخلط 
ف اليت أخذت باهتمام النظر الصويف املتصوفة واخلطاطني وبقى اخلطاطون يغرتفون من وقفة املتصوفة مع احلرو 

وانطلقت أول ما انطلقت عالقة املتصوفة مع احلروف من خالل تفسريهم لفواتح سور القرأن الكرمي، وانشغاهلم 
وعامل إيقاع موسيقي يوقظ سكون الروح من سباته لريافق انعطافات احلروف  ،(3)بالتأويل واستقصاء أوائل السور"

 لتخرتق فضاء اللوحة حنو الالهنائي. املنسابة املثرية أبدا 

وال شك أّن املتصوفة "عمُلهم على تفسري وضعية احلرف وهيئته، ستساهم حبظ وافر يف إغناء الوعي الفين 
عامل يتقن بناءه الفنان  ليتجلى بعدها (4)عند اخلطاطني الذين حتقق لديهم التخطيط باإلحياء الداليل الروحي"

مسوه يصاحبه ذلك اإليقاع املتنوع. ويصبح "التلقي عند الفنان، مثله كمثل الوارد مستفيدًا من مشوخ احلرف و 
التحرر من ثوابت احلس   واإلشراق والفتح عند الصويف . ألهنما معا ، ينطلقان من جتربة ثوابتها األوىل واألساسية

تصال بالعامل الغييب، الذي تتسع املعرض للخدعة ، ومن قيود املادة . واالنفصال عن العامل امللموس املشهود، واال
فيه الرؤية، ويتحرر فيه الصويف، والفنان على حد سواء من ضيق االرتباط باألشياء احلسية، واملكان احملدود والزمان 
احملسوب، إن جتربتهما هذه تثمر حلظات روحية يتلقيان فيها ما مل يهيئا له، ما مل يكن هلما حبسبان، ويستمتعان 

 .(5)ذي حيرك مكامن التذوق"باالنفراد ال

 

                                                           
 .32ص ، 2001 املدارس، والتوزيع النشر شركة ،1ط. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر: حممد بنعمارة،(1)
 .58ص ت،.د ،1ج بريوت، صادر، دار. املكية الفتوحات: عريب ابن(2)
 .50ص السابق، املرجع. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر: حممد بنعمارة،(3)
 .56ص السابق، املرجع. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر: حممد بنعمارة،(4)
 .32ص نفسه، املرجع(5)
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فاخلط العريب فن جتريدي حبت ألن احلروف ليست أشكااًل تشبيهيه، "وهذا ما مّت بالفعل بالنسبة للفن 
، فهي ليست يدًا أو وجهًا أو (1)االسالمي بصورة عامة، حيث كان املتعاىَل يُعربَّ عنه دائما بصورة غري تشبيهية"

مبا صنعته الكائنات من بشر وشجر  ي بصعودها، وهبوطها، والتفافها، وعناقهاعيناً، بل هي أشكال جتريدية توح
باملرحلة الصورية اليت عرّب اإلنسان فيها عن رغباته برسم الصور  وحيوان،  فعندما ندرس مراحل نشوء الكتابة نبدأ

 ة. هكذا حىت وصلانتقل إىل مراحل اختلف حوهلا الباحثون من رمزية وصوتية ومقطعي على جدران الكهوف، مث

إىل اكتشاف األجبدية " اليت كانت حدثا هاما جدا ال ميكن مقارنته بأي حدث آخر يف تاريخ اجلنس البشري، 
، (2)وهو أعظم من ابتكار الطباعة، إذ أّن حتليل الكالم وإرجاعه إىل عناصره األولية حيتاج إىل عمل فكري عظيم"

 اليت اعتمدت على الشكل التجريدي.و 

 مؤلفاسم ال -
   

العتبة النصية الثانية هي اسم املؤلف الذي جاء مشفوعا بتسمية ثانية بني معقوفتني ]كنعان[، واالسم هنا 
القارئ من خالل العالئق اجلدلية اليت تربط اسم املؤلف بنصه، فاملتلقي/القارئ  -مينح سلطة توجيه املتلقي

، كما يستطيع حتديد اخلصائص األسلوبية والفكرية له، يستطيع حتديد هوية اجلنس األديب الذي يبدع فيه املؤلف
وال سيما إذا كان اسم املؤلف معروفا له حضور على الساحة الثقافية واألدبية باإلضافة إىل ما ميكن أن يشري إليه 

ه االسم من تعالقات ذهنية مع هوية املؤلف اجلغرافية، والتارخيية، واجلنسية )ذكر/أنثى(، وما ميكن أن يستحضر 
 املتلقي/القارئ عن املؤلف من خالل بيئته وانتماءاته وكتاباته ألهنا حتما ستؤثر يف النص املنتج.

إن اســم الشــاعر )مصــطفى دحيــة( ُكتــب هــو اآلخــر خبــط مغــريب ليؤكــد علــى االنتمــاء، كمــا جنــد محولــة هــدا 
تفز ومغـــر. يقـــول: "إىل االســم/الدال يف اإلهـــداء ليكـــون هــو اآلخـــر موجهـــا للقـــارئ وقــد جـــاء يف شـــكل فــين  مســـ

وهــذا اإلهــداء املنفلــت مــن قائمــة اإلهــداءات  مصــطفى دحية.رمحــه اهلل"، ممــا حييلنــا إىل إميــان الشــاعر املعاصــر بأنــاه
املألوفة حييلنا مباشرة إىل لوحـة الغـالف، وعمليـة احملـو الـيت ُمورسـت علـى الكتابـة، كمـا أن هـذا اإلهـداء يتعـالق مـع 

 اخللفي الذي يفتتحه بقوله: "من يدفن املوتى إذا اصفر األجل". النص املوجود على الغالف

                                                           
 .88ص السابق، املرجع. العريب الفن مجالية: عفيف هبنسي،(1)
 .97ص نفسه، املرجع(2)
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ــل أن يكــون الشــاعر داال عليــه، والــذي يُقّدمــه يف    واالســم الثــاين املســتعار)كنعان(، أو االســم الــذي يـَُفضِّ
ها إىل شكل مناورة استباقية متهد لسياق النص الشعري، أو السياق العام للمجموعة، أو التجربة الشعرية مـن بـدايت

بأنّـــه "اســـم خمتلـــف عـــن احلالـــة  philiplejeuneهنايتهـــا، هـــذا )االســـم املســـتعار( كمـــا يقـــول )فيليـــب لوجـــون(
،  والـذي بإمكانـه خطـف بصـر القـارئ كعالمـة سـيميائية دالـة إىل جانـب (1)املدنية، والذي ال يُغرّي شـيئا يف اهلويـة"

شــــاطا شــــاعريا إذا كنــــت تعــــرف كيــــف تغــــرّي االســــم، الــــدوال األخــــرى علــــى غــــالف اجملموعــــة الشــــعرية باعتبــــاره "ن
، فيلقـي هـذا الـدال بثقلـه، فــ)كنعان( يكشـف عـن مجاليـة ورمزيـة ذات داللـة حضـارية وفنيـة، (2)فبإمكانك الكتابة"

 وقيمة اعتبارية لرمزية االسم وإيقاعيته اإلشهارية من حيث الشكل، وداللته االجتماعية من حيث املضمون.

نص )اسم مستعار( مارس )دحية( حمو الذات ليمنح احلياة لكنعان، وكما كان  اسم)حقيقي( يعمقه
)االسُم( كشفًا للهوية، فاالسم كذلك حجب هلا، وهاهنا يغدو )االسم املستعار( ـ عند حدوده األوىل ـ إظهاراً 

ـ اللغة وحمموالهتا  للذات وحجباً هلا يف وقت واحد، فكان )االسم املستعار( حتواًل من ذات إىل ذات تـخضع لبناء
 لشروط )االستعارة( وآلياهتا.

ومن )دحية( إىل )كنعان( ينكشف اخلروج من الذات إىل ذات أخرى باسم ليس جمرد عالمة للتمايز إمنا  
حتقيق انتماء خيلعه ذلك التقاطب الرمزي بني االسم واملـسمى. إنه هبذا املعىن عتبة تفصل بني هويتني ومعنيني: ما 

عد. فـ)االسم املستعار( )كنعان( يريده )دحية( أن يتحول إىل لقب حتقيقا الستقالله وكينونته، وال حيدد قبل وما ب
امسه بل جنسه وهويته وانتماءه ومعتقده، ويصبح سيد نفسه أو أبا لنفسه. )كنعان( يضع ما قدَّره على نفسه جنبا 

تظر الشاعر مباركة هذه الوالدة الرمزية اجلديدة من إىل جنب مع ما قدَّره والداه عليه )مصطفى دحية(. وبعدها ين
القارئ جتسيدا حلرية أن خيتار اإلنسان امسه ليغدو االسم الثاين )املستعار( معربا عن هوية جديدة بكل ما حتمله 
هذه اهلوية من أفكار ومعتقدات، ويرتافق االمسان: مدين موجود بالقوة ومستعار موجود بالفعل يصل إىل املتلقي 

 عن طريق امليثاق األديب بني الكاتب والقارئ.

حياول )كنعان( كـ)اسم مستعار( أن ينفي االسم املدين القدمي، ويتحول ـ أدبيا ـ إىل عتبة أوىل من عتبات 
 -األصلي واملستعار -النص يف غالف اجملموعة الشعرية، إضافة إىل املرجعية الذهنية للقارئ، وحيتل االمسان 

كمن أمهية أحد االمسني يف طريقة تقدميه على صفحة الغالف، و)مصطفى دحية( يقدم امسه غالف الكتاب. وت
                                                           

(1)
Regaieg, najiba :Djabar assia du pseudonyme a l’emboitement naratif. Reél et imaginaire 

de la femme dans la lettérature du maghreb au 20 ème siècle, colloque, coordination 

scientifique hédia khdhar- biet el Hikma, 1
er

 édition, 2004,p164. 
(2)

Ibid, p165. 
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املدين على امسه األديب املستعار )كنعان( ـ بني معقوفتني ـ لعله تلميح إىل ما كان عليه سابقا، أو لعله يشري إىل 
 رغبة عودة )دحية( إىل ذاته األصلية.

األرجواين،  األمحرنظريات حول هذه التسمية، فهي حتمل معىن اللون  )كنعان( من )الكنعانيني(، وهناك إنّ 
اخنفاض،  إما للون بشرهتم احلمراء أو لصبغة محراء أرجوانية كانوا يتقنون إنتاجها، أو أن التسمية )كنع( حتمل معىن

وبالتايل فالكنعانيون سكان األراضي املنخفضة. ويف كال النظريتني يكون تسمية )الكنعانيني( قد أطلقت عليهم 
من أقوام أخرى، وهناك نظريات أخرى تشري إىل أن االسم قد يكون امسا قد أطلقه )الكنعانيون( على أنفسهم. 

حطاين، وكانوا يتكلمون اللغة الكنعانية، وديانتهم الوثنية، و)الكنعانيون( ساميون عرب نظرًا ألصلهم العريب الق
ومن آهلتهم )أيل( و)بعل(، وقد بنوا عدة مدن يف فلسطني منها: )أورشليم القدس( اليت كانت تسمى )يبوس(، 

ن واليت بناها )اليبوسيون( نسبًة إىل )يبوس( بن كنعان و)شكيم نابلس، وبيت ايل بيتني وجمدو ومدينة صيدا(، وكا
 مدينة يف فلسطني. ومن ملوكهم )ملكي الصادق( الذي التقى إبراهيم )عليه السالم( وكان موحداً.  118هلم 

  العبارة التجنيسية -
لنطرح سؤاال ما الذي جعل عبارة )شعر التجنيسية( تنحدر إىل األسفل خبط رقيق ال يلفت انتباه الناظر؟ 

 وعلى حد قول الشاعر يف التوطئة: ل واحلقيقة فرع ألننا قد يريد بذلك أن يرسخ يف أذهاننا أن الوهم أص

وهاَمَنا 
أ
 حين تغدو ألنوأميُس أ

ْرَحامنا 
أ
شوء فُنبدىء أ  يجتبينا مالك ألنُّ

ة هللا إما أجترحنا مدأد ألحقيقة
أ
  َتْنَتفي هيا

 : حين َيْمُثُل ثلث ألحقيقة
قالُمنا َمْوَتَنا            

أ
 .(1)َتْنسُخ أ

يء وهم فال نصل إىل حقيقته إال عند موتنا. وقد جاء الغالف مبهما بأشكال غري وبالتايل يظل كل ش
واضحة، واألشياء أخذت شكل الصورة املنزاحة عن الواقع واملتجاوزة للعامل املادي. وباللون األصفر الذي يعرب عن 

 رؤيته. يقول يف الغالف اخللفي: نظرة الشاعر اخلاصة، و 

 
أ
 جل من يدفن ألموتى إذأ أصفر أل

 هب غلة ألذكرى تجيء من أنحسار ألموت 
ناملها 

أ
 هب لغة ألتوجس تحتوينا في أ
 فمن يسم ألضحايا بالشهادة ؟ 

موأت من حمى ألسياسة ؟ 
أ
 من ينصف أل

                                                           
 . 13 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح:  مصطفى ، دحية(1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 .(1)من يرد إلى ألشهيد جالء وحشته ؟
 

 الغالف الخلفي  - ب
  صورة املؤلف -

إّن األغلفة مصممة بشكٍل 
معاً،  مقصود لرتويج فكر املؤلف وصورته

أحدمها يغذي اآلخر، كل منهما 
يستكمل النقص املستمر للمعىن، أو 
يعطيه حيوية ما، أو يعرضه بطريقة الئقة 
والفتة للتلقي؛ إذ تشهد أغلفة الكتب 
من مّدة ألخرى حتّوالت نوعية يف جنس 
الغالف نفسه، فمن غالف اجملّرد من 
الصورة إىل غالف بصورة املؤلف. وما 

سيميائي لأليقونة على يفرضه البحث ال
أهنا "أي شيء يؤدي عمله ووظيفته  
كعالمة انطالقًا من مسات ذاتية تشبه 
املرجع أو املشار إليه وهكذا فإن األيقونة 
تقوم على مبدأ املشاهبة بني العالمة 

سرب املعىن اليت نقوم بالكشف عن بعدها الداليل/ التأويلي، و  (2)ومرجعها.كما هو احلال يف الصور الفوتوغرافية"
و"ختتلف آليات قراءة الصورة وقواعد القراءة، عن قراءة النص األديب، ، املسترت حملتوياهتا، والسر اخلفي ملوضوعها

وإن احتفظتر بشيء مشرتك معه. إن القراءة التأويلية للصورة بوصفها قرينًا ذا لغة وقواعد خاصة، هي مفهومة 

                                                           
 .4ص الغالف،. الوهم اصطالح: مصطفى ، دحية(1)
 .180 ص ،2002 املغرب، الرباط، العريب، الثقايف املركز ،3ط. األديب الناقد دليل: سعد البازعي، و ميجان، الرويلي،(2)
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وتضم الصورة عدة عالمات  .(1)املعىن املتسع املمنوح للنص راهناً"غدت بداهة يف عامل امليديا املعاصر ضمن 
 بصرية تشكيلية جاءت لتعطي دالالت خمتلفة. 

سم والتصوير يف العصر احلديث هو عمل توجهه االنفعاالت واألحاسيس، واملتناقضات الصارخة الرّ  وفنّ 
لصورة. وتشكل الصورة عتبة تضاف إىل بقية واالحباطات الذاتية واألحداث، وهو عملية نفسية مثرية تنعكس يف ا

العتبات األخرى، تساعدنا على وضع تصور أويل عن الكتاب، خصوصا وأنه يف عصرنا هذا ال يكاد خيلوا كتاب 
من صورة فوتوغرافية، أو تشكيلية، وهذا يدفعا إىل طرح تساؤالت تتعلق مبضمون اللوحة اإلرسالية اليت تود الصورة 

كالعنوان، هلا وظيفة تشويقية وتسويقية، تسعى إىل جذب  ا مبضامني الكتاب، والصورة متاماتبليغها، وعالقته
 .قراءة املؤلف اهتمام القارئ لتوريطه يف

وحنن هنا أمام صورة نصفية لشخص هو الشاعر صاحب اجملموعة تعرب عن حدث ما أو خرب، ومثلها ينشر 
لنوع من الصور للفحص؛ حبيث حيرص ملتقطها على عادة مع حديث صحفي أو تصريح سياسي. وخيضع هذا ا

تتالءم مع مضمون اخلرب أو احلوار أو التحقيق. وهنا  –قطت له الصورة الذي التُ  –أن تكون مالمح الشخص 
مضمون اجملموعة الشعرية؛ حيث" تبقى رؤية املصور الفوتوغرايف والرسالة اليت يود أن يوصلها إىل من يشاهد 

  .(2) هذا املوضوع بعد تعرّفه بالطبع على مزايا وعيوب األلوان أو األبيض واألسود"أعماله هي الفيصل يف

جاءت هذه العتبة يف )اصطالح الوهم( لتشّكل إضاءة عامة، وقد وضعت يف الزاوية اليسري صورة  
ذه باألبيض واألسود للشاعر )مصطفى دحية( للتأكيد على شخصية الشاعر احلاضرة يف العمل. وقد متثلت ه

العتبة أشبه مبلخص مكثف، وقد يطالع القارئ هذه الصفحة قبل الشروع بقراءة اجملموعة، ومتثل له على هذا 
استخدم الشاعر إمكانيات تأويل االستعارة البصرية يف  الصعيد إضاءة جمدية قد تشجعه على املضي يف القراءة.

 (.وإحيائية بني النص الشعري والبصري )الفوتوغرايفالصورة الفوتوغرافية على حنو أدى إىل تكوين عالقة متداخلة 

إن جتاُوُر العنوان والصورة يقيم عالقة من طبيعة شعرية، والصورة املصاحبة للنص لعبت دوراً يسميه )روالن  
(، " ]والذي[ يرى )...( أّن الصورة الفوتوغرافية كرسالة تتكون من ثالثة عناصر ancrageبارث( باإلرساء )

صدر الرسالة، القناة اليت متر عربها الرسالة واملتلقي. ميثل جانب املصدر املصورون الفوتوغرافيون أو من أساسية: م

                                                           
 .10 ص ،2006  متوز ، 722 ع الثقايف، املدى(. الصورة يف سيميولوجية قراءات: )لعييب شاكر البغدادي،(1)
 .السابق املرجع(. مسيوطيقي حتليل الفوتوغرافية، الصورة قراءة: )احلسن ،املنعم عبد(2)
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خيتار الصور ويضع عناوينها أو التعليقات املصاحبة هلا، أما القناة فهي الوسيلة اإلعالمية سواء كانت مطبوعة أو 
،  ألنه دعم معىن واحدًا هلا، بني (1)الة املصورة إىل املتلقي"مرئية أو اليكرتونية اليت يتم عن طريقها نقل هذه الرس

جمموعٍة من الدالالت املمكنة. وقال النص ما قالته الصورة. ولنا أن نُأوِّل الصورة من العنوان. وهنا نرى إىل أن 
ه )العنوان املرئي خاضع للتأويل بطبعه الداخلي من جهة، ومن جهة ثانية بسبب العناصر الداخلة عليه من خارج
 يف هذه احلالة(، ناهيك عن أن التأويل ال يستقيم إال مبعرفة السياقات املخصوصة، وباملعرفة بشكل عام.

رافقت الصور الفوتوغرافية الديوان يف تآلف أحدمها مع اآلخر يف املعىن التأويلي، مما يفرض علينا أن نفكر  
؛ أي املرور على لغة التأويل البصري، "وهذا يؤدي بالضرورة باملرور على النص الشعري، ونص الصورة الفوتوغرافية

وهبذا ، (2)إىل اخلروج من احليز املطلق للصورة إلقامة نوع من التواصل مع أنظمة دالة أخرى ويف مقدمتها اللغة"
غرافية ميكننا التأثري على مصري القراءة والقارئ ما جيعل من النص البصري بكل وحداته )الكلمة، الصورة الفوتو 

اإلضافة إىل النص اللغوي املرافقة(، لغة غنية وحية قابلة للتأويل بصريًا من أجل حتليل نص الصورة الفوتوغرافية ب
 الشعري.

إن املرئي ليس أمرًا موضوعيًا معطى بطبيعته كما قد نعتقد ألنه ال يقول الشيء نفسه بالتأكيد يف حالة 
رة مثة معىن غائب قابل للتأويل إىل درجة التفارق تزعم النقل دخول هذا النص أو ذاك على عمله. يف الصو 

املوضوعي التام احملايد وتوحي به. ومثة عالقة تالُزم بني الصورة والعنوان تؤيد الفكرة اليت تقوهلا الصورة، وهناك قدرة 
أن استخدام الكالم معقولة من اللعب على الكالم وتوظيفه مبهارة العارف منح الصورة معىن مثرياً. ومن الواضح 

معينة هو وظيفة شعرية عن جدارة وفكرة اإلزاحة بوصفها من صلب الشعري  écartementبإزاحات 
poétique  تشتغل كذلك أثناء هذه العالقة املتأرجحة بني العنوان  والنص، ومثة الكثري من هذه اإلزاحات يف

 واملطبقة بشكل غري آيل على العامل األيقوين. الصورة وهي تطلع كلها من درس )البالغة اللغوية( املقروءة،

تفصح )الصور الفوتوغرافية( اليت ُوضعت على الغالف عن معاٍن غزيرة، تُؤوَّل فيما بعد باللغة اليت ميكن أن 
نطلق عليها لغة التفسري والتأويل. وهذه اللغة، حتاول أن تُنِشئ نّصًا من مادة سيميائية ماثلة يف حيثيات الصورة 

وهكذا فاخلطاب الرمزي للصورة الفوتوغرافية مشكل سلفا من قبل اجملتمع والتاريخ والثقافة  توغرافية نفسها.الفو 
واللغة، حيث "لفهم املعىن االجيايب للرسالة املصورة ال بد من معرفة الواقع الثقايف واملعرفة االجتماعية اللذين 

                                                           
 .السابق املرجع(. مسيوطيقي حتليل الفوتوغرافية، الصورة قراءة: )احلسن املنعم، عبد(1)
 .128ص ،1998نوفمرب ،13الثانية،ع السنة ونقد، فكر جملة(. البصرية السيميولوجيا يف قراءة: )حممد غرايف،(2)
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. فصورة )مصطفى دحية( يف الغالف اخللفي (1)جمتمع وآخر"يفسران االختالف يف النظر إىل الرسالة املصورة بني 
للمجموعة الشعرية تنتمي كرسالة إىل الصورة الفوتوغرافية باألبيض واألسود؛ حيث ال حنتاج إىل تقنيات متقدمة يف 

تاج انتقاء األلوان، بل إىل فيلم باألسود واألبيض ما دام الشاعر بصدد توثيق األحاسيس "ذلك أّن بعض الصور حت
إىل أن تكون ملونة، بينما البعض منها من األفضل أن تكون باألبيض واألسود، فموضوع مثل الفقر مثال من 

 .(2)الصعب تصويره كموضوع مأساوي باأللوان"

واليت يضع فيها الشاعر يديه على خديه ويظهر  إّن قوة الصورة تتضح جليا يف العناصر اليت تشكلت منها. 
تعرّب الصورة عن اقرتان بأنه حيمل مها ثقيال، ويعايش واقعا مرا، و  أية مسحة فرح، يف إحياء فيها وجهه خاليًا من

مباشر بتجربته الشعرية املثرية. صورة جرداء من أي سعادة. والقصائد هي األخرى عبارة عن صور بالغية تكاد 
الت اليت ميكن استنباطها من  تكون ناطقة باألمل. الشاعر يصنع نّصًا آخر ليس من كلمات شعرية، بل من دال

 كّل حركة يف صورته الفوتوغرافية. 

فالالفت يف هذه الصورة هو وجه متجهم وقامت حيتفظ باملزايا السيكولوجية العميقة لشخصية )دحية(. 
صورة فوتوغرافية تفصح عن معىن واحد هو أّن: القدر والشعر يلعبان بالشاعر، ويصنعان منه تراجيديا حقيقية، 

ما جعله يذهب، يف إهدائه إىل القول: "إىل مصطفى دحية .. رمحه اهلل." تكشف تقطيبة جبهته اليت وهذا 
صنعت خطني حلميني متجاورين، وهتّدل جفنيه العلويني فوق عينيه، عن بنيته السيكولوجية املعّقدة. وتعرب الصورة 

الد يف تلك العشرية السوداء . حيث كما تعكس الوضع اخلطري الذي آلت إليه الب   عن املوت يف كامل خدعته
 اجلزائريني مهدد باخلطر.  واطننيأصبح أمن كل امل

لذا نستطيع القول أن عصرنا هو عصر الصورة يف أكثر من معىن، عصر ميجد الصورة مقابل احملتوى،  
بدل العمق،  والشكل بدل املضمون، واملظهر عوض املخرب، واملبين حمل املعىن، والظاهر مكان الباطن، والسطح

وتوحي الصورة الفوتوغرافية مبجموعة من  .(3)إىل حد أننا نستطيع أن نقول أن عصرنا حبق هو عصر البنية
الدالالت يبقى للقارئ اختيار أو إنتاج البعض منها. وهكذا فإن قراءة الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد القراء. 

                                                           
 .السابق املرجع(. مسيوطيقي حتليل ، الفوتوغرافية الصورة قراءة: )احلسن املنعم، بدع(1)
 . نفسه املرجع(2)
 .62ص السابق، املرجع. العني وثقافة األذن ثقافة: السالم عبد العايل، عبد بن(3)
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مفتوحة إىل ما ال هناية.ألن تلك القراءات تظل حسب  ولكن اختالف القراءات ال يعين أن الصورة تبقى
 .(1)مرتبطة باملعارف املستثمرة يف الصورة : معارف لغوية، أنرتبولوجية، جتريبية، مجالية  )بارث(

وعلى هذا األساس فإّن الصورة الشخصية للشاعر املوضوعة على الغالف اخللفي اليت تفيض كآبة، هتدف 
أساوي، وتسويق مجالياته وأفكاره. وتتميز الصورة الفوتوغرافية حسب )روالن بارث( إىل اإلشارة إىل وضعه امل

بكوهنا ذات استقاللية بنيوية. وتتشكل من عناصر منتقاة، ومعاجلة وفق املطلبني اجلمايل واإليديولوجي الذين 
  .(2)يعطياهنا بعدا تضامنيا

حمكومة بقانون مجايل، هو أن الصورة أكثر إحياًء  وتبدو العالقة بني )الصورة الشخصية( و)الصورة اللغوية(
للعني، وحتفيزًا لسائر احلواس األخرى لتَـَقبُّل اإليهام حبقيقة املعىن. الصور الشخصية حتاكي األصل متاماً، وهذه 

هتا أو الصورة ملونة بألوان املأساة اليت تتفق مع قاعدة النّص املأساوي ألّن "نوعية الصورة من حيث األلوان ودالال
. وقد مت ذلك بآلة تصوير عادية ألن املصور يف مثل هذه (3)األبيض واألسود وتدرجاته تقدم معاين احيائية متغرية"

صورة فوتوغرافية، ذات بعد سياسي  الظروف ال حيتاج إىل آلة تصوير فائقة الدقة، بقدر حاجته إىل مشهد دامع.
ي آلت إليه البالد يف تلك الفرتة العصيبة من تاريخ اجلزائر. واجتماعي؛ سياسي ألهنا عكست الوضع اخلطري الذ

 أهلهم وأقارهبم يف عهد اإلرهاب. واجتماعي ألهنا صورت حالة بعض األفراد الذين فقدوا

 نمط النص  -

يعّد الغالف اخللفي مساحة متاحة ألنه عنصر جديد للشاعر أو دار النشر لوضع ما هو مناسب يف صاحل 
ضاءة للمجموعة يكتبها الشاعر نفسه، أو ناقد معني، أو متخصص يف دار النشر ذاهتا، ويف العمل، فقد حتمل إ

 :(4)جمموعة )مصطفى دحية(، اختار الشاعر مقبوسا من قصيدة )مدونة أخرى للموت(

 من يدفن الموتى إذا اصفر األجل
 هب غلة الذكرى تجيء من انحسار الموت 

 هب لغة التوجس تحتوينا في أناملها 
                                                           

 .32 ص ،2005 وهران، والتوزيع، للنشر الغرب دار. الصورة سيميائية: قدور ثاين، اهلل عبد: أنظر(1)
 .25 ص نفسه، املرجع(2)

 .السابق املرجع(. مسيوطيقي حتليل ، الفوتوغرافية الصورة قراءة: )احلسن املنعم، عبد(3)
 .   21ص السابق، املصدر الوهم، اصطالح:  مصطفى دحية،(4)
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وت عند )دحية( هو موت مادي فيزيائي، واملوت ال ينال من اإلنسان سوى اجلانب الطيين منه، أما روح امل
األشياء فهي قادرة على مقاومة املوت وهزمه. إن املوت الذي خيشاه الشاعر هو موت القصيدة لديه؛ أي عجزه 

ر على مقاومة املوت؛ أي جتربة املوت عند عن اإلبداع و موت قدرته على الكتابة ألن خلود األثر األديب هو القاد
 ت فيها حياة، واحلياة هي معاناة.الشاعر هي جتربة عميقة يصبح املو 

إن املتأمل هلذا النص سيدرك املالمح الكثرية واإلشارات التارخيية واألسطورية والدينية اليت حيفل هبا الديوان 
ومة املوت والسعي حنو اخللود مثل )جلجامش، انطالقا من العنوان، وهي عناصر تتداخل لتفصح عن مقا

أدونيس، أنكيدو ، متوز، املسيح(، ويشكل القاموس اللغوي يف )اصطالح الوهم( معجما يستقي من الشهادة، 
واملوت عامله اخلاص، و جيعل من املوت بؤرة داللية أساسية، فال عجب أن تتكرر كلمة املوت، ومشتقاهتا )املوتى، 

الضحايا، الشهادة، باإلضافة إىل كلمات أخرى حتيل على املوت )يدفن، أصفر األجل،  املوت، األموات(،
 الشهيد،جالء(.

وخالصة القول إن )دحية( يقف من املوت موقف املنتصر املتشفي الذي يكشف جبنه وضعفه ومكره.  
الكتابة ومرارة الراهن  ومفهوم املوت من منظور الشاعر نظرة حتكمها معاناة الذات املبدعة، اليت اكتوت حبرقة

 وسعت إىل اخللود عن طريق اإلبداع. يقول على صفحة الغالف األخرية:

يها ألشعرأء
أ
 يا أ

ما برحت مضاجعكم غوأيات ألوطن؟
أ
 أ

فتش عن موأطنتي 
أ
 إني أ

 ولي في قمع ذأكرتي 
ر حامية

 
سا
أ
 أ

 وجيل من غوأيات ألزمن.

قا من األلوان املستخدمة؛ إذ اللون هنا يكتسب صفة الغالف فيه إفراط يف الرؤيا املأساوية لألشياء انطال 
حركية متبدلة متغرية تبعا لتغري حاالت الشاعر ومزاجه الذي يعلقه على عتبة األلوان، وكذلك الصورة الشخصية 
ومنط النص على الغالف اخللفي والعنوان. فهناك اخلطاب التشكيلي الذي يكاد ال خيلو منه أي ديوان شعري، 

 ن أن تضيف للعنوان داللة بصرية. ر للصورة التشكيلية اليت ميكوهناك حضو 
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 غالف البرزخ والسكين -3
               الغالف األمامي  - أ

 اللوحة التشكيلية  -
عّول الناشر على مقدرة اللوحة ألسر ضائقة القارئ. واجتهد بتصميم غالف ذو داللة مقاربة ملضمون 

لـ)الربزخ والسكني( وهو العنوان الذي محلته اجملموعة الشعرية لـ)عبد اهلل اجملموعة الشعرية، فقد اختار غالفا 
اجملموعة كلها عنوان القصيدة اليت رآها أكثر داللة من غريها يف جتسيد  محادي(، وطبيعي أن يطلق )محادي( على

ما ميكن أن يكون مبثابة معىن مركزي تنطوي عليه أغلب القصائد. وقد فهم هذا املعىن الفنان راسم الغالف مركزا 
على اللونني األزرق واألبيض، 
وذلك للرتابط الداليل بني املاء 
اجملسد باللون األزرق الذي 
يقرتن بفعل التدمري كالبحر 
اهلائج، و اللون األزرق من 
األلوان الباردة، وهو لون 
السماء والبحر، واالمتداد 
الذي الهناية له البتة. وبني 
التطهري اجملسد باللون األبيض 
الذي هو الزمة من لوازم 
احلياة، أو ما ينتج عن فعل 
التدمري من تطهري. وميثل اللون 

الطيف،  األبيض هناية ألوان
واملعادل الرمزي حلالة احلب 
الشمولية الكونية، حالة احلب 
الصوفية. املنطلق الذي 
استغرق قلب الشاعر: 

احلب/األبيض، األبيض/احلب، حيث تتعانق الذات/العامل، الشاعر/القصيدة، الواقع/احللم. وتقفل الدائرة الواحدة 
ث تعتنق النهاية البداية يف جدل حي ال ميوت بني مبتدأ على نفسها احمليط لتستمر حركة احلياة فيها هادرة حي
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احلب، وترتابط الذاكرة باحللم واجلزء بالكل واخلاص بالعام والذرة بالكون.. ويغدو احلب كل شيء، حييط بكل 
 شيء، وال حييط به شيء وهكذا يغدو احلب أفقا للكون األبيض أفق األلوان.

قاع ألوان قوس قزح. هذه املساحة الواردة يف )الربزخ والسكني( تنطوي أما املساحة اللونية الثانية فتمثل إي
على بذرة املواجهة وقابلية التحول باللون األسود إىل األلوان الصارخة احلارة كـ)األمحر والربتقايل واألصفر( داللة 

فقد ُوضع العنوان األم على أن الشاعر ال يستسلم ويرفض الواقع. وبالنسبة لتوزيع العناوين عرب مساحة الغالف، 
يف مكان مينحه تبئريا بصريا وبعدا أيقونيا؛ حيث "أّن عملّية تغيري منط اخلط وحجمه إمّنا تندرج يف سياق 

 ، فاملستوى البصري مينح العنوان مجالية وشعرية خاصة، وهو األمر الذي نلحظه يف )الربزخ والسكني((1)مجايّل"

جاء مكتوبا خبط بارز وغليظ "واخلط الغليظ ميارس تأثريًا قويًّا على عني  عنوان جمموعة )عبد اهلل محادي(، إذ
ال شك كذلك ؛ ف(2)الرائي فنكون قد انتقلنا من دالالت لغويّة )معجمّية أو سياقّية( إىل دالالت ُصَورِيّة تشكيلّية"
املتلقي بتنوع شكل  أن اهلدف اجلمايل للخطوط املستعملة يسبق اهلدف املعريف، فهذا اخلطاب اللفظي يثري
متوسطة للوحة جاءت اخلطوط، فاخلط الذي كتب به العنوان ليس هو اخلط نفسه الذي كتب به اسم الشاعر.مث 

العبارة "فاز جبائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري كأحسن ديوان شعر يف دورة )علي بن 
 طابعا قوميا ووطنيا وحمليا.  -عنوانيا ومؤسساتيا-ان ليتخذ بذلك مركز الديو ". 2002املقري العيوين( 

يتخطى العنوان املستوى الفين إىل املستوى التجاري واإلشهاري. فيؤشر على مكان إصدار املنتوج وبذلك 
واملطبعة اليت سهرت على طبع الكتاب ونشره وتوزيعه، وعنوان املطبعة ومكتب املؤسسة، باإلضافة إىل مثن النسخة 

سسة النشر أو الوزارة اليت تكفلت باإلصدار. وكل هذا يدخل ضمن حيثيات النشر وسوسيولوجية وشعار مؤ 
وجاء اسم الكاتب الذي وضع يف األعلى ويف الوسط باخلط األندلسي، أما )العنوان التجنيسي( فقد التسويق. 

  .يف الطبع احتل أسفل الغالف إىل اليسار، ويف أقصى األسفل متت اإلشارة إىل اجلهة املسامهة

لقد استثمر املصمم عتبة الغالف والعنوان وتوزيع القصائد خطياً يف شكل جيد، "مما يؤدي إىل إجياد فاصل 
وتلفت  ،(3)بصري واضح بينها، وبني بقية الكلمات اليت تعد جزءا منها، فضال عن أهنا بذلك توجه بصر القارئ"

على أمهية الكلمة. فأوصل رسالة عمله، وأفصح عن هوية خطابه انتباهه إليها على اعتبار أن احلجم الكبري تأكيد 
                                                           

 . 2008 آب متوز، ،447،448 دمشق،ع األديب، وقفامل جملة(. أمنوذجاً  حليفي لشعيب البيزنطي مقهى املغربية الرواية حداثة يف: )رضا صاحل، بن(1)
 .السابق املرجع(. أمنوذجاً  حليفي لشعيب البيزنطي مقهى املغربية الرواية حداثة يف: )رضا صاحل، بن(2)
 .30 ص ،2001 اللبنانية، املصرية الدار ،1ط. الصحفي اإلخراج: الغريب النجار،سعيد(3)
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الشعري املنتمي إىل احلداثة، والقائم على منطق املغامرة الشكلية اجملافية للرتابة واملبتعدة عن املألوف والسائد حىت 
مارسة الشعر يف يف إخراج النصوص إىل احلياة عرب القراءة، هذا ما نؤكده على "أن الطباعة غدت شديدة األمهية مل

، فيتحصل لنا تعارف أول مع الشاعر بكونه (1)العصر احلديث، وأن الشعر يكتب للعني مثلما يكتب لألذن"
صورة الغالف يف أشكاهلا اهلندسية وتقاطعاهتا [فـ]" مؤمنًا بفنت احلداثة وال هنائية جتارهبا وتنوع كمائنها وفخاخها،

ابة ومعاناة اإلبداع يف إطار الدينامية القائمة على مرجعية الكتابة ووعي الكاليغرافية نص بصري خيتزن مهوم الكت
  .(2)الكاتب"

وأوىل معطيات صورة هذا الغالف أنه يتشكل من لوحة زخرفية؛ وهي متثل نصًا بصريًا تتداخل عربه 
مبثابة لغة ثانية دالة العالمات الكاليغرافية واأللوان املرتاكبة حتيل على موضوعات قابلة ألن يتعرف عليها، فهي 

باعتبارها ماهية بصرية تستدعي اقرتاهنا برسالة لسانية  (3)وبشكل كثيف"من شأهنا أن تضيف شيئا إىل النص"
متهيدًا أو تصريفًا إلحياء تعضد داللتها. فالغالف يرتبط مع املنت الشعري بعالقات حتقق نوعا من االستباق ومتثل 

 رمزي.

ث طبقات: األوىل هي طبقة اللوحة، والثانية طبقة الفنان، والثالثة هي طبقة واللوحة ككل تتكون من ثال
املتلقي، فالذي يف اللوحة يعين للتاريخ وما هو للفنان يعين التحدي البصري يف األداء الفين املتقن وإظهار امللكات 

للمتلقي حقا يف اجلمال  املتميزة، وما يكون من حصة املتلقي يكون نوعا من احليادية والوسطية اليت تؤمِّن
 شكيلي.الت

 اسم المؤلف -
أهم عتبة حيويها الغالف اخلارجي هي اسم املؤلف الذي يعنيِّ العمل األديب وخيصصه ومينحه قيمة أدبية، 
ويساعده على الرتويج واالستهالك وجيذب القارئ املتلقي. إن تثبيت اسم املؤلف العائلي والشخصي يُراد منه 

و يكون اسم أي مؤلف على الغالف ركاما من )احلروف امليتة(، وحني يرتقي إىل مستوى  .لقارئختليده يف ذاكرة ا
النص فإنه ينتعش ويتحرك ويهب نفسه ـ حبق ـ للقراءة، أما حني يقتصر وجوده على الغالف فال يكون موضوع 

                                                           
 .186ص السابق، املرجع األدب، نظرية: وآخر رينيه، ويليك،(1)
 . 2 ص ،1995 يونيو 23 بتاريخ الصادر االشرتاكي االحتاد جلريدة الثقايف امللحق(. العنوان لعبة: )القادر عبد سعدان،(2)
 .1987 البيضاء، الدار ، للنشر توبقال دار دط،. احلريري مقامة يف دراسة. الغائب: الفتاح عبد كليطو،: ينظر(3)
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إشكاليات  منهجية،  قراءة، بل عالمة على أن املؤلف مشهور أو شبه معروف أو جمهول. وتطرح عتبة املؤلف
 ومعرفية متعددة.

ركز مصمم الغالف على لفت انتباه )القارئ/املتلقي( أواًل إىل العنوان ويف الوقت نفسه جعل اسم الشاعر 
فوق العنوان مباشرة خبط أقل مسكًا بقليل من اخلط املستخدم يف العنوان. وهذا هو دأب )محادي( يف أغلب كتبه 

 ر امسه الغالف. هذا دليل على ذاتية )محادي( ونرجسيته فهو حريص يف كتبه أن يتصدّ اإلبداعية واألكادميية. و 

اب املشهورين هلا دورها الرئيسي يف تَّ معة للكُ األمساء الالّ  صمم الغالف باعتبار أنّ وهذا ما انطلق منه مُ 
ويؤدي اسم الكاتب  استقطاب أذهان القراء وإغواء وجداهنم. فهي مبثابة اإلعالن الذي يكسب رهانه مسبقا،

وظيفة تعيينية وإشهارية، تكمن يف نسبة العمل، أو األثر إىل اسم ذائع الصيت، ومعروف بأحباثه الوصفية أو 
اإلبداعية، وحضوره املكثف يف الساحة الثقافية الوطنية أو الدولية عرب الكتاب، أو الوسائل السمعية والبصرية. 

ينظر إىل املؤلف على أنه مايسمح بتفسري وجود أحداث معينة يف نتاج واقتفاء أثر كل ذلك يسمح للقارئ أن "
ما، وما يفسر حتوالهتا واحنرافاهتا وتغرياهتا املختلفة وذلك عرب سرية حياته، ورصد وجهة نظره الفردية وحتليل انتمائه 

اقضات اليت ميكن أن االجتماعي وموقفه الطبقي واستخراج مشروعه األساسي. إنه املبدأ الذي يسمح بتذليل التن
تظهر يف سلسة من النصوص: جيب أن يكون هناك على مستوى معني من فكره أو رغبته، من وعيه أو الوعيه، 
نقطة تنحل التناقضات انطالقا منها وترتابط العناصر املتنافرة بعضها ببعض، أو تنتظم حول تناقض أساس وأصل 

 .(1)النتاجات ويف املسودات والرسائل"املؤلف بؤرة تعبريية معينة تتجلى بالتساوي يف 

حتمل عتبة )اسم املؤلف( داللة كبرية يف إضاءة النص وتوضيحه. وحضور اسم الشاعر يزكي العمل ويعطيه 
مشروعية التوثيق والرتويج. وعربه يتعرف القارئ إىل املؤلَّف ويكون أفق انتظار خاص كلما أصدر )عبد اهلل 

وجود املؤلِّف على غالف الكتاب يعين حضوره، والتعريف بالعمل وتوقيعه جتنبا  محادي( كتابا آخر. وهكذا يعين
لكل ادعاء وانتحال وسرقة أدبية، أو علمية. وينبغي أن منيز بني مؤلف مل يكتب إال كتابا واحدا، وهذا ال يثري 

وجوده بأعمال سابقة. فضول القراء وال يفسح أمامهم أي أفق انتظار، واملؤلِّف الذي كتب مؤلفات عدة، وأثبت 

                                                           
 .83ص ،1987 البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار ، 1ط. واهلوية الرتاث الثقايف، تراثنا يف املؤلف: السالم عبد العايل، عبد بن(1)
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فهذا الكاتب ينتظره القراء باستمرار، ويرتقبون إصداراته اجلديدة؛ ألهنم كوَّنوا حوله تصورا أسلوبيا وأجناسيا 
 ودالليا. 

 اسم دار النشر  -
، وهذه الدار سهرت على 2002لقد مت طبع هذه اجملموعة يف دار )هومة للنشر والتوزيع(، اجلزائر،سنة 

األعمال اإلبداعية اليت سوقتها عربيا وعامليا، وحققت جناحا كبريا. وقد جاء يف موقع الدار طبع الكثري من 
ار"ماضية ضمن سياق شعارها الذي رفعته، وتعهدها اليت قطعته دار هومة يف خدمة العلم االلكرتوين بأن الدّ 

كملة نشاطي النشر مست 1995واملعرفة"، وعن ظروف انطالقتها ذكرت املقدمة أهنا "تأسست )...(سنة 
، وهي بذلك إحدى الدور اجلزائرية للكتاب املسهمة حبظ وافر يف 1992والتوزيع بعد أن خربت الطباعة منذ 

 إلطار األصيل للمقومات الوطنية".خدمة الكتاب إسهاما معرفيا، وثقافيا معاصرا ضمن ا

اج أمثل للكتاب فنيا، وإصدار أرصن وعن اجلهود اليت بذلتها الدار جاء يف ذات املقدمة أنه "ومن أجل إخر 
للفكر واملعرفة والثقافة فالدار متثل أسباب التمحيص واالنتقاء مضمونا واإلخراج والتقدمي فنيا، مبا حتوز من  
كفاءات بدءا بالقراءة واملراجعة والتحرير مرورا بالتصفيف واإلخراج التقين متخطية عرب شبكة توزيعها ربوع الوطن، 

 للثقافة والعلم، فالدار ترتاوح النشر األكادميي والرتبوي والثقايف مستغرقة اجملاالت العلمية منها وألجل مسح أكرب
والتقنية كما األدبية والدينية. فضال عن طباعتها للعديد من دوريات البحث اليت تصدر عن أهم مراكز وخمابر 

العصر االتصالية لتقرب إنتاجها ونتاجها من  البحث الوطنية. وألجل تقريبها من املواطن هاهي الدار تركب موجة
 .(1)القارئ باحثا أو طالبا أو تلميذا أو قارئا, وتبسط مادهتا"

هذا ويف الوقت نفسه يصرح الروائي )حممد ساري( قائال: "أفّضل تسمية بعض الناشرين باملطبعيني. يف 
ر، الناشر ال يقرأ حىت املخطوط خصوصا إذا احلقيقة، الناشر مطالب مبتابعة خمتلف حمطات النشر. أما يف اجلزائ

تعّلق األمر بتلقي دعم من طرف جهة معينة؛ حيث صاروا يقدمون غالبية املخطوطات بالشكل اخلام إىل املطبعة 
. ويشاطره الروائي )أمني الزاوي( بقوله "الناشر (2)دومنا مراجعة. معتقدين أن مهمتهم تنتهي بإصدار الكتاب"

                                                           
(1)http://darhouma.com/?to=pages&id=15277 

 .2009 جوان 21 ، 5675 ع.  اخلرب جريدة(2)

http://darhouma.com/?to=pages&id=15277
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س، ما يزال ناشرا هاويا. مل نؤسس بعد دار نشر يستمع إليها على مؤسسات اجلوائز، على اجلزائري، باألسا
 .(2)، ومشريا إىل أن الفعل الثقايف "صار فعال مومسيا ال أكثر"(1)مستوى النقد وعلى مستوى اجلامعات"

اجا؛ حيث طبعت عن ومن يتأمل هذه اجملموعة الشعرية جيد أهنا وصلت إىل الطبعة الثالثة ما يعين أن هلا رو 
، وإن 1998، وطبعت عن طريق وزارة الثقافة/دمشق، سنة  2000طريق جامعة منتوري، قسنطينة/اجلزائر،سنة 

دلَّ هذا على شيء فإمنا يدل على مدى شهرة اجملموعة يف العامل العريب، وبسبب ما خصص هلا من إشهار 
 إعالمي ودراسي.

 الغالف الخلفي    - ب
 منط النص -

 
الف اخللفــي مســاحة يُعــّد الغــ

متاحـــة أيضـــاً للشـــاعر أو دار النشـــر 
لوضــــــع مــــــا يــــــراه الشــــــاعر أو الــــــدار 
مناســـــــــباً يف صـــــــــاحل العمـــــــــل أو دار 
النشــــــر حتمـــــــل إضـــــــاءة للمجموعـــــــة 
الشـــــعرية يكتبهـــــا الشـــــاعر نفســـــه أو 
ناقـــــــد معـــــــني أو متخصـــــــص يف دار 
النشـــــر ذاهتـــــا، علـــــى خـــــالف ذلـــــك 
ــــــــربزخ  ــــــــة يف )ال جــــــــاءت هــــــــذه العتب

مــن رســالة رئــيس والســكني( نســخة 
)مؤسســـة جـــائزة عبـــد العزيـــز ســـعود 
البــــــــــابطني لإلبــــــــــداع الشــــــــــعري( إىل 
الشــــــاعر )عبــــــد اهلل محــــــادي( يبلغــــــه 

                                                           
 .2009 جوان 21 ، 5675 ع.  اخلرب جريدة(1)
 .نفسه املرجع(2)
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 لشغل اجملموعة ورؤيتها ومقولتها.فيها بفوزه جبائزهتا يف فرع أفضل ديوان شعر مما شّكل إضاءة عامة 

قـراءة اجملموعـة الشـعرية ، ومتثـل لـه علـى هـذا إن هذه العتبـة مـن املؤّكـد أنـه يطلّـع عليهـا القـارئ قبـل الشـروع ب
ـــة يف استكشـــاف طبيعـــة  ـــر محاســـاً ورغب ـــة قـــد تشـــجعه علـــى املضـــي يف القـــراءة علـــى حنـــو أكث الصـــعيد إضـــاءة جمدي
اجملموعة. وال ختلو هذه العتبة من خماتلة شعرية تضع املتلقي يف نوع من احلرية القرائية املقصودة اليت ميكن أن تدفعه 

قدماً يف حتّدي العتبة داخل ميدان املنت الشعري ليحصل على اإلجابات الـيت حيتاجهـا عـرب هـذه العتبـة. إىل املضي 
وتشــبه هــذه األخــرية مــا ميكــن أن نصــطلح عليــه هنــا بالبيــان يــنهض مــن خــالل مــا ميكــن أن يقدمــه الشــهر ليحصــل 

 ل اجلوائز، ويلفت األنظار إليه .على الريادة، وينا

بات من رفد مسرية املنت الشعري بقيم فنية وموضوعية وفنية، وأسهمت على حنو ما يف لقد متكنت هذه العت
إحاطــة اجملموعــة مبصــاحبات ســاندة علــى األصــعدة كافــة، وفتحــت يف منطقــة التلقــي بــؤراً مضــافة ســاعدت املتلقــي 

 على إجياد حساسية أعلى يف فعالية التلقي لدى املتلقي/القارئ.
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 مدخل 

إن العنونة الكتابية اليت انتشرت بعد مرحلة التدوين، وجتلت يف النص القرآين ذاته الذي افتتح عصر العنونة. 
لى اإلنشاد إىل عصر النص املتكئ على الكتابة. وكان القرآن قد نقل اخلطاب العريب من عصر القصيدة املتكئة ع

وهنا يستنتج بأن النص القرآين أضحى احملرق املولّد حلَدَثي القراءة والكتابة، فاتسم الزمن الالحق ـ وخاصة العصر 
. ويف هذه العباسي ـ بأنه زمن الكتابة واالفتتان بالعنونة. وثالثها العنونة الطباعية اليت تسمى حاليًا الكتابة احلديثة

املرحلة مت اإلعالن عن طريقة مغايرة وخمتلفة عن ثقافيت الكالم والكتاب؛ حيث االنتقال من عصر املخطوطة إىل 
عصر الكتاب املطبوع. ومع الطباعة قفزت العنونة هندسيًا من بداية الكتاب أو املخطوطة إىل واجهة الكتاب 

باعية مع الفن التشكيلي، مستفيدًة من تقنيات اخلّط، حيث املوطن اجلديد: الغالف. وتداخلت العنونة الط
  .(1)والتلوين واملونتاج واهلندسة

الذي يرتبط بالثقافة الكتابية كعتبة  (3)اإلبداعي احلديث يتشكل من معادلة أوهلا العنوان (2)اخلطاب/النص
جي القار هوية واختالفا ـ إال مع بداية؛ حيث "إن )العنونة( مل تربز بشكلها املادي ـ لتحوز على وجودها األنطولو 

                                                           
 .47ص ،2007 ، دمشق  التكوين، دار.  العنوان نظرية: حسني خالد حسني،: أنظر(1)
 ".الكتابة بواسطة تثبيته مت خطاب" النص أن على "P.Recourd"  ريكور بول رؤية من انطالقا(2)

 . 40 ص ، 1 ع التبيني جملة ،(األمكنة شعرية يف شهادة النص وطن الوطن نص: ) الدين عز املناصرة،: لالطالع
 وليس النصوص، من متناهٍ  ال عدد على مبنياً  كان وإن النص، من سعة أكثر مصطلحdiscourse   اخلطاب أن" اجلزَّار فكري حممَّد رؤية من وانطالقا ـ

 لغتها تستدعيه مما سواها، ما على املرسلة هذه تفتح تلٍق، ففعالية النص أما مرسلها، إىل تنتمي مرسلة فالعمل األمهية، من بالغ قدر على نقطة وهذه األعمال،
 فهو نّصاً، أي داللةً  أو عماًل، أي تركيباً  اللغة وسيلتها اجتماعية فعالية يف باملتلقي املرسل فيه يلتقي الذي املستوى أما منه، قصد دون أو املرسل من قصداً 

 ".والتلقي اإلنتاج عملية تتم هذا وبفضل... واملتلقي املرسل من كل يف القارِّ  النصوصي املخزون ميثل الذي ،(اخلطاب)  مستوى
 . 38،37ص  ،1998 للكتاب، العامة املصريَّة اهليئة. األديبّ  االتصال ومسيوطيقا العنوان:  فكري حممَّد اجلزَّار،: أنظر لالطالع،

 :  أنظر: أكثر لالطالع(3)
 .1996 سنة ، 46ع ، الفلسطينية الكرمل جملة(. العنوان إسرتاتيجية الرواية، يف زياملوا النص: )شعيب حليفي، ـ
 والعلوم اآلداب كلية واملعاصر، احلديث العريب األدب يف العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة واملعاصر، احلديث العريب الشعر يف العنوان مقاربة: مجيل محداوي، ـ

 .1996 ةسن باملغرب( تطوان)  اإلنسانية
 . 1996  البيضاء، الدار الثقافة، دار منشورات احلداثة، أسئلة املغربية، الرواية كتاب يف منشور مقال(. املغربية الرواية يف العنوان: )مجال بوطيب، ـ

 .1996 البيضاء، الدار الرابطة، منشورات. والداللة البنية: النص عتبات: الفتاح عبد احلجمري، ـ
 .1997 سنة يناير،مارس، ،3ع ،25 مج الكويت، الفكر، عامل جملة(. والعنونة السميوطيقا) : مجيل محداوي، ـ
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. وخطورة العنونة، كما تربزها دراسة )خالد حسني(، يف كتابه )نظرية العنوان( تكمن يف كوهنا العتبة (1)الكتابة "
األوىل اليت تشهد املفاوضات بني القارئ والنص. فاملعىن ال يكتمل إال عرب تلك التسمية اليت تطل على النص يف 

يف الفراغ، وهتب املدّون مشروعية البقاء. وتاريخ العنونة مرتبط بتاريخ الكلمة، ميثّله االنتقال من  هيئة عنوان معلق
 فضاء الصوت إىل فضاء احلرف، أو من الشفوية إىل الكتابية اليت جاءت لتنقذ املعىن من براثن النسيان. 

البيضاء، ويفرض منطق املراجعة فالصوت يتالشى يف اهلواء وخيتفي، أما احلرف فيحفر نفسه فوق الصفحة 
واالختالف واملعاينة. وهنا جاءت الكتابة لتأسر الصوت يف سياق لغوي وحنوي وتركييب، وجتعله حسب )دريدا( 
يتسم باالحنراف واإلرجاء؛ أي إرجاء حضور املعىن وغياب املتكلم أو املؤّلف. فالكتابة تتيح للصوت أن يستعيد 

يه تعيد دومًا إنتاج املعىن، على خالف النص الشفوي الذي مينح نفسه كّليًا لقارئه. متركزه يف سياق عالقة اختالف
، ويف ذلك يقول )جريار جينيت(: "يتوجه (2)وقد واكبت إسرتاتيجية العنونة هذا التحول من الشفوي إىل الكتايب

بذلك يف تداوله. ذلك ألنه إذا  أو أخرى يستقبلونه، وينشرونه فيسامهون  العنوان إىل كثري من الناس الذين بطريقة
 .(3)حمادثة" موضوع القراءة. فالعنوان وأيضا اسم املؤلف هو وسيلة تداول أو إن شئنا موضوع كان النص هو

فالعنوان يربز أمام املتلقي/القارئ بوصفه شاهدًا على النص املوجود بقوة الكتابة، "وباعتباره مظهرًا من 
، وكأول ملفوظ يواجه القارئ (4)نه حييل إىل النص، كما أن النص حييل إليه"مظاهر العتبات ذو طبيعة مرجعية أل

بعالمته اللغوية أو البصرية، وآخرها النص، وأّن العنوان محولة مكثّفة للمضامني األساسية للنص يتمركز يف قمة 
ئيا ذا أبعاد داللية، اهلرم النّصي ليدّل على ذاته، وعلى فضاء النص، وعامله، وطبيعته، وهو"يعد نظاما سيميا

، وهو ما جيعله مؤهال: "للكشف عن (5)وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دالالته، وحماولة فك شفراته الرامزة"
 .(6)طبيعة النص، و املسامهة يف فك  غموضه"

 

                                                                                                                                                                                                 

 .2001، بوجدة األول حممد جامعة ، الدولة دكتوراه أطروحة. محيش بنسامل روايات يف املوازي النص مقاربة: مجيل محداوي، ـ
 .   2006 األول كانون ، 428 ع ، العرب الكتاب احتاد ، األديب املوقف جملة ( . العنونة وإسرتاتيجية الكتابة ـ اللغة: ) حسني خالد حسني،(1)
 .102ص. 2007 ، دمشق  التكوين، دار.  العنوان نظرية: حسني خالد حسني،: أنظر(2)

(3)
P73 :Gérard Genette, Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987 

 . 21ص السابق، املرجع(. نظري حبث) يباألد النَّص عتبات: )محيد حلميداين،(4)
 .12ص ،2001 األردن، عمان، الثقافة، وزارة ،1ط. العنوان سيمياء:  بسام قطوس،(5)

(6)Ch. Grivel, Production de l’Intérêt Romanesque .éd. Mouton , 1973. P:169 
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ولقد أكد )جريار جنيت( على أن بنية، وداللة العنوان "اليت تظهر على واجهة الكتاب كإعالن إشهاري، 
. ال تنفصل عن بنية وداللة العمل، نظرا ألن العنوان يتضمن العمل، مثلما أن العمل يتضمن (1)وحمفز للقراءة"

العنوان، فهو"نظام سيميوطيقي مكثف لنظام العمل، حىت ليصل إىل حد التشاكل الداليل، وحىت أن بناء النص 
 .(2)يظل معلقا على اكتشاف آليات هذا التشاكل"

ر العنوان املركزي الذي حيدد هوية املؤلف خارجيا، والذي يأيت تاليًا على كتابة النص من وال خيلو اختيا
قصدية يكشف عن طبيعة التعالق القائمة بني العنوان، والنص. والعنوان يوحي إما جبزئية متثيله للنص، أو مشوليته، 

داخل احلّيز النصي "وهذا من شأنه أن وهو خيتزل النص مبىن، ومعىن بغية استجالء املفاهيم النصية املرتاكمة 
يعطى للعنوان قيمته اجلوهرية، وجيعل منه عمدة ىف عملية التلقى، كما جيعل منه بوابة الزمة للولوج إىل عامل النص، 

. (3)وهو ىف الغالب بوابة ضوئية مركزية، تنبثق منها خيوط كثرية متتد لتضىء كافة ما ميكن أن يطأه ذهن املتلقى"
)روالن بارث( أن العنوان هو صاحب الدور األول يف إكساب القارئ معرفة بالنص، والقيام مبهمة  وقد أعلن

تنظيم هذه املعرفة وتأويلها. فهو"ميدنا بزاد مثني لتفكيك النص ودراسته، فهو يقدم لنا معرفة كربى لضبط انسجام 
إنتاج نفسه، وهو الذي حيدد هوية  النص، وفهم ما غمض منه؛ إذ هو احملور الذي يتوالد، ويتنامى، ويعيد

 إىل املرور ليصبح .(4)مبثابة الرأس للجسد، واألساس الذي تبىن عليه" –إن صحت املشاهبة  –القصيدة فهو 
 .العنوان بطرق إال يتم ال النص

اربات بأمهية كبرية يف املق ، وبالتايل حظي العنوان(5)و"العنواُن املشرق يضيُء الطريق الذي ستسلكه القراءة"
اليت على الباحث أن حيسن قراءهتا وتأويلها والتعامل معها،  السيميولوجية باعتباره أحد املفاتيح األولية واألساسية

والعنوان "يتسلح به احمللل للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها، كما أنه يستطيع أن يقوم 
بنياته الداللية، وأن يضيء لنا يف بداية األمر ما أشكل وغمض، وهو بتفكيك النص من أجل تركيبه عرب إستكناه 

مفتاح تقين جيس به السيميولوجي نبض النص وجتاعيده وترسباته البنيوية وتضاريسه الرتكيبية على املستويني: 

                                                           
 .162ص ،94.95 تلمسان، جامعة اه،دكتور  رسالة. خمطوط والتطبيق النظرية بني السيميائية: رشيد مالك، بن(1)
 .218ص ،2001 اجلديدة، مصر والتوزيع، والنشر للطباعة إيرتاك ،1ط. االختالف لسانيات: فكري حممد اجلزار،(2)
 34 ص ،2005 أكتوبر ،11 ع الرواد، جملة(. شليب خلريي العتب حلس رواية يف قراءة. العنوان وسلطة العتب حلس: )عبداجلواد خفاجى،(3)
 . 72ص ،1987 املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1ط. النص دينامية: حممد مفتاح،(4)
 .27 ص ،1997 توبقال، دار البيضاء، الدار ،1ط. الغائب: الفتاح عبد كيليطو،(5)
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عري ال على الدارس أن يطأها قبل إصدار أي حكم. فعنوان الديوان الش ، فهو مبثابة عتبة(1)الداليل والرمزي"
تساعدنا يف  اعتباطا على الغالف "إنه املفتاح اإلجرائي الذي ميدنا مبجموعة من املعاين اليت يوضع هكذا عبثا أو

 القارئ بني يربط جسرا العنوان فيغدو. (2)فك رموز النص، وتسهيل مأمورية الدخول يف أغواره و تشعباته الوعرة"
 .فللغال املوالية الصفحات إىل ،ويوجهه النص و

للنص فإنه باملقابل ال ميكن الولوج إىل  ومن املهم القول: "إنَّ العنوان وإنر كان يقدم نفسه بصفته جمرد عتبة
عامل النص إال بعد اجتياز هذه العتبة. إهنا متفصل حاسم يف التفاعل مع النص باعتباره مُسًّا وترياقًا يف آٍن واحد: 

النص وقراءته يكون ترياقًا حمفِّزًا لقراءة النص، وحينما ينفِّر القارئ من  فالعنوان عندما يستميل القارئ إىل اقتناء
أدبيا ال حيمل عنوانا خاصا به،  ، ولنتصور إنتاجا(3)تلقِّي النص يصري مُسًّا يفضي إىل موت النص، وعدم قراءته."

 ان الشخصيوقد ننسبه إىل غري صاحبه إال أنه كما يدل العنو  إننا بالتأكيد سوف نقع يف اللبس،

(l'adresse) العنوان الشخص وإقامته الدائمة يدلُّ  على حمل (le titre)   ،كذلك على شخصية اإلنتاج
العنوان وحده عاجزا  العالقة بني االثنني )النص، العنوان( باألساس "عالقة جدلية؛ إذ بدون النص يكون كما أن

. لتصبح (4)للذوبان يف نصوص أخرى" رار عرضةعن تكوين حميطه الداليل، وبدون العنوان يكون النص باستم
بذلك عملية العنونة أكثر من هامة حىت "لقد أخذ العنوان يتمرد على إمهاله فرتات طويلة، وينهض ثانية من رماده 

 نأ ليثبت.  (5)الذي حجبه عن فاعليته، وأقصاه إىل ليل من النسيان. ومل يلتفت إىل وظيفة العنوان إال مؤخرا"
 .وسلطته قداسته له ختلٍ  الغالف صفحة على ختليه

ورغم داللة العنوان اليت تبقى غائبة مراوغة عصية على القبض حتتمل التأويالت. فالقارئ مدفوع إىل حتديد 
داللته من خالل البحث يف تعالقه مع النص الالحق دالليًا ولغوياً، ألنه "مرآة مصغرة لكل ذلك النسيج 

شكالن بنية معادلية كربى؛ مبعىن أن العنوان يولد معظم دالالت النص. فإذا كان ، فالعنوان والنص ي(6)النصي"

                                                           
 .96،ص السابق املرجع(.  والعنونة السيميوطيقيا: )مجيل محداوي،(1)
 .90ص نفسه، املرجع(2)
 .408ص هـ،1425 رجب ،53ع ،14مج جبدَّة، األديب النادي ، النقد يف عالمات جملَّة(. العنوان على النَّص من: )حممد ة،بوعزَّ (3)
 .15ص ،1991 ربيع ،1ع املساءلة،(. واملعىن املبىن يف دراسة -هدوقة بن احلميد لعبد والدراويش اجلازية يف الفضاء: )الطاهر رواينيه،(4)
 .100.101صص ،1997 ، 23 ج ،6 مج النقد، يف عالمات(. الرواية شعرية: ) رجعف علي العالق،(5)
 . 84،85،ص1992 ،46 ع الكرمل، جملة(. العنوان إسرتاتيجية:للرواية املوازي النص: ) شعيب حليفي،(6)
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. فهو يعد "أكرب ما (1)النص هو املولود، فالعنوان هو املولِّد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكرية واأليديولوجية
 وكانت ثرائها إىل املتون ناوينالع أوصلت فطاملا .(2)يف القصيدة؛ إذ له الصدارة ويربز متميزا بشكله وحجمه"

 .مكانتها هلا لسانية وعالمة هلا، خادمة

، وهو يؤدي "وظائف شكلية  (carte d'identité)فالعنوان أشبه ما يكون ببطاقة هوية  وعليه،
 ون، ويف كثري من األحيان يك(3)ومجالية وداللية تعد مدخاًل لنص كبري كثرياً ما يشبهونه باجلسد رأسه هو العنوان"

ويف ذلك  .لذلك اإلنتاج كاللوحات اإلشهارية اخلاطفة، وخباصة حينما يكون براقا مغريا؛ إذ يصنع دعاية كبرية
ه "تتجاوز) داللة العنوان( دالالته الفنية، واجلمالية لتندرج يف إطار العالقة التبادلية يذكر )إدريس الناقوري( بأنّ 

كتاب ال يعدو كونه من الناحية االقتصادية منتوجا جتاريا يفرتض فيه االقتصادية، والتجارية حتديدا؛ وذلك ألن ال
أن تكون له عالقة مميزة، وهبذه العالمة بالضبط حيول العنوان املنتوج األديب، أو الفين إىل سلعة قابلة للتداول، هذا 

لصاحبه، وجلنس معني من باإلضافة إىل كونه وثيقة قانونية، وسندا شرعيا يثبت ملكية الكتاب، أو النص وانتماءه 
 .(4)أجناس األدب أو الفن"

وحىت تتضح الرؤية ميكن لنا أن نشبه وظيفته بوظيفة الرأس للجسد الذي حيتوي على مراكز اإلحساس 
فالعنوان "يعد نظاما . مقارنة مع باقي اجلسد إال أنه املسيطر على توازنه واإلدراك واألوامر، ورغم ضآلة حجمه

. وقبل أن نستنطق (5)داللية وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دالالته وحماولة فك شفراته الرامزة" سيميائيا ذا أبعاد
 عنوان(، ودرسه لغويا واصطالحيا. ) عناوين اجملموعات الشعرية ال بد من الوقوف على مصطلح

َونًا وَعنَّاه،الُعنواُن والِعنوان مسة الكتاب. وَعنـر  :ورد يف )لسان العرب( ما يلي: "قال ابن سيده َونًَة وِعنـر  َونٌَة َعنـر

َياُن مسُة الكتاب، وقد عنَّاهُ  َواِن. وقال أيضا: والُعنـر َونرُت الِكَتاَب وَعلرَونـرُتُه. قال  كالمها: َومَسَُه بالُعنـر وأعناه، وَعنـر

                                                           
 .106 ص السابق، املرجع. والعنونة السيموطيقا: مجيل محداوي،: انظر(1)
 .263ص ،1985 السعودية، جدة، الثقايف األديب النادي ،1ط. والتكفري طيئةاخل: حممد اهلل عبد الغذامي،(2)
 .455ص ،1999 ،1ع ،28 مج الكويت، ، الفكر عامل جملة(. الفارياق هو فيما الساق على الساق الكتاب عنوان شعرية: )اهلادي حممد املطوي،(3)
 .24ص ،1995 البيضاء، الدار للكتاب، العاملية الدار ، 1ط. -نقدية حتليلية دراسة -النسيان لعبة: إدريس الناقوري،(4)
 .12ص السابق، املرجع. العنوان سيمياء:  بسام قطوس،(5)
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ِتِمُه، قال ابن سيده: ويف جبهت يعقوب: ومسَِعرُت من يقول أَِطنر  السجود أي  ه ُعنرواِن من كثرةوأَِعنر أي َعنروِنرُه واخر
 .(1)أثر"

فنيا، وميكن النظر إىل العنوان من  أما اصطالحا فهو "مقطع لغوي أقل من اجلملة ميثل نصا أو عمال
السياقي يكون وحدة مع العمل على املستوى السيميائي،  خارج السياق. والعنوان -يف سياق، ب -زاويتني: أ

 . ومع أن التعريف يركز على أن العنوان يكون أقل من اجلملة إال أن هناك(2)"عامة وميلك وظيفة مرادفة للتأويل

متميزا  عناوين قد تتجاوز اجلملة، ويف كال الصورتني يُعطى للعنوان موقعا اسرتاتيجيا هاما؛ إذ "له الصدارة، ويربز
آخر أعمال الكاتب، هو  بشكله وحجمه. وهو أول لقاء بني القارئ والنص. وكأنه نقطة االفرتاق؛ حيث صار

هذا العنوان الساحر، ووضعه يف املوقع الالئق به  . معىن ذلك أنه بذل جهدا كبريا القتناء(3)وأول أعمال القارئ"
العنوان قاعدة عليها أن ترن دائماً،  Umberto ecoوبتعبري )إمربتو ايكو( .الذي أعطى بعدا مجاليا معينا
 .النص جلسد الرأس منزلة وانزلوه به اهتمو الذين نظر يف العنوان دور وه وهذا.(4)وختلخل األفكار لدى املتلقي

فالعنوان حيظى باهتمام بالغ نظرا العتباره أداة حتدد النص وتعيِّنه. ويرى )حممد فكري اجلزار( أن "العنوان 
مله. وبفضل يستطيع به املبدع لفت انتباه املتلقي إىل ع (5)مع شدة اختصاره يشكل أعلى اقتصاد لغوي ممكن"

التلقي يصعد العنوان إىل مستوى النص، وألنه ميتلك كفاءة فائقة يف التحول إىل هذا املستوى، رغم كونه واقعة 
حمتواه، وتغري  لغوية، فهو "جمموعة من العالمات اللسانية اليت ميكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على

 .(6)اجلمهور املقصود بالقراءة"

معناه من وظيفته ألن عنوان الشيء دليله، ووضعه أن يكون يف البداية ألنه خري من يساعدنا العنوان يأخذ 
يف كشف النص، "فالعنوان من أهم العناصر املكونة للمؤَلف األديب، وهو سلطة النص وواجهته اإلعالمية، وهو 

، ألنه مفتاح إجرائي به نفتتح اجلزء الدال منه. يساهم يف تفسريه، وفك غموضه، لذا ُعين املؤلف بعنونة نصوصه

                                                           
  (.ن ن ع) مادة سابق، مصدر العرب، لسان: منظور ابن(1)
 .89ص ،1984 املغرب، البيضاء، الدار اجلامعية، املكتبة مطبوعات املعاصرة، األدبية املصطلحات معجم: سعيد علوش،(2)
  .263ص السابق، املرجع. والتكفري اخلطيئة: اهلل عبد الغذامي،(3)
 .90ص السابق، املرجع للرواية، املوازي النص: شعيب حليفي،:انظر(4)
 .10ص ،1998 القاهرة، للكتاب، العامة املصرية اهليئة. أدبية دراسات سلسلة األديب، االتصال وسيميوطيقا العنوان:  فكري ،حممد اجلزار(5)
   .456 ص السابق، املرجع(. الفارياق هو فيما الساق على الساق عنوان شعرية: )اهلادي حممد املطوي،(6)
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، والعنوان دليل مييز نصا عن النصوص األخرى، ويفتح للقارئ أفقا على عامل شعري (1)مغالق النص سيميائياً"
خاص، وميتلك بنية وداللة غري منفصلة عن املكونات النصية األخرى، وباعتباره عنصرًا عالمتيًا خيزن الكثري من 

 على يتكئ لساين حدث فهو .(2)العنونة( حدث ثقايف تواصليٌّ يقع يف اللغة، وباللغة"أسرار النص، وباعتبار "أن)
 .معانيه يف النبش و تفكيكيه إىل للوصول واطالع مثقافة إىل حتتاج وقراءته ثقافية خلفية

وحيتل العنوان موقعًا متميزًا بوصفه نصًا أصغر يقوم على وظائف ثالث )حيدد، ويوحي، ومينح النص 
القراء، وهو نص أول وعالمة دالة تضيء للقارئ مغاليق املعاين، وهو نص خمتزل من  (، والعنوان يفتح شهيةقيمته

األحاسيس واالنفعاالت، "وكون العنوان العتبة األوىل للنص/البيت فهو صلة بني الداخل )النص(، واخلارج 
ية من التفاعل والتداخل، وانصهارمها يف أفٍق )القارئ( يقود النصَّ إىل القارئ والقارئ إىل النص يف حلظة احتفال

، وباالشتغال على العنوان العتبة  ميكن اكتشاف خمتلف عالئقه اليت يبنيها مع النص املنت ومع القارئ. (3)واحٍد"
وعلى قدر األسئلة اليت يولدها وتفرتض إجابة يف تتبع العالمات النصية والدالالت. وهو بعد ذلك "نظام داليل 

 على االول تقدُّم إال والنص العنوان بني فرق فال .(4)بنيته السطحية، ومستواه العميق مثله مثل النص متاما" رامز له
 .النص قراءة فاحتة هي العنوان قراءة تكون ،وقد الثاين وطول االول االخري،وقصر

ملنت/النص سعيا لتحقيق اليت يدور حوهلا ا (6)يف أي نص أديب البؤرة  (5)إذن، يشكل العنوان "ضرورة كتابية"
مضمونه، فيأيت النص شارحا وموضحا لداللته، وهو بديل عن غياب سياق املوقف بني طريف االتصال، وهو 

                                                           
 .107ص السابق، املرجع(. والعنونة السيموطيقا: )مجيل محداوي،(1)
 اإلنسانية، والعلوم اآلداب يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة.  املعاصرة العربية األدبية األنواع يف والداللة البناء. العنونة ظاهرة: حسني خالد حسني،(2)

 .17 ص ،2005 ـ 2004 العربية، اللغة قسم ـ اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية دمشق، جامعة
 . 27 ص نفسه، املرجع(3)
 .457ص السابق، املرجع ،(الفارياق هو ما يف الساق على الساق عنوان شعرية: )اهلادي حممد املطوي،(4)
 .15.ص السابق، املرجع. األديب االتصال وسيميوطيقا العنوان:  فكري حممد اجلزار،(5)
 . مضبوطة تصويرية أبعاد ذات ، أنظار وقبلة ، اهتمام مركز.  2.   مركزا ميثل بصريات حِمرَرق.  1:  البؤرة(6)

  54ص ،1985 البيضاء، الدار سوشربيس، وت،بري  اللبناين، الكتاب دار ،1ط. املعاصرة األدبية املصطلحات معجم: السعيد علوش، -
 ثالث أفرز السرديات وتطور .إليها النظر القارئ على جيب جذب نقطة تكون أن املتوخى البؤرة حنو تقودنا اليت املعرفية القناة هو  focalisation التبئري
 :إىل ليخلص وتودروف  (puillon) بويون عن الفكرة طور أن بعد ،(احلكي خطاب) كتابه يف Gerard Genette عنها عرب التبئري من أمناط

 .التقليدي احلكي يف جنده الذي :الالتبئري أو الصفر التبئري - 1
 .متعددا أو متحوال أو ثابتا كان سواء :الداخلي التبئري - 2
 . الشخصي دواخل على التعرف فيه ميكن ال الذي :اخلارجي التبئري - 3
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وسيلة من وسائل حتقيق التواصل املثمر، واملنتج بني الطرفني بوصفه العتبة األوىل اليت يتلقاها القارئ، وهو يدخل 
العنوان بشكل عام يكوِّن الواجهة اإلعالمية األوىل بالنسبة للقارئ، وهو إىل النص عرب العنوان. إضافة إىل أن 

حيمل العديد من الدالالت اليت جتد هلا تفسريا حامسا غالبا داخل النص. "وتؤدي ظواهر الطباعة دورا بالغًا يف 
ؤشرا سيميولوجيا ذا ضغط إنتاج املعىن يف شعرية احلداثة، بدًءا من اختيار عناوين الدواوين، والقصائد اليت متثل م

إعالمي موجه إىل املتلقي حملاصرته يف إطار داللة بعينها تتنامى يف منت اخلطاب الشعري يف وضوح أحياناً، ويف 
 يف والتفنن الكتاب طبعة إلخراج معروفني ومصممني كبار فنانني على يعتمد من وهناك .(1)خفاء أحيانًا أخرى"

 .اإلخراج يف بصمته صنعي من املؤلفني من وهناك إخراجه،

وملا كان العنوان حيدد هوية اخلطاب األديب، ويطرح نفسه بأكثر من "ضرورة طباعية وعنصر فضائي وعتبة 
، فاملؤلف ال يضع عنوانه اعتباطاً، بل يتقصد من ورائه مزيدًا من (2)من عتبات القراءة تساهم يف استقبال النص"

رموز نصه سواء أكان ذلك يف صياغته، وتركيبه، أم يف داللته وتعالقه الدالالت واإلضاءات اليت تساهم يف فك 
بالنص الالحق، "ومن املؤكد أن اختيار عنوان النص األديب ال يتم بطريقة اعتباطية أو تعسفية، وإمنا جيب أن 

، (3)نصية"يكون بينه، وبني النص عالقة تناغم وانسجام يف إطار داليل كبري يستقطب كل التمثالت والسياقات ال
وهذا ما يدفعنا إىل القول أنه "الشك أن املؤلف أفرغ فيه جهدا وتطلب منه اختياره؛ ألن صياغة عنوان أي عمل 
إبداعي جزء من الكتابة الفنية نظرا ملا للعنوان من أمهية على املستوى اإلعالمي )اإلشهار( أوال، وعلى املستوى 

، ونظرا إىل كل هذه االعتبارات فإن العنوان ذو أمهية خاصة بالنسبة الفكري ثانيا، وعلى املستوى اجلمايل ثالثا
كتابه)عتبات(، "يتوجه  . ويقول )جريار جينيت( يف(4)للمؤلف واملتلقي على السواء؛ ألنه مجاع النص وملخصه"

لك ألنه إذا  أو أخرى يستقبلونه، وينشرونه فيسامهون بذلك يف تداوله. ذ العنوان إىل كثري من الناس الذين بطريقة
 فقد .(5)حمادثة" موضوع القراءة فالعنوان وأيضا اسم املؤلف هو وسيلة تداول، أو إن شئنا موضوع كان النص هو

 .لشهرته مؤلفه إىل أو املتقن إلخراجه العنوان، إىل الجنذابه الكتاب القارئ يقتين

                                                                                                                                                                                                 

 .297ص ،1989 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1 ط. التبئري – السرد - الزمن .لروائيا اخلطاب حتليل: سعيد يقطني، -
 .77 ص السابق، املرجع. الشعرية مناورات: أمحد املطلب، عبد(1)
 .35ص. 1988البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار ،1ط.  احلديثة العربية الشعرية: شربل داغر،(2)
 .72ص ،1987 املغرب، البيضاء، الدار ، العريب الثقايف املركز ،1ط. النص عتبات: حممد مفتاح،(3)
 .51،52 صص السابق، املرجع النسيان، لعبة: إدريس الناقوري،(4)

(5)Gérard Genette : Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987,p73 
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موعة هو آخر لبنة يضعها، إال أنه ولئن كان العنوان هو آخر ما يكتب املبدع من القصيدة، فإن عنوان اجمل
يف مستوييه العام واخلاص كعنوان للمجموعة، أو للقصائد ميثل أول مثري أسلويب كلما كان مشحونًا بدالالت 
تكثف احملتوى ويتجاوز وظيفة تأطري النص ، فهو "أكرب ما يف القصيدة إذ له الصدارة ويربز متميزا بشكله 

هلذا العنوان يكون قد رهن إنتاجه مبدى قوة العنوان، أو ضعفه، " فهو مفتاح الداللة . فباختيار املبدع  (1)وحجمه"
. وهبذا تتخذ  العالقة بني العنوان، (2)الكلية اليت يستخدمها القارئ الناقد مصباحا يضيء به املناطق املعتمة"

دخلت عناصر من أحدمها يف  والنص صيغة  التوازي النصي بني العنوان وعمله، فلكل منهما نصيته اخلاصة، وإن
بناء نصية اآلخر، حبسب تأويالت املتلقي لالثنني، فاللغة )يف املرسلة األدبية/النص( متحو كل أثر املرسل/املؤلف 

املرسلة -ومقاصده، وتنكفئ على ذاهتا منتظرة منتجها الفعلي: املستقبل/املتلقي الذي تتوقف إنتاجيته
 .(3)على فعالية تأويله -األدبية/النص

فالعنوان فلسفته اخلاصة القائمة على مسيوطيقيا التواصل مع نصه من جهة، ومع مستقبالت التلقي من 
جهة أخرى مما مينحه مجالية خاصة؛ إذ أضحى اليوم بنية ضاغطة، ومركزية تستكمل معمارية النص، وتلفت 

هو أول عتبة للنص، وهو "نظام  ديب. فالعنواناالنتباه بوصفها مركزاً باثاً، وبؤرة دائمَة اإلشعاع يف شعرية النص األ
، وإىل جانب تأديته عدداً من الوظائف يُعّد (4)داليل رامز له بنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثل النص متاما"

، ويف هذا (5)امسا؛ إذ "ليس للمرء )للخطاب( يف الوجود غري امسه، من هنا تستمّد التسمية خطرها وأمهيتها"
، والتسمية اعتماداً على هذه الرؤية هي آلية التعيني، (6)"حيّل حمّل الشيء بعالمة صوتية أو خطّية أو رقم"السياق 

 والتحديد والتصوير، واالستغناء عنه، أو صرف النظر عن أمهيته وخطورته، خيلق حالة إهبام ويضاعف من غموض

يشار به إليه، ويدل به  وبفضله يتداول، ومن مثة يصبح "العنوان للكتاب كاالسم للشيء يعرف به، النص. 

                                                           
 .263ص ،1985 السعودية، جدة، الثقايف األديب النادي ، 1ط. والتكفري اخلطيئة: حممد اهلل عبد الغذامي،(1)
 .123ص ، 2000 مصر، التوزيع، و للنشر العربية الدار ،1ط. العريب الشعر نقد يف األسلويب االجتاه: حسني عدنان قاسم،(2)
 .31ص السابق، املرجع .األديب االتصال وسيميوطيقيا العنوان: فخري حممد اجلزار،(3)
 .457ص ، السابق املرجع(. الفارياق هو ما يف الساق على الساق عنوان شعرية) :اهلادي حممد املطوي،(4)
 . 340ص ،2002 ،1ج بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة(. األقاصي ونداء الكتابة) املتخيل فتنة: لطفي حممد اليوسفي،(5)
   .5 ص ،1986 بريوت، القومي، اإلمناء مركز شوراتمن ،1ط. املعرفية األنظمة نظام يف التسمية إسرتاتيجية: مطاع صفدي،(6)
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، ويقول )علي جعفر العالق( وهو يعلي من قيمة العنوان بأنه ليس "الذي يتقدم النص، ويفتتح مسرية (1)عليه"
منوه جمرد اسم يدل على العمل األديب: حيدد هويته، ويكرس انتماءه ألب ما. لقد صار أبعد من ذلك بكثري. 

لغة التعقيد. إنه مدخل إىل عمارة النص، وإضاءة بارعة وغامضة ألهبائه وممراته وأوضحت عالقته بالنص با
 . (2)املتشابكة"

 (3)رئيسية هي: وتتم عملية اختياره بقصدية تامة من قبل املؤلف لتحقيق ثالث وظائف 

 . ـ التسمية

  ـ التعيني.

  . ـ اإلشهار
ف اليت تؤديها واليت حيددها )جريار جينيت( يف وللعناوين منطلقات ضرورية  للقراءة بالنظر إىل الوظائ

. وبالتايل كان وما يزال العنوان من املواقع احلساسة اليت (4)"أربعة وظائف هي: اإلغراء ، اإلحياء، الوصف، التعيني"
ال يقف عندها املؤلفون كثرياً قبل أن خيتاروا عناوين نصوصهم، فعلى الرغم من أن املؤلف حر يف اختيار العنوان إ

 . (5)أنه خاضع بطريقة أو بأخرى إىل معايري معينة يف االختيار موقعياً وتركيبياً ومجالياً وداللياً وجتارياً 

إن للعنوان على هذا األساس قيمة خطرية سواء بالنسبة للذين ينتجون الكتاب، أو للذين يستهلكونه، فهو 
قدم لنا معرفة كربى لضبط انسجام النص و فهم ما "ميدنا بزاد مثني لتفكيك النص و دراسته، وهنا نقول إنه ي

، وقيمته جيليها الفضاء الذي حيتله، فهو على ضآلة حجمه وقصره وصغره حيتل الصفحة األوىل، بل (6)غمض منه"
إن االتفاق على تسمية الصفحة األوىل بصفحة العنوان دليل على املكانة اليت يتبوؤها يف العمل برمته، وهو جيتهد 

قدم ما يراه معربا عن حقيقة )الداخل(، ولنا أن نقول بعد ذلك أن "سلطة عنوان النص األديب عموًما تنبع يف أن ي
 .(7)من مركزيته، مبعىن ارتباطه دالليًّا بكافة جوانب األبنية النصية ومستوياهتا"

                                                           
   .15 ص السابق، املرجع. األديب االتصال وسيميوطيقا العنوان: فكري حممد اجلزار،(1)
 .100،101صص ،1997 ، 23 ج ،6 مج النقد، يف عالمات(. الرواية شعرية: ) جعفر علي العالق،(2)
 .18 ص السابق، املرجع. والداللة البنية: النص عتبات: الفتاح عبد اجلحمري،(3)
 .106ص ، السابق املرجع(.  والعنونة السيميوطيقا: )مجيل محداوي،(4)
 .457 ص السابق، املرجع(. الفارياق هو فيما الساق على الساق كتاب عنوان شعرية: )اهلادي حممد املطوي،(5)
 . 72ص ،السابق رجعامل. النص دينامية: حممد مفتاح،(6)
 .34 ص ،2005 أكتوبر ،11 ع الرواد، جملة(. شليب خلريي العتب حلس رواية يف قراءة) العنوان وسلطة العتب حلس: بداجلوادع خفاجى،(7)
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ن احلريف وتأيت أمهية العنوان كذلك من التوجه البالغي اجلديد، الذي يسعى إىل كسر هيمنة العنوا
االشتمايل، ليؤسس بداًل منه عنوانًا تلميحياً، فالعنوان من أهم العناصر املكونة للمؤَلف األديب، وهو سلطة النص 
وواجهته اإلعالمية، وهو اجلزء الدال منه. "فهو مفتاح الداللة الكلية اليت يستخدمها القارئ الناقد مصباحا يضيء 

تفسريه وفك غموضه، لذا ُعين املؤّلف بعنونة نصوصه، باعتبار العنوان "مفتاحا  ، ويساهم يف(1)" به املناطق املعتمة
. فالعنوان إذن هو أوىل (2)أساسيا يتسلح به احمللل للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد استنطاقها و تأويلها"

بشكله وحجمه. وهو أول  "له الصدارة ويربز متميزاو ،عتبات القارئ اليت يقيس دالالهتا على مجيع مضامني النص
 .(3)لقاء بني القارئ والنص. وكأنه نقطة االفرتاق حيث صار هو آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القارئ"

فال شيء كالعنوان "ميدنا بزاد مثني لتفكيك النص و دراسته، و هنا نقول إنه يقدم لنا معرفة كربى لضبط 
، أو هو نّص قصري (5)ص"ال من النّ ملكّثف، و"اجلزء الدّ ، فهو النص ا(4)انسجام النص و فهم ما غمض منه"

خيتزل نصًَّا طويالً. ومع نشأة الشكلية والبنيوية وعلم العالمات ازدادت أمهية العنوان من حيث هو نص صغري 
 . (6)يؤدي "وظائف شكلية ومجالية وداللية تعد مدخالً لنص كبري كثرياً ما يشبهونه باجلسد رأسه هو العنوان"

لقد تطورت طريقة العنونة يف النص الشعري خصوصًا بعد اكتشاف إمكانات هذه العتبة، وقيمة    
حضورها الالفت على رأس النص، ودورها يف تنشيط روح اخلطاب واملنت الشعري، على النحو الذي يلقي على 

الذي يلتقط احلّس  عتبتها وظائف كبرية يتوجب على العنونة فيها "أن تتجه إىل مستوى من االبتكار الفين
الشعري املتفجر يف النص، فخرجت العناوين إىل فيض تعبريي من مفردات الذات، وانشغاالهتا العاطفية، وتأمالهتا 

. وال ختضع العناوين لبنية تركيبية متماثلة إال يف حاالت نادرة، و تتوزع بني الطول والقصر (7)يف الطبيعة والوجود"
واحدة أو كلمتني أو أكثر، و قد تكون عنوانا رئيسا فقط، و قد جتمع بني عنوان والتوسط ، و تتألف من كلمة 

 ( العنوان إىل:Génétteرئيس، وعنوان فرعي، وقد تكون غري هذا . ويقسم جنيت )

                                                           
 . 2000 مصر، والتوزيع، للنشر العربية الدار ،1ط. العريب الشعر نقد يف األسلويب االجتاه: حسني عدنان قاسم،(1)
 .96ص السابق، املرجع (.والعنونة السيميوطيقا: )مجيل محداوي،(2)
 .263ص السابق، املرجع. والتكفري اخلطيئة: اهلل عبد الغذامي،(3)
 .72ص السابق، املرجع النص، دينامية:  حممد مفتاح،(4)

(5)
Ch. Grivel, Production de l’Intérêt Romanesque .éd. Mouton , 1973. p :166. 

 .455 ص السابق، املرجع. الفارياق هو فيما الساق على قالسا كتاب عنوان شعرية: اهلادي حممد املطوي،(6)
 . 40ص ، 2002 دمشق، ،370 األديب،ع املوقف جملة(. والعتبة العني: )علي حداد،(7)
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 . العنوان )األساس أو الرئيس( . 1"
 .العنوان الفرعي.2 

 .(1).التعيني اجلنسي"3
يه وحتدده وتغري ص لتسمّ إىل أن العنوان عالمة لغوية تعلو النّ بعد كل ما ورد من تعاريف للعنوان نصل 

القارئ بقراءته، فيصبح العنوان مع صغر حجمه وصيا على النص بعدما رفعت وصاية النص على العنوان. ومبعىن 
اِب الذي آخر فما جنُدُه يف اخلطاب الّشعري يتبّأر يف خطاب العنوان ذاته، فالعنوان خَيضُع ملا حَيركُم جنَس اخلط

ينتمي إليه. ويعترب العنوان اخلارجي والذي يقصد به ذلك العنوان املركزي الذي حيدد هوية املؤلف خارجيا. ويعين 
هذا أن العنوان اخلارجي هو أول ملفوظ يواجه القارئ بعالمته اللغوية أو البصرية. والذي يوجد وسط الغالف 

 جه القارئ أثناء تفاعله مع النص.األساسية. فهو أول عنصر يوااألمامي من أهم عناصر النص املوازي وملحقاته 

الربزخ والسكني( اليت  -اصطالح الوهم -وجتسد بنية العنوان يف اجملموعات الثالث )كائنات الورق 
 اخرتناها لدراستنا مقولة نقاد السميوطيقيا يف كون العنوان خطابًا ناقص النحوية أو ال حنويِّ بإمتياز مبعىن أنه ال
 –حييل على عمله بلغته/دالئله ، بل حييل إىل عمله بكفاءته يف التحول من كونه واقعة لغوية تستطيع أن تصعد 

إىل مستوى النص، ومن مث اإلحياء بدالالهتا حسب ما  –من (  –إىل / إىل  –بفضل التلقي والقراءة الطوافة )من 
رحلة القارئ )...( عن  ملرور عليها لكي يستدّل هبا يف. "ولعل ولوج النص قد يكون مشروطاً با(2)يوحي به النص

 . (3)طريق املعايشة العميقة هلذه العتبات واليت تتمظهر يف العناوين"

 

ويالحظ أن عناوين القصائد تتنوّع حبسب طبيعة املنت الشعري، وحبسب سياسة الشعر، وأسلوبيته يف 
لعطف طبيعة لغوية، وحنوية، وداللية، وبالغية خاصة تؤثر يف صياغة عنوان اجملموعة الشعرية، ولكّل من اإلضافة وا

صياغة املعىن وتوجيه التأويل. هذه الطبيعة اللغوية والنحوية، والداللية، والبالغية اخلاصة ببناء العنوان الشعري 
ب تقارباً بصيغة العطف واإلضافة بأنواعها املختلفة يف )اصطالح الوهم، كائنات الورق، الربزخ والسكني( تتقار 

 شديداً يف تشكيلها ويف عالقتها باملنت الشعري اخلاص هبا.
                                                           

 .106ص السابق، املرجع. والعنونة السيميوطيقا: مجيل محداوي،(1)
 .40.41صص ابق،الس املرجع. األديب االتصال وسيميوطيقيا العنوان: فخري حممد اجلزار،(2)
 . 114ص ،2001 البيضاء، الدار بريوت، العريب، الثقايف املركز ،2ط. التبئري إىل السرد من الروائي، اخلطاب حتليل: سعيد يقطني،(3)



  

 

162 

وعنوان )اصطالح الوهم( للشاعر )مصطفى دحية(، و)كائنات الورق( للشاعر )جنيب أنزار( مجلة خربية 
مؤلفة من مضاف ومضاف إليه، وصيغة اإلضافة هنا توّضح طبيعة العالقة الشعرية والرمزية بني املضاف واملضاف 

ليه يف عتبة العنوان، وما ميكن أن ينطوي عليه املنت الشعري للقصيدة من دالالت تغّذي هذه الرؤية العنوانية. أما إ
عنوان )الربزخ والسكني( للشاعر )عبد اهلل محادي( فجملة مؤلفة من معطوف ومعطوف عليه. فإذا ما أردنا قراءة 

ا يف البداية تسجيل خلوه من األفعال مما يدرجه يف خانة اجلملة هذا املركب العنواين يف ضوء بنيته الرتكيبية أمكنن
االمسية، واالمسية مسيطرة على كلمات العنوان، والعنوان جاء على هذه الصورة الرتكيبية لقوة الداللة االمسية من 

ك مكون ، وهو كذل(1)ناحية وألهنا أشد متكنًا وأخف على الذوق السليم من الداللة الفعلية من ناحية أخرى
إضايف يرتكب من لفظة )كائنات، اصطالح( مضاف، و)الورق، الوهم( مضاف إليه، ولفظة )الربزخ( معطوف 

مما يطبعها  عليه و)السكني( معطوف، وقوة هذه العناوين باعتبارها مجلة امسية تعرب عن احلقيقة خارج إطار الزمن
 باالستمرار والثبوت.

نسميه  ها من إشارتني لغوية دالة وفاعلة حبيث ال جند ما ميكن أنوهذه العناوين مجل بسيطة تتكون مجيع
القارئ، ويدفعه إىل إعادة  بـ)الفضلة( املصطلح النحوي، واليت ميكن أن نستغين عنها دالليا مما يصعب مهمة

ان )اصطالح وهي تتبىن تركيب اجلملة االمسية تأكيدًا وتقريرًا وإثباتاً، والديوانان الشعري ترتيب عناصر العنوان،
الوهم، كائنات الورق( يرتكبان من )خرب + مضاف إليه(، ويهيمن عليهما االنزياح اإلحيائي والرتميزي. أما)الربزخ 
والسكني(، فيرتكب من )مبتدأ معطوف عليه+ معطوف(، وفيها مجيعا يتعاىل )االسم( على الزمن وحتوالته، 

مسافة االختالف بني )االسم( و)العنوان( بذلك )يف الوظيفة(،  وتوسل العنونة باالمسية يضمن هلا الثبات، وختتفي
وإذا جعلنا من )االمسية( معيار العنونة فإن العنونة باجلملة الفعلية يُعدُّ شرخا وانزياحا عن املعيار، واألمر الذي 

 .(2)يؤدي إىل انفساخ مساحة االختالف بني )االسم( و)العنوان(

 نوع الداللة البنية الرتكيبية رحيثيات النش العناوين اخلارجية

 داللة رمزية تركيب إضايف 1/1993ط اصطالح الوهم

                                                           
 . 27 ص ،1987 املصرية، اآلجنلو مكتبة. والتطور النشأة ،1ط. العريب األدب يف العنوان:  حممد عويس، حممد(1)
 العرب، الكتاب احتاد األديب، املوقف جملة(. للقراءة منوذجا ثامر زكريا سردية يف العناوين خطاب العنونة، وظاهرة.. القصرية القصة: )حسني خالد حسني،(2)

 .  2006 حزيران ، 422 ع دمشق،
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 داللة رمزية تركيب إضايف 1/1998ط كائنات الورق

 داللة رمزية تركيب عطفي 3/2002ط الربزخ والسكني

 

ية نربة احلزن وهذه العناوين تتخذ صيغا بالغية إحيائية ترميزية، وحتضر يف ملفوظات هذه العناوين اخلارج
والسأم والقتامة. ويتجلى ذلك يف تكرار بعض األصوات املهموسة الدالة على املعاناة والصمت والسكون على 
الرغم من حركية الراء والالم وامليم والنون، و هذه األصوات اهلامسة هي: السني، والتاء، واحلاء. كما أن وحدات 

 يائية هو إحالتها على العالقة.  وأهم عنصر يف مقوماهتا السيمالعناوين حتيل على فكرة الثنائية الضدية، 

ولقد فرضت آلية )احلذف( نفسها بقوة  يف البنية النحوية، وعلى صعيد آخر تتطلع النصوص العنوانية حنو 
 -التضحية بذات املؤلف، واإلحاطة بسلطته، ومن مث مغادرته صوب مؤلفني جدد. فالنصوص العنوانية تبدو 

ومتأثرة بصفات القارئ، واملتلقي، وخواصها يف آن، وهي ال تستويف أغراضها،  –اهتا ومستكملة بغريها ناقصة بذ
وال تدرك معانيها املتجلية يف نتاج كل قراءة، وال يتحقق حضورها يف النصوص من دون غياب طائفة من 

أثرا حمرضًا مضافًا إليها استجابات  الكلمات النامجة عن عملية )احلذف( املتولدة كرد فعل عن القراءات اليت ترتك
القراء،  وتقديرات املتلقني، ومهاراهتم التأويلية اليت تضع معاين النصوص يف مراتب أخرى. "فاحلذف حيرك الّتأويل 
ويوقظُُه ليدخل احملذوف إىل جمال االحتمال واملمكن، وحيرِّر اخلطاب من الوضوح ويلُج به )دائرة الكثافة(، والعتمة 

 لة بالّتأويل والّتأويل املضاعف.اآلفاق الّنائية للّذِة املستحي لتلوح

ُبىن التأويل مؤسسة على حذف معىن ما، ومتفاعلة يف األوان ذاته مع ُبىن االستجابة املؤسسة على تقبل  إنّ 
رتوك شفرة ما ونبذ أخرى، وهاتان العمليتان تسامهان يف إعادة تشكيل النصوص غري مرة، وحتويلها إىل بياض م

بانتظار كتابة قادمة قوامها املعاين املتخفية، واملشحونة بدالالت منتظرة.وإن إجرائية احلذف تدفع بالنصوص لقول 
ماال تقوله مفصحة عن استحالة املساواة بني معاين النصوص، ومقاصد مؤلفيها، ووفقًا هلذا التصور ميكن اعتبار 

موضعها من القارئ واملتلقي واملؤول. فأية قراءة أو استجابة إجراءات احلذف طرائق منتجة للنصوص حيثما يقع 
أو صياغة تأويلية تتطلب حذفاً. وهكذا ميكننا رسُم مالمح العناصر، أو الوحدات النحوية احملذوفة انطالقًا من 

 البنية السَّطحية للعنوان:
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 الوهم   -اصطالح                     الورق  –البنية الّسطحية:         كائنات 

 

 يف                                        -لـ  –البنية العميـقة:    ديوان                  من 

 

 البنية الّسطحية:         الربزخ                      و                  السكني

 

 البنية العميـقة:    ديوان                  ديوان

 

ة جند العنوان على صورته احلالية مجلة امسية، واجلملة االمسية مسيطرة على العنوان، فقد أراد نا يف كل مرّ إنّ 
الكاتب أن يكون العنوان على هذه الصورة الرتكيبية، لقوة الداللة االمسية من ناحية، وألهنا أشد متكناً، وأخف 

هناك تفضيل للعناوين القائمة على . ويبدو أن (1)على الذوق السليم من الداللة الفعلية من ناحية أخرى
)احلذف( و )اإلضمار( وسواء أكان )احلذف( على مستوى املسند إليه )املبتدأ( أم املسند )اخلرب(، فإنه يرتك ثغرة 
ر الثغرة املتشكلة، واإلخبار عن املسند  يف خطاب العنوان تصدُم املتلقي، وختلق تساؤل العنوان، مما حيضُُّه على َجسر

 .( 2)إليه

تُرى إىل أي مدى يتفق عنوان قصيدة )اصطالح الوهم ، كائنات الورق( مع املعطيات السابقة، وهو حييلنا 
بداية إىل غري املعني؟ إذ أتى خربًا ملبتدأ حمذوف لنتساءل ما تقدير احملذوف. هل هو أشياء، أم أشخاص أم 

تغييب العامل الرئيس يف اجلملة؟ هل التغييب أحداث جتري، أم أنه زمن يتواىل بأحداثه. وملاذا حرص الشاعر على 
لسبب بالغي يسعى إىل إثارة ذهن املتلقي، أم أنه تغيب داليل؟. وقد ذهب دارسو العنوان إىل تقسيم مكوناته إىل 
ثالثة مستويات: األول: مكونات العنوان من حيث الرتكيب، والثاين: مكوناته من حيث احلذف. والثالث: 

و غياب املبتدأ يف هذه العناوين قد حييل إىل غياب أمر أساسي يف حياة الشعراء،  اللة.مكوناته من حيث الد
                                                           

 . 27ص السابق، املرجع. والتطور النشأة العريب، األدب يف العنوان: ،حممد عويس حممد(1)
 . السابق املرجع(. للقراءة منوذجا ثامر زكريا سردية يف العناوين خطاب ، العنونة وظاهرة..  القصرية القصة) :حسني خالد حسني،(2)
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وحضور اخلرب على مستوى الكتابة ال يعين مطلقا حضوره على مستوى التفكري والذهن؛ إذ سيظل)كائنات 
  عن احلقيقة. الوهم( حبثاً دائماً الورق( ديوانا حياول القبض على الكائنات واإلمساك هبا. ويظل )اصطالح 

وعليه عناوين هاتني اجملموعتني اختزال املضمون على مستوى صفحة الغالف، ويكونا بذلك قد مجعا بني 
 معظم وظائف العنوان من وصفية وإغرائية، وداللية ضمنية مصاحبة. 

 إن العناوين الثالثة فيها حذف، وتلك ضرورة تفرضها طبيعة العنوان املكثفة، فهناك: 
 ي:ـ حذف حنو 

 قد يكون مبتدأ خلرب حمذوف، تقديره: - 
 كائنات الورق ، ديوان لنجيب أنزار .

 اصطالح الوهم، ديوان ملصطفى دحية. 
 الربزخ والسكني، ديوان لعبد اهلل محادي.

 قد يكون خربا ملبتدأ حمذوف، تقديره:  -
 عنوان الديوان : كائنات الورق ألنزار. 
 ة.عنوان الديوان: اصطالح الوهم لدحي

 عنوان الديوان: الربزخ والسكني حلمادي. 
 ـ حذف مضموين:  

 يتعلق حبذف حمتوى العنوان، فيرتاوح مضمونه بني احلضور والغياب، وبني البوح والكتمان. 
 فكائنات الورق: فيها حذف عندما يقفز السؤال: ما هي ؟ 

 واصطالح الوهم: ما هو ؟
 والربزخ والسكني: ما مها ؟ 

 ـ حذف مقصود: 
 النص، فيبدو النص مبتورا قصديا. وهذا حذف يصل مللحق

)اصطالح الوهم، كائنات الورق(، عنوانان مينحانا فرصة القبض على بعض االحتماالت اليت ترتاءى  إنّ 
أمامنا مركبًا إضافياً، وامسًا مضمر اخلرب، فالعنوان غري تام إال بتقدير احتمال اخلرب: كائن متعلق باجلار واجملرور، 

 تأيت اإلضافة املعنوية على معىن أحد احلروف الثالثة، وهي: و 
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ـ من )البيانية(: ومن: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب جتر االسم الظاهر، والضمري،  
 وهلا معىن من البيانية )بيان اجلنس(.

ظاهر، والضمري، وهلا معىن ـ يف: ويف: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، جير االسم ال 
 يف الظرفية سواء كانت حقيقية أم جمازية. 

م ـ الالم: والالم اجلارة هنا هلا معىن شبه امللك، مبعىن أن جمرورها ميلك جمازا ال حقيقة، وتسمى الالم هنا ال 
 االستحقاق، أو الم االختصاص. 

 فيكون املعىن يف األخري إما:

الكائنات )من الورق(، أو أن مكاهنا )يف الورق(، أو أن هذا الورق ميلك  يف كائنات الورق؛ أي بيان جنس
 كائنات أو خيتص يف ملكيته للكائنات. 

ويف اصطالح الوهم؛ أي بيان جنس االصطالح )من الوهم(، أو أن هذا االصطالح مكانه )يف الوهم(، أو 
 حا أو خيتص يف ملكيته لالصطالح.أن هذا الوهم ميلك اصطال

تعريف عالمة )الورق، الوهم( حنويا يفيدها التخصيص، وعليه فإن املستوى الرتكييب حيضن  كما أن 
املستوى اإلفرادي، وتنحصر اإلفرادية يف منطقة الدوال املنقوصة للداللة، وهي حروف املعاين اليت ال يظهر إنتاجها 

معجميا لتطرح جمموعة دالالت. فلقد  إال يف السياق .وبالتايل فهذه احلروف تأيت بكل الصالحيات اليت حتتويها
انصهرت هذه احلروف داخل البناء الرتكييب لتنشئ زمنا خاصا للشعرية باالتكاء على ما تنتجه هذه املدلوالت 

فهناك خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذه؛ أي هذه "كائنات  اإلفرادية. وإذا نظرنا من الوجهة النحوية البسيطة،
 ه يف املنت.ف باإلضافة خربَ عرّ ص فإهنا مبتدأ مُ النّ  وهم"، وإذا نظرنا من وجهة حنر الورق"، وهذا "اصطالح الو 

لقد أورلت الّدراسات األدبية أمهية كربى للعنوان باعتباره مصطلحًا إجرائيًا ناجعًا يف مقاربة النص األديب 
ا وتأويلها،ويستطيع العنوان أن ومفتاحًا أساسيًا يتسلح به احمللل للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد استنطاقه

يقوم بتفكيك النص من أجل تركيبه عرب استكناه بنياته الداللية والرمزية وأن يضيء لنا يف بداية األمر ما َغُمَض 
من النص فهو مفتاح تقين جيس به احمللل نبض النص وترسباته البنيوية وتضاريسه الرتكيبية على املستويني الداليل 

ان وظائف كثرية يساهم حتديدها يف فهم النص وتفسريه وخاصة إذا كان نصًا معاصرًا غامضاً والرمزي، وللعنو 
مكثفًا ومعقدًا ومعتمدًا على حتطيم مجيع األنساق املعرفية واللغوية، وهذا ما يلمسه القارئ للمجموعات الشعرية 
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إن دراسة العنوان تأيت وفق ما يتميز به منه ف حمل الدراسة. وألن العنوان ذو دالالت وعالمات رامزة للنص أو جلزء
إغرائية وداللية ، هلذا يطرح الدارس على نفسه الكثري من التساؤالت جتاه  من وظائف بصرية ومجالية وتروجيية أو

؟ ما نوع  مثل : هل العنوان مفتاح النص ؟ أمأخوذ من املادة النصية ؟ أجاء حمض صدفة من املؤلف العنوان ،
ز مجلة امسية أم فعلية ؟ أهو عنوان بار  ملها العنوان ؟ كيف تتم عملية تأويله ؟ مما يتكون ؟ أهوالدالالت اليت حي

 على الصفحـة أم حمفور فيها ؟ .

ه حياول إال أنّ  والطريف يف أمر العناوين الثالثة أن كل عنوان هو عنوان قصيدة من بني قصائد كل جمموعة،
خبط مغاير، مع االحتفاظ بالرتكيب نفسه لكلمات هي بنت الغالف. االنفصال عن مسقط رأسه بالتنكر لشكله 

الداللة ألنه مينح العنوان استقاللية وانفصاال يزودانه مبعىن  واختالف شكل اخلط ليس بريئا، كما أنه ال يُعرَّى من
ئنات خمتلف؛ حيث تكمن بذور التحوالت بشكل من األشكال يف كل عنوان، فالكائنات تتعدد وتتنوع يف )كا

  الورق(، والراهن حيمل أوجها يف )الربزخ والسكني(، والوهم تتباين حاالته يف )اصطالح الوهم(.

 عنوان كائنات الورق   -1
 

احلضور العنواين يرتبط بالثقافة الكتابية، وهو يربز أمام املتلقي/القارئ بوصفه شاهدًا على النص املوجود 
اعر )جنيب أنزار(. هذا العنوان الذي يبوح هبوية صاحبه وبرسالة النص، بقوة الكتابة، ومعاينة )كائنات الورق( للش

ومن خالله يُقرَأ النص الذي ينبين على دال منكر يف )كائنات( مبا يوحي بداللة اإلطالق والعمومية، لكن هذه 
باشرة  مما يوحي العمومية، واإلطالق سرعان ما تزول بالنظر إىل صورة املؤلف الواقعة أسفل امسه وأسفل العنوان م

بأكثر من قراءة: األوىل تفصل العنوان عن اسم وصورة املؤلف، والثانية تقرأمها بوصفهما عتبة قرائية واحدة  
مشكال بذلك مجلة واحدة مكونة من  مضاف ومضاف إليه، مث إننا  جند هذا الكائن بصيغة اجلمع )كائنات( 

اجلمع، ومل تأت بصيغة   حتما سنطرح السؤال: ملاذا هي بصيغةوهو داللة على استمرارية الكائن ودوامه، ألننا 
 اإلفراد ليقول )كائن الورق(. 

وهذه الكائنات مرتبطة مبصطلح آخر هو الورق. الشك أنه عنوان مشحون مثري لكثري من األسئلة، 
ر الذي نتوقع معه وإشاري إىل حد كبري وحمفز يف الوقت ذاته على فعل القراءة، وعلى بلوغ متعة االكتشاف، األم

 .أن يكون النص بتعالقاته، وتقاطعاته مع العنوان جميبًا عن هذه األسئلة، مفضيًا إىل داللة كلية حتتضن اإلجابات
 فالكون الشعري كله ورقّي متخّيل.
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إن )كائنات الورق( هنا تلعب دوراً بدياًل للذاكرة بوصفها مستودعاً للحزن، واحملافظة على األفكار والرؤى، 
، وبناء العنوان على اختيار (1)وظيفة سيكولوجية مرّكبة تشرتك يف القيام هبا مجيع احلواس الباطنة تقريباً" "والذاكرة

ما مل نسع إىل جعله  –بوصفه عتبة  –دال موغل يف التنكرية ال يفضي إىل دالالت مهمة ذات عالقة باملنت 
خل نصي، أما اخلارج نصي فيأيت بوصف العنوان جزء من عنوانا تناصيا يوحي بإمكانية تناصه مع اخلارج والدا

نص ينتمي إىل جنس )السرية الذاتية( حسب تصريح )جنيب أنزار( نفسه ، وقد كتبها يف الغالف األخري الذي 
جاء ملونا باألسود.كتب يقول: "من ال حيب القصيدة وهي تعاجل مها حبجم )املواطنة املستحيلة( ؟ ال يقدر 

ن مستبد كهذا،  هلم ما هلم من مهوم مؤجلة كجميع اخلالئق". لقد كان الشعر، وظل مرآة له، الشعراء على وط
 وذاكرة خازنة لتفاصيله، ومستعيداً  لكل ما هو مجيل يف تارخينا، وأيامنا وهو كثري.

 

مث والنص األديب يكتمل على الورق، ويكتفي بإشارات ودالالت ورموز للتعبري عن الواقع الذي انغمس فيه 
يعطيه احلياة. والنص  انفصل عنه، ويقول )روالن بارث(: النص حرب على ورق وهذه حالة ميتة والقارئ هو الذي

فقد كان الكاتب مع كل االحرتام له وسيلة  ..مل يعد ملكا للكاتب منذ أن حرره من درجه ونشره بني الناس
حالة تتحرك فيها اللغة وحدها وليس مع آخرين  فالكتابة هي بلوغ ..إلنتاج النص. ال تأثري على النص من خارجه

اإلنزياحية  خارجية. ومقولته مبوت الكاتب اجملازي معروفة.. وكذلك أمهية درجة الكتابة واللغة وحبرية وليس بقيود
 للتأويل، وال شك أن عنوان النص هنا باعتباره عتبة أو ال االعتيادية ) الكتابة يف درجة الصفر( لتوفري بيئة داعمة

نصًا موازيًا يتفق إىل حد كبري مع ما أكده )جنيت( بقوله: "إن النص املوازي هو ما يطرح نفسه على املتلقي أو 
اجلمهور عمومًا مبثابة كتاب مفتوح يتجاوز بنفسه احلدود بني ما هو داخل النص وخارجه، إنه العتبة أو منطقة 

 .(2)ال جتذبه مياه الداخل أو اخلارج تبقى واجبة" عبور إىل النص، ومن هنا فإن العناية به مستقالً كربزخ

وبذلك اختزل مضمون اجملموعة الشعرية على مستوى صفحة الغالف، و يكون بذلك قد مجع بني معظم  
وظائف العنوان من وصفية وإغرائية وداللية ضمنية مصاحبة، "فالعنوان فضاًل عن شعريته رمبا شكَّل حالة جذِب 

ل يف جتربة قراءة النص، أو حالة صد ونفور ومنع. ومن هنا فإن على دارس الشعر احلديث وإغراء للمتلقي للدخو 
أن يدرك أن العنوان غدا جزءًا من إسرتاتيجية النص، ألن له وظيفة يف تشكيل اللغة الشعرية ليس بوصفه مكمالً 

                                                           
   .183ص ،1995 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،3ط. سينا ابن عند احلسي اإلدراك :عثمان حممد جنايت،(1)
 .2000 نوفمرب ،4 ،ع31س الثقايف، العلم(. لالتخيي أوار إىل الوامن اخلطاب من: )هشام العلوي،(2)
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العنوان غدا عالمة هلا  أو دااًل على النص، ولكن من حيث هو عالمة هلا بالنص عالقات اتصال وانفصال. إن
مقوماهتا الذاتية مثله مثل غريه من العالمات املنتجة للمسار الداليل الذي نكونه وحنن نؤول النص والعنوان 

. إنه منذ العنوان حيتفي املتلقي بدور املعرفة ملنح الكتابة احتماال مجيال لتوليد متعة النص ودالالته . فهو (1)معاً"
بوابة )العنوان( متأوال له، وموظفا خلفيته املعرفية يف استنطاق دواله الفقرية عددا ، وقواعد  "يدخل إىل )العمل( من

 .(2)تركيب وسياقا، وكثريا ما كانت داللية العمل هي ناتج تأويل عنوانه، أو ميكن اعتبارها كذلك دون إطالق"

ّن الكائن هنا هي اللغة بأهنا )مسكن الكائن( بيد أ Martin Heidegger لقد عّرف )هيدغر(
باألحرى هو نّص  قصائد الشاعر، وعند )روالن بارث( أّن "النّص يكمُن يف اللغة، إذ جنده يف حركية اخلطاب أو

قراءتني:كائنات الورق: تكون الكائنات مضافة للورق،  . فقد يقرأه(3)لنفس السبِب الذي يُعّرُف به نفَسُه كنّص"
يا على الورق اليت هي احلروف والكلمات، أم أن هذه الكائنات هي ذاكرة يعين أن املتلقي سيقرأ عن كائنات حت

الشاعر وذكرياته اليت خيلدها بالكتابة اليت أداهتا اللغة اجملسدة بصريا باحلروف. و)كائنات الورق( تتكون من مقطع 
اف يفيد )ورق(. وهذا املض واحد، تتألف بنيته من مسند )خرب(، يتمثل يف لفظ )كائنات( املضاف إىل

   ير مثاًل: ديوان كائنات الورق.وسهولة تقديره، والتقد االختصاص، أما املسند إليه )املبتدأ( فمحذوف لوضوحه

اكرة يف عنوان اجملموعة الشعرية يتم باسم نكرة معرف باإلضافة، ذاكرة تنفتح على التعبري عن الذّ  إنّ 
لزمنية املتعارف عليها لدى النحاة وهي املاضي وإمنا مت التعبري دالالت متعددة، ذاكرة مل يتم التعبري عنها باألداة ا

عنها بإشارات لغوية دالة عليها، إشارات يستنبط منها ذاكرة مدونة وموثقة بفعل الكتابة، اليت حتتاج إىل ورق 
بالضرورة بناء  تسكن فيه كائنات لغوية.كما أننا ال بد من اإلشارة إىل أن "الذاكرة كائن انتقايل، لذا جيب تعريفها

أخرى ويف هذه اللوحة  وجهيها. فهي من جهة تقدم لنا لوحة عن بقايا املاضي وآثاره، كما تقدم لنا من جهة على
 .(4)مستقبلها اخلاص" نفسها معامل املستقبل، نظراً ألن الذاكرة تبتدع حبّد ذاهتا

فية جملموعة ثقافية ولغوية ما. ومن هنا فـ)الكائنات( من هذا املنطلق نص ثقايفُ يتقن احتضان الذاكرة الثقا
ال يستقيم احلديث عن الثقافة "مبعزل عن الذاكرة حبيث إن جوهر الثقافة ينبغي أن ينظر إليه بوصفه ذاكرة. 

                                                           
 .57ص األردن، عمان، ، الثقافة وزارة من بدعم البهجة، مطبعة. العنوان سيمياء: موسى بسام قّطوس،(1)
 .19ص السابق، املرجع. األديب االتصال وسيميوطيقا العنوان: فكري حممد اجلزار،(2)
 الثالثاء ،1637ع الفلسطينية، األيام خطّاب، أبو علي: تر(. جريدة النص املوسيقى، الصورة، كتاب من النص إىل األديب العمل من: )روالن بارث،(3)
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فالثقافة ترسخ التجربة السابقة بواسطة التذكر أو الصناعة التذكرية، بل يصح القول إن الثقافة تلعب دور الربنامج. 
تعليمات اليت تتحكم يف كل سلوك اإلنسان أو اليت يصدر عنها كل سلوك إنساين.أي إننا نصوغ من إهنا تلك ال

. فعنوان الديوان وعنوان (1)خالل الثقافة )الربنامج والتعليمات( الواقع الذي نعيش فيه والعامل الذي حنيا فيه"
، ومجاعية تلتقط ثيماهتا واستعاداهتا من القصيدة، والنصوص األخرى تناول فيها الشاعر مهوماً، وأشجانًا ذاتية

داخل جتربة معيشة ومهيمنة فنياً ومجالياً تنفتح فيها القصيدة على تداعيات واستذكارات، وإقامة حالة من التساؤل 
 الشاعر عرب زاوية فنية ومجالية. املستمر مع الذات واآلخر اليت ينظر إليها

وهو يف حد ذاته كائن لغوي مراوغ شديد   حدة اتسمت باالختصار.العنوان فين طوى كالماً كثرياً يف مجلة وا
املراوغة حلظة القراءة األوىل لكنه أكثر مطاوعة أمام القارئ يف حلظات القراءة األخرى. وهذا العنوان ليس من زمرة 

ة، وعنوان مبين على تلك العناوين اليت مير عليها القارئ فال حترك فيه ساكنا. إنه عنوان شامل هلذه اجملموعة الشعري
عالقة لغوية هي اإلضافة اليت تنظم سائر العناوين الفرعية يف إطار واحد )ال تكتب، مشاهدات علي، 
املشاهدات، كائنات الورق، بربري، السطح، الشاعر، زوجيت، اجلدار، كائنات الورق، اللقاء، الرحلة، عادل، 

مل من الشخوص والرؤى اليت تعكس ما يعيشه حبنا، مسارات، حيايت(، وهي مبجموعها تضعنا أمام عا
الشاعر/اإلنسان العصر الراهن من تشتت وقطيعة مع ذاته أو مع اآلخرين، وتنحو حنوًا كفاحيا ونضاليا من أجل 
احلياة احلرة الكرمية اليت يتحول فيها الشعر إىل أداة تعبريية معنوية، وقيمة مجالية يف آن معا. فمثلما يبحث الشاعر 

ص مصريي له يف احلياة تبحث قصيدته عن خالص مشابه له يف اللغة؛ حبيث تتحول احلياة إىل لغة، عن خال
 ايف ومجايل وأخالقي وحيايت أيضا.واللغة إىل حياة، و يتحول الشعر إىل خالص ثق

ان و)جنيب أنزار( خيتار صورا من الذاكرة الفردية واجلماعية تفصل التاريخ املاضي واملعاصر، وفواجع املك
والسلطة، وتشكل هذه الكائنات الشعرية والنصية ذاكرة الشاعر وذاكرة جيله وهويته اليت حياول استعادهتا من 
خمزونات الذاكرة والوعيه، فكل ما يستدعيه الشاعر يشكل تشرحيا للتاريخ، ومذكراته تسد الثغرات ألسئلة غابت 

ريخ يراه ماثال أمامه يف حاضره. فهذه الصور اهلاربة إجاباهتا عن وعي الشاعر فيعيد من خالهلا تشكيل صورة تا
اليت متّر أمام  من الذاكرة بوصفها "مستودعًا أو خمزنًا خيتزن فيه الفرد مجيع الصور االجتماعية والعرفانية والعقلية

متثل تارخيه ، وهي اليت تربطه بعامله و (2)واالرتقاء" خميلته خالل حياته يف هذا العامل املتطور سريعًا حنو النمو
                                                           

 .87ص ،1987 لنشر،ل توبقال دار ،1ط. السيميائيات يف دروس: مبارك حنون(1)
   .5 ص ،2000 بريوت، اهلالل، ومكتبة دار غالب، مصطفى: تح تر، ،1ط. الذاكرة: فرويد سيجموند،(2)
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السياسي وهويته يعيش فيها كلما أحس باالنغالق على الذات، فيفتح آفاق الرؤية، ويرتك حاضره لرياه قد سبقه 
 يف املاضي والتاريخ. 

وميكننا حينها أن نتناول العنوان واسم املؤلف كعتبة قرائية واحدة مشكلة بذلك مجلة واحدة مكونة من 
يب أنزار(. وقد جاء )اسم املؤلف( بلون )أبيض( متحدا مع )الورق( الذي مضاف ومضاف إليه )كائنات ورق جن

نتفق على أن لونه أبيض، لتشع داللة األمحر، والعنوان الذي ينبين على دال مجع معرف باإلضافة )كائنات الورق( 
حجم خط خمتلفني، مبا يوحي بداللة التحديد والتعدد، واسم املؤلف الواقع موقعيا أسفل العنوان مباشرة، وخبط و 

يؤكد داللة التعدد، ولكنه التعدد يف إطار الواحد؛ ألن )جنيب( الشاعر واحد من كائنات الورق مجعت بينهما 
ذاكرة واحدة. فيصبح عنوان اجملموعة العتبة النصية اليت من خالهلا يلج القارئ عامل النص املغلق، وحيمل العنوان 

جوها لشخصيات تشكل حميطه به، ويستحضر الشاعر من صور الذاكرة و  يف ثناياه مستوى الوعي بالتاريخ مصرح
 وواقعه.

مؤثرات  واملتخلصة من ،أنزار( على مستوى القصيدة حبثه )اإلرادي( عن قصيدته املتفردة ز )جنيبيّ وما ميُ 
ليست سوى  الكائنات الورقية غريه منذ ديوانه األول )كائنات الورق(، بل انطالقًا من عنوان الديوان. ذلك أن

يقول فيها: )ال  (1)بقصيدة محلت عنوان )ال تكتب( ذاكرته )ذاكرة النصوص(، نصوص اآلخرين. فيفتتح ديوانه
 .يكتب ألن )الشهوة/ ال ختبو( فيما )خيبو اإلنسان( تكتب، قد كتبوا قبلك( لكنه مع ذلك

املختلفة يتملكها واقع كتايب ينزع  واألمر النافذ واألكثر أمهية أن مجيع ما حيدث من حتوالت يف أوجه احلياة
إىل إقصاء راهنيته، ويغرينا بتوسيع مفهوم الكتابة ليشمل كل مظاهر احلياة احلسية اليت تتعدى إمكانات )القلم 
ِر/مل يكِف  ،/أّولت إىل أّول الُعمر /ال تنس/أّولت كثريًا ونسيتر /ال تلعبر والورقة(، وتتجاوزها ) ال تكتبر

على وفق هذا املنظور تصبح الكتابة شرطا أساسيا لكل فعالية بشرية، ومسة من مسات أي كائن و  (2)احلربُوالورُق(
 ا كانت قائمة على جتاوز شيء ما. إنساين ال سيما إذ

ماذا حتمل ذاكرة البياض يف الورقة اليت بقيت عاجزة عن احتضان قصيدة مل تتجسد بالكلمات. إن يف 
اناة شاعر حياول القبض على جتربته يف نص كتايب، وهي ذاكرة كل شاعر ذاكرة ورقية بيضاء كهذه شكال من مع
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حتكي قصته مع الكتابة، وهي مبثابة التذكري ببداية البوح الشعري عرب لغة البياض . إن الوظيفة الكتابية للكالم 
ر مترير مواقفه الورقي يف هذه اللعبة هي فعل انكتاب العالقة بني الناص ونصه. فمن خالل القصيدة حياول الشاع

من الواقع، وباخلصوص األزمة اجلزائرية، فريي بأننا ال ميكن أن نعاجل العنف الذي جيتاحها باملواجهة والشجاعة 
واجلرأة ألهنا ال تنفع وستؤدي إىل املوت، كما حدث للشاعر )خبيت بن عودة(، ويقول لنا بأن الكتابة هي الوحيدة 

اقع، وهيمنة سلطة القمع والتقتيل. يقول:" امجع نفسك منذ القادرة على الصمود أمام صالبة الو 
/وتكّتلر/أعصر زهرتك البيضاء/قاتلر/قاتلر ذاتك يف أعدائَك/أعداؤك يف الداخل حشد وكالمر"  .(1)اآلنر

ويرتبط   واخلطاب الشعري احلداثي يعتمد الكتابة سبيال للتعبري عن العامل املرئي، ،الورق موطن الكتابة إنّ 
الكائنات يف هذه اجملموعة ارتباطا وثيقا، فالكائن إذا قاربناه بالنص الشعري ذو طبيعة رؤيوية حيكمها الورق ب
ويتموقع العنوان على بوابة اجملموعة بكلمات أكثر اقتصاد ينتشل عامل الغالف من الصمت إىل فضاء  اخليال.

يف كائنات  نة. إن الشاعر يصوغ عامل اجملموعةالظهور واهلوية واالختالف، وجيعله رهني التحديد والتعيني والكينو 
 ورقية هي: الكلمات . 

 عنوان اصطالح الوهم  -2

 
ل ما يسرتعي انتباه القارئ هو أصوات )الالم و اهلاء و احلاء و حرف املد(، ولعل القاسم املشرتك بني أوّ 

سرة واليأس(. وهذه هي املعاين هو احتادها يف تأدية داللة واحدة هي داللة )احلزن، واحلرقة، واحل هذه األصوات
 يت قامت عليها اجملموعة الشعرية.نفسها ال

فأما )الالم( فُيعرف يف العربية بالصوت املنحرف اللتصاق صفة االحنراف به، وتعين احنراف اهلواء أو النفس 
)اصطالح عن جانيب اللسان حلظة نطقنا به، و ذلك نتيجة تعلق اللسان، والتصاقه بسقف الفم. فالالم يف 

الوهم( تدل على تشبث الشاعر بضرورة االصطالح الذي حييل على العلم يف مواجهة الوهم الذي يقف على 
اجلانب النقيض. وتعلق اللسان بسقف الفم، وحماولة اهلواء اخلروج من مكانه األصلي مث احنرافه إىل أماكن أخرى 

جويف خيرج من اجلوف، يدل على احلسرة، واحلزن، يشبه حماولة الشاعر التخلص من الوهم. وأما)اهلاء( فحرف 
واليأس، وقد ورد اهلاء يف )الوهم( داال على احلسرة واحلزن أيضا، حزن على الراهن، ومأساوية الواقع. وأما)احلاء( 
فصوت حلقي حييل إحالة مباشرة على احلرقة، والغصة اليت حيس هبا الشاعر من هول ما يرى، والفجيعة اليت يشعر 
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وأما املد فقد ورد يف )اصطالح( داال على بعد بني الشاعر عن الوقوف على احلقيقة، ونداء للبعيد. وعليه  هبا.
 داللة املنوطة هبا على أكمل وجه.أصوات هذا العنوان قد أدت ال فإنّ 

ا الوحدة إىل دراسة مجله بوصفه -وإن كان عنوانا - نص وحييلنا البحث يف البنية النحوية، أو الرتكيبية أليِّ  
اللغوية الرئيسة يف عملية التواصل، فقيمة اجلملة يف املستوى النحوي كقيمة الصوت يف املستوى الصويت، والكلمة 
يف املستوى الصريف. إن النحوية هي الضامنة لداللة اجلملة، وهو ما أمساه )جاكبسون( )شعر النحو(، ومهما تكن 

، غري أن الشعر خيرق هذا النظام من خالل قلب (1)أوىل من املعىنمفهومية اجلملة فإن حنويتها تضمن هلا طبقة 
الرتتيب، ففي حني يتجه النثر إىل جتميع عناصر البناء يسعى الشعر من خالل صور النحو إىل الفصل بينها. 

ياب فعنوان اجملموعة الشعرية جاء مجلة امسية حمذوفة املبتدأ، والذي ميكن تقديره بـ)ديوان( اصطالح الوهم. وغ
املبتدأ يف هذا العنوان قد حييل إىل غياب اصطالح الوهم، وأي وهم ممكن التحقق، ووهم يستحيل حتققه، وجتربة 

 يستعصي على أي نوع من التحليل . الشاعر تعد على ما يبدو نوعا من الوهم أو اجلسم اهلالمي الذي

نونة واإلهداء، وعالقة التعالق ويظهر انشغال )مصطفى دحية( بعتبات النص واضحا يف تنوع أشكال الع
اليت يقيمها بني العنوان الرئيسي، والعناوين الفرعية، وبني اإلهداء، والتقدمي والتوطئة؛ حيث تشكل هذه العتبات 
مدخالً قرائياً خيتزل ويكثف مضمون التجربة ودالالهتا، ويوحي هبا. األمر الذي جيعل هذه العتبات تكسب القارئ 

م مبنهجة عملية القراءة وتأويلها وفق تعبري )بارث(، كما تكشف للقارئ اهتمام الشاعر معرفة بالنص، وتقو 
بإسرتاتيجية العنونة ووظيفتها الشعرية واإلشارية خاصة وأن هذه العناوين توحي بشمولية متثيلها للنص، الذي يظل 

"شاع استخدام العناوين البليغة  يدور حول حمورها، ويتعالق معها على مستوى البنية اللغوية أو البالغية. حىت
 .(2)شيوعاً يوشك أن يؤسس ثقافة نصوصية متميزة ختص العناوين دون النصوص"

إن الفضاء اململوء باألشياء والكتل واألجساد هو دائما يف حالة من احلركة والديناميكية والصريورة املتغرية. 
أن املؤلف أفرغ فيه جهدا وتطلب منه اختياره ألن  لنتأمل يف العنوان مليا، نتأمل يف تشكيله البصري، "الشك

صياغة عنوان أي عمل إبداعي جزء من الكتابة الفنية نظرا ملا للعنوان من أمهية على املستوى اإلعالمي )اإلشهار( 
مهية أوال، على املستوى الفكري ثانيا، وعلى املستوى اجلمايل ثالثا، ونظرا إىل كل هذه االعتبارات فإن العنوان ذو أ
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)اصطالح الوهم( عنوان ينقلنا من . فـ(1)خاصة بالنسبة للمؤلف واملتلقي على السواء؛ ألنه مجاع النص وملخصه"
 اإلشارة باملفهوم الرمزي الصويف.عامل العبارة إىل عامل آخر هو أقرب إىل عامل 

ُم القلب، و اجلمُع: أورهام، وتَومّهُت يف َكذا، و  ُم: َوهر تُـقَّت والوهم لغة: "الَوهر مُة اُشر أورمَهرُته: أي أغفلُته، والتُـهر
مة، ويقال: ومهرُت  َته: افتعلُته، و امتهته، على بناٍء أفرعلُت، أي أدخلُت عليهر التُـهر م، وأصلها )ومهة(، إهتَمر مَن الَوهر

ُُه إليِه"  .(2)يف كذا: أي َغٍلطرُت، ووهم إىل الشيء يَهيُم، أي َذهَب ومهر

اً، وَتومّهرُتًه: وقَع ُخلردي، وشيٌء َمورهوٌم و ُمتوّهم، قال أبو وقال الزخمشري: "و     مهرُت الشيَء أمهُُه َومهر
 من البسيط:-زبيد:

ُعوا  واستحدَث القوُم أمراً غرَي ما َومِهُوا               َوطاَر أنرصارُُهم شىّت وما مجُِ

َ، وو     ي َوومّهَنيُه، واهتَم ظّنوا أهّنم يـَغرِلبوَنين فاستحدثُوا الَفزَع واجُلْبر مِهرُت به سوءًا وتومّهُته به، وأومَهَنيُه َغرير
َمٍة َو تـَُهٍم" . وجاء يف لسان العرب: "وتوّهَم الشيَء ختّيلُه و (3)بكذا، وُفالن ُمّتهم: يّتِهُم الناَس و ُهَو صاِحُب تـُهر

تُه وتبينُته مبعىن واحد... واهلل عّز و جّل ال تدرِكُه متثّلُه كاَن يف الوجود أومل يكن. و... تومهُت الشيَء وتفّرسُته وتومسّ 
أوهاُم الِعباد. وقال ثعلب: يقال: ومهُت يف كذا وكذا أي غلطت... ووِهم بكسر اهلاء: َغَلَط وَسها، وأورَهَم يف 

 . (4)احلساب كذا أسقط"

قد عرفه احملدثون بأنّه: "نوع والوهم اصطالحاً: مل يضع له املتقدمون تعريفًا اصطالحيًا شاماًل وواضحاً، و 
من التخّيل العقلي ألمور غري موجودة يبين عليها اإلنسان تصّرفًا معّيناً، فإن َصحَّ تومُهُه انتهى إىل تبينٍي و معرفٍة، 

. والدليل على كون الوهم نوع من التخيل، ما جاء يف كتاب (5)وإذا مل يصّح انتهى إىل الغلط و السهو"
رايب ما القلم؟ فقال: ال أدري، فقيل له: تومهه، فقال: هو عوٌد قـُّلَم من جانبيه كتقليم االظفور الصاحيب: "قيل ألع

 .(6)ّفُسّمَي قلماً"

                                                           
 .51.52صص السابق، املرجع. النسيان لعبة: إدريس الناقوري،(1)
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والوهم يف املعىن املعجمي هو خطأ الظن، واخليال يف الداللة املعجمية أيضًا يلتقي يف املعىن بالظن والوهم. 
حدة، كالمها يدل على التصور، مع الفارق أن الوهم ذو داللة وعند الكثريين أن الوهم واخليال من طبيعة وا

قدمية، فقد ورد يف معجم املصطلحات   والوهم مصطلح له امتدادات فلسفيةسلبية، واخليال ذو داللة إجيابية. 
صورة أو مفهوم عقلي زائف قد يكون تومها أو  -انطباع بأن ما يدرك ليس حقيقيا -  illusionاألدبية: "وهم 

وقد يكون الوهم مضرا، ولكن هناك أوضاع كثرية يكون فيها خاليا من الضرر ممتعا،  -ءة تفسري ملظهر واقعيإسا
أوحىت مفيدا، فجمهور النظارة يف مسرحية عليهم أن يعيشوا وهم الواقع لكي يستوعبوا أحداث املسرحية. والوهم 

صطلح مرادفا للخيال، ولتشكيل صورة ذهنية مما ليس غالبا ما يعترب امل fancyاخليايل:)ابتكارات اخليال املزخرفة( 
حاضرا بالفعل يف احلواس. إال أنه يف النقد األديب احلديث يعترب اخليال خالقا، وعضويا، أما الوهم اخليايل فيعترب 

أول من أقام  Samuel Taylor Coleridge منطقيا وميكانيكيا ومتكلفا ومصطنعا وقد كان )كولريدج(
يف سريته الذاتية .فالوهم يربط بني صورة ال جيمعها ارتباط طبيعي أو معنوي، ولكن الشاعر يربطها هذه التفرقة 

قسرا اعتمادا على بعض االتفاق العرضي يف احلدوث، وتشري الكلمة أيضا إىل الولع السطحي بالزخارف 
 .(1)اجلذابة"

والشقاق، وتعاكس األوهام جيلب  فالعيش بال وهم صعب، واألوهام متنوعة ومتباينة مما يأيت باخلالف
أوهام صغرية تكرب معنا وأوهام نتخلى عنها، وأوهام تقودنا إىل حتفنا وأوهام نكرهها، وأوهام  .الضغينة والتناحر

 .هناك صراع األوهام كوهم أكرب، كما هناك احتاد األوهام لوهم واحد .نعشقها، وأوهام نريدها لغرينا ونرفضها حنن
 ما ينهار الوهم يعيش صاحبه اللحظات الكارثية لوهم كان مجيال.واملأساة أنه عند

و"مل يغفل ابن عريب أمهية )الوهم( يف السلوك النفسي الصويف وسلطانه على اخليال الذي حيكمه يف النفس 
 فال تستطيع فكاكا. لذلك يرفع قبالته: )العلم( ألن يف طاقته قهر سلطانه باحلقائق. يقول: ويتسلط عليهم ]أهل
النار[ الوهم بسلطانه، فيتومهون عذابا أشد مما كانوا فيه. فيكون عذاهبم بذلك التوهم يف نفوسهم أشد من حلول 
العذاب املقرون بتسليط النار احملسوسة على إحساسهم، وملك النار اليت أعطاها الوهم هي النار اليت" تطلع على 

)العلم(. يظهر يف النص الثاين أمهية )العلم( يف مقابل ["فإن )الوهم( ال ينبغي أن يقضي على 104/7األفئدة"]
األوهام اليت  فهنالك بعض . (2))الوهم( وضرورة التنبه إىل هذا األخري قبل أن ميتد سلطانه إىل )العلم( فيشل فعله"
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 .1241 ص ،1981 والنشر، للطباعة دندرة ،1ط. الصويف املعجم: سعاد احلكيم،(2)



  

 

176 

ع شاعرية وما بني الغواية واملراوغة تق .باسرتاحة احملارب يف انتظار وهم جديد كما أننا نشعر تتحول إىل حقائق.
االنزياح األسلويب للعنوان، ولئن كان العنوان كذلك فقد محل من تكثيف اللغة وفتنة الغواية ما جيعله يصطدم بأفق 

سيميائيتها الشعرية، وهي  وعتبة العنوان )اصطالح الوهم( ميكن أن تنحو منحا جدليا يف التوقع عند املتلقي.
  طاطة اآلتية :تصويرياً ذات حركة دائرية ميكن توضيحها باخل

  

 

 

َم حممد من نور امسه الكامل، وخلق اهلل  وجاء يف معجم الصوفية: "وهم: مصطلح. وقد خلق اهلل تعاىل َوهر
ِم حممد  َم حممد من نوره الكامل أظهره -صلى اهلل عليه وسلم –عزرائيل من نور َوهر ، وملا خلق سبحانه َوهر

وجد يف اإلنسان هي القوة الومهية، وأقوى املالئكة هو عزرائيل ألنه بالوجود بلباس القهر، ولذلك فإن أقوى شر ي
. (1)خلق منه. وهو الذي يقبض األرواح ملا أودع اهلل تعاىل فيه من القوى الكمالية املتجلية يف جملس القهر والغلبة"

أنه ينسج )سوناتات( روحية )الصنعة( الرتاثية صياغة وبنية ك لقد عاد الشاعر إىل)حكمة( الصوفيني والنفاذ إىل
   التضادات واألوهام واإلحباطات.الشديد التعقيد املتسع  احلكمة يف الزمن

العنوان/الرسالة اليت بعث هبا املرسل/الشاعر إىل املرسل إليه/القارئ املزودة بشفرة لغوية نواة أو مركزا  عدّ يُ 
مض منه، غري أنه يف أحيان كثرية يأيت للنص األديب، خيتصر جسد النص ويؤسس هلويته ويقدم لنا معرفة ما غ

 قراءة تتواىل اإلضاءات لدالالته.مثقال بدالالت وتناقضات كما هو احلال يف ثلوج الرباكني . ومع ال

عتبة اإلهداء ونصها "إىل مصطفى دحية  ويف هذه اجملموعة يضع الشاعر بعد عتبة العنوان عتبة ثانية هي
وفضاء املنت الشعري، ويتفاعل املنت الشعري  وصفها جسرا بني عتبة العنوانرمحه اهلل"، وهي عتبة جديدة تعمل ب

اإلهداء إىل درجة التماهي واالندماج الكامل. وكذلك التعالق بني  تفاعال حيا ومباشرا مع عتبة العنوان عرب عتبة
اليت حتيل على العنوان الرئيسي، والعناوين الفرعية يف )اصطالح الوهم( يبدو واضحًا من خالل العناوين 

اصطالحات يضعها الشاعر كما يف هذه العناوين "السري إىل الثلث األخري من الرحلة، مدونة أخرى للموت، 

                                                           
 .59ص ،2004 والتوزيع، والطباعة للنشر اجليل دار ،1ط. يةالصوف معجم: ممدوح الزويب،(1)

 الوهم اصطالح 



  

 

177 

تناسخ، خالسية املانوي الذي تنبأ، عوارف السهروردي القتيل ...."؛ إذ أن هذه العناوين حتمل تيمة الوهم، كما 
هبا الشاعر لقلب موازين املألوف والسائد. وهكذا فإن أول حتمل تيمة املوت واحلزن، ولكن باصطالحات يأيت 

عتبة يطؤها القارئ/املتلقي هو استنطاق العنوان واستقراؤه بصريًا ولسانياً، أفقيًا وعموديًا ألنه يتمركز يف قمة اهلرم 
أمل النص  النصي ليدل على ذاته، وعلى فضاء النص وعامله وطبيعته. غري أن البحث يف داللة العنوان يقتضي ت

إنتاج داللته  كاماًل على مستوى القصيدة، والنصوص كلها على مستوى الديوان ومالحقة إشاراته يف ثناياه؛ إذ أنّ 
 تفكيك ما بناه من عنوان لتأدية وظيفته ميثل عملية عكسية لرتكيبه فيبدأ املتلقي من حيث انتهى املبدع/الشاعر

 الداللية إلدراك ذلك واستجالئه.

هو املفتاح األول الذي بني أيدينا كبحث يف صميم النص، وهو رأس النص والرأس حيتوي الوجه، والعنوان 
ويف الوجه أهم املالمح، وخباصة إذا كان العنوان دااًل على حمتوى ما حتته، وكما أن الرأس مرتبط باجلسد بصالت 

المات اللسانية اليت ميكن أن تدرج على دقيقة جداً فعنوان أي نص مرتبط به ارتباطًا عضوياً، فهو"جمموعة من الع
 .(1)حمتواه، وتغري اجلمهور املقصود بالقراءة " رأس نص لتحدده، وتدل على

وتبقى داللة العنوان غائبة، مراوغة، عصية على القبض، حتتمل تلك التأويالت. األمر الذي يدفع القارئ 
الالحق دالليًا ولغوياً؛ حيث أن "العنوان، يف مثل  إىل حتديد داللة العنوان من خالل البحث يف تعالقه مع النص

هذه احلالة، يعمل موجهًا رئيسيًا للنص الشعري، ويؤسس غواية القصيدة وسلطتها يف التعيني والتسمية، أما النواة 
بة فتتمركز يف وسط القصيدة. وإذا كان العنوان لدى السيميائي مبثابة سؤال إشكايل ينتظر حاًل، فإن النص هو مبثا

إجابة عن هذا السؤال اإلشكايل، وذلك بإحالته على مرجعية النص، ويف احتوائه على العمل األديب يف كليته 
وعموميته. إنه دليل على كون سيميائّي هو النص يف حد ذاته، وفوق ذلك يعدُّ مرجعًا حييل على جمموعة من 

 . (2)راءة اليت تناسب هذا النص"الدالئل )العالمات( معلناً عن طبيعة النص، ومن مث عن نوع الق

ويُعد عنوان اجملموعة الشعرية إطاراً جزئياً آخر خللق )اإلحيائية( يف ثنايا اجملموعة، نص خمتزل من األحاسيس 
واالنفعاالت كما أن البحث يف العنوان كأول عتبة من عتبات النص يكشف عن طبيعة الصراع النفسي بني 

تشاف الذات عرب العتبات النصية،  وما حتمله من مفارقات سيميائية عجيبة. االنفعاالت، وبني الرغبة يف اك
يُطالعنا عنوان اجملموعة الشعرية للمبدع الذي يشُد االنتباه، ويدخل القارئ يف حرية من أمره منذ البداية، حماوالً 
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بع دالالته وتفسريها، اكتشاف دالالته وفك غموضه كعنوان سيميائي جيسد أعلى إثارة لغوية، يغري القارئ بتت
 يلته تأويالت شىت عن هذا الوهم.فما أن يقع نظر القارئ على العنوان حىت يُثري يف خم

ويبدو أن َجَيَشان األحداث يف اجلزائر منذ االنفتاح التعددي إىل يومنا هذا قد وجد صداه الكامل يف 
جديد من الكتابة "سواء جاءت هذه  الشعر، وانعكست فيه بشكل حركات هادئة، أو غاضبة أرادت تأليف نوع

احلداثة من كلمة، أو من تركيب كلمات يف سياق معني ألن جزءا من عامل الشاعر، وآفاقه املتميزة إمنا ترمسه 
. ويكفي تواجدها وتوافقها مع احلركة العامة للمجتمع والسياسة للداللة على الطموحات اليت  (1)الكلمات احلديثة"

 .(2)حيث "محل لواء التمرد على القيم احملنطة "كان خيتزهنا الشاعر؛ 

لتعطي معىن حمددا مبوجبه يتمكن هذا األخري من  والعنوان للشاعر يتكون من عالمتني رُكبتا وفق نسق معني
وكأنه نص  أداء دوره املنوط به على أكمل وجه. فرغم عدد كلماته القليلة، إال أنه ينتشر على مساحة هائلة،

وهو خطاب رمزي يعتمد على ادخاره  .خر أكرب منه ويكمله يف ذات الوقت، ويدور يف فلكهصغري انبثق من آ
ملخزون وافر من التأويالت اليت حتمل كمًّا من األفكار واملعاين ذات الصلة الوثيقة باحلمولة الداللية للنص 

حمددا سياقها وشفرهتا خبطط ذكية  ومجالياته. والشاعر امتلك قدرة فائقة على املراوغة فهو ميرر ما شاء من الرسائل
يصعب على الرقابة احتجازها، أو القبض عليها سواء كانت من اجملتمع، أو من سلطة األنا األعلى. ومبا أن 

 .(3)"الكلمات قواقع مليئة بالضجيج. هنالك الكثري من احلكايات يف منمنمـة الكلمة الواحدة !"

يتوقع وينتظر عماًل حيقق أفق االنتظار، وهذا  النص وجيعل القارئاجملموعة استباقي إخباري؛ خيرب ب عنوان  
ما نلمسه منذ الصفحات االستهاللية، وتتأكد القصدية يف اختيار العنوان بتكراره يف أكثر من مقطع. ومنذ 

من  الصفحة األوىل جند أنفسنا أمام حركة صعود ونزول بني العنوان والنص، لنؤكد ما توصلنا إليه أو نفيه. لكن
أي منطلق أتى هذا العنوان؟ هل هو جتسيد واختصار للنصوص؟ أم هو حماولة إلعادة االعتبار للفرد يف زمن 

ظلم اإلحسـاس بالغربة عن الذات، والشـعور باملرارة، وانكسار الروح وتوايل اهلزائم يف زمن احلرب، والفقر وال
 والبحث عن العدالة واحلرية. 
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حيمل عنوان )اصطالح الوهم( يغري بارتياده، ويدفع إىل قراءته، وهذه أهم  وجود نص بني دفيت كتاب إنّ 
وظائف العنونة على اإلطالق؛ أي الدعوة إىل قراءة النص، والسعي حنو خلق ألفة بينه وبني القارئ. من مثة جاز 

رض، أو ما " إىل ما سوف يتطور الحقا يف النص/العracourciاعتبار هذا االختيار العنواين طريق خمتزل "
سيكشفان عنه، إنه أداة مساعدة للقارئ كي يشيد معىن قبليا، ويوجهه إىل معان حمددة، يفرتض يف النص إذا ما 

 كون حداثيا وجتريبيا أن خيرتقها.أراد أن ي

هذا النوع من العناوين يعد وصال جيعل القارئ يستبق املعىن، وهو موجه ملوسوعة القارئ الثقافية. وال  إنّ 
أن األزمة اليت تعرضت هلا اجلزائر ولَّدت ثورة عارمة. األمر الذي جعل اإلبداع اجلزائري يتخذ منحا ثوريا شك يف 

فاملبدع يف حماولته  أكان هذا الرفض على مستوى الذات الفردية، أو على مستوى الذات اجلمعية، رافضا سواء
الذات اجلمعية بالدرجة الثانية، وينقذ اجملتمع،  وينقذ طرح مشروع لإلنقاذ حياول أن ينقذ ذاته بالدرجة األوىل،

رمبا ألن هناك فرقا بني احللم وحتقيقه، وهذا  !وقد نتساءل ملاذا جند اجملموعة تتسم باالهنزامية ؟ والعامل ثالثا ورابعا،
 .ما يصطلح عليه بوهم املثقف

 عنوان البرزخ والسكين   -3

 
قصديه واعية ختضع إلسرتاجتية معينة  اعتباطية بل هي عملية العنونة عند )عبد اهلل محادي( ليست إنّ 

تصنف ضمن  –بصفة عامة –املضمون، فرغم أن العناوين  قوامها البحث عن التجديد سواء يف الشكل أو
بالعتبات إال أن )عبد اهلل محادي(  أبدى عناية يف اختيار عنوان جمموعته  خارجيات النص أو ما اصطلح عليه

، املوجه ملوسوعة القارئ الثقافية يهدد بقول شيء لكن ال يقوله حسب لغة )روالن بارث(، (1))الربزخ والسكني(
اد اخليال حنو آفاق ال ويستشرف حقول الدالالت، ويطل على ظالل املعاين وتألق العبارات، ويفسح اجملال المتد

 متناهية. 

كل قصدي فقراءته للوهلة األوىل وعنوان )الربزخ والسكني( يندرج ضمن عينة من النصوص املفتوحة بش  
ليست باألمر السهل الذي يسمح لنا بالتعامل معه من هذه الزاوية، ويعده نصًا مفتوحًا بشكل مقصود، هذا 
العطف بني )الربزخ والسكني( ما يوحي بأن أية قراءة تقف عند استهالك النص واإلبقاء على عناصره كما هي 

                                                           
 .2002 اجلزائر، هومة، دار ،3 ط. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(1)
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يؤكده منطق القصيدة اليت محلت عنوان الديوان املركزي ذاته، واليت يعمل فيها تعترب قراءة سطحية. هذا االستنتاج 
 ، باإلكثار من اإلشارات والرموز.الشاعر على تضليل  القارئ

ن العنوان من لفظني معرفني: الربزخ والسكني. ربط بينهما حرف الواو الذي يفيد العطف بني شيئني يتكوّ 
 حكم ما؛ أي أن وظيفة هذه الواو هي الوصل بني طرفني، وقد تفيد بينهما عالقة تعالق، أو يشرتكان يف

االشرتاك، أو الضدية ألن البنية العميقة هلذه اجلملة قد حققت انفصاال بالتضاد، فالواو تفصل بني امسني يتحركان 
ستئناف مادام قد يف جمالني خمتلفني؛ أي )الربزخ( يف مواجهة )السكني(. وكما يقول النحويون تصبح الواو تفيد اال

انعدم عنصر االشرتاك أو املشاركة، فالواو)تفيد مطلق املشاركة أي أن املعطوف يشارك املعطوف عليه يف احلكم 
دون النظر إىل ترتيب زمين أو غريه.. وعليك أن تتأكد أوال من وجود فكرة االشرتاك يف احلكم حني تدل على 

اللفظ األول مفردا حبمولته الدينية، وورد اللفظ الثاين كذلك  ، وقد وردت(1)العطف وإال فهي حروف استئناف(
مفرداً، وقد يقصد بـ)السكني(: السكني حقيقة، وقد يكون لفظ )السكني( صفة قدحية. وبرزخ حبمولته الدينية، 

ع والسكني مبعناه التدمريي كأن الشاعر حياول أن جيعل من العنوان توضيحا كافيا منذ البدء، وداال على موضو 
وأيضا ال ميكن جتاهل غالف  .ديين؛ وكأنه مبثل هذا الرتكيب يقدم إيضاحا كافيا، وملزما للقارئ عند القراءة

اجملموعة ملا له من داللة تساهم يف توجيه توقع القارئ، ورسم أفق انتظاره.كما أن تقدمي الشاعر الربزخ على 
 نت. السكني أفاد  ميزة بالغية أيضا، نقف على مربراته يف امل

فالعنوان مليء بالداللة إىل احلد الذي يدمر فيه كل أحادية داللية، وبذلك جيعل القراءة مفتوحة على 
املمكن واملختلف، والنص ال يقدم إبانة ملعىن ساكن يف العنوان، بل يبني على العكس من ذلك الثراء الكبري 

يستدل عليه إال بالرمز، "فاختيار عنوان دون غريه له للكلمتني اللتني اختريتا عنوانا ويشري بقوة إىل أن الرمز ال 
دالالته ورهاناته، لذا يكون شبيها برحلة تتحمل من دون تراجع أهوال ما تصادفه، ويكون هلا فيه ذلك املتاه 

 .(2)السري، والرائع يف نفس الوقت"

ة، وتؤسس لنفسها إيهاما يوحي العنونة احلداثية )الربزخ والسكني( تبتعد عن العناوين التقليدية املباشر  إنّ 
 -جتريبا وتأصيال–بالغواية والتأويل املغاير، عالوة على شاعرية تنفلت من اجلملة، ومدى اتساعها الداليل.متجاوزة 

                                                           
 .386 ص ،1999 الرياض، والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة ،1ط. النحوي التطبيق كتاب:  عبده الراجحي،(1)
 . 11ص ،1995 ،9ع يني،التب(. التأسيس تواضع إىل العنوان بالغة من: التبيني يف بريئة غري قراءة: )خبيت عودة، بن(2)
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ُغروي بالقراءة، وهو بذلك يدمر  
بنية اجلملة العنوانية إىل بنية النص. وهذا العنوان يكتسب كل دالالت العنوان امل

 يق عما يثوي من آفاق داللية فيه.نطلق أنه يقوم على اإللغاز املفضي إىل حبث مضٍن لكنه شكل اختزال من م

والعطف ال يبقى حمبوسا يف قاعدة النحويني باعتباره تابعا يتوسط بينه وبني متبوعه حرف عطف، كما أن 
تيب فيها، وال تعاقب . الواو ال تفيد )مطلق االشرتاك واجلمع( فقط، بل تشري إىل مصاحبة زمنية حالية ال تر 

ومصدر ذلك رؤية جدلية ال متانع يف أن جيتمع متناقضان يف حلظة واحدة، وأكثر من ذلك أن اجتماعهما هو 
الشرارة اليت منها تتولد احلركة. وبالتايل فالرتكيز على هذا النص الصغري )العنوان( باعتباره الفاحتة لبوابة 

يعين  هم جدا، وما يهم أكثر أن له داللة ما، وإن مل يهتد إىل داللته فال)النص/الديوان(، أو)النص/القصيدة ( م
 أهنا غري موجودة يف رمحه. 

)الربزخ( كما يبدو لنا رمز يبين داللته من خالل مقابلته بداللة السكني، ولو حاولنا أن منعن يف العنوان،  إنّ 
ما حتمله الكلمة من إحياء مبعـاين )احلزن واليأس،  وما بعد العنوان فإننا جند أن )السكني( هو دليل املأساة بكل

واألمل(، ومن مث كان )الربزخ( دليال على السكون والطمأنينة يرفرف فيه احللم،  ويرحل إليه األمل، وتتعاىل فيه 
  نربات احلب، والفيض الرباين.

الشعب اجلزائري الذي وقد يكون الشاعر باستعماله هذا الرتكيب العطفي غري املألوف يلمِّح إىل حالة 
الدامية، أو هو كاملخدر الذي  1988أكتوبر  5أصبح هو اآلخر كمن يعيش حالة غيبوبة وتيهان عقب أحداث 

يعيش أحالما وردية يف خياله املريض. لكن الشعب سرعان ما استيقظ ليجد نفسه يعيش وضعا مأزوما ومفاجئا 
وضع، لكن الصدمة كانت عنيفة ألن كل الشعارات اليت مل يكن يف احلسبان. وقد حاول أن يتكيف مع هذا ال

نادت هبا النخبة القيادية عقب احلصول على االستقالل قد فقدت شرعيتها، وألغيت مصداقيتها وأصبحت حربا 
على ورق الشيء الذي جعل الفرد البسيط كمن يعيش حالة يف حالتني. لذا حاول الشاعر برتكيب جديد يناسب 

ان ذاته سة، وكأنه يريد القول بأنه متأرجح بني الربزخ والسكني، وهو واقع الذهول نفسه، والتيههذه املرحلة احلسا
 يف عشرية مأساوية دموية.

مؤشرا  –بالفعل  –لقد شحن الشاعر العنوان جبملة من املعاين والدالالت واإلحياءات، جعلت منه  
ضروري أن نستخلص العنوان على حده، ونفكك ال أوليا، ومفتاحا حقيقيا معلنا عن هوية نصه. ومن خارجيا

عالمات لغوية حتمل دالالت معينة. وإذا ما عدنا إىل جسد النص،  مفرداته الواحدة تلوى األخرى باعتبارها
وجدناه مشعًا بإشاراته املباشرة، اليت يضيء هبا العنوان، وكأهنا نوافذ أساسية لإلطالل على قصديته، وعن الثراء 
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اليت اختريت عنوانا يشري بقوة إىل أن الرمز ال يستدل عليه إال بالرمز"من حيث يقوم العنوان بدور الكبري للكلمة 
فعال يف جتسيد شعرية النص وتكثيفها أو اإلحالة إليها. فالعنوان، فضاًل عن شعريته، رمبا شكل حالة جذب 

من هنا فإن على دارس الشعر احلديث وإغراء للمتلقي للدخول يف جتربة قراءة النص، أو حالة صد ونفور ومنع. و 
أن يدرك أن العنوان غدا جزءًا من اسرتاتيجية النص، ألن له وظيفة يف تشكيل اللغة الشعرية ليس بوصفه مكمالً 
أو دااًل على النص، ولكن من حيث هو عالمة هلا بالنص عالقات اتصال وانفصال. إن العنوان غدا عالمة هلا 

ل غريه من العالمات املنتجة للمسار الداليل الذي نكونه وحنن نؤول النص والعنوان مقوماهتا الذاتية مثله مث
  .(1)معاً"

املرحلة الثانية من مراحل ما بعد املوت، هي الربزخ، وبني هناية احلياة الدنيا، وبداية احلياة اآلخرة مرحلٌة  إنّ 
َورُت قَاَل َربِّ اررِجُعوِن، َلَعلِّى أَعرَمُل انتقالية مساها القرآن الكرمي )الربزخ(، قال تعاىل: ﴿َحىتَّ إِ 

َذا َجاَء َأَحَدُهُم امل
َعثُوَن ﴾ ا َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بـَررزٌَخ ِإىل يـَورِم يـُبـر ُت َكالَّ ِإهنَّ ، وهناية احلياة، ويوم البعث (2)صاحِلًا ِفيَما تـَرَكر

أن ما بني املوت، وبني البعث مرحلة زمنية امسها الربزخ، فماذا يف بينهما )الربزخ(، ففي هذه اآلية تصريح ب
 كالم العرب احلاجز بني الشيئني.  الربزخ؟. يف الربزخ نعيم مقيم أو عذاب أليم. والربزخ يف

والربزخ : معطى معنوي، ويرمز إىل املقام بني الدنيا واآلخرة، وهو غري مستقر على حالة واحدة ، وهو 
للنص املنت وفيه من الداللة ما يؤول وحييل إىل عوامل صوفية؛ إذ كلمة الربزخ تعين "احلد بني اجلنة املفتاح األول 

، والواقع املعيش، ونار اإلبداع والكتابة، أو حرقة الكتابة. أما اجلنة فهي التسامي عن الواقع، واملتنفس (3)والنار"
ذي يسعى إليه لتوجيه املتلقي، عامل اخلري والبقاء؛ أي الذي ينطلق منه األديب لبناء عامل املثل، وهو األمل ال

جلب املنفعة ودرء الضرر، ومن مث تغدو نار اإلبداع والكتابة جنة ألنه ينشد من خالهلا نشر اخلري ودرء الشر. 
؛ وهذا هو احملور الذي يتأسس عليه هذا العمل اإلبداعي، ففيه تتلخص جتربة األديب اإلبداعية وجتربته يف احلياة

لق نوع من أي خربته للدنيا الفانية، وما حتمله من أدران تكون سببا يف نشر العداوة بني بين البشر، ويف خ
 بعضهم على بعض.  تسّلط

                                                           
  .57ص السابق، املرجع. العنوان سيمياء: موسى بسام قّطوس، (1)
 .100-99:املؤمنون(2)
 .42ص مصر، الرشاد، دار. الصويف املعجم: املنعم عبد ،احلفين(3)
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والربزخ املعريف إمنا هو فاصل نفساين، أو ممر روحاين خاص تـَعربُـرُُه احلقائق فال بد إذن أن تتأثر املعارف 
بطبيعته، وال ميكنها أن حتافظ على أصالتها وفطرهتا األوىل، كما كانت يف األصل. فاملفاهيم عندما تـُتَـَلقَّى من 

انية تكون أوضح وأصفى، لكنها على غري تلك الصورة من معراج القرآن حلظَة املشاهدة القلبية حلقائقه اإلمي
الشاهد( نستطيع أن نفرتض أن   وإذا احتكمنا إىل النص الشعري )حملّ  الوضوح إذا ما تُلقيت عرب الربزخ الصويف،

مبصطلحات صوفية كلمة )برزخ( اليت قصرها الشاعر على داللة وحيدة حافة حتمل بعدا صوفيا، والنص مشحون 
            التوجه. تدعم هذا

والسكني: معطى مادي يرمز إىل القتل والذبح. وُتربز العالمة السيميائية )سكني( كعالمة مركزية تتصل 
بدالالت منها: التقطيع والذبح والقتل. وكل هذه الدالالت هلا وقع يف نفس املتلقي؛ إذ حترك عواطفه ومشاعره 

ه. كما تومئ عالمة )سكني( إىل دالالت منها: الكره، وحب وأحاسيسه، فيضحى متقبال للخطاب والتفاعل مع
االنتقام، والقسوة، وكلها صفات كامنة يف األزمة التسعينية اليت عاشتها اجلزائر. متاما كما تربز الوحدة السيميائية 
)سكني( عن موقعها يف قصة يوسف عليه السالم؛ إذ هي من منظور داليل تتصل مبعاين 

والقسوة، وحب االنتقام،   والدم. أما بنيتها العميقة فتومئ إىل دالالت احلقد، والكره، القتل،و  والذبح، التقطيع،
  ضور مأدبة أقامتها هلن يف قصرها.وكلها صفات سيطرت على نفسية امرأة العزيز، وهي تدعو النسوة إىل ح

يع الفريسة اليت يصطادها لقد حبث اإلنسان القدمي عرب رحلة تطوره عن أداة تساعده يف محاية نفسه، وتقط
فاهتدى إىل األحجار املسننة، فأخذ يستخدمها هلاتني الغايتني، ومع مرور الزمن بدأ حيّسن من وضعها، فكانت 
)السكني( أول صناعة صنعها اإلنسان. ولعبت )السكني( احلجرية دورا هاما يف حياة البشرية. فقد كانت أداة 

رون إال قليال من حيث الشكل، وإن تغريت من حيث مادة الصنع. والفرق للقتال وللتقطيع، ومل تتغري عرب الق
الشاسع بني صورة )السكني( كجزء من الواقع، وبني صورهتا كجزء من الفن يرتبط مبمارستني؛ أي الفن كرد فعل، 

ايل فإن الفنان والفن كإطار داخلي مضمر. يف احلالة األوىل تصبح )السكاكني( جمرد أدوات المعة متأل عاملنا، وبالت
ال يتورع عن تصوير )السكني( كأداة مبتورة ال تشكل جزءا من عامل الفن، وعالقات هذا العامل، فهي تدخل 
لتطوير بنية احلدث من خالل جرمية قتل مثال. وبعدها تكتسب )السكني( داللة أخرى كوهنا صارت أداة جرمية، 

حد هم األول، ويكون رسم )السكني( بتلك الصورة العابرة أودليل إدانة. هذا السلوك الفين يتناسب مع شرط الف
 أولويات الفن كرد فعل للواقع.
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ا منطق الفن كإطار داخلي مضمر فيختلف كثريًا عن معاجلة احلالة األوىل؛ ألن احلد الفاصل بني أمّ 
قى الذوق سكاكني الواقع، وسكاكني الفن يكاد يكون معدوماً. إن السكاكني مهما تقدمت احلضارة، وارت

اإلنساين ستظل شيئا قابالً للقتل، فهي أداة تنتظر التنفيذ، أو أهنا ماهية ناقصة. وهكذا نستطيع أن نفهم النظرات 
البليدة اليت جتعل من )السكني( حضورا باهتا يعرض على طاولة لكي تباع كأداة عملية ال يستغين عنها أحد، 

احلقيقة اليت حياول الفن أن يقدمها؛ حقيقة احلضور الباهت  واستمرارية عمل )السكني( يف املطبخ ال يعكس 
كشيء معروض للبيع، وقد حتول فجأة إىل حضور متألق يومض، وميتلئ بنهم املوت حني خيرتق قلب الضحية. 
ويف كل األمكنة يطغى اإلحساس بأن )السكاكني( أجزاء من الواقع العملي ال القدري لإلنسان. وتلعب 

 ري الشاعر.رسم قسوة وصرامة مص )السكني( دوراً يف

نا العنوان وهو يؤدي دور الثريا املضيئة أو احللية اجلمالية، أو فتنة إتباع احلداثة إىل مصائد شكلية سيجرّ 
وداللية، ومع تواصل القراءة، يف عالقة بني امللقي واملتلقي"وتبدأ هذه العالقة بنوع من  استدراج املتلقي لكسب 

كم و قبوله، لتنتهي يف األخري مبحاولة إخضاعه و إذعانه مث انقياده، و ذلك ألن إميان موافقته للتصديق باحل
، ومع توايل تقليبنا لصفحات اجملموعة، وما (1)القارئ حبسن نية املؤلف شرط أساسي لنجاح منهجه و بث خطته"

سيميائية، تعلو النص  بني النص ولوحة غالفه، تتضح دالالت أخرى للعنوان، وهكذا إذا كان العنوان عالمة
ومتنحه النور الالزم، فالنص باملقابل له التأثري نفـسه على العنوان. فالتعالق بني النص وعنوانه، يعطينا احلق أن 
نسمي )الربزخ والسكني(  عنوان الداللة املولدة، فالعنوان مليء بالداللة إىل احلد الذي يدمر فيه كل أحادية 

 واملختلف.  ة مفتوحة على املمكنداللية، وبذلك جيعل القراء

اعر قد قسَّم جمموعته الشعرية على ثالثة أقسام، قسم مساه  )كتاب العفاف( وضم عشر وإذا كان الشّ 
قصائد ، والقسم الثاين مساه )كتاب النور( والقسم الثالث مساه )كتاب اجلمر( وضم تسع قصائد، وبلغة شعرية 

واجملاز يف نسيج النص والرؤية معًا مبا جتعله يبقى مفتوحًا على كل الرؤى  شفيفة مستخدمًا االستعارة، والكناية،
واالجتاهات، واليت تدعم البنية يف تعالقاهتا النصية، واستحكاماهتا البنائية لرسم حلظات تقطري املأساة وأزماهنا، 

الندفاعات احليوية واحلضورية، وصهر طاقاهتا، وإشعاعاهتا، والتماعاهتا الذكية واملؤثثة بكل الرموز الداللية، وا

                                                           
 .50ص ، 2000 ق،الشر  إفريقيا دار. القدمي العريب النقد مقدمات يف دراسة النص، عتبات إىل مدخل: الرزاق عبد ،بالل(1)
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واستعادهتا ثيميًا على مستوى بنية النص الكلية، وميكن أن نلحظ ذلك يف قصيدته)الربزخ والسكني( املوجودة 
 اجملموعة الشعرية )كتاب اجلمر(. بالقسم الثالث من

بأنه من أجل لقد فضل الشاعر إقامة الربزخ بالقرب من السكني من أجل املواجهة. من املمكن التأويل 
حتقيق أهدافنا، علينا تغيري سلوكنا وذلك باحلب واألمان )الربزخ(، وأن نواجه اإلرهاب بكل أشكاله.. والتغيري يعين 
التجديد يف تفكرينا والتغيري يف مفاهيمنا، وترك العنف والكراهية )السكني( وكفى صمتا وسلبية ألن الساكت 

 سحقه آلة العنف، وتغيبه األزمة. ت

)الربزخ والسكني( العالمة األوىل اليت توقف املتلقي إزاء العمل اإلبداعي، وهو يصرح أو  كان العنوان  مثَّ ومن 
يلمح إىل احلقل الداليل العام ملنت النص. هو إشارة خمتزلة ذات بعد داليل ويعترب يف النقد احلداثي لبنة أوىل يف 

اءلة وداعيا إىل احملاورة. والعنوان "يعمل موجهًا رئيسياً تشكيل الوعي لدى القارئ، يقدم نفسه منفتحا على املس
للنص الشعري، يؤسس غواية القصيدة وسلطتها يف التعيني والتسمية، أما النواة فتتمركز يف وسط القصيدة. وإذا  
كان العنوان لدى السيميائي مبثابة سؤال إشكايل ينتظر حاًل، فإن النص هو مبثابة إجابة عن هذا السؤال 

شكايل، وذلك بإحالته على مرجعية النص، ويف احتوائه على العمل األديب يف كليته وعموميته. إنه دليل على  اإل
كون سيميائيٍّ هو النص يف حد ذاته، وفوق ذلك يعدُّ مرجعًا حييل على جمموعة من الدالئل )العالمات( معلناً 

  .(1)عن طبيعة النص، ومن مث عن نوع القراءة اليت تناسب هذا النص"

يعترب العنوان  للشاعر مقدمة اللعبة اإلبداعية أو هو لعب أويل مع النص، ومع حمتواه ودالالته وشكله 
شريط إعالمي، وليست الواجهة إال طريق إغواء وجذب، ولفت لالنتباه، تكمن وظيفتها  أيضا، إنه )واجهة( أو

 . ، ودعوهتم الرتياد الداخل/النصاألساس يف توقيف املارة/القراء

ة فالشعراء ل جتعل القارئ يستبق املعىن، ومن مثَّ لة وصر صِ  عدُّ هذا النوع من العناوين يُ  ويف األخري نقول: إنّ 
قد اشتغلوا على العناوين العتبات يف جمموعاهتم مبختلف العالئق اليت يبنيها العنوان مع النص املنت، ومع القارئ. 

ة يف تتبع العالمات النصية، والدالالت احلافة، أو يف إسرتاتيجية وعلى قدر األسئلة اليت يولدها، وتفرتض إجاب
 ئم على بنية االختالف واملناقضة.متثل العنوان القا

                                                           
 .41ص السابق، املرجع.العنوان سيمياء: بسام قطوس،(1)
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وكما هي احلال بالنسبة لكل عنوان رئيسي يتألف من مجلة امسية، فان العناوين الفرعية تتألف هي األخرى 
ارجي، والعناوين الداخلية على مستوى البيئة النحوية أيضاً. وال من مجل امسية، تظهر التعالق القائم بني العنوان اخل

ختتلف إسرتاتيجية العنونة يف اجملموعات الثالث عن بعضها سواء على مستوى البنية النحوية، أو البنية اللغوية أو 
رداً، مفردة حتمل معىن جمالبنية الداللية، فهذه العناوين تتعالق مع العنوان الرئيس يف كوهنا تتألف من مجلة امسية، أو 

 وذات طابع جمازي استعاري.

كما لعب العنوان يف اجملموعات الثالث تأويال للخصائص املالزمة والعالئقية لنصه، من خالل دمج 
جمموعة من األفكار واملعاين يف عبارة أو إشارة أو صورة تعرب عن منط معني من املمارسات اليت جتتاح النص 

ث ختتزل مجلة التصورات، واهلفوات املرصودة يف النص ضمن مبدأ مولد، ومميز له طريقته وتكمن يف مفاصله، حي
اخلاصة يف التعبري، ولكنه يتوافق يف صميمه مع مبادئ الرؤية الفنية، والفكرية اليت تشيد النص وتقوده إىل غايته. 

املتباينة، واألصوات املختلفة يف سياق  ويبدو العنوان مميزا خيرج بأنظمة رمزية جتمل اخلصائص املميزة، والفروقات
    ف النص، وهويته اليت تشكل وجوده.النص. وبذلك يكون بنية داللية كربى ألنه بطاقة تعري

إّن العناوين )اصطالح الوهم، كائنات الورق، الربزخ والسكني( مكتنزة بتفاصيل ملحمية إنسانية، تقوم على 
ر احملنة والعبث واملوت ميكن تصنيفها ضمن حقل معجمي متشابه شبكة من العالقات، تتقاطع يف تعزيز صو 

املوت،القتل،االغتيال، كّل ذلك تعّج به اجملموعات الشعرية بداية وهناية. صورة قامتة، ومأساوية. كما أن هناك 
متون  وجود عالقة إجيابية، وقوية بني احلقل الداليل/السيميائي العام، وتأويالت أخرى للعناوين وبني معطيات

النصوص. وإىل هنا نكون قد تأكدنا أن العناوين )اصطالح الوهم،كائنات الورق، الربزخ والسكني( جاءت 
بكيفية خمصوصة كنا معنيني بإبرازها؛ إذ اهلدف لدينا منذ البداية هو تأكيد الكيفية املخصوصة واملالئمة للمعىن أو 

مل يكن إال لتوافر قدرات إشارية يف العنوان، جبانب  الداللة، وأن ما ميكن أن نستنتجه من معاٍن ودالالت،
تعالقاته النصية، والداللية بالنص، وبالقدر نفسه تأكد لنا أن العنوان مل يكن ليضم كل املشاهد الشعرية حتته إال 

 ليشكل منها معماراً فنياً ـ رغم تعدده ـ يتجه بنا دالليا حنو متثيل هذا العنوان يف ارتباطه بالواقع.

د استثمر الشعراء )مصطفى دحية، جنيب أنزار، عبد اهلل محادي( عتبة العنوان فأوصلوا رسالة أعماهلم، لق
وأفصحوا عن هوية خطاهبم الشعري املنتمي إىل احلداثة، والقائم على منطق املغامرة الشكلية اجملافية للرتابة، 

 ة عرب القراءة.واملبتعدة عن املألوف، والسائد حىت يف إخراج النصوص إىل احليا
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ووجود نصوص شعرية بني دفيت جمموعات هبذه العناوين تولد رغبة بارتيادها وتدفعنا إىل القراءة، وهذه أهم 
من مثة جاز · وظائف العنونة على اإلطالق؛ أي الدعوة إىل قراءة النص، والسعي حنو خلق ألفة بينه وبني القارئ

إىل ما سوف يتطور الحقا يف النص/العرض، أو ما سيكشفان عنه، إنه اعتبار هذا االختيار العنواين طريق خمتزل  
أداة مساعدة للقارئ كي يشيد معىن قبليا، ويوجهه إىل معان حمددة، يفرتض يف النص إذا ما أراد أن يكون حداثيا 

 وجتريبيا أن خيرتقها. 
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 ثالثا:عتبة اإلهداء
 

 مدخل
 الوهماإلهداء في ديوان اصطالح  .1
 اإلهداء في ديوان البرزخ والسكين .2
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 مدخل

الكتب  إىل اإلهداء فمن الطبيعي أن يكون اإلهداء الذي يتمظهر يف الصفحات األوىل من بدايـة حني نأيت
ه ذوق رفيع للكاتب، وتقدير من املؤَلفـة، أو املرتمجة على شكل فين مدون إما خبط اليـد، أو باحلاسوب يعرب عن

كان هذا الشأن، وهذا اإلهداء سواء كان إىل أشخاص  حبق اآلخرين، واحرتامه لدور من له شأن عنده، أياً 
معينني، أو مؤسسات أو جهات، أو دول أو غري ذلك، وتبقى نية الكاتب مرهونة بالتقدير جتاه من يُهدى له 

هلا، كما  اء وما هو ُمنتج، واجلهة اليت يُهدىبل قد يصل األمر إىل نسق التوافق بني طبيعة اإلهد العمل اإلنتاجي،
بالفرح والغبطة، أم بدالالت يراها  أن منت الكتاب قد يفرض إهداًء معينًا سواء أكان مرتبطًا باحلزن واألمل، أم

 . الكاتب ذات عالقة بينها، وبني مفردات اإلهداء

ملؤلف، أو غريها من عتبات النص فهي واإلهداء عتبة نصية ال تنفصل داللتها عن داللة العنوان أو اسم ا
عبارة عن إشارات داللية ذات خاصية موازية خلاصية العنوان، أو النص، أو املؤلف، "وإذا كانت العناوين 
والتصديرات واالفتتاحيات هلا دورها اإلعالمي املؤثر، فإن اإلهداءات اليت ال يكاد خيلو منها خطاب شعري تؤدي 

.  وعتبة (1)ص يتوافق يف أحيان كثرية مع طبيعة الشعرية يف الديوان الذي يضمها"دورًا آخر بتوجيه ضغط خا
اإلهداء ختتلف عن عتبيت العنوان واسم املؤلف يف أهنا ال تلزم مجيع النصوص واملؤلفات، ويف عدم تعالق بعضها 

 مع النص، أو مع العنوان. 

هداء ميز فيه بني إهداء األثر، وإهداء النسخة. ولقد أفرد )جريار جينت( فصال كبريا من كتابه )عتبات( لإل
وقد جاء يف معجم مصطلحات األدب: "اإلهداء: عبارة تكتب يف صفحة مستقلة بأول الكتاب يسجل فيها 
املؤلف االعرتاف جبميل ويل نعمته، أو التعبري عن احلب والوفاء لفرد أو مجاعة أو مكان، أو فكرة، والغرض من 

مجاعة أو متجيد فكرة ما، ورسالة اإلهداء خطاب يطبع يف أول الكتاب يهدى فيه  اإلهداء تكرمي شخص أو
املؤلف كتابه ألحد أصدقائه أو لويل نعمته، ويشتمل عادة على مناقشة أو تربير لنظريات أو مناهج أثريت يف 

 .  (2)النص"

                                                           
 .80 ص السابق، املرجع. الشعرية مناورات: أمحد املطلب، عبد(1)
 . 104 ،103 صص ،1974 لبنان، بريوت، لبنان، مكتبة. األدب مصطلحات معجم: جمدي وهبة،(2)
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جزءا حيويا يوجه الطريق ويعترب اإلهداء جزءاً من النص، وموجه قراءة ضمن املوجهات األخرى، وقد يكون 
إىل متنها ودالالهتا،  ويتضح من خالل اإلهداء الذي يطالعنا به الشاعر يف جمموعته أن له عالقة محيمية باملؤلف 

اإلهداء هو أحد األمكنة الطريفة للنص املوازي اليت ال ختلو  أوال، وبنصه ثانيا. ويف ذلك يذكر )نبيل منصر( "أن
تصبح  والتقاليد الثقافيني ملرحلة تارخيية حمددة فيما تعضد حضوره وتؤمِّن تداوليته. أسرار من أسرار. تضيء النظام،

هدى إليه(، وبالسياق 
ُ
مضاعفة عندما تتعلق بتحوالت اإلهداء ذاته يف عالقته مبحافله الثقافية)مرِسُل اإلهداء، وامل

 .ذو داللة على مغزى النص ى َعقدًا أدبياً . الذي حيقق مع العتبات األخر (1)الثقايف والتارخيي لفعل اإلهداء"
إحيائية إىل املهدى إليه الذي قد يكون شخصية معروفة أو  واإلهداء بوصفه كتابة رقيقة نثرية أو شعرية، تقريرية أو

إىل معىن مهدى، ويف الوقت نفسه يكون  -بوصفه كتابا-حيّول النص من صورته املادية فردا جمهوال أو مجاعة معينة
عن السياق  صورة معنوية مهداة يف شكل مادي، ومن مث جيعل من اإلهداء عتبة نصية ال تنفصل داللتها صالنّ 

ل األولية اإلهداء النصوص بوصفه أحد املداخ العام لطبيعة النص وأبعاده اإلحيائية واملرجعية، وهلذا االعتبار يتصدر
 لكل قراءة ممكنة للنص.

ى البعد االجتماعي الذي ينسجه املهدي مع حميطه االجتماعي، واإلهداء كممارسة اجتماعية ُيربز مد
فيكون اإلهداء موقعا يربز منه املـُهدى العالقة اليت تربطه باملهدي إليه فتبدأ العالقة من النواة األساسية للمجتمع 

 التنشئة والرتبية، م اإلهداء إىل الوالدين باعتبارمها سببا يف وجود اإلنسان بيولوجيا، باإلضافة إىلفيتّ  -األسرة-
فيكون اإلهداء عرفانا بفضلهما وإعالء ملكانتهما، وقد يكون اإلهداء إىل الزوجة، واألبناء ألهنم االمتداد الطبيعي 
جلنس واسم اإلنسان، وقد يكون إىل األصدقاء، أو فئة اجتماعية ينتمي إليها، أو إىل ذي رتبة أدبية أو علمية، أو 

 ية، أو سياسية يُهدى إليها عرفانا بأفضاهلا ومكانتها.إىل شخصية وطنية أو ثقاف

كما قد يلجأ صاحب العمل إىل إهدائه إىل نفسه تعبرياً عن سادية غري ُمعلنة، أو إشباعاً لغريزة االستعالء، 
 autoأو ترميزا لوضعية اجتماعية، أو ثقافية معينة. يكون اإلهداء إذن ذاتيًا أو غريياً. فيكون ذاتياً)

dédicace عندما يوجه الشاعر اإلهداء إىل نفسه. وقد يكون اإلهداء غرييا خاصا أو عاما؛ واخلاص قد)
يكون اعتباريا مثل: املؤسسة والشركة واجلامعة والكلية واملركز العلمي، أو طبيعيا مثل أديب أو فنان، أو وطين، أو 

 من األهل واألحباب واألقارب أو شخصية قومية أو عاملية اخل...
                                                           

 . 48 ص ،2007 للنشر، توبقال دار. عاصرةامل العربية للقصيدة املوازي اخلطاب: نبيل منصر،(1)
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عملية اإلهداء قد تكون حامسة الختاذ قرار القراءة. من هنا فإن اجلهد الذي على الشاعر بذله يف هذه  إن
اللحظة يكاد يكون موازيا جلهد الكتابة الشعرية نفسها. ويعترب اإلهداء سواء أكان عاما أم خاصا عتبة نصية ال 

اإلحيائية واملرجعية. وهلذا االعتبار يتصدر اإلهداء تنفصل داللتها عن السياق العام لطبيعة النص الشعري، وأبعاده 
النصوص باعتباره أحد املداخل األولية لكل قراءة ممكنة للنص. وكتابة اإلهداء هي كتابة رسالة القراءة، وخريطتها 
واملسارب اليت سوف تتخذها. واألساليب العديدة اليت يعتمدها الشعراء يف رسم خطوط هذه اخلريطة تبدو على 

ة بكل فكر التسويق الذي يعرفه عاملنا املعاصر. حىت أن اخلروج عن املألوف الذي يلجأ إليه بعض الشعراء فهو صل
 ويق الذي يسيطر على املشهد بقوة.ليس إال إحدى أساليب التس

وغالبا ما يكون يف بداية العمل األديب مقرتنا بصفحة التقدمي  ،ل اإلهداء ملفوظا مستقال بنفسهشكّ وقد يُ 
د اإلهداء رِ أو حماذيا للعنوان اخلارجي للديوان، أو حاشية فرعية للعنوان النصي الداخلي، أو يكون نفسه عنوانا. ويَ 

يف شكل مجلة أو نص أديب قصري يتضمن عناصر التواصل األساسية من مرسل ومرسل إليه وإرسالية ومرجع وقناة. 
حيتوي على احلدث وسياقه وشخوصه،  Macro texteوقد يتحول اإلهداء من نص قصري إىل نص طويل 

 واإلحاالت املرجعية والرمزية.

اإلهداء في ديوان   -1
 اصطالح الوهم

)إىل مصطفى دحية، رمحه اهلل(: إهداء 
 ، مكون شخوصي، ومجلة امسية بسيطةعنواين

يفاجئنا اإلهداء الذي يصدمنا على 
مستوى أويل مبلمح دال على تأكيد حضور 

اء اجملموعة الشعرية من الواقع حني يتِّم إهد
الشاعر إىل نفسه، ومنطوق هذا اإلهداء 
يفضي بنا إىل هذا الشعور، وهذا نصه )إىل 
مصطفى دحية رمحه اهلل(، فهو على هذا 
النحو حيمل يف طياته أكثر من إشارة. 
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ل يف عتبة هذا الشعري لـ)دحية( جاء مشفوعا مبفتاح قرائي يتمث وللمحافظة على سالمة قناة االتصال فإن املنتج
املساعدات القرائية  النص، وقد هيأ لوالدة هذا النوع من اإلهداء اليت يطؤها القارئ للولوج الصحيح إىل فناء

التطور التكنولوجي اهلائل يف جمال الطباعة والتصميم، وهو تطور وظف العتبات النصية يف ما غمض من أنواع 
يف شعر ميكن  فى دحية( الذي تلعب فيه عتبة اإلهداء  دوراً اخلطاب الشعري على غرار ما جنده يف شعر )مصط

 أساسية. عّده غامضاً، وهذا يعين أن الغاية النفعية يف العتبات النصية

يف )اصطالح الوهم( للشاعر )مصطفى دحية( داللته اخلاصة  ولإلهداء )إىل مصطفى دحية رمحه اهلل ...(
عر يبث شعرية نّصه من حلظة مجالية متقدة ينشغل بذاهتا يف رفد الشا الرامزة، وحيمل شبهة اخلصوصية كذلك. إن

 اإلهداء: /العياين الفاعل بني بنييت احلضور والغياب املتمثلة يف هذا التصدير النصي األويل حضوره

 احلضور. )إىل مصطفى دحية(، وهذه الصورة تشكل بنية
  )رمحه اهلل(، وهذه الصورة تشكل بنية الغياب.

افرتاقهما بتكامل  أمام بنية كلية تشكل هيكلية عامل آخر يقوم على اقرتان شخصيتني يف حلظة حنن هنا إذاً 
وكأن  .املكّون البنيوي لنصوص اجملموعة بنييت احلضور والغياب وانصهارمها يف رؤية معرفية فلسفية تكاد تشكل

وهذا يتناسق ويتجاوب مع تيمة  احلضور الدائم ال يكون إال باملوت، وكأنه اخلفاء الذي يضمن جتليا دائما،
القصيدة اليت محلت نفس عنوان الغالف املركزي، واليت بنيت على ثنائية املوت واحلياة والغياب واحلضور. فيصبح 

 اإلهداء عتبة مبشرة بالنص تتعالق معه، أو املنت إن مل يكن يف كلياته ففي بعض جزئياته وتلميحاته. 

 يقول مصطفى دحية : 
ة: حين أك تشفُت 

 
 ألموت في ألمرأ

ت أنتحاري 
أ
رجا

أ
 أ

بوني في  رى سْقط ألذين تعقَّ
أ
 كي أ

 .(1)أحتضاري                               
يهدي الشاعر )إىل مصطفى دحية( بعد أن اختار عنوانًا الفتًا للنظر فيه قدٌر من التعتيم هو)اصطالح 

اقرتانه باإلهداء، أن حيدد بؤرة النص. فـ)مصطفى  الوهم(، وال يستطيع  القارئ اعتمادًا على العنوان وحده دون
دحية( يعتمد صيغة إهداء يقيم فيها توازنا بني صورته عن نفسه كإنسان حساس، وضرورات التواصل االجتماعي، 

                                                           
 .64 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(1)
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ومنطق التسويق. وجييد الشاعر فن حتويل فعل اإلهداء وهو تسويقي يف األساس إىل عالقة تتأسس يف الشعر، 
 تنتظر معناها دائما يف القراءة. د إليه. هكذا ال يكون اإلهداء إال إشارة وتبدأ منه، وتعو 

كما هو مألوف. وهلذا الشكل اجلديد  وتستوقفنا لعبة الصراع بني األنا واألنا، وليس بني األنا واآلخر فقط
كيما يتسىن هلا أن يقوم بتجريد الذات الكاتبة وحتييدها،   من الصراع داللة عميقة لدى )دحية( الذي حيرص على

الصراع الوجودي امللتبس. ففي هذه الذات ذات أخرى من نفس الذات. هي ظل أو  التعبـري عن هذا النوع من
لألوىل، وهي أصل وجوهر يف الوقت نفسه حيث الذات اليت هُتدي ويـُهردى إليها )إىل مصطفى دحية  انعكاس

ُم هلا، الذا رمحه اهلل ...(، الذات اليت تكتب  ت اليت ُتِصر على الكتابة، والذات اليت تشفق على نفسها منويـَُقدَّ

نفسها مما تكتبه. وبذلك يكون للشاعر موت وجودي رغم حضوره، جمسدا احلضور الدائم الذي ال يكون إال 
باملوت، وكأنه اخلفاء الذي يضمن جتليا دائما، وهذا يتناسق ويتجاوب مع تيمة العنوان اليت بنيت على ثنائية العلم 

 والوهم والغياب واحلضور.

وعتبة اإلهداء يف هذا السياق تعكس اهتمام الشاعر بتقدمي عمله كهدية تنطوي على فعل تدليلي 
وسيميائي معني، ويشري إىل منطقة قد تكون شخصية أو اجتماعية أو غري ذلك، وحبسب طبيعة العمل الشعري. 

(، وهو إهداء ينطوي على قدٍر عاٍل من الدهشة يهدي الشاعر عمله الشعري هذا إىل )مصطفى دحية رمحه اهلل
واملناورة واملفارقة؛ إذ إن املهدى إليه )مصطفى دحية( وهو الشاعر نفسه، الذي طاله املوت وران عليه الصمت 
فجأة  على النحو الذي تبدو فيه عتبة اإلهداء مبثابة تعزية  لنفسه وهو يعيش حالة مل خيطط هلا، ومرحلة مل 

لكنه الراهن  الذي مل يعد بد من كتابته، وتقدمي العمل إىل صاحبه الذي خيوض جتربة املوت إبداعيا . يؤسس هلا، 
واإلهداء على هذا املستوى أيضًا يكشف فلسفة للموت غري املوت الذي نعرفه، وُنصطدم به يف حاالت الفقد 

 املريرة، وهذا ما يؤكده النص.

اقات املتوالية اليت وّلدت لديه هذا اليأس واالغرتاب واحلزن الذي ميَّز الشاعر يف ظل جتربة اهلزائم واإلخف إنّ 
الشعر العريب املعاصر، وبالعودة إىل املنجز الشعري سندرك كيف شكل املوت هاجسا شعريا يف جتربة الشاعر وهو 

م بالسقوط والفناء. إنه ، فالصورة اليت يقدمها ال تتس(1)عنده ال يعين االستسالم واالهنزام بل حتمل مسؤولية احلياة
املوت حني يتجدد، ويبعث على احلياة. وبذلك تكون هذه العتبة قد لعبت وظائف كثرية؛ حيث أطلعتنا كمتلقني 
يستهوينا تصّفح الصفحات اليت تعقب صفحة العنوان، واإلهداء قبل البدء بقراءة املنت على الرؤية األولية اليت 

                                                           
 .71ص ،1968 بريوت، قباين، نزار منشورات الشعرية، جتربيت: الوهاب عبد البيايت،(1)
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إن عتبة اإلهداء هنا ساعدت يف فعالية تلقي املنت الشعري بوظيفتها السياقية  حيملها الشاعر. من هنا ميكن القول
 ن إمهاهلا.اليت ال ميك

اليد، وليس كتابته خبط اليد كتابة عبثية، بل ذات داللة تعود ألسباب فنية أو سياسية أو  واإلهداء ورد خبطّ 
بصمة اليد أو التوقيع الذي هو مبثابة شخصية. فقد يعود السبب إىل ما أراده الشاعر أن يكون ذلك شبيه ب

اإلقرار، أو أنه نوع من استدراك مقصود ملا مل يكتب طباعياً، وهذا ما ُيالحظ من خالل أشعاره، وتعامله مع 
املوت ورموزه اليت  حضرت يف قصائده حضورًا الفتاً. وما مجال السمت اخلطي إال إكماال جلمال اللغة، وخدمة 

اليد عناية بطريقة تقدمي النص، أو بالنص حبد ذاته، ألن اخلط له بعد مجايل ورمزي، و"قبل أن  املعىن. والعناية خبط
يكون شكال يعترب كاألسلوب معطى سيكولوجيا ذاتيا ال ينفصل عن صاحبه. هذا األخري يضمِّنه عن وعي أو 

ليس عمال حمايداً، إنه مينح النص  بدونه بالغَته اخلاصة وإمكاناته الفنية الذاتية. هلذا فإن عمل اخلطاط يف النص
. وخط اليد ليس وسيطا لتبليغ النص الشعري فقط،  (1)اخلاص" من شخصيته، من نفسيته وثقافته. مينحه أسلوبه

بل هو "يعكس الرعشة اإلبداعية بكل معطياهتا من أحاسيس ومشاعر بشرط أن يكون الشاعر نفسه هو املنفذ 
،  فالداللة تكون أعمق وأكرب إذا كان اإلهداء خبط يد الشاعر (2)تشكيليا " لتكتمل أحاسيسه التعبريية وتتمدد

  عرب احلروف املرسومة.  ، ويتمثلهويرسم نصه خطياً  نفسه ألنه حُيَّمله كل شيء،

من هنا نستطيع الولوج من بوابة اإلهداء الذي ميثل النموذج الذي سقناه صيغة عامة تتيح فهم املشروع 
الشاعر إليه. وهو مشروع يتأسس على جعل الشعر ميدانا للثقايف، وحماولة لفتح اجملال أمام  الشعري الذي يسعى

إدخال عناصر جديدة إىل الشعر كي يستطيع تربير نفسه أمام هذا اهلول املتسارع للصورة وسائر الفنون، والبحث 
من اإلهداء وصوال إىل كامل عمله عن أيقنة العادي الذي ال خُيفي )دحية( ولعه به كمشروع يدافع عنه انطالقا 

الشعري. ليجسد شعاره بأن الشعر حوار ونقاش وليس عاطفة فقط، وتقنية اإلهداء عنده حتاول دفع فعل أيقنة 
 العادي ليصبح جزءا من خطاب شعري مشرتك . 

اعر أن ويصبح اإلهداء الذي حيتل الزاوية املهملة من الكتاب الشعري سرية مكثفة للشاعر. فال يريد الش
يكون اإلهداء بال وظيفة واضحة ومنطقية بل يسعى إىل جعله يقوم مبهمات على درجة كبرية من األمهية بالنسبة 
له وجلمهوره. من هنا يربز ذلك السعي الدائم لرسم مالمح احلداثة اليت يدافع عنها، واليت حياول مد جسور 

                                                           
 .271ص ،1991 املغرب، ،لبنان العريب، الثقايف املركز ،1ط. ظاهرايت لتحليل مدخل اخلطاب، و الشكل: حممد املاكري،(1)
 .347 ص ،1998 مصر، للكتاب، العامة املصرية اهليئة ،1ط. العريب الشعر يف التشكيلية القصيدة:  جنيب حممد التالوي،(2)
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سيطر عليهم وحيوهلم إىل مريدين يتبعون خطى الذي مل إغواءاهتا إىل نفوس املتلقني وحتويلها إىل نزوع خاص ي
يفعل شيئا أكثر من وضع عتبات تسمح هلم بدخول هبو النص، ومل يأت هذا عابرا، بل يعمل الشاعر عن قصد 
على إرساء عالقة يتواطأ فيها اجلمهور مع الشاعر ليس يف ما يقوله شعره فقط، ولكن أيضا يف ما يظن هذا 

 يفضحه من سرية الشاعر.أن الشعر  اجلمهور

)اصطالح الوهم( ما تلبث أن تلتحم بعتبة الحقة هي عتبة اإلهداء، وهي جتمع بني التشكيل  عتبة العنوان
واملوت هبذه الصورة: )إىل مصطفى دحية رمحه اهلل(. فعبارة )رمحه اهلل( تصعد إىل عتبة العنوان لتمنحها بعداً 

ي خيلخل استهالكية الطبيعة املوضوعية لفكرة املوت املعلقة يف ذاكرة مضافا قادما من )الوهم( على النحو الذ
 متشظياً داخل اجملموعة باهتمام املؤلف يف إبراز هذه العالقة باعتبارها تكفري عن عالقة العنونة. وجند هذا اإلهداء

   آخرين به، واليت يرفضها الشاعر.

صيلة من عتبات القصيدة تشتغل اشتغاال ديكوريا بنية اإلهداء اليت متثل عتبة أ على ذلك فإنّ  وبناءً 
يصور/يرسم فيه الشاعر املناخ التشكيلي للحدث الشعري بلغة تصويرية تعريفية تشري وتوضح وتّوجه االنتباه حنو 
املفردات الديكورية املؤلفة لسطح لوحة الغالف. كما على املستوى الداليل والتداويل لعالقة نصية جوهرية مع 

هلا الصعب أن يتفاعل معه املتلقي دون االستعانة باإلهداء الذي حيدد سياق القصيدة ويضمن  النص، فمن
 اتساقها وانسجامها الداليل. 

)اصطالح الوهم( إعفاء اإلهداء من تعالقه مع املنت الشعري أو االنتساب إليه، ومن  وال ميكن لنا يف
إذ َيظل  بعيد مبسار الكلمات يف نصوص الشاعر؛ من منت النص الُصلب ألنه يتحكم إىل حد اعتباره مقطعا

يتمشى يف مفاصل النصوص وصوال إىل الغالف  اخللفي للديوان  اإلهداء منذ البداية وحىت اخلامتة ملقيا ِبِظله
أشق على النفس من أن يتكشف اصطالح األمل عن  الذي يعرب عن حالة الروح الواهنة لدى الشاعر؛ إذ ليس

 اصطالح الوهم.
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 اإلهداء في ديوان البرزخ والسكين   -2
 خوصي، وجملة اسمية بسيطة)إلى إبنتي لميس(: إهداء عنواني، مكون ش 

هدى إليه اخلاص. يف مقدّ 
ُ
 Dédicataireمة أوراق اجملموعة الشعرية أطلَّ إهداؤها الذي يكشف عن امل

Privéوية طرفاها باث ومتلق فإن هذه اإلرسالية ال تنِّد ، وهو: ابنة الشاعر )مليس(، وإذا كان اإلهداء إرسالية لغ
عن الوظائف اليت أحصاها )جاكبسون(، 
ومن بينها الوظيفة التعبريية حيث تكفَّل 
اإلهداء بعملية اإلخبار، والتبليغ عن العالقة 

هدي/ال
َ
هدى إليه/ابنة اليت تربط امل

ُ
شاعر بامل

 الشاعر.

وأهدى الشاعر جمموعته إىل ابنته 
وعتبة اإلهداء ختتلف عن عتبيت )مليس(. 

العنوان واسم املؤلف، يف أهنا ال تلزم مجيع 
النصوص، ويف عدم تعالق بعضها مع النص 
أو مع العنوان؛ إذ يتضح من خالل اإلهداء 
أن له عالقة محيمة باملؤلف أوال، وبنصه 
ثانيا، ولقد احتل اإلهداء موقعا متميزا، 
حيث جاء يف وسط الصفحة داخل إطار، 
مشكال بذلك خطابا بصريا مكونا من 

ثالث كلمات يتوزع عليهما عدد األسطر بالتساوي، سطر لكل كلمة، وكأنه حياكي منطاً ما، ومتيز اإلهداء بطريقة 
شعرية تعتمد على توايل األسطر الشعرية، واستعمال صورة التدرج من حرف اجلر إىل )مليس(، ومن األب/الشاعر 

. وحييل هذا اإلهداء على أسطورة سيزيف اليونانية اليت ترمز إىل العبثية والالجدوى وانتظار إىل صعود االبنة املنتظر
الذي يأيت وال يأيت. ومن مث يسجل اإلهداء عرب سراديب نصوص الديوان، وإيقاعاهتا الشعرية مأساة الراهن وعبثية 

 اإلنسان يف هذا الزمن املوبوء بالفشل، واالستحالة، والعدم.
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موعة من دالليت العنوان )الربزخ والسكني( ،واإلهداء )إىل ابنيت مليس( واللذين ميثالن موجهني تبدأ اجمل
حيددان مسار الكثري من شعريتها، العنوان ذكوري واإلهداء أنثوي ميثالن الثنائية، فاألول هو مقاربة للراهن 

باعثا على املزيد من االكتشاف، والتوغل ومأساويته ولليأس، والثاين مقاربة لألمل، ويبدو أن هذا التناقض ظل 
 ر الكثري من الدالالت املتناقضة.واالستعادة أيضا؛ حيث دفعت هذه الثيمة )التناقض( إىل استحضا

إن اإلهداء عتبة ضرورية لفهم النص، وإعادة تركيبه؛ ألنه حيدد سياق الديوان، ونصوصه الشعرية، ويربز 
أنه مدخل أساسي الستيعاب مضامني القول الشعري، وحتديد دواعيه، وبواعثه. دالالته اإلحيائية، واملرجعية، كما 

واإلهداء ليس عتبة شكلية جمانية، بل هلا عدة وظائف داللية، وتداولية تسعفنا يف مقاربة النص الشعري وتأويله. 
على  وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة أن الشاعر يشتغل على إهداء العمل، وهو إهداء شخوصي خاص

أساس ميثاق تواصلي عائلي، وإذا تأملنا كذلك  امللفوظ اإلهدائي سنجده خاٍل  من حيثيات الكتابة والنشر. 
وجاء ملفوظا مستقال بنفسه يف بداية العمل الشعري يف شكل شبه مجلة،  يتضمن عناصر التواصل األساسية من 

نها، وإذا تأملنا صيغة اإلهداء بصفة عامة فإهنا مرسل ومرسل إليه وإرسالية ومرجع وقناة ولغة التشفري وفك سن
 تتكون من العناصر التالية:

 املهدي.
هدى إليه.

ُ
 امل

 أسباب اإلهداء.

 صيغة اإلهداء.

ويالحظ من خالل ذلك أن الشاعر )عبد اهلل محادي( يتبىن اإلهداء تقليدا أدبيا، ويتميز إهداء الشاعر 
هداء النص الشعري، وحيتل موقع االستهالل، والتقدمي بعد صفحة بكونه فرديا موجها إىل األنثى. ويتصدر اإل

العنوان اخلارجي مباشرة. ويهدي الشاعر ديوانه إىل )مليس( ابنته اليت جتمع بني براءة الطفولة، والعالقة بني األبوة 
امسية مرتكزها والبنوة. و هذا اإلهداء عائلي خاص قائم على ميثاق الدم والنسب. ويرد اإلهداء يف صيغة مجلة 

 اإلهدائي حرف اجلر )إىل( الذي يشري إىل املهدي إليه، وهو اسم العلم )مليس(.

ويالحظ أن املرسل حمذوف، وهذا أمر طبيعي؛ ألن الشاعر معروف ومثبت يف الصفحة األوىل من الغالف  
ي إليه، وإذا كان الديوان اخلارجي، و يقرتن اإلهداء كذلك بالوصف اخلارجي )االبنة(، الذي يدل على حالة املهد

حييل على رفض الواقع، واستنكاره ملا يسوده من فضاضة، وأمل وظلم وتعاسة، فإنه جيد يف الطفولة مليس الرباءة 
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األمل، وغد اخلري، واالنتصار، وجتاوزًا للواقع السائد. ويتحول الوطن يف ديوانه الشعري إىل طفولة مغتصبة حيفها 
غثيان؛ لكن الشاعر يعلق أمال كبريا على فعل البوح، واالنتفاض، والوالدة اجلديدة. إهداء احلزن وينخرها املوت وال

عائلي خاص موجه إىل املهدي إليه وهي الطفلة )مليس(؛ يصوغه الشاعر بطريقة شعرية تعتمد على توايل األسطر 
لديوان وإيقاعاهتا الشعرية الشعرية، و استعمال صورة التدرج من حرف اجلر إىل )مليس(. يسجل به عرب نصوص ا

 مأساة )غودو(، وعبثية اإلنسان يف هذا الزمن املوبوء بالفشل، واالستحالة، والعدم.
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 رابعا: عتبة المقدمة
 

 مدخل

 مقدمة بقلم شخصية أخرى .1

 مقدمة كائنات الورق - أ

 مقدمة اصطالح الوهم - ب

 مقدمة بقلم المؤلف .2

 زخ والسكينمقدمة البر  - أ

 مالحظات مهمة
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 مدخل

نص من نصوص اخلطاب املوازي ميلك مساته النوعية، وموقعه احملدد، ووظائفه املميزة، ومشروعيته  كلُّ 
اخلاصة، وحتديد املقصود بـ)اخلطاب املقدمايت( يف جتربة الشعراء اإلبداعية، تعترب درءا لكل سوء فهم. فـ)اخلطاب 

ق حبكم احتضانه ألبعاد، ومستويات متداخلة: تشكيلية، لغوية، اجتماعية، نفسية، خطاب مفار  (1)املقدمايت(
فنية، ومل تكن أمهية )اخلطاب املقدمايت( لتخفى على النقاد العرب القدامى، فهي قدمية أصيلة يف الثقافة العربية، 

فقيل مقدمة الكتاب، فقد حددها ابن منظور  لغويا بقوله: "من قدم مبعىن تقدم، وقدم استعري لكل شيء، 
 .(2)ومقدمة الكالم بكسر الدال"

)خطاب املقّدمة، أو اخلطاب الّتقدميي، أو عتبة املقّدمة، أو اخلطاب املقدمايت( كلها تسمية للمقدمة اليت 
كنمط من احلديث املوجه بالكالم من شخص إىل شخص    Le discoursحتمل مجيع مواصفات اخلطاب 

القراءة، وتنظيمها، وبالتايل هتيئ القارئ الستقبال مشروع قيد اإلجناز، سيكون جماله  آخر. وهي هتدف إىل "توجيه
. فـ)املقدمة( هي كّل (3)منت الكتاب. وهذا يعين أن املقدمة هي نوع من التعاقد بني املؤلف والقارئ" –ال حمالة  –

أن منّيز يف "خطاب املقّدمات" بني  نّص استهاليل ُيصاحب الّنّص ويؤّطره ضمن تداولّية ثقافية مرجّوة، وميكن
  :أجناس خطابّية كثرية تتقاسم فيما بينها االنتساب إىل هذا اجلنس االستهاليل، وهي

 

  Préface املقّدمة -

 Introduction الّتمهيد -

 Avant-propos الّتوطئة -

 Prologue الفاحتة أو االفتتاحّية -

  Note اإلشارة -

                                                           
 :  أنظر ، أكثر لالطالع ، منصر نبيل استعمله املصطلح هذا(1)
 . 2007 للنشر، لتوبقا دار. املعاصرة العربية للقصيدة املوازي اخلطاب: نبيل ، منصر ـ

 (.م د ق) مادة:  بريوت صادر دار. العرب لسان:  منظور ابن(2)
 .170 ص ، 2000 الشرق، إفريقيا دار. القدمي العريب النقد مقدمات يف دراسة النص، عتبات إىل مدخل: الرزاق عبد ، بالل(3)
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، ولذلك يسحبه من فضاء  Paratexe)اخلطاب املقدمايت( نصا موازيا   Duboisويعترب )جاك ديبوا(
صوص ر النّ تتصدّ  . واملقدمة أساساً (1)الضفاف، واهلوامش، والعتبات إىل بؤرة الفعالية النقدية ذات األثر والقوة

ذه العتبة وأمناطها الشعرية لتولد إشكاال يتأتى عن هذا املوقع، وال سبيل لفض هذا اإلشكال إال بالنظر يف طبيعة ه
من جهة، وعالقتها بالنص، ومتلقيه من جهة ثانية, وحتول صوت الشاعر داخل نصه إىل عتبة شاهدة على 

العمل، فتكون مكانا  ر مصري الفعل القرائي واإلقبال علىونقطة التقاء تقرّ  املقدمة منطقة حامسةً  عدُّ جتربته، "وتُ 
أن يضمن وجوده، وميلي توجيهاته من هذه املنطقة  وامللتقى، حياول املبدع للتفاوض واملناورة واملداراة بني املبدع

 .(2)احلامسة"

هكذا يكون اخلطاب املقدمايت هو كل ما يسبق النص املركزي، ويكون يف بدايته وأوله، ومما جتب اإلشارة 
ه التداولية جتعل منه خطابا إليه هنا أنه على الرغم من الطابع التوصيفي للخطاب املقدمايت، إال أن موقعه، ومهام

ميارس آثارا ال ميكن للمتلقي جتاوزها، فهي مبثابة املدخل األساس للنص األصلي، وبوابته الطبيعية إلدراكه والقبض 
قادرة على أن متنح الدارس التوجه الفين والفكري الذي يعرب عن أهم  -جمتمعة  -على أبعاده، بل إهنا 

الشعراء ، دون أن يعين ذلك االستغناء عن النصوص األصلية، وجتاوز مركزيتها، خصيصات املشروع اإلبداعي عند 
املقدمة حتمل مجيع مواصفات اخلطاب الذي هو كل  أنّ préface et ses lois ويرى )هنري ميرتان( يف:

 . (3)منط من احلديث يتوجه فيه شخص بالكالم إىل شخص آخر، وينظم ما يقوله ضمن مقولة ذلك الشخص

جند لبعض األعمال مقدمات، وأخرى ينعدم فيها وجودها وسنحاول أن تتعرف على مميزات هذا إننا 
اخلطاب، والوقوف عند طبيعته النوعية يف املشروع اإلبداعي للشعراء، وحماولة إجياد التقاطع والتكامل، أو التنافر 

  عملية ولوج القارئ من عامل ما قبلأحد أهم الفضاءات النصية يف والتباعد بينها، باعتبار أن اخلطاب التقدميي

النص إىل عامل النص. وباعتباره موقعا تداوليا يلتقي فيه الكاتب والقارئ، وهنا نستطيع التمييز بني نوعني من 
لعمله، أما النوع  التقدميي: النوع األول هو )التقدمي الذايت(؛ حيث يكتب الكاتب نفسه تقدمياً  أنواع اخلطاب

 ينتخب املؤلف كاتباً آخر ليقدم لعمله األديب هذا. طابات فيتمثل يف )التقدمي الغريي(؛ حيثالثاين من هذه اخل

                                                           
(1)Dubois. J. l' assommoir de Zola : Société, discours Idéologie, Larousse 1973, p.106.107   

  األعرج لواسيين اليامسني طوق يف املقدمايت اخلطاب سيميائية بوصبع، رابح(2)
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/12/1/Busba-on-Araj.xml 

(3)
Mitterrand. Henri dans son livre « la préface et ses lois : avant  propos romantiques » , in  

le discours du roman, Puf. 1980 P  . 21-34  

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/12/1/Busba-on-Araj.xml
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/12/1/Busba-on-Araj.xml
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وتعرية املستور من األفكار، وكشف املخبوء  واخلطابات التقدميية تتميز يف جمملها بالسعي جتاه التوضيح،
الثنائية اليت جتعل من منها. ويتم فيه البحث عن بعض اخلصائص، والتحليالت اليت حيملها اخلطاب. هذه 

ه االنقسامية يف الذات وملاذا يصر الكاتب على هذ الكاتب واملقدِّم خيتلفان تسميًة، ويتطابقان من زاوية أخرى.
 الواحدة .

حوارية بالدرجة األوىل، وهذه العالقة  العالقة بني طريف هذه الثنائية، املشار إليها سابقا، هي يف الواقع إنّ 
 الكتابة حافزًا للذات األوىل، تسخر الثانية مما تكتبه األوىل. وعرب هذا . فبقدر ما تشكلذات مفعول دينامي

مصدر معاناة الكاتب حول الذات  احلوار اخلفي بني الكاتب واملقدِّم اآلخر، نشهد التمزق الداخلي الذي يشكل
"إن اخلطاب املقدمايت  .لواحدةوممانعة فعل التوحد يف الذات ا ـ من أجلها وفيهاـ يف ظل استحكام االنفصال،

يتميز بكونه مشروطا بـ )األنا( اليت تُقدُم و )األنا( اليت تتلقى. فاألنا يف العمل األديب، ويف الشعر خاصة حتكي 
العامل أو تعيد بناءه، ونعين بذلك عامل العمل الشعري الذي وجلته. وهلذا ينبغي أن نعترب األمرين غري متساويني. 

مايت مهما كانت رصانته وجديته يبقى على مشارف النص ألن وظيفته هي االضطالع بأعباء فاخلطاب املقد
 .(1)الوساطة، وجتسري الفجوة بني العمل والقارئ"

ويقوم اخلطاب املقدمايت كنص موازي بعملية التمهيد للمنت الالحق؛ إذ يقوم بعملية فضح نواياه والتبشري 
وهجها ينسج متوالياته الدالة  ينات العمل، وتبشر به وعلى ضوئها وحتتمبا يأيت يف النص، "فاملقدمة حتمل ج

. وعلى الرغم من القيمة البالغة اليت قد حيتلها اخلطاب املقدمايت "الذي يتحدد جوهريا بكونه خطابا (2)والرامزة"
قي من جهة ثانية. فهو واصفا متميزا يقوم بوظيفة البعد التداويل للعمل األديب من جهة، ووظيفة التأثري على املتل

إذن خطاب حمفوف بااللتباس ومستفز للمتلقي الفعلي والضمين واملفرتض، حبيث يثري فيه أسئلة تتناول الشكل 
.  إال أنه (3)واحلد واملوقع والزمان واملرسل واملستقبل، وإشكالية أمناطه ووظائفه وغاياته ومكوناته اجلمالية والتخيلية"

ية املطاف خطابا تابعا، والحقا يكتب يف الغالب بعد االنتهاء من كتابة النص األصل، ال يعدو أن يكون يف هنا
(، أو ما Le presenterوأنه ُوجد فقط من أجل تقدمي العون للثاين )النص املركزي(، ومحايته، وتقدميه )

                                                           
 نظرية ملقاربة أولية مالحظات: الشعرية الدواوين يف املقدمايت اخلطاب(1)

 http://awabbelhaj.jeeran.com/archive/2007/1/150346.html 
 .السابق رجعامل. األعرج لواسيين اليامسني طوق يف املقدمايت اخلطاب سيميائية بوصبع، رابح(2)
 .السابق املرجع. نظرية ملقاربة أولية حظاتمال: الشعرية الدواوين يف املقدمايت اخلطاب(3)
 

http://awabbelhaj.jeeran.com/archive/2007/1/150346.html
http://awabbelhaj.jeeran.com/archive/2007/1/150346.html
http://awabbelhaj.jeeran.com/archive/2007/1/150346.html
http://awabbelhaj.jeeran.com/archive/2007/1/150346.html
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بدونه ال ( فالنص األصلي/املركزي سبب وجود املقدمات و Escorter le texteيسميه البعض خبفر النص )
وجود هلا، "وإمجاال فإن اخلطاب املقدمايت ميكن اعتباره موقعا تداوليا ينعقد فيه اللقاء بني الكاتب والقارئ، ويتم 

الذي يهدف إىل بناء ميثاق القراءة وتأطري  فيه البحث عن بعض اخلصائص والتحليالت اليت حيملها هذا اخلطاب
     .(1)القارئ"

الّشعري عن الّنثري، فاخلطاب الّتقدميي الّنثري حيظى بتداولّية واسعة، أّما اخلطاب وخيتلف اخلطاب التقدميي 
، أّما Poème liminaire التقدميي الّشعري فنماذُجه معدودة جدا، وتتجّلى صيغُته يف القصيدة االستهاللية
قّدمة يف بداية العمل األديب 

ُ
 أويف هنايِتهPré-liminaireمن حيُث مكان ورود اخلطاب الّتقدميي فقد ترد امل

Postliminaire  ؤلَّف على أجزاء كثرية وأبواب وفصول، فتكثر يف هذا
ُ
ويتوزّع العمل األديب أو العلمّي امل

قّدمات الّداخلّية ُيسوُِّغ كثَرهَتا سعُة الّنّص وتوّزُعه إىل أجزاء، وقد تتحّول املقالة الّنقدية لعمل ما، مقّدمًة 
ُ
العمل امل

ّص، وقد تتحّول املقّدمة إىل خطاب منفصل إذا كانت تتمّتع بالطّول وبنوع من االستقالل يف مصاحبًة للن
املوضوع. وقد يرتبط اخلطاب الّتقدميي من الناحية الّزمانّية مبناسبات جتعُله يف حاجة إىل حتديث وجتديد، فُتجَعل 

 الطّارئة. لكّل طبعة جديدة من طبعات النص، أو الكتاب مقّدمة تشرح الّتطّورات

وقد يأيت بعده  -( كل نص متهيدي يسبق النص املركزيPrefaceويعترب جريار جنيت )املقدمة( )
(Postface )- ( ينتسب للمؤلفPreface Auctorial( أو لغريه )preface Allographe  .)

ستعادية يف اآلن نفسه، إن هذا اخلطاب املنتج بصدد النص يتميز بطبيعته الزمنية املزدوجة تتسم باإلستباقية، واإل
هي إستباقية ألهنا تسبق كتابة النص املزمع قراءته، وإستعادية ألهنا تعيد قراءة النص املكتوب، وال تعود هذه 
 املراوحة بني الكتابة والقراءة يف نص املقدمة إال إىل املهام الكربى اليت يسندها إليها الكتاب وتعوض حضورهم

 العيين أمام القراء.

ص هذه املهام الكربى، أو الوظائف اليت تضطلع هبا املقدمات يف ما يسميه )جريار جنيت( بـ وتتلخ 
)القراءة اجليدة للنص( كقاعدة أساس يعرتف إزاءها بتعقدها، وتشعبها على الرغم من بساطتها الظاهرة؛ إذ ميكن 

                                                           
 .السابق املرجع. نظرية ملقاربة أولية مالحظات: الشعرية الدواوين يف املقدمايت اخلطاب(1)
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، ولقد سبق جلريار (1)ة جيدة ثانياتقسيمها إىل قسمني مها: ضمان قراءة النص أوال، وتأمني أن تكون هذه القراء
َقدِِّمني (Seuils 1987) يف كتابه الشهري جينيت

ُ
  :أن ميز بني ثالثة أصناف من امل

وهذا ما جنده يف حالة إسناد مهمة التقدمي لشخصية  Préfacier Réel  األول ـ )املقدِّم احلقيقي:
  .حقيقية وواقعية

وهو ما نلفيه يف نسبة التقدمي إىل شخصية من  Préfacier Imaginaire ـ )املقدِّم املتخيل: الثاين
  .صنع خيال الكاتب

  .Préfacier Apocryphe(2) الثالث ـ وهي املقدمة املنسوبة إىل شخصية واقعية عن طريق اخلط

 :، وهي(3)جريار جينت أربعة أنواع للخطاب املقدمايت كما أحصى  

 قرائية للقارئ. وكشف بعض املالبسات .وتقوم بتحبيب العملية ال :ـ مقدمة حوارية 1

تكون ذاتية أو غريية، كشكل استفزازي  تكون املقدمة قصيدة أو جزًء من قصيدة، قد :ـ مقدمة شعرية2
 .املنت للقارئ فتكون القصيدة حمضناً وخلفية قرائية، تثري فضول القارئ وجتره إىل

 .املواقف وتبسيطها ناس بتفسري بعضتقذف يف روع القارئ شيئا من االستئ :ـ مقدمة تفسريية 3

يف مكوناهتا اليت تعتمد على السرد   هي مقدمة حتتوي على بعض العناصر السردية :ـ مقدمة سردية 4
األدب، والفالسفة من الذين هلم مسعة وصيت، وتكون هذه  كاالستهالل ببعض أقوال املفكرين، والعلماء ورجال

املنت وتثبت بذلك وثاقة االرتباط بني املقدمة واملنت، واليت  ة، يقرأ من خالهلااملقوالت معامل زمنية، ومكانية، وفكري
 ومن أجل تقدميه. مل توجد إالَّ من أجله،

                                                           
(1)G. Genette,op cite p / 183 
(2)Gérard Genette: Seuils, Ed. Seuil, coll. Poétique, Paris, 1987, p :17.  

 .66،67ص ،2005 بريوت، الثقافة دار البيضاء الدار  ،1ط. العالمة هوية: شعيب ، حليفي(3)
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وإذا كان العنوان يؤدي وظائف خمتلفة انفعالية تأثريية إغرائية، ومرجعية إحالية، وشعرية مجالية إحيائية،   
الوظائف تبقى حاضرة أيضا يف اخلطاب التقدميي، وهو إضافة إىل ذلك وإيديولوجية، وتارخيية إخبارية، فإن هذه 

 يضطلع باملهام التالية:

 ـ فك شفرات النص بطريقة معينة / خمصوصة. 
 ـ مراقبة عملية فك شفرات النص وتوجيهها. 

 ـ محاية النص من سوء الفهم. 
 ـ قيادة املتلقي حنو القراءة املؤدية إىل الفهم السليم. 

 لتأويالت البعيدة وغري املالئمة.اـ إقصاء 
إن هذه الوظائف على تنوعها الظاهر تلتقي مع وظائف العتبات النصية األخرى عند وظيفة واحدة يسميها 

، و جتب اإلشارة هنا إىل أنه على عكس الالئحة ESCORTER LE TEXTEالبعض بوظيفة )خفر النص( 
 ينات للخطاب التمهيدي من قبيل : كتلو الطويلة لألمساء اليت تعرفها الثقافة الفرنسية  

(introduction-avant propos- prologue-note-notice-avis-

presentation-examen-preambule-preface-avertissement-prelude-

discours préliminaire-exorde-avant-dire-proeme  

االستهالل. وهي  -التوطئة -املقدمة -التقدمي -فإن مقابالهتا يف الثقافة العربية يكاد ال يتجاوز: التمهيد 
يف الغالب األعم تستعمل كمرتادفات لبعضها ال فارق بينها. ومع هذا الفقر االصطالحي إال أن الوعي بقيمة 
املقدمة نلمحه يف أغلب مقدمات الكتاب الكبار، خصوصا تلك اليت ترافق اإلبداع األديب بصفة عامة. فهي 

اليت حتملنا إىل فضاء املنت الذي ال تستقيم قراءتنا له   ميكن جتاوزه بسهولة ، إهنا العتبة"ليست ذلك النص الذي 
إال هبا ... إهنا نص جد حممل ومشحون، إهنا وعاء معريف وأيديولوجي ختتزن رؤية املؤلف وموقفه..إهنا املؤلف 

 .(1)ذاته"

املوازية )كالعنوان وامليثاق التجنيسي... واالختالف املوضعي، أو احليز املكاين الذي تشغله كل النصوص  
اخل( مقارنة مع املقدمة يرتتب عنه مجلة من االختالفات التابعة، تتعلق أساسا بنوعية املتلقي املستهدف عند كل 
منهما، فإذا كان العنوان مثال موجه إىل عموم اجلمهور، وكافة القراء، فإن املقدمة تقصد املتلقي الراغب يف 

                                                           
            .52 ص السابق، املرجع. النص عتبات إىل مدخل: الرزاق ،عبد بالل(1)
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ثر من النص املركزي/األصلي. فالتقدمي عتبة مباشرة، وخطاب يفصح للمتلقي عن طبيعة النص، ويقدم االقرتاب أك
له آليات مسبقة هلذا األثر؛ أي لقراءته، فهو بذلك قد يقيد حرية القارئ، وقد يكون أحيانا إساءة حقيقية جلوهر 

الل. وإذا كان هناك بعض القراء يقصدون العمل اإلبداعي الذي يفرتض فيه توافره على القدر الكايف من االستق
النص املركزي مباشرة على أساس أنه األهم واألجدى، فإن هذا التجاوز غري املربر جيعل القارئ ال يتعرف منذ 
البداية على ما يريد الكاتب تعريفه به قبل الشروع يف عملية القراءة، لتصبح عملية اخلرق هاته إحدى الطرق اليت 

 تهد الكتاب واملؤلفون يف تشييده.درج يف بناء املعىن الذي جيتنسف عملية الت

 مقدمة بقلم شخصية أخرى   -1
 مقدمة كائنات الورق  - أ

ه لشعر )جنيب ها رؤيتَ نُ ضمِّ يُ  (1)الواقع وجهة نظر يسجلها )أبو بكر زمال( إن هذه املقدمة الغريية، هي يف
رأيه وانطباعه  اليت تضمنتها اجملموعة الشعرية، مع إعطاءاجملموعة، وموقفه منها.كما تبني املواضيع  أنزار( يف هذه

عنه  ذلك أن املقدمة "تسعى يف وقت واحد إىل كشف منوذج اجلنس الذي تتحدث .حول الشعرية يف شعر )أنزار(
املبدع  تقوم بعملية اإلشهاد على  . وجند يف املقدمة شخصية من نفس حقل العمل( 2)وكشف منوذج قراءهتا"

السوق،  ل، وبذلك تقوم املقدمة بدور دفاعي نقدي وكذا إشهاري يضمن التداول واالستهالك يفصدقية العم
ه "سرعان ما يستدرجنا جنيب إليه من فاصلة إىل فاصلة فاملقدم يشري إىل املناخ الشعري يف نصوص اجملموعة بأنّ 

خميال متحول هارب حنو عراء أخرى دون ملل ودون وهم، يلقي إلينا بأسرار كائناته داخل فضاء أرحب، داخل 
فاملقدمة موقع تداويل ينعقد فيه اللقاء بني الكاتب والقارئ، ويتم فيه   (3)مفتوح على احلياة وعلى اإلنسان"

يثاق القراءة وتأطري الذي يهدف إىل بناء م البحث عن بعض اخلصائص والتحليالت اليت حيملها هذا اخلطاب
 القارئ.    

العامل أو يعيد بناءه، ونعين بذلك عامل العمل الشعري الذي وجله. ومهما كانت  الكاتب يف اخلطاب حيكي
جدية املقدمة لكنها تبقى على مشارف النص؛ ألهنا تقدمي وظيفة الوساطة، ومد اجلسور بني العمل والقارئ فقط. 

                                                           
 ،(أدبية مقاالت دامية، كتابات حب، عيارات الكالم، غبار وهامشها زمال بكر أيب غوارب: )مؤلفاته من. وشاعر صحفي اجلزائر، تبسة مواليد من(1)

 .الربزخ منشورات ،(أنطولوجيا شعرية، رهانات املفرد، الصوت.)اجلزائريني الكتاب احتاد منشورات
 .41 ص السابق، املرجع. النص عتبات إىل مدخل: الرزاق عبد بالل،(2)
 .6ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب نزار،أ(3)
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. وهذه املقدمة (1)و)متهيد للكتاب( وبالتايل فهو )خطاب مساعدة(، و)رغبة يف القول(، و )استباق خطايب(،
ألجل إعطاء اجملموعة الشعرية املقدم هلا قوة  F. de recommendationتنهض بوظيفة )التزكية النصية(

الواقع وجهة نظر يسجلها )زمال( يضمنها رؤيته لشعر )أنزار( يف  . وهي يف(2)املؤسسة األدبية تداولية يف فضاء
رأيه، وانطباعه. يقول:  يت تضمنتها اجملموعة الشعرية، مع إعطاءاجملموعة، وموقفه منها.كما يبني املواضيع ال هذه

"مثة حياة تولد شيئا فشيئا ودون مقدمات داخل هذه النصوص وتعرب حبرية رؤوسنا، تشارك يف خلقها، يأسرها يف 
أصابعه بدون تكلف أو لعب، بإحياء وصدق ومينحها مناخا أكثر صفاء وصدقا ]وحييل عل النص مباشرة بني 

 .(3)ني[ )أنظر نص:حيايت("قوس

 مقدمة اصطالح الوهم   - ب
 

بـ )على سبيل التقدمي( يف )اصطالح الوهم( يشري إىل  (4)ففي املقدمة العتبة اليت عنوهنا )عبد العزيز غرمول(
حداثة النص عند صاحبها بقوله: "يفتتح الشاعر مصطفى دحية بديوانه األول )اصطالح الوهم( مومسا جديدا 

ري، ليس فحسب على مستوى التيمات اليت ينفرد هبا، وال األشكال املتعددة اليت يصوغ فيها و/هبا للشعر اجلزائ
 préface . وهذه املقدمة هي مقدمة غريية(5)قصيدته، وإمنا أيضا على مستوى اللغة اليت يتميز هبا "

allographe  ن هذه اجملموعة ، قام هبا )عبد العزيز غرمول(، والذي يسلط فيها بعض الضوء على مضمو

                                                           
 .  14 ص البيضاء، الدار ، م1997 ماي ،4 العدد مستقبلية، فضاءات جملة(. املقدمايت اخلطاب نع نظرية مقدمات: ) اجلليل عبد ، األزدي(1)
 .77 ص السابق، املرجع: نبيل منصر،(2)
 .6ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(3)
  قصصية جمموعات مث ،1993 سنة املعىن، مجعية منشورات ،(ليلية مقامة)  األوىل روايته نشر .اجلزائرية للرواية اجلديد اجليل من بسطيف، 1958 مواليد من(4)

( املدين طرف حارة:) منها والنثرية ألدبيةا األعمال من العديد ونشر ،.1995 الغد، منشورات ،( البيضاء اجلزائر مساء)و ،1994/ الغد منشورات ،( املطر رسول)

 ) مها الوقت نفس يف روايتني نشر 2005 سنة وخالل. ثقافية مقاالت جمموعة (الغضب ساللة)و الفرنسية، عن مرتمجة بان ملرمي( نورا)و اخلرب، جبريدة مسلسلة

 الصحف يف الدائمة كتاباته جانب إىل ،2005 اجلزائرية، الوطنية كتبةامل منشورات عن (سبتمرب 11 عام) ورواية القصبة، دار عن( الساحقة األقلية زعيم

 جمموعة ـ الغضب ساللة.  2005 القصبة، دار منشورات رواية، ـ الساحقة األقلية زعيم  ،1996. لألطفال مسرحية ـ والقمر ندى نشر كما .املتخصصة واجملالت

 أسس. االتصال جمال يف املناصب من العديد توىل .العمر من العشرين يف الصحافة دخل( غرمول زيزالع عبد)و ، نثرية متواليات ـ خبيت ملساء فضة .مقاالت

 من وهو. الوطنية الثقافية املبادرات من العديد إطالق يف وساهم ،1995 سنة الغد منشورات دار أسس مث ،1993 سنة( املعىن مجاعة - للمبدعني الوطنية اجلمعية)

 .ستقلةامل "اخلرب" جريدة مؤسسي
 .  9 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
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القارئ/  املتلقي/ القارئ يف حالة استعداد الستقباهلا. كما يهدف من هذه اإلضاءة أن يتحمس الشعرية ليجعل
  .املتلقي من بعض املعلومات اليت تؤمن قراءة جيدة هلذه اجملموعة الشعرية

غوص يف حفريات النص، املغايرة )على سبيل التقدمي( لل وتأيت مقدمة )عبد العزيز غرمول( يف عنونتها
وبالتايل الوصول  ملثاقفة الشعري باملعريف، واقتحام جماهيل النص، وكيانه األديب، وشاعريته اخلالقة، شهادة أخرى

وأسِِّه اخلليقي، ومن مجاليات القول النقدي عند  إىل إبداع مجايل يضج باحلياة والتحريض على االحتفاء باجلمال
هم الذين يتمتعون بذاكرة عظيمة متتد إىل ما بعد أقوى جتارهبم...  أعظم الشعراء )عبد العزيز غرمول( هو: "إنّ 

عن الناس واألشياء..."، والشاعر )دحية( يبدأ من منطقة التأمل العميق إىل التخييل، ويقول  إىل أدق مالحظاهتم
يف قدرته على االرتقاء من  يف هنايتها :"قراءة )اصطالح الوهم( ليست سهلة. فكأين بالشاعر خيترب مواهب قارئه

نرى يف اخلطاب املقدمايت مسة الغياب واحلضور أحيانا، فهو قد يوجد ل. (1)وهم إىل ُمستمٍع جيد بوجوده الشعري"
 متصاحبا مع خطابات أخرى كالتمهيد؛ والتصدير؛ واالفتتاح؛ واملدخل؛ واإلهداء وما إىل ذلك. 

تميز بطبيعته الزمنية املزدوجة تتسم باإلستباقية واإلستعادية إن هذا اخلطاب التقدميي املنتج بصدد النص ي
، (2)يف اآلن نفسه، هي إستباقية ألهنا تسبق كتابة النص املزمع قراءته، وإستعادية ألهنا تعيد قراءة النص املكتوب

إليها الكتاب،  وال تعود هذه املراوحة بني الكتابة والقراءة يف نص املقدمة إال إىل املهام الكربى اليت يسندها
 وتعوض حضورهم العيين أمام القراء.

 

 مقدمة بقلم المؤلف   -2
 مقدمة البرزخ والسكين  - أ

 
اخلطاب املقدمايت يتحدد جوهريا بكونه خطابا واصفا متميزا يقوم بوظيفة البعد التداويل للعمل األديب من     

فوف بااللتباس، ومستفز للمتلقي الفعلي جهة، ووظيفة التأثري على املتلقي من جهة ثانية. فهو إذن خطاب حم

                                                           
 .11 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(1)

(2)
Fernand Hallyn Aspects du paratexte in méthodes du texte : introduction aux études 

littéraires, Ed; Duculot , paris  - gemblaoux 1987 p ; 210 
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والضمين واملفرتض؛ حبيث يثري فيه أسئلة تتناول الشكل واحلد واملوقع والزمان واملرسل واملستقبل، وإشكالية أمناطه 
  ية.ووظائفه وغاياته ومكوناته اجلمالية والتخيل

 نه يرى "أن الكاتب الذي ال يوجديف )الربزخ والسكني( جند الشاعر قد أجنز خطابه املقدمايت بنفسه، وكأ

إشارات وتنبيهات وتوجيهات قرائية للمنت يربز من خالهلا  ، فقدم لعمله، وضمنه(1)قبل منت كتابه ال يوجد بعده"
لتصري املقّدمة عمدة من   .االنطالق يف استكشاف أول املفاتيح للولوج إىل النص مناطق الضوء ،وحييل على نقاط

يها فعل الكتابة احلديثة يف مستوى اإلبداع ويف مستوى القراءة والتفكيك " فقد حافظ األعمدة اليت يقوم عل
الشاعر على مساره النصي الذي عضده بدرس تنظريي رافق القصيدة بأسئلة املراحل والتحوالت اليت عرفها يف 

عن ايقاع فردي خاص تارة  التباس الشعري باملعيش تارة، ويف استعارة اخلطاب الصويف وجماز العبور إىل لغته حبثا
 .(2)أخرى"

الغالب أن يويل القارئ املهتم املقدمة العناية واالهتمام الكبريين؛ ألن ذلك ينسجم مع ما يوليه الكتاب 
أنفسهم من عناية ملقدماهتم، على هذا األساس كان املؤلفون الذين يهتمون، ويواظبون على كتابة مقدمات 

ا من اإلساءة ألعماهلم، األمر الذي يدخل الشاعر )عبد اهلل محادي( يف خانة إلبداعاهتم هم أكثر الكتاب خوف
هؤالء الذين خيافون احنراف نصوصهم على يد القراء العاديني، أو خنبة القراء، أو باقي املهتمني بالنص الشعري، 

 يقتضي ذلك االحرتاز، وذلك اخلوف.خصوصا وأنه يدرك أن توجهه الشعري احلداثي  

األساس ميكن اعتبار املقدمة اليت كتبها كمدخل للربزخ والسكني نوعا من تدقيق وجهات النظر على هذا 
اليت ينطلق منها يف إبداعه، وتوضيحا لرؤاه الفكرية والفنية اإلنسانية اليت يلح على أال يساء فهمها، أو يتم حتريف 

ري للشاعر )عبد اهلل محادي(  قراءة نقدية الذي تصدر العمل الشع مسارها. وميكن اعتبار هذا اخلطاب املقدمايت
 ورؤية خاصة من كاتبها للتجربة الشعرية للشاعر عبد اهلل محادي ، واملتضمنة يف هذه أولية هلذا العمل الشعري،

 .اجملموعة الشعرية

منت التقدمي ينتسب للخطابات االفتتاحية، وميثل جسرا بني عامل الواقع وعامل املتخيل..عتبة حتملنا لل إنّ 
املركزي..غري أن هذا التوصيف ال ينبغي أن مينحنا اطمئنانا زائفا خاصة إذا تأملنا األسئلة التالية:أال ميكن اعتبار 
إضافة التقدمي مبثابة احرتاز وقائي يقي النص من التأويالت املغرضة؟ أم أنه جمرد فاتح لشهية املتلقي ومهيأ الشرط 
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اءة وإلزاما للقارئ ل هناك من قد يعترب التقدمي نوعا من املصادرة على حرية القر النفسي ملغامرة القراءة؟لكن باملقاب
 برؤية قبلية.

قّدم الشاعر لديوانه مبقدمة نقدية حتدث فيها عن )ماهية الشعر(، وفيها "معىن لتأكيد اهلوية الثاوية يف 
 مخري( إىل القول بضرورة قراءة ، األمر الذي دفع الدكتور )حسني(1)والكاتب ضمنه" ألياف النص، هوية الكائن

مقدمة ديوان الربزخ والسكني ألهنا ـ حسبه ـ ضرورية لتلقي قصيدته )يا امرأة من ورق التوت( اليت متثل حقيقة 
. ألن املقدمة جاءت كنص نقدي، كما (2)دخوال يف جتربة شعرية جديدة ، تعتمد على اللغة وتفاعالهتا اجلمالية 

. وبذلك فهي"ليست ذلك النص الذي (3)ي جيعله بؤرة الفعالية النقدية ذات األثر والقوةبالنسبة جلاك ديبوا الذ
اليت حتملنا إىل فضاء املنت الذي ال تستقيم قراءتنا له إال هبا ... إهنا نص جد   ميكن جتاوزه بسهولة، إهنا العتبة

  .(4)إهنا املؤلف ذاته"حممل ومشحون، إهنا وعاء معريف وأيديولوجي ختتزن رؤية املؤلف و موقفه..

  Leلقد حاول الشاعر يف مقدمته أن يقدم ميثاق القراءة وتأطري القارئ، ويقدم خطاب البيان

Manifeste"(5)، ويرسم مفهوما حداثيا للشعر الذي يعتربه "خرقا للعادة، وحماولة مستمرة هلدم االحتذاء .
خاص يبدعها الشاعر من أجل التعبري عن أشياء ال وهو ينحاز بذلك إىل طقس اللغة "فلغة الشعر لغة من نوع 

؛ اليت  يتجاوز من (7). لغة جديدة، مبتكرة، مشوشة، يسميها الشاعر: "اللغة الضوئية"(6)ميكن قوهلا بشكل آخر"
خالهلا املألوف واملبتذل، ويرفعها إىل مستوى االحتفاء. هناك معىن حاضر غائب ال ينهي النص عند معىن. حيث 

مرة الشاعر مع اللغة، وأصبحت رسالة الشاعر رسالة كشف أكثر مما هي رسالة بث، ظلت القصيدة أصبحت مغا
 لتنبثق عنها االجنازات القادمة. حينها متفتحة

                                                           
 .56 ص السابق، املرجع العالمات، هوية: شعيب حليفي،(1)
 اجلزائر، قسنطينة، منتوري، األديب،جامعة ناديال منشورات ،1ط. محادي اهلل عبد للشاعر والسكني الربزخ ديوان يف النص سلطة: وآخرون حسني مخري،(2)

 .246 ص ،2001
(3)

Dubois.J.l'assommoir de Zola :Société, discours Idéologie,Larousse1973,  p.106.107 
            .52 ص السابق، املرجع.  النص عتبات إىل مدخل:  الرزاق عبد بالل،(4)
 .5 ص السابق، ملصدرا. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(5)
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إذا كان )جريار جينيت( يرى أن مجيع الكتاب يهمهم كثريا أن تكون أعماهلم مقروءة، ومقروءة بشكل 
ا األسباب اليت وقفت وراء إبداعاته، وإما ى من ورائه إظهار إمّ مة توخّ قدّ ل )عبد اهلل محادي( باملتوسُّ  جيد، فإنّ 

قرأ نصوصه خارج إظهار الطريقة اليت جيب أن تقرأ على ضوئها، وهذا مطلب مشروع عند املبدعني، ويرفض أن تُ 
هذه املقدمة يبادر تأطرياهتا املقدماتية ألهنا يف اعتقاده شرط ضروري لضمان وتأمني )قراءة جيدة( لذلك نراه يف 

إىل تصحيح املسار القرائي الذي يُوِقع القارئ يف سوء فهم حقيقة النص املوجود أمامه، وهذا ما يؤكده مثال ما 
ص مل جاء يف مقدمة )الربزخ والسكني( حني يقول :"من هنا ميكن احلكم على اخلطاب االبداعي التقليدي كنّ 

مبثابة  –سواء كان قدميا أو معاصرا  –يف حني يبقى النص احلداثي   تسعفه الضرورة الدراك ذاته،مل يتمكن، أو
 .(1)جتليات الكالم دون ارتباطه مبعيارية األشياء أو مواضعة اللغة"

هكذا يدعو الشاعر املتلقي إىل قراءة الديوان من خالل العناصر اليت حددها، ومن خالل مفهومه للشعر 
)محادي( حيدد مسار القارئ، ويرسم له طرقا حمددة، بعيدا عن أي  لكي حيكموا عليه، وعلى شعره والواقع أن

تأويل مغرض كما يعتقد الشاعر، وبالتايل فهو يقتل فيه روح إعادة بناء النص من جديد، وإعطائه دالالت 
جيعل  كما أن املسحة الصوفية اليت تطبع اجملموعة الشعرية متعددة باختالف زمان، ومكان وشروط القراءة.

مشروعا أكيدا. وهذا األمر حرص الشاعر نفسه على أن يقنعنا به يف مقدمته  ها ضمن األدب الصويفتصنيف
أال يضّل القصد يف الفهم، والتأويل، ويوّجه قراءته حبصرها يف مسار  التوجيهية اليت خاطب هبا املتلقي حىت يضمن

الدنس والتخلص من الذنوب بقوله: "فالوقوف يف حضرة الشعر يستوجب الطهارة من  الرؤية الصوفية
  .(2)واجلرمية"

 

وامللفت يف اخلطاب املقدمايت عند )عبد اهلل محادي( أنه وإن كان يظهر منه توجيهه ألفق انتظار القراء جتنبا 
لكل قراءة ماكرة أو مغرضة، إال أنه مع ذلك يدعو إىل أن تظل تلك النصوص شديدة االنفتاح، تسمح للمتلقي 

ه القرائية يقظة خالل فعل القراءة، كما أهنا فضال عن ذلك كله تتوجه يف معظم األحيان ال إىل أن تظل إسرتاتيجيت
القراء العاديني، ولكن إىل القراء املنتجني، لذلك كانت تلك املقدمات تؤكد تلك االنفتاحية، بل وتستدعيها كما 

عة ووظيفته أنه ال يسرد وال يصف وال يتجلى من خالل حديثه عن الشعر يف قوله:"إنه ال يقبل اخلوض يف املعم
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يعلم وال يتضمن حقائق ثابتة ]وهذا ما يطلبه القارئ العادي[.  إنه ينطق بلسان حال العامل دون أن يذكر حاال 
  .(1)من أحواله اجملردة ، أو وجها من وجوهه]وهذه مهمة القارئ املنتج ـ بتعبري محادي["

يالت، فإهنا على العكس من ذلك عند )محادي( ال تتجاوز وإذا كانت املقدمات تقلص من عدد التأو 
مهامها محاية الداللة / الدالالت الثاوية يف النصوص، وأما التأويالت فإهنا تضاعف من احتماالهتا، وال يعود 
ذلك فقط إىل أهنا ال تعمل على تصحيح أي افرتاض تأويلي، بل أكثر من ذلك إهنا تدفع به إىل حدوده البعيدة. 

ا صح هذا األمر فإن مقدمة )عبد اهلل محادي( هي أحد أوجه التنظري الشعري، غري أنه تنظري يرفض أن يكون وإذ
 ، وهو ما يتماشى والتنظري للفعل التجرييب يف الشعر. mode dèmploiمنوذج استعمال 

يف صدد اإلجابة إن من بني ما تطمح إليه هذه املقدمة أن تكون تعبرياً عن رؤية غري راسخة، وغري مطمئنة 
عن سؤال ممكن ما الشعر؟ ألهنا ذات نزعة حداثية، ومثل هذه النزعات احلداثية ال تزعم أهنا تدرك احلقيقة اليت يف 
حد ذاهتا ليست هدفا من أهدافها، أيضاً: ما الذي جعل القول شعرًا يف الصوت الشعري التسعيين، وحتديدًا يف 

هنا غري نظرية، بل إهنا مقرتحة ختيلياً، ومأخوذة إىل ما ميكن أنر متنحه قراءُة قصائد هذه اجملموعة. غري أن اإلجابة 
القارئ للقصائد من جتٍل، بعيداً عن الظرف الذايت واملوضوعي لتلك القراءة، وبعيداً عن أية منهجية يف تلك القراءة 

ل إسرتاتيجية ختييلية، أساسها جتربة سواء عليه أحددَّها القارُئ أم الكتاب .. إهنا اقرتاحات ختييلية، كي ال نقو 
الشاعر اإلنسانية والوجدانية، وتكاد هذه االقرتاحات أن تكون خيارات خمتلفة تعددتر بتعدِد اخلربات اجلمالية 

 والتقنية واألسلوبية يف الصنيع الشعري لدى الشاعر. 

ومستوى كتاباته النقدية الشاعر والناقد )عبد اهلل محادي( اسم طالعناه على مستوى منتجه الشعري، 
األكادميية اليت تتسع باتساع الرؤية، وال تضيق عندها العبارة، لذلك حنسب أن كتابة نقد عن منتج شعري لناقد 
حاذق لطاملا مارس سطوته النقدية على نصوص اآلخرين احسبه مهمة صعبة " فمن الواجب االشارة إىل أن 

لفعل الشعري نصيا ونظريا عرب املراحل التارخيية والشخصية تظل قليلة املمارسات الفردية اليت أخلصت باستمرار ل
 .(2)العدد ويف ذلك ميثل )عبد اهلل محادي( استثناء ضمن تاريخ الشعر العريب يف اجلزائر"

وحتفــل العتبــة التقدمييــة مبقــوالت يعتقــدها الشــاعر مهمــة يف املســاعدة علــى حســن إدراك املقولــة الشــعرية الــيت 
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ا اجملموعة، وتأيت هذه املقوالت من مضاٍن متعددة حبسب ثقافة الشاعر ووعيه، وتلعـب دوراً مهمـاً يف تشتمل عليه
تشــكيل إضــاءة مــن زوايــا خمتلفــة، والشــاعر مولــع مبثــل هــذه املقــوالت، فقــد وردت مقولــة لـــ )لنفــري (ونصــها :"إذا 

يت تتصـدى هلـا اجملموعـة، وهـي أّول ملرمـح اتسعت الفكرة ضاقت العبارة"، اليت تشتغل على حنو ما ضمن املقولة الـ
ئده ابتـداء مـن حداثي من قبل النفري يؤشر إىل ضرورة احلفر يف قاموس اللغة، وهـو مـا يعمـل عليـه محـادي يف قصـا

 )الربزخ والسكني(.

 ملحظات مهمة :

إن التساؤل بصدد املقدمات، وحماولة معرفة ما توافر فيها من اخلصائص يدفعنا إىل تسجيل بعض 
 املالحظات منها: 

إن أول مالحظة نسجلها أن اجملموعات الشعرية ال متلك مجيعها مقدمة. ومبا أن املقدمة ال حتضر يف كل 
اإلبداعات، وأن نسبة الغياب أكثر من نسبة احلضور فمعىن هذا أن الغياب يشكل القاعدة واحلضور هو 

مة يف تلك النصوص، والبحث فيما تقدمه تلك االستثناء، األمر الذي يفرض التساؤل عن أسباب حضور املقد
)املقدمات(، والوظائف اليت أناطها هبا أصحاهبا، انطالقا من افرتاض نتبناه هنا هو أن بعض الشعراء  ال يسوون 
بني حضور املقدمة وغياهبا. فحضور املقدمة ليس جمانيا، إهنا تضطلع بعدد من املهام تكشف عنها أواليات 

 تغاهلا داخل املتون.هبا، وطرق اشانكتا

 املالحظة الثانية أن كل املقدمات معنونة  خروجا على العادة :  
 ـ )قدر الكائنات( يف )كائنات الورق(، وكاتبها : أبو بكر زمال .

 ـ )على سبيل التقدمي( يف )اصطالح  الوهم(، وكاتبها : عبد العزيز غرمول .
 ا )عبد اهلل محادي( ـ )ماهية الشعر( يف )الربزخ والسكني( ، وكاتبه

 

غري أهنا تشرتك مجيعها يف كوهنا ذات طابع تنظريي، تعرض على مستوى املضامني ما يدور ويعتمل يف 
الساحة النقدية الشعرية والعربية، أو هي تديل بدلوها يف جتليات هواجس الشعراء  من وجهة نظر خاصة. األمر 

تشكل انشغاال أساسيا يف املشروع اإلبداعي من جهة، وباعتبارها الذي يربر وجود قواسم مشرتكة بينها، باعتبارها 
متثل من جهة ثانية أهم القضايا الكفيلة بإخراج الشعر اجلزائري من دوامة التقليد واالجرتار اليت يعيشها، وباعتبارها 
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املتداول، ومن مثة من جهة ثالثة إضافة نوعية تطبيقية راصدة لآلراء  اخلاصة اليت تقرتح كبدائل للشعر السائد و 
 ولة إلعطاء مفاهيم جديدة للشعر.ميكن اعتبارها حما

ومع أن بعض املقدمات انشغلت مبا هو خاص بالنصوص اليت تسبقها كأن تعرض تلخيصا هلا، أو تعرف  
بأحد مكوناهتا، أو تعرض ألسباب اختيار املوضوع، أو تصحح توجها قرائيا خاطئا.. فإننا نود أن نقف على 

ك بني تلك املقدمات، والتقاط القضايا )الكلية( اليت مبقدورها أن جتلي طبيعة التوجه الذي يتبناه الشعراء، املشرت 
ويشكل مدخال حقيقيا إلبداعهم، أي تلك املقدمات اليت جتلي السند املعريف والفكري الذي جيب أخذه بعني 

 ( وسليمة. االعتبار من قبل القارئ إذا ما أراد أن يقرأ النص )قراءة جيدة

مع املتخيل يف حمفل اخلطاب  وجيب التذكري أنه ال بد من ضرورة التخفيف من حدة تداخل الواقعي
تدمري كل ما هو إحايل، بدءًا من )اسم املؤلف(، مرورًا باسم  التقدميي هذا. فاإلفراط يف التخييل سيؤدي إىل

بني اخلطاب التقدميي واخلطاب  ورنا وضع الفروق املأثورةوانتهاء بأفق انتظار القارئ. حينذاك ال يكون مبقد املقدِّم،
وخصائصه ومميزاته، فإذا ما تداخل اخلطابان؛ فإن النتيجة ستكون  التخييلي، إذ لكل من اخلطابني اسرتاتيجياته

ف )الذي يستهدهو تقدميي  املتلقي بوصلة التمييز بني ما هو شعري) الذي يروم املؤانسة واإلمتاع( وما هي فقدان
 اإلقناع والتأثري(.

إن املقدمة تقصد املتلقي الراغب يف االقرتاب أكثر من النص املركزي/ األصلي. وإذا كان هناك بعض القراء 
يقصدون النص املركزي مباشرة على أساس أنه األهم واألجدى، فإن هذا التجاوز غري املربر جيعل القارئ ال 

يفه به قبل الشروع يف عملية القراءة، لتصبح عملية اخلرق هاته إحدى يتعرف منذ البداية على ما يريد الكاتب تعر 
 الطرق اليت تنسف عملية التدرج يف بناء املعىن الذي جيتهد الكتاب واملؤلفون يف تشييده. 

 

وأما الغالب يف هذه احلالة هو أن يويل القارئ املهتم املقدمة العناية واالهتمام الكبريين، ألن ذلك ينسجم 
يوليه الكتاب أنفسهم من عناية ملقدماهتم، على هذا األساس كان املؤلفون الذين يهتمون ويواظبون على  مع ما 

كتابة مقدمات إلبداعاهتم هم أكثر الكتاب خوفا من اإلساءة ألعماهلم، األمر الذي يدخل )عبد اهلل محادي( 
على هذا األساس ميكن اعتبار املقدمات  يف خانة هؤالء الذين خيافون احنراف نصوصهم على يد القراء العاديني.

اليت يكتبها كمداخل ألعماله نوعا من تدقيق وجهات النظر اليت ينطلق منها يف إبداعه، وتوضيحا لرؤاه الفكرية 
 ساء فهمها، أو يتم حتريف مسارها.والفنية اإلنسانية اليت يلح على أال ي
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توجيهه ألفق انتظار القراء جتنبا لكل قراءة ماكرة أو وامللفت يف اخلطاب املقدمايت أنه وإن كان يظهر منه 
مغرضة، إال أنه مع ذلك يدعو إىل أن تظل تلك النصوص شديدة االنفتاح، تسمح للمتلقي أن تظل إسرتاتيجيته 

ديني، القرائية يقظة خالل فعل القراءة، كما أهنا فضال عن ذلك كله تتوجه يف معظم األحيان ال إىل القراء العا
 إىل القراء املنتجني.ولكن 

هكذا خنلص إىل أنه إذا كانت املقدمات تقلص من عدد التأويالت، بل تضاعف من احتماالهتا، وال يعود 
 ذلك فقط إىل أهنا ال تعمل على تصحيح أي افرتاض تأويلي، بل أكثر من ذلك إهنا تدفع به إىل حدوده البعيدة. 

ل الشعري، كوهنا تربيرية، خادعة، حياول الشاعر إخفاء أي فاملقدمات الذاتية يف بعض األحيان تسيء للعم
نقص يف كتاباته من خالل هتومي القارئ مبوقفه. ألن الشاعر يفرض على املتلقي رؤيته اخلاصة للشعر، ويقدم له 

ه مفاتيح القراءة املباشرة، وذلك اغتيال لألثر األديب يف املهد، ألن دور القارئ هو إعادة تشكيل النص و بنائ
 وملء فراغاته، يف حني ينفر بعض الشعراء من كتابة مقدمات لدواوينهم. 

أما املقدمات الغريية فتختلف باختالف املقدم، ومكانته األدبية، وعالقته باملقدم له، فقد تكون املقدمة 
من املوضوعية  مفيدة للقارئ للولوج إىل النص، حني ال ميتلك آليات القراءة اجليدة، ويكون املقدم على قدر كبري

يف تقدميه بعيدا عن احملاباة وهو حيفز القارئ، ويقدم شهادته حول النصوص. ألن التقدمي جيب أن يكون للنص 
وليس للمبدع. لذلك وجب التعامل مع املقدمات حبذر جيب أن تكون من أولويات القارئ ، ألن اإلساءة للنص 

 و أسهل من التعامل معه مبوضوعية.تبد

 وفي األخير 

رغم أن مثة أشياء مسكوت عنها، وخمبوءة يف تالفيف شعرية القصائد إال أن العتبات حاولت متهيد الطريق 
إىل النصوص اليت سنحاول الولوج إىل متنها. هذه النصوص اليت محلت نفس العنوان املركزي لكل جمموعة شعرية 

زلق إىل توظيف النص من أجل عيون العتبات )كائنات الورق ، اصطالح الوهم ، الربزخ والسكني(، حماولني أال نن
 يف تعسٍُّف قد يهدر شعريته.
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ا )النص واخلطاب(. ويف لقد برز مصطلحان نقديان على النتاج األديب الشعري يشرتكان يف الداللة، ومه
حسب "اختالف الفهم (1)الوقت الذي ظهر فيه مفهوم )اخلطاب( وحدوده كونه "مائع ومتعدد الدالالت"

يف النظر إليه، شهد الوعاء الفكري للغة العربية مصطلح )النص(كنتاج للنهضة  (2)وتطوراته لدى الباحثني"
إرجاع هذا الثراء املفهومي إىل اختالف الباحثني يف تصوراهتم ملثل اللسانية احلديثة بالتعدَّد والتباين نفسه، وميكن 

هذه احلقول املعرفية، واختالفهم وتباين موقفهم يف رصد طبيعة العالقة بينهما تداخاًل وتقاطعًا وتكاماًل يف مناهج 
 ا، ويوحد رؤيتها العلمية جتاهها.دراستها مما يصعب على الدارس أن حييط هب

املقاربة املفهومية بني )النص/اخلطاب( نعرف أن دال )النص( مل يرد يف الكتاب املعجز وإذا نظرنا إىل 
إطالقا، فيما تكرر استخدام لفظ )اخلطاب(، وهنا خنلص إىل أن )اخلطاب( أوسع من )النص(، ويصبح )النص( 

ظام االتصال جزءا من )اخلطاب(؛ إذ هو أداة من أدوات التخاطب؛ أي أنه مقولة لغوية أسقطت يف إطار ن
اللفظي البشري )اخلطاب( كما شخصه )جاكبسون(. ويذهب )اجلزار( يف قوله "أن اخلطاب 

discourse ،مصطلح أكثر سعة من النص، وإن كان مبنيًا على عدد ال متناٍه من النصوص، وليس األعمال
فعالية تلٍق تفتح هذه املرسلة وهذه نقطة على قدر بالغ من األمهية، فالعمل مرسلة تنتمي إىل مرسلها، أما النص ف

على ما سواها مما تستدعيه لغتها قصداً من املرسل أو دون قصد منه، أما املستوى الذي يلتقي فيه املرسل باملتلقي 
يف فعالية اجتماعية وسيلتها اللغة تركيبًا أي عماًل، أو داللًة أي نّصًا فهو مستوى )اخلطاب( الذي ميثل املخزون 

 .(3)يف كل من املرسل واملتلقي... وبفضل هذا تتم عملية اإلنتاج والتلقي" النصوصي القارِّ 

 وقد متحورت اآلراء حبسب رأي )احلمريي( حول موقفني رئيسيني: 

ـ عدم التمييز بني مصطلحي )النص واخلطاب(، واستخدامهما للداللة على شيء واحد هو العمل  1
 رة مصطلح خطاب، وتارة مصطلح نص. األديب ألن أصحاب هذا املوقف يطلقون عليه تا

                                                           
 .20ص السابق، املرجع. التبئري السرد، الزمن،. الروائي اخلطاب حتليل: سعيد يقطني،(1)
 .102 ص السابق، املرجع. املعرفة حفريات: ميشال فوكو،(2)
 .38،37 صص السابق، املرجع. األديبّ  االتصال ومسيوطيقا العنوان: فكري دحممَّ  اجلزَّار،(3)
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ـ التمييز بينهما، واستخدامهما مبعاين خمتلف للداللة على أهداف وقيم نوعية خمتلفة يقوم على أساسها  2 
 . (1)العمل األديب

نسجل من البداية أن هناك كم هائل من املفاهيم اخلاصة بالنص، وكل مفهوم يعكس وجهة النظر اخلاصة 
ة للمنظرين، والرتاكمات املعرفية اليت ينطلقون منها، لذا "فإّن أية حماولة إلعادة التحديد البد هلا باملرجعيات الفكري

من اإلنطالق من تعّرف االختالف األصلي الكامن يف التعريفات الثقافية العربية، وأوهلا ما ورد يف املعاجم 
 املوضوع.، ولذلك سنقتصر على بعض املفاهيم اليت نراها ختدم (2)األساسية"

 النص لغة: -1

يف )لسان العرب( لـ)ابن منظور(: ")النص( رفعك الشيء، نص احلديث ينصه نصاً: رفعه. وكل ما َأظِهر 
. ووضع على املنصة: أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور. وقال األزهري: النص أصله منتهى  فقد ُنصَّ

تقصيت مسألته عن الشيء، حني تستخرج كل ما األشياء، ومبلغ أقصاها، ومنه قيل: نصصت الرجل إذا اس
عنده، ويف حديث هرقل: ينصهم؛ أي يستخرج رأيهم ويظهره ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص السنة. أي 

. وبالتايل "تعين كلمة (3)ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام وانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام"
ة والتزيني وبلوغ الغاية والتميز )...(]و[ تتمحور أدلة النص والتنصيص والنصة نصص الربوز والظهور والتجلي

 .(4)واملنصة حول الشيء البارز والظاهر وقد استقرت على حال ثابتة"

أورد )الفريوز آبادي( يف مادة )نصص( قوله: ")نص( احلديث رفعه، وناقته استخرج أقصى ما عندها من و 
الن يَنصُّ أنفه غضبًا وهو نصاص األنف، واملتاع : جعل بعضه فوق بعض، السري، والشيء حركه، ومنه ف

وفالناً :استقصى مسألته عن الشيء، والعروس أقعدها على املنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه فانتصت، والشيء 
تاع، والنص أظهره، والشواء ينص نصيصاً: صّوَت على النار، والقدر غلت، واملنصة بالفتح اجَلَمَلة من نّص امل

اإلسناد إىل الرئيس األكرب والرتقيات والتعيني على شيء ما، وسري ُنصٌّ ونصيص جدُّ رفيع، وإذا بلغ النساء نص 
احلقاق فالعصبة أوىل:أي بلغن الغاية اليت عقلن فيها، أو قدرن على احلقاق وهو اخلصام أو حوق فيهن فقال كل 

                                                           
 .122 ص السابق، املرجع. السلطة العالقة، املفهوم، والنص اخلطاب: الواسع عبد ،محريي :ينظر(1)
 بكر أبو باجلزائر،جامعة الشعيب التعبري وأشكال عادات خمرب سيمياية، حبوث(. السيميائي األديب النقد يف واخلطاب النص معاين عن: )اللطيف عبد حمفوظ،(2)

 .144ص ، 8و7ع تلمسان، بلقايد،
 (.نصص) مادة السابق، املصدر. العرب لسان: نظورم ابن(3)
 .144ص السابق، املرجع(. السيميائي األديب النقد يف واخلطاب النص معاين عن: )اللطيف عبد حمفوظ،(4)

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%22


  

 

220 

بل: أي انتهى صغرهن، ونصيص القوم: عددهم، والّنّصة: العصفورة من األولياء أنا أحق، أو استعارة حقاق اإل
بالضم اخلصلة من الشعر، أو الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها، وحية نصناص أي كثرية احلركة 
ونصص غرميه، وناصه:استقصى عليه وناقشه، وانتصب انقبض، وانتصب ارتفع، ونصنصه: حركه وقلقله والبعري 

. مما يدل على أن النص له معان ال حصر هلا تنوعت بني اجملرد (1)يه يف األرض وحترك للنهوض"أثبتت ركبت
واحملسوس، واحلي واجلامد دون استثناء، كما يدل على زواج لفظ النص والرتاث اللغوي العريب، وبه فهو غري مبدع 

 أو مرتجم.
 

ضي اهلل عنه: "إذا بلغ النساء نص ويف )خمتار الصحاح( لـ)الرازي( مادة )ن.ص.ص( يف حديث علي ر 
احلقاق". يعين منتهى بلوغ العقل، و)نصنص( الشيء: حركه. ويف حديث أيب بكر رضي اهلل عنه حني دخل عليه 

مما يدل على عالقة لفظ النص بفعل  .(2)عمر رضي اهلل عنه وهو ينصنص لسانه، ويقول: هذا أوردين املوارد"
  احلدث عن وعي ودراية واختيار وإرادة.   الفاعل؛ أي هناك ما يقوم بإحداث 

ورغم معرفة العرب به، أو عدم وجود جذور له يف العربية فلقد تناول العرب )النص( ومارسوه وإن اختلف 
املنهج املتبع فالتعريف غائب، ولكن ممارسته حاضرة يف كثرة استخدام كلمة )نص( يف كتابات السلف األصولية 

نعثر على تعريف هلذا املصطلح؛ أي عالقته بالكتابة واملنتج األديب، وهذا ما يعتربه )منذر  والفقهية، إاّل أننا ال
 . مما جيعلنا نقول أن العرب مل يعرفوا يف تارخيهم ممارسة نصية تامة باستثناء ممارسة النصية(3)عياشي( مدعاة للحرية

الدراسات األدبية كما ورد يف  املستحدثة يف مع القرآن، ولذلك ألفينا داللة مادة )ن. ص. ص( بعيدة عن الداللة
  )لسان العرب( لـ)ابن منظور(.

وردت من  املعجم الوسيط مبعىن حرفية النقل لقول ما، فالنص صيغة الكالم األصلية اليت ويرد النص يف
نص يف  يوضح أن دالالت لفظة قائلها، ومنها قولنا هذا نص ما قاله فالن، أو هذا ما قاله فالن بالنص، وهذا

يف النقل وضم الشيء بعضه إىل بعض ولعل املعىن األخري  اللغة تتأرجح بني مداليل، الرفع والعلو واالظهار والدقة
اإلصطالحي الذي حناه اللفظ من حيث أن النص مرتاكمات لفظية جتمع وفق ما تقتضيه  هو األقرب إىل املنحى

 (texte) إذ أن كلمة اإلصطالحي للفظة يف أساسها الالتيين، املنتج وقوانني اللغة، وهذا ما يؤكده التخريج غاية

                                                           
 (.نصص) مادة السابق، املصدر. احمليط القاموس:  آبادي الفريوز(1)
 (. نصص) مادة السابق، املصدر. الصحاح خمتار:  الرازي(2)
 .207 ص السابق، املرجع. األسلوبية يف مقاالت: منذر عياشي،(3)
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مبا يوحي بسلسلة من اجلمل املنسوجة  الذي يدل على معاين النسج واحلياكة (texture) مأخوذة أصاًل من
 بنيوياً ودالليا. 

 :اصطالحاالنص  -2

مًا يكاد يتمتع مصطلح )النص( إشكاليات كثرية جعلت منه مفهومًا عائ أما يف اإلصطالح فقد أثار 
طريقة فهمه والتعامل معه؛ حيث يقول )منذر عياشي(: "إن وضع تعريف للنص يعترب حتديداً  بنسبية عالية يف

يلغي الصريورة فيه، ويثبت إنتاجيته على هيئة منطية ال يكون فيها زمانًا للمتغريات األسلوبية والقرائية أثر، ويلغي 
. وهذا ناتج عن تنوع املنهجيات املتبناة من لدن  (1)ويعطل يف النهاية فاعليته النصية"قابليته التوليدية زماناً ومكاناً، 

من حيث كونه  حماولة تعريفه وحتديده. وتنوعت زوايا النظر إليه من حيث الطول أو القصر، أو كل من خاض يف
   مكتوباً أو مقروءاً، أو من حيث كونه مغلقاً أو مفتوحاً.

 التوجهات  كتابه )حتليل اخلطاب الشعري( جمموعة تعاريف للنص منطلقاً من تعدد  مفتاح( يف ويورد )حممد

إىل القول أن النص  املعرفية اليت تتعامل معه منها: أنه مدونة كالمية، وأنه حدث مقرتن بزمان ومكان ليخلص
يف   J. Krisieva)جوليا كرستيفا(  ، وهذا تعريف يقرتب من تعريف(2)"مدونة كالمية ذات وظائف متعددة"

توزيع نظام اللغة واضعًا احلدث  كتاهبا )علم النص(؛ إذ تقول: "نعرف النص بأنه جهاز نقل لساين يعيد
ويتضمن هذا التعريف  .(3)ملفوظات خمتلفة سابقة أو متزامنة" التواصلي، نقصد املعلومات املباشرة ضمن عالقة

َر نقله للغة من حاِل السكون  عددا من املفاهيم النظرية اليت صاغتها )كريسيفا(، فهي متنُح النصَّ قوًة فاعلًة َعبـر
االضطراب أو من حاِل املوات الداليل إىل احلياة الداللية واإلنتاجية، وهذا يتم عن طريق إعادة نظام اللغة  إىل

إحداثه صراعاً ذاته، ويف هذه اإلعادة يكمُن )النَّص( بوصفه قوًة فاعلًة حُيدُث االختالف يف احلدث اللغوي ذاته ب
 .بني ماضي اللغة وحاضرها

                                                           
 .207 ص السابق، املرجع. األسلوبية يف مقاالت: منذر عياشي،(1)
 .121 ص السابق، املرجع. الشعري اخلطاب حتليل: حممد مفتاح،(2)
 .37 ص ،1997 املغرب،  بقال،طو  دار ناظم، اجلليل عبد: مراجعة زاهي، فريد: تر ،2ط. النص علم: جوليا كريستيفا،(3)
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األمر نفسه دفَع بـ)روالن بارث( إىل حتديد املفاهيم النظرية للنص وهي وفقه "ممارسات الداللية، اإلبداعية، 
فالنص ممارسة داللية؛ أي نظام داليل مميز خاضع لتصنيفة . (1)التََّمعريِن، ِخلرقِة النص، خَتَلُّق النَّص، التناص"

ت، حيث تتوالد الداللة من عملية تستثمر يف الوقت نفسه وحبركة واحدة جدل الفاعل )الكاتب(، وجدل الدالال
اآلخر )القارئ( والسياق االجتماعي، والنص اإلنتاجية والساحة اليت يتصل فيها النص مع قارئه. وهناك التمعين 

  لة غري وافية يف تقدمي املعىن.الذي على أساسه جيب تصور النص كإنتاج، وليس كمنتج لكي تكون الدال

النص جمموعة عالمات لسانية مرتابطة هدفها التواصل بني طرفني مرتبطة  يف التعريفني السابقني نفهم أن
بفضائها املكاين والزماين الذي نشأت فيه، لكن )سعيد يقطني( ال يتوقف عند هذا، بل يذهب يف تعريفه للنص 

ويعطيه أبعاده اليت ال  ى قابلية النص ألن يكون مظهرًا دالليًا يفّعله املتلقي،جماالت أوسع من حيث تركيزه عل إىل
، وذلك يعين (2)إنتاج املعىن من لدن املتلقي" يستوي نصًا إال هبا؛ إذ يقول:"النص مظهر داليل يتم من خالله

إليه )سعيد يقطني( يف وهذا ما ملح  إمكانية سحب كل مظهر فين لسانيًا كان أم غريه إىل مساحة هذا التعريف،
حد التعالق النصي بني نصني ينتميان إىل نظام  موضع آخر يف حديثه عن التعالق النصي بالقول: "ال يقف

يتعدى ذلك إىل أنظمة متعددة العالمات؛ حيث يكون النص املتعلَّق به  الكتابة، ولكنه -عالمات خاص، اللفظ
. مما جيعل النص ممتدا (3)الالحق ينتمي إىل نظام عالمات خمتلف"لفظي مثاًل لكن النص املتعلق  السابق من نظام

عرب الزمان واملكان الذي حيدده له منتجه يشمل أيضا أنظمة التواصل األخرى، ومنه فالنص غري حمدد اهلوية، بل 
أطراف لكل نظرته العائدة إليه وعليه، فالنص ال ميكن حصره إال من جهة واحدة هي جهة التواصل بني طرفني أو 

 عديدة بوسائل يقرتحها املبدع ويوافق على استقباهلا املتلقي، ألن اهلدف من النص هو التوافق والتفاهم والتفاعل. 

العصور، ومتحوال من جمتمع إىل آخر، والنص  كان مفهوم النص من جانبه األديب مفهوما متطورا عرب  وإنر 
إذ  كده التخريج االصطالحي للفظة يف أساسها الالتيين؛األديب هو يف واقع التكّون جمموعة نصوص، وهذا ما يؤ 

مبا يوحي بسلسلة  الذي يدل على معاين النسج، واحلياكة (texture) مأخوذة أصاًل من (texte) أن كلمة
من اجلمل املنسوجة بنيويًا ودالليا. فإن البنيوية تنظر إليه على أنه بنية مغلقة ومنتهية ال متت بصلة للبعد الزماين 

  .نصوص سابقة. فهي ال هتتم باملفهوم األديب قدر اهتمامها بالوظيفة األدبيةل

                                                           
 .93 ص.1988 لبنان، ،3ع العاملي، والفكر العرب جملة البقاعي، خري حممد: تر. النص نظرية: روالن بارث،(1)
 .42 ص ،1989 العريب، الثقايف املركز ،1ط. الروائي النص انفتاح: سعيد يقطني،(2)
 .44ص ،1989 العريب، الثقايف املركز ،1ط. الروائي النص انفتاح: سعيد يقطني،(3)
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، (1)وحسب )رشيد بن جدو( الذي يرى أن النص هو: "ما تنقرئ فيه الكتابة، وتنكتب فيه القراءة"
عن   Langueوتعارضه يف ذلك )جوليا كريستيفا( إىل أن النص "جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان 

راميا بذلك إىل اإلخبار املباشر مع خمتلف أمناط امللفوظات السابقة   Paroleق ربطه بالكالم طري
 . (3)أن النص "خطاب مت تثبيته بواسطة الكتابة"  P.Recourd. ويرى )بول ريكور(  (2)واملعاصرة."

 خيرج عن إطار كل تعريف من هذه التعريفات حييلنا إحالة تتناسب ووجهة نظره، فالتعريف األول مل  إنَّ 
، وعالقته باللسان Productivitéاملكتوب. والتعريف الثاين لـ)جوليا كريستيفا( حيدد النص كإنتاجية 

Langue  الذي حيصل فيه هي عالقة توزيعية، مث هو أيضا جمموعة نصوص متبادلة أو متناقضة؛ إذ جند يف
. ويؤكد )بول ريكور( على تثبيت النص النص الواحد ملفوظات مأخوذة من نصوص عديدة غري النص األصلي

 بواسطة الكتابة؛ أي أن النص هو ما نكتبه.

ا )روالن بارث( فقد عدَّ النص نسيجا "ولو أحببنا عمليات استحداث األلفاظ الستطعنا أن نصف أمَّ 
لنسيج . وهبذا يكون النص شبيها با(4)نظرية النص بكوهنا علم نسيج العنكبوت )هو نسيج العنكبوت وشبكته("

،  (5)الذي ينتج لنا حجابا جاهزا أو لباسا نلبسه. وبعدها يصبح النص "مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة"
تبعا للمقام الذي أنتج فيه والعالقات االجتماعية واللسانية  (6)ه "شكل لساين للتفاعل اإلجتماعي"كما أنَّ 

اضعة للتحليل. إنه إذن عينة من السلوك اإلنساين املكتوب والثقافية واملعرفية. فهو جمموع امللفوظات اللسانية اخل
واملنطوق ضمن )ممارســة داللية( ينتجها النصُّ يف عالقته باللغة، فالنص الذي يتم إنتاجه، يُنَتُج يف اللغة وعن 

أن مجلة من  طريق اللغة،غري أنَّ هذه اللغة متارُس كينونتها من خالل فعل التواصل بني الباث واملستقبل وهذا يعين
املكوِّنات غري النصية )اللغوية( اليت تساهم يف تشكيل داللة النص، ليغدو النص فعاًل دالليًا يروُم خلق الداللة 
وإنتاجها عرب دائرة االتصال؛ "وذلك يعين أنَّ الداللة ال حتدث يف مستوى جتريد )اللغة(، وهبذا الشكل يُدخل 

ة االجتماعية ما دام النص يتوجه من الباث إىل املستقبل، أي أنه ينفتح على )بارث( النصَّ من عامله جمال املمارس
                                                           

 . 13 ص ،1988، 49 -48 ع املعاصر، العريب الفكر جملة(. القراءة يف قراءة: )رشيد جدو، بن(1)
 .19 ص السابق، املرجع. الروائي النص انفتاح: سعيد يقطني،(2)
  . 40 ص ،1ع التبيني، جملة(. األمكنة شعرية يف شهادة. النص وطن.. الوطن نص: )عزالدين املناصرة،(3)
 . 35 ص ،1990 ،10 ع العاملي، والفكر العرب جملة بقاعي، خري وحممد الرفرايف حممد: تر(. النص لذة: )روالن بارث،(4)
 . 119،120 ص السابق، املرجع. التناص اسرتاتيجية.. الشعري اخلطاب حتليل:  حممد مفتاح،(5)
 .18 ص السابق، املرجع. الروائي النص انفتاح: سعيد يقطني،(6)



  

 

224 

 .احمليط السوسيولوجي

وهو عند )هيلمسالف( ملفوظ مهما كان منطوقا أو مكتوبا، طويال أو موجزا، قدميا أو جديدا، فكل مادة 
أقسام وهكذا إىل أن تنتهي لسانية تشكل نصا، يكون قابال للتحليل إىل صفات هي نفسها قابلة للتجزئة إىل 

 إمكانيات التقسيم . 

ص األديب نص معريف تتالقى فيه مجلة من املعارف اإلنسانية أمهها على اإلطالق املعرفة األدبية، لكنها والنَّ 
ليست كافية وحدها ولذلك فإن قارئ األدب الذي يكتفي مبعرفة األدب فقط تكون قراءته غري كافية، ومعرفته 

ري كافية، فعليه أن ينزع إىل معارف أخرى ألننا قد جند يف النص األديب املعرفة التارخيية والنفسية بالنص أيضا غ
واإلجتماعية والسياسية، وحىت املعرفة اإلقتصادية، والعلمية، وغري ذلك من املعارف اإلنسانية وهو ما يلقي 

من هذه املعارف قدر اإلمكان لإلستعانة هبا يف مسؤولية إضافية على كاهل املشتغل باألدب كتابة وقراءة يف التزود 
 . (1)قراءة النصوص األدبية، وكتابتها

 الفرق بين الخطاب والنص  -3

، Linguistique de discoursيُدرس ضمن ما يسمى اآلن بـ)لسانيات اخلطاب(  (2)اخلطاب
قا من نظرية )بنفنست( اليت مهما كان بناؤه الداخلي ال يتوقف عن كونه خطابا يفرتض متكلما ومستمعا، وانطالو 

ترى يف مجيع أنواع اخلطاب أن املتكلم أو املستمع يتجليان يف كل تلفظ يفرتض متكلما أو سامعا ألن األنا 
، وحيث أن "خطَب تعين اخلطب؛ أي الشأن الذي هو مدار احلديث ومناطه، كما تعين (3)تفرتض بالضرورة أنت

 .(4)ركة الذهنية والفاعلية والتفاعل، واحلوار"التخاطب واخلطبة، وهي من مثة تعين احل

 كما يلي:   (5)وميكن أن نبني الفرق بني اخلطاب وبني النص

يفرتض اخلطاب وجود السامع الذي يتلقى اخلطاب، بينما يتوجه النص إىل متلق غائب يتلقاه عن  - 1
                                                           

 .29 ص ،1995 ،524 ع املنهل، جملة(. األديب النص وتبليغ السيميائية: )بشري ابرير،: نظرا(1)
 . البحث هذا من األول الفصل راجع(2)
 . 37ص ،28،1966املوصل،ع جامعة اآلداب، الرافدين،كلية آداب جملة(. السرد داخل الصفر بدرجة له املروي: )عمر الطالب،: ينظر(3)
 .144ص السابق، املرجع(. السيميائي األديب النقد يف واخلطاب النص معاين عن: )اللطيف عبد حمفوظ،(4)
 :كتابه مراجعة ميكن وللتوسع اخلطاب، وبني النص بني واضحة فروقا( فضل صالح) يذكر(5)

 .1992 ،(164)الكتاب الكويت، املعرفة، عامل سلسلة. النص وعلم اخلطاب بالغة -
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على اللغة املنطوقة بينما النص  -أوال وقبل كل شيء  -طريق عينيه قراءة؛ أي أن اخلطاب نشاط تواصلي يتأسس 
 مدونة مكتوبة. ويبقى اهلدف دائما هو التواصل بني طرفني.

اخلطاب مرتبط بلحظة إنتاجه ال يتجاوز سامعه إىل غريه، بينما يتجاوز النص أبعد من ذلك لطابع  -2
ه نصا مكتوبا ميكن تلقي ه يف كل زمان ومكان، وعليه اخلصوصية اليت متيزه )القراءة( اليت تعطي له الدميومة بعدِّ

 تتعدد القراءات بتعدد اخللفيات الثقافية والدينية.

اخلطاب تنتجه اللغة الشفوية بينما النصوص تنتجها الكتابة، وكل منهما حيدد مبرجعية القنوات اليت  -3
ما ال تتجاوزمها، أما يستعملها، فاخلطاب حمدود بالقناة النطقية بني املتكلم والسامع وعليه فإن دميومته مرتبطة هب

النص فإنه يستعمل نظاما خطيا وعليه فإن دميومته رئيسية يف الزمان واملكان. "وهو ما جيعلنا ندخل مباشرة إىل 
مفهوم النّص الذي يتجاوز مفهوم اخلطاب ليستوعب كّل التقنيات اللغّوية والتصويريّة والسياق الثقايف احلاّف بفعل 

القارئ وتشريكه يف عملّية التأليف والتأويل واستنطاق املعاين والدالالت املختلفة الكتابة إضافة إىل تفاعل 
 .(1)واملتواصلة تارخيّياً ــ نقصد بالتارخيّية قانون الصريورة والتطّور الذي حيكم جُممل النشاطات البشريّة ـ"

املتكلم واملخاطب؛  واخلطاب على رأي )ليتش( وزميله )شورت( تواصل لساين ينظر إليه كإجراء بني -4
أي أنه فاعلية تواصلية يتحدد شكلها بواسطة غاية اجتماعية. أما النص فهو أيضا تواصل لساين مكتوب. وتبعا 

 . (2)هلذا فإن اخلطاب يتصل باجلانب الرتكييب والنص باجلانب اخلطي كما يتجلى لنا على الورق

ع، فال يعزله عن شروط تلفظه وتداوله، ومعىن ويضعه يف دائرة أوسيأيت مفهوم اخلطاب ليحتوي النص  -5
ذلك أن استعمالنا ملفهومي اخلطاب والنص ال يأيت مبعىن واحد ، ولكن بفارق تصوري واضح، وميكن توضيح 

: نظام ألسين ، ونظام داليل. أما النص فإنه  ordiresمفهوم اخلطاب بوصفه تشكيال ينتظم داخل نظامني 
عمل فيه نظام آخر، يتحدد بوصفه مؤسسة أدبية ، أو معرفية ، أو نقدية . وينتج نتيجة مباشرة لنظام ألسين ي

اخلطاب من تفاعل هذين النظامني. لذلك فإن اخلطاب عند التحليل يتطلب معاجلة جمموعة أنطمة تنشط يف 
 .(3)اخلطاب. وحتدد فاعليته إزاء نفسه، وإزاء السياق الذي يعمل فيه

                                                           
 . 2008 آب متوز، ،448-447 ع دمشق، األديب، املوقف جملة(. أمنوذجاً  حليفي لشعيب البيزنطي مقهى املغربية الرواية ةحداث يف: )رضا صاحل، بن(1)
 . 44ص السابق، املرجع. الروائي اخلطاب حتليل:  سعيد يقطني،: ينظر(2)
 .89-88ص ،1989 ،61-60ع بريوت، املعاصر، العريب الفكر جملة(. املصطلح علم إىل مدخل: )أمحد بوحسن،:انظر(3)
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وق فإنه يوجد من ال يفرق بني اخلطاب والنص ويستعملهما باملعىن نفسه  ولكن على الرغم من هذه الفر 
(. وعليه فالنص واخلطاب 1كما هو الشأن عند )جينيت( و)تودوروف( و)فاينريش( الذين ال مييزون بينهما)

ون األول يشرتكان يف كل شيء خاصة من حيث الرسالة اليت ُوجدا ألجلها؛ أي التواصل، والفارق الوحيد ك
 وعا والثاين منطوقا.مسم

 األزمة وإضافات الحداثة    -4

بعدما مت التطرق إىل مفاهيم كل من مصطلحي النص واخلطاب كان لزاما علينا أن نعرج على اجلانب 
التطبيقي ليكون العمل أكثر اتساقا وانسجاما وفائدة، وقد اختذنا جتارب مكتوبة )كائنات الورق، اصطالح 

هذا الشعر الفنية  منتجا يقوم على إستكشاف قيمة ضرورة التعريف هبا تعريفا الوهم، الربزخ والسكني( ألن
واجلمالية، فضال على قيمته الثقافية يف التعبري عن رؤية هلا موقف من العامل، وحساسية مجالية ذات خصوصية 

زيا للمجموعة كلها، تعبريية وشكلية وأسلوبية نوعية. ونتساءل: ملاذا اختار الشعراء قصائدهم لتكون عنوانًا مرك
القصائد األخرى  وهي يف نفس الوقت ترتبع كعنوان أساسي على قمة القصيدة/اخلطاب/النص، وفيها ما يربز يف

 عزف سيمفونية األمل واملوت والعبث واحلزن والضياع، وتشخيص صراع اإلنسان مع املوضوع: أمال وأملا.

سبيل التوصل إىل املقولة الرؤيوية اليت تتلّبث يف  وهذا البحث يشتغل على منطقة نقدية أكثر خصوصية يف
فضاء القصيدة. وعلى هذا األساس جاء هذا االجتهاد لدراسة جتربة القصيدة الواحدة، وليس التجربة الشعرية 
املكّونة من جمموعة قصائد، وذلك للتوغل عميقا يف عوامل القصيدة، وأجوائها وكوهنا الشعري، وكشف حساسية 

ايل والفين واإلبداعي والفكري اليت تنطوي عليها القصيدة. ووفقا هلذا املنظور اشتغل هذا الفصل  على احلراك اجلم
قصيدة )اصطالح الوهم( للشاعر )مصطفى دحية(، وسنخصُِّص تيمة املوت باحلديث، وقصيدة )كائنات الورق( 

( للشاعر )عبد اهلل محادي( وحضور للشاعر )جنيب أنزار(، مركزين على عنصر اللون ، وقصيدة )الربزخ والسكني
 عنصري املاء والنار ، وذلك لألسباب التالية:

 أوهلا: ورود هذه العناصر بكثرة يف املنت الشعري لكل شاعر.

 ثانيها: انتقاهلا من الداللة اللغوية إىل دالالت أخرى.

                                                           
 . بعدها وما 11 ص السابق، املرجع. الروائي النص انفتاح: سعيد يقطني،: انظر(1)
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ى اجلزائر؛ إذ شكلت ا ال شك فيه أن سنوات التسعينيات من أخطر وأصعب املراحل اليت مّرت علوممَّ 
منعطفًا قويًا يف كل اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألدبية، وعاىن األدب يف هذا املنعطف ازدياد 
الشعور باألسى واإلحباط بعدما ظّن الفرد اجلزائري أنه خالل مرحلة جديدة من الدميقراطية بارساء قواعد 

ك الفتنة والفرقة، وازدياد اخلطر )اإلرهايب( على البالد يومًا بعد آخر عرب التعددية، ولكن عرفت هذه املرحلة كذل
سلسلة من اجلرائم حفظت منها الذاكرة صورا قامتة وقف عندها  الشعراء أمام هوهلا وويالهتا، وألقوا أشعارهم 

 زفرات بعدما أحسوا بأعىت أنواع الوجع.

هذه احلالة تبدأ غالبا برؤيا، أو حلم الذات الشاعرة اآلتية  ؤية املركزية يف التجارب الشعرية اليت تشخصوالرُ 
من عامل الغيب )الوالدة( إىل الوجود حمّملة برغبات العيش الكرمي واحملبة الغامرة واألماين العريضة، ومزودة بإرادة 

 مشروعها بالواقع احملموم حىت تصدم هذه الذات يف -شعريا–فاعلة لتحقيق ذلك. غري أنه ما إن يتم اإلتصال 
احللمي اجلميل فتصاب باخليبة نتيجة صعوبة االخرتاق للواقع فتتضخم الذات بشكل انتحاري مفجع تقتات من 

 أمل غزير.

يتصل األمر يف هذا املشروع الذي ال خيلو من قيمة إضافية إن توثيقا أو إبداعا بثالثة قصائد ألمساء  إذنر 
عقد التسعينيات، توزعتهم جتّمعات ثقافية فاعلة كاحتاد الكّتاب تبلورت شخصيتها الشعرية وازدادت تبلورا يف 

. ميارسون عالوة على الكتابة الشعرية الكتابة السردية (1)، ورابطة كّتاب االختالف(2)، واجلاحظية(1)اجلزائريني

                                                           
 الكتاب احتاد إنشاء فكرة طُرحت حيث ، اجملاهد جريدة أعمدة على اجلزائر يف الثقافة ملف حول نقاش أول الكتاب من جمموعة أطلق 1963 سنة يف(1)

 وانُتخب. له مقر أول كانت اليت النهضة مكتبة يف االجتماع وكان ،1963 أكتوبر 28 يف ذلك وكان اهلدف هذا لتحقيق منهم ريالكث جتند وبعدها اجلزائريني،

 خليفة واجلنيدي صفطة وأمحد بوربون ومراد العام لألمني مساعدا حممصاجي وقدور عاما أمينا سيناك وجان رئيسا معمري مولود من متكونا مكتب أول

 اجلزائرية الثقافة يف الثالثة اإلبداع لغات من جاؤوا و األدبية، اجلمالية واملدارس السياسية واحلساسيات الفكرية التيارات كل من اجتمعوا .وغريهم ءزكريا ومفدي

 .والفرنسية واألمازيغية العربية :

 .السنة نفس من سبتمرب شهر يف العمل يف وشرعت جوان، شهر يف الوزاري االعتماد على وحصلت ،1989 مطلع يف اجلاحظية الثقافية اجلمعية تأسست(2)

 إىل إنشائها منذ ترأسها الذي وطار الطاهر إىل فيعود املشروع تنفيذ أما ،1993 عام اغتيل الذي العام أمينها سبيت يوسف الشاعر للمرحوم إنشائها فكرة وتعود

 سنة، كل للشعر املغاربية زكرياء مفدي جائزة بتنظيم وتقوم والقصة، القصيدة، التبيني، هي :جمالت ثالث اجلمعية ُتصدر. 2010 أوت 12بتاريخ املنية وافته أن

 .أسبوعياً  والية من أكثر يف للفروع الثقافية األنشطة على وتسهر كتب، بإصدار تقوم كما
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قايف والنقدية، وتوّلت أعماهلم بالنشر والرتويج جهات معنية يّسرت مداولة منجزهم الشعري يف الوسط الث
 واإلعالمي اجلزائري.

لقد عاش الشعراء التسعينيون مرارة الواقع السياسي اجلزائري بكل تناقضاته وتعقيداته. وانعكس التناحر 
السياسي واأليدلوجي عليهم، وألقى بظالله على املفاهيم والثقافة الشعرية فجاءت نصوص اغتنت وتأثرت بفعل 

ومازال يكتبه شعراء ذاقوا مرارة وقسوة األزمات كما أن حماوالت التجريب هذا الصراع. وانتجت شعرا جزائريا كتبه 
يف الكتابة الشعريه مل تتوقف، بل ازدادت مغامرات التجديد والتجريب مع كل جيل جديد يولد يف فضاء الشعر 

 اجلزائري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 لنشر اسرتاتيجية ألنفسهم رمسوا الذين الشباب، ءاألدبا من جمموعة يد على1996 عام تأسست حداثية، ثقافية مؤسسة( االختالف كتاب) مجعية تعترب(1)

( املفتوح األثر) بعنوان الرواية وسلسلة( اهلامش نصوص) بعنوان الشعر وسلسلة( احلكي سحر) بعنوان القصة سلسلة سالسل، وفق بإصدارها فقاموا أعماهلم
 صغرية، أدبية مجعية أننا من الرغم على اجلزائر يف أديب ناشر أهم مباشر غري بشكل أصبحنا ورمبا اإلنتاج تراكم الوقت ومع ،(كريتيكا) بعنوان النقد سلسلة
 النشر يف بدأنا وهلذا اجلزائر، خارج اجلزائري لألدب تسويق عن نبحث أن علينا وكان عنوانا، 150 يفوق ما اليوم حوزهتا يف ولكن والدخل، اإلمكانات حمدودة
 مالك) جائزة أنشأت كما. مالية ضائقة بسبب توقفت اليت( االختالف) جملة اجلمعية أصدرت .ببريوت للعلوم لعربيةا الدار مثل العربية الدور بعض مع املشرتك
 (.مستغامني أحالم)  الروائية مبساعدة للرواية( حداد
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ثانيا: سيميائية اللون  في 
 كائنات الورق
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 النص
 كائنات الورق

 لى سليمان نصرون()إ
 ورٌق مقّوى

 ورٌق أْبيض،
 ورٌق َناصع المْلمْس،

 أْخضُر، وأصفُر وقوس قزْح،
 ورٌق  َهكذا اسُمه َسْلَماْن،

 يْحتاُج اإلْنساُن إلى اإلنساْن،
 يحتاُج الرَّْسم إلى أَصاِبعه الَعشره

 تحتاُج األشجاُر إلى ُعْصُفوْر،
 الُعصفوُر يٌد تمتّد في برد الَكون،

 البارُد يحتاُج إلى خالَّن، الكونُ 
 ورٌق هكذا اسُمه سلماْن،

 في البْدء ، َعادًة ما َيكون الَكاَلم ُمَغاَمرة السندباد األولى، 
 َعاَدًة َما َيُكون اهلُل بريئًا ، ينظُر سْلماُن من َحوله، 

 في البدء ثّم ال يرى ، كيف، ال َيدري من 
 أيَن أتى، ولماذا يجب أن يذهب .

 ماُن في الخطوة األولى، لونٌ يذهُب سل
 وَمرايا َكثيرة، َلون القلِب وأشياُء الحياة،

 يعشُق سلماُن امرأًة، إمرأٌة تعشق سلماَن الولهاْن،
 منذ البدء افترَقا،

 عاش غريب مع غريْب،
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 غريباْن،
،  غريبان،ولكن الِبَدايَة في هذا الخريِف المرِّ

 لها َطْعٌم آخْر...
 مشواَر الّرسم ، تتحرك جمرٌة  في األخير يبدُأ سلمانُ 

 داخَل القلب، يتلمَُّس ُحرقتها سلماُن ويهيْم، 
 منذ اللحظة َرأى سْلماُن مسيرَته مع الهذياْن،

 يبدو ورٌق كثيٌر في األُفْق،
 يبدو مطٌر ناعٌم في الورْق،

 يبدو أنَّه سيْرحل نحَو البنفسْج،
 منذ اآلن سيرتاُب سليماُن من ظلِّه ، سيعدِّل 

 وزنه، روِحه، لوِنه حتى تمّر الثواني على  من
 .(1)ِرسلها ويكوُن كلُّ الوقت له، بدون مواساِة اآلخرين، بدوِن رحمِة الرَّحمنْ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .السابق املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(1)
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 مدخل

تسم املخلوقات، ومتّيز بعضها عن بعض لتجعل من كّل واحد منها  ، فهو "مسةٌ (1)باللون كثريا العربُ  اهتمَّ 
، وجعلوا له دالئل ومعاين ارتبطت ارتباطا وثيقا حبياهتم االجتماعية، فجاءت (2)اته"فردا وعنصرًا قائمًا بذ

استعاراهتم ورمزيتهم مستندة بشكل أو بآخر إىل الطبيعة ومعطياهتا، والنفعاالت النفس والعقائد الروحية والدينية، 
فيما وصل إلينا من ُرواة أخبارها يف  و"ُعنيت العربية ِعناية فائقة باأللوان، وذلك على ألسنة شعرائها وُخطاهبا

العصر اجلاهلي. واشتدت هذه العناية يف ُعصور ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية يف املشرق واملغرب واألندلس، 
. فإيقاع (3)حىت بات موضوع األلوان من املوضوعات اليت تُفرد هلا أبواب خاصة يف مصنفات اللغويني املشهورين"

مظاهر اإليقاع التكويين يف القصيدة احلديثة اجته الوعي الشعري حنوه لكونه طاقة تشكيلية هلا اللون مظهر من 
خصائصها النفسية والبصرية املعربة عن عناصر الذات كإشارة لعواطف بشرية حمددة، ورمز ملدرك من مدركات 

 الواقع، أو هاجس من هواجس الروح. 

ملا له من بعد داليل، فالتوظيف الفين للون قد ينطلق من مرجعيات واللون يف الشعر حيتل فضاء بالغ األمهية 
معرفية، أو من الالوعي املعريف للشاعر، وبالتايل استخدم الشاعر اللون للتعبري عن احلالة النفسية املراد إيصاهلا 

 الفزيائية اتاملثري  لبعض التقبل جهاز إلدراك نتيجة سوى اليت "ليست للمتلقي أو لرسم صورة شعرية باأللوان

 .(4)املتموجة"

واللغة نظام من العالمات االعتباطية، أو نظام جمرد من الرموز، وهي جزء من علم العالمات، وتتضمن 
اللغة الكثري من املفردات اللونية اليت تثري لدى املتلقي خميلة بصرية باعتبارها عالمات رمزية تنبين مرجعيتها الداللية 

يها الالشعور اجلمعي والفردي والشعائر والطقوس والدين واألساطري واألعراف، على عمليات معقدة يسهم ف
وغريها من الظواهر االجتماعية، "حيث ربط اإلنسان األول األلوان بالعامل املرئي من حوله، كما رمز هبا إىل قوى 

                                                           
 .1989 للكتاب، العامة املصرية ئةاهلي.العرب عند األلوان قاموس: احلميد عبد إبراهيم،: أنظر(1)
 .203ص ،1998 ،13ع بسكرة، خيضر، جامعة اإلنسانية، العلوم جملة(. القرآن آيات يف األلوان داللة: )وآخر يوسف سامي زيد، أبو(2)
 .ك ص ،1992 بريوت، لبنان، مكتبة ،1ط. والعلم واألدب اللغة يف األلوان معجم: زين اخلويسكي،(3)

(4)groupe mu, traité du signe visuel, pour une rhétorique de limage, coll la couleur des 

idées, seuil. 1992:p73  
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حىت صار جزء من خفية يشعر هبا وال يراها، أو يعرف كنهها كذلك غزت األلوان عادات الشعوب وتقاليدها 
. بذلك ميكن تفسري ميل بعض اجملتمعات إىل (1)تراصها واستخدمها اإلنسان القدمي واحلديث يف طقوسه الدينية"

إضفاء صفات تفاؤلية أو تشاؤمية أو حىت تقديسية على لون دون آخر، ومن ذلك داللة اللون األبيض يف ثياب 
ون األسود على طرف نقيض من هذه الدالالت، ومن ذلك الرهبان واحلجيج وثياب األعراس، بينما يقف الل

داللة اللون الفريوزي يف القباب والعمارة اإلسالمية، وظهور األمحر يف الرايات املاركسية عالمة تشري إىل فكرهتم 
 الشيوعية، وقبلهم فعل العباسيون ذلك عندما اختذوا السواد شعاراً فعرفوا بأصحاب الرايات السود. 

لأللوان دور يف إدراكنا لألشياء من حولنا كما أن دالالت ومعاين األلوان ختتلف من شخص  وال شك أن
إىل آخر، ومن مكان إىل آخر، فإذا كان اللون األبيض كعالمة رمزية حييل على موضع احلداد يف ثقافة، فإننا جند 

على اختاذ اللون األسود كرمز  نفس اللون حييل على أجواء الفرح يف ثقافات أخرى، يف حني تتفق ثقافة الشرق
للحداد "فتباين الدور النفسي لأللوان عامة يرتجم تداعيات مغمورة ومربوطة باطنيا مبخزون تارخيي، كظروف 
النشأة والرتبية واألحداث والذكريات السارة واحملزنة، واملستوى الثقايف واالجتماعي للفرد واجملتمع، وما إىل ذلك ممّا 

 . (2)فس االنسانية"يتعلق بأغوار الن

ون يف قصيدة )كائنات الورق( شيء من أشياء العامل له أنساقه وعالماته اخلاصة. فهو بذلك عالمة واللَّ 
سيميائية تزخر بسلسلة غري متناهية من الدالالت ينتقل فيها اللون من فضاء طبيعي إىل فضاء صادر عن ثقافة 

مينحه البعد الثقايف والرمزي واأليديولوجي.    Code Culturelاجيسد اللون سننا ثقافي  معينة، ويف هذه احلال
هي عالقة حتيل على موضوعها يف غياب عالقة طبيعية أو تشاهبية أو سببية؛ حيث أن العالقة بني العالمة الرمزية 

ني هلذه العالمة واملوضوع الذي حتيل عليه قائمة على االعتباطية الناجتة عن اتفاق، وتعاقد بني مجاعة ما من املتداول
 الرمزية.

التعامل مع اللون على أنه لغة، وعدم إجادة قراءته ال جيعل املرء يشعر باإلحياءات اليت تشع منه،  ه جيبُ إنَّ 
وتقريب العالقة بني الشعر وفن الرسم، وذلك عرب التخصص مبعاينة . ويعجز عن تذوق األلوان بشكل سليم

استعماال واسعًا عرّب   شكيل املركزية يف فن الرسم، واليت استعملتها القصيدةالصورة اللونية بوصفها أحد آليات الت

                                                           
 .19ص ،1997 القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عامل ،2ط.واللون اللغة: خمتار أمحد عمر،(1)
 .203ص السابق، املرجع(. القرآن آيات يف األلوان داللة: )وآخر يوسف سامي زيد، أبو(2)
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عن قيمة مركزية لالستخدام اللوين يف الشعر، وهو استعمال ذو تأثري تشكيلي مجايل وسيميائي/داليل يف وقت 
 واحد.

ذه القصيدة وما جتدر اإلشارة إليه هو أن الدراسة تسعى إىل الكشف عن منعطفات كثرية يف حساسية ه
على مستوى هذه العالقة، وحتاول القبض على حساسية شعرية تذهب إىل منطقة اللون الشعري لتؤلف صورها 
اللونية ضمن إطار الفضاء اجلمايل للون الذي حييل على فضاء إنساين وثقايف. كما حتاول الوقوف على القيمة 

املباشرة من خالل حضور الصفة اللونية ذاهتا، أو من التعبريية الكثيفة هلذه االستخدامات يف صيغتها اللونية 
خالل القيمة غري املباشرة اليت راحت تتطّلع إىل التجليات اللونية يف الدوال األخرى املعربة رمزيا عن القيم اللونية، 

دد والرمز كما عرفه )بريس( "هو عالمة حتيل على موضوع تعينه مبوجب قانون ما بواسطة ترابط أفكار عامة حت
 .وقدرهتا على إنتاج حساسية التدليل، والتشكيل معا.(1)تأويل الرمز عرب اإلحالة على هذا املوضوع"

إّن شعريّة اللون عند الشاعر خُترج رؤية موضوعاتية ترسم مسارا ُمهمًّا من مسارات هذه القصيدة، حيث 
، وهي (2)جتاوزها إىل لغة اإلشارة اللونية""أصبح اللون فيها لغة رمزية، ومل يقف عند حدود الدالالت البسيطة، بل 

حتكي جتربة شعب ووطن ضمن إطار احلق اإلنساين املشروع يف البحث عن مستقبل أفضل لإلنسان. فاللون يف 
القصيدة هو بؤرة البؤر ومركز ثقلها، وهلذا جاءت مساءلته من منطلق سيميائي؛ ألن اللون مل يَعدُ معطى حنويا  

درجة األوىل واألخرية عالمة سيميائية حتمل قيًما ثقافية، وتصورا أيديولوجيًا وأخالقياً كصفة وحسب، ولكن بال
 حول اإلنسان والعامل واحلياة واملوت.

واللون عالمة بصرية "ميكن أن متلك مواضيع متعددة، يستطيع كل واحد منها أن يكون شيئا واحدا موجودا 
و شيء ننتظر أن يوجد أو جمموعة من هذه األشياء، أو نوعية أو ومعروفا، أو شيئا نفرتض بأنه موجود من قبل أ

عالقة أو فعال معروفا: وهذا املوضوع الوحيد ميكن أن يكون بدوره جمموعة أو كال مركبا من أجزاء ]...[ أو شيئا 
لبصرية . وصاحب الثقافة ا(3)ما من طبيعة عامة مطلوبة وواجبة أو وجدت غري متغرية يف بعض املالبسات العامة"

يستطيع توظيف اللون. وتوظيفه يف الشعر حباجة إىل شاعر فنان يعي خطورة هذا التوظيف يف حقل الشعر، 

                                                           
(1)Peurce, C. S,Ecrits sur le signe, traduit par G. Delledale, Seuil, Paris, 1978, p. 140 – 141 

 .41ص ،1995 املعارف، دار. اللوين والرمز الشعرية الصورة: حسن يوسف نوفل،(2)
(3)Ecrits sur le signe, op cit,  p.124. 
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ويدرك كيف يستغل أمثل الطاقات اللونية يف اللون ليفاعلها مبنطقة شعرية بعينها يف حلظة احلاجة الفنية العليا هلذه 
 آداء وتشكيال ومعىن وحضورا. املفاعلة ليكون الناتج يف أعلى مراحله أمنوذجية و 

لقد اجته الوعي الشعري حنو اللون لكونه طاقة تشكيلية هلا خصائصها النفسية والبصرية املعربة عن عناصر 
الذات ، ومبا إن الوظيفة الشعرية ال تعتمد على مبدأ التطابق وحده بقدر ما تنمو عرب قوانني التقابل واالختالف 

ون يف التعبري؛ إذ أّن اللون صار ُيستخدم كإشارة لعواطف بشرية حمددة على وفق والتضاد، استغل الشعراء الل
. وهو"بنية أساسية يف تشكيل القصيدة، وركيزة هامة تقوم عليها الصورة الشعرية بكل (1)انتماء بصري معني

عطي أبعادا فنّية يف جوانبها من الشكل إىل املضمون؛ إذ يتحمل قدرا كبريا من العناصر اجلمالية، وإضاءات دالة تُ 
، فمن املؤكد "أنه ال ميكن إنكار تلك احلقيقة اليت تعين قيام األلوان بنقل (2)العمل األديب على وجه اخلصوص"

 .(3)تعبري قوي"

ا يؤكد أن الشاعر البد أن خُيضع توظيف اللون )للوعي الفعلي( فنحن نعيش يف عامل ملون، وندرك وممَّ  
ان الصخر باللون. فكانت األحجار الثمينة. وازدان الزهر والثمر باللون. فكان من ذلك األشياء ملونة، فقد "ازد

، حىت األجناس البشرية يف علم األجناس (4)مجال الطبيعة. وابتدع اإلنسان الفن، فكان اللون أصرخ ما فيه"
 صفر، واألمحر. وقداقرتنت تسمياهتا باللون ليصطبغ بصبغات قومية، وأممية كاجلنس األبيض، واألسود، واأل

 يف اإلبداعية أو واألدبية وتوظيفاهتا التشكيلية اللونية الدوال بني العالقة لدراسة احملاوالت اإلطار هذا يف تعددت
والتشكيلية  األدبية اإلبداع طرق يف تبحث اليت باألنثروبولوجيا املعرفية، يعرف ما أمثرت وقد سائدة، ثقافة إطار

، وحىت األشياء اخلالية من (5)ثقافية مكونات بوصفها الدوال هلذه التحليلية بداللة عرفي ما ضوء يف للجماعات،
احلضور احلسي للون، نسقط عليها صفات لونية ال دليل عليها سوى تأكيدات الالشعور فنوظف اللون أحياناً 

ر السوداء، والرؤية للتعبري عن أحكام سايكلوجية صارمة جتاه الذات واآلخرين، كاألحالم الوردية واألفكا
 السوداوية، والنية البيضاء والليلة احلمراء، واالبتسامة الصفراء، واالنقالب األبيض.

                                                           
 .1420 الرياض، للنشر، الدولية األفكار دار. هبا املرتبطة واملسميات األلون معجم: العزيز عبد بن علي بن سليمان النغيميشي،: أنظر(1)
 .41ص السابق، املرجع. اللوين والرمز الشعرية الصورة: حسن يوسف نوفل،(2)
 .43،ص1975 القاهرة، الثقافة، وزارة. السينما يف اللون مجاليات: الرمحن عبد سعد قلج،(3)
 .ز -أ صص السابق، املرجع. والعلم واألدب اللغة يف األلوان معجم :زين اخلويسكي،(4)
 . 40.41،صص1985 مارس فرباير، /يناير ،2ع ،5مج فصول، جملة (.العربية القصيدة يف اللون مجالية: )حافظ حممد دياب،(5)
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هكذا يتواجد اللون بكثافة يف النسيج الكوين، واحليايت ممثاًل )الوسيلة اليت تعرب عن القيم الشكلية، واملعاين 
، فجوهر اللون إذن يتأسس من خالل (1)حتقيق التناغم(النفسية، والنواحي اجلمالية احملضة عن طريق التوافق و 

، وحينها جند أن "كل شخص يتأثر نفسانيا باأللوان دون أن يشعر. (2)خربة نفسية قائمة على أساس فسلجي
ولكننا لسنا هاهنا يف موضع احلديث عن التفصيالت الفيزيائية للطيف الشمسي، فقد أسهبت الكتب اليت 

ي يف تفصيل ذلك، فال يكاد خيلو كتاب تعليمي لفن الرسم من مقدمة تتناول دائرة تتحدث عن الفن التشكيل
 األلوان، واألساسي منها يف الطيف والثانوي، وفنيات مزج األلوان، ونواجتها.

 وتنقسم األلوان إىل قسمني رئيسيني مها:

كن أن تشتق من األلوان األساسية، وهي: األمحر، واألصفر، واألزرق، ومسيت أساسية ألنه ال مي -1
 ألوان أخرى نتيجة املزج، أو اخللط.

األلوان الثانوية، وهي: األخضر، والربتقايل، والبنفسجي، ومسيت ثانوية ألنه ميكن اشتقاقها،  -2
 واحلصول عليها، وذلك خبلط لونني أساسيني فمثالً الربتقايل هو ناتج عن خلط األمحر واألصفر، وهكذا.

ن هو شعريته؛ حني يصبح عنصرًا من عناصر القصيدة، وبالتايل يكون عنصراً نا يف موضوع اللو وما يهمُّ   
من عناصر تشكيل املشهد الشعري، ويتحقق ذلك التناسخ، ونعين به انتقال روح اللون من وجودها الكيميائي إىل 

 الشاعر تلحي منظومة عالقات إشكاليتها منظومة من تنبثق اللون شعرية أن وجود عالمي تنهض به اللغة، "ذلك

 الستجالء بعينها تغييب)مفاتيح( صعبا ويضحى .واإليديولوجيا واللغة، والعصر، والطبيعة، الرتاث، باجتاه مركزها

 وتنوع الشعرية، التجارب من تراكم ما خاصة الشعري، يف اخلطاب اللون جلمالية الداللية احملاور وفعاليات حدود

العالمة اللونية خصائص اللون الذي التصق هبا دالليًا يف مركب وبذلك حتمل  ،(3)جتاهها" الشعراء توظيفات
 الدال/املدلول، فاللون يسهم مع الصوت، واحلركة يف تكامل املشهد الشعري. 

وتوظيف اللون يتفاوت بتفاوت أمزجة الشعراء، فقد يربز ويتألق ويتوهج يف نصوص شاعر ما حىت   
 Louis فرنسي والباحث يف احلضارة اإلسبانية )لوي بارو(يوصف باملفتون باللون مثلما فعل الناقد ال

                                                           
 . 3 ص ،1981 بغداد، العلمي، والبحث لعايلا التعليم وزارة ، 1ط. بالفن وعالقتها النفس يف تأثريها األلوان: شكر حممود اجلبوري،(1)
 .169 ص ، 1989 ،11 ع بغداد، األقالم، جملة(. احلديث العراقي الشعر يف اللوين التشكيل: )صابر حممد عبيد،: ينظر(2)
 .41ص السابق، املرجع (.العربية القصيدة يف اللون مجالية) :حافظ حممد دياب،(3)
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Barrault )عندما اختار عبارة )شاعر جمنون باللون( عنوانًا لدراستة يف شعر )لوركا García Lorca (1) ،
 وقد تتضاءل فاعلية التشكيل اللوين لدى شاعر آخر بتضاؤل تفاعله، وتواصله مع  اللون.

عري الفطري مع األلوان يف العصر احلديث عنصر معريف متثل يف املدارس إىل التفاعل الش وقد ُأضيفَ   
التشكيلية احلديثة لفن الرسم كالواقعية واالنطباعية والتكعيبية والسريالية والدادائية، وغريها من املدارس الفنية 

سفية، وخربات املتشعبة اليت رست وتبلورت مبادئها ومفاهيمها ومناهجها يف هذا العصر قائمة على أسس فل
معرفية مرتاكمة فتمتزج يف أعماهلا الفلسفة بالفن،ّ وتتوسع القصيدة ومتتّد إىل ما بعد حميطات األلوان واخلطوط 

. ومن منظور سيميولوجي يتخذ اللون حضورًا شعائريا غنياً (2)املرافقة، ولقد تأثث النص الشعري باللون والرسوم"
 لنشطة داخل اجملتمعات اللغوية.بالدالالت بوصفه عالمة هلا حياهتا ا

ويف جمموعة )جنيب أنزار(الشعرية )كائنات الورق( جتلت ظاهرة ال ميكن التغافل عنها، وهي ظاهرة األلوان   
املستحضرة، السيما يف قصيدته اليت حتمل نفس عنوان اجملموعة، وهو حمل دراستنا، فكأن الشاعر يعمد إىل ذلك 

 عمدا .

 يقول الشاعر:
ولىيذهب سل

أ
 ماُن في ألخطوة أل

شياء ألحياة
أ
 . (3)ومرأيا ك ثيرة، لون ألقلب وأ

  ويقول الشاعر:

ِه، سيعّدل  ن سيرتاب سليماُن من ظّلِ
 
 منذ أل

نه سيرحل نحو ألبنفسْج، 
أ
 من وزنِه ، روحِه يبدو أ

 لونِه حتى تمر ألثوأني على  

 رسلها ويكون كّل ألوقت له، بدون موأساِة 
خرين، بدون رحمة

 
 .(4)ألرحمْن  أل

                                                           
 فما 95ص ،1980 العراقية، اجلمهورية واإلعالم، الثقافة وزارة اخلليلي، جعفر غزوان، عناد: تر ،1ط نقدية، مقاالت موعةجم لوركا:  مانويل دوران،: ينظر(1)

 . بعدها
 .41ص السابق، املرجع. اللوين والرمز الشعرية الصورة: حسن يوسف نوفل،(2)
 .46 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(3)
 . 47 ص ،املصدر نفسه(4)
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إّن الشاعر يلعب بإيقاعات اللون املختلفة وكأنّه يعزف على ألوان قوس قزح. وإذا كانت اإليقاعات اللونية 
تدخل يف اجلانب الشكلي لبناء القصيدة، أو التجربة مما سنتناوله يف مكانه من هذه الدراسة، فإن تتبع هذه 

الهتا النفسية والفكرية، فنحن نالحظ يف جتربة )كائنات الورق( األيقونات اللونية، أو بعضها يف عالقاهتا ومدلو 
إيقاعا نفسيا فكريا متنامياً للون يف عالقته باأللوان األخرى حبيث يأخذ له مساراً جتسيديا ملواقف الشاعر النفسية، 

العناصر األخرى. وتأيت أمهية اللون يف كونه يعد "وسيلة لتنمية كل والفكرة متجها حنو شفافية الرؤيا واحللم. 
فالشكل ذو البعدين ال ميكن أن يوجد بغري اللون؛ إذ حىت الشكل األسود على خلفية بيضاء إمنا يعتمد على 
التضاد بني األبيض واألسود يف وجوده، فال شكل ميكن خلقه دون أن يتسم بلون ما، وال شكل ميكن رؤيته إال 

 . (1)إذا كان وجودا على لون ما"

اللغة عالمة أيقونية وال مؤشرية بل هو عالمة رمزية ترتبط مبرجعها ارتباطًا عرفيا، "وتستخدم وليس اللون يف 
اللغات ألفاظ األلوان استخدامات جمازية؛ قد يشيع بعضها وجيري جمرى األمثال، كما أهّنا عن طريق املعاين الرمزية 

معناها مبجرد فهم مفرداهتا، فتصبح تركيبا موحدا ذا  أو االحيائية لأللوان تستعمل ألفاظها يف تعبريات لغوية ال يُفهم
والعالمة اللونية اليت نعنيها، قد تتمثل يف كلمة أو مجلة )دال( تشريان إىل لون، أو جمموعه ألوان (2)معىن خاص"

)مدلول( يندجمان معًا على مكنونات حمتملة تفتقها القراءات، وآليات التأويل، و"قد يكون اللون من أوسع 
بني الرموز لتّؤسس حمور  ؛ حيث القراءة ناجتة عن مسار العني اليت تتنّقل(3)ياء اليت استعملت ألغراض رمزية"األش

 الرؤية.

 كلمة اللون في كائنات الورق 

 وردت كلمة اللون يف )كائنات الورق( ثالث مرات. يهدف ذكرها لتحديد ماهية اللون يف: 
شياء ألحياة

أ
 . (4)ومرأيا ك ثيرة ، لون ألقلب وأ

 ويهدف إىل )االختالف( يف:

                                                           
 . 93 ص ، 1987 بغداد، للطباعة، احلرية دار جربا، إبراهيم جربا: مر خليل، خريي: تر ،1ط.  الرؤية حورية:  ناثان نوبلر،(1)
 .19ص ،1997 القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عامل ،2ط.واللون اللغة: خمتار أمحد عمر،(2)
 .210ص ،1984 بغداد، جامعة العلمي، والبحث العايل ليمالتع وزارة ،1ط. األلوان و التخطيط:  ،كاظم حيدر(3)
 .46 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(4)
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ولى ، لون
أ
 . (1)يذهب سلمان في ألخطوة أل

 ويف :

ن سيرتاب سليمان من ظله ، سيعدل 
 
 منذ أل

 من وزنه ، روحه ، لونه حتى تمر ألثوأني على 
 .(2)رسلها ......

 
بلسان بصرّي، فكّل فنان ولعّل اللون يف داللته اجلزئيه يف نطاق التعبري ما هو إال نوع من الشعر الذي يُقال 

يعمل على صناعة كائن أو أكثر يكشف لنا باللون عن وجوده، و"الداللة ليست معطى جاهزا يوجد خارج 
العالمات وخارج قدرهتا على التمثيل، فاملعىن ال يوجد يف الشيء وليس حمايثا له: إنه يتسرب إليه عرب أدوات 

س مباشرا، فالشيء ال يوجد يف ذاته، بل مثواه الوعي الذي التمثيل، وهو ما يشري إىل أن إدراك الكون لي
 .(3)يدركه"

األلوان حبضورها هلا مكانتها يف تكثيف داللة النص املعروض مبا تثريه يف نفسية املتلقي، وزيادة درجة  إنَّ 
اسب جتاورات إقباله على املبصرات. لذلك جيب الرتكيز على أبعاد اللون ودرجات استخدامه، وتقنية تدرجاته، وتن

األلوان، مما يضفي عليها إثارة وجدانية، تكون الذاكرة قد اختزنتها هلذه األلوان. هذا إىل جانب األبعاد الرمزية، 
 والداللية هلذه األلوان. 

 اللون األبيض:
بيض،

أ
 ورق أ

 .(4)ورق ناصع ألملمْس 
 يتموقع قد املنطلق هذا من هوو  آخر، حينا على حضورها أو حينا األلوان كل غياب على األبيض يدلُّ  قد

 أنه على ليدل املوت، خاص هو بإحساس واملرتبطة والعملية اليومية، بداية احلياة على داال النهاية يف أو البداية يف

                                                           
 .46ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار، (1)
 .47ص نفسه، املصدر(2)
 .45 ص ، 1998 ،10 ع عالمات، جملة والتأويل، والقراءة السيموزيس: سعيد بنكراد،(3)
 .45 ص سابق، مصدر. الورق كائنات: جنيب نزار،أ(4)
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ضوء  يف بذلك املرتبطة الطقوس يف املفضل اللون اإلطار هذا يف يشكل وهو  passage.احليايت   املرور لون
 (2)ويُعترب اللون األبيض أساس األلوان؛ يدّل على الوضوح والنقاء واجلمال ،(1)والبعث املوت مقولة

وهذا اللون يقابل السواد يف كل دالالته. إذن ميثل ويصّور األوصاف االجيابية، واحلاالت املطلوبة 
ئد واخلصائص احملمودة، وعلى العموم فإّن اللون األبيض لون شائع ارتسمت دالالته النفسّية يف معظم قصا

 .(3)الشعراء بالطهارة والنقاء والصدق

ومن األبعاد املستنبطة من سيمياء اللون األبيض الذي حتيله اللغة إىل عالمة  تزيد من كثافة الكتلة الرمزية 
 يف )كائنات الورق(: 

 استحضار اللون األبيض يدل على التوق للحرية والرباءة والنقاء، واحلنني.البعد النفسي:  -1

على املوقف الرافض الذي   يدل استحضار األبيض والتأكيد عليه اعي:البعد االجتم -2
 يستبطنه الشاعر جتاه األوضاع املرتدية.

 وصف حالة الغربة والضياع والتيه، واألحالم اجملهضة واحلرّية املوءودة. البعد الوجودي: -3
 

حتمل )عالمة( بوسعها أن  لذاكرة الورق امللون وظيفة أخرى تتعدى حدود الكتابة، أي أن ورقة ملونة إنَّ 
تبث شفرة لغوية حملادثة ذاكرة القارئ. ومثلما تغيب القصيدة اليت مل تكتب يف بياض ورقة ما فان حمادثة القارئ  
بواسطة شفرة الذائقة اللسانية تغيب هي األخرى يف األلوان الرباقة، فلكل ورقة شكل مرئي له أبعاد حمددة ومعىن 

 نا بوصفها مدلوال متحررا من الدال.مقتضي لكيفية ماثلة أمام

وال يغرب عن بالنا أن بياض الورقة ال يعين فقدانا للمعىن إنه َيظهر جليا عرب التقنني اليدوي لألشكال 
الورقية لدرجة )أن بوسع األميني قراءته(، وعلى هذا النحو تقوم هذه األشكال بوظيفة )اخليط املرشد( ملعىن ما. 

إىل تأويل غرض شكل الورقة وحتويل التصريح املرئي هلا إىل إمكانية شكلية حتمل معان  إن من الالزم االنتباه

                                                           
(1)Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT dictionnaire des symboles, mythes, réves 

coutumes, gestes, formes, figures, couleure, nombres, Robert laffont paris 1982. p125. 

 .203ص السابق، املرجع(. القرآن ياتآ يف األلوان داللة: )وآخر يوسف سامي زيد، أبو(2)
 .225ص السابق، املرجع.واللون اللغة: خمتار أمحد عمر،(3)
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ودالالت تتمتع بسند واقعي لذا ميكن للعني املؤولة إجياد معىن غري متوقع يف بياض أي ورقة أن البياض خيفي 
 كشف عن ُحُجب املعاين.معاين جمهولة حيث يصيح الشكل عندنا عالمة للتعرف على املعىن، ويكون بإمكاننا ال

 اللون األخضر:
صفُر وقوس قزْح،

أ
خضُر، وأ

أ
 أ

َماْن 
ْ
 .(1)ورق  هكذأ أسمه َسل

ون األخضر هو لون احلياة واحلركة والسرور ألنه يهدئ النفس ويسرها وهو تعبري عن احلياة واخلصب اللَّ 
احلدائق، واألشجار واألغصان والرباعم، والنماء واألمل والسالم واألمان والتفاؤل وهو لون الربيع والطبيعة احلية و 

ويُعترب األخضر يف الفكر الديين رمزا للخري واألميان، وأنه أكثر شيوعا يف الروايات العربية اإلسالمية وقباب 
 املساجد، وعمائم رجال الدين.

هو)رمز ويشّكل اللون األخضر يف ثقافتنا قيمة عالية، تلك القيمة اليت حتيل إىل النماء واالخضرار، و 
فليس   (3)، ويف ذلك اتفاق بني )الديانات املسيحية واإلسالمية والصينية((2)والتجدد واالنبعاث الروحي( احلياة

غريبا أن قصة )اخلضر( تشري إىل اخضرار املكان الذي يتواجد فيه، كما أهنا إشارات ال تغفل عن التكاثر، حيث 
 كان لفافة خضراء عند تقدميه تيمنا بالّنماء والتكاثر. وإذايُلف َمهر العروس يف بعض اجملتمعات اخلليجية ب

 بكل دائما مرتبطاً  لون التشاؤم فهو الغربية، الثقافة يف سلبية داللة له فإن إجيابية يف الثقافة العربية، داللة لألخضر

 الرياضة، ومالعب عاتقا ويف القمار، موائد يف استعمل دورا أوليا، ولذلك واحلظ واملخاطرة املغامرة فيه تلعب ما

 الطبيعة ولون لون ذلك جانب إىل وهو والتغري. للتحول والقابلة الثابتة غري مرتبط باألشياء لون فهو (القدم كرة

 عشر القرن الثالث قساوسة ووظفه البيئة، محاية منظمات وظفته الداللة وهبذه والنظافة، والصحة البيئة الصافية

بط األخضر بفكرة )املستحيل الذي ال يبلغه اإلنسان، من فردوس الطفولة والطهر ويرت .(4)الشيطان على للداللة
. والقصيدة سجل حافل بكل أزمة هذا اجليل، واعرتاضاته من خالل مرآة الذات الشاعرة (5)واالتفاق واخلالص(

تها ومرجعياهتا اليت عكست الضمري اجلمعي هلذا اجليل، ويف نسيج النص اللغوي تغادر العالمة اللونية إيقوني
                                                           

 .45 ص سابق، مصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(1)
 .44 ص سابق،ال رجعامل. السينما يف اللون مجاليات: الرمحن عبد سعد قلج،(2)
 .44 ص نفسه، املرجع(3)

(4)
dictionnaires des couleurs: pp199- 203. et dictionaire des symboles: pp 1002-1004. 

 .94 ص ،1984 مصر، رة،لقاها رف،لمعاا دار ،3 ط. صرلمعاا ريبلعا رلشعا في يةرمزلوا رمزلا: حممد أمحد وح،فت(5)



  

 

242 

التعاقدية باجتاه الوظيفة الرمزية للون "وبعبارة أخرى فإن الفكر ال ميكن أن يرتجم إال يف فكر آخر، فما دام الشيء 
 .(1)يف حد ذاته عالمة، فلن يكون جمديا البحث عن إحالة خارج ما يرمسه الفكر أي خارج ما ترمسه العالمات"

 اللون األصفر:
صفُر وقوس 

أ
خضُر، وأ

أ
 قزْح،أ

َماْن 
ْ
 .(2)ورق  هكذأ أسمه َسل

له دالالت خمتلفة قد تصل حد التباين يف اللغة الذهنية عند الشعوب، فمنهم من عده)رمز الغش 
 األلوان أكثر وهو واحلرارة، الضوء لون . وهو(4)، وهو عند اإلغريق لون اليأس واآلهلة اإلناث، والعذارى(3)واخلداع(

 على داالً  لونا ُعدَّ  ولذلك املسيحية، يف الطقوس أساسيان عنصران كالذهب، ومها أبدي لون هنا من وهو بريقا،

ولون  وامللك، والسلطة القوة لون اعترب مع ذلك وباالرتباط الغىن، على دالة الصفراء كانت السنابل وقدميا الغىن،
 ولون النفاق والكذب، لون كذلك والسقم، وهو املرض على بالداللة يرتبط ما وغالبا احلمق، لون وهو الطاقة،

 .(5)اخليانة

ويف نفس الوقت يُعترب اللون األصفر من أشد األلوان فرحا ألنه منري للغاية ومبهج. هذا اللون ميثل قمة 
التوهج واإلشراق ويعد أكثر األلوان إضاءة ونورانية، ألنه لون الشمس ومصدر الضوء واهبة احلرارة واحلياة والنشاط 

مه املصريون القدماء رمزا آلهلة الشمس وللوقاية من املرض. وللون األصفر داللة أخرى تناقض والسرور. واستخد
األوىل وهي داللته على احلزن واهلم والذبول والكسل واملوت والفناء رمبا الداللة هذه ترتبط باخلريف وموت الطبيعة 

 والصحارى اجلافة وصفرة وجوه املرضى. 

 على الذهب حييل لونا كونه يف ظل التميز عن البحث رغبة على حتيل هتوظيف فداللة األصفر وخبصوص

 سلطة عن املرسل حبث عن يعرب وقد األدب يف ساحة الفعلي واحلضور القوة عن والبحث والتميز، الرفعة وعلى

 والبقاء. باالستمرار له تسمح ما أدبية

                                                           
 .45 ص سابق،ال رجعامل. والتأويل والقراءة السيموزيس: سعيد بنكراد،(1)
 .45 ص السابق، املصدر. قالور  كائنات: جنيب أنزار،(2)
 .170 ص ، 2000 دمشق، والتوزيع، للنشر دمشق دار واللون، الرسم:  الدين حميي طالو،(3)
 .96 ،1930 القاهرة، االعتماد، مطبعة ،1ط. لونال: يوسف حممد مهام،:  ينظر(4)

(5)
dictionnaires des couleurs: pp105-106. et dictionaire des symboles:pp 535-536. 

http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
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 اللون البنفسجي:

نه سيرحل نحو ألبنفسجْ 
أ
 .(1)يبدو أ

، ويراه )كاندينسكي( مالئما ملالبس النساء املسنات )والواقع إن الصينيني قد (2)الوهن واحلزن( عن )يعربِّ 
 .(3)استخدموه كلون للحداد(

 ألوان قوس قزح:
صفُر وقوس قزْح،

أ
خضُر، وأ

أ
 أ

َماْن 
ْ
 .(4)ورق  هكذأ أسمه َسل

 
ل منشور وهي تلك األلوان اليت ميكن أن ترى من خال Colour Spectrumهناك ألوان الطيف 

زجاجي، كما ميكن أن تُرى يف الطبيعة فيما يعرف بألوان قوس قزح وذلك بعد سقوط األمطار. وتكون األلوان يف 
من  فبنفسجيفأزرق غامق  فاألزرق خضرفاأل فاألصفر الربتقايلمن اخلارج ويتدرج إىل  األمحرالقوس: اللون 

 .الداخل

 :اللون األحمر

 يكون فكما الدم، النار ولون لون هو فاألمحر وبريقها، بقوهتا احلياة يف أساسيا زارم عامليا اللون هذا يعترب

 للجمال ومرادف األلوان، أمجل إضافة ذلك وهو .األمحر اللون وكذلك وسلبيا، فاسدا يكون وإجيابيا، الدم طاهرا

 فأوراق اخلاصة اإلشارات ونل وهو أمحر، الثمينة واجلميلة األشياء لون كان القدمي ويف الثقافات، من كثري يف

 .(5)كذلك واخلطيئة اإلثارة لون وهو باألمحر، تتم مثال واملنع اخلطرية إىل األشياء واإلشارة باألمحر تصحح االمتحان

                                                           
 .47 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(1)
 .48ص السابق، املرجع. السينما يف اللون مجاليات: الرمحن عبد سعد قلج،(2)
 .48 ص نفسه، املرجع(3)
 .45 ص السابق، املصدر. الورق كائنات: جنيب أنزار،(4)

(5)Michel PASTOUREAU dictionnaire des couleurs de notre themps synbolique et 

sociéteedition Bonneton 1992. pp 165-169 

- dictonnaire des symboles: pp 831-832. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A
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ون األمحر لون القوة واحلياة واحلركة وأما عاطفيا فيعترب اللون األمحر لون احلب امللتهب والتفاؤل والقوة واللَّ 
. (2)، وكذلك لون )احلب والفرح والسرور((1)للعواطف الثائرة )وشهوة احلب، والنشوة العارضة( والشباب. ورمز

 التوتر الذايت الداخلي فاستخدمه.والشاعر أراد التعبري عن 

وقد أكثر الشعراء القدماء من استخدامهم هذا اللون نتيجة وعيهم اجلمايل واملعريف لدوره يف أصل الوجود 
وعت ألفاظه اليت كثُرت لتعرب عن ماهيته وقيمته ومدى نقائه ودرجة تشعبه، كما ميثل هذا اللون والواقع، لذلك تن

 الشر والكفر والقتل والدم واجلان يرتدون اللباس األمحر وأحيانا يعرب عن الفرح والسرور ويستخدم يف األعياد.

مرتاكمات مشرتكة بينهما عرب وسيط وهو يومئ بالّدم حنو كل تواريخ املراثي وبدايات الفجائع، باعتبارها 
أيقوين مل يكن )جنيب أنزار( مبتكره، وإمنا مكّرسه. إذن التدقيق يف القصيدة يرشدنا إىل أن استخدام اللون فيها 
ليس صدفة، وليس لتنميق الكالم فحسب بل له ارتباط وثيق جبميع املستويات البنيوية، والبالغية، والتعبريية للنص 

وأبعاده،  اختلف وعي الشعراء هبذا األيقون، فإن حملل اخلطاب الشعري مطالب باستكناه داللته األديب، "ومهما
ألنه ليس حتصيل حاصل، أو حشوا ميكن االستغناء عنه، ولكنه أحد مكونات اخلطاب الشعري، فبنية القصيدة 

 .(3)باأليقون، وباملؤشر الكنائي مهما كان نوعهما" -ضرورة -مرتبطة

لة األمحر يف التشكيل الداليل الوارد يف سياق يوحي باملوت ألنه لون الدم املنسفك من فال ختفى دال
أجساد القتلى، والقصيدة مل تأت من فراغ، وإمنا هي متجذرة يف الواقع، واألسئلة دائما تتبدى من خالل 

قصية بعيدة  دالالت د به إىلوبذلك نراه يوظف اللون ولكنه غالبًا ما يبتع .العالقات اجلدلية بني الشاعر والواقع
 .مما يعين أن تركيز االشتغال على هذه التقنية حباجة إىل تأمل أكثر

 توظيفه داللة يستقي هنا ومن الشعر كما رومانسيا حاملا بعدا يتضمن كما للجمال، ملرادفته عاملي رمز وهو

من  به يرتبط ما نغفل أن جيب وال ،الشعري العمل حيتويه الذي البعد احلامل على عالمة حضوره وكأن يف النص،
متلقي، ويشكل  جلمهور املتأجج كيانه من جزءا يقدم إمنا احلمرة خالل من املرسل والبدل، وكأن العطاء دالالت

 ان والعناصر الطبيعية واألمكنة.رمزا سيميائيا يسجل الشهادة ضد املوت حني حياصر املوت الكلمة واإلنس

 اللون األزرق:
                                                           

 . 93 ص م،1949 بريوت املكشوف، دار ط، د. احلديث لعريبا واألدب الرمزية: أنطون كرم، غطاس(1)
 . 9 ص السابق، املرجع: يوسف حممد مهام،(2)
 .58،59 صص السابق، املرجع. النص دينامية: حممد  مفتاح،(3)
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 ال ما إىل مانع، بأي ال يواجه فيه النظر ألن األلوان، أعمق لكونه الغريب، اإلنسان عند فضلامل اللون وهو
 وفراغ اهلواء كفراغ بعيدا فراغا أي شفافا، جتسده عنصرا فالطبيعة األخرى، األلوان من مادية األقل اللون وهو هناية،

 يف وظف وهلذا باهلدوء، ويوحي رومانسي، نلو  وهو برودة، األلوان وأكثرها أصفى وهو السماء، املاء وفراغ

 به يوحي ما على داللة الطبية املهدءات علب على يستعمل ما وغالبا النفسانيني، وعيادات احملللني املستشفيات

 الدولية يف املنظمات وظف ولذلك السالم ولون واإلميان، واإلخالص، احلب لون كذلك وهو من هدوء واطمئنان،

 وهو وأرستقراطي، لون ملكي . وهوU.N.E.S.C.O اليونسكو ، ومنظمةO.N.Uحدة  املت األمم كمنظمة

 .(1)الرمسيات ولون العمل لون كذلك

، وهي األلوان اليت تقابل بعضها بعضًا يف ComplementaryColoursوهو من األلوان املكملة 
لألمحر. ويُعترب اللون األزرق لوَن الوقار  دائرة األلوان فمثاًل األزرق مكماًل للربتقايل والبنفسجي لألصفر، واألخضر

والسكينة واهلدوء والصداقة واحلكمة والتفكري، واللون الذي يشجع على التخيل اهلادئ والتأمل الباطين، وخيفف 
 لصدق واحلكمة واخللود واإلخالص. من حدة ثورة الغضب وخيفف من ضغط الدم ويهدئ التنفس ويرمز إىل ا

 جرى قد فإنه أعمق األلوان، املتحضر لكونه اإلنسان ولون بامتياز، الغريب اإلنسان لون الزرقة كانت وإذا

 كله ذلك األلوان، ومن أبرد فهو وعلى الربودة الصفاء وعلى العمق، على الدال ببعده األبعاد؛ أي هبذه توظيفه

 إغفال ينبغي وال يشعر بذلك، بأن كفيل فيه املتضمنة عمق التجربة أن بكون املتلقي إلقناع توظيفه يستمد داللة

 .سالفا وأشرنا سبق كما واحلب واإلخالص توحي بالسالم أبعاد من اللون يتضمنه ما

 

الشاعر يف غمرة هذه األلوان حيلم ويتدرج من األبيض إىل األخضر إىل األصفر،  فهذا االنتقال هو  ويظلُّ 
صفة حركية متبدلة متغرية تبعا لتغري حاالت الشاعر  مبثابة االنتقال من احليادية إىل احلركة، فاللون هنا يكتسب

ومزاجه الذي يعلقه على عتبة األلوان، فلكل حالة لوهنا ولكل مقام مقال لوين يعكس نظرة الشاعر للعامل والوجود 
والتيه ة فاأللوان تصبح هنا مرايا عاكسة لذات الشاعر وتبدالهتا من الفرح إىل احلزن ومن العشق والوله إىل الالمباال

 ومن الوطن إىل املنفى.

                                                           
(1)

dictionnaires des couleurs: pp31-33et dictionaire des symboles: pp129 130. 
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قراءة النص يعين مزيج من األلوان الباردة واحلارة، واهلادئة والوحشية، والصامتة والضاجة بفوضى الواقع  إنَّ 
وصخب العامل تبعا لتبدالت حياة الشاعر اليت وجد يف األلوان جتسيدا هلا، فجاء كل لون حيمل إشارة رمزية دالة 

للواقع الذي ميثل مادة لونية ثرية تقوم بصهرها املخيلة لريسم صورة عامله الشعري الغين  على صورة ذهنية معادلة
  . بألوان احلياة

صلة القرىب اليت تربط الشاعر بالفنان التشكيلي الشرتاكهما يف الصورة مسحت للون أن يتسلل إىل هذه  إنَّ 
ديث وجعلت اللون ملمحا مجاليا ودالليا الصورة ليعمقها ويشحنها بدالالت عديدة أغنت النص الشعري احل

 .واضحا يف هذا النص

حتتاج األشجاُر إىل وهناك ألوان مضمرة تظهر يف مجلة هنا وصورة هناك يف القصيدة، ففي النص جند )
(؛ حيث يتميز اللون باعتباره من مجاليات املكان، وإن مل يكن يف ذاته مكانا ما، لكنه يرتبط يف الوصف عصفورر 
ومرايا كثرية، ت ألوان األشجار ككلمة معجمية مستمدة من الطبيعة هلا مدلوالت لونية، وجند يف النص )جبماليا

)يف يرتبط األمحر بتلك املشاعر اليت متازجت مع أشياء احلياة، وجند كذلك  حيثلون القلب وأشياء احلياة،(؛ 
 ضرا هبا األمحر كـ)إضمار لوين(. مستح  األخري يبدأ سلمان مشوار الّرسم ، تتحرك مجرٌة( حني ذكر اجلمرة

وهنا ال يظهر اللون ملصقًا دعائيًا للحداثة ناشزًا زائدًا منفصاًل عن البناء العام للنص الشعري، بل أداة 
ضمن األدوات الفنية العديدة اليت يروضها الشاعر واملبدع ويسخرها خلدمة إبداعه وترصني شعرية النص. فيكون 

جييز لغة جديدة تتحدث عن املوضوع املطروح، بال حروف أو تراكيب. وعلى هذا الصعيد  اللون السيمياء الذي
النفسية لدى املتلقي  مل يكن اللون وسيلة، وإمنا هدفا أساسا يف النص، وجدلية جديدة تنحو إىل رسم الصورة

 أينما كان.

يمة معينة بالنسبة للبيئة اليت حتيط يُعرف اللون بأنه االنطباع الذي يولده النور على العني، فكل لون يتخذ ق
به وهذا التعريف يقع ضمن دائرة الوعي االجتماعي ملدركات األشياء اما التفسري الفيزيائي للون فهو عبارة عن 
موجات ضوئية اهتزازية تدركها العني وهذه املوجات تقصر أو تطول وفقا لطول املوجه وعليه فأن اللون يكون أكثر 

زينة للعني، أنه النور وقد جتزأ أطوال موجات واىل نسب اهتزازية خمتلفة، فالشيء الذي ميتص   من جمرد زخرفة أو
كامل النور فيسمى أبيض. ومبا أن كل جسم ميتص موجات خاصة ويعكس املوجه اليت تناسب لونه، فاملوجه اليت 

 ل العني هو لون نفس اجلسم.تدخ
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البعض اآلخر وقد يرفض األلوان بالطبع، اختيار األلوان إنسان يفضل وحيبذ بعض األلوان وال حيب  وكلُّ 
 ورفضها وقبوهلا يعود إىل أسباب متنوعة فيزيولوجية، نفسية، اجتماعية، دينية، رمزية، ذوقية و...

ولكل لون معىن نفسيا يتكون نتيجة لتأثريه الفيزيولوجي على اإلنسان. يقال أن الوقت ميضي بسرعة حتت أشعة 
طء حتت أشعة محراء، فاللون األخضر لون هادئ، ومريح لألعصاب مما يشعر مبرور الوقت خضراء وميضي بب

ضعيفا وأما اللون األمحر فمشهور بأنه لون مثري ومهيج ومقلق ويؤدي إىل الشعور بامللل مما جيعل املرء يشعر بأن 
 قت ال ميضي.الو 

أللوان على اإلنسان. فاأللوان مفرحة، فيمكن القول أن احلاالت النفسية والعاطفية قد تسبب عن آثار ا
مهدئة، مهيجة، حمزنة، مشوشة، مقلقة، مؤملة، خميبة وهكذا العوامل االجتماعية كاآلداب، السنن، التقاليد 
والعادات هلا أثرها يف اختيار وتفضيل اللون. فلبس السواد لون احلداد واحلزن عند كل الشعوب كما أن البياض 

عند اجلميع.والبيئة اجلغرافية واإلقليمية أيضا هلا اثر يذكر يف اختيار اللون، ألن كل شعب  ليس لون الفرح والسرور
ميكن أن حيبذ لونا ويستثمره وفقا لظروفه البيئية واجلغرافية. فمثال يعشق اجلاهلي اللون األخضر ألنه يبحث عن 

والقحط ر الرتباط هذا اللون باجلدب اخلصوبة والعشب والكأل والشجر يف فيايف اجلزيرة وال حيب اللون األمح
 واحلرارة واجلفاف والظمأ.

عالوة على هذا كله الذوق الفردي له دوره يف تفضيل أي لون إال أن الذوق متأثر من األسباب السابقة. 
فاأللوان باإلضافة إىل كوهنا مظهرا من مظاهر الواقعية تكون حاملة ارث ثقايف حيث تتوضع يف األلوان مجلة من 

 افات الشعوب فلها دالالت مجالية.لبىن األسطورية احلضارية املؤسسة لثقا

إذًا خلود النص/ الكائن يتمثل يف معرفة البعد اإلنساين ومعاناة الذات وقوة تصوير الواقع فيه، والتعليل 
راثي يف كل املنطقي والغائية الواردة فيه، كذلك ملعرفة تركيب الكائن،/النص/ اخللية، و استخراج الطابع الو 

 لنفسها حياة واستمراراً وخلوداً.النصوص اليت تتناسل وتتناسخ عرب األجيال والعصور لتضمن 

إّن الّنص ال يقول بالضبط ما يعنيه ولذلك تتعدد النصوص بتعدد التأويالت والقراءات واستجابات املتلقني 
ا وإزاء حالة كهذه فان املؤلفني سيجدون يف املثقلة باالحتماالت وتبايناهتا طبقا لظروف زمانية ومكانية بعينه

املعاين املتحققة يف نصوصهم غري ما يقصدون وليس أمامهم من سبيل غري البحث عن وسيلة جتمع بني مماحيهم 
وأقالمهم يف آن وعلى حنو مماثل ُتظهر درجة االستجابة جتاه نص واحد لقراء متباينني وخمتلفني فروقا يف املعىن 
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النص ملؤلف ينفرد مبعىن واحد ومشايعته لدى مؤلف آخر ال تنزع نصوصه إىل االستقرار بل  تتضح بني ملكية
 وتتجاوز سطورها ) حدود صفحاته املكتوبة (.

ة تفصيالت واقعية وشاملة، ومثة رصد ألزمة ما يف الواقع، وليست يف الذات الشاعرة، وإن بدا أن األخرية مثَّ 
ويكشف الشاعر بعض معاناته ومكابداته واستالبه إزاء  .تت كنتيجة، ومل تكن سبًبامل تنتف البتة؛ فال يفوتنا أهنا أ

الزمن، وحياول أن جيعل حلظات اشتباكه والتباسه طاقات مفجرة لتمظهرات الذات الفاعلة يف كسر حاجز الزمن 
لتبدالت والتغريات ورعبه وهزميته، فثمة توجع حقيقي وخوف من اجملهول، وإحساس باالحنسار والنسيان يف غمرة ا

املهولة، والزحف الزمين على كل شيء، حيث ينهض النص على بنينة الواقع، وحمايثة قلق الذات ومسارها 
 ومصريها الذي تنبض به حياتنا كل يوم، فينسج زمنه اخلاص وقلقه .

جنملها لقد برزت من خالل جولتنا يف رحاب عامل قصيدة )جنيب أنزار( جمموعة من اخلصائص واملميزات 
 يف ما يلي:

ـ لكل لون من األلوان الداللة اخلاصة به متيزه عن غريه من األلوان. واللون الواحد قد تكون له أكثر من 
داللة، وقد تكون له دالالت متعارضة كداللة املوت واحلياة يف الوقت نفسه، فرمزية األلوان عموما فيها هذه 

 خلفاء يف الوقت نفسه.اإلشارة اخلاصة للتعدد والتنوع والتجلي وا

 ـ تنبع كتابات جنيب أنزار من تضاريس األزمة اجلزائرية، وتشعباهتا.

ـ يشكل اللون رمزا سيميائيا يف القصيدة يسجل الشهادة ضد املوت حني حياصر املوت الكلمة واإلنسان 
 والعناصر الطبيعية واألمكنة.

شعر اإلنسان املهدد يف إنسانيته باالستالب وبالتأكيد مثة كائن خلف هذا النص، وهنالك أوجاع أيضا 
إنه شعر اللحظة احلية، شعر الوقائع، شعر الكائن الذي ال يرفع الشعارات االجتماعية واأليدلوجية فرارا  .املديين

 من مأزقه الوجودي. 

كيب السيمياء الذي جييز لغة جديدة تتحدث عن املوضوع املطروح، بال حروف أو ترا  وبالتايل يكون اللون
فبني كل ذلك يتولد ما يسمى بشعرية اللوحة اليت تقوم أساسا على عزف مكوناهتا حتت مظلة املصطلح العاملي 

 املوسوم بـ)إيقاع اللون(.
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نصوص جزائرية معاصرة تستجيب لدالالت  وخنلص يف آخر هذا الفصل إىل نتيجة مفادها أننا قمنا مبناورة
 اق دائرة املواجهة.اإلبداع املوصول بأفق االستنارة يف نط
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 ثالثا: سيميائية الموت 
 في اصطالح الوهم
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 النص

 اصطالح الوهم
 

 حيَن اكتشفُت الموَت في المرآة:
 أرجأُت انتحاري 

 كْي أَرى ِسقط الذين تعقَُّبوني في 
 اْحتضاري

 إنَّني أْلَفيُتهم يَتهاَفُتون على ِسخاب 
 الضْوء 

 .ال..
 ال شْكل لْلَمْعنى 

 ُلوابي قائٌم في الوْقف
 أْنَساغي اْرتوْت مْن َترجمان األْينِ 
 ِعْنديَّتي َسرقْت صَياصي المقبره

 والغيُب وْهٌم سائلُ 
 إنَّ الَمرايا ال تعدَّ شُخوَصها

 وَرهْنُت هذا الَموت 
 َيا َياَء ُعْمري:

 هْل إلى َأِلف الُهوية ِوجهة؟
 رَودُه وَيْكِبُت ما كاَن المساُء َيخيُط مِ 

 تبقَّى ِمْن َشَعاليِل الَوجاهةِ 
 علَّه يِئُد اشتباَه الَوْحم.

 
 1991 الجزائر ـ أفريل
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تأيت مقاربة القصيدة من خالل التوقف عند ثيميت املوت واحلياة فيها باعتبارمها جزء أساسيا يف تركيبتها 
الشعر القدمي احملددة يف الغزل والوقوف على  لتلبية احتياجات وجودية بالدرجة األوىل على خالف أغراض

 حنو األغراض األخرى وليس العكس. األطالل واملديح واهلجاء والرثاء؛ أي أهنا تنطلق من الوجود

"يبدو املوت يف امليتافيزيقا اإلسالمية حدا بني الدنيا واآلخرة، ممرا ، و(1)واملوت "أصل الديانات كلها"
البقاء، وبني الفناء وأبد اخللود. وهبذا املعىن هو حلظة وسيطة الحنالل اجلسد والتحاق  وجسرا بني دار اإلقامة ودار

امتأل اإلنسان منذ بدء تاريخ البشرية بالرغبة يف اكتشاف ماهيته وكنهه، . وقد (2)الروح بالرفيق األعلى وملكوته"
العامة، والعلوم االجتماعية  فكان االهتمام بدراسة علوم وختصصات عديدة منها: "الطب والتمريض والصحة

وقد سامهت يف  ،(3)والسلوكية، وعلى األخص علم النفس وعلم االجتماع والقانون، فضال عن الدين والفلسفة"
املوت املستوى األول يف أدهبم "ومنه تنشأ كل اإلشكاليات  إضاءة عوامله عدة روائع أدبية عربية وغربية ألدباء ميثل

اليت تعصف بشخصياهتم وجتعلهم قلقني ال يركنون إىل قرار، وقد يقودهم ذلك إىل الشعور بعبثية احلياة ألن العبث 
 . (4)نتيجة طبيعية للتفكري والتأمل يف الوضع اإلنساين"

ذاكرة اجلمعية اإلنسانية نظراً ملا فيه من قسوة التغييب، وتراكم نتاج املوت على شكل طبقات استقرت يف ال
وعلى غرار اآلداب مجيعًا جتذرت هذه الثيمة يف األدب العريب شعرًا ونثراً، إاّل أن دالالهتا على مرور األزمنة 

 الدة من جديد.واحلقب تنّوعت وتغريت من اخلوف إىل املواجهة، وممكنات الو 

جدت مع احلياة نفسها، ولكن املوقف منه يتخذ أشكااًل شىت تبعًا لعوامل وميثل املوت ظاهرة إنسانية و 
عديدة: بيئية ونفسية، ولعل استئثار الشعراء جلهم بوصف هذه الظاهرة إمنا كان يتضمن إدراكًا باطنًا هلذه اخلامتة 

باملوت مسة من مسات اليت تالحقهم، فراحوا يعرضون هلا يف إبداعاهتم كغريهم من أصحاب الفنون، وأصبح التفكر 
الرومانسية العربية اليت اهتمت عند ظهورها بالنزعة الذاتية احلزينة فاستمر هذا االجتاه قويًا متدفقاً. وموضوع 
)املوت( يف شعر )السّياب ونازك املالئكة( يبدو واضحًا جبالء يف شعرمها، فال يوجد ديوان ألي منهما خال من 

ن من معطيات عديدة أسهمت بشكل فاعل يف تكوين أساس مهم يف جتربتهما ذكر املوت ملا جيمع بني الشاعري

                                                           
 .16ص ،1992 والتوزيع، والنشر للطباعة األهايل  ،2ط. تارخيي عرض. الشرقية لدياناتا يف املوت:  حسني العودات،(1)
 .80 ص ،1992 دجنرب نونرب، ،4 مج ،16ع معاصرة، كتابات. املوت بعد وما املوت. والشعيب الشعري املخيال أنثروبولوجيا: عمار بلحسن،(2)
 .37ص ،1987 مارس الكويت، ،111 ع فة،املعر  عامل(. املـــوت قلــق: )اخلالق عبد حممد أمحد(3)
 .77 ص ،1993 والتوزيع، للنشر معد دار ،1ط. كامو ألبري مارسيل، غابرييل سامل، جورج أدب يف املوت إشكالية: غسان السيد،1
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الشعرية؛ إذ أن الظروف الطارئة اليت كان مير هبا الوطن العريب بشكل خاص والعامل بشكل عام قد خلقت يف 
ة نفسيهما مربرات عديدة جعلت منهما ينظران إىل ما حييط هبما من أوضاع ناهيك عن تلك اليت يعيشوهنا نظر 

مرهفة تصطبغ برؤى رومانسية، كما أن الشعور الذايت باإلحباط نتيجة عدم القدرة على التغيري، وكذلك عدم 
إمساكهم مبا يرضي وجداناهتم املعذبة قد هيأ هلما اجملال واسعًا للخوض يف غمار املوت حد التآلف معه تارة 

 أخرى.والنفور منه يف 

املوت يف شعر )مصطفى دحية( ويف قصيدته )اصطالح الوهم( من وانطالقًا من هذا املنظور نعرض لرؤية 
حيث هو ظاهرة، ولكن املوقف منه خيتلف أو يتفق تبعًا للمعطيات اليت يتحرك يف إطارها واملزاج الذي حيكم 

ه حركة إبداعه وتوجهها من خالل تردُّدات ثيمة املوت وأبعادها داخل النص الشعري يف بنيته النصّية، أو يف عتبات
املوازية )الغالف، اإلهداء، العناوين(، وجتلي احنراٍف ثيمايتٍّ ومجايّل وختييلّي داخل تصوُّر الشاعر لفكرة املوت 

وأمام تيمة املوت يفر الشاعر إىل الشعر الذي من خالله يطرح جمموعة من األسئلة/ القّيمة اليت وأبعاده بُرّمتها. 
 تُبث يف املعرفة وكنه األشياء.

راءة األولية لقصيدة )اصطالح الوهم( ومنذ السطر األول حىت هناية القصيدة يكتسح املوت السطور، الق إنَّ 
ويهيمن عليها بوعي أو دون وعي، واحلقيقة بارزة للعيان مادامت اجلزائر تعيش مرحلة أزمة مّدمرة ال أّول هلا وال 

هذا املنعطف راح )مصطفى دحية( ِوفق شرط  آخر، وطبيعة مأساة أثّرت على نفسية اجلزائريني، ويف عقوهلم. يف
ذاتية بقدر ما هي موضوعية ألهنا تلتقط قدرا إنسانيًا عامًا ومشرتكاً متثله ذات  مجايل وانطولوجي يسُم جتربة شعرية

اإلنساين يف متزقه بني اصطالح ممنطق ووهم ختييلي بداية من  مجاعية تنهض بالتلفظ يف النص، وتلخص القدر
فر( كلون يشري إىل انعدام احلياة؛ فأوراق الشجر املتساقطة على األرض يف فصل اخلريف صفراء، الغالف)األص

والشمس يف غروهبا وزواهلا يكللها االصفرار، وتعلو الصفرة وجه األموات من الناس. وهذه الصفة متتد من بنية 
موت معنوي للحياة يف واقع )دحية(؛  العنوان إىل بنية النص؛ ذلك أن الوهم كان سببًا يف املوت احلسي نتج عنه

فال شيء سوى هذا الوهم الذي اختلف الكثريون يف وضع اصطالح له، ويف نفس الوقت يزحف على اجلميع 
باملوت. وهنا حياول الشاعر الثورة عليه، فانطلق باجتاهه يضربه بعنف بوصفه رمزاً للموت يف رمزية لونه األصفر، أو 

 هذه الثورة يف وجهها اآلخر ثورة ومترد على حياته املّيتة بسبب الوحدة والعزلة واالنزواء. فعل احملو الذي ميارسه. و 

ن اخلطاب الشعري ابتداء من السطر األول عن زمـن األوجـاع والفواجع اليت ال  تزال آثارها تسكن علِ يُ 
اريخ املنقول عن املصادر الوعي الشاعر، وينفتح النص الشعري على التاريخ من وجهات متعددة، لكنه ليس الت
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التارخيية، وإمنا حلظة إعادة تشكيله وجعله متخيال شعريا. إنه وثيقة تارخيية تشهد على تاريخ حافل بالصور حول 
فعنوان النص هو عنوان الديوان، وميكن أن نتلقى شفرة داللية أخرى على عمق هذا  .)اجلزائر/األزمة، اجلزائر/األمل(

نوان، بتفاعل آخر لكنه حاّد، حيث يصّدر الشاعر ديوانه بإهداء يقول فيه: "إىل مصطفى التفاعل بني النص والع
)اصطالح الوهم( من منظور مثييت ليغدو دحية .. رمحه اهلل"، وتفاعل آخر وهو الغالف املليء خبطاب املوت، 

ثر تداواًل يف عامل الشعر احلياة واملوت يعكس تنوع الشعر اجلزائري املعاصر يف طرحه واحدة من الثنائيات األك
نفسه، كما تعكس الذات املعاصرة يف قلقها، وتأملها يف الذات واحمليط معاً، وهي تنتج حوارها مع املفاهيم، 
وتقّدم رؤاها حول التجربة اإلنسانية، وكل ذلك يؤكد حيوية هذا الشعر الذي يقول ما ال يقوله التاريخ أو الذي 

انطالقا من مرجعية راهنة، ومبا أن اإلنسان املعاصر مهزوم ومنكسر فما كان له يسكت عنه، ويعيد الشاعر قوله 
إال العودة إىل شكل أديب واسع اآلفاق ينفتح على التاريخ، وتقدمي احلقيقة كبحث عن اخلالص، والتحرر من وثيقة 

 جتماعي.االنغالق )احلصار( السياسي واال
 

القصيدة  بتاريخ ميالدها. وقراءة القصيدة بناًء على زمن   لقد جلأ الشاعر إىل )امليتانص( وذلك بتذييل
كتابتها يوضح أن الشاعر يشري إىل زمن اشتداد األزمة السياسية واالجتماعية والثقافية. إهنا عتبة فارقة ألنَّ تارخياً 

حيث  ( سوف يعيد كل متلٍق إىل ما قبل زمن كتابة الشاعر لقصيدته بثالث سنوات كاملة1991مثل: )أفريل 
تاريخ بداية األزمة، وتاريخ سياسي حييل مباشرة إىل األحداث اليت عرفتها اجلزائر وقتها،  1988أكتوبر 5تاريخ 

وهو حيمل دالالت كثرية ميكن أن نتبنّي دالئلها من خالل حتليل القصيدة. وميكن بعد القراءات األوىل هلذه العتبة 
أشياء مسكوتًا عنها مدسوسة يف شعريته ميكن أن تكشف  أن نكشف خبايا النص، ونكشف عن نواياه فثمَّة

ا قد تعيدنا إىل بنية النَّص من  ا أكثر من غريها أهنَّ عنها عتبة تاريخ نشر القصيدة بوصفها عتبة غاية يف األمهيَّة، رمبَّ
 جديد وفق رًؤى تقع يف حيِّز اليقني بعد أن كانت تتأرجح بني الّظنِّ وبني اليقني.

 –( ميكن أن يستنطق من النص 1991كتابة قصيدة دحية )اصطالح الوهم(، وهو )أفريل إنَّ زمنًا ل
أكثر ممَّا أعلنه ظاهره. فإذا اجتهنا تصاعديًا من حيث متاهيها عتبًة مع  -بوصفه عتبًة تكسر أفق انتظار املتلقي

حقيقة ال ومها مثبٌت زمنيا  لقطة اخلامتة؛ فإهنا تعلن عن مفارقة تناصيَّة ساخرة ليغدو )اصطالح الوهم( الذي
فاً  ومكانيا، وعتبة إذا تتبعّناها داخل الّنص اكتشفنا قدرهتا على إعادتنا إىل معظم قصائد الشاعر، فهي حتمل كشر
مضيئأ ملسكوٍت عنه يف القصيدة تآزرًا مع بقّيتها، لتحمل لنا تأويال ممكنا مل يتمَّ إال حني تآزرت العتبات بدءاً 

 بري من شعريتها، وشعرية عتباهتا.بزمن كتابة القصيدة، لصنع جانب ك -وال نقول ختاماً  –ًء بالعنوان وانتها
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كتأطري لألحداث هي الفرتة الزمنية اليت عرفت 1991الفرتة التارخيية اليت حددها الشاعر يف أفريل  إنَّ 
بفوز )اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ( يف حتوالت اجملتمع والسياسة، والفرتة التارخيية اليت ال متّحى من الذاكرة ابتداء 

االنتخابات التشريعية. لقد تقّصد الشاعر هذه اإلشارة الزمنية لعرض إيديولوجيته املناهضة للسياسة، فربَط التاريـخ 
(كان بداية األزمة، والتغري يف معامل املكان، 1988بالسياسة واجملتمع. ولإلشارة إىل أن تاريخ انقالب )أكتوبر 

نكون أمام لوحة توثيقية وقصدية يف اختيار التاريخ، فيصري لألرقام مسوغ لالشتغال اإلميائي، فنحن يف  وبالتايل
فرتة التسعينيات وحتديدا الشهر الذي يؤشر على رصد زمن قاس وعنيف كان املوت عالمته. فاملوت موجود 

وتى(، ولكن )بالتذكر( الذي ال حيل حمل نستدعيه مع األحياء أحياناً لنميتهم وهم )أحياء(، وعلى الضد حنيي )امل
)الواقع( و)الوجود(. واملوت هنا فعل غياب وأيضا تكمن حالة )وعي( التفاصيل، وفهم توثيق احلالة )فقدان 

 ديق شاعر( ال ميوت يف )الذاكرة(.ص
ياراً للخروج من هناك يف النص تنازَُع املوت واحلياة على الكائن/اإلنسان، وجتاذبـَُهما إياه؛ إذ يبدو املوُت خ

حياة جدباء.. ويتخذ الصراع شكاًل مادياً، وآخَر نفسيًا داخلياً، كأمنا هو صراع بني الوجود والعدم، غري أن 
العالقة هنا عالقة تبادلية، فقد تكون احلياة وجوداً واملوت عدماً، ولكن أيضاً ميكن افرتاض العكس متاماً. ال تعود 

 جوده، فال شيء مأساوياً باملطلق.اية، لكنهما يرتبطان بقدرة الكائن على حتسس و ثيمتا احلياة واملوت بداية وهن

لقد انشغل نص الشاعر هباجس املوت كصنو للحياة، أو بوصفه أحد الوجوه املكّملة هلا، فكأن ال 
ما يشري واملوت حمورها الذي تدور حوله، وهو  استمرارية هلا من دونه، وال فكاك له من حضورها الكتمال معناه.

إىل أن احلياة امتداٌد للموت كما املوت امتداٌد للحياة. مثة املوت واحلياة يتقابالن ويتجاذبان اخليوط، تتوازى حالة 
االغرتاب مع حالة املوت مبا يشري إليه من غياٍب وانقطاٍع عن احمليط، يف إحالة إىل مأساة تعيشها األمة، والذين 

ك الذين اكتووا بنار األزمة األمنية اليت أوجدت أزمات فكرية ونفسية حفرت عانوا جرّاء هذه املأساة هم أولئ
 عميقاً يف دواخلهم. 

وهناك فلسفة للموت وذلك بواسطة جتريده وجتميله حىت ميكن التغلب على صورته يف الواقع. إنه مبثابة 
وت يف سبيل احلياة واخللود وذلك انتصار اهلزمية من خالل اإلميان مبوقف، حيث يتداخل املوت باحلياة أو يغدو امل

من خالل مزج احلياة باملوت واليأس باألمل يف جدل حي عميق جيعل للحياة امتداداً على املوت، ولألمل انتصاراً 
جمسدا انتصار الروح املقهورة على  ةعلى اليأس من خالل الفكر اجملرد الذي يظل قاباًل للتحقق والوقوع يف أية حلظ

ولو كان يف ذلك حتطيم اجلسد وتالشيه. حينئذ ال حيتاج الشاعر إىل تزيني صورة املوت وإدخاله واقع املوت حىت 
يف وحدة مع اجلدل مع احلياة بقدر ما هو يواجهه كنقيض سليب ميكن االنتصار عليه ودحره بارتفاع معنويات 

 الروح واإلرادة عند اإلنسان.
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وته، أو مبعىن آخر البحث عن إمكانية وضع احلياة ويف سياق البحث عن توصيف شعري حلياة الكائن وم
واملوت يف سياق واحد، من دون الفصل بينهما، جيعل الشاعر املوت واحلياة كاًل واحداً، ويلغي بذلك فكرة املوت 

 ئن.املطلق طاملا أن احلياة حبد ذاهتا ليست مطلقة بالنسبة للكا

ملصاحبة له ال يسعنا معه سوى اجلزم بأن )اصطالح واملوت هذا اللفظ املهيمن مع اجملموعات اللفظية ا
الوهم( حديٌث عن )املوت( بالدرجة األوىل، وأنَّ املوت نقطة التمركز اليت يتمحور حوهلا هذا اخلطاب الشعري. 

و بالدخول إىل عامل  النص فإن هناك عنصر ال  .واحلقيقة بارزة للعيان مادامت اجلزائر تعيش مرحلة أزمة حقيقية
الوقوف عنده؛ حيث يساعدنا فيما بعد على فهم األبعاد النفسية للقصيدة، وهو دالالت املوت يف النص  بد من

 قوف على قول الشاعر منذ البداية:الشعري؛ وذلك بالو 

ة: أك تشفُت ألموَت  حيَن 
 
 في ألمرأ

ُت 
أ
رجا

أ
 أنتحاري  أ

رَ  كْي 
أ
 وني في بُ ى ِسقط ألذين تعقَّ أ

 .(1)تضاري أحْ 
ديث هو شعر وجود يف املقام األول، فقد أصبح معروفًا أن الشاعر يف العصور ال عجب أن الشعر احل

املختلفة من التاريخ العريب القدمي كان صوت اجلماعة يف املقام األول، وذلك تبعاً جملموعة من الظروف االجتماعية 
وجتربته الشخصية حنو العامل  واالقتصادية والتارخيية، بينما الشاعر املعاصر هو الشاعر الفرد الذي ينطلق من ذاته

فهمًا وحتلياًل ووعيًا وتعبرياً. لقد اجتمع حضور شبح املوت بقوة يف هذا املقبوس الشعري، وهذا احلضور هبذا 
التكثيف يرسخ من دالالت املوت يف النص، وأنه انتقل هبذا احلضور من كون املوت كان يشّكل لدى الشاعر 

مشهدي ماثل للعيان، وهبذا احلضور لدالالت املوت يف القصيدة منذ البداية  أزمة نفسية يعاين منها إىل جتسيد
تتشكل لنا النقطة اليت سننطلق منها لفهم العالقة بني سطور القصيدة، ويفرض النص علينا بسبب أصداء 

 املوت، ومسالكها من مواقف ورؤى. انشغاالته واشتغاالته الوقوع على عتبة مقامات

ا وكذلك القصيدة يف التو إىل )املوت( هذه الدالة اليت تصحو معها أسئلة كبرية، فاملوُت الديوان ينقلن إنَّ 
املوت انتباه جديد حبسب مقولة علي بن أيب طالب "الناس يف غفلة فإذا ما ، و وجه آخر للحياة وليس هناية هلا

ا إىل جماالت صوفية ووجدانية، ويف ماتوا انتبهوا"، وهبذه الدالة اليت تفارق الوعي الشعري حتديدا الذي قد ينقلن

                                                           
 .64 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(1)
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فعل توقع دائم من القارئ يستهل )دحية( جتربته وكأنه بذكر هذه الدالة احليوية الغيبية يقودنا إىل الربط بني الواقع 
الفيزيقي احملسوس وبني الواقع امليتافيزيقي، فالشاعر يقودنا إىل املوت يف مطلقه، ويف صحوه وغيابه معا منذ 

 يا ينتهي باالحتضار أو االنتحار.وىل الستشفاف الداللة سواء كان هذا املوت كلالبدايات األ

وعند التوغل يف النص نسجل مواطن جتليات املوت اآلتية: حضور الشاعر امليت، ومبدأ املوت، ولغة املوت 
يف النص يئد (، و  –يكبت  –املقربة  -احتضاري -واحلداد وباألخص توظيف وحدات لغوية مشرتكة )انتحاري 

صيغة الـ)أنا( اليت حتيل على الشاعر الذي يرد حالة عالقة بني االحتضار وتوقع املوت والنية يف االنتحار، أو عودة 
 وانبعاث للميت يف حديث عارف بدهاليز املوت. 

لغة )دحية( يف هذا النص ال تكتفي بأن تتغري وفقا ملتطلبات عصر ما، بل تتعدى ذلك إىل شحن  إنَّ 
فردات املوت واالحنطاط النابعة من أعماق شاعر عاش يف عصر مليء بالتناقضات والتهميش على نفسها مب

املستويني اإلنساين واألديب، وبذلك تتحول لغته من تعبريية إىل أداة، فاملوت ال حييط باحلياة فقط، وإمنا يوّلدها كي 
ىت اجتمع فيها املوت مع احلياة، وكانت الغلبة يقتلها ليبقي وحدة احلياة، والقصيدة عنده ال تصبح شعرية إاّل م

وعليه فأن املوت هنا يف مجيع أشكاله هو موت رامز مزدوج  دائما للموت، فهو يكتشف املوت ويؤجل االنتحار.
  .الداللة جزء منه ميثل إحياء معىن احلياة واجلزء اآلخر ميثل موت معىن احلياة

إلنسان، وأزمته مع احلياة كوطن ومعيشة، وتتضح هذه وحيمل نص )اصطالح الوهم( يف طياته عذاب ا
 احلالة من النداء املتكرر الذي أطلقه الشاعر، واملتبوع باالستفهام يف قوله: 

 يا ياء عمري:

لف ألُهوية وجهة؟
أ
 (1)هل إلى أ

 

ناال لت تداعيات املشاهد يف النص إىل صراخ  تؤكده الياء كإعالن من الشاعر أن الشقاء والتعب لقد حتوَّ 
منه، وأن املوت هدد تواجده، كما أن هذا النداء يوحي بأن وطنه يضيع منه، أو أن الوطن غّيبت املوت مالحمه 

بعيدا عن اخلوض يف التأمُّالت الفلسفية للموت، وارتباط القصيدة بالواقع االجتماعي فصار غريبا عنه، و 
 ر مطلبُ ته امليتافزيقية. ويف هذا الصدد حيضُ والسياسي من غري أن ترهتن به ينسف الشاعر هيبة املوت وسلط
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اهلويّة، واالنتماء اليت ال ميلك الشاعر إاّل أن يُؤثر موته الشخصي لكي تستمّر احلياة ، وتنتصر اهلوية اليت حياول 
العنف واإلرهاب طمسها، فالياء هي أخر احلروف األجبدية، وآخر حرف يف )عمري( فهي هناية حياة الشاعر اليت 

يفضح ُعري املوت . فدحية "تأخر يف تقدميها ألجل اهلوية كحرف األلف الذي نبدأ به حياة حروف األجبديةال ي
وُجبنه باإلشارة إىل كونه ال يستطيع أن ينال من ضحّيته سوى األعضاء اهلّشة، لكّنه يف املقابل ال يقوى على 

جتربة ، و (1)"ملكوت األفكار والتوهُّج الرمزي واجلمايلابتزاز محولته الرمزية تلك اليت ستمّكنه من املكوث خالداً يف 
الكتابة لديه مرتبطة بتجربة املوت اليت تتعاىل على عامل املظاهر بشىت عالقاته ومستوياته وتغرق يف عمق التجربة 
ه الذي هو االمنحاء والتالشي حينها خيتار الشاعر املوت كإمكانية ملعانقة حياة حقيقية متحررة من موت جتسد

احلياة يف واقع مرتدي مسته عدم الوضوح والعقم والعجز،  فاإلنسان ينضج ويكتمل باملوت ألن فيه خالصه من 
عامل جوهره التشويش والنقصان، واختيار املوت فيه إيذان باالكتمال، و"إذا اختار موته، إذا حقق حريته يف املوت 

بح بالتأكيد إنسانا حبيث لن يبقى هناك مطلق وحرية موته، فإنه أدرك املطلق وأصبح هو املطلق، بل أص
  .(2)خارجه"

وقد جاءت ترانيم الصوت يف القصيدة متسقة، وزفرات الشاعر اليت ينفثها أمام راهن املأساة درامية، وجتسد  
كل ذلك على صعيد صوت حرف السني الذي تكرر مرات عديدة كصوت صفريي ميكننا ربطه بتلك الزفرات 

ر كحٍد أقوى إلثارة االنتباه للنص )سقط ـ سخاب ـ أنساغي ـ سرقت ـ سائل ـ املساء(، وتوالت اليت يطلقها الشاع
وأزمة الواقع اليت السني يف كلمات ذات دالالت خمتلفة، ولكنها تتسق وخلجات اإلحساس باألمل والفاجعة، 

طق خالل التلّفظ، وهناك النرب وقد جاء النرب فجائيًا يعرتي أعضاء الن .دفعته إىل ذلك اإليقاع اهلامس احلزين
علَّه( وجاء يف كلمات ذات دالالت خمتلفة تؤدي ذات  –تعدُّ  –املهيمن كالشدة يف كلمة واحدة )تعقبُّوين 

الغرض املأساوي االستنكاري. ويشكل القاموس اللغوي معجما يستقي من احلداد واملوت عامله اخلاص، وجيعل 
عجب أن تتكرر كلمة املوت ومشتقاهتا، حيث يتجلى الشعر كإنصات، ويف من املوت بؤرة داللية أساسية، فال 

 املقابل يرفض العنف اإلنصات. وكبوح متمرد، ويف الضفة األخرى يرفض العنف البوح والتمرد معا ألنه ابن القمع.
 
 ألفيتهم/ /أرى/تعقبوين ا أزمنة األفعال املستخدمة يف النص فيغلب عليها املاضي كما )اكتشفُت/أرجأت/أمَّ 

/رهنُت(، فهو يتحرش باملاضي ليحييه، لكن يف آخر النص هناك مثول للمضارع بسلطته املستقبلية  /سرقتر اررتوتر
يئُد(، وهذه السيطرة للفعل املضارع يف األخري تريد أن تظهر حيوية النص املثري  كما )يتهافتون/تعد/خييط/يكبُت/
                                                           

 .49ص. 2009 بريوت، الساقي، دار ،1ط. درويش حممود شعر يف املوت مجالّيات: لسالم عبدا ساوي،امل(1)
(2)Maurice Blanchot; l espacelittéraire; ed; Gallimard; 6 - 1955;p 129 



  

 

259 

مع كل قراءة يعلن مترده على واقع ميوت وينجر للوراء. كما أن  للحدث يف مقابل ماض مات فالنص يبقى حاضرا 
كل هذه األلفاظ اليت اعتمدها الشاعر للداللة على صدمة املوت والشرخ الذي حيدثه، جيعلنا نشعر أن نزعة 

أن االكتمال عند الشاعر منفية وغري موجودة ما دامت يف قناعته أن املوت ال يقهر، وأن السفر والرحلة مستمرة، و 
 .للموت بقية

عقد مقارنة بني سطور الرحيل مع الشاعر عرب طبقات اللغة لنرتاد أماكن مستحيلة الستطعنا ولو حاولنا 
 االستهالل، واخلامتة اليت يقول فيها:

  
 ا ِمرَودُه ويكبُت مَ  يخيطُ  المساءُ  كانَ 
 جاهةِ الوَ  اليلِ عَ شَ  نْ ى مِ تبقَّ 

 .(1)الَوْحم علَّه يئُد اشتباهَ 
مباشرة أن االستهالل كان إعالنا عن املوت ووجوده، وأن اخلامتة كانت استمرارا للموت، وكأنه يف  فُ نعرِ 

آخر املطاف بدأ من حيث انتهى فاملوت تعرية لوهم احلياة، وتعرية للجسد وتطهري للدواخل كل ذلك يف عامل 
ختفه املغامرة، بل وجل إليها )مصطفى دحية( الشعري الذي جند أنفسنا من خالله يف خضم حساسية شاعر "مل 

والزمها. خاض فيها، وأخرج منها نصوصا مضمخة بالتجريب، واملعاين العميقة للروح ال مبفهومها الديين الصرف، 
بل بداللتها الوجودية القلقة السائلة عن املصري واملستقبل واألفق. كانت أسئلته الشعرية نابعة من جسد أرهقه 

ملمنوع، هلذا روت نصوصه التفاصيل، خلقت كسياقها تارخيا خاصا، سرّبت من غري جتريد الفقه وأرهقه باحملّرم وا
إخل، تيمات جتتمع وتلتف يف بنية نصوصه، …انتباهاته ورؤاه وآراءه حول احلياة، اهلل، املوت، اجلسد، الوطن

ي جتريدي الذي يرتدي ، كل ذلك يف احتجاج إشراق(2)فضاؤها هذا البحث الدائب عن التجديد واحلداثة والتفرد"
 ،قناع التصوف على املستوى السطحي للنص وسيتبطن املأساة الوطنية على مستوى البنية العميقة ويثّورها وجيادهلا

 وانطالق شعرية جديدة مبثابة طريق مؤكدة حنو خلود من نوع آخر. خلود ال خيالطه اخلوف من امليتافيزيقا.
 
دة داال على القطيعة مع املاضي واملؤسسي والغييب، وكانت االندفاعية  كان فعل اجلرأة الذي انتهجته القصي  

كلها تعكس الرغبة احملمومة يف بناء إنسان وعقل جديدين ينتميان بشدة إىل احلاضر وإىل املستقبل. فهذا النص 
عودة إليه نبت يف بيئة اخليبات وبالتايل تأسس مبفارقات مربكة داخل واقع سريايل؛ أي انطالقا من الواقعي و 

                                                           
 .66 ص السابق، املصدر. الوهم اصطالح: مصطفى دحية،(1)
 .71 ص السابق، املرجع. جزائرية شعريات: املفرد الصوت :بكر أبو ،زمال(2)



  

 

260 

ثر باللغة. وما دام هنالك واقع فوضوي متفجر فهنالك التعبري اللغوي بنص جمنون ومرتبك ومشوش وانكفائي، ومبع
 يأيت من جنون اللحظة وفوضاها.

 
لقد كانت لألزمة التسعينية وانتشار ظاهرة )اإلرهاب( اليت عرفها اجملتمع اجلزائري أثرها الكبري يف تشكيل 

إاّل أنه وسط هذا الدمار  يت طبعها اليأس والضياع والقلق واإلحساس بالغربة اليت أمثرت جتربة املوترؤية الشاعر وال
الشامل واإلحساس باالنتماء مل يفقد الشاعر احلداثي األمل يف املستقبل فظل حيلم بالتجديد رغم ثقافة العنف 

دسًا له طقوس. وثقافة طالت الوطن لتمأله بالدم، اليت هي ثقافة احملو والسحق وااللتذاذ بالقتل باعتباره عرفًا مق
وتقوم بسحق األجساد وقطع الرؤوس. فما حصل يف اجلزائر من مآسي ما هو إال عملية قفز على التاريخ أو 

وكان مشهد املوت يف كل سطر تشخيصا لطريف املعادلة: صناع املوت يف  أحياء سّنة )ثقافة( كان هلا ضحاياها.
   ه هي املعادلة اليت حرص النص على أن يربزها كمحصلة أخرية.مقابل القتلى. وهذ

هكذا تراوحت جتربة الشاعر بني األمل واليأس، حيث شكلت املعاناة البؤرة اليت انصهرت فيها بشكل 
متواز إيقاعاهتما، وكانت للظروف َدخرل يف ما كتبه الشاعر يف هذه املرحلة، ورغم ذلك مل يستسلم للواقع املهزوم، 

نتهى بعد صراع طويل مع ذاته إىل تَبين نظرة أكثر واقعية، وارهتنت جتربته الشعرية مبدى إميانه جبدلية احلياة وا
بني ما هو وما  .وهنايته بني بدايته .واملوت كما آمن أدونيس بأن "اإلنسان هو جدال بني حياته وموته

قبل، ومرتبطة باحلاضر هي نوع من املعاناة املتضمنة . وجتربة احلياة واملوت باعتبارها مشدودة إىل املست(1)سيكون"
قصيدة دحية مثقلة مبعاين املوت الذي يتخذ بعدا للتحدي، فهو للموت، وحافز مفعم باحلياة والتجدد مستقبال، و 

 يرى أن جتاوز األزمة لن يكون إال مبزيد من املواجهة، وقد عرب عن هذا حيث يقول:

  (2)ورهنُت هذأ ألموت
 ت مبختلف أبعاده ومستوياته وأشكاله يتصدَّر ذاكرة كل إنسان لعدة اعتبارات:املور  إنَّ 

 دينية تتمثل يف كون املسلم فطر على اإلميان القبلي بأن املوت قدر حتمي. -

اجتماعية قد تقتضي من اإلنسان عدة مواقف كاجلوار والصحبة والقرابة وكينونته اجلمعية أن يشهد  -
بعض جتليات انزهاق األرواح أو انسفاك الدماء أو زيارة  -عن كثب  -و ما بعده، فيعاين مراسيم ما قبل املوت أ

 املقابر...
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 نفسية تتمثل يف طقوس ترتتب وجوبا عن مستلزمات املقامات السابقة. -

ثقافية حيث يعايش اإلنسان حلظات احتضار أو انتحار مث موت أبطال يف مقامات فنية )سينما،  -
 صة...(.مسرح، رواية، ق

واقعية )رحيل مبدعني ومفكرين وأعالم للثقافة العامة..( ناهيك عن حفالت التعازي والتأبينات  -
 فع بكساء جنائزي بصيغة أو بأخرى.واعتبارات أخرى تتل

منا هبذه االعتبارات خلصنا إىل أن حالة املوت شأن عام أوَّل مهما اختلفت مسالكه يف اجتاه وإذا سلَّ 
ي وانتحار وحادثة سري، أو يف اجتاه اجلماعة: حروب وبراكني وزالزل وفيضانات وأعاصري يف اجتاه الفرد: موت عاد

الفناء، مث شأن خاص يف بعديه الفردي والعائلي. وهذا ما يلزمنا بتجاوز مستواه العام إىل مستواه اخلاص؛ أي 
جا( حيث تتصارع فيه طاقة الغياب مع االنتقال من ذاكرة اجلماعة/البشرية إىل ذاكرة الفرد )مصطفى دحية منوذ

حضور احلياة يف عامله الداخلي اليت تستعيد صوهتا اخلاص فيما وراء النهايات احلامسة. ويتجاوز )دحية( املوت من 
خالل تأويله كحامل حلياة جديدة قيد التشكل دائما؛ ومن مث ختتلط حلظات االغرتاب يف النص بالبحث عن 

فيه الشاعر مجاليات أخرى للحياة ال تنفصل عن حياة حلمية تتحقق فيها نوازع وطن، أو مكان آخر يعاين 
االلتحام األول باتساع العامل، ورحابة الصوت الشخصي/الكوين. وميكن رصد أشكال املوت من خالل لوحات 

 ا يأيت:التوقف املتكررة فيه أو يف الغياب أو يف اخلوف، وما حيمله من داللة التوحد اجملازي بالفراغ فيم

 الموت/االنتحار:  -1

 
ة:
 
 حين أك تشفُت ألموت في ألمرأ

ت أنتحاري 
أ
رجا

أ
 . (1)أ

مسلكاً لوصال املوت، وقد ُوجدت هذه الظاهرة عند العرب مثلما  suicideيف اجتاه املوت يُعترب االنتحار
نتحارية: االنتحار ُوجدت عند غريهم من األمم، وهو فعٌل قدمٌي/حديث، واالنتحار أنواع تبعا لتصنيف األفعال اال

، فمحاويل (2)الفوضوي، واالنتحار اإليثاري، واالنتحار األناين، "وحُتدد طبيعته عندما يفقد املرء معىن احلياة"
االنتحار ينظرون إىل احلياة على أهنا )ال تطاق(. فإذا كانوا يشعرون بذلك، فهم حتًما ال ميلكون بدائل وخيارات. 
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ئيلة جدًّا فهم يُقرُّون أن موهتم أفضل من مساعيهم وكدحهم إلجياد معىن حني ومبا أن فرص التغيري لديهم ض
تنعدم إطالقًا مثل هذه املعاين؛ إذ ذاك فإن االنتحار يغدو )اخليار النهائي(. وقد تنوعت وتباينت طرق االنتحار 

لى االنتحار: أمحد العاصي، واختلفت مسبباته، وتعنينا منه اإلشارة إىل إقدام عدد من األدباء العرب املعاصرين ع
إمساعيل أدهم، فخري أبو السعود، وخليل حاوي. وكتابات هؤالء تشف عن نزوع كامن حنو املوت. ومهما يكن 

لالستنزاف  يبقى االنتحار شيئا رهيبا وقرارا قاسيا وطريقة متوحشة يف صنع املوت، ووسيلة ملدامهة املوت تالفيا
 اجلسدي زمن االحتضار.

مما يعين تدمري  يثري انتباهنا يف هذا النص هو سعي الذات إىل تدمري نفسها بشقيها احلسي واملعنوي ما لُ وأوَّ 
جمازي يشري إىل ذلك النوع من  الروح كتصعيد يذوب وينحل وحتول مساته باالنتحار وإزهاق اجلسد ذاته حىت

األول، وباعتبار اجلسد  باملقام املوت االختياري ونفي الذات خارج الفضاء اإلنساين بوصفه فضاء اجتماعيا
االجتماعي تتطلب تقويض أركان وجوده املختزن يف  امتدادا للكيان االجتماعي. ومن مث فإن االنقطاع والعزلة عن

 اجلسدي هو تقويض رمزي للكيان االجتماعي، واقتالع لألنانية عرب تدمري احتياجاهتا الذات؛ أي أن حمو الوجود

حنو ذاهتا اجلسدية دافعة  نف الذي كان من املفرتض توجيهه حنو اجملتمع ستوجهه الذاتاجلسدية، وهكذا فإن الع
 التواصل مع ذاهتا. إياها إىل التفتت واالحنالل متحررة من إعاقتها إياها عن

واملوت بوصفه مأساة انطولوجية كما يصورها املنت الشعري املتخيل، واملوت بوصفه حدثا يوميا مألوفا 
نطقية حلياة كل فرد، كما يعرضه الواقع .فلقد اختار الشاعر إرجاء انتحاره ماحنا نفسه احلياة ورؤية يشكل هناية م

الذين تعقبوه يف احتضاره ، هؤالء املتهافتني على سخاب الضوء كالفراشات اليت ترقص حول األضواء لتمنح 
ستقصاء الدقيق والتضاد العنيف ترتسخ نظرة نفسها املوت باالحرتاق، وهبذا التقابل بني عاملني متضادين، وهبذا اال

الشاعر إىل املوت بوصفه مأساة انطولوجية، وتتهمش نظرة اآلخرين له املضادة اليت ترى إىل املوت بوصفه حدثا 
 يوميا مألوفا يشكل هناية منطقية حلياة كل فرد.

طيين منه، أما روح فاملوت عند )دحية( هو موت مادي فيزيائي ال ينال من اإلنسان سوى اجلانب ال
األشياء فهي قادرة على مقاومة املوت وهزمه، واملوت الذي خيشاه الشاعر هو موت قيمة التحدي لديه مبعىن 
عجزه عن إثبات وجوده، وموت قدرته على الصمود؛ ألن مواجهة الواقع والتصدي له من شأهنا مقاومة املوت. 

كتشف املوت ورأى ما رأى ليعيد النظر، ويؤجل موته، ويعود إىل فتجربة املوت عند الشاعر هي جتربة عميقة ألنه ا 
الوجع واألمل، ويرى الذين تعقبوه يف احتضاره، فيصبح املوت هو احلياة، واحلياة هي املعاناة، ومن هنا يبدو هذا 

 االستعداد للموت، وهذا الرتتيب للرحيل. 
 



  

 

263 

 الموت/االحتضار:   -2
رَ  ْي كَ 

أ
 في وني بُ عقَّ ألذين تَ  طَ ى ِسقْ أ

 .(1)اري تضَ أحْ 
اخلوف من املوت يسري جنًبا إىل جنب مع اخلوف يف احلياة ومن احلياة واالخنراط يف مواقفها، ويتضمن  إنَّ 

اخلوف من مظاهره املختلفة كالفراق والفقدان ومواجهة اجملهول وفقدان الوقت، فهناك إحساس حاد بذلك 
ه إال من داخل جراح رمزية. و"اخلوف انفعال سليب يوجد لدى يطالعنا يف )اصطالح الوهم(، والشعرية ال تنعقد في

اإلنسان واحليوان، ومييل اإلنسان عادة إىل اخلوف من اجملهول والغريب واخلفي وغري املتوقع. ويف املوت جوانب  
كثرية جمهولة وغامضة وخفية وغري متوقعة، كما أن املوت خربة جديدة غري مسبوقة. من أجل ذلك خياف كل 

. واملخاوَف من أكرب منتجات الوهم. فاخلوف يستخِدم الوهَم (2)ن تقريبا من املوت، واخلوف صنو الكره"إنسا
أداًة لكي حياِفَظ على بقائه ولكي يتحقََّق. فاخلوف هو أحد أسباب الوهم. والوهُم يرينا العامَل كما نرغب حنن أنر 

ه، ومن جهِة يكوَن. واخلوف ذايت والعامَل موضوعيٌّ، والوهُم منسوج  من اخلوف، والواهم من جهٍة ضحيُة ومهِر
ه برفِضه التحرَُّر منه، وقلق االحتضار يشري إىل "نوع من القلق )...( وما يستتبعه من آالم  أخرى متواطٌئ مع ومهِر

  .(3)ومعاناة يتصوَّر بعض ذوي القلق املرتفع أهنا مربِّحة وعنيفة"

قارب احملتضر وأباعده، وشعائر اإلغراق يف طقوس املوت، واإلحساس مس كذلك )فرجة املوت( من أنا نلر إنَّ 
بالعزلة والوحدة، وأن االحتضار شاهد إثبات على وجود املوت، وما يستشعره احملتضر من أحاسيس ترتجَّح بني 

ن املوت احلقد والغضب والرعب والرأفة والشفقة، وحتمية املوت القائمة يف الزمان واملكان، وأن احلياة وهٌم، وأ
اغتسال من أوساخ الداخل واخلارج، والرغبة يف استعادة الكينونة، ودقة اهلوة الفاصلة بني احلياة واملوت، 
واالنكسار احلتمي أمام هذا القضاء، وأن املوت اخنراط يف زمن آخر، وجمزرة آتية ال ريب فيها، وانتقال إىل منطقة 

  مبستوييه اخلاص والعام، واملوت يف أبعاده األزلية األسطورية.البياض واحملو والنسيان ونفي للحياة، واملوت 

 الموت/ القلق :  -3
 ..ال

 ل شكل للمعنى
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وأبي قائم  في ألوْقف
ُ
 ل

ْين
أ
نساغي أْرتوْت من ترجمان أل

أ
 أ

 (1)عنديتي سرقْت صياصي ألمقبره

 ساّر، وشعوٌر مكدَّر عترب املوت من أقوى املثريات اليت ترتتب عليها حالة القلق الذي هو "انفعال غرييُ 
بتهديد أو همٍّ مقيم، وعدم راحة واستقرار، وهو كذلك إحساس بالتوتر، وخوف دائم ال مربر له من الناحية 

اليت تشري إليها ومن بني املوجودات املتناقضة . (2)املوضوعية، وغالبا ما يتعلق هذا اخلوف باملستقبل واجملهول"
وقلق  ،الشعري جتاور لفظيت املوت والقلق، واحتالهلما ملساحات واسعة منه اليت ينبين عليها املتخيلالقصيدة 

وعلى هذا املستوى كانت القصيدة يف ، (3)املوت "حالة انفعالية غري سارة يعجل هبا تأمل الفرد يف وفاته هو"
ذحبٍة، أو يف احملّك الصعب تكتب شهادهتا املخفورة باالستعارات احلّية، وتلتقط تلك اللحظات الدمويّة يف م

جمزرة، حيث مل يتواَن )دحية( عن أن يواجه املوت بقّوٍة يف "نوع من القلق العام غري اهلائم أو الطليق، والذي يرتكز 
وبالتايل "فإن املوت سيغدو إسرتاتيجية . (4)حول موضوعات متصلة باملوت واالحتضار لدى الشخص أو ذويه"

 .(5)الذي تستحق به احلياة أن تُعاش"أساسية السرتجاع الكيان الروحي واملادي 

وإذا اعتاد التحليل النفسي الربط املباشر بني القلق واملوت فإن الشاعر يف القصيدة يتعامل مع القلق ال  
كنتيجة للخوف من املوت كنهاية للكائن أو كبوابة مفتوحة على اجملهول، بل جيعل القلق حالة من حاالت 

ة متوجسة ال تصارع اآليت وال تندم على ما فات بل تصارع احلاضر الذي حتول الصراع، حالة جتعل الذات متيقظ
إىل مستنقع، أو هكذا حتسه الذات يف القصيدة. وتصارع اآلخر املرتبص بالذات أيضا. ويف بعض احلاالت فقط 

رك هنا مبدأ مقاومة يرد القلق باملعىن التقليدي عندما متيل القصيدة بالشاعر حنو املقربة؛ أي الغياب واملوت. فيتح
يف نوع من االرتداد الذي يولد نوعا من التفكري يف  حالة وجودية قلقةاملوت، ومقاومة الواقع يف آن واحد. يف 

 .الذي من خالله جند ضمنيا حتٍد لألمل والفجيعة ما دام االرتداد فيه نوع من السلوان والعزاء
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 الموت/المقبرة:  -4
 (1)برهقْ اصي ألمَ رقْت صيَ تي سَ ديَّ نْ عِ 

إذا كان املوُت قدرًا أونطولوجيًّا اَل يستطيع اإلنسان هزمه وقهره، فإّن الشاعر ينسج وُيشيِّد واقًعا آخَر موازيًا 
للواقع املاّدّي احملكوم بالّتالشي واالندثار؛ واقًعا جيعُله يتخيَّل عنديته تسرق صياصي املقربة غري عابئ جباَلل املوت 

ى آخَر النكساراته وخساراته اليت حيملها داخل جدران ذاته. وهل داللة القرب إال وسطوته، ماحنا لنفسه صدً 
تصريح باملوت، غري أننا أمام ربط للقرب بالصياصي، فيصبح املعىن أعمق حيث قتل األمل والنتيجة موت املستقبل 

 يف قصيدة تذكر املوت، وتصوره وتواجهه بالذاكرة والذكريات.

 عشق املوت من خالل:ويبدو الشاعر ممتلئا ب

 ما شهده من أحداث وفواجع للموت، ومعايشة بعض حاالت املوت. -

 الرغبة يف استكشاف أسراره. -

 تصدَّر لفظ)املوت( الرتبة األوىل من حيث احلضور يف مسار الشبكة اللغوية. -

 جتاور مجيع أنواع املوت: )احملو، االنتحار، االحتضار، الوأد(. -

وم )احملو( بشدَّة، وهذا الفعل تربره من البداية عتبة الغالف املتمثلة يف اللوحة يوظف الشاعر مفه -
 ية انتهاء بالنص )اصطالح الوهم(.التجريد

 وميكن إمجال ما سبق يف اخلطاطة التالية:

 املوت/االنتحــــار.  -

 املوت/االحتضار: )مريح أو استنزايف(. -

 املــــوت/ القلق. -

 املوت/املقربة.  -
 

الوأد، /املقربة، املوت/االحتضار، املوت/ون يف شعر دحية ثنائية املوت/االنتحار، املوتهكذا تتك
 .الوهم، وهكذا يقوم الشاعر بعملية االستبدال والتغيري والتنويع يف الداللة لتخصيب لفظة املوت وتوليدها/املوت

 بناء حساسيات ذات صلة مبا ومع كل هذه التنويعات على ثيمة املوت اليت من شأهنا أن جتعلها مدخاًل إىل
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يسمى الرهن واإلرجاء، وتلك احلساسيات تقود إىل الشعرية، أو جعل األشياء والتفاصيل تدور يف الفلك الشعري 
بعيدًا عن عاديتها. ويف هذا املنعطف يتجلى املوت مشكال انبجاسا وانبثاقا حلياة حقيقية تتعاىل على الواقع 

الوقت املناسب إال داللة االكتمال، ومن يعشق موته يدرك أن هذا املوت يستبطن  املادي، وليس اختيار املوت يف
عنفوانا وطاقة اخللق والبداية. حني يكتمل املوت يينع العمر، ويتحقق نضجه. والنضج الذي يهبه املوت إيذاناً 

. ووحده املوت جيدد بولوج حياة حقيقية تتحقق بعد املوت. فالذي خيتار موته يعرف جيدا أن وراء املوت حياة
شرايني احلياة، ويذكي اشتعاهلا، وحينها ميكننا القول بأن "احلياة هي املوت، سلبية املوت هي وحدها تعطي حياة 

. فمن خالل قهر املوت والتغلب عليه يتعزز إميان الشاعر بنهاية احلياة، وان هناك بقية للموت مستمرة. (1)للحياة"
 .ب واحملبة، وهذا اإلميان هو الذي جيعله يقاوم املوت وجربوتهفهو يؤمن بالوجود، وخبلود احل

هو يف عمقه تعلق بالالمرئي واخلفي، ووجه خيفي عكس ما يظهر احلياة، ويكون االنبثاق من قلب  واملوتُ 
حقيقة جامدة يشكل إذن من املوت حلظة انبثاق للحياة احلقيقية، وهنا يلتقي دحية مع الصوفية يف حلظة 

هاته اليت تشكل موتا من حيث أنه حمو وإفناء لكل تشويشات وأوهام العامل املادي العقيم. وعلى هذا  االخنطاف
الصعيد خيلق )دحية( يف نفس القارئ توترا وقلقا ناجتني عن صعوبة ولوج املعىن. هذا الكائن املختفي لتصبح 

ية( نزوات القارئ الباحث عن اللذة يف الكتابة يف هذا املنعطف مؤرقة ترمي بنا يف ضائقة املعىن، ويقتل )دح
قراءات سهلة، ويضع املتلقي أمام نص ميتلك القدرة على االستفزاز والتوتر ونفث القلق فيه بوهم خيرجه من 

 طمأنينته، ويرمي به يف متاهات املعىن، ويستفز معرفته سواء املكتسبة أو احلدسية.

اللجوء إىل اجملاز؛ أي توقف الكائن عن املوجود الفعلي  خذ املوت مرة أخرى معىن مباشرا للكلمة دونويتَّ 
واحملسوس. ويتخذ املوت معىًن مطابقا لليقني واحلقيقة كونه قيمة ثابتة ال تقبل اجلدال. ويتخذ معىن أعمق عندما 
 يقرتن حبالة من التسامي وانشداد التحول والتخلص من املادة، عندما يصبح املوت مرادفا لغياب األثر. وليس

جديدا احلديث عن ارتباط األثر بالعالمة. ألنه دليل على وجود سابق. لكن داللة األثر أعمق من داللة العالمة، 
ألنه يدل على وجود مضاعف. وجود بني احلقيقة العينية وبني الغياب املربر؛ أي أنه يدل يف اآلن ذاته على وجود 

رة وهي تتحلل يف القصيدة أو يف كيمياء اللغة، ومن متناقض هو الغياب واحلضور يف آن. بينما الذات الشاع
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معاين املوت يف هذه القصيدة وأبعاده أهنا تصبح بني يدي الشاعر موضوعة للتفكري وبوابة حنو الفناء؛ أي حنو 
اخللود والبقاء. وهذا النمط من التعبري عن الذات باملتناقضات يسود سطور القصيدة كصيغة من صيغ الكتابة 

 الشعرية.

ن خالل كل ذلك يقع رفض االعرتاف مبشروعية الواقع ويرى الشاعر يف املقابل أن البدائل مستحيلة، ومِ 
االستياء من الواقع، وحماولة لتفلت من إساره إىل عامل علوي رائع  تتبدى يف القصيدة مالمح وأمام هذه االستحالة

ع املرفوض، بيد أنه أعلن رغبته يف اعتزاله، خمتاًرا هذا الواق كما أن الشاعر مل يقع فريسة التعايل على.جمرد مجيل
السليب/ اإلجيايب جًدا يف ذات الوقت؛ إذ قدم كل حيثيات التخلي كما قدم أهم مالمح األزمة اليت  هذا املوقف

أن يغوص يف بعض تفصيالت الواقع، ومن مث فإن القصيدة سجل حافل  شكلت تلك الرغبة، ومن مث كان البد
ومن  .اجلمعي هلذا اجليل اجليل واعرتاضاته من خالل مرآة الذات الشاعرة اليت عكست الضمريهذا  بكل أزمة

هذا  وأبناء جيله، ومن خالل حماولته التعبري عن أزمتهم ـ باعتبارهم جزًءا من خالل هذا االرتباط بني الشاعر
الضرورة ضمن ما يسمى باحلداثة الواقع على املستوى املوضوعي على األقل تصبح لقصيدته متايزًا ما جيعلها ب

  عرب مسار االستمرارية ال القطيعة الذي اختاره الشاعر لقصيدته.  املثبتة

ما مييز هذا النص يف تعاطيه مع ثنائية احلياة واملوت هو اإلصرار على البعد الذايت، أو لنقل عدم وجود  إنَّ 
ما من جتربة سابقة على التجربة اإلنسانية والوجودية رؤية مسبقة ملاهية احلياة واملوت، فما من قناعات مسبقة، و 

والشعرية للشاعر، ومن هذا املنطلق فإن الشاعر هو ابن جتربته، وغري ملزم بالرؤى السابقة على تلك التجربة، فهو 
توصيف  يتأمل وحيداً ويكتب وحيداً، ويبدع كينونته وحيدا، ليس مبعىن العزلة عن اآلخر، وإمنا مبعىن أنه فرد قبل أي

آخر، أو انتماء آخر راح يفضح تسلط املوت، وغطرسته وتلذذه يف فجع الناس عندما يرتبص باألنفس واألرواح 
واألجساد، ولذا جاءت القصيدة فاضحة املوت، فهو ال يقدر إال على اجلسد الفاين، أما الروح حبمولتها 

اعر من املوت تطهريا للذات من كل مالذها، ومن  ومكوناهتا فإنه ال يقدر عليها وال على إفنائها. كما جيعل الش
 .كل هواجسها ما دام املوت يأخذها يف سفر طويل ورحلة ال منتهية، ويدخل هبا بياضا ربانيا ال عهد هلا به

ويف األخري نذكر أن قصيدة )دحية( تعكس جتربتني اثنتني: إحدامها ذاتية جتسد جتربته اخلاصة، والثانية 
اعها الشعري واقع الوطن، وما ميور به يف حقبة زمنية تتسم بالغليان والصراع بني متناقضات موضوعية ترصد بإشع

شىت أو أيديولوجيات متباينة. حيث يف التجربتني كلتامها يبدو املوت بداللته الواسعة هو املعلم الرئيس الذي 
أو اهلدم والبناء أو املوت وامليالد  يشكل التجارب ويدفع هبا إىل الوجود الشعري عن طريق جدلية السكون واحلركة
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يف نسقها التتابعي الذي يتناسل بعضه من بعض يف دورات متعاقبة ختلق التجارب وتفرز اإلبداع الشعري يف جتربة 
 )دحية(. فاملوت تعرية لوهم احلياة.

ملدمر هلا  ومعاناة وهكذا ينتهي النص دون أن تنتهي األزمة اليت كان النص معنياً هبا، وقد أشار إىل الطابع ا
الشعب، وحتُمله عبء الصراع ومواجهة آلة املوت والدمار، ويضاف إىل ذلك كله أنه يف وسط املقاطع الذي 
يهيمن عليها املوت نرى هناك شعاعا يف األمل ال يزال يلوح يف األفق، ومهما كانت الزاوية اليت تناول الشاعر فيها 

 ثيمة املوت فإنه قدمه بأسلوب حداثي.
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رابعا: البرزخ والسكين لعبد اهلل حمادي 
 سكين األزمة، والموقف البرزخ
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 النص

 البَـْرزَُخ والسِِّكينُ 

 
 ))َلُه الُنُزول وَلَنا الِمْعَراج((
 ابن عربي

 
 في َعماٍء بالَقْصِر 
 والمذِّ ...
 تمثَّل بشرًا سويَّا، 
 يتماهى البرزُخ الوهَّاُج 
 موفد " ِبِدحيه الكلبي"...
 يهُب الُمطلْق...
 كان ذلك... قبل العمَاْء...
 قبل ُأغنية من ُظَلٍل من غماْم..
 وُفصوص من حكمةٍ 
 تْلعُق منطق النُّور
 يورُق فيها َسديُم الواِحد الَفْرد
 وتُقطُف ُنسْيماتٌ 
 ُيسجَّى بها شجر الَغضا
 بردا.. سالما..
 منبع الّنار

 ْن)...(ومنهُل الّصالحي
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-2- 
 كان البْدءُ 
 وكان السَّبُق... وكانت شجرهْ 
 ما فوقه هواءْ 
 ما تحته هواءْ 
 نوٌر ُيراِوُدُه النُّوْر،
 ومعبٌر للسِّحر وُأغنيٌة للُفُتوْن)...(
 يتجلىَّ السَّاحل العاجيُّ 
 ممتدٌ 
 وعرشه المعموْر 
 في غيمٍة من عماء 
 يرزقني من حيث ال أعلم .
 كنت الكلمهْ 

 شاْء...وكان الغِ 
 مسكوٌن أنا بنافلِة األطوارِ 
 وبرزٌخ ما بين عافية وعاقبة 
 َتَتجاذبني شفتان 
 واحدٌة ))للزَّْهراوين((
 وأخرى خاتمة ))البقرْه((...
 له النزوْل ولنا المعراجْ 
 ومفازُة عْينيها ما بيني 
 وبين اآلِجلْه.
 يَدبُِّر األمَر)...(
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-3- 
 أسافر وتسافرين

يحِة ل  ُكلٍّ جعلنا في آخر الصَّ
 مْنِسكا 
 ال ترهقني األحوال 
 الطِّيُن والماءْ 
 النَّار والهواْء...
 كانت بدايتها، 
 كانت نهايتها، 
 من َحَمٍإ مْسنونْ 
 آنْسُت نارًا... ورياضًا للعارفيْن.
 َيَتَساوى المحدود والمطلْق )...(
َبايا  حماماُت لها َوْقع الصَّ
 على َفَراش القلبْ 

 الذي أْغمدتُهُ تسألني السَّيف 
 منذ الطُّفولة في عينيها،
 ... تسألني الوردة المْخبوَءة في الَيْقطينْ 
 وبريدًا ُمغلقا
 َأْوَفده النَّاعي، َوشارة من حنيْن )...(

-4- 
 ِمن َحَمِإ مسنونْ 
 ترهُقها الخطيئْه،
 والبحُث في عماءْ 
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 ال يدركه البصرْ 
 وأمره بين ))كان(( و ))ُكْن((

 المجيْء؟ جئنا ليته ُسِئلَ 
 والفلُك مصدُرُه التنُّوْر:
 ... كان البحُث مسبوقاً 
 بغراٍب ُيواري َسوَأًة للعاشقيْن.
 ال يا طائَر الزَّمنِ  الَخافتِ 
 عاشٌق جئُت 
 ومن خلفي َقوافل 
 وأمامي َبْرَزٌخ...
 وورائي محطٌَّة للهجيْر..
 مْن ُظَلٍل من غَماْم)...(
 َيْشَتِغُل البحُر في ظنوني

 ))الطَّاروٍط(( مفازة في ِكَياني،شجُر 
 والسَّفُر العاشق موعده الَعَماْء 
ليَن...  وَمْنَقَبة في ُزُبِر األوَّ
 )...( كانت تغمرني الِفْتَنْه،
 وِضياُء الُفْلك موؤود على الُجوديِّ 
 وضحايا زمن مسفوك 
 من شبق السلطاْن )...(
 ُرؤيا من َفَلِق اإلصباح
 َفاِتحتي 

 يٌّ ُيْلِجمهُ ... وهجوم ليلِ 
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 الَتَقنُُّع والجريمهْ 
 ... َخَياٌل في َخَيالْ 
 ُسَؤاٌل في َظالْم ...

-5- 
 كانت الدنيَّا ُمكاْء...
 والمَطُر الشتويُّ 
 َيْقرُعَ َضّبَة الباب السُّفلي
 ُأوِشُك َأن ُأصّدقَ 
 بالنِّهايْه...
 َضبٌَّة تْغُمُرني بعذاب السكِّينْ 
 وبقايا منَشارٍ 

 دِإ الَمْنفوْش...َموبوٍء بالصَّ 
 َقالوا... ِقيَل... كانْت ُجثَّهْ 
 تْسبُق طْلَقْه...
 يتدلى الرأس قنديال أعمى 
 يستل الشفقهْ 

 ورحيق الزفرات 
 على قارعة الطرقات 
 ... ظلل من غمام،
 ما فوقها هواء
 بالقصر والمد في عماْء)...(

-6- 
 الصمت واألغنيات الحيارى
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 تتسلقني، توقظ دوي الضبة 
 طر الشتوي األسود والم

 وغابة من ظنون )...( 
 هو الوحل ممتد إلى األعماق، 
 وصراط مستقيم 
 أدقُّ من الشعرة، 
 وأحدُّ من لغة السكن
 أين المفر؟ )...(
 ما فوقكم هواء،
 ما تحتكم هواء
 ولكل جعلنا منسكا 
 ولتفسدن في األرض مرتين، 
 وتتخذون سكرا ورزقا، 
 إنما األمر في زبر األولين

 آيتكم في األرض و 
 علوًا كبيرا )...( 
 آنست ذعرا 
 من حمإ مسنون 
 والعبرة في ))كأن((
 و))تراه((،
 فهما الوصل، 
 وهما الفصل
 وهما العلة والمعلول...
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 خذ بعض نعلك واخرج
 فاألرض عطشى والسيف قاب قوسين 
 وأدنى)...( 
 الليل طويل،
 وماء التنور الموعود 
 مفقود في الحضرة

 الموفد بالرؤيا  ... واللبن
 تلعثم ساعة حضر التجوال،
 وبقايا مسجد يتماهى، 
 وُسمَّار حان ُمقنَّع 
 بغشاء المقهى 
 في طحلب الباقيات)...(

-7- 
 حلم يسرُقني في النَّوم 
 أعود بُقْبلة في اليمين
 ومجمرة في الشمال
 يتجاذبني طيف لقياها على ِخلوة 
 فأنا العاشق المْوُعود 

 ء وما دوني الهوا
 والظل الممدود 
 وعذاب األغنيات)...( 
 الزاد قليل 
 وصحراء العمر .. موعدنا
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 المقيل)...( 
 ال تبرح فغزال السكن 
 معبر للسلوى 
 ورحلة من أنين 
 نم يا قرير الظن 
 برد المفاصل مسفوك على جسدي 
 وعاقبة للتقوى 
 وبرزخ من صهيل...

-8- 
 إنِّي هنا : سادر منهوك 
 على شقة الظل 

 بوح باسم من أهوى...أ
 ))ال ناقة لي فيها وال جمل ((؟
 فلماذا يعذبني صليل الباب 
 وتسكنني غابة من فزع؟؟
 )...( أنا ال ناقة لي فيها وال جمل؟؟
 حكِّموا من شئتم...
 سبِّحوا باسم من كانت بدايته
 القصر والمدُّ...
 خلُّوا سبيل العشق 
 موعده الطريق، وعالمة للتوسط

 والغاشية بين الغواية
 أنت لم تبت مثل الذي 
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 يطير به القلب 
 إذا اهتز باب الدار 
 أو صلصل القفل 
 وحدي أكون 
 حالكما هي الحال 
 يا من تفزعان لصرير الباب ،
 ودقُّ الُضبَّة
 ومتارس أكياس الرمل ،

 وموَّال الُهوية)...( 
-9- 

 واسٌع ضيِّق 
 ِقيل: قرن من نور؟
 ينظمه صاحب ))الصُّور((

 ق في قبلة المصلَّىوالح
 والكلُّ واألجل الُمسمَّى)...(
 يدركه النور وال يدرك
 أحالكما مرٌّ 
..  أحالكما ِسرٌّ
 هذا حلو المذاق ،
 وذاك ِملح ُأجاج.
 أنا والبرزخ سيَّان
 فهل من منفذ للرَّحيق؟...
 ُحبلى األغاني والمعاني
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 وأسرار الحرف مواعيد 
 تحنُّ إلى اللِّقاء)...(

 ي عيناها كانت فاتحت
 وبقايا ضفيرة يركبها الرِّيح 
 وفضل مودَّة 
 يسكنها الجليد)...( 
 سفر ّيعاودني وموَّال بعيد 
 وثُمالة من طائر َيَهب المزيد)...( 

-10- 
 وحدي هنا 
 ومعبره الوحيد..
 خذ بيدي سيُّد الثقلين)...( 
 الليل طويل..
 والزاد قليل .

 )...( في عماء بالقصر والمدِّ 
 نزول وله المعراجلنا ال

 ما في الجبَّة 
 عاقبة البدء 
 وخاتمة السكين)...( 
 خيال ... في خيال 
 خيال في عماء )...( ؟؟

 1996قسنطينة/ فبراير 
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نا أمام نص نثري تنطلق دالالته رافضة أي سلطة مبا فيها الوزن لنجد أنفسنا يف مواجهة موقف هبذا إنَّ 
ضها، وتعلنه مرة أخرى لتقوم باجنازات اهلدم وإعادة البناء بدء بالقصيدة التخندق يف شكالنية حداثية تضمر رف

وانتهاء بكل ما حييط هبا من واقع متغري متقلب. والشعر يف واقع األزمة غرّي من الرؤية لألشياء وللناس وللزمن؛ 
كوينها إىل القصة حيث العني مل تعد تستقبل فقط ما حييط هبا بل تفاعلت معه. وألن قصيدة النثر تنتمي يف ت

من خالل البنية  القصرية أكثر من انتمائها للقصيدة املوزونة استلت إيقاعاهتا من هذا التفاعل وفق ما يراه الشاعر.
الالشعورية اليت تفرز مناخاهتا الشعرية على الواقع فتولد منه صور للحداثة، تلك الصور اليت رست أولياهتا على 

ويل العياين إىل حسي، وإلغاء مقصود هليمنة العقل على الشعرية، واعتماد املخيلة اليت الغرابة وتفجري املألوف، وحت
 تُوحِّد بني األمكنة املختلفة، واستبصار األشياء اليت تؤكد العاملية من احمللية.

ة والشعر عند)عبد اهلل محادي( خطاب متميز ُمضَمٌر جييد التقُنَع بشعرية الكلمات، وال يفشي أسراره للوهل
خطابا ينفذ إىل الدواخل، ويتقاطع الشاعر يف رحلته التخييلية مع  األوىل، متخطيا املألوف ينهض يف مقابل النثر

املتصوفة، يرتاد فيها مقام الرؤيـا، وينكشف له السرُّ وال يبوح، فالبوح موت يف العرف الصويف. مما جعله يدرك 
ن مراودة القصيدة فنيًا ومجاليًا يتطلب منه الصرب واجملاهدة، بوعي أن اإلمساك جبمرة التجربة ليست هينة، غري أ

والتوفر على قدر كبري من روح التواصل مع املنجز اإلبداعي لكي يؤثث قصيدته بكل املمكنات والكيفيات 
 الشعرية والتقنيات واألساليب احلداثية املفجرة لدالالت النص.

يف قصيدته جامعا بني الربزخ والسكنيُ خيرج املاء من النار،  اعر يستدعينا لقراءة االحنراف االستعاريالشَّ و 
والنقيض من نقيضه كعملية إخراج املوت من احلياة، فاملاء حياة/موت والنار حياة/موت كل ذلك يف ترابط حسي 

لغة خمتلفة لعالقات غريبة للمعىن؛ وذلك من أجل خلق الدهشة والتأمل  بني الكلمة والصورة، وحبث عن إبداع
لألشياء ينتقي كلماته بدقة شديدة  االستغراق، وخلق أبعاد مجالية ولغوية يف الشعر. وهو بنظرته احلسية والفكريةو 

 يعلن من خالهلا خروجه عن االستعمال اليومي للكلمات إىل عالقات لغوية ومعنوية، وشكالنية جديدة.

ليؤكد فيه استمرار حضوره  (1)الدارسني أصدر الشاعر ديوانه )الربزخ والسكني( الذي اهتم به كثري منلقد 
ال يف الساحة الشعرية اجلزائرية وحدها، بل يف الساحة الشعرية العربية أيضا؛ حيث حاز جائزة سعود البابطني 

                                                           
 :أنظر(1)

 .2002 اجلزائر، هومة، دار ،1ط. محادي اهلل عبد للشاعر والسكني الربزخ ديوان يف النص سلطة.  وآخرون مخري حسني -
 .2006 جوان ،3ع والدراسات، البحوث جملة. محادي اهلل عبد للشاعر والسكني الربزخ ثنائية يف وفكرية نقدية معامل: شيخة األمني حممد -
 .2011 خريف ،8ع ،4 مج االنسانية، للدراسات مقاربات جملة. محادي اهلل لعبد والسكني الربزخ يف العنونة شعرية:  بوغنوط روفية -
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، بعد 1998 (1)لإلبداع .وانتظر الشاعر مخسة عشر سنة لينشره عن وزارة الثقافة بدمشق يف طبعته األوىل، سنة
(، وهذا 1983. اجلزائر ENALخرية )قصائد غجرية( )نشر املؤسسة الوطنية للكتاب جمموعته الشعرية األ

يستدعي التأمل وطول النظر لسبب مهم وهو: عدم تسرع الشاعر يف نشر شعره، وانتظار الشاعر على شعره هذه 
بيضاء من غري إدراك أنه تقلب مع قصائده إىل أن استوت على سوقها، وخرجت للناس  املدة الطويلة حتيلنا إىل

سوء، وأنه راقب فنه الشعري طويال، واخترب مواقعه واخترب الواقع يف وقت أصبحت الساحة الشعرية حباجة إىل 
 .مثل هذه األعمال اإلبداعية

وبسبب قلق الشاعر  املطلع على ثقافة اآلخر جتاهه وما يراه يف نفسه، وتعرضه لتناقض القيم بني اجلديد 
ملا، يطلب فضاء آخر للعيش واملعرفة بعيدا عن األكاذيب والزيف والضالالت، وهو والقدمي أصبح "يطلب عا

. فالقصيدة يف هذا اإلطار تصنع عاملها اجلديد عرب (2)مطلب الصوفية وأصحاب الفهم املقدس واحلكمة اإلهلية"
عقالنيا، وإعماال فكرياً يف  جهداً الرؤية التجاوزية للمستقر والثابت واملظهري واحملدود كتنويعة جمردة تذوُّقـَُها يتطلب 

أغلب األحيان، وهبذا تكون "مثل هذه النصوص أيا كان شكلها وحجمها، قد تكون ممتعة للقلب والعقل لكن 
، فال مفر من (3)قراءهتا تتطلب من اجلهد والطاقة من جهة القارئ ما تطلبته من جهـد وطاقة من جــهة الكاتب"

 ص وال يزيد عن دور املوهبة.االحتفاء بدور املعرفة ال ينق

ب فيه النظر بعد القراءات املتكررة يستوقفـه أمران: ينجلي يف أوهلما ويف شعر )عبد اهلل محادي( ملن يقلِّ 
املسار اإلبداعي للشاعر، ويستبني يف ثانيهما الواقع املؤمل الذي ولدت فيه إبداعاته وتكونت، فاألشعار اليت 

يـة، وجاءت مرآة هلا، واكتسبت منها الوعي واملنظور واللغة؛ حيث كتب عاشت عشرية األزمة عاشت القض

                                                                                                                                                                                                 

 ،أفريل19،20. األديب والنص السيمياء الثالث الكتاب. والسكني الربزخ ديوان يف األنطولوجية وأبعادها لأللوان السيميولوجي االشتغال: خاوة نادية -
2004 . 

 جامعة ،2013 مارس 13 إىل11 يومي اخلطاب، حتليل يف األول الدويل امللتقى. االختالف وأسئلة اخلصوصية بني اجلزائر يف الشعري اخلطاب: خاوة نادية -
 . اجلزائر ورقلة، مرباح، قاصدي

  : نشره مت كما(1)
 .2001 اجلزائر، قسنطينة، منتوري، جامعو مطبوعات ،3ط. والسكني الربزخ :اهلل عبد محادي، -
 .2002 اجلزائر، هومة، دار ،3ط. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي، -
 .56 ص السابق، املرجع. محادي اهلل عبد للشاعر والسكني الربزخ ديوان يف النص سلطة.  وآخرون مخري حسني(2)
. 1 ع. 27 مج الفكر، عامل جملة(. منوذجا" النص لذة" كتابه. والرتمجي واللساين النقدي العريب اخلطاب يف" بارت روالن" يتلق: ) خري حممد البقاعي،(3)

 . 46 ص ،1998 يوليو،سبتمرب
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الشاعر نصًا إبداعيًا يف وطن متخم باهلموم، وكتب عن قلقـه واستشرف حجم اخلطــر اآليت، وعن جتربة األمل 
 واليأس واحلزن، وإحساسه بالظلم الذي ال يفارقه، كما كتب عن اغرتابه وعن عبثية احلياة حوله.

اعر حياول البحث عن سبب خلخلة املنظومة االجتماعية والفكرية فرتة التسعينيات، وما رافق ذلك من والشَّ 
إعادة مساءلة الُبىن الثقافية بروح انفتحت على التيارات الفكرية الغربية كالفلسفة واألدب والنقد يف حبث عن 

إىل فهم األزمة يكمن يف اإلملام بكل أنواع املعارف  األجوبة وراء األزمة اليت كان وقعها قاسيا مع إميان بأن السبيل
اإلنسانية. وإذا ما تتبعنا الروافد اليت استقى منها الشاعر ثقافته وجدناها متنوعة املشارب، فمنها روافد ثقافية 

ثقافة معرفية كالفلسفة والتاريخ، وروافد شرقية روحية كالشعر الصويف، وروافد شعرية التزمت بقضايا اإلنسان، وال
 .الشعبية، والرتاث الشعري العريب القدمي، والقرآن وكلها استمد منهما املهارات اللغوية

اعر مع كل هذه الروافد وجنح يف املزج بينها فخرج برؤية جديدة للشعر. يتقاطع فيها مع تفاعل الشّ  لقد
ه فعالية جوهرية تتصل بوضع أدونيس الذي يقول بأن: "اإلبداع الشعري وسيلة الكتشاف اإلنسان والعامل، وأن

لتصبح )الربزخ والسكني(قصيدة موسومة باحلداثة واإلبداع فيها غزارة ، (1)املدى األقصى" اإلنسان ومستقبله إىل
وتكثيف يف الرؤى النافذة، وجتربة قوية تعكس فلسفة احلاضر، ناشَد فيها الشاعر التكامل يف بنائها الفين، ويف 

هاية خالصة رؤياه ضمن بنية من عالقات متشابكة معقدة يفضي بعضها إىل بعض يف أجزائها اليت تشكل يف الن
 وحدة مركزية متكاملة وهدف مركزي واحد رغم تنوع الصور.

و)الربزخ والسكني( قالٌب نثريٌّ يعربِّ عن رؤية شعرية حداثوية تستلهم شعريتها من مجاليات عدة تتوزع فيها 
اهتمامات الشعرية الضاربة الغور  م والغائب لتتسم القصيدة بتلك املزاوجة بنيجغرافية الضمائر بني ضمري املتكل

ويف إحدى  .املسامهة يف صنع مشهد الكتابة يف الشعر اجلزائري املعاصر يف الثقافة اإلنسانية والتطلعات احلداثية
ين اضفت فيه جديداً ان تصرحيات الشاعر اليت حتدث فيها عن مضمةن القصيدة قال:"أزعم يف الربزخ والسكني 

للقصيدة العربية من حيث البناء أو الشكل أو املضمون إذ ضمنته نظرية راودتين منذ زمان تفيد أن حتديث 
أقول أن ديوان الربزخ والسكني ُوفقت فيه  القصيدة يكمن يف جانبني أساسيني الصورة الشعرية واللغة واستطيع أن 

كشاعر واستطعت أن أُطهِّر اللغة العربية من رواسب أثقلت كاهلها إىل حدٍّ ما يف خلق لغة خاصة يب كشخص و 
من الصور البيانية والبديعية وأعيد إليها عذريتها وأنطق هبا كما نطق األولون واستطعت بناء على ذلك أن أجعل 

                                                           
 .196ص السابق، املرجع(. الشعر يف جتربيت):أدونيس(1)
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الذي أضاعته من من اللغة أداة للتصوير دون االعتماد على الصورة البيانية والبالغية وبالتايل أعدت للكلمة جمدها 
املوضوعات اليت كانت من صميم اجلزائر وواقعها ومن واقع األمة العربية مع التعلق  عهود طويلة باالضافة إىل 

  .(1)باملوضوعات اإلنسانية الدائمة يف البقاء كاحلب والكراهية واألمل والسالم"

ة اليت قد يولدها متدد النص على ( مقاطع، وذلك لقتل الرتاب10وقد قام الشاعر بتقسيم سطح النص إىل )
مساحة طويلة بعض الشيء بدليل أننا قادرون على إعادة ترتيب هذا التقسيم، وتوليد مسطحات نصية 
بتشكيالت مقرتحة حسبما نشاء دون أن حُيدث خلال يف الّنص. ومن خالل الرتقيم أراد الشاعر أن حُيدث تنويعاً 

أن لإليقاع وظيفة إخبارية أيضا ناجتة عن اختالف الباعث النفسي يف إيقاعات كل مقطع عن اآلخر باعتبار 
لفعل اللحظة يف كل مقطع، مما يؤدي إىل توحيد داللته النفسية لتبيان التمثيل املتخيل يف قوة اإليقاع، ومدى 

ب األزمة إىل تأثريه يف املتلقي. أو هو احلاجة إىل إحداث التغيري كرغبة الشاعر امللحة إىل تبدُّل األحوال، وذها
 االنفراج.

ولقد وقع االختيار على نص )الربزخ والسكني( العتماد التجربة الشعرية فيه على التحرش بعناصر األزمة 
التسعينية يف اجلزائر واالشتباك معها وجمادلة الواقع برغم تصلبه، وإزاحة الستار عن مصدر األزمة وتعرية مصادر 

"يتوجه حنو أشياء العامل ال لكي يكّون اللغة لريتاد أماكن مستحيلة، والعنف؛ حيث يرحل الشاعر عرب طبقات 
أن يعيد التاريخ الراهن ويدونه إبداعيا . حماوال (2)أفكارا عنها، بل ليكتشفها، وبذا يكتشف نفسه وهو ينظر إليها"

ر. والنص وردت فيه عالمتا ليصبح مستقبال تارخييا، كما يتم مترير مواقفه من األزمة والتحّوالت اليت عرفتها اجلزائ
املاء والنار، جتلى فيه املاء أموميا أنثويا، والنار أبوية ذكورية. واحلقيقة أنه ما من تضاّد بني املاء والنار، بل 
يتكامالن متامًا كما تتكامل الذكورة واألنوثة يف احلياة الواقعية. وهذا االستدعاء يُعترب مطلب كثري من "احملدثني 

 .(3)الذين تأثروا بالتيارات السيميائية املعاصرة صاروا )يُـَقصِّدون( اللغة بسبق اإلصرار"واملعاصرين 

إىل أن زمن كتابة النص مثبت  وقبل احلديث عن العناصر النابتة على أرض القصيدة ال بد من اإلشارة
ن الكتابة( للقصيدة جاء يف كل قصائده تقريبا. فالزمن الشعري )زم بقصدية وهو ما ميتاز به )عبد اهلل محادي(

(، لتتصل هذه الفرتة مبرحلة مرت هبا اجلزائر، أما عن 1996-مثبتا يف آخر )الربزخ والسكني( بـ)قسنطينة/فرباير

                                                           
 . 1423 الثاين ربيع 18 السبت بتاريخ 12426 ع ، 38 السنة السعودية، الرياض جريدة(1)
 .30ص ،1963 ، بريوت اليقظة، دار اجليوسي، سلمى: تر ط،.د. والتجربة الشعر: ماكليش أرشيبالد(2)
 .56 ص سابق، مرجع النص، دينامية: مفتاح حممد(3)

http://www.alriyadh.com/Contents/29-06-2002/Mainpage/index.php
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احلزن الذايت، واملكان الذي شهد املأساة  املكان فهو مدينة قسنطينة اليت تشكل الغربة الداخلية اليت تنطوي على
احمليط الذي يضم  عند محادي سرية ذاتية، وهذه الذات ال ميكن أن تعيش مبعزل عن واحرتق بنارها ليصبح الشعر

 الشاعر، فهي إذن ذات تتفاعل مع هذا اخلارج.

 شعرية الماء

اغرتف الكثري من شعراء احلداثة من مصادر املياه ووظفوها كدوال على حركة احلياة ومنو الفاعليات 
تشكل مصدر إخصاب الفحولة واألنوثة وهنوضها واكتماهلا، فهي بالتايل وحتميلها أبعادا فلسفية وصوفية وأهنا 

، فالشك يف أن للماء داللة ذكرية تقابل الداللة األنثوية لألرض. املاء  (1)منعطف إلدراك األشياء والظواهر اخلفية
الت اخللق يوقظ اخلصوبة الكامنة يف رحم األرض، ويندمج االثنان معاً  على مركب عالمي واحد حممل بدال

واالنبعاث من الغياب والضمور واجلدب، فاحتاد اهليدروجني مع األكسجني خيلق مركب املاء الذي يتفجر حياة 
حبيث يفيض من قوته على العامل تلك القوة اليت تقبض على احلياة كما متسك باملوت ..وهو ذلك السائل اهلادئ 

هو الشايف وهو القاتل بثنائية املوت واحلياة اليت طغت وما زالت النائم كما أنه ذلك البحر اهلائج املرعب، واملاء 
هـ(: "إنه ليس من شيء إال وفيه 255هـ، 150وستبقى موجودة يف ذلك السائل الشفاف ولذلك قال اجلاحظ )

 . (2)ماء، أو قد أصابه ماء، أو ُخلق من ماء"

 الماء: لغة 

اَءَة، وأن اهلمزة يف هذه الكلمة منقلبة عن هاٍء بدليل يف مادة )َمَوَه( عند ابن منظور جنَُِد: املاَء و 
َ
املاَه وامل

مجعها على أمواه يف القلة ومياٍه يف الكثرة، وأنَّ تصغريها يكون على ُمَويرٍه. وأصل املاء: ماٌه، والواحدة ماَهٌة وماءٌة 
هو املاهية لرجوع الكلِّ إليه يف النشأة  يف التأنيث، ويـُنرَسُب إليه فيقال: مائيٌّ وماويٌّ وماِهيٌّ، من هنا يتضح أنه

والتكوين، واعتماِده عليه، حضوره حياٌة وغيابه موٌت، نراُه ويرانا بوصفه َماِويًَّة أي مرآًة، وقد مسيت بذلك ألهنا 

                                                           
 .10ص ،2004 بغداد، الثقافية، الشؤون دار القافية، املوسوعة. النص يف النهر داللة: جاسم عاصي،(1)
 م، 1966/ هـ1386 القاهرة وأوالده، احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة هارون،شركة السالم عبد: تح ،5 ط. احليوان(: حبر بن عمرو عثمان أبو) اجلاحظ(2)

 .142 ص ،5جـ ،3 مج
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ِء هي املاء، فيه ترى نفسها هن ارًا، ُنِسَبتر إىل املاء لصفائها، حىت لكأن املاء جيري فيها. ومرآة اخلليقة منذ البدر
 . (1)والكواكب والنجوَم ليال، وذلك لشدة ملعانه وفضِّيته

شكل باستمرار رمزا شعريا وظفه الشعراء  قد (2)"عنصر اخللق يف الفكر" من املعروف أن املاء الذي ميثل
والبعث واالنطالق، ولعل بدر شاكر السياب يف ديوانه )أنشودة املطر(  رديف للحياة قدميا وحديثا؛ حيث أصبح

خري مثال. ومن هذا املنطلق سنعاجل املاء وفق داللة الصورة الفاعلة يف مناخ القصيدة وليس ضمن إطارها احملدد 
لفظيا؛ حيث تشكل الكتابة الشعرية يف صريورهتا وسريورهتا انزياحا مجاليا وإبداعيا ملفتا يؤسس صوره الشعرية 

حلياة ومع الوجود. تفاعل يطبعه هاجس التحول من تستعري تشكيالهتا من خالل تفاعل الذات مع ذاهتا، مع ا
صورة إىل أخرى كما املاء دائم التحول من شكل إىل آخر لكأنه خيشى الثبات واالستقرار، ودائم االنفالت من 

 خيشى سجن الوقت وزنزانة املكان. قبضة الزمن لكأنه

، ودراسة أية مفردة من (3)ن الرتاثيةويُعترب )عبد اهلل محادي( أحد أهم شعراء احلداثة بعد غوصه يف املتو 
مفرداته الشعرية توضح معىن التحديث الذي هنجه. وتعامله مع املاء كان أحد أهم أشكال التحديث، ألن احلداثة 
ليست يف تبادالت اإليقاع والوزن، وإمنا يف بنية الصورة الشعرية، ويف اكتشاف القيم الداللية لألشياء املعاشة، 

ومن مسات املكتشف أنه خيتار؛ لذا كان االختيار سبيل  أبعاد ما كانت القصيدة القدمية تصلها. والغور فيها إىل
الشاعر إىل تكوين النص أو إنتاجه نصا معلنا عن التاريخ، ومواجها لنصوص أخرى، إما بالصراع معها، أو 

 إزاحتها، أو البقاء يف ظلها.

أن املاء ظاهرة ملفتة لالنتباه، ونواة  يتفطن إىلوليس صعبا على قارئ قصيدة )الربزخ والسكني( أن 
 ومل يؤثر ذلك على املزيج املركب من متناسلة، ومادة القصيدة عند الشاعر، فقصيدته مائية، بل ملتبسة باملاء

ة بالقصيدة وليمة يتجاور فيها الصويف واحلسي وامليتافيزيقي. وتعد القصيد املضامني املتعددة واملختلفة واملضادة؛ إذ
طافحة بالشعرية اليت نتلمس أول مالحمها من العتبة النّصية، وتزداد ظهورًا مع تتايل أسطرها، ولعل أبرز ملمح 
ميكن أن خيرج به قارئها حضور املاء املكثف حىت ميكن أن نقول إن للماء شعريته اخلاصة، فمنه تنبعث املعاين 

ومبعىن آخر يعدُّ حضور املاء بؤرة الشعرية يف هذه القصيدة، املوجودة يف القصيدة، وبه نتعرف إىل فضاءاهتا كلها. 

                                                           
 (.موه) مادة. العرب لسان: منظور ابن(1)
 .171 ص ،1960 بغداد احلياة، مكتبة. األوىل الفكرية مغامرته يف اإلنسان الفلسفة قبل ما: ومجاعته فرانكفورت.هـ(2)
 .60-57 صص ،2007 ،7ع الرتاث، حوليات جملة. والتحديث الرتاث جدلية يف واملختلف املتشاكل: )بوهرور حبيب: أنظر(3)
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وعنصرا خيتزل الطقوس والعادات ويتغلغل متأصال يف األساطري واحلكايات الشعبية، ويفرض سيادته على 
 املوجودات ويدخل يف جبلة كل شي. 

للموقف السياسي مفردة املاء تتداخل يف تكوين مجايل شامل للموت وللحياة، وللحب وللحرمان، و  إنّ 
الذايت، وللعاطفة والوجدان. ومبثل ما كان املاء ذاتيا كان اجتماعيا. هذه املفردة الفاعلة اخلالقة مل تكن وحدها 
صانعة شاعرية )عبد اهلل محادي( إال أهنا البؤرة الفاعلة يف جمرى البناء تتحول إىل معطى داليل مؤثر فارضة على 

 ن نشخص من خالهلا جانبا من جوانب تطور الشاعرية. النقد خصوصيتها، حبيث ميكننا أ

اعر فنان تشكيلي تتشكل معامل الصورة التشكيلية بأبعادها التجريدية يف قصيدته مستلهمة مضامينها والشّ 
من تيمة الـماء كرمز داليل وإيـحائي يعكس صورة اإلنسان التائه يف غمرة احلياة وبـحر الضياع يبحث عن ذاته 

ا من سره ويهبها صورة من شبيهه الذي ينفلت منه كلما حاول التوحد به؛ أي اكتشاف ذاته وسط ليورثها شيئ
داخل مدارات املعىن املؤجل، الشيء الذي جيعل من املاء قيمة  دوامة الغربة والضياع. فالقصيدة تتموج كاملاء

صر آخر حقيقة شعرية طاغية يف املنت الشعري، وكائن مشويل له جسد وروح وصوت، فهو أكثر من أي عن
متكاملة؛ حيث: "إن شاعرية املاء بالرغم من تعدد مشاهدها، تؤمن بوحدة. يوحي املاء للشاعر بإلزامية جديدة: 

. فاملاء هو املداد الذي يكتب به الشاعر جتربته، إذ البحث قائم عن ماء الكتابة الذي بالبحث (1)وحدة العنصر"
األشواق  ملاء نزوة عرفانية متجذره يف الكتابة الشعرية، فهو املولد الذي يبعثعن القصيدة والذات والعامل  وهذا ا

 ويرتمجها إىل ألفاظ دالة.

ويظهر املاء يف رغبته يف طوفان ينهي األزمات، حيث بىن الشاعر قصيدته على قاعدة مائية متعددة، 
فضاءات داخلية: الشجر،  (اء الكليوتتجسد صوفيته يف رغبته يف الوصول إىل احلقيقة، فيتوّضع املاء يف الفض

املفازة، الرياض، الطني، الوردة، اليقطني، الوحل، الغابة، اللْب، الطحلب، امللح، احلمأ، الربد،...( من خالل 
عالقات حضور وغياب: حضور ناجم عن تشكيالت الطبيعة، وهو حضور يعد جتليًا للغائب، حيث يرفض 

باشر، ألنه يسعى إىل إقامة مواجهة حادة بني احلضوري والغيايب، مث ينحاز الشاعر التورط يف التفكري األول امل
تدرجييا إىل عامل الغياب ليعطي للشعرية اقرتابا من السلطة العلوية. ومينح الغياب طاقة نصية، ووهجا ممتدا فيما 

 وراء العالمات.
                                                           

(1)
Gaston Bachelard : l'eau et les rêves ،essai sur l'imagination de la matière ،José corti ،

1942 ،15ème réimpression ،1979 ، page 23. 
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املاء  عرية. وقد تكررت كلمةحضور املاء عرب تكوينات ومسميات عديدة تنطوي داخل الصورة الش ويرتادف
على املستوى التلفظي، كما تكرر استعمال املاء أيضا يف األفعال )تغمرين( وعرب تكوينات أخرى )غمام، املطر، 

يف تركيب إضايف )ماء التنور(.لنقف أمام هذه القيمة  الساحل، البحر، الفلك، عطشى، منبع...(، كما ورد املاء
مساءلة شعرية املاء أو مائية الشعر يف اخلطاب  ت حبلى بأبعاد رمزية تبوح هباالطاغية اليت توحي بعدة دالال

 عامل املاء الرمزي لديه وأي دالالت للماء يف القصيدة؟. الشعري لـ)عبد اهلل محادي(، فكيف نقرأ

ما أن العالمة املائية لوفرة العالمات املائية اليت خترج من بنياهتا املتداولة إىل بنياهتا اخليالية دالالهتا مثل إنّ  
بوصفها مركباً  رمزياً  وكياناً  إشارياً  من املمكن أن حتيل احلفريات السيميائية يف بواطنه وطبقاته الداللية على 

فاملاء حيمل بني طياته يف املتخيل النقيضني بني احلياة واملوت معا، يهب  جمموعة من الدالالت اليت تغين النص،
املوجودة على البسيطة، مبا فيها األرض اليت تعترب مبثابة أّم هلذه الكائنات، فعندما يعتدل احلياة لكل الكائنات 

تواجد املاء: تنبت األرض وتزهر ماحنة بذلك احلياة لكل من يعيش عليها من حيوانات وإنسان، وعندما يفيض 
 ميكن أن يهلك الكل، وقد اخرتنا التوقف عند نقاط مهمة:

 ماء الَقْبل -１

ق أن "كل األحالم حتيا يف املياه ويذكرنا املاء بالرمز البدائي األول للخلق، اتصال خفي من منطل 
 . ونلمس ذلك يف قول الشاعر:(1)باألرض األم"

 كان ذلك ... قبل العماْء...
 .(2)قبل ُأغنية من ظُلٍل من غمامْ 

 

 ماء المصدر  -２

 حيث يقول )عبد اهلل محادي(:

 غيمة من عماء /وورائي محطة للهجيْر/ من ظلل من غمامْ قبل أغنية من ظلل من غمام / في 
 على قارعة الطرقاْت/ ... ظلل من غمامْ 

السحاب، أو الغيم والغيمة، وحني نبحث عن  هذه النماذج األربعة تضعنا أمام مصدر املاء، وهو إنّ 
ترى مشسا من  هذه اللفظة جندها تدل على العطش، حيث  "غيم: الغيم: السحاب، وقيل: هو أن ال تعريف

                                                           
 .  119 ص ،1986 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار األديب، النص يف املكان إشكالية: ياسني ، النصري(1)
 .126،125 صص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(2)
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شدة الدجن، ومجعه غيوم وغيام ". "وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وتغيمت وغيمت، كله مبعىن. وأغيم 
والغيمة  القوم إذا أصاهبم غيم . ويوم غيوم: ذو غيم حكي عن ثعلب. والغيم: العطش وحر اجلوف". "أبو عبيد:

غام يغيم وغان يغني. ويف احلديث: أن النيب )صلى اهلل  الغيم والغني العطش، وقد .أبو عمرو: العطش، وهو الغيم
عليه وسلم( كان يتعوذ من العيمة والغيمة واألمية، فالعيمة: شدة الشهوة للْب، والغيمة: شدة العطش، واألمية: 

 .(1)، فهو غيمان، واملرأة غيمى"ابن األعرايب العزبة. وقد غام إىل املاء يغيم غيمة وغيمانا ومغيما؛ عن 

فكيف للمنتِظر أن يرتوي؟، وكيف له أن حيول  وبالتايل، فإذا كان املصدر والورد املورود املنتَظر عطشانا،
القول أّن األول، والغموض نفسه، وحفز  لقد تبدد الغموض الذي يكتنف هذا املستوى عطشه وظمأه ارتواء؟.

كي تروي عطشه، ما هي إال غيمة جافة، والوطن "حيِّز مكاين هّش، فضاء  الغيمة اليت كان ينتظرها الشاعر
 .حزنا ؛ لذلك فاملطر ال يزيد الذات إال(2)يُذكي يف النفس ِحدَّة االحساس بفداحة خطب منتَظر"

غنيات ألحيارى 
أ
 ألصمت وأل

 تتسلقني، توقظ دوي ألضبة
سودْ  وألمطر ألشتوي

أ
 أل

 وغابة من ظنوْن)...(

  .منَتظرا نفسه التأم وتشكَّل مع السٌّوء، فلم يزد الشاعر إال عطشا، ومل يرِو ظمَأه كما كان فاملطر

 الفتنة:  ماء -３

َناُهم مَّاء َغَدقاً ﴿ فقد جعل اهلل املاء سبب فتنة يف مثل قوله: َقيـر تَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَسر َوأَلَِّو اسر
ُه َعَذابًا َصَعداً لِنَـ  ُلكر ِر رَبِِّه َيسر ِتنَـُهمر ِفيِه َوَمن يـُعرِرضر َعن ذِكر ، وكذلك قصة )طالوت( املذكورة يف سورة (3)﴾فر

ِإالَّ َمِن اغرتَـَرَف ُغررَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمنرُه ِإالَّ ﴿البقرة وذلك عند عبور النهر، وطلِبه ممن معه عدم الشرب منه 
 يف حقهم. ويتجلى ذلك يف قول الشاعر: ، فكان هذا الشرب من ماء النهر فتنة وامتحانا(4)﴾ُهمر قَِلياًل ِمنـر 

 )...( كانت تغمرني الفتنْه،
 وضياء الُفلك موؤود على الُجوديَّ 

                                                           
 (.م ي غ) مادة. العرب لسان: منظور ابن(1)
 بلقايد، بكر أبو جامعة باجلزائر، التعبري وأشكال عادات خمرب سيميائية، حبوث(. سيميائية مقاربة. الكوين إبراهيم أعمال يف املاء شعرية: )حلسن كرومي،(2)

 .236ص ،2011،2010 ،8و7ع تلمسان،
 / 17.16.  اجلن(3)
 .249/البقرة(4)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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 وضحايا زمن مسفوك
 .(1)من شبق السلطاْن )...(

 

 كما يف قول الشاعر:ماء األنثى. -４

 يتجلَّى السَّاحل العاجي  
 ممتد  

 عرشه المْعمورْ و 
 .(2)في غيمٍة من َعَماء

 

 ماء االنفالت:  -５

وهذا معلوم من خصائص املاء ملن حاول اإلمساك به، تراه ال يكاد يقبض بيده على شيء فيضرب 
 مثاًل للشيء الذي يتفلت من اإلنسان، وال يستطيع التحكم به. كقول الشاعر:

 

 وورائي محطّة للهجيْر..
 (مْن ظَُلٍل من غماْم )...

 
اللغوي كما نعلم، والتمويه )لغة(: هو طالء  وهذه الداللة من ضروب االشتقاق ماء التمويه: -６

معدن كاحلديد أو النحاس مباء الذهب أو الفضة، ومنه يؤخذ معىن التمويه، وهو التلبيس واملخادعة ، ويوصف 
ل إىل ذكر عنيف وشرس، حيث الشخص بأنه مموه أي خمادع . يغري املاء جنسه. فبالرغم من أنثويته، قد يتحو 

"يتقمص املاء يف عنفه غضبا خاصا. أو مبعىن ثان، حيصل املاء بسهولة على كل السمات النفسية لنمط من 
 .(3)الغضب"

 كانت فاتحتي َعيناها 
 وبقايا ضفيرة 
 يركبها ألّريحْ 
ة  وفضل مودَّ

 .(4)يسكنها ألجليْد)...(

                                                           
 .131ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(1)
 .127ص نفسه، املصدر(2)

(3)
Gaston Bachelard: l'eau et les rêves ،Op ،cit ، page 21. 

 .140ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(4)
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 ماء الشر:  -７

كرمز طبيعي للنقاء ويعطي معاين حمددة    مادة نقية جدا، "فاملاء يظهر ذاتهجيد اخليال املادي يف املاء، 
، وكل إنسان يقف بسهولة ومن أول وهلة على صورة للماء حيتفي بالنقاء. لكن يف (1)لنفسية تغايل يف النقاء"

رجي للشر. فإنه بالنسبة املقابل يُتهم املاء القذر بكل أنواع اآلثام "فإذا قبله الفكر الواعي باعتباره جمرد رمز خا
لالوعي يكون موضوع ترميز فعال وداخلي مث جوهري كليا، يشكل املاء القذر داخل الالوعي وعاء للشر ينفتح 

  .(2)على كل الشرور. إنه جوهر الشر"

إّن املاء القذر يكشف عن فكر شرير جيسده ماء فقد صفاءه، وعندما نتأمل هذا الفعل النقي والقذر 
للخيال املادي إىل آخر ديناميكي. فاملاء النقي والقذر ال يتم التفكري فيهما فقط كجواهر بل مثل منسك بتحول 

رؤية للماء قد متنحنا اإلحساس بالعنف واهليمنة والقوة املضمرة فيه ألنه يُغرق وخُييف، وجيسد العنف و  .(3)قوى
وهو هبذا يرمز للموت والقساوة مث العنف،  .(4)والدمار، فهو "مأمتي بقدر جريانه، مادمنا نصفه كذلك باملوت"

وعلى هذا املستوى تتأسس قصيدة )الربزخ والسكني( على معطيات املوت اليت تسعى وتتجلى فكرة املوت املائي، 
إىل ربط املاء خباصية الصمت والكآبة واالنغالق والسوداوية اليت توحي هبا املياه الراكدة؛ أي إحالة املوت على 

 وإذا كان العنوان داال على شيء من هذا العنف، فإن القصيدة مبحتوياهتا دالة هي األخرى.قصوى. مستوياهتا ال
 وحنس بذلك يف قول الشاعر:

سودْ 
أ
توي أل  وألمطر ألشَّ

 وغابة من ظنوْن)...(

عناْق 
أ
 .(5)هو ألوحُل ممتدٌّ إلى أل

 
محادي إىل املتصوفني الذين "اهتموا  وباضفاء اللون األسود على املاء العنيف الذي جيرُّ إىل املوت ينضم

وا عن فكرة الفناء يف اهلل بعد احتمال األذى من  بدالالت األلوان، وباألخص اللون األسود، واللون األبيض. فعربَّ
اخللق مبصطلح املوت األسود كما عربوا عن التزهد، واالستغناء والتدرب على اجلوع باملوت األبيض ولقد تكرر 

د مرادفا لفكرة الفناء يف اهلل باستعماهلم ملصطلح سواد الوجه يف الدارين الذي عنوا به الفناء يف استخدامهم للسوا

                                                           
(1)

Gaston Bachelard: l'eau et les rêves ،Op ،cit ،  page 181. 
(2)

Ibid, page 189. 
(3)

Ibid, page 195. 
(4)

Michel Mansuy : Gaston Bachelard et les éléments. José corti, 1976, Page, P 187. 
 .133ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(5)
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. وحياول محادي تسريب معاناته عرب لغة ذاهبة يف (1)اهلل بالكلية حبيث ال وجود لصاحبه ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة"
لنوع ختلق يف إيقاع اللوحة اضطرابا ناطقا مبعاين الشطح الصويف عرب أطياف قامتة "ومن مثة فإن ألوانا من هذا ا

الضيق والتربم، وأحيانا االحتجاج املتشائم. وإذا كان املتصوفة يصفون النفس املثقلة بشهواهتا، واملأسورة بقيود 
رغباهتا بالكثافة والظلمة، فإن تكثيف الرمادي وطمس البياض بالسواد جيعل من اللون مفهوما صوفيا أكثر منه 

 .(2)د أحاسيس وجدانية، منقولة عرب الصباغة املرئية"جمر 

  
 ماء العنف:  -8

نستخلص رؤية للماء جتمع بني عنف املياه وهيمنتها وقوهتا املضمرة فيها اليت حتول املكان إىل "حيِّز قمعي 
اء نفسه، والذي ، باالعتماد على مفهوم الطوفان املاحي كقدر كامن يف امل(3)معاد يقود املتحيِّزين فيه إىل اهلالك"

من خالل ذلك نستطيع رسم (4)"يعربِّ )...( عن أزمة الكائن الشرس، فيأيت )...( بوصفه اجتياحا فجائعيا مدمِّرا"
صورة واضحة، وهذا ما جيعلنا حنَتِكم إىل أمهية عنف املاء يف هذه القصيدة كون "املاء مادة للموت الفيت واجلميل 

. ويف هذا يقول (5)دب. هو عنصر بال كربياء وال انتقام. إنه انتحار مازوشي"واملزهر أثناء مآسي احلياة واأل
 الشاعر:
 

 جئنا ليته ُسِئَل ألمجيْء؟
وْر:  وألفلُك مصدُرُه ألتنُّ
 ... كان ألبحُث مسبوقاً 

 .(6)بغرأِب ُيوأري َسْوَأًة للعاشقيْن 

 
؛ أي حني صدر أمرنا بنزول العذاب بكفار (7)تـَّنُّوُر ﴾كما جاء يف قوله تعاىل ﴿َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَمررُنَا َوفَاَر ال

قوم نوح؛ أي: نبع املاء منه على هيئة البخار وارتفع بشدة؛ كما تفور القدر عند غلياهنا، وكان ذلك عالمة لنيب 
اصني إغراقاً للكفار الع -سبحانه وتعاىل  -على بدء وقوع الطوفان الذي وعده به اهلل  - عليه السالم -اهلل نوح 

                                                           
 .63ص السابق، املرجع. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر: حممد بنعمارة،(1)
 .62ص ،نفسه املرجع(2)
 .238ص السابق، املرجع(. سيميائية مقاربة. الكوين إبراهيم أعمال يف املاء شعرية: )حلسن كرومي،(3)
 .238ص نفسه، املرجع(4)

(5)
Gaston Bachelard: l'eau et les rêves ،Op ،cit ، , pp 112-113. 

 .130 ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(6)
 .40 /هود(7)
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من قومه الذين جحدوا دعوته، وتطاولوا عليه، وسخروا منه؛ "إذ يتضمن الطوفان داللة اخلالص، لكونه يستأصل 
 .(1)مصادر الشرور واآلثام ويطهر أدمي األرض من الّدم والدمار، وحيلَّ اخلصب والنماء واحلياة حمّل املوت"

فاملاء مصدر احلياة، وهو مصدر املوت كما يف  لقد استطاع الشاعر التالعب بإحياءات املاء كيفما شاء،
املاء عنصر البحر الذي يهيج ويضطرب حامال مع أمواجه املتعالية دالالت الدمار واخلراب، مث بعد حني يسكن. و 

ضمن هذا التعامل مع املاء ، و (2)موت يومي "يسقط وينتهي دائما إىل موته األفقي" ، فهوعابر ميوت يف كل حلظة
إىل قوة ضاغطة وقامعة، ومبهمة سواء بتحوله إىل سيول جارفة قد تتحول إىل قتل وموت أو إىل  يتحول البحر

 صالبة الثلج أو بتحوله إىل ضباب، ويف كل األحوال فاملاء البحري قوة معادية.

 .(3)يشتغل ألبحُر في ظنوني

موت، ويبقى "املاء مبدأ احلياة ويظل املاء حياة األرض كما يصري قربا يوميا لكل شيء ميوت فينا وعنصراً لل
، وهو دعوة ملوت خاص يف القصيدة ضمن شعرية للدم واملأساة مث األمل، (4)واملوت بالنسبة حللم اليقظة املزدوج"

حيث "جيد خيال املأساة واملوت يف مادة املاء صورة حمض مادية قوية وطبيعية. هكذا عند بعض الذوات فإن 
. ويصبح عنصراً سوداوياً بامتياز ينطوي على كل معاين فقدان األمل ينمي (5)وهره"ميسك حقا باملوت يف ج  املاء

. فكل (6)شحنة األمل اإلنساين "فاملاء دعوة للموت. موت خاص، ميكننا من مالحقة أحد املالجئ املادية األولية"
 اجلزئيات الصغرية للماء تشكل داللة نفسية عميقة.

ملقدسة ليتحد باملطلق احتادا صوفياً، وميسك بالزمن اهلارب، ويعيد تشكيله لقد غاص الشاعر يف روح املاء ا
من خالل املساحات املائية يف جسد النص اليت تنطلق من خالهلا تنويعاته الوصفية اليت تعضد باستمرار النظام 

 العالمي واجلمايل للنص، ومتنحه قدرا من التماسك والقدرة على التواصل مع املتلقي. 

يتعامل )عبد اهلل محادي( مع املاء بكل تنويعاته "بني كثرة املاء، إىل أن يصري طوفانا جيرف احلرث وهكذا 
والنسل، والضرع، ويهدم العمران، ويُغرق األحياء، وِقّلته وُشّحه إىل أن جتدب األرض، وجتف الُغدران، وتررمد 

                                                           
 .238ص السابق، املرجع(. سيميائية مقاربة. الكوين إبراهيم أعمال يف املاء شعرية: )حلسن كرومي،(1)

(2)
Gaston Bachelard: l'eau et les rêves ،Op ،cit ، , page 9. 

 .130ص السابق، املصدر والسكني، الربزخ:  اهلل عبد محادي،(3)
(4)

Gaston Bachelard: La psychanalyse du feu, édition Gallimard 1949 ,Page 99. 

(5)Ibid,page 122. 
(6)

Ibid,Page 77. 
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أوهامه وأحالمه وخياله، وحيس باملاء مع أكرب قدر  ، وهو يعزف عليه حلنا شعريا جديداً دائما، يتعامل مع(1)الرتبة"
فاملاء هنا ليس الذي ُيستخدم يف الشرب واالستعماالت من الكثافة والعمق، ويوقظ بصورة املاء انفعاالت كثرية، 

 والتعابري اللغوية داخل القصيدة.أخرى، بل يستغله الشاعر يف إبراز مالمح الكتابة الشعرية، وتدفق األلفاظ، 

ميّيز مائية هذه القصيدة هو اخلروج من مادية املاء املعروفة إىل بنيته اخليالية، فاملاء أصبح نبعا ونارا،  وما
وغيما وطوفانا. وتتبع الشاعر حتوالته املادية للداللة على القوة القامعة بتحوله إىل جليد أو حبر أو طوفان، 

فعل املياه. يف كلمات تسريها الذاكرة اللغوية والرتسبات  واكتشف القيم اجلمالية من خالل املساحة املتخّيلة من
احلياتية يف عالقات الشاعر باآلخرين وباألشياء من حوله؛ أي نظرة الشاعر احلسي والفكري لألشياء، بكلمات 
خارجة عن األسلوب اليومي تبحث عن عالقات لغوية ومعنوية وشكالنية جديدة فيما بينها بغض النظر عن 

 ء االستخدام النمطي واليومي هلا.ستقرة إزارؤيتنا امل

 شعرية النار 

قّدست البشرية األوىل الناَر باعتبارها العنصر املتفرد يف حركته وتغرّيه، وأصاًل للكون، وُوجدت النار على 
، األرض ويف السماء ويف اجلحيم، ونار التطهري واجلزاء األخروي للمذنبني، والنار كطاقة هي نتيجة فعل للحياة

وهي الشمس والنجم والربق والرباكني، وهي نار احلطب يف املواقد  وحيازهتا تعين خلق الفنون والظفر باحلضارة،
والشموع ومصابيح الزيت، ويقدم بعض الشعوب هلا التضحيات خوفاً من أن ال تعاود الشمس والدهتا فيساعدون 

 الشمس إلعادة والدهتا بإشعال النار، فهي"توبة وفتنة . 

لنار ميكن أن حتمل تعددا قيميا يعطيها هذه القدرة على إظهار القيم ونقيضها يف نفس اآلن فهي محيمية وا
ا "متميزة  وكونية تضيء وحترق، وهي موقد وقيامة، وهي عالج  وحريق، ويالمس )باشالر ( ذلك يف قوله بأهنَّ

الذي يتغري بسرعة يُفسر بالّنار. الّنار هي ميكنها تفسري كل شيء إذا كان كل ما يتغري ببطء تفسره احلياة، فإن 
احلي جدا. إهّنا محيمية وكونية تعيش يف قلبنا كما تعيش يف السماء، ومن بني كل الظواهر فإهنا حقا الوحيدة اليت 

                                                           
 .210ص ، 2000 املدارس، والتوزيع النشر شركة ،1ط. والتجليات املفاهيم. املعاصر املغريب الشعر يف الصوفية: حممد بنعمارة،(1)
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 النر وجه وهلا املضيء النور وجه هلا .(1)ميكنها احلصول أيضا بشكل واضح على القيمتني املتعارضتني: اخلري والشر"
 .حلارقةا

يساعدنا يف عملية استقراء غوايتها؛ حيث متثلت أسلحة الشاعر  وقياس تعداِدها املتواتر يف هذه القصيدة
مبفردهتا وملحقاهتا حيث النور واهلجري والتنور. ومن حضور النار تنجم شعرية الكتابة، ومنذ البدء أورد الشاعر 

األخري، والذي أمساه )كتاب اجلمر(، وهو عنوان فرعي قصيدته )الربزخ والسكني( يف جزء اجملموعة الشعرية 
ينسجم مع اجلمع بني الكتابة والنار من جهة أخرى. ويندرج فيما يسميه )جريار جينيت()العناوين اخلطابية(. فال 
حتيل كلمة كتاب إىل جنس بعينه. وهذا تأثر ببعض كتابات الصوفية، فقد عرف عنهم أهنم كانوا يطلقون اسم  

 مؤلفاهتم. ونذكر منها كتاب )املواقف( و)املخاطبات( لـ)الّنفري(، وكتاب )الطواسني( لـ)حلالج(. كتاب على

وهذا األمر حاضر يف ذهن الشاعر مما يوحي بأن كتابته تنتسب إىل إرث ثقايف، فقد أرسى منطًا كتابيًا يأىب 
ودة القصيدة ومساوقتها فنيًا ومجالياً التصنيف.كما أن اإلمساك جبمرة التجربة ليست هينة أو سهلة، غري أن مرا

يتطلب منه الصرب واجملاهدة والتوفر على قدر كبري من روح التواصل مع املنجز اإلبداعي اجلزائري والعريب والعاملي 
لكي يؤثث قصيدته بكل املمكنات والكيفيات الشعرية والتقنيات واألساليب احلداثية املفجرة لدالالت النص 

 دية واالزاحية البعيدة.وعالقاته االسنا

فكيف نقرأ عامل النار .وسنحاول مساءلة شعرية النار أو نارية الشعر يف اخلطاب الشعري لعبد اهلل محادي 
 الرمزي لديه، وأي دالالت للنار يف القصيدة؟وقد اخرتنا التوقف عند نقاط أربع: 

 نار النور:  -1

 وُفصوص من حكمٍة 
ور  عُق منطق ألنُّ

ْ
 (2)تل

وْر نور  ُيرأِو   ُدُه ألنُّ
حر وُأغنية  للُفُتوْن)...( ومعبر  للّسِ
(3) 

 قيَل: َقْرن  من نوْر؟
وْر((  َيْنِظُمه صاحب ))ألصُّ

                                                           
(1)

Gaston Bachelard: La psychanalyse du feu ،Op ،cit  , p: 23. 
 .126ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(2)
 . 127 ص. نفسه املصدر(3)
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 وألحقُّ في ِقْبَلِة ألُمَصلَّى
ى)...(  وألُكلُّ وأَلَجُل ألُمَسمَّ

وُر ول ُيْدَرْك   .(1)ُيْدرُِكُه ألنُّ

حتتم افرتاض منهجية تقوم على اجلدل انطالقا من الثنائية إن ظاهرة كالنار خباصياهتا املتناقضة واملتعددة 
الكبرية اليت حتيط بالنار وهي أنه بقدر ما حترقنا فإهنا تضيئنا. قطبان كبريان تتوالد عنهما كل القيم األخرى. والنار 

ح واحلب ماحنة النور بكل ما حتمله الكلمة من تداعيات واحياءات، فنور النار هي رمز النموذج األصلي للرو 
والعواطف امللتهبة، وبذلك تكون النار مبا يوحيه نورها مصدرا للدفء والراحة النفسية واجلسدية، ومصطلح )النور( 

، وحبيث يكون قلب  (2)من املعجم الصويف، الذي يعين عند الصوفية: "كل وارد إهلي يطرد الكون عن القلب"
 حالة جتٍل دائم، فالنور تتشعب منه كل املقومات اجلمالية اإلنسان يف حالة شهود دائم، أو أن تكون احلقيقة يف

 بوصفه مصدرا وينبوعا أبديا للجمال واإلشراق الطبيعي واإلنساين.

وأكثر ما يلفت النظر يف )الربزخ والسكني( تواتر مفردة )النور( من خالل السياق اليت ترد فيه كل مرة مما 
تأكيده على بعض املعاين اخلاصة اليت يتناوهلا يف سطور القصيدة. وقد  يوحي برمزية هادفة يبغي إليها الشاعر بغية

 ملسنا تلك احملورية حول تداعيات النور يف القصيدة. فالشاعر يتلظى بالنار، ويتأمل النور.

إن سيميائية الّنور يف القصيدة تبدو واضحة املعامل من حيث داللة املعىن املقرون بالكلمة، فالنور هو حمور 
مات مبعانيها الصرحية واجملازية االستعارية، واليت تؤدي دور املنبثق من حيثيات املوقف واملشهد التصويري الكل

حوله كلمات السطور الشعرية وبالتحديد األمل، وحتقيق األماين املنشودة. فالنور هنا رمز لفاحته من  الذي تدور 
لضيقات واألسرار ولالنطالق إىل أجواء التحرر باملعىن اخلريات اليت يأملها الشاعر يف حياته للخروج من عامل ا

 . فهو موت وفناء يف هليب النار. الثائر للكلمة، ولكن هبدوء واستقرار نفسي

وتظهر مفردة)النور( كصورة فنية تغذي الطاقة الفكرية، وكل ما ميكن أن ينري يف هذه احلياة لريى بوضوح، 
شري إىل بداية جديدة، أو والدة جديدة. وقد يعين عدم القلق من فالنور هو رمز قدمي معروف لألمل، فهو ي

 الراهنة. متاعب احلياة
                                                           

 .139 ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(1)
 الدكن أباد حيدر نسخة عن مصورة نسخة) بريوت العريب، الرتاث إحياء دار(. عريب ابن رسائل) كتاب ضمن( الصوفية اصطالح: )الدين حميي عريب، ابن(2)

  .14 ص ت،. د( 1948
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 نار اإلحتراق والتطهير:  -2

 

 ...وُفصوص من حكمٍة 
ور  عُق منطق ألنُّ

ْ
 تل

 يورُق فيها َسديُم ألوأِحد ألَفْرد
 وُتقطُف ُنسْيمات  

ى بها شجر ألَغضا  ُيسجَّ
 بردأ.. سالما..

 منبع ألّنار
 .(1)ّصالحيْن)...(ومنهُل أل

يف داللة اإلحراق تكون النار هنا رديفة للتكفري بكل ما حتمله الكلمة من دالالت دينية، "وللحرق صلة   
، وفعل احلريق هنا هو ما ميكن (2)بالنار، إذ إنه ال حيدث إال هبا. ومىت مّت ذلك، حتولت الّنار احملرقة إىل رماد"

 ة على ما تعتربه خطأ. مبعىن أن مصري اخلطأ إىل النار.إمجاله بلعنة الكتابة كإجابة سلطوي

تطاله الذات اليت أحرقت وأهنكت فيها كل  (3)وليس احلريق إال نوع من الفناء حسب تعبري املتصوفة
الوجودات الزائفة املشوشة وحّلقت حنو مطلقها، حيث حريقها واحرتاقها داللة على اكتماهلا ونشداهنا اخلالص من 

شهوهتا لتحقيق املطلق الذي يوجد يف املوت، ال ميكن أن تكون بداية من غري هناية إال بإحراق واقع يوقف 
الوجودات احلاضرة واآلتية ألّن أمل االنتهاء هو يف عمقه رغبة يف االبتداء، فالشاعر "سائر يف طريق التحّول ينتقل 

  .(4)وحتّوله إىل كومة رماد"من حال إىل حال. شأنه شأن احملرتق الذي تطمس الّنار هيئة جسده، 

ولذا فهي تتهيج  بفعل  شارة الباطن احلّي الذي تصدر عنه، ومن مث فهي مرتبطة بالباطن الذايت، والّنار
تفعيل للباطن وتأسيس له على حساب الظاهر. أو تدمري  احلنني إليه، احلنني لذاهتا الباطنية املفقودة، وحركتها هي

تنطوي على نقيضها  إن الداللة التدمريية للّنار هنا !!الروحي عرب االحرتاق نالظاهر اجلسدي حلساب الباط
ومن  .التطهريي، حيث أن التدمري يعين حرق أدران الذات الدنيوية وشهواهتا، واالغتسال من خطاياها وذنوهبا

 للّنار هنا تنبثق داللة احلياة.  عمق الداللة

                                                           
 . 127 ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(1)
 .93ص السابق، املرجع. املعاصر املغريب الشعر يف الصوفية: حممد بنعمارة،(2)
 .59ص ،1981 للكتاب، العامة املصرية اهليئة جعفر، ابراهيم مالك حممد: وتع تح. الصوفية اصطالحات(: الرزاق عبد الدين كمال) القاشاين: أنظر(3)
  .94ص السابق، املرجع. املعاصر املغريب الشعر يف الصوفية: حممد بنعمارة،(4)
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كتسي دالالت وظيفية مغايرة، إهنا تشبه نار النيب إبراهيم  ]عليه ار يف النص الشعري لعبد اهلل محادي توالنّ 
مع كثرة األسطر الشعرية –السالم[، ليست هلا خصيصة االحرتاق بل هلا وظائف مضادة. ويف هذا النص النموذج 

 هترب اتكاء مرجعي على قولة النفري ]وقال يل إذا رأيت النار فقع فيها وال -اليت تعمل على قلب مدلوالت النار
 .(1)فإنك إن وقعت فيها انطفت وإن هربت منها طلبتك[

 
ا كتابة صوفية متورطة يف اجلسد، وهلذا مل يأت االلتفات القوي لإلرث الصويف للنفري اعتباطيا، فهو ميثل إهنّ 

يف الكون املرجعية األكثر مالءمة للرؤية الصوفية املتميزة لدى الشاعر، واليت تبحث عن احلقيقة واجلمال والدهشة 
والطبيعة، والنفري يف مواقفه وخماطباته، حياور الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح، ويفىن يف الذات اإلهلية 
فناء مجيال ال أمل فيه، بل ميكن القول بأن هذا البعد املرجعي يف شعر )عبد اهلل محادي( خيلخل أفق انتظار املتلقي 

نصوصها الشعرية، فيخال أهنا متناصة مع اآليات القرآنية، لكن قوة هذا الذي تستهويه العبارات الدينية يف 
 الكتاب املقدس ]القرآن الكرمي[. التناص تتجلى يف كتاب ]املواقف واملخاطبات[ وليس يف 

 نار التصوف: -3

نْسُت نارًأ ... ورياضًا للعارفيْن 
 
 .(2)أ

يطلب الّنار "فتجلى له يف مطلوبه لُيقبل وهذا يتناص مع القرآن الكرمي، وأّن موسى )عليه السالم( كان 
   (3)عليه، وال يُعرض عنه، فإنه لو جتّلى له يف غري صورة مطلوبه أعرض عنه الجتماع مهِّه على مطلوب خاص"

ونار الّصويف هي الذوبان وااللتحام باملطلق، واالنتقال من عامل أرضي نسيّب إىل عامل مساوّي مطلق، وهي   
وهلب الّنار عند الصوفيني هو أعلى درجات السّلم الّصويف، وهو االندماج من األعلى من  كلي،انصهار اجلزئي بال

خالل هليب النار اليت ترمز إىل األنوار اإلهلية، فيخرب القرآن الكرمي أّن الّنار كانت ابتداء الوحي إىل موسى وتكليم 
ّصوفية احلسّية إال باجلانب احلسّي لاللتحام مع اهلل له. وهذه اللحظة )حلظة اخللود والفناء( ال ُتدرك حسب ال

 الذات اإلهلية.

غة يف النص الصويف عرب بركانيتها اخلالقة لربكانية النص تتجرد من ماهيتها اخلطابية، وتتعرى من فاللّ 
د جسمانيتها لتتحول إىل أنوار تكتفي بوهجها الذي يسرد مساراته دون أن يعىن بذرائعيته اإلضائية؛ أي هو جمر 

لذاته وليس مؤديًا وسيلة اإلضاءة ملا ورائيتها، هكذا يكسب النص الصويف لغته خصوصياهتا النورانية. كما أن 
                                                           

 .81 ص بريوت، العلمية، الكتب دار بيضون،  علي حممد منشورات. واملخاطبات املواقف كتاب(: احلسن بن اجلبار عبد بن حممد) النفري،(1)
 .129ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(2)
  .213،212 صص ،1980 بريوت، العريب، الكتاب دار عفيفي، العال أبو: تع ، 2ط. احلكم فصوص: الدين حميي عريب، ابن(3)
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"العمق والرمزية يتصالن بتجربة الصويف؛ إذ إن التصوف يف حقيقته ينشغل باللب واجلوهر. ومن مثة فإن الصويف 
احلقائق العميقة، وإدراكه لتلك احلقائق يفوق اإلدراك الشاعر عميق يف داللته؛ ألن جتربته تنبين على استكناه 

الّنار هلا داللة صوفية ألن نار الصويف هي . ف(1)احلسي، ويقوم على رؤية من نوع آخر خاطفة ، فهو يلمح"
 الذوبان وااللتحام باملطلق واالنتقال من عامل أرضي نسيب إىل عامل مساوي مطلق. وهي انصهار اجلزئي بالكلي . 

اىن الّصويف الغربة والنفي، فمزج بني العقل والعاطفة؛ ليحقق أسلوبًا رمزياً، أو جتريديًا شعرياً، وعاىن لقد ع
فقد توحد بالفضاء الطبيعي؛ ألنه وجد فيه  .املبدع االغرتاَب، وحاَل التضاد بني الفضاءين الطبيعي واالجتماعي

هكذا إذن يتشكل مشروع  يه احلزَن، واالغرتاب.مالذه وراحته، وانفصل عن الفضاء االجتماعي؛ ألنه عاىن ف
الكتابة الشعرية الصوفية لدى عبد اهلل محادي من استبداالت تنويعية تعيد بناء التصوف وفق منظور إستطيقي 

 ممزوج باحلكمة واملعرفة، ينزع إىل التأكيد بأن الشعر الصويف ليس دائما ]شعرا متأملا[، فهو حيتفي باملؤانسة. 

 ثة: نار األنو  -4

 يقول الشاعر:
سافر وتسافرين

أ
 أ

يحِة لُكّلٍ جعلنا 
خر ألصَّ

 
 في أ

 مْنِسكا 
حوأل 

أ
 ل ترهقني أل
يُن وألماءْ   ألّطِ
ار وألهوأْء...  ألنَّ
 كانت بدأيتها، 
 كانت نهايتها، 
 من َحَمٍإ مْسنوْن 

نْسُت نارًأ... ورياضًا للعارفيْن 
 
 .(2)أ

 

صاخبة، فنراه واقفًا يف املنطقة الوسطى بني سلطان غواية النار تنفتح رمزية الّنار على عامل األنوثة ال  
ونار احلب هي رؤيا احلب يصوغ   وصوت الذاكرة/ املرأة/ الوطن. فتولد القصيدة من نار، وتتكثف يف األنثى.

. فاحلرية الشاعر هبا جدلية الذات واملرأة يف لعبة أضداد. ومثة عالقة بني مجرة الشعر وحريق الروح والقلق الوجودي
معىن ظاهر يف "الربزخ والسكني" فإذا بالنار تنجم عن القلق، فيلوذ الشاعر باملشاعر الدافئة، وتؤكد املرأة حرية 

                                                           
 ، م2001/ هـ1422 اجلديدة، النجاح مطبعة املدارس، توزيعوال النشر شركة األدبية، املكتبة ،1ط. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر: حممد بنعمارة،(1)

 .139ص
 .128 ص السابق، املصدر. والسكني الربزخ: اهلل عبد محادي،(2)
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الشاعر أكثر مما تبعث يف نفسه الطمأنينة والسكينة. ألهنا ليست امرأة عادية. هي كائن حافل بالقيم اليت يريدها، 
   ا روحاً متعالية توحي بالعطاء غري املتحقق فعلياً.وال يستطيع أن ميسك هبا؛ ألنه يريده

إن التجربة الشعرية الصوفية متثل منوذجا يسعى إىل تأسيس هويته املتعالية من خالل التصوف الذي يعيد 
 ج يف مفاهيم دونّية أساءت إليه. االعتبار للجسد األنثوي الذي طاملا سيّ 

 تجاور األضداد

لة من املتضادات، والشاعر حياول بوعي وقصدية مسبقة إثارة نوٍع من إّن الّنص الراهن منسوج من مج
القصيدة تصدم القارئ التجريب واملغامرة والفوضى داخل احتشاد الصور واملشاهد واملفردات الشعرية املتضادة، ف

من املفردتني وبالدخول إليها من متنها جند أن كالًّ  .يف ضديتها؛ حيث جند أنه جيمع بني متضادي النار واملاء
ومن التضاد املاثل يف اجتماع املاء والنار نتعرف .جتمع دالالت متضادة، فاملاء حييي ومييت، والنار حترق وتضيء 

يف  املاء رؤيَة الشاعر ورؤياه. فكل ما يف الديوان ينجم عن املاء والنار. وكيف تتضافر النار مع نقيضها الداليل
عالمة )املاء( أن تكون مرتبطة بعالمة )النار(  اليت تصري بالتايل عالمة تشكيل العامل الشعري. لكن  ميكن ل

املوضوع )األزمة(، فالشاعر "يعيش منفعال، ومنجذبا إىل حرارة التجربة )...(. غري أّن امليل إىل االنطفاء واخلمود 
لُيصبح النص ُمضمرًا عالمًة  (1)يهدد دوام التجربة يف حرارهتا، وهكذا تصبح جتربة الشاعر اعرتافا حبقيقة التضاد"

أخرى غري عالمته الظاهرة، وحيدد ملموسًا آخر غري ما تعطيه )اللغة( يف خارجها،  واجلدل األزيل بني املاء والنار 
 و كذلك موجود احلاضر وداله معاً.ظاهر بتعمد وقصدية، وه

بالتجربة الصوفية مما دعاه إىل متّثل ولقد أدرك )عبد اهلل محادي(عمق الصلة اليت تربط جتربته الشعرية اخلاصة 
بعض النماذج من تلك التجربة، وجتّلى ذلك من خالل اقتباس بعض عبارات)ابن عريب، واحلالج( وغريمها، 
ويلحظ املتلقي شدة التقارب والتشابه بني النصني: نص محادي الشعري، ونص ابن عريب النثري، وال عجب يف 

"، لُه الُنزول ولنا املعراجيب، وهو هنا يورد الكالم على لسان )ابن عريب(نفسه."ذلك، فحمادي يتقّنع بقناع ابن عر 
ويُعترب ملمحًا مهما يف تطور القصيدة هذا االقتباس الذي ميثل حبكم الضرورة استهالال معلنا، فهو تعميق للتجربة 

عنصر د اهلل محادي( مبثابة السابقة يف التجربة اجلديدة. وهو توصيل ما حلق مبا سبق، ولذلك مل يأت عند )عب
 اتكاء، ويقول يف منت الّنص:

 لُه ألُنزول ولنا ألمعرأجْ 
 ومفازُة عْينيها ما بيني

                                                           
 .122ص السابق، املرجع. املعاصر املغريب الشعر يف الصوفية: حممد بنعمارة،(1)
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جلهْ 
 
 وبين أل
مرَ 
أ
 يدبر أل

 

النزول صفة املاء، واملعراج كان صعودا وهو صفة النار وقد جنح محادي يف إنتاج جتليات تتجاوز الزمان 
م األرضي وفضاء العروج الفكري حملقا يف زمان ومكان مطلقني إاّل أهّنما على واملكان املوضوعيني إىل فراغ احلل

صلة وطيدة بالوقائع املعيشة، ويذكران دائمًا هبذه الصلة املركزية اليت تبقي احللم الرؤيوي الصويف متمحورا حول 
املركزية لألدب، وإنتاج الواقع ومتجذرا يف احلياة، ويرى )ايكو( أن إنتاج التجليات هي الوظيفة السيميائية 

التجليات يعين )أن نعكف على األشياء احلاضرة لندرسها ولننحتها بطريقة متكن الذهن اليقظ ـ بعد جتاوزها ـ من 
، وهذه الفعالية تبقي الرمز/العالمة )مفتوحاً (1)إدراك معناها غري املعرب عنه حييل املوضوع على سدمي من املضامني(

 .(2)ستمرة(قابالً للتأويل بصفة م

 وبالتايل حتاول القصيدة أن تنتهي بأمنية خاصة كإسقاط من الشاعر على الواقع:

ذو جوهر واحد؛ لذلك النار، ولكن هذا التناقض ما هو إال  فالنزول نقيض املعراج، كما املاء هو نقيض
 يؤكد الشاعر:

 ما في ألجبة 
 عاقبة ألبدء

 وخاتمة ألسكين )...(

لتشكل البداية حجر بناء أساسي يف  – النار واملاء -بني قطبني اثنني  األلفاظ تدالال تتمحور هكذا إذن
هو قوة التدمري، أما النار فهي قوة التطهري، وقد يكون العكس.  املاء فتح النص الشعري على مصراعيه، حيث أن

جدلية الواقع والرؤيا  يف فينهي القصيدة النص على مرآة نفسه،  دالالت ويف تنازع هذين القطبني يُسقط الشاعر
 بقوله:

 لنا ألنزول وله ألمعرأج

 لعتبة االستهالل يف بداية النص. وهو بذلك  يؤسس لفعل موازٍ 

                                                           
 .376 ص ،2005 بريوت، للرتمجة، العربية املنظمة الصمعي، امحد: تر. اللغة وفلسفة السيميائية :أمربتو ،أيكو(1)
 .378ص نفسه، املرجع(2)
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البكاء  النقيضني )املاء/النار( حيقق التجدد واحليوية واالستمرارية اخلصبة ملعايشة حلظة ويُعترب التفاعل بني
النقيضني حيث ميتص كل منهما طاقة  تقليص فاعلية كل من على الذات املفقودة. ويف الوقت نفسه يهدف إىل

الذات حتطيما عرب طوفان املاء باإلغراق. الذي جُيَفف بنار  اآلخر، وال يسمح له بالسري إىل مداه األقصى فيحطم
 .اإلحراق

صارع املأسوي لإلنسان وهو ي -دون التعرض إىل اجلانب الدرامي   وال ميكننا أن حندد هذا املسار الصويف
اجلانب األرضي املكبل باألخطاء فالتحول اخلارق عند التبادل بني الطاقتني املزدوجتني للصعود واهلبوط، فالصراع 
الصويف هو صراع دائم بني الواقع والقيم املثلى ينذر مبواجهة بني الصوفية املقرتنة بالكرامة كفعل خارق عند دمج 

اخل الذات من أجل متثل الذات املطلقة. فهو صراع داخل الذات الذات الفردية بالذات اخلالدة، وهو صراع د
 وصراع مع الواقع يف آن. 

إن الشاعر يف صراعه مع الواقع تؤازره ثنائية النار واملاء كدليل قلق وحرية، وسبب من أهم أسباب التحريك 
اعر قد أدرك أن ال يف قصيدته الذي جتلى واضحا يف أسلوب التكرار لريسخ هذه الظاهرة ويدعمها ألن الش

 خالص من قلقه إال بالكشف عنه، وعن أسبابه املوجبة له.

أما إذا نظرنا إىل توزيع األفعال فبإمكاننا إحالة األفعال املضارعة إىل قطب املاء باعتباره انسيابًا يتشكل يف  
ار، لكوهنا ال متتد يف كل شيء/ قناع وداللة على االستمرارية املطلقة. أما األفعال املاضية فرتتبط بقطب الن

 الزمان، ألهنا حمدودة الفعل يف اشتعاهلا وانطفائها.

ومع أن الشاعر جيمع بالتضاد بني املاء والنار جند أن الثنائية تكاملية؛ ألنه يلتحم بالطبيعة التحامًا صوفياً. 
 رمزية التطهري، فالنار تطهر فيتداخل املاء مع النار يف  فال نستطيع أن نتعرف احلدود بني أجزاء الفضاء الطبيعي.

الكينونات بالتعذيب واملاء يطهر بالكشف عن اجلوهر األصلي يف جوانيات الكينونة بعد إزالة غشاوات الدنس 
األرضي. هذا ما جنده يف التقريرات العاملية للفكر الغييب مما ميثل مشرتكاً  ميتافيزيقياً  عاماً  بني الديانات يتموضع 

 مة املائية.يف سيمياء العال

هكذا يُنشأ الشاعر مبجاز الكالم رؤيته لتاريخ الوطن، وإذا كان املاء متدفقا بالشعر يف القصيدة فإهنا تشرق 
بالنار والنور، ومتزج بني عنصرين يشرتكان جوهرا وخيتلفان صفة ومفهوما، ويتحوالن من الطبيعة إىل عالمتني 

منذ العنوان الذي يشي باملاء والنار، ومتعلقاهتما تنطوي القصيدة تؤسسان للقصيدة وجتربة الشاعر يف الكتابة. و 
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على ما يف املاء والنار من سيالن وتوقد كلما تعمقنا يف النص، وأمعّنا النظر يف مرموزات دال املاء والنار ألمكننا 
 العبور من التحليل إىل التأويل.

احلياة، وأن يستخرج الربودة من احلرارة، اعر يستخرج النقيض من نقيضه كعملية إخراج املوت من والشّ 
النار هي نقيض املاء، ولكن هذا التناقض ما هو إال ذو االنطفاء من االشتعال واالشتعال من االنطفاء مرة ثانية، 

لتشكل البداية حجر بناء  –النار واملاء  -جوهر واحد ، وتتمحور دالالت األلفاظ يف القصيدة بني قطبني اثنني
ح النص الشعري على مصراعيه ، حيث أن املاء هو قوة العنف/السكني، أما النار فهي قوة التطهري أساسي يف فت

 واخلالص/الربزخ.

 خالصة

ى يف القصيدة مالمح االستياء من الواقع، وحماولة لتفلت من إساره إىل عامل علوي رائع مجيل جمرد، وإن  تتبدّ 
إىل عليائه، والتأمل يف جمرداته كما هي احلال عند الغالبية  كانت صرامة الواقع نفسه مل تسمح للشاعر باهلروب

كما أن أزمة الواقع نفسها هي اليت دفعته للتمسح ببعض مالمح التصوف يف الشعر .العظمى من شعراء جيله
 العريب املعاصر الذي من أبرز مساته احلزن واإلحساس بالغربة ومعانقة الذي يأيت وال يأيت. 

 

ريسة التعايل على هذا الواقع املرفوض، بيد أنه أعلن رغبته يف اعتزاله، خمتارًا هذا املوقف اعر مل يقع فوالشّ 
املقعد، كما قدم أهم مالمح األزمة  /السليب/ اإلجيايب جًدا يف ذات الوقت؛ إذ قدم كل حيثيات التخلي عن الدور

ع، معبـِّرًا يف هناية القصيدة عن اليت شكلت تلك الرغبة، ومن مث كان البد أن يغوص يف بعض تفصيالت الواق
السمة الغالبة يف أبناء جيله، ومن مث فإن القصيدة سجل حافل بكل أزمة هذا اجليل، واعرتاضاته، من خالل مرآة 

 .الذات الشاعرة اليت عكست الضمري اجلمعي هلذا اجليل

وسياسي مأزوم، وحبثاً  ولقد توجه الشاعر )عبد اهلل محادي( إىل التصوف هربًا من واقع مادي واجتماعي
والتصوف عنصر مهم من عناصر التجربة  .عن عامل أكثر روحانية وشفافية وصفاًء، تنحسر فيه قوة املادة أو تذوب

الشعرية املعاصرة، وذلك الرتباط التجربة الشعرية املعاصرة بالتجربة الصوفية؛ إذ أن هنالك عالئق وشيجة بني كلتا 
وفية واملعاصرة؛ حيث شكلت التجربة املعاصرة جمااًل مالئمًا ملواقف الرفض والتضحية  التجربتني اإلبداعيتني: الص
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كما فعلت التجربة الصوفية من قبل، كما أن التجربة الصوفية إنسانية عامة هتدف إىل جتاوز األشياء اخلارجية 
 بة الشعرية املعاصرة.للوصول إىل جوهر األشياء؛ أي إىل احلقيقة، وهو اهلدف نفسه الذي تسعى إليه التجر 

اعر قد وجد يف حمنة الشاعر الصويف قبله ـ يف معاناته واضطرابه ومكابدته، وحبثه الدائب عن ولعّل الشّ 
احلقيقة، وتأمله واغرتابه ووحدته، وانتظاره للحظة اإلهلام أو الكشف عن شيء من حمنته هو يف معاناته ومكابدته 

جـسد التجربة الصوفية من خالل معاجلـة أزمة اإلنسـان الوجوديـة، ذلك اإلنسان وتت  واغرتابه وتأمله يف هذا الواقع.
املقهـور، الثائر ضد التسلط والعبوديـة، إهنا جتربة عربت يف جوهرها عن أزمة املثـقف يف اجملتـمع، طارحة من خالهلا 

 .مهومه وقضاياه حبثا عن اخلالص

ل متعاقبة لكونه ينطوي على منطلقات للحداثة من حيث لقد كان للنص الصويف تأثريه الواضح على أجيا
املبدأ، فالتجليات الصوفية تربز يف النص عرب صور خمتلفة، فقد تربز مع العبارة الصوفية، أو الشخصية الصوفية، أو 

 .مع الدالالت املختلفة لتلك الرموز

د، ويريد عاملاً يصبح فيه اإلنسان سدمياً و)محادي( يطمح، بل ينشد عاملاً آخر مغايراً متاماً هلذا العامل الفاس
ألخيه اإلنسان. َعاملًا يشعر فيه اإلنسان بذاته وبإنسانيته. ولقد استطاع أن يستوعب مالمح التجربة الصوفية 
وداللتها، وأن يستخلص السمات الدائمة الثراء واالستمرارية يف هذه التجربة، وأن يتمثلها جيدًا يف شعره، حممالً 

عض جوانب جتربته الشعرية اخلاصة، كما كان تصوفه انكفاًء إىل الذات، اليت طاملا انتظرت اخلالص من اها بإيّ 
هذا الواقع، وحبثت عن عامل تتحقق فيه كرامة اإلنسان وحريته. وتأسس كل ذلك اخلطاب الصويف على التجاوز 

وتقاطع الشاعر يف رحلته التخييلية مع  واخرتاق األطر بني مكونات العامل، أو مكونات اجملتمع، أو بنية اللغة،
، فالبوح موت يف العرف الصويف.املتصوفة؛ حيث ارتاد مقام الرؤيـا، وانكشف له السر، ومل يب  حر

وأخريًا )الربزخ والسكني( جرح شاعر ينزف ملا جيري على أرض الوطن، يعيش أشواقه الروحية ليشع األمان 
د حني يندغم املاء بالنار، ومتتزج مرارة الواقع حبالوة اخليال؛ إذ حضور واحللم، فينبثق الضياء، وهو يعي التضا

الصورة املائية اليت تشكل مرآة تعكس احلالة النفسية املأزومة كبؤرة احتلت مساحتها الشعرية مع انسجامها والعتبة 
الجتماعي( يتضمن رؤية النصية)العنوان(، وهي ترّجح الفضاء الطبيعي على الفضاء االجتماعي كون فضاء الواقع)ا

 الشاعر والفضاء املفتوح)الطبيعي( يتضمن رؤياه.
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ويف تنازع هذين القطبني يُسقط الشاعر دالالت النص على مرآة نفسه ، فينهي القصيدة يف جدلية الواقع 
 والرؤيا بقوله:

ِة   ما في ألجبَّ
 عاقبة ألبْدِء 

 وخاتمُة ألسّكيْن)...(
 خيال  ... في خياْل 

 في َخَياْل ُسَؤأل  
 خيال  في َعَماْء)...(؟؟!

طبيعيا، وتتعدد دالالهتا، فاعتربت احملك احلقيقي للشاعر مع الشعر،  حيث الذات وهي تتعمق تناميا
 .جوانب مهمة داللية من خالل دالالت: املاء والنار واستطاعت إضاءة
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 الخاتمة

الذات/النص تناضل من أجل اسرتداد ذاكرة اللغة، وتقاوم الغياب، حاولنا العودة إىل يف الوقت الذي ظلت 
تراكمات ما أنتجته املرحلة التسعينية يف اجلزائر، مسجلني ضرورة التوقف طويال عندها على مستوى اخلطاب 

وع من الفقدان، الشعري احلداثي، الذي ظل يبحث دائما عن التدخل القرائي املتخصص. الذي ينقذ هذا املشر 
 وتوثيقه يف خطاب نقدي معاصر يكون مؤهالً للبحث والدراسة والتنقيب لألجيال القادمة. 

القارئ أمام مقدمة استعراضية للمناخ  وضعنا لنا خالل حبثنا هذا أن حنفر يف بعض النصوص بعدماو وقد حا
اطة باألجواء الفكرية واألدبية اليت األديب الذي ترعرعت يف كنفه هذه املختارات، وبالتايل يسهل عليه اإلح

أسهمت يف تكوين هذه األصوات الشعرية يف خضم األحداث التارخيية، واحملطات الفاصلة ليصبح من اليسري 
 لنقف على: على املتلقى احلكم على أي صوت من هذه األصوات.

من احملنة هو زمن املأساة إن اقرتان الزمن باحملنة، حييلنا بالضرورة على زمن خمتلف عن أي زمن آخر، فز  -
ش، ويف اجتاه يوالفجيعة الذي انطلق اإلحساس به يف املدونة الشعرية حمّل الّدراسة، بداية من الواقع اليومي املع

 صوب الداخل النفسي يف حركة تداخل واضطراب، أنتجت ذاتا مضطربة حتس باهلزمية والضياع والتشظي.
لراهن الشعري حضوره يف الساحة األدبية  ولو بصدور جماميع شعرية امتلك النسيج النصي وحساسياته اجتاه ا -

بنسخ حمدودة جتاوز بذلك الشعراء ضغط الواقع االجتماعي، ويعترب ذلك رهاهنم الوحيد وإميامن املطلق 
 مبشروعهم الشعري.

مواقع جديدة لقد خلق الشعر الذي عايش زمن األزمة التسعينية إشكاليات عدة، كما قاد اليقني الشعري إىل  -
وميكننا القول إن مصطلح  .تغري بالغوص يف كنه جماهلها، واستطاع أن يقدم منوذجا غنيا ومغريا خلوض غماره

)التسعينيون( لتصنيف اجليل اجلديد من الشعراء اجلزائريني ال يهدف بأّي حال لتحجيم فئة من الكّتاب 
إمنا هو حماولة ملالمسة هوية مشرتكة جليل الشعراء ضمن قالب زمين يستعري أمسه من مرحلة مّرت هبا البالد، 

 اجلزائريني الذي تكّون وعّيه الثقايف، وعاصر مرحلة من التاريخ انعكست على كتاباهتم .
هناك الكثري من األمساء اجليدة اليت تناولت أزمة الوطن، واستطاعت أن حتجز هلا مكانا يف ذاكرة القارئ،  -

يف الوقت الذي كانت اجلزائر يف التسعينيات تبحث عن شعرائها الذين غرّيت  وجعلته يتتّبع آخر إبداعاهتا.
  .مواقفهماألزمة العديد من 
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توزع املنجز الشعري شاعراً مؤسساً يستشرف عصراً قادماً، ويكتب بشيء من الرويّة، ويبقى نصه مهيمناً على  -
ضي مع حقيقة هادئة يف منو طبيعي، وشاعراً مراحل شعرية مقبلة ضمن كتابة تأسيسية أقّل حّدة وانفعااًل مت

يغامر حبداثته حبكم االنفعال السريع، وعدم االنتظار الختمار احلالة، وبعد فرتة إما أن يعتزل الشعر أو يرتكه 
 .إىل منط أديب آخر

كما حاولنا أن نقف طويال على أعتاب وهبو النص احلداثي، حيث ال يستطيع أيُّ متابع للمشهد الشعري  -
زائري خالل التسعينيات أن ينفي وجود حراك وتطور على مستوى الّصعيد الشعري كانت العالمة األبرز اجل

فيه تنامي حضور نص حداثي أبرز مساته التنوع والتجريب وإعادة انتاج اهلوية اجلزائرية، واحتضاهنا ملنجزات 
م، ومتّكنهم من مواصلة وتطوير احلداثة، وما بعدها. حيث أثبت التسعينيون مشروعية وجودهم واستمراره

 التجربة الشعرية بفاعلية، امتداداً ألجيال سابقة سامهت يف تأسيس اهلوية اجلزائرية.
متيزت نصوص الشعراء التسعينيني احلداثيني ببعض اخلصائص العامة اليت ظهرت يف كتاباهتم األوىل، ولعل  -

اعية اليت ميزت االجيال اليت سبقتهم. كما مارست أمهها ابتعادها عن التوجيه والشعارات السياسية واالجتم
 نصوصهم املواربة واالبتعاد عن املباشرة، وعن اجلدل والتصنيف السياسي وااليديولوجي.

مالت القصيدة اىل متثيل حاالت إنسانية وأخرى وجدانية خاصة تستمد فضاءاهتا من حساسية الواقع املعيش،  -
 لرتكيز. و تنمو فنيا باجتاه بنية اإلجياز وا

تأثيث بيت النص اجلديدة بأدوات ومرجعيات تنهض بقدرات النص، اليت جيب أن يثمنها النقد على أهنا  -
إضافات جيب االعرتاف بقدرة أصحاهبا. بعيدا عن املوسيقى وااليقاع حيث جند قصيدة التفاصيل االنسانية 

أمل وكتابة الذات، واجلنوح إىل التجربة اليت تعج بنثريات اليومي، ومكابدات الذات وتشظياهتا. وقصيدة الت
الفلسفية والوجدانية، وقصيدة تتضمن رسائل اجتماعية، وسياسية واحتجاجية توحي اىل القارئ على هيئة 

 شفرات.
أصبح اإلفصاح عن الذات الشاعرة، حمورًا مجاليًا وأسلوبًا تعبرييًا تقوم عليه التجربة، اليت حتيط هبا شبكٌة من  -

ومواقفه، ومل تعد "النرجسية" صفة ملحقة بأصحاهبا، بل صارت معيارًا مجالياً، وموقفًا من  هواجس حاملها
العامل واحلياة، وقد أصبحت قراءة اسم الشاعر يف عنوان عمله، وكأهنا شأٌن داليٌل، ورمبا مجايٌل، ذو بُعٍد 

 اجتماعٍي.
وقد حتولت الرموز اخلاصة واألمساء إىل  انتقال النص إىل الذات، وتعبرياته الوجدانية كمحموالت إنسانية، -

متكآت وجدانية، حبثًا عن )مأوى( شعري، حيقق للنفس البشرية شروط راحتها األولية )املؤقتة( أو أمنها 
 اخلاص، بالعودة إىل الينابيع األوىل، واملفردات اليت تدعو إىل تصاحل الذات الشعرية مع يقينها الوجداين.
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ستغراق يف املعرفة أو األساطري لتحل حملها جتربة الشاعر نفسه يف تغذية مادة اختفت حاجة الشعر إىل اال
استبدل الشاعر اهتمامه ، و يعين وجود متغريات تركيبية قد طرأت على بنية النص اجلديدوهذا النص، 

 األبستمولوجي منحرفاً به حنو التجربة احلياتية للشاعر نفسه لتكون هذه التجربة حموراً للمعرفة.

خذ الّنص الشعري منحى قصديًا واجتماعياً، وشعريًا يف خلخلة الشكل حىت على الصعيد الطباعي أ
واإلخراجي خيتزل من خالله الشاعر املضامني، والتوجهات، والرؤى الفكرية ويساعدنا على وضع تصور أويل عن 

 عامل الشاعر وفضاءاته. هلذا ال يتم االختيار بشكل اعتباطي ومتسرّع.

شتغال بعض الشعراء  التسعينيني على ختليق لغة شعرية متفجرة من داخل النص  حيث كان ديدهنم متّثل ا
أي مبعىن كسر السياج التأطريي الذي يقف عائقًا يف ؛ الوحيد هو استثمار طاقات اللغة وتشغيلها على حنو مغاير

الت متعددة، وعليه فان الدال هنا ال وجه قصيدة النثر وتغيري وظيفة املعجم اللغوي واالنطالق بالدال إىل مدلو 
هذا هو األساس األول الذي ينبغي االستناد إليه يف حتليل وفهم  يشري إىل مدلوله املباشر على أرض الواقع ، إنّ 

 .طبيعة األداء اللغوي يف النص األديب

تلك العناصر املوضوعية املشروع الشعري التسعيين قام خبلق موازنة بني العناصر األدائية/الذاتية للشاعر وبني 
املستلة من املعجم اللغوي إضافة إىل تلك العناصر اليت جيب توافرها يف عملية التوصيل بغية جعل قصيدة النثر 
قادرة على التأثري والفعل مع املتلقي أو السامع فإذا كان مثة هيمنة مضمونية فإهنا تنبثق من املتخيل الشعري 

ق االنفعال والتوتر الذي يسود اجلملة الشعرية املتخيلة داخل نسيج النص ، وهكذا املتجسد عرب آليات اللغة بتخلي
تدرجييًا يتخلق جسد النص وهو ينمو ويتمظهر أمام الشاعر من خالل شبكة العالقات الداخلية بني الكلمات 

 .واجلمل املتولدة

ر أويل عن الكتاب، تشّكل الصورة عتبة تضاف إىل بقية العتبات األخرى، تساعدنا على وضع تصو 
خصوصا، وأنه يف عصرنا هذا ال يكاد خيلوا كتاب من صورة فوتوغرافية، أو تشكيلية، وهذا يدفعا إىل طرح 

 .تساؤالت تتعلق مبضمون اللوحة اإلرسالية اليت تود الصورة تبليغها، وعالقتها مبضامني املَؤلف
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 .بريوت العلمية، الكتب دار بيضون،  علي حممد منشورات. واملخاطبات املواقف كتاب

 :راجعالم: ثانيا

 :العربية

  :أسعد األسدي،

 .2002 العامة، الثقافية الشؤون دار. الصغرية املوسوعة العمارة، شعرية
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 :واسيني األعرج،

 .1989 اجلزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة. نقدية دراسة. أمنوذجا الرواية. الواقعية الكتابة جتربة وطار، الطاهر

 : ياسين األيوبي،

 .1982 بريوت، اجلامعية، املؤسسة. الرمزية الكربى، األدب مذاهب

  :فهمي خالد البحيري،

  . 1975 القاهرة، مدبويل، مكتبة ،1 ط. وأعالمه املعاصر الفن تاريخ

  :الرحمن عبد اهلل عبد البريدي،

 . 1999 الرياض، والتوزيع، للنشر الدولية األفكار بيت ،1ط. األزمات خينق اإلبداع

  :الرزاق عبد ،بالل

 .2000 الشرق، إفريقيا دار. القدمي العريب النقد مقدمات يف دراسة. النص عتبات إىل مدخل

  :مشري خليفة، بن

 .2000 االختالف، منشورات ،1ط. النص سلطة

 :السالم عبد العالي، عبد بن

 .1987 البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار ، 1ط. واهلوية الرتاث الثقايف، تراثنا يف املؤلف

 . 2000 املغرب، للنشر، توبقال دار. العني وثقافة ذناأل ثقافة

  :محمد بنعمارة،

 النجاح مطبعة املدارس، والتوزيع النشر شركة األدبية، املكتبة ،1ط. املعاصر العريب الشعر يف الصويف األثر

 م2001/ هـ1422 اجلديدة،

  :سعيد بنكراد،

 .2003 لرباط،ا الزمان، منشورات(. وتطبيقاهتا مفاهيمها) السميائية
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  :رابح بوحوش،

 .2006، اجلزائر عنابة، جامعة خمترب. اخلطاب وحتليل األسلوبيات

 : الوهاب عبد البياتي،

 .1968 بريوت، قباين، نزار منشورات الشعرية، جتربيت

   :فتحي التريكي،

 . 2003  دمشق، الفكر، دار. احلداثة بعد وما احلداثة

  : نجيب محمد التالوي،

 .1998 مصر، للكتاب، العامة املصرية اهليئة ،1ط. العريب الشعر يف لتشكيليةا القصيدة

  :شكر محمود الجبوري،

 . 1981 بغداد، العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة ،1ط. بالفن وعالقتها النفس يف تأثريها األلوان

  : فكري ،محمد الجزار

 .1998 القاهرة، للكتاب، العامة املصرية اهليئة. أدبية دراسات سلسلة األديب، االتصال وسيميوطيقا العنوان

 .2001 اجلديدة، مصر والتوزيع، والنشر للطباعة إيرتاك ،1ط. االختالف لسانيات

 : عاطف نصر، جودة

 .1989 الشباب، مكتبة. التفسري ومشكالت الشعري النص

  :رضوان زيادة، جودت

  .2003 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1 ط ـ القادم زمنها يف احلداثة بعد ما احلداثة، صدى

  :بدري فرحات الحربي،

 والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة ،1ط. اخلطاب حتليل يف دراسة احلديث العريب النقد يف األسلوبية

 .2003 بريوت،
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  :حسين خالد حسين،

 .2007 ، دمشق  التكوين، دار.  العنوان نظرية

  :شعيب ، حليفي

 .2005. بريوت الثقافة، دار البيضاء الدار ، 1ط.  العالمة هوية

  :اهلل عبد حمادي،

 .2001 اجلزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة منشورات ط،.د. واالبتداع اإلتباع بني العربية الشعرية

 :خيرة العين، حمر

 .1995 وهران جامعة -جامعية رسالة. العريب الشعر نقد يف احلداثة جدل

  :مبارك حنون،

 .1987 البيضاء، للنشر، توبقال دار ،1ط. السيميائيات يف دروس

 : يحيى ، حمودة

 .1979 املعارف، دار. اللون نظرية

  : الواسع عبد الحميري،

 .2008 بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة ،1ط. السلطة العالقة، املفهوم،: والنص اخلطاب

  :كاظم حيدر،

 . 1984 بغداد، جامعة العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة ،1ط. األلوان و التخطيط

 : يوسف الخال،

 .1978 لبنان، بريوت، ، والنشر للطباعة الطليعة دار ، 1ط. الشعر يف احلداثة

  :أحمد محسن الخضيري،

 .1995مصر، قاهرة،ال مدبويل، مكتبة.األزمات حلل متكامل إداري اقتصادي منهج األزمات، إدارة
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  :موسى خليل،

 .1991 دمشق، اجلمهورية، مطبعة. املعاصر العريب الشعر حركة يف احلداثة

  :جعفر الخليلي،

 .العراق واإلعالم، الثقافة وزارة غزوان، عناد:تر دوران، نويل ما وحترير إعداد ، 1ط. نقدية مقاالت جمموعة لوركا

 : حسين خمري،

 .2002 االختالف، منشورات ،1ط. الرواية يف مقاربات – املتخيل فضاء

  :وآخرون حسين ، خمري

 ، منتوري جامعة.  األديب النادي منشورات ، 1ط. محادي اهلل عبد للشاعر والسكني الربزخ ديوان يف النص سلطة

 .2001 ، اجلزائر ، قسنطينة

  :شربل داغر،

 .1988 بيضاء،ال الدار للنشر، توبقال دار ،1ط. احلديثة العربية الشعرية

  :فايز الداية،

 .1996 سوريا، دمشق، الفكر، دار ، 2ط. نقدية تأصيلية تارخيية دراسة. والتطبيق النظرة العريب، الداللة علم

   :عبده الراجحي،

 .1999 الرياض، والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة ،1ط. النحوي التطبيق كتاب

 :سعد البازعي، و ميجان، الرويلي،

 .2002 املغرب، الرباط، العريب، الثقايف املركز ،3ط. األديب قدالنا دليل

 : بكر أبو زمال،

 .2004 اجلزائر كادموسن، برعاية البيت جزائرية،منشورات شعريات: املفرد الصوت
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  :وآخر محمد، سبيال،

 .1996 للنشر، توبقال دار فلسفيه، دفاتر. احلداثة

  :الدين نور السد،

 . 1997 ،1ج اجلزائر، دارهومة،. احلديث األديب النقد يف دراسة. باخلطا وحتليل األسلوبية

   (:أدونيس) أحمد علي سعيد،

 .1979  لبنان، بريوت، العودة، دار ،3 ط. العريب للشعر مقدمة

 .1980 بريوت، العودة، دار ،1ط. القرن لنهايات فاحتة

 . 1983 بريوت، العودة، دار. الشعر زمن

 .1993  ت،.د بريوت، اآلداب، دار تابة،الك وآفاق القرآين النص

 .2001 الساقي، دار. العرب عند واإلتباع اإلبداع يف حبث. واملتحول الثابت

  :خالدة سعيد،

 .1982 ، لبنان بريوت، ، العودة دار ، 2ط. اإلبداع حركية

  :غسان السيد،

 .1993 والتوزيع، للنشر معد دار ،1ط. كامو ألبري مارسيل، غابرييل سامل، جورج أدب يف املوت إشكالية

  :محمد الشيخ،

 .2005 بريوت، اهلادي، دار ،1ط. التقليد ومقاومة احلداثة جاذبية

   :خليل الشيـخ،

 .1997 بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ،1ط. العريب األدب يف االنتحار

  :صالح،وآخرون صالح،

 .1997 الشارقة، واإلعالم، افةالثق دائرة منشورات ،1ط. البصرية الشعرية يف
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  :مطاع صفدي،

  .1986 بريوت، القومي، اإلمناء مركز منشورات ،1ط. املعرفية األنظمة نظام يف التسمية إسرتاتيجية

  : الدين محيي طالو،

 . 2000 دمشق، والتوزيع، للنشر دمشق دار واللون، الرسم

  :جاسم عاصي،

 .2004 بغداد، الثقافية، الشؤون دار القافية، املوسوعة. النص يف النهر داللة

  :وآخرون أمين محمود العالم،

  . 1988 تونس، والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة ط،. د. املعاصر العريب الشعر قضايا يف

  :سير عبده،

 .1993  القاهرة، دمشق، العريب، الكتاب دار ،1ط. املوت انتظار حلالة النفسي التحليل

  :طه الرحمان، عبد

 .بريوت العريب، الثقايف املركز.  الكالم علم وجتديد احلوار فصول يف

  :قدور ثاني، اهلل عبد

 .2005 ، وهران ، توزيعوال للنشر الغرب دار. الصورة سيميائية

  :أحمد المطلب، عبد

 .1996 مصر، الشروق، دار ،2 ط. الشعرية مناورات

  :منير زيد عبوي،

 .2006 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر املعرفة كنوز دار ،1 ط. األزمات إدارة

 :صابر محمد  عبيد،

http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.
http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
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 دمشق، العرب، الكتاب احتاد منشورات. ةالسريذاتي القيسي حممد جتربة يف قراءة السريذايت، التشكل متظهرات
2005. 

  :رشدي عباس العماري،

 .1993 القاهرة، والنشر، للرتمجة األهرام مركز ،1ط. متغري عامل يف األزمات إدارة

  :مختار أحمد عمر،

 .1997 القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عامل. واللون اللغة

   :حسين العودات،

 .1992 والتوزيع، والنشر للطباعة األهايل  ،2ط. تارخيي عرض. ةالشرقي الديانات يف املوت

  :رجاء عيد،

 .1985، القاهرة املعارف، دار. الشعر لغة

  :محمد اهلل عبد الغذامي،

   .1987 بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار ،1ط. النص تشريح

 .1992 دة،ج األديب، النادي ،1ط(. والنظرية النقد يف مقاالت) األسئلة ثقافة

  :أنطون كرم، غطاس

 . 1949 بريوت املكشوف، دار ط، د. احلديث العريب واألدب الرمزية

  :تامر فاضل،

   .1992 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار ،1ط. األديبّ  للخطاب احلواري اجلوهر. اآلخر الصوت

  :محمد أحمد وح،فت

 .1984 مصر، رة،لقاها رف،لمعاا دار ،3 ط. صرلمعاا ريبلعا رلشعا في يةرمزلوا رمزلا

  :حسين عدنان قاسم،
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 .2000 مصر، والتوزيع، للنشر العربية الدار ،1ط. العريب الشعر نقد يف األسلويب االجتاه

   :بسام قطوس،

 .2001 األردن، عمان، الثقافة، وزارة ،1ط. العنوان سيمياء

   :محمد الرحمن عبد القعود،

 .2002مارس ،279ع.(التأويل آليات و املظاهر و العوامل)املعرفة عامل سلةسل احلداثة شعر يف اإلهبام

  :الرحمن عبد سعيد قلج،

 .1975 القاهرة، الثقافة، وزارة. السينما يف اللون مجاليات

  :الدين سعد كليب،

 .1997 العرب، الكتاب إحتاد منشورات ط،.د. الشعرية احلداثة يف مجالية دراسات. احلداثة وعي

  :الفتاح عبد ،كليطو

 .1987 البيضاء، الدار ، للنشر توبقال دار دط،. احلريري مقامة يف دراسة. الغائب

  :محمد الماكري،

 .1995 ، لبنان بريوت، ، اآلداب دار ،1ط. ظاهرايت لتحليل مدخل. واخلطاب الشكل

  :أحمد ماهر،

 .2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار. األزمات إدارة

  : مدمح عويس، محمد

 .1987 املصرية، اآلجنلو مكتبة. والتطور النشأة ،1ط. العريب األدب يف العنوان

  :لسالم عبدا المساوي،
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 .2009 بريوت، الساقي، دار ،1ط. درويش حممود شعر يف املوت مجالّيات

  :السالم عبد المسدي،

 .1982 تونس، للكتاب، العربية الدار ،2ط. واألسلوب األسلوبية

 :محمد مفتاح،

 . 1987 املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1ط. النص دينامية

 .1987 املغرب، البيضاء، الدار ، العريب الثقايف املركز ،1ط. النص عتبات

 .1992 وبريوت، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز ، 3 ط. الشعري اخلطاب حتليل

 .1996 العريب، الثقايف املركز ،1ط. ةمشولي منهاجية حنو واالختالف، التشابه

  :نبيل منصر،

 . 2007 للنشر، توبقال دار. املعاصرة العربية للقصيدة املوازي اخلطاب

  :خليل الموسى،

 .2000 العرب، الكتاب احتاد منشورات. واملعاصر احلديث العريب الشعر يف قراءات

  :إدريس الناقوري،

 .1995 البيضاء، الدار للكتاب، العاملية الدار ، 1ط. -نقدية حتليلية دراسة -النسيان لعبة

 :عثمان محمد نجاتي،

  .1995 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،3ط. سينا ابن عند احلسي اإلدراك

  :الغريب سعيد النجار،

 .2001 اللبنانية، املصرية الدار ،1ط. الصحفي اإلخراج
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  :ياسين النصير،

  .  1986 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار. األديب النص يف املكان إشكالية

  :يوسف محمد همام،

 .1930 القاهرة، االعتماد، مطبعة ،1ط. اللون

  :عزيزة اهلل، فتح هيثم

 .1992 بغداد، البغدادية، األديب مطبعة شركة. الصحفية الصورة

  :سعيد يقطين،

 .1989 العريب، الثقايف املركز ،1 ط. الروائي النص انفتاح

 .2001 البيضاء، الدار بريوت، العريب، الثقايف املركز ،2ط. التبئري إىل السرد من الروائي، اخلطاب حتليل

   :لطفي محمد اليوسفي،

 .2002 ،1ج بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة. األقاصي ونداء الكتابة. املتخيل فتنة

 :المترجمة

  :ماكليش أرشيبالد

 .1963 ، بريوت اليقظة، دار اجليوسي، سلمى: تر  ط،.د. والتجربة الشعر

 : فيشر أرنست،

 .1965 بريوت، احلقيقة، دار سليمان، ميشال: تر. الفن ضرورة

   :تيري ايغلتون،

 .1991، سورية الثقافة، ،وزارة ديب ثائر: تر. األدب نظرية
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   :أمبرتو ،أيكو

 .2005 بريوت، للرتمجة، العربية نظمةامل الصمعي، امحد: تر.  اللغة وفلسفة السيميائية

  :روالن بارث،

 .1986 البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار العايل، عبد بن السالم عبد: تر ،2ط. السيميولوجيا درس

 .1993 مراكش، والنشر، للطباعة تينمل دار حزل، الرحيم عبد: تر ،1ط. السيميولوجية املغامرة

  :غاستون باشالر،

 .1987 والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة هلسا، غالب: تر ، 3ط. ناملكا مجاليات

  :اليوت. س. ت

 .1991 ، دمشق كنعان، دار جديد، حممد: تر.  والشعراء الشعر يف

  : تزفيتان تودوروف،

 .املغرب ، البيضاء الدار سالمة، بن ورجاء املنجوت شكري: تر. الشعرية

  :رومان جاكوبسون،

 . 1988 للنشر، توبقال دار األدبية، املعرفة حنون، ومبارك الويل حممد: تر. لشعريةا قضايا

   :مانويل دوران،

 العراقية، اجلمهورية واإلعالم، الثقافة وزارة اخلليلي، جعفر غزوان، عناد: تر ،1ط نقدية، مقاالت جمموعة لوركا
1980 . 

  :ديكارت رنيه،

  .1991 بريوت، للنشر، مموف صليبا، مجيل: تر. الطريقة مقالة

  (:ك،ك)روثفن
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 .1989 ، بغداد العامة، الثقافية الشؤون دار املطليب، اجلبار عبد: تر ،1ط،. األديب النقد يف قضايا

  :فرانكلين روجرز،

 . 1990 بغداد، املأمون، دار املظفر، مي: تر ،1ط. والرسم الشعر

  :بول ريكور،

 .2003 املغرب، العريب، الثقايف املركز الغامني، سعيد: تر ،1ط .املعىن وفائض اخلطاب. التأويل نظرية

 :فرويد سيجموند،

  .1991،بريوت اهلالل، مكتبة منشورات غالب، مصطفى: تح تر،  ،1ط. الذاكرة

 :روبرت شولز،

 .1994 بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة الغامني، سعيد: تر.والتأويل السيمياء
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 صالملخّ 

على الشعراء، وألقى بظالله عليهم  عاش جيل التسعينيات يف اجلزائر واقعًا سياسيًا معقداً. وانعكس ذلك
فراحوا يكتبون نصًا مغايرا ويف الوقت نفسه رافضاً. ووقف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر احلداثي الذي متثله 
أمساء جبدارة يف مفرتق الطرق على هذا املشهد املتنامي يف حضوره من جهة، واملتغافل عنه نقديًا من جهة أخرى. 

ن هذه الفرتة هي حماولة بكر بالضرورة مل يتم كشف حجبها، وفك ارتباطاهتا املسكوت عنها. وأصبحت الكتابة ع
ومواجهة هذا اخلطاب ال حتتاج إىل حتديد مدخل بعينه، ذلك أن تعدد املداخل كائن يف بنيته، ومن مث فان كل 

 خطاب يفرض على متلقيه أن يلجه من مدخله الشعري الذي يتيح له قراءته.

يف هذه الدراسة ال نطمح من خالله إىل أكثر من تسليط الضوء على بعض املالمح العامة ملواجهة  وموضوعنا
املنجز الشعري هلذه املرحلة، وحماولة القبض على ما تفرد به من تشخيص لألزمة بصراعها وظروفها، من خالل حبثنا 

، وتسليط األضواء على مزايا الكتابة الشعرية إىل تعريف األزمة اجلزائرية، وضبط رؤية هلا من خالل الشعر املعاصرة
من خالل مساءلة بعض النصوص اليت تؤرخ هلذه املرحلة و تعرب عن العالقة بني األزمة و لغة الشعر اجلزائري 
املعاصرة بالوقوف على اخلريطة الشعرية اجلزائرية احلداثية التسعينية من خالل مناذج ثالث يأيت ذكرها من خالل هذه 

العلمية مدشنني مالحقتنا النقدية بالعتبات، مث دخولنا إىل هبو نصوص وامتطاء فاعلية الكتابة يف رصد مرحلة  الرحلة
حيث نلرمس كتابات إدانة ومواقف. وسنعمد حماولني القبض على ما ميكن من تعالق مع ، مهمة من تاريخ اجلزائر

كثرهتا فال حنيطها باملتابعة النقدية. وحسبنا أننا   الواقع حريصني على عدم التوسع خمافة أن تأسرنا النصوص على
 انتهى بنا املطاف بعد حرية كبرية واهتدينا إىل ما جعلناه هدفا لبحثنا.

 اخلطاب. احلداثة. األزمة اجلزائرية .  الكلمات المفتاحية :
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Resume 

 La génération  des  années 90 en Algérie a vécue une réalité politique complexe, ce 

qui a eu des répercutions sur les poètes, et a jeté son ombre sur eux, des lors  ils ont 

commencé a écrire un texte différent et  en même temps opposant,  et le discours 

poétique algérien qui était contemporain et novateur, représenté par des noms méritants, 

s’est arrêté à la croisé des chemins assistant à cette scène qui évoluait en sa présence 

d’un coté, et dont la critique était absente de l’autre, et l’écriture sur cette période s’était 

transformée obligatoirement en un essai vierge, non encore dévoilée, et dont le coté 

relationnel tu, n’a pas été encore démêlé. 

       Affronter ce discours, n’acquiert pas de définir une entrée précise  en tant que 

telle, vu qu’il offre de par sa consistance, multitude d’entrées, des lors chaque discours 

oblige son auditeur a y pénétrer par sa propre entrée poétique, celle qui lui permet sa 

lecture.  

 Notre ambition à travers cette étude, se résume a mettre en lumière certains traits 

du sujet à caractère général, pour faire face aux œuvres poétiques de cette période, et de 

tenter de capturer ce qui est particulier dans le diagnostique de ces œuvres, concernant la 

crise, dans ses querelles et circonstances, et de métriser la capacité de l’écriture a décrire 

et  a capturer  une période importante de l’histoire algérienne, à travers  des écritures qui 

condamnent et qui prennent positions. 

  Et nous allons procédé à travers notre recherche à la définition de la crise 

algérienne, et a définir une vue d’elle à travers la poésie contemporaine, et a mettre par le 

moyen du questionnement de certains textes qui relatent cette période et qui expriment la 

relation entre la crise et le langage de la poésie algérienne contemporaine, en s’appuyant 

sur la carte poétique algérienne novatrice des années 90 , et cela  à travers trois exemples 

que nous allons cité dans ce voyage scientifique, inaugurant  notre poursuite de critique  

par des seuils, ensuite nous entrerons dans le hall des textes, essayant de discerner tout 

lien avec la réalité, et précautionneux de ne pas trop s’expanser de crainte d’être 

submerger  par les textes trop nombreux , et de ne pas pouvoir les couvrir  totalement du 

coté critique . 

 Et nous croyons ainsi, que nous sommes arrivés, après un long questionnement,  à 

trouver ce dont nous avons fait le but de notre recherche.   

Mots-clés : discours . modernité. crise algérienne 
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Abstract 

The Algerian nineties generation lived a complicated political reality that influenced  

poets and cast shadow on their works  they started writing a different and refusing tex tat 

the same time. The moderu and contem  porary poetic speech, represented  by a well  

deserved names at the crossroads, stopped on one hand on scènes s’ growing  présence, 

and on the other hand was critically nylected. Writing about this period is an early attempt 

to discover an era wich its secrets were not revealed and its untold implications were not 

disclosed facing This poetic speech dose not need  a specific entrance because the 

multiplicity of entrances exists in its own structure. Thus ,every speech imposes on it 

receiver 

to entre it from its poetic entrance that enables him reading it. 

Through our subject of study, we don’t seek more than shedding light on some 

seneral features to face the poetic achievement of this period and attempt to capture its 

uniqueness of investigating the struggle and the effectiveness of writing in examining an 

important period in the Algerian history where we find writings of condemnation and 

attitudes.  

Through Our study , we search to define the Algerian crisis and adjust a perspective 

for it through the contemporary poetry and shed light on the benefits of the poetic writing 

through the analysis of some text That  chronicle This crisis  and the Algerian 

contemporary  poetic language This scientific  journey  launching our critical persuit  with 

thresholds and then Our entrance to the hall of texts trying to capture what can be caught 

as stuck  with reality , being careful not to expand for fear that these text capture us 

because of the large number of texts , so that we cannot follow it up critically. 

We finally think it is quite good that we ended up with guidance to what we made our 

goal, after being so confused. 

key words: discourse. Modernity. Algerian crisis.  

 




