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 :مقّدمػػػػة

االنقذاؼ يف آفاؽ اؼبغايرة واخًتاؽ  الّنسوية لعهد جديد يف االبداع ،يفًتض بدءً  سبّهد الكتابة        
ا من حً منظومات الّتغييب واالقصاء اليت رىصت اغبضور األنثوي وزّجت بو يف احتباس نسقي رد

اغبضور من قبضة  منفلتةً   استثنائيةً  ذوقيةً  ا كهذا يؤّكد امتبلؾ  الّنص إحاطةً سلوكً  ،إفّ  الّزمن
الثّقافية اليت تشتغل يف الّتمايز واالختبلؼ ، ليجد القارئ  على ىدبنة اؼبنظومة مؤّسسةً و لوغوسي ال

 نفسو سجُت نظاـ تشفَتي ؾبرب على خوض غمار البّلؿبدود. 

بوصل بوحها الّداليل، لتدّشن لببلغة خاصة ال تطمئن ا تُ ا ثقافيً والقصيدة الّنثرية بوصفها نسقً       
ية ،يتجّدد فيها الّسؤاؿ الرّافل باغبداثة واؼبتوّرط بالتباساهتا ، واؼبرأة حُت سبتزج بالقصيدة للّذاكرة الّشعر 

شعري يوشك أف يكوف  جنسو  ا للجدؿالّنثرية تراىن على ربقيق ذاهتا يف نص اشكايل ما يزاؿ مثارً 
غبياة ،وتؤّسس ؼبقروئية اؼبتوّىم بُت الّنص وا ووخز الّذائقة جبرعات مغايرة تلغي اػبطّ  لطيًفا بامتياز،

 منذورة الكتشاؼ الطّاقة الكامنة داخل اؼبنجز اعبديد.

بقصيدة النّثر الّنسوية في نبّتنا للبحث يف ىذا اؼبوضوع، الذي نزمع إقبازه واؼبتعّلق  زولعّل ما حفّ     
 للّدراسة ،عّدة اعتبارات منها : مركزيةً  ا وبؤرةً ، موضوعً الجزائر

ل على مستوى اؼبصطلح وما تتخّبط فيو الّتسميات من فوضى الّتنسيب *الغمػػوض اغباصػػ  
، وما يثار حوؽبما من جدؿ مربك و فائض وبّط رحالو على  (الّنسوية)و  (قصيدة الّنثػػػر)ؼبصطػػلحي 

 ا من مسّوغات ربكم بعبثية الّتسمية أو تقتنع جبدوى أخرى.أرض البلّمستقر ،انطبلقً 

ي بكتابات اؼبرأة ولعّل مرّد ذلك ما وبـو ُّا من معتقدات جاىزة كّرسها الواقع *قّلة االىتماـ الّتحليل
ا ،حيث لؤلنوثة أظباء ا وتارىبيً ا واجتماعيً ا وثقافيً موضوعيً  احملكـو بالّسياؽ الّسائد واإلرث اآلسر،

االنشغاؿ رات تبلحق أشكاؿ بعية، الوصاية..، وىي تصوّ ونية ،التّ سٌت سبّجد الغموض ،الطّاعة ،الدّ حُ 
 بكتابتها.

ؿ األنثوي الفاعل والوعي اؼبغاير *القوؿ خبصوصية الكتابة الّنسوية ،جعلنا نرـو النّبش عن ىذا الّتحوّ 
الذي يرىص الّتغيَت ،ويبّشر اؼبرأة/الكاتبة حبّيز إبداعي يطعن يف منظومة القيم القهرية اؼبهيمنة ما من 

 ّتوازف لتبدع اختبلفها وتكّرس بقاءىا .شأنو أف يعيد إليها االعتبار والفاعلية وال
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*رفع اغبجب عن الّتجربة اإلبداعية الّنسوية اعبزائرية ،اؼبتأتّية يف األصل من رّضة أزلّية ضاغطة توارثتها  
كّل الّسبلسة األنثوية اؼبسكونة بقدر الّتجديف ضّد الّتيار وضّد الواقع وضّد اؼبمكن ،فاؼببدعة تتحّرؾ 

ّّ واؼبعطى من أجل ما ينبغي زبليقو وفق رؤية خاصة عبماليات منجزىا على أرضية تصارع اؼب تأ
 االبداعي.

اليت تنّم عن كوجيتو  -فارطة اغبضور -*أردنا الكشف عن مبلمح قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية 
 د.نطولوجيتها عن كائن هبهد إلعبلف الّتمرّ أمدبّر برىافة أنثوية تفصح 

ا من اؼبتناقضات و اؼبفاجآت الًّتكيبية وخبلصة  ّنسوية على الّتعقيد جعلها منجمً *رىاف قصيدة الّنثر ال
ؼبكابدات  فنّية، ما أّىلها الكتساب طبيعة شعرية فبّيزة تغنم فيها اؼبرأة ربّررىا وتسًتّد صوهتا وال تكّف 

 ؽ.عن  إطبلؽ اغبمم  الّساخطة اليت يعلو فيها صوت اػبروج  و االنبجاس بشكل غَت مسبو 

ا وتفكيكً ،ىبًتؽ اعباىز   رافبلً  ا ،ظّلت سؤاالً ا إبداعيً إّف قصيدة الّنثر الّنسوية بوصفها حضورً        
أصبحت الكتابة معها رقصة نارية ،يف االبداع ا يف الوعي الّتقليدي، وثورة ً ألكثر اؼبسّلمات رسوخً 

راسة تبحث يف ىذا يا ،والدّ على أرض بكر، امتؤلت بقبور اآلؽبة اآلفلة و امتؤلت  حبطاـ الوصا
 الّنشاط االبداعي االستثنائي وتطرح االشكاليات اآلتية:

ا عن االنصهار يف كتابة فيم سبثّلت خصوصية الكتابة الّنسوية؟ وكيف تقّدـ نسقها اؼبغاير بعيدً  -  
 اآلخر؟

ضعت الكاتبة ما سّر ىذه الّرغبة يف إذابة اغبدود وسبزيق شرنقة القواعد؟ أىي رغبة واعية و  -  
دعائمها قبل أف تنطلق يف الكتابة؟ أـ أّّنا رغبة غَت مقصودة  ونوع من الّتواصل اؼبستور الذي ىبفي 

 أسرارا وجودية؟  

 ىل قصيدة الّنثر الّنسوية فعل ربرري أـ اررباؿ دائم يف فهم وعي اآلخر اؼبختلف؟  -   

ة للكتابة الّنسوية؟ وإذا كانت ال تركن إىل ىل أسهم ىذا الّنمط الكتايب يف زبليق جينات جديد -   
الثّابت وتزحزحو ،فما الّتغيَت الذي أحدثتو ؟ىل تتحّدث ىي من خارج األعراؼ ؟ أليس ما تقولو 

 كاف كذلك فماىي إبداالهتا اؼبقًتحة؟ ا  ا من نوع آخر ؟إذقانونً 
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اؼبناسب لصّب ذبربتها وعاء إىل أّي حّد استطاعت قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية باعتبارىا ال -
،أف تقلب اؼبعادالت الّتقويضية وتتجاوز خطوط دفاع األنساؽ  اؼبكتومة والّتعبَت عن اقبراحاهتا

 ؟ الّتارىبية

  ـ:نقدّ أطراؼ مضامينو االشكالية اؼبركزية  بذتتجافصوؿ  أربعةا ؽبيكلية الّدراسة اليت تتوزّع على ووفقً 

حية ومساءلة مفاىيمية ،يف ؿباولة الّنبش عن حيثيات األجهزة قراءة اصطبلالفصل األّوؿ:      
اؼبفاىيمية وتتّبع ديناميتها وطرائق تطبيقاهتا ،حيث إّف قضية ضبط اؼبصطلح وتعيُت ؾباؿ اشتغالو 
الّداليل تعترب من القضايا البارزة اليت ترتبط بتعّدد التّيارات و االجتهادات الّنقدية ،ولعّل الوقوؼ على 

روري للكشف عن عملية االنفطار الّنسغي . وال شّك أّف اغبديث عن هتا ىو الزّاد اؼبعريف الضّ رىانا
مصطلحي" قصيدة الّنثر" و "الّنسوية" أمر ؿبفوؼ باؽببلمية ، ؼبا يثار حوؽبما من اعًتاضات يف 

تداخلها بتأثَت أين يعثر القارئ  اؼبتصّفح ػبباياىا على تعّدد مفاىيمها و  -ضالّة ومضّللة –الّتسمية 
بلتنا إىل الًّتصبة و عمليات الّتفاعل اؼبختلفة كما أّف مقًتح الّتغاير و االختبلؼ ىو الذي قاد تأمّ 

ؿ اليت أثارهتا قصيدة الّنثر على مستوى الّداللة وااليقاع والّشكل وانطلقت الّنسوية تفعيل أسئلة الّتحوّ 
 ع وطقوس الوأد.لتحقيق اؼبطلب اعبمايل اؼبفقود بعد فتيل الّصرا 

و عبلمات  الّتحّوؿ، ىو ؿباولة  اإلبداعاؼبوسـو بالكتابة الّنسوية اعبزائرية :أسئلة الفصل الثّانيأّما     
الت الّذائقة و مراوغة األسلوب وسيناريو ل على ربوّ االغًتاؼ من اؼبعُت الّنسوي اعبزائري ،والّتطفّ 

  ،عر(،اؼبتوّغلة يف غيابات اؼبستعصيية، الشّ او ة، الرّ القصّ  بداع  )اؼبقاؿ،االنغبلؽ واالنفتاح ودالالت اإل
ا بالّرجل أو دية أشكاؽبا الّتارىبية وعبلقاهتا ربديدً حُت رباور اؼببدعة اعبزائرية ثيمة اؼبرأة ودورىا عرب تعدّ 

زف بالوعي الذّكوري الّسلطوي ، كما حاولنا االقًتاب من الرّاىن الّنسوي الّشعري اعبزائري الذي اخت
حاالت الّتهجُت الّنصي /قصيدة الّنثر، بوصفها إحدى الفعاليات اعبمالية اليت مارست فيها اؼبرأة 

ا لبنية ي وزبريبً ا عبمالية الّتشظّ الكتابة بشكل مطلق، حيث أمطنا الّلثاـ عن مبلمح ىذا الّتشكيل اكبيازً 
 كوري.اؼبألوؼ ، لبّث شجوّنا ونفث نبومها يف شكل يثَت غيظ اَّتمع الذّ 

:الّتشكيل الّلغوي يف  قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية ، لنلج الفصل الثّالثكما استدرجتنا نداءات       
االعًتاؼ والرّفض ُّاالتو  ؛ي ، حيث تتجّلى منظومة اعبذر األّسي اليت قّنعها الّتحدّ  الّلغةأقاليم 

مدلولية زبتلس نَتاف اَّهوؿ لتكتشف  الرّاشحة من الكلمات واألشياء ، فبّا ساعد على نسل ؾباالت
لو من نواتو وتستحضرىا يف القصيدة ،كما رصدنا آليات تشّكل األنا الّشعري وما يًتّتب على متخيّ 
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ا من اعبسد يف اختبلفيتو ومن االّنماـ باعبسد بوصفو فهم خاص للّذات واألشياء والعامل ،انطبلقً 
تقّصينا صبلة الّتبلقحات الثّقافية و الّتفاعبلت ا عن معٌت ما أوعن قيمة ما .كما يعكس حبثً 

ؼ والّسريلة .يف ظّل الّنصوصية على الّصعيدين الّتشكيلي و الّداليل حيث تتعامد مع توليدات الّتصوّ 
ىدا االشتباؾ ، يصّر الّنص اؼبتشّظي على أسر القارئ يف قفص شكلو اؼبهيب أي أّف مضّيو يف 

 ف يف اؼبنحدرات.ن خطر الّتوقّ الطّريق الوعرة ىو سبيل قباتو م

اؼبعنوف بالّتشكيل االيقاعي يف قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية ، برصد الفصل الّرابع بينما يُعٌت      
الّتنويعات االيقاعية وديكوراهتا األثيثة اليت يستدعيها حراؾ االنساف اليومي ،حيث تستعيض الّشاعرة 

ن امكانيات قصوى هتيء ؼبراسيم أفق مغاير من الّتكرار والّتجاور ا ععن ضيق األوزاف ومبطيتها  حبثً 
والّنرب ،كما تتّبعنا ما جلبتو الّشاعرات من التماعات واشراقات تتوزّع على طوؿ اؼبعطى الّلغوي من 
تناغم شكلي وآخر داليل ،ويسائل الفصل العبلقة بُت سواد الكتابة وبياض الورقة من خبلؿ 

إىل شكل الّنص الطّباعي  –ا قصدً  –ع االنقطاع وما إىل ذلك فبّا ينتمي مساحات الّصمت ومواض
ا ما يصاحب الّلغة من فراغات وشقوؽ وعبلمات ترقيم إلعادة توليد الغٌت االيقاعي الذي غالبً 

 الّشعرية عرب وسيط ليس سوى الّنثر.  

 .اقةائقة الشّ الشّ  وختمنا البحث بأىم النّتائج اؼبتوّصل إليها من خبلؿ  ىذه الّدراسة

القصائد الّنثرية الّنسوية ربت ؾبهر القراءة وفق أكثر من منهج  ىكذا استقّر األمر على أف سبرّ       
نقدي ، نفسي، ظبيائي، واجًتاح فعالية التػّأويل وآليات الوصف والّتأريخ اليت نعثر عليها يف العديد 

بو باؼبكّعب بتعبَت عبد اهلل العشي، ال يبكن من اؼبناىج، ذلك أّف موقع الّشعر بالّنسبة للمنهج أش
حاطة بكّل أوجهو بنظرة اعتيادية، فاستعنّا بتوليفة منهجية تتناسب مرونتها مع جّو الّنصوص إلا

الّنسوية بثرائها وكثافتها ، للكشف عن ذبّليات وظبات القصيدة الّنثرية والنّبش يف اعبيوب اؼبظلمة 
ورصد حركة العوامل  ،اؼبتفاعلة غبظة احتضاف مباىج طفولة  األشياء ا عن العبلئقللمنت الّشعري حبثً 

العتمادىا على أجيج العوامل األنثوية ،الباطنية للّذات الّشاعرة اليت   تعلو نربهتا  راّجة مدلولية الّنص 
 ما ىو ظاىر دبا ىو باطن يف الّذات األنثوية. ا تأويل كلّ ،فكاف لزامً 

حاطة دبجمل اؼبنجز الّشعري إمّبا ؿباولة االقًتاب من منحى البحث اإل ألجل ذلك ،ال يّدعي       
قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية ،الذي وسم جّل الّدواوين الّشعرية غبظة لفحتها نوبات الّتجريب  

ا ينزلق بعضو على سفوح الّتنظَت وال نقديً  ،ومقابل الوفرة الّنصوصية  واالّنمارات اؼبربكة قبد جفاءً 
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ا الختبار منسوب الوعي و اغبصافة الّتعبَتية ، ما عّمق حالة ميدانً ،رؤ اآلخر على الّتماس بو هب
الّرىاب إزاء ىذا الّنمط االشكايل الذي تعاد أسئلتو بشكل دوراٍل مكّثف، األمر الذي تطّلب ترسانة 

اءة قبلية للكتاب الرّائد ا بقر من اؼبراجع اليت من شأّنا إضاءة اعبوانب اؼبعّتمة ،فكاف اؼبوضوع معّززً 
"قصيدة الّنثر من بودليَت إىل وقتنا الراىن "لسوزاف برنار والذي استوقفتنا فيو ؾبموعة من اآلراء 
الّتنظَتية واؼبيكانيزمات اؼبوظّفة ، وعلى صعيد آخر قبد الّدراسات اعباّدة حملمد العباس : "ضّد 

ر"، يف أرشفة اؼبنجز غبظة صَتورتو ورّص ؾبمل الّذاكرة"، "شعرية اغبدث الّنثري" و"سادنات القم
اآلراء اؼبتطايرة حوؿ قصيدة الّنثر داخل سياؽ جديل ،كذلك استهدفت دراسة عبد الكرَل حسن  

ل من أجل الّنفاذ إىل اؼبوسومة ب"قصيدة الّنثر وإنتاج الّداللة "،تكوين مناخ جديد من الّتفكَت والّتأمّ 
فادة من دراسة اػبطاب الّنقدي لقصيدة بناه اؼبعّقدة ،كما أمكننا اإل أغوار الّنص احملّصنة واكتناه 

د اؼبفاىيمي والّنسقي من خبلؿ كتاب "قصيدة النّثر العربية أو خطاب الّنثر واالحتكاـ إىل مبدأ الّتعدّ 
األرض احملروقة" لرشيد وبياوي ،ويف مستوى آخر استوقفنا اعبدؿ األعمى وأسئلة اغبّد األقصى 

الّشعراء والّنقاد يف "اشكاليات قصيدة النّثر" لعزالدين اؼبناصرة، حينذاؾ تلّخص دراسة عبد  وحوارات
اهلل السمطي :"انبثاؽ قصيدة الّنثر الّنسوية"، اآلليات اؼبتعّددة اليت استثمرهتا الّشاعرات العربيات يف 

ربيات لطرح زئبقية الّتصنيف دة اليت خاضت فيها الّناقدات العنسج قصائدىن الّنثرية، واألوجو اؼبتعدّ 
غبظة معاشرة الّنص بقلم اؼبرأة على غرار شَتين أبو النجا يف كتاُّا" نسوي أو نسائي "وزىرة 
اعببلصي يف" الّنص اؼبؤّنث"، كما وضعتنا اؼبسائل اؼبتعّلقة باسًتاتيجية الكتابة الّنسوية اليت قّدمها عبد 

بلت الثّقافية للجسد لكتابة واعبسد"، وكتاب "الّتمثّ النور ادريس: "النقد اعبندري"، "اؼبرأة وا
األنثوي"، أماـ تساؤالت عديدة أنّبها سؤاؿ خصوصية  الّذات اؼبتعّلقة خبصوصية الكتابة وخاصة 
الوعي ُّذه الّذات اؼبوّزعة بُت الّلغة والواقع وسبّثبلت اعبسد ويف مستوى آخر أفادتنا قراءة اعبدؿ حوؿ 

الكتابة الّنسوية لرشيدة بنمسعود: اؼبرأة والكتابة ،سؤاؿ اػبصوصية وببلغة  اؽبوية االبداعية يف
االختبلؼ، وؾبمد نور الدين أفاية  يف "اؽبوية واالختبلؼ" ، وحسُت اؼبناصرة يف كتابو "النسوية يف 

ي ، ويف موضع آخر ل وأسئلة الّتلقّ الثقافة واالبداع"، من تقّصي خصوصية اػبطاب وخلفيات الّتشكّ 
يسوؽ الغدامي من خبلؿ" اؼبرأة والّلغة" و" ثقافة الوىم" وكتاب "تأنيث القصيدة والقارئ اؼبختلف" ،

،أمثلة عديدة عن استبلب اؼبرأة الّلغوي والثّقايف ،كما شّكل كتاب "خطاب الّتأنيث " ليوسف 
قايف اليت وظبت زمننا الثّ ا خبط الّنقد وصبرة الّسؤاؿ أماـ مومياء اؼبباركة الثّقافية وغليسي بوصفو التزامً 

ا الشًتاطات البحث واستفهاماتو اؼبوضوعية ، وما ينبغي أف ننسى كذلك جهود ناصر الرّاكد توضيحً 
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 و
 

ا أف نعتمد الّتنويع يف اؼبدّونة معماش يف دراسة "الّنص الشعري النسوي العريب يف اعبزائر "،فكاف لزامً 
 ىل دبيب الكينونة اػبفي.إثر واالصغاء إلخصاب األرضية اؼبعرفية واعبمالية لقصيدة النّ 

وعلى غرار البحوث األكاديبية ،علينا أف نعًتؼ بأّف البحث  ال ىبلو  من الّصعوبات والعراقيل        
اليت تعًتض طريق الباحث وزبترب ما لشخصيتو من صرب وأناة وقدرة ربّمل ، ولعّل أجّلها اّتساع منت 

ئرية، األمر الذي حّتم الًّتكيز على بعض الّشاعرات فقط ،كما أّف الكتب القصائد الّنثرية الّنسوية اعبزا
يف قصيدة الّنثر كثَتة والّدراسات حوؿ شعر اؼبرأة متنّوعة إاّل أّف اليت تتّبعت الّصَتورة االبداعية 

العمل ا، وإذا أضفنا إىل ذلك مهاـ نادرة جدً  –حسب اّطبلعنا  –للقصيدة الّنثرية الّنسوية  وربّوالهتا 
داء رسالتها اَّتمعية على أكمل وجو وما يتطّلبو من آاألخرى اليت تقابل اؼبرأة العاملة وىي تنشد 

م حضور ذىٍت مواز سيتبُّت لنا كم كاف عامل الوقت عقبة العقبات بالّنسبة للبحث. لكّنها متعة الّتعلّ 
حّدثنا ُّا بارت يف زبّطي العقبات  اليت قّررىا أرسطو يف خوض اؼبغامرة البحثية، ولّذة االمتطاء اليت

 ومراوغتها.

ذبدر اإلشارة إىل أّف مسعانا اؼبركزي ىو تتّبع دينامية القصيدة الّنثرية الّنسوية وىي تسرد قصة       
ميبلد اؼبعٌت من حجر اغبياة لتستمد مشروعيتها ووجاىتها االجرائية ،فبّا يرشح بو الّنص من قرائن وما 

ليفضي بنا إىل ربّسس أنوثة االبداع الذي تطرزه أنامل األنثى ، ليغدو ىذا اعبنس  يزخر بو من دالئل،
ة االنصات لوجيب تو ،من خبلؿ انفتاحو على القراءات وحرصو على لذّ ا  يبتلك ىويّ ا شرعيً ابنً 

ءة الّلحظة، ،لذلك فهذا البحث ما ىو إالّ  لبنة تضاؼ إىل سابقاهتا إلسباـ الّصرح وتعميق اؼبسار لقرا
 متعة الّشعر.

وال سبيل إىل اػبتاـ قبل ضبد اهلل الذي "خلق االنساف عّلمو البياف"، مث أصدؽ الوفاء وأجزؿ الثّناء    
ا األستاذ اؼبشرؼ الدّكتور يوسف وغليسي، ومتفّهمً  ؼبن أحاط البحث بالّتصويبات وتابعو متحّمبلً 

 جزاه اهلل كّل خَت ومنحو أمّت العطاء.



 

 

 و  :ال صل األ

 ) قصيدة الن ثر(و) األدب الن سوي(  
 المصطلح ومسا لة الم ـاىيم
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 كّوف إلى الّتمركز.ثر: من التّ قصيدة النّ  -1
الت للخروج من أسيجة السُّبات ويباس الّزمن قصيدة الّنثر عنوانية امتّصت كّل الّتحوّ مثّلت 

األدبية يف عنايتو األجناس تعاىل بفنياتو على كّل نٌص يف حوارية عالية مع اإلنساف والّتاريخ؛ ىي 
إيقاًعا ات حُت تُعّدؿ بوصلة الّسؤاؿ الّلغة بوصفها "دبظاىر اإليقاع وحبركة اإلدىاش وانسيابية األصو 

 1يناىض سقوط الكينونة يف نثر العامل".
ا اعًتى اعبسد الّنصي من تغَّت وربّوؿ، بات من اؼبألوؼ للمتابع الّنقدي لحديث عمّ لو 
تابية يلجها من باب ؿباوالت اػبروج على الّنموذج اؼبتداوؿ وما أقبزه من استقداـ أوضاع ك فللحركة أ

ُئ يف الّنهاية اليّت ال تُنبّ  3أو "إنتهاء عصر الّشعراء" 2"عرموت الشّ ؿبّملة دبمكنات الّتواًف عرب إشاعة "
 إالّ بقدـو حداثة جديدة.

 
 :ة األجناسيةالنّثر: الّتقاطعات والهويّ  ،الّشعر  -1-1

قو بوصفها "نظاًما ربقّ  وما،بُت الّشعر والّنثر وفق اؼبعايَت اعبديدة  إثارة قضية العبلئقوبسُن 
س لنفسو من أف يكوف شعرًا ال يشّكل العبلقات اػبارجية والّداخلية للّنص ودبا يضمُن لو أف يُؤسّ 

 ،وفق ما استوجبتو الّتغَّتات الّشكلية اليت تعاقبت على جسد القصيدة.4غَت"
ظري "على الّنموذج النّ وأيًّا ما يكِن الّشأف، فإّف الوزف والقافية من األصوؿ الكربى واؼبهيمنات 

"أعظم أركاف  ابن رشيقاليت قّيدت الّشعر وجرفت بو إىل معامل اؼبعابد، فالوزف كما يقوؿ  5للقصيدة"
 6حّد الّشعر وأوالىا بو  خصوصّية وىو مشتمل على القافية وجالٌب ؽبا ضرورٌة".

يف الطّريق" متاحة اؼبتأّمل يف أصوؿ القصيدة يستقرئ مغالطة مؤّداىا أّف "اؼبعاٍل مطروحة 
إىل توّىم ثنائية الّلفظ واؼبعٌت ،ايل لكّل الّناس وال زبتلف عند شاعر وآخر" أّدى ىذا االستقرار بالتّ 

أّف اؼبعاٍل تتفاوت من حيث  اابن طباطب، لذلك ذكر 7وأسبقية اؼبعٌت على عملية اػبلق الّشعري"
"فإذا أراد الّشاعر بناء قصيدة ـّبض اؼبعٌت  توىقيمتها وفهم العبلقة بُت الّلفظ / الّشكل واؼبعٌت / احمل
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الذي يريد بناء الّشعر عليو يف فكره نثراً ،وأعّد لو ما يلبسو إيّاه من األلفاظ اليت تطابقو ، والقوايف اليت 
 1توافقو،والوزف الذي يسلس لو القوؿ عليو"

إليقاعات اؼبفروضة عليو كذلك يعلُن الّنثر عن ذاكرتو حُت "يبقت القوالب اعباىزة سباًما وا
وتتقاطع على امتداد أديبو تقاليد كتابية زبتصر ضمنها اغبقائق والوقائع لذا فإّف "مادتو  2من اػبارج"

شيء ليست بأشياء بل ىي ذات داللة على  بطبيعتها ذات داللة أي أّف الكلمات قبل كلّ 
 3األشياء".

أّف الّنثر يعمل على ردـ اؼبسافة بُت الّلغة  أدونيسق بُت الّشعر والّنثر يرى يويف سياؽ الّتفر 
والواقع أو الّتقريب بينهما بغية الوصوؿ إىل اؼبطابقة بُت القوؿ واؼبقوؿ يف حُت أّف الّشعر يعمل على 

 4ؤية أو اؼبخّيلة أو اَّاز.خلق اؼبسافة بُت الّلغة والواقع سواء يف الرّ 
 :5ما يليكتلك الفروؽ   لَ سبث  

 ػرالّشعػ الّنثػػػر
 راد وتتابع لؤلفكار.إطّ  -
 ينقل فكرة ؿبدودًة، ومن مثّ فإنّو ينزع إىل الوضوح. -
 الّشعور فيو بإعتباره موقًفا منفصبًل عن األسلوب. -
 وصفي، تقريري، ذو غاية خارجية معينة وؿبدودة. -

 راد فيو ليس ضروريًا.اإلطّ  -
ينقل حالة شعورية أو ذبربة ومن مّث فإّف أسلوبو  -

 ض بطبيعتو.غام
عور فيو باعتباره موقفا مّتحًدا باألسلوب غَت الشّ  -

 منفصل عنو.
غايتو يف نفسو، فمعناه متجدد دائًما حبسب الّسحر  -

 الذي فيو وحبسب قارئو.
" يف اػبطاب األدونيسي ليست دااًل مهيمًنا الوزفيف ضوء ىذه الفروؽ، ربسُن اإلشارة إىل أّف مقولة "

ًدا للّشعرية، فالّشعر أوسع وأظبى "ال يتقّيد بتعريفات ّنائية ألنّو ليس شيًئا ثابًتا، يف الكتابة أو ؿبدّ 
بل طريقة استخداـ الّلغة يف مواجهة  6يتناوؿ شيًئا ثابًتا وإمّبا ىو حبركة مستمرة من اإلبداع اؼبستمر"
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لّدىشة واإلثارة اؼبتغَّت الثقايف، اغبضاري واالجتماعي، حيث تنفلت من اعتياديتها صوب فراديس ا
 واؼبفاجأة.

يقًتح أدونيس أربعة تنويعات من الّتعبَت  –أي على ؿبك إلغاء اغبدود بُت الّشعر والّنثر  –ىنا 
 : 1األديب

 الّتعبير نثريًا بالنّثر. -

 الّتعبير نثريًا بالوزف. -

 الّتعبير شعريًا بالنّثر. -

 .الّتعبير شعريًا بالوزف -

ذباه بالّشعر كبو ة الّلغة، اليت ُيشّيد مسارىا اؼببدع اػببّلؽ؛ االتظهر يف حركي ،جذرية ىذا اؼبقًتح
الذي هبري يف ىذه اغبركة وهبريها وعليو فإّف  غ"ىو الّنس اه بالّنثر كبو الّشعر، اؼبهمّ الّنثر أو االذبّ 

 .2، وإمّبا اؽبدؼ ىو توليد فعالية صبالية جديدة"الّشكل ليس ىدفًا أو غايةً 
معّتًما باػببايا حُت ىبالف الّنحو إف  ؼباً ذه الثّنائية الّصارمة ذبعل من الّشعر عاّف ىإ،وبعبارة أخرى 

 شاء أف يفتح يف الّلغة فضاًء إلبداعية متمّيزة.
كما عّلقت الّذائقة الّنازكية موقفها من قصيدة الّنثر على مشجب الرّفض، فاعتربهتا "نكسة 

ىا تنظر إىل "حزف يف ضوء القمر" حملمد فكرية" ووصفت ُكتّاُّا بأصحاب مواىب، لذلك قبد
 .3نّو "كتاب نثٍر فيو تأمبلٌت وخواطٌر"أاؼباغوط على 

يف الوزف الذي يُػَعدُّ فضيلًة ال يبتلكها الّنثر  المالئكة نازؾترتيًبا على الفهم، ينحصر الّشعر عند 
ربتشد فيو الّصور واؼبعاٍل، "واغبقيقة اليت ال مفر لنا من مواجهتها، أّف الّناثر مهما جهد يف خلق نثر 

يد الّشاعر  يبقى قاصرًا يف الّلحاؽ بشاعٍر يبدع ذلك اَّاؿ نفسو ولكن بكبلـ موزوف، فالوزف يف
 .4قمقم سحري يرّش من األلواف والّصور على األبيات اؼبنغومة وىيهات للّناثر أف يستطيع ذلك بنثره"

 .4بنثره"
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الّصلة بُت الوزف والّشعر، وىي اليت تُعلن  لذلك تُنحي بالبلّئمة على أعضاء ؾبلة شعر لنفيهم
، فقصيدة الّنثر، 1ز"تعصًُّبا أعمى للوزف "وما الفرؽ بُت الّشعر والّنثر إف مل يكن الوزف ىو العنصر اؼبميّ 

والعبلمي  ير و نظامها الّرمزي والصّ ؛شعريتها ا من الوزف ومل تشفع ؽب ؿخا رتبًعا لذلك، ليست سوى نث
" دواء ىذا أف يكتب  و  بل إّف ىذا الّتغَّت سّبب عبسد القصيدة عاىًة ينبغي مداواهتاوالّداليل اؼبمّيز، 

كّل نثر كما يكتب النّثر، أي دبلء الّسطر دومبا ترؾ فراغات، لكي ينفرد الّشعر دبزية الكتابة الّشعرية، 
ي ربفظاّ إزاء اليت ال أقّر بوجودىا وأستبق –فيستقل كّل شطر منو بسطٍر، ولن يصَت شعرية الّنثر 

قطيع صفة مبلزمة للّشعر ىو عبلمتو الفارقة، فليس لنا مّبا التّ إاظبها، ىذا أف يكتب كما يكتب الّنثر و 
 2عها"أف نضيّ 

لكن، أمل رُبدث ىي قطيعة مع الًّتاث بنقد اؼباضي وعناصر صبوده؟ أمل يُكن اغبلم النازكي ىو 
اعتربتو سيزعزع األوزاف؟ أمل تنتقد الّنظرة اليت تطابق بُت  الّتعديل يف الوزف حينما أقّرت باؼبستقبل الذي

 الّشعر والوزف العروضي؟
يبدو أّف "اغبّد الذي يفصل بُت األثر الّشعري عن كّل ما ليس أثرًا شعريًا ىو أقّل استقرارًا من 

شكٍل ماداـ زالو يف مبٍط أو قانوٍف أو ت، ىذا يعٍت أّف الّشعر ال يبكن إخ3اغبدود اإلدارية للّصُت"
(، حيث Poéticitéبإمكانو أف يتلّبس أجبدية الّلحظة ويصبح طاقًة ال ّنائية ؿبّملة بالوظيفة الّشعرية )

 رومافبتعبَت–ُتدرؾ الكلمة كما ىي ال انبثاقًا النفعاٍؿ أو بديبًل لشيء، ىذا اؼبكّوف اؼبهيمن 
ييزه عن الّنثر داخل الّلغة ىو ما هبعل من نٍص ما شعرًا يبكن سب –(Roman Jakobson)جاكبسوف

 نفسها.
ي لغة الّشعر كثَتًا أو قليبًل بالّنحو غبساب قيمة الكلمات ضحّ تُ ويبقى يف كّل ىذا الوضع أف 

،ومن الواضح أّف اؼبقصود 4بينما يبّثل الّنثر الّلغة اليت ال يفقد فيها الّنحو حقوقو،الّذاتية وإلتقاءاهتا 
ّلغوي اؼبتعارؼ عليو والعبلقات اؼبتحّققة بُت اعبملة وسواىا واؼبفردة باؼبنطق الّنحوي؛ىو الًّتكيب ال

واألخرى وصواًل إىل العبلقات بُت اغبروؼ يف اؼبفردة الواحدة أو اعبملة،وىذه العبلقات الّسطحية 
اؼبباشرة أو العميقة واؼبرّكبة تصلح أف تكوف وسيلة لتأشَت االنزياح يف الّلغة الذي يبّثل داللة على 
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وىو 1رية الّنص بقطع الّنظر عن القيمة الّداللية اؼبباشرة لو أو الّرسالة الّتوصيلية اليت يتضّمنها أصبًل شع
وفق  –(R.M.Albiris)ألبيريس.ر.ـبتعبَت –ما سيفرض وضًعا مغايرًا يناضل فيو الّشعر ضّد الّلغة 

تصّور شعري مغاير، أتيح للّشعر بات الّشكل واالختفاء الّتدرهبي لضوابط الوزف والقافية من زاوية تقلّ 
 أف يقوؿ ما استعصى على منطق الّلغة.

إنّنا بصدد نٍص زبّلى عن الوزف واقًتح جغرافية معماره "مل تُعد اؼبسافات قائمة، فالبناء اؽبندسي     
ية عر لذلك هتدُؼ الكتابة الشّ ،2الّصاـر الذي كاف يُوّجو معمار الّنص ووبّدد مصَته أصبح بناًء سائبلً"

 الّصّو والّداليل:: إىل اؼبوازنة بُت مستوَيي الّتحليل الّلغوي 
  

 الّسمة الّداللية الّسمة الّصوتية الجنس
 + - قصيدة الّنثر

 - + نثر منظـو
 + + شعر كامل
 - - نثر كامل

 

ا "ومن أّف الوزف ىو ما هبعل الّلغة شعرً  و أّف الّشعر ليس ىو الّنثر ( Jean Cohen)كوىينجاف  يؤّكد
ألجل لذلك اقًتح تسميتها  3مّث كانت قصيدة الّنثر تبدو شعرًا أبًتًا إلنباؽبا اإلمكانيات الّصوتية"

ر على أنّو أؼبح إىل كوف اػبواص الّصوتية بنية فوقية غَت عالقة بالّلغة وينحصر تأثّ ، القصيدةالّدالليةب
ّف ما أا أّي تأثَت وظيفي يف اؼبدلوؿ، و مثل ىذه اػبواص باؼبادة الّصوتية فقط، من دوف أف يكوف ؽب

رُبدثو من أثٍر صبايل يف الّنص اؼبنظـو ال يعدو أف يكوف ناصبًا عن القيمة اؼبوسيقية أو الّزخرفة اإليقاعية 
ىذا اؼبقًتح الذي يستعيض عن اعبانب الّصّو باعبانب  يبدو أفّ .4الكامنة يف البنية الّصوتية للّنص

ألّف اؼبعٌت وحده ال يصنع القصيدة ، مّث إنّو ال ينقل إاّل من خبلؿ الّلغة أي ،ّلة الّداليل يزيد الّطُت ب
 من خبلؿ الّصوت.
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ؤية الفنّية وتزوؿ اؼبفاضلة بُت الّشعر والّنثر و"يغتذي لكّل يف أف تتغَّت الرّ  –إذف  -ال مراء
مة على التماس اعبماؿ الفٍت بليغية ومكانتو الفنّية، ضمن أشكاؿ الّتبليغ القائجنس منهما وظيفتو التّ 

حيث نلفي الّشعر يستأثر حبقوؿ ال ينبغي للّنثر الّتطاوؿ عليها... كما  ،أثَت يف اؼبتلقُت...ابتغاء التّ 
 .1عبَت ال يتعّلق الّشعر ُّا"أنّنا قبد الّنثر يستبد بأجناس من التّ 

ف البد من "تفجَت أسيسي، كاوبغرض استكماؿ إجراءات بناء اؼبشروع الكتايب اؼبنفتح التّ 
قاليد والوصايا اليت كانت روح الّشعر زبتنق فيها القافية والعروض وكافة قواعد الّطوؽ اغبديدي للتّ 

تهج الكائن الّنصي يف رضبو "إىل ب، بُغية ربقيق أفضل ذبلٍّ للّنص وال ريب أف ي2األبيات الكبلسيكية"
 .3ي اغبواجز"أف ُيسوى مولوًدا تُناط بو مهمة ؾباوزة احملسوس وزبطّ 

 4ونتيجًة ؽبذا االشتغاؿ اعبمايل اؼبنجز، هبيء ذلُكم الرٍّىاف اؼبغامر "أوزمازـو  األدب"
اكرة ، أوجار الذّ ( Victor Hugo) ىيغوفيكتور بفعاليات اؼببدأ اؼبزدوج: الّشعر / الّنثر؛ حُت يفحص 

"لقد رميُت  :وريًة يف الّشعر الكبلسيكيالكتابية وىي تُعانق الطّابع اإلختبليف متباىًيا بأنّو نفخ روًبا ث
، فالّشاعر بتعبَته حرٌّ "سواٌء أكتب شعرًا أـ نثرًا، وسواء 5بيت الّشعر الّنبيل إىل كبلِب الّنثر الّسوداء"

الّنظم "وىاىو ىوداردي الموت يصرخ:.6أو صب  سباثيلو من الربونز...فهذا رائع" ركبت يف اؼبرم
، لكن اؽبروب من البيت ،من سقف ".فلنقّدـ  للّناس قصيدًا غَت موزوف..مضايقة، فلنكتب بالّنثر .

القافية وجدراف الوزف ،أخذت تزداد تعّلقاً بفضاء الّنثر اؼبفتوح حيث الببلغة حرّة تتوزّع الكلمات فيها 
 . 7صببلً أشبو بقرى مستقّلة ومتضاّمة يف الوقت ذاتو

ثر، مرّده الّتغَّتات الّشكلية اليت تعاقبت على جسد يبدو أّف إثارة قضية العبلئق بُت الّشعر والنّ 
ا يضع الدارس يف ثرية يف كثَت من اغباالت شعًرا فبّ القصيدة واستوجبت تصروًبا، تسمية الكتابة النّ 

صلب اؼبعضلة األجناسية "فأضحى مقبواًل القوؿ إّف الوزف والقافية ليسا ضروريُت للّشعر وإّف الّشعر 
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ورأت يف الّصمت (شعر / نثر)بدؿ ثنائية (شعر / نظم)نبت يف ترسيخ ثنائية ليس عكس الّنثر وسا
 .1والبياض نقيًضا للّشعر والّنثر مًعا"

 
 روافد قصيدة النّثر: األنماط المتداخلة. -1-2

لة يف مبلذات الّسؤاؿ حُت يأسر الّداللة الكتابة تواًٌف إوبائُي يُعاند أجبديات اإلُّاج اؼبتوغّ 
نقذاؼ "يف آفاؽ اغبداثة بوصفها خروًجا من الفكر اليات، إنّو اػبروج الذي يُعلن االوُيشاكس اؼبتع

 .2القائم على أسبقية اؼبعٌت إىل الّنظاـ القائم على عذرية العامل"
رسالة إىل بَتو بوالو ) يف مؤّلف كاف،قصيدة الّنثرشارة األوىل اليت ورد فيها ذكر ويبدو أّف اإل

صناؼ من الّشعر مل يسبقنا إليها الروماف ،ومل يعرفوىا كتلك القصائد ،يقوؿ:"ىناؾ أ(0411عاـ 
طبلقو للّتسمية كاف على نصوص أّسست إ،لكن  3الّنثرية التس نسميها روايات على سبيل اؼبثاؿ "

أوزاف اؼبلحمة وعروضها الّتقليدي ،وال يبكن اعتماده شروًعا اصطبلحًيا ألمبوذج ؼبفهـو الّرواية خارج 
كاف يسوّغ إطبلؽ   05شارة إىل أّف اػبطاب الّنقدي يف القرف يدة الّنثر،كما ذبب اإلشعري :قص

تسمية قصيدة على كّل نص أديب، فمسرحية لراسُت كانت تسمى قصيدة مسرحية ،ورواية لتليماؾ 
تسمى قصيدة نثرية،وبقي ىذا اؼبعٌت متداواًل ومعمواًل بو يف الّدراسات والوثائق الّنقدية حىت القرف 

 .4الّتاسع عشر ومشارؼ القرف العشرين
ى الّنص فعبًل خبلّقًا دائم مغامرة اإلبداع: "ينتهي ليبدأ، ومن مّث يتجلّ  كباوؿ قراءة من ذلك

، ىذا ما هبعل الكتابة فبارسة ؽبدـ اغبدود بُت الّشعر والّنثر، لكن ىل 5البحث عن سؤالو وانفتاحو"
 6ي الّشعر إذا شّبهنا بو الّنثر؟""لبدـ النثّر حُت نشبهو بالّشعر وىل نُرض

بإشراقات لغة (  Arthur Rimbaud) امبور آرثر باتيف ظّل الّتبلسن االبستيمي، تبّشر كتا
القصيدة ومن  شعرية جديدة تسعى للبحث عن اَّهوؿ الذي هبعل من الّشعر ؿباولة ميتافيزيقية،

اريعها يف خلخلة اغبواس حيث حاسة الّسمع "وسيلة مثلى للّتعبَت عن فوضى األنا الّداخلية ومشالّنثرية
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غبظتها ينعطُف بودليَت بالّذائقة "ؾبًتًعا نثرية وىكذا ، 1تؤدي وظيفة الّنظر وحاسة الّنظر حاسة الّشم"
 .مقًتًحا شكبلً أكثر حريًة وانفتاًحا من القصيدة الّشعرية 2اغبياة" الّنص يف مقابل نثرية

عر آفاؽ "الشّ (   Lautreamont)" "لوترياموفلدورور" لػ: ويف الّضفة األخرى، تفتح "أغاٍل ما
ر بالكتابة من كّل ما اضطهده يف اَّتمع، فهو د والفوضوية والّتحرّ كبو الّتمرّ  –بتعبَت برنار  –اعبنوٍل" 

كل اػباص الذي مَت واألمل، ىذا كّلو يفّسر الشّ يلغي العائلة ويتنّكر لؤلخبلؽ ويُلغي الضّ 
قصيدة الّنثر سيبًل شعريًا يف الكشف عن شيء آخر ال عبلقة لو بكل ما كتب ليجعل من ،3اصطنعو

 .4يف الّتاريخ عن الّنثر
إىل مطاردة اؼبطلق الّلغوي   ( Stephane Mallarme) ماالرميو ستيفافيف مقابل ذلك، جنح 

ها أزىارًا إّف كتابة شعر "يفتق جسد الّلغة خبربة العارؼ أشجار لوز، ويعرؼ جّيًدا مواسم تفّجر رغبتب
شويش على مألوفاهتا واعتيادياهتا دوف طموًحا كهذا وبّمل الّلغة طاقًة استثنائية تكتسب نربهتا من "التّ 

أي مهمة قصيدة الّنثر الّتعبَت عن عامل آخر ليس عامل  5الفرار ُّا من حواضنها السوسيولوجية"
 . 6ةرواح وإمّبا عامل الّصمت اؼبشّيد داخل الّلغاؼببلئكة واأل

أسهم أكثر من أّي شخص آخر باشعاع عبقريتو يف قد  (Shateaubriand)شاتوبريافولعّل 
مل يدّع مطلًقا كتابتو لقصيدة الّنثر ،باؼبعٌت  لكّنو،األغنية الّنثريةتطوير القصيدة ،أو باألحرى يف تطوير

ة يف الكتابة اغبرّة،بعيًدا الّدقيق ؽبا،ألّف كتابتو كانت عفوية تتكئ على صبالية مطلقة صادرة عن الّرغب
 .7عن ؿبّددات اؼبصطلح الذي مل يكن يشغلو

على ىذا الّنحو، كاف اؼبنجز الّشعري ألدونيس ذبربة ذبًتح شعائر خصوبتها الّلغة، لتستحيل  
ماف اعبوىري األّوؿ، وتقتضي إىل ذلك معرفة كتابًة فاعلة :تفًتض موىبة إبداعية شعرية ىي الضّ 

شعري العريب وثقافة فنّية عالية، وذلك لكي يقدر أف يبتكر اؼبقتضيات الفنية للشكل عالية باؼبوروث ال
 8الكتايب اعبديد"
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يّتسع ىذا األفق  ، الّشعر نثًرا بكتابةإىل ذباوز قصيدة النّثر  –من جهة أخرى  –إنّو يسعى 
ء يف العامل، أو الكبلمي اؼبتحّرؾ "الحتضاف عناصر كثَتة من الّنصوص األخرى اليت تكتبها األشيا

ابتداًء  1خروج من قصيدة الّنثر إىل ملحمية الكتابة" –اريخ. إنّو بتعبَت آخر تكتبها الكلمات يف التّ 
 من "ىذا ىو اظبي" فػ" مفرد بصيغة اعبمع".

ؿبتفًيا بشعر خارج الوزف القافية ،ف لػ"ثالوث اؽبدـ" يؤلّ  أُنسي الحاجوقبل أدونيس كاف 
عر الفرنسي( ِلَسّن نص )عريب( تبنيًّا تنظَتات وفبارسات سوزاف برنار )على الشّ م،واؼبوسيقى اػبارجية 

خارج أطر الثّبات الّذي كّرسو الًّتاث الّشعري يف شكلو اؼبؤّسسي. ىذا اؼبسار الذي ربدوه ذبارب 
(، إذ أثارت 0632ىو ما ترصبو يف مقدمة بيانو اؼبشهور "لن" ) ،ةنعتاؽ من أغبلؿ اؼباضويّ اال

 ساتو الكبلمية الكثَت من اعبدؿ.مشاك
إّف قصيدة الّنثر نٌص ناتج عن "حالة مروٍؽ ال ُتشاكل الّشعر وال ُتشاكل الّنثر وىي تأسيس 

فيو صفات الّشعر  2يبّثل جلًدا متِلًفا عبسم الّشعرية اغبّية، حىت زعم أّف قصيدة الّنثر جنٌس ـُبّنث"
ومن الّشعر نظامو ىنا يصطدـ القارئ بػ "أشكاؿ تتحّرؾ وصفات الّنثر مًعا، تأخذ من الّنثر فوضويتو 

 ، وتتداخل يف األغلب:3يف البّلّنائي والبّلؿبدود"

 
 
 Prose Poétique الّنثر الّشعري: -أ
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ًدا أساسًيا للقصيدة الّنثرية، تقوؿ سوزاف برنار "والواقع أّف قصيدة الّنثر يُعّد الّنثر الّشعري فبهّ 
قة األدب الفرنسي، فقد احتاجت يف ذلك إىل تربة مبلئمة أعٍت إىل أذىاف يف حدي –مل تنفتح فجأة 

أيًضا إىل  –الّرغبة يف العثور على شكل جديٍد للّشعر، كما احتاجت   -بشكٍل واٍع تقريًبا  –تؤرقها 
عد القائمة د ضّد القواعري أّوؿ مظهر للّتمرّ الفكرة اػبصبة القائلة بأّف الّنثر قابل للّشعر، إنّو الّنثر الشّ 

 .1والطّغياف الّشكلي الذي مّهد لقصيدة الّنثر"
رة باغبداثة الغربية وأساليبها الكتابية، حيث تنتصُب كانت متأثّ   الّتجربة الجبرانيةيبدو أّف 

الّلغة فارعة داخل شكٍل متحّرر من أسر تقليدية شعرية حّنطت نفسها بكيمياء شعٍر فاتٍر، لكن ىذا 
لآلخر يف اؼبطاؼ األخَت، "بل استطاع أف يقبض على العاؼبية واحمللية مًعا، دبعٌت مل هبعل نّصو تابًعا 

 .2أنّو مل يكن ينسج عن اآلخرين بقدر ما كاف يضيف إليهم نّصو اػباص"
يعانق نداءات اَّهوؿ ليؤالف بُت إيقاعات ـبتلفة تناىض تلوينات  –دبعٌت ما  –إّف نثره الّشعري 

 جاء بناٍء نٍص جديٍد.الّداللة، يبارس اؽبدـ ر 
برنار، أصبلها  سوزاف وقصيدة الّنثر، اعتماًدا على أطروحة الّنثر الّشعري كما وبّدد أدونيس الفروؽ بُت

 3ؿبمد صباؿ باروت يف الّنقاط اآلتية:
 

 قصيػػدة الّنثػػر الّنثػػر الّشعػػري
ليس لو شكل فهو اسًتساؿ واستسبلـ للّشعور دوف  -

 ي.منهج شكلي أو بنائ
 ىو سٌَت يف خط مستقيم ليس لو ّناية.-
روائي أو وصفي، يّتجو غالًبا إىل التأمل األخبلقي،  -

 أو اؼبناجاة الغنائية أو الّسرد االنفعايل.
االستطرادات والّتفاصيل وتنفسح فيو وحدة الّتناغم  -

 واالنسجاـ.

 شكل قبل كل شيء ذات وحدة مغلقة. -
 مستقيم.ىي دائرة أو شبو دائرة ال خط  -
ؾبموعة عبلئق تنظم يف شبكة ذات تقنية ؿبددة  -

 وبناء تركييب موّحد منتظم األجزاء ومتوازف.
 نوع متمّيز قائم. -
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ىكذا يتموضع الّشعر ضمن متوالية مشاكسة للعمود، يندفع ليقتنص "أسلوب الّنثر وعليو مسحة من 
ر العاطفي الذي عرية، لكّنها ال تبلغ الّتوتّ اػبياؿ ويتخّللو نوٌع من العاطفة، يبكن أف ُتوصف بأّّنا ش

 .1يبّيز الّشعر"
 Poème en prose الّشعر المنثور: -ب

ر دبحموالت حركة الكتابات الّنثرية لؤلدباء الفرنسيُت أمثاؿ: "المارتُت"، جنس شعري متأثّ 
شَت يوسف "شاتوبرياف" "جاف جاؾ روسو" و"ىيغو" الّذي رأى الوزف عائًقا، وـباض انبجاسو كما ي

وحي من اإلقبيل وترصبات الّشعر الكبلسيكي واغبديث وردّبا ظهرت بداياتو األوىل عند ببّكار: "
 .2اؼبسيحيُت من أدبائنا العرب الّطبلعهم على مباذج أجنبية منو"

الّشعر االقبليزي من قيود القافية وأطلق (William Shakespeare)"شكسبير وليم"حّرر  فبعد أفْ 
ص من "بالّتخلّ  الّريحانيالّشعر من قيود العروض، بّشر (Walt Whitman)" افوولت وايتم"

األشكاؿ الّتعبَتية اعبامدة يف تراثنا األديب والبحث عن أشكاؿ ُتساير مبو الفكر وُتبلئمو مثبًل يف 
رًا ؿبّل الّصيغ القديبة والقوايف واألوزاف يف الّشعر العريب الذي كاف يّسمي معظمو نث لّ حنِتاجو، أ

واألساس الذي يقـو عليو ىو اإليقاع الّنثري  3منظوًما وطرائق إيقاعية جديدة ظبّاىا الّشعر اؼبنثور"
 اعتماًدا على موسيقى األفكار.

وفيما يبّيز نذير العظمة بُت قصيدة الّنثر والّشعر اؼبنثور من حيث الّشكل اؽبندسي رؤيًة وبنيًة 
، فإّف عزالدين اؼبناصرة يعتربنبا شيًئا 4ائص والّصفاتداخلية وخارجية ويتداخبلف من حيث اػبص

واحًدا، يقوؿ: "إّف نصوص قصيدة الّنثر ال زبتلف عن نصوص الّشعر اؼبنثور إاّل من حيث الّزمن 
على اعتبار أّف الّشعر اؼبنثور  5ورؤية الكاتب للحياة )...(، قصيدة النّثر=الّشعر بالّنثر=الّشعر اؼبنثور"

يبدو أّف وفيما هور قصيدة الّنثر والفارؽ الّزمٍت ال يلغي عنو صفات قصيدة النّثر، مّهد زمنًيا لظ
الكتابة يف سعي دؤوٍب إليقاظ فينيق الّتجريب مرًة أخرى، لتحرير الّشعر من اؼبرعيات الّشكلية بناًء 

 وموضوًعا، والّتعاطي مع حركة الّشعر اغبّر.
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 .361، ص 0110
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 الّشعر المرسل: -ج

، ويُراد بو يف الّشعر اإلقبليزي األبيات غَت اؼبقفاة ذات الّتفاعيل اليامبية قّفىىو الّشعر غَت اؼب
مثل شعر )شكسبَت( الذي كتب بو مسرحياتو أو ما كتب بو )ملتوف( ملحمتو: الفردوس  ،اػبمسة

إىل )كريستوفر  03اؼبفقود، الفردوس اؼبستورد، ويعود الفضل يف ذيوعو باؼبسرحية األقبليزية يف ؽ 
 .1مارلو(

ويف إطار تصنيفو لؤلشكاؿ األدبية اليت سادت قبل قصيدة الّنثر، يبّيز )طراد الكبيسي( بُت ثبلثة أنواع 
 :2من الّشعر اؼبرسل

القصيدة ذات الّنمط الّتقليدي )ذات الّشطرين(، ولكن ىذا الّنوع يكوف أحيانًا دوف قافية   -0
 يب.يموّحدة كما كتبو الزىاوي والنشاش

 مط الّتقليدي ولكنها ذات قواٍؼ مزدوجة كما عند توفيق االبكري.القصيدة ذات النّ   -0
فريد أبو  مدالّنمط الثّالث أقرب إىل الّشعر اؼبرسل األورويب، ويبثّلو علي أضبد بالكثَت وؿب  -3

 حديد.
يبدو أّف الّشعر اؼبرسل وفق ىذه األمباط ىو "الّشعر الذي يتحّرر فيو الّشاعر من القافية أو يُلغيها 

الّنثر ف، فقد أطلقوا ىذا اؼبصطلح تأثَتًا دبصطلح ابن خلدوف "و ، أّما احملدث3ل الّشعر إرساالً"ويُرس
ؼ"الّشعر اؼبنظـو ىو  ؛ من مقدمتوُت"، حُت وازف بُت الّنظم والّنثر يف الفصل الرّابع واألربعالمرسل

القافية، ويف الّنثر وىو  الكبلـ اؼبوزوف اؼبقفى ومعناه الذي تكوف أوزانو كّلها على روٍي واحٍد وىو
الكبلـ غَت اؼبوزوف وكّل واحد من الفنُت يشتمل على فنوف ومذاىب يف الكبلـ، فأّما الّشعر فمنو 
اؼبدح واؽبجاء والرثّاء، وأّما الّنثر فمنو الّسجع الذي يؤتى بو قطًعا ويلتـز يف كّل كلمتُت منو قافية 

فيو الكبلـ إطبلقًا وال يقطع أجزاء بل يُرسل  واحدة يسمى سجًعا ومنو اؼبرسل وىو الذي يطلق
 .4إرساالً من غَت تقييد بقافية و ال غَتىا"

ولعّل أىّم ما يواجهنا ىنا ىو قضية اؼبصطلحات ؽبذا الّشكل، فهذا الّشاعر رزؽ اهلل حسوف 
يب اغبّداد أشار إىل أّف ذبربتو على أسلوب الّشعر القدَل ببل قافية، أّما قب ،من كّتاب الّشعر اؼبرسل

                                                           

 .006يف الّشعر العريب اغبديث، ص ينظر: سلمى اػبضراء اعبيوسي: االذباىات واغبركات  -1
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 Versمعتمًدا يف تسميتو على الّتجربة اغبرفية للمصطلح الفرنسي ) الّشعر األبيضفيستعمل مصطلح 

Blanc عند ؿبمد الّشعر المطلق ( وىو ما اعتمده األب لويس شيخو واؼبازٍل بعده، يف حُت قبد
 . 1مع نقوال فياض ليقوالّشعر الطّ عبد اؼبنعم خفاجي، 

ابة ىذا الّنمط الّشعري اليت اعتمد أصحاُّا نظاـ الّشطرين باءت ويبدو أّف ؿباوالت كت
و يف ذلك الوقت كاف من الّسابق ألوانو أف تقـو بالفشل، وتعزو سلمى اػبضراء اعبيوسي ذلك إىل أنّ 

 .2ذبارب الّشعر اؼبرسل قبل إحداث تغيَت جذري يف نظاـ الّشطرين العنيد
 Poésie libre الّشعر الحّر: -د

وفق نقاٍط مشًتكة  3)بوؿ شاووؿ( أّف قصيدة الّنثر "قد اغتذت غذاًء عظيًما من الّشعر اغبّر"يُقرُّ 
 4بينهما:
ارتكاز الّشعر اغبّر على اإليقاع الّداخلي، إيقاع الّتجربة وىو اإليقاع نفسو الذي تنبٍت عليو  -0

صيدة الّنثر قد تستفيد قصيدة الّنثر، فاإليقاع يف الّشعر اغبّر قائم على الّتفعيلة يف حُت أّف ق
 .اػباص اهمن الّتفعيلة يف تغذية إيقاعاهتا لكّنها تستغٍت عنها وتتحّرر منها لتخلق إيقاع

زبّلص الّشعر اغبّر من وحدة البيت إىل وحدة اؼبوضوع، أي أّف القصيدة تنمو مبًوا عضويًا  -0
 حيًّا، وىذه الوحدة ىي وحدة قصيدة الّنثر بالّذات.

 اغبّر ويف القصيدة الّنثرية ىي اعبملة الّشعرية. الوحدة يف الّشعر -3

 ين على القوانُت اعباىزة.الّشعر اغبّر وقصيدة الّنثر اذّبها إىل القوانُت العضوية متمردَ  -1

 اغبرّية يف الّشكلُت ال تعٍت الفوضى وإمّبا ىي نظاـ ضّد الّنظاـ الّسائد. -2

ر بقولو "... ىناؾ الوزف اغبّر القائم على ثالنّ كما يرى أنسي اغباج أّف الّشعر اغبّر قد مّهد لقصيدة 
. لكن نازؾ 5مبدأ الّتفعيلة ال البيت، الذي عمل منذ عشر سنُت على زيادة تقريب الّشعر من الّنثر"

، تّتهم من يطلق ىذا  شعر الّتفعيلةاؼببلئكة اليت أطلقت اسم الّشعر اغبّر على حركتها اعبديدة، 
شاعة الفوضى يف اؼبصطلحات، حُت أطلق جربا إبراىيم جربا على اؼبصطلح على قصيدة الّنثر بإ
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 .001عر اغبديث، ص ينظر: سلمى اػبضراء اعبيوسي: االذباىات واغبركات يف الش -2
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مصطلح الّشعر اغبّر، وليس غريًبا أف وبدث اؼبصطلح التباًسا  –نثره العادي بتعبَتىا  –حركتو 
أّف اغبريّة اليت تدعو  (قضايا الّشعر اؼبعاصر)لذلك تشَت يف كتاُّا ، وتشويًشا أونبت بو كلمة )اغبّر( 

 لقة كما تتيح للّشاعر اػبروج على األذف العربية.إليها ليست مط
ا باؼبعٌت اؼبطلق ألنّو ال يزاؿ يراعى رويًا وقد أّكد إحساف عباس أّف "ىذا الّشعر الّتفعيلي ليس ُحرًّ 

 .1ومازاؿ ىبضع لئليقاع اؼبنتظم"
ر ععر اؼبنثور والشّ كما نصطدـ بتداخل اؼبصطلحات مرًّة أخرى "فاغبدود الفاصلة بُت الشّ 

أّف ما كتبو شاعر مثل "واسبن" كاف يعترب من قبل بعض الّنقاد شعرًا ُحرًا  اغبّر كانت مبهمة إىل حدّ 
أويبلت يف بابية واضطراب اؼبدلوالت وسوء التّ ، وقبد ىذه الضّ 2بينما ىو لدى آخرين شعر منثور"

ّف الّشعر اغبّر ىو أعر اغبّر، و قليديوف يف غالبيتهم أّف الّشعر اؼبنثور ىو الشّ رس العريب إذ "يرى التّ الدّ 
شعرياف ـبتلفاف، فاؼبنثور كيفي وال عروض لو واغبّر كمي  فالّشعر اؼبنثور، وال يدركوف أّّنما: إيقاعا

، وىكذا أحدث اؼبصطلح الكثَت من 3يعتمد على عروض الّتفعيلة اؼبفردة يف أنساؽ غَت متناسبة"
يلي وبُت ما وبيل على الّشعر اؼبنثور اػبايل من الوزف فعاإلرباؾ مرّده بُت ما وبيل على الوزف التّ 

 العروضي.
كّل ذلك يقود، بل وبيل على جدليات تواصلية ربضر بقوة ضمن ىذا اؼبشروع الكتايب إذ 

زبتلف قصيدة الّنثر عن الّشعر اغبّر  حيث ،-كما بدت واضحة   –يبكن تلّمس االختبلفات بينهما 
عري "يف أّّنا قصَتة وؿبكمة البناء وعن الشعر اؼبنثور يف ثر الشّ وعن النّ  4"بأّّنا ال تلتـز نظاـ األبيات"

وعن أّي قطعة نثرية قصَتة يف أموٍر منها " أّّنا ذات إيقاع  5عدـ وجود وقفة يف آخر السطر فيها"
ويًا ن قصيدة الّنثر ر رات صوتية أوضح فضبًل عن أّّنا أغٌت بالّصور وكثافة العبارة وقد تتضمّ أعلى ومؤثّ 

عريفات اؼبقّدمة أّف اؼبعّوؿ عليو يف الّتفريق بينهما ىو .ويّتضح من خبلؿ التّ 6داخلًيا وأوزانًا عروضية"
 الوجود الفيزيائي للّنص )شكلو على الورؽ(.
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 صيدة الّنثر: الّنص العابر لألنواع.ق  -1-3

 ذات األفق، وأف نُرخي هبدر بنا أف مبارس العبور يف أفق ال ينتهي والعودة حبركة ارتدادية إىل
اكرة، لِنرى كيف تذوب اغبدود والفواصل بُت األجناس األدبية، ُّدؼ تشكيبلت جديدة، طَوؿ الذّ 

ىي ذاهتا األجناس اؼبتوّفرة على صيغتها الّتعبَتية اؼبتمّيزة، فقصيدة الّنثر كما تصّورىا رواُدىا جنس أديب 
ؼبقامة تأّسست على يد "بديع الزماف اؽبمذاٍل" وىي ي شعريتو؛ فهذه اشعري، يغًتؼ من الّنثر ليغذّ 

ا قصصًيا الكثَتين يعتربوّنا فنًّ  لة الّتجنيس، فالعنصر القصصي اؼبشّوؽ وعنصر اغبوار جعبلضُتواجو مع
 خالًصا.

كوف يف شعريتها ولو كذلك غياب الوزف واإليقاع يف قصيدة الّنثر جعل بعض الّدارسُت يشكّ 
 ا يف خانة اػبواطر وىكذا...حاولنا تصنيفها لوضعناى

اد تلك إبداعًيا، قصيدة الّنثر "معرفية بامتياز، تزخر بعصارات فنّية عّدة من خبلؿ تبلحم واربّ 
، ولعّل ىذا ما قصده صبلح فضل بالّتهجُت كونو "أقبع 1األجناس األدبية على مائدة إبداعية واحدة"

يف زبليق اػبواص والّتبلعب اغبّر دبكونات وسائل الّتخصيب وتذىب ىندسة الوراثة إىل مدى بعيد 
د يف ليتوحّ  2األجناس دبا يتجاوز ؾبرد ربسُت الّسبلالت إىل توليد أشكاؿ جديدة من اؼبخلوقات"

 مصلها الّشعر والّنثر.
شهادة ميبلٍد باعتباره  –قصيدة الّنثر  –و اؼبغاير يكتسب اؼبولود اؼبهّجن ضمن ىذا الّتوجّ 

ف مبتدأ االختبلؼ، ومل هبد و ليك 3يف ظبللو كثٌَت من األجناس اؼبتعارؼ عليها" "جنًسا أدبًيا تتماىى
حىت اؼبعارضوف مصطلًحا لغويًا بديبًل عن قصيدة النّثر ينعتوف بو ىذا الكائن اعبديد، فاستقر  األمر 

 على فوضى الّتسميات:
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ثر" من وىناؾ أظباء أخرى لقصيدة الّنثر استعرضها عز الدين اؼبناصرة يف كتابو "إشكاليات قصيدة النّ 
، ولو تأّملنا ىذه الّتسميات جيًدا، أَلْمكَن  مبلحظة الّتشابو الّلفظي 0110إىل غاية  0612

ز...( أو من قبيل )كتابة خارج الوزف،  واؼبعنوي على صعيد الّدالالت واؼبقاصد )نثر فٍت، نثر مركّ 
اتًا ورسوًخا، كإبداؿ من فعيلة...( ويبدو أّف قصيدة النّثر ظّلت أكثر الّتسميات ثبكتابة خارج التّ 

مأنينة رغبًة يف تسمية نّو "أطلق عربًيا بنوع من الطّ أعر العريب وأحد أشكالو اعبديدة، أو إبداالت الشّ 
 .1األشياء بأظبائها للخروج من البلبلة واػببلص من تشويو اغبقائق"

يد، يقوؿ لكن يبدو أّف العاصفة مل هتدأ بعد، ما جعل عز الدين اؼبناصرة يطرحها من جد
ثر الفٍت، عابر لؤلنواع، وىو أيًضا رد والنّ عر اؼبنثور والسّ هتجيٍت، مفتوح على الشّ  –ىي: "نص شعري 

ة اؼبنّظمة، لكنو يبتلك إيقاًعا داخلًيا غَت وتية والكميّ )جنس حافة مستقل(، يفتقد إىل البنية الصّ 
لية اؼبركبة على بنية الّتضاد وجدلية المنتظم من خبلؿ توزيع عبلمات الًتقيم، ومن خبلؿ البنية الدّ 

العبلقات يف شبكة الّنص اليت زبلق ما يسمى اإليقاع اػبفي وىو نص لو ذاكرة يف الًتاث العريب 
اعرية يف قصيدة الّنثر فهي تًتاوح مثل أّي نوٍع أديب بُت امتة... أّما درجات الشّ تتمّثل يف القراءة الصّ 

ندمج إيو الّنص الكشكويل اؼبفتوح إذا ظبّ أثر مفتوحة على ما دة النّ اعرية لدى كتاُّا ...قصيالشّ  علوّ 
 .2ص االلكًتوٍل فيها"النّ 

 ومازالت إىل اليـو من اؼبشكبلت الّساخنة يف حياتنا االبداعية ،إذ انقسم بصددىا القرّاء مابُت   
الّشفاىي،ومعارض  مؤيّد متحّمس يرى فيها اػببلص من الطّنطنة اػبطابية والغنائية اؼبسرفة للّشعر
ضادتُت نبا) قصيدة عنيد يسخر من تناقضها الفادح عندما ذبمع يف عبارة واحدة بُت كلمتُت مت

+نثر(،فبّا يفضي إىل تفريغهما من الّداللة وضياع رقصهما على الّسلم ،مع أنّو أصبح من طقوس 
اغبكم اؼبسبق يف اؼبوضوع  لفة اؼبنظور،وتوّقف فريق ثالث عنأتاح الفرصة لرؤية ـبت،و أفراح الفنادؽ

 .3منتظرًا من الّنصوص الّشعرية ذاهتا أف تثبت شرعية إبداعها وتنتزع من القرّاء االعًتاؼ واالعجاب
)قراءة + تلقي حر(، و)قصيدة + نثر( بوتقة للّتفاعل واالنفعاؿ  –ببل ريٍب  –إّّنا 

ا قصيدة الّنثر من وجهة الّنظر ؛ فػ "صبيلة ىي القصيدة والوحش ىو الّنثر، فيم)جميلة+ الوحش(و
، وكاف العرب يف ذلك سبّاقُت إىل ىذه ليست سوى بائعة ىوى سبارس الّتعرّ  ي على إيقاع السبَتتيـز

                                                           

 .03ؿبمد الصاغبي: شيخوخة اػبليل، ص  -1

 www.almothaqaf.com 0103116113، بعد أف ىدأت العاصفة!!0103عز الدين اؼبناصرة: إشكاليات قصيدة النثر،  -2
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اخًتاع العازؿ الّطيب حىت ال وبدث ضبل غَت مرغوب فيو بُت صبيلة والوحش، مث هتّيأ ؽبم أّف البنت 
، غَت أنّو هتّيأ ؽبم أّف إرادة الّشعر فوؽ ُحبلى بالفعل، فانتفضوا بالّدعوات إلجهاض اعبن ُت اؼبزعـو

 .1إرادة القـو مثّ تفرّقوا على طوائف وإْف ظلموا على رأي يكاد يكوف واحًدا"
كاف يُنظر ؽبذا الّنص اإلشكايل كخطيئة ال يرتكبها إاّل الّضعفاء واألدعياء الذين يُعادوف 

ذلك إاّل خبلخلة  لّنثر. وال يتمّ لؼبفرطة لنسبة القصيدة الًّتاث، كما أّف اػببلؼ قائٌم بسبب اغبساسية ا
نٍص يهجس باألخيلة وينأى  لقبيت الطّاعة الّشعري ورفض شبح اؼباضي إزاء انفجار اؼبسافات ػب

 عن اؼبكّرر.
هاـ الّشكلي واإليقاع اػبفي الرّابض واؽباجع فيها ترقد أسئلة جوىرية، قد تكوف يبُت اإل

ا أو دنًوا من االرذباج العنيف الذي تشهده الّلغة اإلبداعية ودفع اؼبسألة اإلجابات عنها إقًتابً 
األجناسية إىل األماـ لتستعرض ضبولتها الّنقدية حىت ىبّيل للقارئ أنّو أماـ "ديسكو نقدي": هتويل يف 

تلُف ظريات وأضواء ال تشتعل ىنيهة حىت تنطفئ وعتمة الّلغة الّنقدية اؼبنتفخة وإرتفاع يف ىدير النّ 
اؼبكاف وال أحد يفهم على أحد لكن اعبميع يشاركوف يف الرّقص وليس ىناؾ فسحة ؼبن يرفع صوتو 

بلً، إذ لو فعل أحد ذلك حاصرتو العيوف واهّتم بالّتخلف عن مواكبة اغبداثة معارًضا ُمساِئبًل متأمّ 
ا ظّل وحىت يومنا ىذا يُواجو .لقد أضاؼ ىذا إىل أزمة ىوية قصيدة الّنثر نشاطًا نقديًا ؿبمومً 2والعوؼبة"

 ذبنيسية الّنوع من جهة وتأكيد أو رفض حضوره يف اؼبشهد األديب من جهة أخرى.
نكسار العاـ الذي أضحت األمة روؼ العامة كموازاة لبللقد نُِظر إىل الّنص اعبديد يف ظّل الظّ       

ة الّنثر معاداًل موضوعًيا تعيشو حضاريًا وسياسًيا إنّو "البّلشكل الذي أصبحت تنادي بو قصيد
 .4وىكذا تتسلسل دورة وجود متبلزمة قوامها الّتغَّت  3للّتشذـر الذي تعرفو األحواؿ العربية

 عالم متغّير... -

 شاعر متغّير... -

 شعر متغّير... -

 قصيدة نثر. -

                                                           

 .005،006ص  رشيد وبياوي: قصيدة الّنثر العربية أو خطاب األرض احملروقة، ص -1

 .05ؿبمد عبلء الدين  عبد اؼبوىل : وىم اغبداثة، ص  -2

 .00: شيخوخة اػبليل، ص ؿبمد الصاغبي -3

 ، )اؼبقدمة(.06أنسي اغباج: لن، ص  -4



 المصطلح ومساءلة المفاىيمفصل األّوؿ                                          )قصيدة الّنثر(و )األدب الّنسوي(: ال

-05- 
 

لّتقليد واالتّباع أي االنتقاؿ من اغَّت،ة يستلـز وجود شاعر فباثل يف رغبة التّ اه اغبريّ فالعامل اؼبتغَّت باذبّ 
كذلك وجود الّشعر خارج قوانُت الثّبات مث   ، إىل الّتجاوز واالختبلؼإىل الّشك واالرتياب وصواًل 

ويعزو انتشارىا إىل الكسوؼ القومي 1"عةً أو متوقّ حتمية ً  ثر شكبًل ذرويًا ونتيجةً "والدة قصيدة النّ 
،لذلك فقصيدة الّنثر شبرة من شبار  األخرس فرز بدوره ىذا اعبنسأالعريب وإىل الكسوؼ الثّقايف الذي 

وفق ىذه اغبركة احملتدمة مل يعد الّشاعر ذلك .2الّصمت الذي أصبنا بو، فنحن خرس النقوؿ والننشد
 الكائن الكوٍل االستثنائي السوبر بشري الذي يقـو بالّتعزَل على األشياء الضفاء الّشعرية على العامل،

 3أف يكتشف الّشعرية القائمة بالفعل يف العامل واألشياء وباوؿ اىامشيً  ابل أصبح كائنً 

 
 

رضات األخرى، يتقّدـ مصطلح قصيدة الّنثر دبزاٍج مستفٍز قائم على صبع اؼبتناِفَرين يف ذاكرة االّتع ومن
يأّ من اؼباضي وال ترسم  اؼبتلقي، وىو ما تسعى إليو قصيدة النثر "البحث عن قارئ ُيشبو غبظتها ال

 4ؤى اؼبيتافيزيقية"َّاىيل والّتصورات والرّ معاؼبو ا
 قصيدة الّنثر بين الفوضى والّنظاـ:-1-4

اءب صورىا يف األفق فتتماىى ثتغامر قصيدة الّنثر يف أقاليم اَّهوؿ مشّكلة بانوراما كربى تت
ق ىذا الوعي ا ينسف األسيجة اؼبغلقة اليت فرضتها اؼبتعاليات، الّنص وفقً ى فعبًل خبل  مع الّتوقع لتتجلّ 

"يلتهم القدَل ويتحّوؿ بو إىل إمكاٍف لغوٍي آخر، ينذر بقراءة تلتهم ىي األخرى جديد الّنص اؼبتحّوؿ 
 .5لتتحّوؿ بدورىا وىكذا"

 ولًتاىن قصيدة الّنثر على فعاليتها عبأت إىل:
                                                           

 .01، ص 0101،أزمنة للنشر والتوزيع، عماف،0ينظر: حامت الصكر: حلم الفراشة، االيقاع الداخلي واػبصائص الّنصية يف قصيدة الّنثر ،ط -1

 عن ؾبلة ديب الثقافية ،دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع،ينظر:أضبد عبد اؼبعطي حجازي:قصيدة النثر أو القصيدة اػبرساء،كتاب صادر  -2
 . 59،ص2008ديب،

 ،بتصرؼ.123،ص2004،اَّلس األعلى للثقافة ،القاىرة،1ينظر :عبد العزيز موايف :قصيدة النثر من التأسيس إىل اؼبرجعية،ط -3
 .66ؿبمد العباس: ضد الذاكرة، ص  -4

 .16اشي، دار الوسيم، دمشق، ص روالف بارت: لذة النص، تر: منذر عي -5
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 " تعطيل األوزاف العروضية المتداولة. - أ

 تفعيل أقصى الطاقات الشعرية الممكنة. -ب    

 .1براز االختالؼ الّداللي"إ  - ج

ثر "تذىب إىل ما ىو أبعد من الّلغة وىي ّف قصيدة النّ أل ىذا اؼبقًتح ىو ما يتيحو لنا تأمّ    
تستخدـ الّلغة ربّطم الّشكل وىي زبلق أشكااًل، هترب من األدب وىا ىي ذي تصبح نوًعا أدبًيا 

األساسي ىو ما يبنحها طابع الفن عارض اخلي، وىذا التّ خاضًعا للّتصنيف وىذا الّتناقض الدّ 
 .2ات وإىل نفي شروط وجودىا"امح إىل ذباوز مستحيل الذّ اإليكاري الطّ 

على مبدأ مزدوج /  فوضى ونظاـ "ال يف شكلها فحسب بل يف  -ايل بالتّ  –كئ قصيدة الّنثر تتّ 
منتظم، من  سة على وحدة األضداد: نثر وشعر، حرية وصرامة، فوضوية وىّدامة وفنمؤسّ  –جوىرىا 

ىنا يكمن تناقضها الداخلي ومفارقتها العميقة  واػبطرة واػبصبة، ومن ىنا يكمن توترىا الدائم 
 .3وحيويتها"

رفضها الّتصنيف وإصرارىا على عدـ الّنمذجة جعلها وكرًا ُتسافر إليو ـبتلف األجناس األدبية وقد 
اعر، أنا الّنص، أنا األشياء(، إّّنا الّلحظة ت )أنا الشّ واتوّشحت برغبة الّتماىي، وانصهرت فيها األنا

 ابتغاء شعريتها من خبلؿ: *ثر شرعيتهااليت تفرض فيها قصيدة النّ 
 الوحدة العضوية: -أ

ىي خاصية جوىرية يف قصيدة الّنثر، فمهما تُكن القصيدة حرّة يف شكلها فإّف عليها أف 
ثرية، وىذا ما يُوجب إرادة يبّيزىا عن بقية األشكاؿ النّ  ا ُمغلًقاكليًّ عاؼبًا  تكوف تنسيًقا صبالًيا متميّػزًا و 

ف الوحدة "جهاز الّنص العصيب وتضمن شعريتو ولتحاوؿ اإلمساؾ بأطراؼ بناء وتنظيم واعية لتؤلّ 
 .4ىذا اعبهاز، كبن نرُقب كيفية تشّكلو واكتمالو"

 

                                                           

 .006صبلح فضل: أساليب الشعرية اؼبعاصرة، ص  -1

 .32، ص 0سوزاف برنار: قصيدة النثر من بودليَت حىت الوقت الراىن، ج -2

 .016، ص 0سوزاف برنار: قصيدة النثر من بودليَت حىت الوقت الراىن، ج -3
،شرعية للّشعر العريب مل يتفّطن أّف للّتأنيث الوارد يف كلمة بنّية داللتو الفاضحة  filetteر بنّية  *وفيما أٌفّ ؿبمد عبد اؼبطلب على أّف قصيدة الّنث

إّف االغباح على وللّتصغَت داللة ال تقّل فضحاً للمسكوت عنو يف تبلوين الّدفاع ...فالبنّية إذا كانت شرعية ال ربتاج ألف نُلّح على تأكيد شرعيتها ،
ماً بأّف ىذه البنّية لقيطة مولودة على فراش أبيها وليست من صلبو،ينظر:ؿبمد لطفي اليوسفي :قراءة يف اؼبصطلح النقدي ،ضمن الّشرعية ىبفي تسلي

 .14،ص0101،يناير،0،ع01ؾبلة جامعة األقصى ،ـ

 .000صبلح فضل: أساليب الشعرية اؼبعاصرة، ص  -4
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 الكثافة / اإليجاز: -ب
َتية واالستطرادات إذ "كاف إدجار آالف بو على قصيدة الّنثر أف تتجّنب الّتفصيبلت الّتفس

ليست وصًفا أو نسًجا موزونًا بل ىي تركيب مضيء  ألجل ذلك، 1عر"وؿ ىرطقة يف الشّ يرى الطّ 
وتأليف ؼبوضوع من الواقع، باالقتصاد ينتزع ىذا الّنص قوتو الّشعرية من الًّتكيب اإلشراقي حيث 

د األعلى يف ثقلة ببل ّناية من اإلوباءات، ىي الّتمرّ ة م"تضع نفسها يف عامل من العبلئق كتلة مشعّ 
 .2عري"كل الشّ نطاؽ الشّ 

 المّجانيػػة: -ج
تعتمد قصيدة الّنثر على فكرة البّل زمنية أي ال هتدؼ كبو غاية كالقصة والّرواية وال ىدؼ ؽبا 

األفكار خارج ذاهتا، إذ "يتنازؿ الّنص عن أّي ظبلؿ أيديولوجية، فبل يعرض نفسو كسلسلة من 
 .3واألفعاؿ تتمّدد لكي تصل إىل ىدٍؼ معُّت"

 ونوّضح يف اعبدوؿ اآلّ الّشروط الربنارية اإللزامية وما يقابلها من الًّتصبة العربّية:
 

 سوزاف برنار

SuzzanneBernard 
 عزالدين أنسي الحاج أدونيس

 المناصرة
 صالح فضل

Intensité 

 

Gratuité 

 

Brièveté 

 

 الوحدة العضوية 
 اَّّانية 

 الكثافة/البعداإلشراقي

 الّتوّىج 
 اَّّانية
 اإلهباز

 

 الوحدة العضوية
 اَّّانية
 اإلهباز

 الوحدة العضوية
 اَّّانية

 الّتكثيف
 

Shmuel moreh 

.modern arabic 

poetry,edition 

illustree,brill, 

1988,p307,in,suzzane 

Bernard,le poeme en 

Prose,p763. 

ّنثر، )يف قصيدة ال
ضمن نظرية الّشعر / 

، ص 0ؾبلة شعر، ؽ
056) 

 مة لن، )مقدّ 
 (06ص 

)قصيدة الّنثر، 
اؼبرجعية 

والّشعارات، ص 
15) 

)قصيدةالّنثر 
وأشعار اؼباغوط، 
ؾبلة العريب، ص 

0) 
 

                                                           

 .005صبلح فضل: أساليب الشعرية اؼبعاصرة ، ص  -1

 .35لدين اؼبناصرة: إشكاليات قصيدة النثر، ص عز ا -2
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يشَت يف كتابو  -يف ضوء طروحات سوزاف برنار –(Tzvetan Todorov)تودروؼالواقع أّف     
دى اإلرباؾ يف االصطبلح وشروطو وإىل خطورة اعبمع بُت اؼبتناقضات يف إىل م)مفهـو األدب( 

صفيت  باذّباه الّنظاـ ونستعيد مع تودوروؼ أفّ  يّتجو تارًة للهدـ وتارةً  ما هبعل الّشعر جنس واحد،
كثيف ليستا قصرًا على قصيدة الّنثر، بل إّّنما من معايَت الّشعر عامة، وىذا ما الحظتو الوحدة والتّ 

 "إذ ال يبكن ف ظبة أخرى تسمح بتمييز قصيدة النّثر عن باقي األجناس األدبية ضيزاف لتسو 
للقصيدة من وجود إاّل إذا اجتذبت كبو الّزمن "الرّاىن األبدي" للفن،الّديبومات األكثر طواًل وصّبدت 

، يف 1وسيقي"الّشكل اؼبمستقببًل متحركًا ضمن أشكاؿ الزمنية ،عاقدًة الّلقاء عرب ذلك مع ضرورات 
اؼبقابل ينعى أنسي اغباج الّتصنيف وُيصرّح باستقبللية الّنوع الكتايب ويرى أّف ىذه العناصر مبلئمة 

 2ثر لكي تنجح.لكّل قصيدة نثر قبحت وليست عناصر ـبًتعة لقصيدة النّ 
وتأسيًسا على ذلك، تنجز قصيدة الّنثر أسطرهتا من خبلؿ مناوراهتا على الّلغة كما سبارس 

ًتمو ضُب ى الّسؤاؿ وىي يفاجئ الّتجربة اإلبداعية ما مل زب حّوؿ ولكن أّي ذباوٍز فٍتّ ًقا آخر من التّ أف
 -ذاهتا –والّتجاوز الواعي داخل الّلغة  ،تسرِد حركيتها لتظهر مبلمح الّتفاعل اغباصل بُت الكلمات

عٌت، كما أّف صورهتا اغبسّية أو )اؼبستويات الّنحوية والّلفظية(، حيث تغدو الكلمة "شكبًل صوتًيا للم
 .3وجودىا الفيزيائي يصبح دبا فيو من عثرة أو اكتظاظ أو استطالة صورة مرئية ؼبا تُريد الّتعبَت عنو"

يظهر للمتأّمل بوضوح للمرجعية االصطبلحية لقصيدة الّنثر طائفة من االقًتاحات اليت رافقت     
" أو تلك اليت نشأت يف تعارٍض معها "الّشعر اغبّر"، عرب ظهورىا "الّشعر اؼبنثور" و"الّنثر الّشعري

الت باىرة ومسارات انطوت بدورىا على متاىات تفتقر الوجهة تارًة تراكمات سوسيو ثقافية وربوّ 
 تململ كبو شقوؽ اإلبداع تارًة أخرى.تو 

لك عرب االحتكاؾ من ىذه االخًتاقات اإلبداعية يف كتابة الّشعر خارج الوزف وبتأثَت الًّتصبات وكذ  
اؼبباشر بقصائد الّنثر األوروبية واألمريكية، اكتسبت قصيدة الّنثر العربية شكلها، إذ بات من اؼبألوؼ 

الّنموذج األمثل  "قصيدة الّنثر من بودليير إلى الوقت الّراىن"( 0626أّف كتاب سوزاف برنار )
عندما يغدو الّنثر العصب اآلخر يف ؾبرى اكرة، للّتنظَت ؽبذا اؼبنحى/ اعبنس اؼبنفلت من أثقاؿ الذّ 

الّنص، إّذاؾ ذبسُّ قصيدة الّنثر مقًتحاهتا الّذوقية اؼبغايرة استجابة إليقاع الّتجربة "فالوزف الذي كاف 
سورًا منيًعا يف ىذا البناء الّصلب ستعمل الكتابة على تفتيتو وإعادة تشغيلو يف سياٍؽ شعري سيصبح 

                                                           

 .30، ص 0110توردوؼ: مفهـو األدب، تر: عبود كاسوحة،منشورات وزارة الثقافة،دمشق، -1

 .06، ص 0663،دار الفكر اعبديد،بَتوت،0ثر العربية،طأضبد بزوف: قصيدة النّ  -2

 .003علي جعفر العبّلؽ: يف حداثة الّنص الّشعري، ص  -3
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وسع الذي أتاح إلمكانات أخرى يف الّنص أف تتحّوؿ من وضع العنصر فيو اإليقاع ىو الّداؿ األ
 .1الّصامت إىل وضع العنصر الّدينامي الفاعل"

فليس غريًبا أف يكوف ىذا اعبنس اعبديد أكثر األشكاؿ تبلؤًما مع صوت اؼبرأة ،وليس من الّصدفة    
أستاذة مبدعة ىي سوزاف برنار يف   أف تكوف منظّرة قصيدة الّنثر وجامعة شتاهتا يف الّنقد الفرنسي

 كتاُّا اؼبرجعي )قصيدة النّثر من بودليَت حىت الوقت الرّاىن(
قّصة الغرؽ يف الّسدَل من جديد ،فإذا  "الّنسوية اآلخر " يف الّضفة األخرى، يروي اؼبصطلح      

ل بالفعل سبلك لغًة كانت من أكثر القضايا جداًل نفهم شرعية الّسؤاؿ : ما عبلقة اؼبرأة بالكتابة،وى
 خاصًة سبّيزىا عن الّرجل؟ 

 
 الّنسوية: طقوس الوأد... ثقافة الّنسق. -2

القياـ ُّا ؼبوضوع ىاـٍ وإشكالية أخرى يف األوساط  ال لبفي ىنا، صعوبة القراءة اليت نودُّ 
ع اؼبصطلح اغبديث قافية واألدبية العربية والغربية، يف ضوء تواضع اؼبصدر الّنقدي العريب يف تعاملو مالثّ 

و اعبدؿ اؼبصطلحاّ اػباص خبطاب اؼبرأة )وما غبق بو: وخاصًة إذا كاف ىذا اؼبصدر مًتصبًا؛ إنّ 
الّنسوية، الّنسائية واألنوثة( الذي مل يستقر بو اؼبقاـ بعد، بوصفو نسًقا يتشّكل داخل أنساؽ اغبركة 

ٍص عميق اإلنغراس يف الّتاريخ، ينهض على ، فاؼبرأة / الكاتبة مفتاح لذاٍت ربُضر بناإلبداعية ككلّ 
بنية فكرية، تقًتح خطابًا متعدد األبعاد، يندمج فيو الّذاّ واؼبوضوعي، الواقعي واؼبتخّيل، وتصميًما 

وىويًة وملمًحا خاًصا داخل األنساؽ، األمر الذي يفرض على الّدرس  لعامل مغاير يبنحها خصوصيةً 
واالجتماعية والّنفسية لعملية إنتاج ذلك الّنص، للوصوؿ إىل مهمة الكشف عن األسس الّتارىبية 

شكل الكائن اعبديد اؼباكث خلف تشكيلتو اػبطابية حىت أصبح أدبًا ينافس أدب الّرجل يف ارتياده 
ؼبختلف اَّاالت الكتابية وأجناسها اؼبختلفة أدبًا ونقًدا، ولعّلو من اؼبفيد قبل استعراض اآلراء اليت 

 اؼبصطلح، الّتطّرؽ إىل إشكالية العبلقة بُت اؼبرأة والوعي الذّكوري.عنيت بتعريف 
 :االستالبأبجديات  -2-1

، ُّذا اؼبعٌت تنبع ىوية اؼبرأة 3ث واسٌع جًدا، ألنّو ردٌّ إىل األصل، وتذكَت اؼبؤنّ 2األصل الّتذكَت
"آخرًا / موضوًعا ومادًة بفهم مطلق االختبلؼ )اؼبرأة / األنثى( يف مقابل )الّرجل / الذّكر(، فتصبح 
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وابتغاء مرضاة الّسلطة األبوية  1يّتسم بالّسلبية، بينما يكوف الّرجل / ذاتًا ظبتها اؽبيمنة والرّفعة واألنبية
، 2يؤّكد أرسطو أّف الّنساء بالطّبيعة أدٌل من الّرجاؿ وؽبذا كاف من الطّبيعي أف وبكمن الّرجاؿ"

 أثلتها الثّقافة ونّبشت يف اؼبقابل اؼبرأة من كافة مناحي اغبياة.ولسوؼ نتلّمس مركزية الذّكورة اليت 
 االستالب الثّقافي: األميرة النائمة. -أ

ص لبنية اػبلفيات اليت شّكلت تاريخ اؼبرأة / األنثى، يقف على دالالت اػبضوع إّف اؼبتفحّ 
ا بُت طرفُت متقابلُت أو واالستسبلـ والّدخوؿ يف طاعة اآلخر / الذّكر، فػ"حُت ربّدد عبلقة ما بأّنّ 

متعارضُت، ويلـز منها ضرورة خضوع أحدنبا لآلخر واستسبلمو لو ودخولو طائًعا منطقة نفوذه، فإّف 
الذي يتصّور نفسو مهيمًنا أف ينتج خطابًا طائفًيا عنصريًا بكل معاٍل األلفاظ الّثبلثة  ؼمن شأف الطّر 

تكافئة بُت الّرجل واؼبرأة: من طاعة وىامشية وأقلّية وإلغاء اليت تؤّشر لطبيعة العبلقة غَت اؼب 3ودالالهتا"
وعلى دونية األنثى من جهة أخرى فهي اؼبوؤودة والّصنم اؼبعبود وىي الّشـؤ والعار للقبيلة ،من جهة 

 فيها الوأد وإذا حظيت باغبياة فهي جسد اؼبتعة. وحق  
اة، فقد مارس اليوناف والّروماف ولعّل ىذا أخطر أنواع االستبلب ما يتعّلق بسلب حّق اغبي

لثقافة ذكورية  اإفرازً اف مّبا كإوالعرب "وأد البنات"، ومل يكن مرجع الوأد اػبوؼ من الفقر دائًما، و 
ترّسخت يف عمق الفكر الفلسفي عند تلك األمم، حىت جاءت تعاليم اإلسبلـ الّسمحة ؿبّرمة تلك 

 . 4رأةاؼب لة ضدّ العادة وأسكتت تلك الكراىية اؼبتأصّ 
وتّتضح معنويًا وجسديًا لسيادة الّرجل  ىبضعها يعّزز استبلب األنوثة و (الوأد)إّف سلوًكا كهذا 

معامل اؽبيمنة الذّكورية ضّد اؼبرأة يف الّتاريخ البشري باغبّط من شأّنا وهتميش دورىا وتعزيز القناعة 
ا لصور لصقت بشخصيتها "فاؼبرأة طقيً اليت شّكلت موروثًا راسخًا ومربّرًا من ،بضعفها وتدٍّل منزلتها

أو أّّنا  وىي الغواية ،اػبيانة والّشر،... 5نثى ىي أنثى لوجود عجز ما يف قدراهتا"رجل عاجز ،واأل
) " روسواؼبرأة " بتعبَت عدوّ  6متعة ؛ "وسيلة لّلعب لتحقيق رغبات الّرجل"ل/ جسٌد ل يٌ يئمتاع ش

Rousseau )و يف اؼبنزؿ أو أف تستعبد اقتصاديًا أو كوّنا ناقصة عقٍل أو أف ىبتزؿ دورىا كأداة ػبدمت
وديٍن باؼبفهـو الّسليب / العقاب كما يتصّوره بعض الّرجاؿ، أو أّّنا من ضبلت عبء خروج آدـ / 

                                                           

 .331، ص 0111، اؼبركز الثقايف، الدار البيضاء / بَتوت، 0ينظر: ميجاف الرويلي وسعد البازعي: دليل الّناقد األديب، ط -1

 .050، ص 0112، 33واألنوثة، ضمن ؾبلة النقد األديب، ع حسُت اؼبناصرة: وعي الذكورة -2
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الّرجل من اعبّنة / التّبعية للشيطاف، أو أّّنا )بندورا( اليت جاءت من الّسماء لتنتقم من برومثيوس / 
األرض يف مقابل الّرجل الذي رظبتو األساطَت  تيت كانت سبًبا يف كل احملن اليت أصابسارؽ النّار وال

 اليونانية يف صورة إلو أو نصفو رجل ونصفو إلو.
دورىا الوحيد يف وضع األطفاؿ وكأّف (Friedrich Nietzsche)نيتشوكما حصر الفيلسوؼ 

ىتماـ باؼبظاىر واعبماؿ الزّائف والّسعي إلظهار األمومة ىي نداء اؼبرأة الوحيد، معتربًا اؼبرأة مثااًل لبل
، وغَتىا من الّصور اليت ألصقت بالّذىنية الذّكورية اؼبمتلئة 1اؼبساؼبة أماـ الّرجل على خبلؼ حقيقتها

بقمع اؼبرأة واضطهادىا "فبل فرؽ بُت الوأد يف العصر اعباىلي أو الوأد بغسل العار اغبديث، كما ال 
قصور األثرياء وبُت أجساد ملكات اعبماؿ وبائعات اؽبوى يف أيامنا... وأّف ىذه فرؽ بُت اعبارية يف 

 .2الّصور اؼبتعددة للمرأة تكاد زبلو يف غالب األحياف من أيّة مبلمح عن اؼبرأة اإلنساف"
حىت تلك الّدعاوى الّشائعة واؼبفاىيم اغبديثة اؼبتداولة حوؿ اؼبساواة مل تُغَّت من وضعها 

تتساوى فإّّنا تتساوى بالّرجل، وحُت يسمح ؽبا باؼبشاركة فإّّنا تشارؾ الّرجل، ويف كّل  "فاؼبرأة حُت
بل قد يبسي حاؿ اؼبرأة العاملة من أسوأ اغباالت  3األحواؿ يصبح الّرجل مركز اغبركة وبؤرة الفاعلية"

نظر بعض الباحثُت  ر يف اغبياة اؼبعاصرة عن طريق الّتساوي يف اإلنتاج من وجهةكذلك؛ إذ يعّد الّتحرّ 
 –مثبًل  –عبودية جديدة للمرأة تزيد من أعبائها، فمن خبلؿ إحصائية علمية تبُّت أّف اؼبرأة يف أؼبانيا 

 4تقـو بثلثي العمل اؼبنجز يومًيا مقابل الثّلث الذي يقـو بو الّرجل.
 االستالب الّلغوي: األنوثة الخرساء. -ب

بالّلغة ىو فبارسة لنوٍع من الطّائفية العنصرية وهتديد باػبصاء مّث إّف امتبلؾ اؼبرأة للمعرفة، بدًء 
األمر ، وىذا 5و"خَت الكبلـ ما كاف لفظو فحبًل ومعناه بكرًا" والّلفظ فحبلً  اً الذّكوري كوُف الّلغة ألفاظ

هبُد امتداده على مستوى اػبطاب الذّكوري الّساعي إىل تقويض مساحة اؼبرأة يف حدود األمر 
الّرجل فحولتو بُبعديها الّرمزي )الّلغة / الّسلطة( والعضوي )القوة العضلية /  جسدىا حُت يُبارس

تعويًضا ؽبا عن الّنقص األساسي الذي يراه طبيعًيا بدًء بالّنقص اعبسدي / ،القضيب( على جسدىا 
اف أّف "اؼبرأة غَت موجودة، يعتمد على كال افتقاد القضيب وصواًل إىل الّنقص الفكري، عندما يقوؿ 

                                                           

 .44اؼبرجع نفسو، ص  -1

 .03، ص 0114عامل الكتب اغبديث،  ،0حسُت اؼبناصرة: النسوية يف الثقافة واإلبداع، ط -2

 .06نصر حامد أبو زيد: دوائر اػبوؼ، ص  -3
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 عماف، دار الشروؽ،  29نقبلً عن إحساف عباس،عبد اغبميد بن وبي الكاتب وما تبقى من رسائلو4غة، ص عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة واللّ  -5
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الكبت اؼبؤسس الذي يطاؿ اؼبرأة األوىل اليت كشفت ىيلة اػبصاء للّرجل ولذلك حصل ما يسمى 
ل ىو اؼبرأة اليت نتعامل معها واليت تأخذ أشكاالً دبمثل اؼبتمّثل طواه الكبت وىو اؼبرأة األوىل، أّما اؼبمثّ 

 1ـبتلفة، حسب مقاييس اعبماؿ يف كّل عصر.
ة يف جسدىا، بل أضحت "منقسمة إىل جسدين ال يلتقياف ُّذا الّشكل اختزلت ىوية اؼبرأ

وعدـ لقائهما، لردّبا ىو مصدر صراعها الّدائم، جسد طبيعي وجسد لو قيمة اجتماعية قابلة للمبادلة 
 .2وتعبَت عن قيم ذكورية"

( أمثلة ـبتلفة عن تأنيث القصيدة والقارئ المختلف( و))المرأة والّلغةويسوؽ الغذامي يف كتابيو 
 عل االستبلب الّلغوي وخبس اغبقوؽ نذكر منها:ف

 ث واسع جًدا ألنّو ردٌّ إىل األصل.تذكَت اؼبؤنّ  -0
 تذكَت الوظائف يف ؾباؿ العمل فهي "عضو وىي "مدير" وىي"رئيس قسم". -0
 تنازؿ اؼبرأة عن اظبها وعبلمة وجودىا حُت تكّلل باسم زوجها وعائلتو. -3
رأة، حيث اإلّدعاء القدَل بأّف الّشعر شيطاف ذكر "ال يّتصل إالّ هتميش الّنتاج اإلبداعي للم -1

لكي ،ف تستفحل ويشهد ؽبا أحد الفحوؿ مؤّكًدا فحولتها وعدـ أنوثيتها أبالفحولة، فبلبد لؤلنثى 
 تدخل على طرؼ صفحات ديواف العرب وتتوارى ربت عمود الفحولة وىو ما جرى للخنساء.

 ن اؼبرأة واغبيواف واَّنوف.عؼبذكر الّسامل، بينما يبنع اختصاص الذّكور بصيغة صبع ا -2
، كوين الّلغوي/ القطب اؼبركز مثلما أنّو ضمَت الّلغة وسّر تركيبها اؼبورفولوجييعّد الّرجل مركز التّ  -3

( وإذا عرّبنا عن Manيغة رجل )د إضافة لفظية إليو، فأصل الصّ الفيزيائي والّصريف، وتكوف اؼبرأة ؾبرّ 
 (.Womanأضفنا لصيغة األصل حرفُت ) اؼبرأة

سة ذكورية، بينما ُخّصت اؼبرأة باغبكي/  اعتبار الكتابة يف األدب من مهاـ الّرجل والّلغة مؤسّ  -4
ما جعلها عنصرًا ىامشًيا بعيًدا عن الكتابة حُت ُمنعت  ،كائن حكواّ، ربتمي بلغة اغبكي وأسرارىا

 سة الّرجل اغبصينة.من دخوؿ مؤسّ 
هة فحوؿ الثّقافة للمشروع األنثوي اؼبتعّلق بتأنيث القصيدة، مدافعُت عن ذكورية القصيدة مواج -5

 ة وإنكار فكرة االخًتاؽ األنثوي لعمود الفحولة.ئكل الرّيادة عن نازؾ اؼببلضلنزع ف
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( وىي Animus)األنيموس( )إرجاع عملية اإلبداع الكتايب عند اؼبرأة إىل ضمَت الذّكورة  -6
مَت الذّكوري داخل اؼبرأة، يقـو على الضّ  يُقصد بواليت طرحها العامل النفساٍل كارؿ يونغ، و الّنظرية 

( األنيما)داخلو أنوثة ىي يف فكرة أّف األنثى تنطوي يف داخلها على )ذكورة( مثلما أّف الّرجل يتضّمن
(Anima ّوبالت )1شعور فإّف اإلنساف مزدوج اعبنسية وتكمن ىذه الثّنائية يف البلّ  ،ايل. 

بينما أوردت "فاطمة الوىييب" وجهة نظر ـبالفة، فإذا كاف )األنيموس( مبدأ الّتفكَت واعبانب العقبلٍل 
ات اؼببدعة حاؿ اإلبداع واػبلق الفٍت الوجدانات ومكاف الذّ  فإّف )األنيما( تعٍت مبدأ اغبياة ومقرّ 

بالعقل اؼبنفعل يف مقابل  ( Michel Foucault) فوكو، وىذه )األنيما( تكاد تعاِدؿ ما أظباه 2خاصةً 
ادس عشر ىو ظاىرة كتابة ال ظاىرة كلمة، وعلى  العقل الفّعاؿ: "إّف اؼبذىب الباطٍت يف القرف السّ 

كّل حاؿ، فإّف ىذه األخَتة انتزعت منها كّل قدراهتا وىي ليست سوى اعبزء اؼبؤّنث من الّلغة شأف 
 .3فّعاؿ واؼببدأ اؼبذّكر وىي وحدىا اليت سبلك اغبقيقة"العقل اؼبنفعل، أّما الكتابة فهي العقل ال

ىذا يفّسر أقواؿ كثَت من الّشعراء بوعي أو دوف  فإفّ ،كئ على األنيما وإذا كانت ملكة اإلبداع تتّ 
وعي حينما يصفوف حاالت إبداعهم ومراحل مبو القصيدة يف ذواهتم بتعبَتات عن حالة من حاالت 

 .4األمومية االحتواء اعبنينية األنثوية
عن قصٍد أو عن غَت قصٍد، وبدث ىذا عند أغلب  سيطرة الّضمَت اؼبذّكر يف كتابتهنّ  -01

( كرٍد )األنثى ىي األصلوما نبلحظو أّف نواؿ السعداوي وضعت كتابًا ضباسًيا بعنواف  ،الكاتبات
غوي عندىا دائًما ، ومن اؼبفارقات أف قبد الّضمَت اللّ (الّتذكير ىو األصل)على مقولة ابن جٍت كوف 

ث، فبّا هبعلها ربيل إىل ذكورية كما ربيل إىل غائب مذّكر يف وسط اغبضور اؼبؤنّ ،ر ىو ضمَت مذكّ 
األصل الّلغوي دوف أف تشعر، لذلك تأّ مقولة )األنثى ىي األصل( على لساف اؼبرأة لتكوف خطابًا 

 .5فحبلً  عائًما على سطح الّلغة، أّما ضمَت الّلغة وباطنها فيظّل رجبلً 

                                                           

 . نقبلً عن:03ينظر: عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -1
jung : the portable yung, ed by, j, compbell 148 penguin bouks, 1982. 

، 0112، منشورات اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، 0القصيدة، اؼبواجهة وذبليات الذات، طينظر: فاطمة الوىييب: اؼبكاف واعبسد و -2
 .01ص 

، 0661ميشاؿ فوكو: الكلمات واألشياء: تر: مطاع صفدي وسامل يفوت وبدر الدين عرودكي وجورج اسطفاف، مركز اإلمباء القومي، بَتوت،  -3
 .22ص 

 .02اؼبكاف واعبسد والقصيدة، ص ينظر: فاطمة الوىييب:  -4

 .01-06-05ينظر: عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، صص  -5
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إّذاؾ، فالوعي الذّكوري يف الكتابات األسطورية والفلسفية والّدينية واألدبية "يرى اؼبرأة قبل أف يراىا، 
يراىا يف وعيو اؼبتكّوف الّتقليدي، الذي وبذؼ الوجو واعبسد والّروح، ووبيل اؼبرأة إىل موضوع أو إشارة 

، لكن مع الّدين اإلسبلمي "كاف ربرير اؼبرأة 1أو رمٍز، أي تظّل اؼبرأة يف وجودىا الفعلي غائبة"
، ومل تُفرؽ 2وإكرامها وربديد ما ؽبا وما عليها من اغبقوؽ والواجبات، فصار الّنساء شقائق الّرجاؿ"

 آيات اػبلق بُت اعبنسُت
 أيًضا: تعاىل وقولو 3لقولو عّز وجلّ  

. إّف الّدين 4
بيعي ومنع الّرجاؿ من االعتداء على حقوؽ الّنساء ها الطّ اإلسبلمي بوصفو وحًيا منّزاًل أعطى اؼبرأة حقّ 

وغَتىا من اآليات اليت تضع  6وقولو 5لقولو جّل وعزّ 
ا للّتقاليد البالية اليت رّسختها الثّقافة بوصفها صناعة بشرية، ذكورية تعّزز دونية اؼبرأة وتبخس  حدًّ

 فاىيم الّدين اغبّق.حّقها وربيلها إىل كائن ثقايف مستلب، نتيجة اعبنوح عن م

 

 األدب النسوي: اضطراب الّتسمية. -2-2
إّف ؿباولة الّنبش اؼبعريف يف أتوف مصطلح الّنسوية وبيل بشكل أساسي على العديد من 

ما وّرث اؼبرأة ىوية الّنقصاف والّسلبية وضبّلها عبء ،د فيها الوأد وثقافة الّتهميش شهَ االلتباسات اليت سبَ 
تقوؿ غادة الّسماف: "مع كّل كتاب أخطّو، أموت قليبلً، وبُت موت وآخر، تأّ  اؼبرحلة وأسئلتها،

وجوىهم األليفة تأّ أصواهتم لتستجوب القتيلة، يعرفوّنا وال يعرفوّنا، تعرفهم وال تعرفهم، ولكّنها 
اؼبسكونة  ودة، صار ؽبا صوهتا واستعادت حنجرهتاؤ واثقة من أمرين، أّّنا تنتمي إليهم، وأّّنا مل تعّد مو 

 .7اـ القبيلة )اَّتمع( بُت موت وآخر من ميتاهتا"بعشرات اإليقاعات، دبا يف ذلك حّقها يف إهتّ 

                                                           

 .035، ص 0660، دار كنعاف، دمشق، 0فيصل دراج: دالالت العبلقة الروائية، ط -1

رجاف الثقايف الوطٍت للشعر النسوي، يوسف وغليسي: خطاب الّتأنيث، دراسة يف الّشعر النسوي اعبزائري ومعجم ألعبلمو، منشورات ؿبافظة اؼبه -2
 .06، ص 0115قسنطينة، اعبزائر، 

 ..056سورة األعراؼ: اآلية  -3

 .10سورة الّنساء: اآلية  -4

 .030سورة البقرة: اآلية  -5

 .030سورة البقرة: اآلية  -6

 .2، ص 0650كتب، د.ب، ، مطبعة دار ال0(، ط00غادة السماف: القبيلة تستجوب القتيلة، األعماؿ غَت الكاملة ) -7
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ألجل ذلك، البرطت اؼبرأة يف الكتابة اإلبداعية وقد أترعت كأسها بشهوة اغبضور البّلىب إىل 
لق العامل اؼبألوؼ لتِجد ر من أاإلمتبلء بوجيب الّلحظة، أثبتت قدرهتا على اخًتاؽ اَّهوؿ والّتحرّ 

 يف اؼبنجز الكتايب بعيًدا عن الّسلطة األبوية.ثّػّر ينبوعها ال
د االصطبلحي ساد القلق واالضطراب يف اعبهاز اؼبفاىيمي، بل ظهرت اشتقاقات شىت من ومع الّتعدّ 

 ،أدبقبيل: األدب الّنسوي، األدب الّنسائي، األدب األنثوي، أدب اغبرَل، أدب رّبات اػبدور
وغَتىا من الّتسميات اليت ُتستدعى عندما وبضر سياؽ كتابة  األظافر الّطويلة ،أدب الكعب العايل

اؼبرأة. ومن ىنا غدا اؼبصطلح أسَت اؼبناقشات واألسئلة، فهل األدب الّنسوي ىو ما تنتجو اؼبرأة؟ أـ 
 ؟نسوية تابة فهل ىناؾ كذكورية ل عنها؟ وإذا كانت ىناؾ كتابة جىو األدب الذي يكتبو الرّ 

نُوقش اؼبصطلح من طرؼ الّنقاد والّدارسُت يف ؿباولة تأسيس جهاز مفاىيمي لضبط اغبدود 
والبحث عن مشروعية الّتسمية، ومفاىيمها كذلك. بدًء، نقف مع  ،الّنظرية واإلجرائية من جهة

 اإلشارات الّلغوية اليت وبُسن استحضارىا.
مشتقة من َمَرأَ، يبرأ، فهو مرئ، وىي تأنيث امرئ دبعٌت ىنئ اؼبرأة وىي بلفظة ، أدب المرأةرتبطإذ ي
، ويف الّضفة األخرى، أُريد للمرأة أف تكوف "ؿبل اإللقاء والبذر والئلستحاالت واإلهباد 1ضبيد
 .2هور"كّوف والظّ والتّ 

 األدب، ثاألدب المؤنّ ، أدب األنثىيف تسميات من قبيل  "كما نعثُر على مادة "أنث
، ىذا ما يقولو 3ذكَت"أنيث خبلؼ التّ ىنا "فاألنثى خبلؼ الذّكر من كّل شيء، والتّ ، من األنثوي

االصطبلح الّلغوي "من حيث ربطو ربطًا داللًيا بالوالدة والّتناسل واعبسد الذي ال يلد وال ينسل ىبرج 
 4أنيث"عن داللة التّ 
ويف ىذا الّسن ال تكوف أنيث يف االصطبلح الثّقايف "سن اليأس، سن البل أنوثة"، التّ  ومردّ 

 .5ث اغبقيقي"ى بصفات الذكورة، كما أّّنا مل تُعد مؤنثة منذ فقدت شروط اؼبؤنّ اؼبرأة رجبلً فتتحلّ 
ث ث اَّازي، فاؼبؤنّ ث اغبقيقي واؼبؤنّ ؛ بُت اؼبؤنّ -1ج–ىذا ويبّيز عباس حسن يف كتابو الّنحو الوايف 

 .6البيض والّتفريخطريق  ىو الذي يلد ويتناسل ولو كاف تناسلو من ياغبقيق
                                                           

 .022، ص 0664، دار صادر، بَتوت، 0ابن منظور: لساف العرب، ط -1

 .01ف ص 0111صبانة طو: اؼبرأة العربية من منظور الدين والواقع، ارباد الكتاب العرب، دمشق،  -2

 .06ابن منظور: لساف العرب، ص  -3

 .25، ص 0665اعبسد والّلغة،اؼبركز الثقايف العريب،الدار البيضاء/بَتوت،عبد اهلل الغذامي: ثقافة الوىم،مقاربات حوؿ اؼبرأة و  -4

 ..25عبد اهلل الغذامي:ثقافة الوىم،ص -5

 .254،ص0641،دار اؼبعارؼ،القاىرة،3، ط1عباس حسن:النحو الوايف، ج -6



 المصطلح ومساءلة المفاىيمفصل األّوؿ                                          )قصيدة الّنثر(و )األدب الّنسوي(: ال

-36- 
 

 
، مشتقُت من اعبذر الّلغوي )ف.س.أ(، نقوؿ: "نِسَئت اؼبرأة، الّنسوي والّنسائي ُتاألدبكما قبد 

والنُّساء  1تُنَسأ، َنْسأً؛ تأخر حيضها عن وقتو وبدأ ضبلها، فَُتجى أّّنا ُحبلى، وىي امرأة نسيء"
 والّنسواف صبع اؼبرأة من غَت لفظها.

الًّتادفية لؤلدب الّنسوي الكثَت من اعبدؿ عند ظهورىا ِلما اكتنف اؼبصطلح من  أثارت الصّيغ
غموٍض وتعميٍم، ولعّل استقراء بعض اآلراء الّنقدية واؼبواقف اإلبداعية يزيل ما اعًتاه من ضبابية، فقد 

الّنقد الّنسوي  صّ ث، ال زبسائية والّنسوية، األنثى واؼبؤنّ برز االختبلؼ والّتباين حوؿ أربعة مفاىيم:النّ 
 وحده بل تطاُؿ صبيع اؼبناىج والّنظريات.

سوي يعٍت إصبااًل إعادة "النّ  أفّ  شيرين أبو الّنجاده فالفارؽ بُت الّنسوي والّنسائي كما ربدّ 
وازف الفكري والفعلي لعبلقات القوى بُت الّرجل واؼبرأة، والّنسوية توّجو فكري ال عبلقة لو التّ 

ـ الّتفرقة دائًما بُت نسوي )أي وعاء فكري ومعريف( ونسائي )أي جنس بالبيولوجي لذا تلز 
 .2بيولوجي(

سوية، فكلمة ظرية يف النّ بياف ىذا االختبلؼ يف اؼبفردات قد يكوف كافًيا عببلء القضايا النّ  كما أفّ  
ا كلمة أمّ  ساء جنسًيا عن الّرجاؿ( تشَت إىل العناصر البيولوجية البحتة اليت سبّيز النّ Femaleأنثى )

قافية واالجتماعية البطريكية من ( فتستعمل لئلشارة إىل ما تفرضو اؼببادئ الثّ Féminineأنثوي )
ا، ا، اجتماعيً دة ثقافيً فات احملدّ قافة دبعٌت ؾبموعة الصّ لوؾ، وىي تشَت إذف إىل الثّ أمباط اعبنس والسّ 

( تشَت Féminismeنسوية ). وكلمة بيعي..الطّ  ساء ككل بوصف جوىرىنّ ا واؼبفروضة على النّ تارىبيً 
 .3تينات من القرف العشرينة اؼبرأة اعبديدة اليت بزغت أواخر السّ ق حبريّ إىل قضية سياسية تتعلّ 

ؤية اؼبعرفية والوجودية ومع الرّ ،ويستند الّنص الّنسوي على عبلقتو باألنثوي يف دالالت وجوده 
ّثل الوعي الفكري واؼبعريف الّنسوي، يف حُت سبّيز وذباوز ظبات الّنص الّنسوي الّسابقة بتم ،للمرأة

ىذا  دؿ  ي فاليت تعٍت كتابة اؼبرأة دوف أ األنثىبُت " ( Toril Moy) توريل موياقدة األمريكية النّ 

                                                           

 .003ابن منظور: لساف العرب، ص  -1

 .15، ص 0110األسرة، القاىرة،  شَتين أبو النجا: نسائي أـ نسوي، د.ط، منشورات مكتبة -2

 .031، ص 0113، رابطة األدباء، الكويت، ديسمرب 110ينظر: نادر القنة: إشكالية اؼبصطلح يف اؼبسرح النسائي، ضمن ؾبلة البياف، ع -3
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وىي الكتابة اليت تبدو وقد نّبشها الّنظاـ االجتماعي  األنثويةاؼبصطلح على طبيعة الكتابة إطبلقًا و
 .1الّتمييز اعبنسي" األبوية وضدّ  ّنسوية وىي الكتابة اليت تّتخذ موقًفا واضًحا ضدّ الّلغوي الّسائد وال

" تصنيف موي الّسابق، حيث ذكرت أّّنا ستعرّب فاطمة حسين العفيفتبّنت الباحثة "كما         
ا الثّقافية ا يّتصل بالقضايعمّ يّتصل باؼبوقف السياسي من اؼبرأة عامة، وسُتعربٍّ بالّنسوي  عّمابالّنسائي 

 .2اػباصة باؼبرأة أّما األنثوي فيتعّلق بالقضايا البيولوجية اػباصة باؼبرأة
كما حّددهتا توريل موي " كلميت )نسائي ونسوي( محمد عنانيوعلى سبيل الًّتادؼ يستعمل "

 3بثبلثة مصطلحات: اغبركة الّنسائية، اغبركة الّنسوية، واغبركة األنثوية.

 
 مستويات: ةات الّنقدية الّنسوية إىل تقسيم األدب الّنسوي إىل ثبلثهوجّ تنحو بعض التّ 

 (.Féminismالمستوى األّوؿ: الّنسائية )
ظرة البيولوجية "اؼبوسومة دبيسم العنصرية اعبنسية ال تغدو أف تكوف منزلًقا من منزلقات النّ   

يتها والّسماح ؽبا باالقًتاع اؼبرأة حرّ  لذلك سبّثل موقًفا أيديولوجًيا داعًيا إىل إعطاء ،4اؼبعادية للمرأة"
واؼبساواة يف األجور واؼبناصب، يف ىذه الفًتة مل تتعارض الّشعارات الّنسوية مع القيم األبوية بشكٍل 

ها ترفض أف تكوف الّصفات األنثوية أو األمومية أو البيولوجية اػباصة باألنثى عائًقا واضح لكنّ 
م اَّتمع الّسائد ومت  الّتأسيس العتبار أجياؿ الّنساء تتابًعا وتقّدًما يف د مع قيلبللبراط ومانًعا للّتوحّ 

 .برنامج من طرحهنّ 

 
 .(Femaleness)اني: األنثوية  المستوى الثّ 
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 .05، ص 0100غبديث، ، عامل الكتب ا0ينظر: فاطمة العفيف: لغة الشعر النسوي العريب اؼبعاصر، ط -3

 .01، ص 0650جورج طرابيشي: األدب من الّداخل، دار الطليعة، بَتوت،  -4
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هيمن ىذا الّتيار على أغلب األطروحات الّداعية إىل جنسانية األدب، وهتتم بالفروؽ يُ   
ّتعامل معها انطبلقًا من أحكاـ مؤسسة على تقاليد ذكورية البيولوجية للفصل بُت الذّكر واألنثى وال

يف جانب  حُت وبصرىنّ   شهنّ متمركزة. ىذا اػبلط ترفضو معظم الّناقدات الّنسويات ألنّو يهمّ 
ؿباولة لتغيَت األدوار اليت  أيّ  بيولوجي ويعمل على ترسيخ االعتقاد بأّف اؼبرأة ليست سوى رحٍم وأفّ 

بيعة الكونية.لكن وعلى خبلؼ ذلك، فقد رأت أخريات أّف االختبلؼ لفة للطّ تُعزى للجنس تعترب ـبا
 اعبنسي مصدر قوة ال مصدر دونية.

 (.Féminity)الّنسوية المستوى الثّالث: 
ويسعى إىل ربقيق  ،مييز اعبنسيال تقتصر على كوّنا ؾبرد خطاب يلتـز بالّنضاؿ ضد الت    

ن كوري ويتضمّ ي ؽبيمنة اػبطاب الذّ طاب اؼبنطلق من وعي ضدّ مّبا يبّثل اػبإاؼبساواة بُت اعبنسُت و 
وعًيا معرفًيا وفكريًا "يعمد إىل دراسة تاريخ اؼبرأة وإىل تأكيد حّقها يف االختبلؼ وإبراز صوهتا 

فكَت جذريًا يف صبيع بنيات اَّتمع الّسائد بناء إىل  اؼبطالبة بإعادة التّ  صٍ وخصوصياتو وبشكل خا
افضة لقدراهتا وتؤّكد مع دحض الفكرة الرّ  1قافية والعرقية"جتماعية والطّبقية والثّ على الّشروط اال

" أّف ىذا اؼبصطلح "يشَت إىل كّل من يعتقد بأّف اؼبرأة تأخذ مكانة أدٌل من الّرجل يف سارةجامبل"
وية على أّّنذا ،وتصّر الّنس ساء يف تصانيف اقتصادية أو ثقافية ـبتلفةاَّتمعات اليت تضع الّرجاؿ والنّ 

الظّلم ليس ثابًتا أو ؿبتوًما ،وأّف اؼبرأة تستطيع أف تغَّت الّنظاـ االجتماعي واالقتصادي والّسياسي عن 
 .2"طريق العمل اعبماعي ،ومن ىنا فإّف ىدؼ اؼبسعى الّنسوي ىو تغيَت وضع اؼبرأة يف اَّتمع

يرى  إذز بُت األدب الّنسوي واألدب األنثوي، " بعًدا آخرًا للّتمييإدوارد سعيدوقد أضاؼ الّناقد "    
منطلقو الّتمييز اعبنسي بُت الذّكر واألنثى،  أّما األدب ،أّف األدب الّنسوي ىو كّل ما تكتبو اؼبرأة 

ق دبا يعتقد صاحبو أو األنثوي فهو ذلك األدب الذي يعرّب عن موقف ؿبّدد عقائدي ينبع من الّتعلّ 
صة باألنثى ورؤياىا للعامل وموقعها فيو، وما يعنيو ىذا الّتمييز ىو أّف تعتقد صاحبتو بأنّو ظبات خا

 .3األدب الّنسوي من انتاج امرأة/أنثى ربديًدا موازيًا لؤلدب الذي يكتبو الّرجل
رفضها ؼبصطلح الكتابة األنثوية "كوف األنوثة" ما  نازؾ األعرجياقدة العراقية بينما تبدي النّ   

ستدعي على الفور وظيفتها اعبنسية، "تّتصف بو وتنضبط إليو، فلفظة األنثى تقـو بو األنثى وما ت

                                                           

 96، ص0،0663اػبالد كورنيليا: الكفاح النسوي حىت اآلف، حملة عن النظريتُت النسوية االقبلو أمريكية والنسوية الفرنسية، ضمن ؾبلة الطريق، ع -1

 .335، ص 0110، اَّلس األعلى للثقافة، مصر، 0طوية )معجم أديب(، تر: أضبد الشامي، سارة جامبل: النسوية وما بعد النس -2

 مقدمة اؼبًتجم53،ص2،1998ينظر: ادوارد سعيد، الثّقافة واالمربيالية، ترصبة:كماؿ أبوديب، دار اآلداب،بَتوت ط -3
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والغريب وىي تدعو  1،"لبيةعف والرّقة واالستسبلـ والسّ وذلك لفرط ما استخدـ الّلفظ لوصف الضّ 
إىل صياغة بديلة رُبّرر اؼبصطلح من ضبولتو الّداللية يف ؾباؿ تداولو العاـ، كما يبكننا أف نكتشف 

 ط والّتداخل وضياع اغبدود بُت اؼبفاىيم وىي تضع عنواف كتاُّا )صوت األنثى(.االختبل
قافة واَّتمع العربيُت تدعو إىل استخداـ مصطلح الكتابة وبناًء على استخدامات ىذا اؼبفهـو يف الثّ 

 .2حركة وجدؿ ـ اؼبرأة واإلطار احمليط ُّا اؼبادي والبشري والعريب واالعتباري يف حالةسوية ألنّو يقدّ النّ 
ويلتقي الغذامي برأي إدوارد سعيد يف أّف الّشعر األنثوي ليس حكرًا على الّنساء وإمّبا توّسلو الّرجل 

عر اؼبّتسم بالفحولة، حيث قّسم اػبطاب الّلغوي حُت كتب قصيدة الّتفعيلة اليت تُعّد كسرًا لعمود الشّ 
 3اإلبداعي إىل تقسيمات أربعة:

 ل.شعر ذكوري يكتبو الّرج 

 .شعر أنثوي تكتبو الّنساء 

 .شعر ذكوري تكتبو الّنساء 

 .شعر أنثوي يكتبو الّرجل 

األدب األنثوي يّتسع ليشمل األدب  اؼبذىب القائل بأفّ  (Helen Cixous)ىيلين سيكسووتعّزز 
فَتىا و تشأالذي يكتبو الّرجل، لكن البنيات الّرمزية اؼبوجودة حالياً ال تستطيع احتواء الكتابة األنثوية 

 4بالقدر الكايف ولذلك تظّل أمامنا مشكلة الّتوصل إىل تعريف ُمرض
فيما يتعّلق بقضية كتابة اؼبرأة؛ إىل (Elaine Showalter)إلين شوالتروىذا ما ذىبت إليو   

بط بُت مفهـو اػبصوصية يف الكتابة الّنسوية واختبلؼ اغبياة اليت ربياىا اؼبرأة والواجبات اؼبنوطة الرّ 
د على اؼبعايَت األدبية بدأت بتقليد أدب الذّكور مث سبحورت حوؿ موضوع الّذات األنثوية بالّتمرّ ُّا، 

اليت سّنها الّرجل، مّث كانت مرحلة تنوّع الكتابة وثرائها واّتسمت ىذه اؼبرحلة بقدٍر من الوعي الّنسوي 
 . 5راجع صوت الّتمرد واالحتجاجبالقضايا الوطنية والقومية، ّنجت بالكتابة كبو الّذات اعبمعية وىنا ت

                                                           

 .31،صنازؾ األعرجي:صوت األنثى،دراسات يف الكتابة النسوية،دار األىايل ،دمشق - 4
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031،032. 

 .40، ص 0112، اؼبركز الثقايف العريب، 0عبد اهلل الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ اؼبختلف، ط -3

 203وما بعد الّنسوية،صينظر :سارة جامبل،الّنسوية  -4
مقاربة ربليلية يف خصوصية اػبطاب الروائي النسائي العريب اؼبعاصر،  -أسئلة االختبلؼ وعبلمات الّتحوؿ -ينظر: فاطمة ـبتاري: الكتابة النسائية -5

 .03، ص 0103أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، 
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ضمن ىذا اؼبنحى تصاعد األدب الّنسوي من ىيوىل الثّقافة الغربية ؼبساءلة ـبتلف اَّاالت الفكرية 
 والعلمية واألدبية والّسعي اغبثيث ػبروجها من إمكاّنا الّتارىبي عن طريق ثبلث موجات:

 

 
 

 : :الموجة األولى*     
وإىل ربرير اؼبرأة من القمع الذي ،قانونًيا وسياسًيا، وحبقوؽ العمل والّتعليم  سبّيزت باؼبطالبة باؼبساواة

شرار واؼبرضى ألفبلطوف الذي يصّنفها يف درجة دنيا مع العبيد واأمن ،سبارسو عليها الّسلطة الذّكورية
دة ، فَتبط من خبلؿ فلسفتو الثّنائية اليت تقـو على العقل واؼبا،إىل الفبلسفة اؼبتأخرين مثل ديكارت 

العقل بالذّكر ويربط اؼبادة باؼبرأة ، فيما يرى فيلسوؼ الّثورة الفرنسية جاف جاؾ روسو أّّنا وجدت 
من أجل اعبنس واالقباب فقط، ويرجع رائد مدرسة الّتحليل الّنفسي فرويد كّل مشاكل اؼبرأة إىل 

ماري ف ة بظهور مؤل  ، ويؤرّخ ؽبذه اؼبوج1معاناهتا من عقدة الّنقص ذباه العضو اؼبذّّكر
اليت أوضحت فيو أّف " دفاعا عن حقوؽ الّنساء": (Mary Wollstonecraft)ولستونكروفت

إليها عن طريق الّتعليم كما ناقشت نظرة اَّتمع لؤلنوثة وقد  الّنساء حباجة للعقبلنية اليت سيتوصلن  
ىلية اؼبرأة أثبتت أمن عشر و الثّ انطلقت من القرف ا نتج ىذا اؼبفهـو عن موجة الّنسوية األوىل اليت

 .2الفكرية وحصوؽبا على مكاسب سياسية كحق االنتخاب
 

 :الموجة الثّانية*    
دعت اؼبوجة الثّانية إىل إعادة تشكيل الّصورة الثّقافية لؤلنوثة دبا يسمح للمرأة بالوصوؿ إىل     

اؼبوجة الثّانية من الّنسوية  فًتة وعلى الّرغم من أفّ  ، 3الّنضج واكتماؿ الّذات أي ربقيق األنوثة
 إاّل أفّ " 0641 الجنسية ةالّسياس"عن (Kate Millet)كيت ميلتارتبطت عامة بصدور كتاب 

ترتكز يف ؾبملها على طروحات إقبيل اؼبرحلة من اغبركة الّنسوية  على  رتالعديد من األفكار اليت أثّ 
، اليت عنَيت (Simone de Beauvoir)رلسيموف دي بوفوا"الجنس الثّاني"الكتابة الّنسوية: 

ياسي واالقتصادي من أجل نسويتها بضرورة "اؼبساواة يف اغبقوؽ على اؼبستوى االجتماعي والسّ 
                                                           

 .16:16www .civicegypt. الساعة 2017فيفري26ة يف الفكر النسوي الغريب ، اؼبوجات النسوي ،مية الرحيب ينظر:-1
 20،ص1،2005ينظر: خدهبة العزيزي ،األسس الفلسفية للفكر الّنسوي الغريب، دار بيساف،بَتوت ط -2
 ، اؼبوقع نفسو.اؼبوجات النسوية يف الفكر النسوي الغريب ،مية الرحيب ينظر: -3
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كما توازي سيموف دي بوفوار بُت مصَت ،  1كوري"غياف الذّ سيًتؾ اَّاؿ للطّ  ّف غياُّنّ الّنساء، أل
مقارنة تسّلط الّضوء على ميل اغبركة الّنسوية إىل الّذات اػباضعة لبلستعمار وبُت مصَت الّنساء يف 

ذباىل اػبصوصيات اليت تتعّلق باالنتماء إىل اآلخر على أساس اعبنس  ،تعميم أشكاؿ القهر وبالتّايل
من " نثويالغموض األ"(Betty Friedan) بيتي فريداف البعض كتاب رب،ويعتو العرؽ أو الثّقافةأ
يف  فكرة ربرير الّنساء ، إذ ترى أّف ربّررىّن يبٌت على ربريرىنّ  مهات الكتب الّنسوية اليت طرحتأ

 .2االقبابية واػبدمية( وانتقاؽبّن إىل اَّاؿ العاـ دوارألاَّاؿ اػباص )ا
 :الموجة الثّالثة*    
"حضورًا ثقافًيا الّنسوية  اؼبرحلة من اغبركة ، عكستالقرف العشرينيف العقدين األخَتين من     

ظاـ األبوي والّسلطوي إىل مرحلة ربليل الّتفاصيل عن طريق تميّػزًا انتقل من مرحلة الّتنديد بالنّ وفكريًا م
اعتمدت الفلسفة الّنسوية ىنا .3حليل الّنفسي والّلغوي"لبلختبلؼ على مستوى التّ  طرح تصّوراهتنّ 

ور احملوري يف عملية على ربّوالت ما بعد اغبداثة يف الّنظر إىل الّذات العارفة من حيث أّف ؽبا الدّ 
اؼبعرفة وأضافت إليها بناء على ذلك تأثَت اعبنوسة يف عملية اؼبعرفة ،وقد طرحت الفيلسوفة الّنسوية 

الّتغَّتات اليت غبقت باؼبفهـو الذي ظّل ؿبكومًا باالكبياز الذّكوري ، ( Lorraine Code)لورين كود
قل على أسس مناقضة لكل ما ىو كيف قاـ الع( Genevieve Lloyd)جنفييف للويدوأبانت 

نسوي ولسائر الّتوّجهات األنثوية وكيف عملت الفلسفة منذ عهدىا االغريقي على البحث عن مبدأ 
 Faludi)   سوزاف فالوديميتافيزيقي يفصل الذّكورة االهبابية عن األنوثة الّسلبية. يف حُت تؤّكد 

Susan)  أّف موجة مابعد الّنسوية ىي رّد فعل  "1999الحرب غير المعلنة على الّنساء"يف كتاُّا
مدّمر للمكاسب اليت حّققتها  الّنساء يف اؼبوجة الثّانية وتضيف بأّف انتماء الّنساء إىل ما بعد الّنسوية 

 . 4ال يعٍت أّّنّن وصلن إىل ربقيق العدالة واؼبساواة مع الّرجاؿ وذباوزّنا إىل ما ىو أفضل
قد ي على درجة عالية من االعًتاؼ بو يف خطابات الفلسفة والنّ وتبًعا لذلك حاز اػبطاب الّنسو 

تصحيح اؽبفوات اؼبشروطة بالّنظرة ت الّدراسات يف قايف والعلـو االجتماعية واإلنسانية وأّنمكالثّ 
 األحادية اؼبذّّكرة.
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صوص األدبية هات اؼبعرفية ؼبساءلة النّ وفق ىذه الّتقسيمات اؼبرحلية، يشّكل الّنقد الّنسوي أحد الّتوجّ 
ت والبحث عن خصوصيتها واختبلفها يف ضوء معطيات الوعي اغبديث بقضايا اؼبرأة، حيث استغلّ 

زات قايف يف ربديد وسبييز خصائص وفبيّ الّنفسي والثّ  :ُتالّتحليل و الّلغوي و األمباط األربعة: البيولوجي
 اؼبرأة الكاتبة.

 
 
 المرأة / ىاجس الكتابة:-2-3

ة االخًتاؽ، وتنافس الّرجل يف رأة مع الكتابة تعانق ذبربة اػبلق وسبارس لذّ حُت تتبلحم اؼب  
ومن الّصمت الذي  1سلطٍة بناىا وفق مقاييسو ليغدو "اغبرب األسود سبيبًل للخروج من أسِر الّذات"

طويل، إبعادىا عن حقل الكتابة لزمٍن إىل  عبُّد، وىذا ما ال يقبُلو الّرجل الذي سعى جاىًدا ألزمها التّ 
أّّنا ال تكتب وإذا كتبت فإّّنا ترتكب خطيئًة أو أّف الكتابة تتناىف مع أنوثتها على  فُنظر للمرأة 

)الّصمت، اػبضوع، البّل حركة...( فهي بذلك "تُلغى يف ؾباؿ الكتابة، ألّف الّتاريخ الذّكوري يزرع 
رأة باالبتعاد عن ؾباؿ اإلبداع فيها القناعة بضعفها رغم قدرهتا على االبتكار...، من ىنا تبدأ اؼب

والكتابة ألّنا تشعر خبوٍؼ ال مثيل لو من ىذا العامل الّسحري اؼبرّتب من طرؼ الّرجل، إنّو نظاـ 
 .2موضوع ومؤطّر حسب إسًتاتيجية ذكورية معلومة"

ي ة يف الكتابة وبُت اَّتمع الذّكور بُت رغبتها القويّ ،األمر الذي جعل كتابتها موضَع نزاٍع   
الذي يُبدي عداًء صروًبا أو سخريًة الذعًة أو يكتفي بعدـ تقديرىا، ُتصرّح ىيلُت سيكسو قائلة: 

اريخ، تارىبي، أصلي، جنسي،... بأّي حّق؟ أرينا "الكّل يف ربالف ضّدي ؼبنعي من الكتابة، التّ 
 3عي نفسك،...رسائلك وإبداعك، قويل لنا كلمات السّر، وقّ 

 ،ضمن األدب الّنسوي بالكاتبات أو تصنيف أدُّنّ  ديبات نعتُهنّ ما يوّضح سبب رفض األ  
بالّنقص أماـ كتابات الّرجل "وؽبذا فإّّنا تتعّلم الكتابة من أجل اؼبكاتبة، ومصطلح اؼبكاتبة  لشعورىنّ 

يتضّمن الغدر واػبيانة والفحش، ويعٍت استخداـ الثّقافة من أجل إقامة جسور العشق وتسهيل سبيل 
 .4وريط اغببيب يف عبلقة مغشوشة ىدفها االبتزاز واالذبار باعبسد"اػبيانة وت

                                                           

 .041، ص 0113، اؼبركز الثقايف العريب ، بَتوت، 0صبلح صاٌف: سرد اآلخر، األنا واآلخر عرب الّلغة الّسردية، ط -1

 .33ؿبمد نور الدين أفاية: اؽبوية واالختبلؼ، ص  -2

 نقبلً عن: 010نعيمة ىدى اؼبدغري: النقد النسوي، ص  -3

Hélène Cixous : La venue à l’ecriture ed, des femmes 0653, pi 00/001                           

 .010عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص -4
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لكن الكتابة مل تُكن لتمؤلىا لّذة فقط، فهي سبارسها بأمٍل عميٍق ألّّنا تكتب بدمها عن   
ا سبارس عبلًجا يقمع االندفاعات الّسلبية الّتدمَتية عن طريق صرخاهتا اؼبكتومة "ىي أقوى ألّنّ 

وتصريف اؼبكبوتات واؼبشاكل االستبطانية إىل نصوص إبداعية تُفرغ شحنات الّتسامي والّتصعيد 
 .1إنفعالية"

يكتنب وىّن ينظرف إىل اآلخر والعامل عرب منظار  ة، فبعضهنّ األكيد أّف رحلة الكتابة شاقّ   
ؼبتعة، وكثَتات يرينها فعل ربّرر "فالكتابة ليست فقط الّلعبة وا ،ذكوري وأخريات يعتربّنا ترفًا فكريًا

ة وربّمل قهر الّسلطتُت: ولكنها كذلك الّلغة اليت من خبلؽبا تعطي اؼبرأة لكتاباهتا معٌت اختيار اغبريّ 
الّسلطة الشهريارية الذّكورية اليت ال ترى يف اؼبرأة سوى انعكاسات باىتة لعجزىا وسلطة دنيا زاد 

 .2حولو كيانًا نقديًا" اؼبنضبطة اليت ترقُب بوّد وإخبلص وصرامة الزّلل  واػبطأ لتنشئ
حىّت وإف تغَّتت األوضاع والعقليات وسبّكنت اؼبرأة من الكتابة والّتعبَت عن رغبتها يف الّتساوي   

مع الّرجل من خبلؿ نضج الّتقسيم االجتماعي والتّبادؿ االقتصادي، فإّف الّنسق العاـ ال يتورّع أف 
، حىت تبقى بعيدة عن رغبتها العارمة يف 3كاريزرع فيها القناعة بضعفها وعدـ قدرهتا على االبت

 اإلحاطة بالّلغة اليت سبّكنها من صوغ حكاياهتا من باطن الّذاكرة اؼبؤنثة اؼبؤثّثة بالّرغبات احملمومة.
ىي ذي أحبلـ مستغامبي تبوح جبسد كتابتها "ال تبحث كثَتًا ال يوجد شيء ربت الكلمات،   

هات، ألّّنا شفافة بطبعها، إّف الكتابة تطّهر ما يعلق بنا، منذ إّف امرأة تكتب ىي امرأة فوؽ الّشب
 .4حبث عن القذارة حيث ال يوجد األدب"اغبظة الوالدة 

ألّف الوعي باؽبوية األنثوية ال يتأّتى إاّل مع الّلغة، ومن خبلؽبا، للّتعبَت عن "شعور اؼبرأة يف   
ّسائدة، اليت تعاملت معها كموضوع، لكن يف مرحلة رة بالوعي، بسيطرة الثّقافة الذّكورية المرحلة مبكّ 

مات ويؤدي اّتساع مشاركة اؼبرأة يف الفضاء نضج الوعي، تتحّدى كتابة الّنساء األفكار اعباىزة واؼبسلّ 
بيعي أف تشعر ىذه الثّقافة خبطر الثّقايف إىل ظهور صوت مغاير لصوت الثّقافة الّسائدة، ومن الطّ 

  .5وت اعبديد اؼبغايرالصّ 

                                                           

 .30وفاء مليح: أنا األنثى.. أنا اؼببدعة، ص  -1

 ، منشورات مارينو،0،ضمن ؾبلة روافد، عواسيٍت األعرج: األدب النسائي، ارتباكات اؼبصطلح وأسواؽ العنف اؼببطن، عدد خاص باؼبرأة واالبداع  -2
 .03، ص 0666اعبزائر، 

 ،0111ينظر: سوسن ناجي رضواف: الوعي بالكتابة يف اػبطاب النسائي العريب اؼبعاصر، دراسات نقدية، اَّلس األعلى للثقافة، القاىرة،  -3
 .30ص 

 .322، ص 0663، أحبلـ مستغامبي: ذاكرة اعبسد، موفم للنشر، وحدة الرغاية، اعبزائر -4

 .00، ص 0110، دار اؼبدى للثقافة والنشر، دمشق، 0ينظر: رضا الظاىر: غرفة فرجينيا وولف، دراسة يف كتابة النساء، ط -5
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ويف ذروة الوعي، عملت الكاتبات على إبراز قدراهتّن اإلبداعية اليت من شأّنا أف زُبلصهّن   
من إلصاؽ صفة الّدونية ُّّن ورِبدف عن فضاءات اؽبامشية، وقد أدركن أّف "ربررىّن ال يكوف إالّ 

ّن إلغاء االنقساـ بتحررىّن ضمنًيا من منظورىّن الّتقليدي إىل العامل، وىذا يف حّد ذاتو يستدعي منه
من داخل ذواهتّن... وذلك بتبٍت صورة جديدة عن الّذات تبعُثها رؤية جديدة للعامل، ال رباوؿ نفي 
لقدَل ويف الوقت نفسو ال ترّحب بو إيبانًا بأّف نفي القدَل ليس مواجهة وإمّبا تأكيًدا غبضور ىذا 

 .1القدَل وطغيانو"
اؼبرأة فتح اؼبنافذ يف ىذا اؼبوطن اؼبتحّرؾ/ الكتابة، كما وتأسيًسا على ىذا الّتحّوؿ، ذُبّرب   

تتجرّع شهّية األسئلة اليت سًُتبك وعيها وُتوّلد لديها حالًة من القلق اليت سبوضعها يف مكامن اإلبداع 
د وتدفعها إىل حافة االنبثاؽ والّظهور، يتأّكد ىذا اغبضور الفاعل للّذات اؼببدعة يف "خطاب متعدّ 

نهض على بنية فكرية وىو صادر بالّضرورة عن ذات فّكرت فيو وأنتجتو ضمن بنية تفكَت األبعاد، ي
أنثوي، كما يتوّضح من سباسو بتاريخ األفكار أي يف األوىاـ االّتصالية ويف الّصدى اؼبنفلت من كّل 

 .2ربديد تارىبي، بتعبَت فوكو"
ال يقـو إاّل على ىدـ اغبصار وىكذا تتقّدـ اؼبمارسات الكتابية الّنسوية كرىاٍف مصَتي   

يء الذي يوّضح أّف مسألة قبوؿ اؼبرأة ككاتبة تعادؿ يف سبيلها "الشّ  تعًتضاغبديدي والّصعوبات اليت 
 .3الّصعوبة مسألة قبوؽبا يف اَّتمع كإنساٍف مساٍو لو اغبّق يف الكينونة"

 سؤاؿ الخصوصية في األدب الّنسوي: -0-4
، تتجاوز بدأت اغبركة الّنسوية يف    أوروبا نشاطها باؼبطالبة باؼبساواة، غَت أّف مطالبها اليـو

ذلك إىل "تكريس سبّيز اؼبرأة وفصلها عن الّرجاؿ يف الّنضاؿ ويف اغبياة اليومية... أي أّّنا ربّولت إىل 
 –(Julia Kristeva) جوليا كريستيفاكما تراىا   –، فهي تنشد 4حركة سبركز حوؿ األنثى"

صوصية "واؼبسألة يف ربديد االختبلؼ بُت الّرجاؿ والّنساء ىي يف عبلقتهم بالّسلطة باالختبلؼ واػب
 –سعًيا للعثور على ما يبّيز األنثوي خاصًة وأّف الّنساء يرين بأّّنن اؼبسقطات من الّلغة ،غة واؼبعٌت وباللّ 

 .5ومن الرابطة االجتماعية"

                                                           

 .43سوسن ناجي رضواف: الوعي بالكتابة يف اػبطاب النسائي العريب اؼبعاصر، ص  -1

 .3ي،مؤسسة االنتشار العريب، بَتوت، دت ،صؿبمد العباس :سادنات القمر،سرانية النص  الشعري األنثو  -2

 .010نعيمة ىدى اؼبدغري: النقد النسوي، ص   -3

 .66، ص 0666، 06ىبة رؤوؼ: اؼبرأة واالجتهاد، كبو خطاب إسبلمي جديد، ضمن ؾبلة ألف، الببلغة اؼبقارنة، ع -4

 .063، ص 06،0666ارنة،عجوليا كرستيفا: زمن النساء،تر بشَت السباعي،ضمن ؾبلة ألف،الببلغة اؼبق -5
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 الكاتبة مقوالت اػبطاب رحلة االستقطاب حيث تتبٌّت لقد أثبتت اؼبرأة قدرهتا على فعل الكتابة بدًء دب
ى مرحلة الثّقة حيث تتخطّ  على فكرة الّصراع بُت اعبنسُت مثّ  د حيث تلحّ الرجايل مث مرحلة الّتمرّ 

.ىكذا ظهر ما 1كورةي اؼبسلمات واألفكار اػباطئة عن األنوثة والذّ الصرّاع وترّكز انتباىها على ربدّ 
احة األدبية متأرجًحا بُت القبوؿ والرّفض من طرؼ الّنقاد واألدباء لى السّ ى باألدب الّنسوي عيسمّ 

فيو أّف اغبديث عن خصوصية اإلبداع الّنسوي يكشف عن  دبن فيهم اؼبرأة الكاتبة ذاهتا، وفبا الشكّ 
يمات ثّ اختبلؼ آراء الّنقاد واؼببدعُت وتضارب وجهات الّنظر بُت مؤيّد للّتصنيف حيث االحتفاء بال

 كورية ومعارض يرى فيو الّتمييز واغبصر.لطة الذّ ات ورفض السّ نثوية / الّتمركز حوؿ الذّ األ
 
 ال خصوصية في كتابة المرأة.المعارض: الموقف -2-4-1

معظم اآلراء ذبمع على رفض الّتسمية أو اؼبصطلح حبجة أّف ال جنس للكتابة ألّّنا فعل   
وىي قيمة ؽبا  ء أكاف من يبارس ىذا الفعل رجبًل أـ امرأةً ية، سواإنساٍل "يرتبط بقيمة اإلبداع الفنّ 

ظباهتا وقواعدىا العامة احملددة وىذا ال ينفي اػبصوصية اؼبرتبطة بانعكاسات جنس الكاتب وآثار 
ّف القوؿ "بكتابة إبداعية نسائية سبتلك ىويتها أو ،2يكولوجية على عملية الكتابة"روؼ اؼبادية والسّ الظّ 

يفضي إىل واحد من اغبكمُت: إّما كتابة ذكورية سبتلك مثل ىذه اؽبوية وىذه  ومبلؿبها اػباصة
اػبصوصية وىو ما يرّدىا بدورىا إىل الفئوية اعبنسية، فبل تعود صاغبة كمقياس ومركز وإّما كتابة ببل 
خصوصية جنسية ذكورية أي كتابة باإلطبلؽ، كتابة خارج الفئوية، فبّا يسقط اعبنس كمعيار صاٌف 

 .3مييز إىل ذكوري ونسائي"للتّ 
 ترفض الّتصنيف الفئوي لؤلدب ألنّو: خالدة سعيداقدةفالنّ 

 عن الّدقة واؼبوضوعية. بتعدي 

  ػبصوصية الكتابة األنثوية. اً يقـو على أساس الّتمييز اعبنسي )ذكر/أنثى( معيار 

  ّوف أدبًا متميّػزًا لو ألف يكما تبدعو اؼبرأة ال يبلك تلك اػبصوصية اليت سبّيزه عن الّرجل وتؤى
 وىويًة خاصًة.

ها تُغَّت موقفها الرّافض وتعترب أّف اػبصوصية أمر طبيعي يف إبداع اؼبرأة األديب الذي وبّقق ؽبا لكنّ 
 ر واػبروج إىل أفق الفعل والّتفاعل والفاعلية.الّتحرّ 

                                                           

 .000، ص 0663ينظر: صربي حافظ: صورة الرجل يف روايات اؼبرأة العربية، نور دار اؼبرأة العربية للنشر،  -1

 .03رضا الظاىر: غرفة فرجينيا وولف، ص  -2

 .53، ص 0660خالدة سعيد: اؼبرأة، الّتحرر واإلبداع، د.ط، سلسلة نساء مغاربيات، نشر فنك،   -3
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تاج اؼبرأة، ألنّو رغم إقرارىا بوجود خصوصية لنِ  -صنيفة ىذا التّ بشدّ –" "غادة الّسمافبينما ترفض 
ابعة من األسلوب الّشرقي يف الّتفكَت، ألّف اإلبداع يف نظرىا ال كورية اؼبهيمنة، النّ تكريس للثّقافة الذّ 

مّبا نسأؿ إـ بنت و أىبضع للّسؤاؿ البيولوجي )ذكر أو أنثى( فػ"حينما يولد العمل األديب ال نسأؿ ولد 
 فهـو يُعدُّ حوارًا عقيًما.ؾبرد اػبوض يف اؼبأّف ، و 1مبدع أو غَت مبدع"

ر من اإلرث اآلسر رغم اعتبارىا مسانبة اؼبرأة يف اإلنتاج األديب وسيلة من وسائل الّتحرّ   
يمنى ص من الوضع الفتوي الذي ُحصرت فيو من طرؼ الّسلطة األبوية، ترفض "وؿباولة الّتخلّ 

دين اإلنتاج االجتماعي واليت منها " االنطبلؽ من ىذه اػبصوصية ألّّنا تعّوؽ مسانبتها يف مياالعيد
كما ترى أّف إلصاؽ صفة الّنسوية باإلبداع ىبضع ؼبعطيات الوضع االجتماعي للمرأة فبا   2األدب

الواقع االجتماعي لن يكوف عنصرًا فاعبًل يف تشكيل العملية  هبعلها خصوصية غَت ثابتة، لكنّ 
عها، أدوارىا، سبّيزىا الفيزيولوجي. إاّل أّّنا تعود اإلبداعية ما مل يّتصل باعبوانب األخرى للمرأة، أوضا

خصوصية ثابتة، بل ىي ظاىرة ذِبد أساًسا يف الواقع  عدّ لتعًتؼ بتلك اػبصوصية على أف ال تُ 
 االجتماعي والّتارىبي الذي عاشتو اؼبرأة.

س الّتمييز  " تستبعد اؼبصطلح وترفضو على اعتبار أنّو يكرّ خناثة بنونةوىذه الكاتبة اؼبغربية "  
وىدفو األساسي إبقاء اغبواجز وترسيخها بُت اؼبرأة والّرجل حىت  ،من صنع األيديولوجية األبوية وكون

يف ؾباؿ اإلبداع، تقوؿ: "أعترب ىذا الّتصنيف رجالًيا من أجل اإلبقاء على تلك اغبواجز اغبريبية 
داع، وأنا أرفض ُمسبًقا ىذا الّتصنيف اؼبوجودة يف عاؼبنا العريب وترسيخها وتدعيمها حىت يف ؾباؿ اإلب

على أساس أّف اإلنتاج يعطي نفسو ويبلك اغبكم عليو دوف اعتبار للقلم سواء كاف رجالًيا أـ 
 .3نسائًيا"
ُّذا االنزياح، تغدو الكتابة الّنسوية وسيلة موضوعية بتبعات حقوقية يف الغالب للّتحرر   

وفبّا أثّر سلًبا على فهم اؼبصطلح  ،يش على حافة الّتصنيفوالّتمرد على ضراوة واقٍع حكم عليها بالع
بالّتهميش والّدونية بدَؿ الّتمّيز  وشعورىنّ  وربديده ىو نفور اؼببدعات منو على حساب ىويتهنّ 

: رشيدة بن مسعودورة الّنمطية اليت سطرىا اػبطاب الذّكوري، ويف ىذا تقوؿ واػبصوصية وىي الصّ 
ينسحب على وجهات الّنظر اؼبقدمة ؼبفهـو مصطلح األدب الّنسائي  "يف رأيي أّف الغموض الذي

 المفهـو الحريميبآٍت من عدـ ربديد وتعريف كلمة نسائي اليت ربمل دالالت مشحونة 
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قطن بسبب ذلك يف يساالحتقاري وىذا ما يدفع اؼببدعات إىل الّنفور منو على حساب ىويتهن، ف
د بنونة على عدـ ثبات ىذه الّتصنيفات، تتّجو رشيدة بن ، وفيما ُتؤكّ 1كوري"استبلب الفهم الذّ 

  أويبلت اػباطئة.مسعود إىل رّد االعتبار للمصطلح وزبليصو من التّ 
سبب رفض مصطلح األدب الّنسوي  ميخائيل عيدويف سياؽ الرّفض، يستغرب الباحث   

ة أّف األدب ىو األدب، على رفض ىذا اؼبصطلح حبجّ  ات الّلواّ أصبعت أغلبهنّ يبوالسيما لدى األد
فيتساءؿ "من يستطيع أف ينكر أّف ىناؾ فروقًا يف ىذا األدب...، وما الّضَت يف أف يلتقي األدب 
الّنسائي يف العموميات مع األدب الّرجايل، وىبتلف عنو من حيث بعض اػبصوصيات اليت زبتص ُّا 

ها ال تلغي اػبصوصيات ًتكة لكنّ الّنساء دوف الّرجاؿ؟ فاػبصوصيات االجتماعية ونبـو الّناس مش
 .2الفردية وسيخسر األدب الّنسائي الكثَت من صبالو إذا مل يتمايز بكونو أدبًا أنثويًا"

أي أّف سبب الرّفض ىو الّتخّوؼ الّدوٍل وربقَت ما تكتبو اؼبرأة من قبل الوعي الّنقدي الذّكوري الذي 
ألنثوية اليت  ال تبلمس نبـو الّرجل أو اؼبؤّسسة يرى كتابتها انعكاسًا سطحًيا وعاطفًيا لتجربتها ا

ئيس الذي وبدُّ من فاعلية اؼبرأة ىو اؼبهيمنة لضيق ذبربة اؼبرأة وانعداـ خربهتا ، وكاف العائق األّوؿ والرّ 
ما جعل كّل ما تكتبو اؼبرأة يفهم من  ،وعّوقتو من جهة ثانية،أنوثتها اليت حّقرت إبداعها من جهة 

ولكنها اخًتقت يف  ائد على أنّو سَتة ذاتية ذبلب هتمًا كثَتة ال تتبلءـ مع األعراؼقبل الّنقد السّ 
اؼبفاىيم االجتماعية لتنفذ إىل جوىر اغبياة العربية وتكشف جبرأة ومسؤولية عن  بداعها األديب كلّ ا

من جهة، وللخروج من قمقم الّضعف من جهة أخرى ،كما  3مصدر العلل الّسياسية واالجتماعية
ألدافع عن كّل شرب من  ../ألزبّلص من فيضاناّ الّداخلية../قوؿ سعاد الصباح:" أريد اف أكتب ت

وأخرج من حزاـ الّتلوث / اليت رظبوىا حوؿ عقلي../ألربّرر من ألوؼ الّدوائر واؼبربعات  /أنوثيت ...
وصهيل  /ح الّديكةال تطرب إاّل لصيا /فاؼبدينة اليت أسكنها  /الذي ظّبم كّل األّنار واألفكار ..

 .  4اػبيوؿ"
إّف فهم اؼبصطلح على ىذا األساس دفع العديد من الكاتبات العربيات إىل رفضو ألّّنن وجدف فيو 

ماكّرس للّتمييز الذي ما فتئت اؼبرأة ، ؿباولة لتقسيم األدب على أساس اؽبوية اعبنسانية للكاتبة 
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ىّن اعًتاؼ غَت مباشر بالّتهميش ودونية اؼبرأة تناضل من أجل إلغائو، فاالعًتاؼ باػبصوصية يف نظر 
 يستخدمو الّرجل لبلنتقاص من قيمة إبداعهّن.

 
 
 المرأة تكتب بشكل مختلف.د:المؤيّ الموقف   -2-4-2

ا عمّ سبّيزىا  ، ؼبصطلح الكتابة الّنسوية بوجود خصوصيات يف ىذه الكتابةقّر اؼبوقف اؼبتبٍّت يُ   
كوف اؼبرأة ىي كاتبة الّنص حىت يبتلك الّنص ىذه اػبصوصية يف يكتبو الّرجل، إذ ال يكفي أف ت

د أّف للمرأة اغبّق ث فيها وتؤكّ الكتابة، ما دفع اعببلصي إىل ربط تلك اػبصوصية بتوفر عبلمات اؼبؤنّ 
ا ؼبسألة الفصل والعزؿ،زُبّوؿ ؽبا اػبروج من دائرة اَّموعة الصامتة لِتضع حدًّ ،مّيز يف الكتابة والتّ 

مقروءة ومسموعة ولتّتخذ ؽبا مكانًا يف اؼبشهد األديب لبلنتصار على رواسب ثقافة اؼبوءودة  لتصبح
 لتصعيد مشتهياهتا، الّتغٍت دبستحيبلهتا وحملايثة تاريخ قهرىا. 1من اجل تكريس ثقافة اؼبولودة

رات والّتصوّ  قايفأف، اعتربت نعيمة ىدى أّف للّرجل مواضيعو اؼبتعّلقة باعبانب الثّ ويف ىذا الشّ    
 .2الّتجريدية اليت تعتمد الّرمز والفكر الفلسفي ويبقى للّنساء األحاسيس واػبياؿ

من ناحية أخرى، ال ترفض الكاتبة اؼبصرية إقباؿ بركة الّتصنيف وتقوؿ: "من حّق الّسجُت يف زنزانة 
أعماؽ ووجداف  فردية أف يصرخ مطالًبا حبريتو، أي أّف األدب الّنسوي ىو صرخات أنثوية زبرج من

 .3اؼبرأة شاكيًة حاؽبا ورافضًة وضعها"
ويندرج ضمن ذلك رأي إيباف القاضي، إذ يقـو يف مقابل مصطلح الّرواية الذكورية عندىا مصطلح    
ّف واية الّنسوية، ىذا األخَت "يستمد مشروعيتو ال من جنس الكاتبة وال ألّّنا تكتب بعواطفها وال ألالرّ 

بل لطروحات اؼبرأة اػباصة وانعكاس الواقع اػباص الذي تعيشو ما يعطي  4د"روايتها مل تنضج بع
كوري الّسائد كما للكتابة نكهة اػبصوصية كإضافة لئلبداع اإلنساٍل وفاعلية الّتعايش ضمن الوعي الذّ 

ابة أفاد طرابيشي.وعلى ىذا األساس، تعدُّ كتابة اؼبرأة دبا يشهده نصها من فورانات أنثوية متمادية، كت
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د واؼبطالبة متمّيزة "إّما بتشخيص إصبايل الغًتاب اؼبرأة واستبطاّنا ؼبيزاف القوى الرّاىن وإّما دبوقف الّتمرّ 
 .1باغبقوؽ
االختبلؼ ُّذا اؼبعٌت، بُت الّرجل واؼبرأة يتجاوز الّناحية الّنفسية والبيولوجية، حُت يكوف   

يتعّلق بو من فضاءات وؾباالت زبلق سبّيزه، على ىذا استجابة للّتجربة اغبياتية اؼبختلفة للّشخص وما 
الّنحو، تعاملت اؼبرأة مع فعل الكتابة، دافعًة بو إىل اػبصوصية وااللتماـ بنبض وإيقاع حياهتا يف 
توتراهتا وحركاهتا، "فاػبصوصية ىي منطلق الكتابة... لكن تغيَت العامل أو الّتأثَت يف العامل ىو مبتغاىا، 

لكتابة لدى الّنساء ىي كل تعبَت صادر عن الّنساء، كتطّلع إىل تغيَت العامل وإعادة من ىنا كانت ا
 .2ىي أنسنة اػبصوصية وخروج ُّا إىل أفق الّتفاعل  والفعل والفاعلية" –أي كفٍن  –تشكيلو 

 إّذاؾ تتناسخ الكتابة مع اؼبرأة لتدشُت سبائك جديدة، نستقرئ مبلذاهتا حُت زبدش حياء القبيلة    
وزبلع عن الّنص عباءة اؼبكّرس، مثل ىذا الّتحّوؿ أرىق اغبركة الّنقدية وأثار جداًل كبَتًا ما انفّك 
يتفاعل "بدًء بإشكالية اؼبصطلح الذي يلحق صفة الّنسوية بو وانتهاًء بسؤاؿ االختبلؼ 

 .3واػبصوصية"
 .الموقف الّتوافقي: الخصوصية في الكتابة الّنسوية غير ثابتة -2-4-3
يقرُّ ىذا اؼبوقف بالوسطية؛ بوجود اػبصوصية يف الّتجربة الّتارىبية واالجتماعية اليت عاشتها اؼبرأة،      

 أييد واؼبعارضة.وبعدـ ثباهتا من جهة أخرى، أي اغبديث عن اإلبداع دوف الّدخوؿ يف إشكاالت التّ 
د ظاىرة تتغَّت ة اؼبرأة معتربة أّّنا ؾبرّ كما رأينا مع يبٌت العيد اليت نفت القوؿ باػبصوصية الثّابتة يف كتاب

فيبقى عامل الّذات مدار الكتابة وبؤرة  ؤية،حسب الظّروؼ "وىو ما يسم كتابتها دبحدودية الرّ 
، غَت أّّنا ترى يف اؼبقابل أّف اؼبرأة يف نتاجها األديب تطرح العديد من القضايا يف مواجهة 4جربة"التّ 

ال يعاعبها كقضايا ذاتية سجينة فئويتها، بل يعاعبها كقضايا اجتماعية  الّرجل "إذ يعاًف قضايا اؼبرأة،
تتجّدد يف إطار العبلقات واؼبفاىيم االجتماعية، ويظهر ما فيها من خصوصية على أساس العبلقات 

 . 5ال على أساس طبيعة يف اؼبرأة أو بسبب منها"

                                                           

 .62حسُت اؼبناصرة: الّنسوية يف الثقافة واإلبداع، ص  -1

 .54خالدة سعيد: اؼبرأة، الّتحرر واإلبداع، ص  -2

يع، اعبزائر، بوصبعة بوشوشة: أسئلة الكتابة والتلقي، ضمن اؼبلتقى الدويل الثامن للرواية، عبد اغبميد بن ىدوقة، دار األمل للطباعة والنشر والتوز  -3
 .24ص

 .03، ص 0113ر والتوزيع، تونس، ، اؼبغاربية للنش0بوصبعة بوشوشة: الرواية النسائية اؼبغاربية، ط -4

 .011، ص 0642، نيساف 1يبٌت العيد: مسانبة اؼبرأة يف اإلنتاج األديب، ضمن ؾبلة الطريق، ع -5



 المصطلح ومساءلة المفاىيمفصل األّوؿ                                          )قصيدة الّنثر(و )األدب الّنسوي(: ال

-23- 
 

قايف الغذامي، نظلم اؼبرأة، ألّف دخوؽبا عامل وإذا ساوينا إنتاج الّرجل واؼبرأة كما يرى الّناقد الثّ     
يء الذي يبكن أف يعمل داخل ىذه الكتابة اليت استقرت ة أسئلة مهمة: ما الشّ الكتابة يطرح عدّ 

غرست على  سات تفكَت ذىنية وكصيغ ؾبازية وكصيغ ربمُل أنساقًا ثقافيةً أعرافها زمًنا طويبًل كمؤسّ 
م نوعية يف مسألة اإلفصاح عن األنثى، إذ مل يعد الّرجل ىو اؼبتكلّ  مدى قروف؟، "يعٍت أنّنا أماـ نقلة

ولكن اؼبرأة صارت  –كما فعل على مدى قروف متوالية   –عنها واؼبفصح عن حقيقتها وصفاهتا 
تتكّلم وتفصح وتشهر عن إفصاحها ىذا بواسطة )القلم( ىذا القلم الذي ظّل مذّكرًا وظّل أداة 

 . 1اؼبرأة كي تُعرّب ىو إضافة صوٍت جديٍد إىل الّلغة / صوت ـبتلف" ذكورية، وترؾ اَّاؿ لصوت
وال تؤتى القدرة على ربييد اإلقرار باػبصوصية أو نفيها عند الكاتبة "إملي نصر اهلل" يف  ؿباولة     

ة الّتوفيق بُت األدبُت الذي تكتبو اؼبرأة والذي يكتبو الّرجل يف قوؽبا: "إّف لؤلدب الذي تكتبو اؼبرأ
نكهة أخرى، وىو يف بعض اغباالت يعكس ذبارب شخصية وأحاسيس عاشتها دوف الّرجل، 
خصوًصا حُت كاف جدار العزلة يرتفع بُت اعبنسُت، كذلك ىناؾ أمور قد تلفت انتباه اؼبرأة وحّسها، 

ع الكاتبة ؾ حسًّا لدى الّرجل، إمّبا ىذه كّلها خارجة عن القيمة، ويبكن أف ترّدىا إىل موقبينما ال ربرّ 
 .2يف اَّتمع"

دة، غالًبا ما عتقد أّف الّلبس اغباصل، ما ىو إالّ نتيجة للخلط بُت صيغ اؼبصطلح ومتعلقاتو اؼبتعدّ أو    
يتداوؿ نقديًا دبفاىيم ـبتلفة، تبلغ أحيانًا حّد الّتناقض والّتمييز بُت مصطلحي )كتابة اؼبرأة( و)كتابة 

ثة( و)الكتابة الّنسائية اؼبذّكرة( مع ر يتوّلد عنهما )الكتابة الّنسائية اؼبؤنّ الّرجل( فإنّنا نفّرؽ بُت سبييز آخ
 مراعاة أنواع العبلقات القائمة بُت ـبتلف ىذه الكتابات.

 3ىذا ما يُوضحو اؼبخطط اآلّ:
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( جّل اؼبصطلحات اؼبذكورة يف اعبدوؿ، كصفة أساسية مشًتكة رغم الّتمايز الكتابةر لفظة )ُتؤشٍّ  -0
لّداخلي فيما بينها، معٌت ذلك أّف مسألة الكتابة ليست حكرًا على جنس دوف آخر "فاألدُب ال ا

جنس لو، وال ىوية... بل ىناؾ أدب متمّيز فاعل وأدب مستهلك رخيص... والقارئ الذّكي ال يهتم 
 1باسم الكاتب بقدر ما يهتم دبادتو"

 .2يَت خارجية غريبة كلًيا عن كينونتو"لذلك فاألدب واحد وال يقبل الّتصنيف "بناًء على معا
لة وفق الّتوزيع اعبدويل األفقي مظهرْي االختبلؼ على تطرح الّتمايزات االصطبلحية واؼبسجّ  -0

 وفق الّتوزيع اعبدويل العمودي: أساس جنسي )رجل/امرأة( وعلى أساس اؼبوضوعات

 
 
ؼبعيار طبيعي فيزيقي دائم  مشًتؾ  رجل( ىبضع ≠( )امرأة 0( و)0إّف االختبلؼ اؼبعياري بُت ) -3

ائلة )اجتماعية، تارىبية...( ومرّد ذلك رفية الزّ ( اليت ترهتن للظّ 1( و)3عكس مقومات الكتابتُت )
الوضعية اليت سبُّر ُّا اؼبرأة الكاتبة "واؼبسألة ىنا ال يبكن أف تُفس ر إاّل بالوضع اػباص الذي تعيشو يف 

قة يف العامل العريب وىي يف أغلب األحواؿ قوانُت وتشريعات وضوابط غَت ظّل القوانُت والّضوابط اؼبطبّ 
 .3موّجهة ومثمرة عملًيا لكي تكوف يف جانب اؼبرأة كما ىي يف جانب الّرجل"

إّف الوضعية اػباصة اليت تعيشها اؼبرأة العربية ىي اليت حّددت خصوصيتها "خصوصية اؽبّم الذي      
ر من سلطة سعًيا للّتحرّ  ،4ات اغباملة عبرح تارىبي وسؤاؿ وجودي"يبارس حضوره على بعض الّذو 

نّو بتحّسن الوضع زبتفي العناصر أاألحكاـ اؼبوروثة والعثور على ىويتها اغبقيقية، لكن ىل معٌت ذلك 
طيب عبد العايل أّف ذلك "لن يُؤثّر يف شيء من بو البارزة يف خصوصية الكتابة الّنسوية؟ هبيب 

العامة )كتابة اؼبرأة( اليت ستظّل ؿبافظة على سبّيزىا الرتباطها دبعيار أزيل خبلفًا ؼبا يراه  مقومات كتابتها

                                                           

 03-02اعبزائر، ص  -ناصر معماش: النص الشعري النسوي العريب يف اعبزائر، دراسة يف بنية اػبطاب، دار آذار للطباعة والنشر والتوزيع، العلمة -1
 .05، ص 0651، 003ة اعبزائرية،االرباد الوطٍت للشاعرات اعبزائريات، عنقبل عن ؾبل

 .14، ص0113عبد العايل بو طّيب: الذات واغبسد ضمن كتاب الكتابة النسوية التخيل والتلقي، منشورات ارباد كتاب اؼبغرب، الرباط، يوليو  -2

 .41ضبيد غبميداٍل: األنثى والكتابة، أفروديت، ص  -3

 .31، ص 0111مقاربة يف اؼبفهـو واػبطاب، اؼبدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، اؼبغرب،  –: السرد النسائي العريب زىور كراـ-4
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بيعي رط الطّ ثة، بُت كتابة الشّ سوية اؼبؤنّ يد غبميداٍل بسبب صبعو بُت مفهومي كتابة اؼبرأة والكتابة النّ ضب
 .1ارىبي"رط االجتماعي والتّ / وكتابة الشّ 

، لذلك عمد ية دبوضوع اؼبرأة، بغض الّنظر عن جنس الكاتب رجبًل أو امرأةً هتتم الكتابة الّنسائ -1
 إىل زبصيص الّتصنيف بإضافة البّلحقة الوصفية مذّكرة ومؤنّثة:بوطيب عبد العايل 

 .كتابة نسائية مذّكرة 

 .كتابة نسائية مؤنّثة 

تتمّيز عن  ،ا على وجو اػبصوصثة عامة والّسردية منهسائية اؼبؤنّ "فبل غرابة إذا ما وجدنا الكتابة النّ 
 .2ماهتا اإلبداعية والفكرية"رة( خبصائص فنّية عديدة، تشّكل يف ؾبموعها أبرز مقوّ نظَتهتا )اؼبذكّ 

وىنا يبكن االلتفات إىل خصوصيات اؼبرأة اليت تؤدي دورًا حاظبًا يف تشكيل اػبطاب الّنسوي إبداًعا 
 ونقًدا ،منها:

 ف عن البنية الّنفسية للّرجل.*البنية الّنفسية للمرأة زبتل
 *البنية اعبسدية للمرأة زبتلف عن البنية اعبسدية للّرجل.

 *البنية االجتماعية االنطوائية اؼبفروضة على  اؼبرأة  زبتلف عن البنية االجتماعية اؼبهيمنة للّرجل.
رًا مهّمًشا للمرأة يف الثّقافة *الّتاريخ الثّقايف الذّكوري اؼبمتد يقابلو تاريخ نسوي ؿبدود جًدا،فبّا أوجد دو 

 واالبداع.
 *الّدور االنتاجي للّرجل اقتصاديًا يقابلو ىضم غبقوؽ اؼبرأة االنتاجية .

 . 3*اختبلؼ خياؿ اؼبرأة فبّا يستدعي اختبلفًا يف الّذاكرة 

 
 :الجندريالّنقد -2-5

طبلقًا من سؤاؿ اػبصوصية يبدو أّف مساءلة الطّروحات الّنقدية حوؿ اؼبرأة ووعيها الكتايب ان    
وببلغة االختبلؼ، وبيلنا على اؼبرحلة اليت شهدت ربّطم بوصلة االذّباه واالشتباؾ مع الّثوابت األزلية 
يف ظّل الوعي الرّافض للقيم الذّكورية اؼبهيمنة الذي نشأ على نزعة الّنقد واؼبراجعة، فكاف ؽبا أف تبتعد 

 .4ذاتيتها اغبريبية اؼبؤّدبة"عن زبـو الّذات اؼبغّيبة "وتثور على 

                                                           

 .05عبد العايل بو طيب: الكتابة النسائية، ص  -1

 .06عبد العايل بو طيب: الكتابة النسائية ، ص  -2

 .111،ص  : حسُت اؼبناصرة ،النسوية يف الثقافة واالبداع ينظر -3
 .34حسُت اؼبناصرة: النسوية يف الثقافة واإلبداع، ص  -4
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ىذا الوعي أتاحتو اغبركات الّداعية إىل ربرير اؼبرأة من مقوالت الّسلطة البطريركية وزحزحة    
قافية واالجتماعية، فتشّكلت مفاىيم جديدة: الّنوع، اؽبوية اعبنسية، تشّكبلهتا الّسياسية والفكرية والثّ 

 االختبلؼ اعبنسي، اعبندر.
اٍل(: "اؼبرأة ال تولد امرأة عبارة "سيموف دي بوفوار" اليت استهّلت ُّا كتاُّا )اعبنس الثّ  وردّبا تكوف  

بُت الذّكر واألنثى، كما تشَت إىل اَّتمع يف صياغة وضع  مايزعلى التّ  داَلةً  بل تصبح امرأة" مرجعيةً 
جنٍس ثاٍف بل "اَّتمع بتعبَت "دي بوفوار" ال يفضي إىل ربديد اؼبرأة ك -األنثى، فالقدر البيولوجي

الوقائع  إىل ىو الّسبب وراء ىذا الّتحديد / الّتمييز، كما تؤّكد على "ضرورة الّنظر 1بلتو الثّقافية"وؿبصّ 
استعباد الّنوع  ألفّ يكولوجية يف ضوء الّسياؽ األنطولوجي واالقتصادي واالجتماعي والسيكولوجي السّ 

رأة عنصر جوىري يف وجودىا يف العامل، لكن اعبسد وحده ألنثاه وقائع بالغة األنبية، أجل جسد اؼب
 .2ؤاؿ اؼبطروح: ؼباذا تكوف اؼبرأة ىي اآلخر؟"ال يكفي... لن تكفي البيولوجيا أبًدا لئلجابة عن السّ 

سوية؛ مشتقة الذي يعدُّ مقولة تُنسب إىل الّنظرية النّ  الجندروفق ىذه األفكار تشّكلت مفاىيم:    
أيًضا  ( اليت تًتجمgenre)( مث اكبدرت يف الّلغة الفرنسية من مفردهgenusنية )من اؼبفردة البلتي

ى طمعباعتباره (sexبالّنوع االجتماعي ،وىي أساًسا مقولة ثقافية وسياسية زبتلف عن اعبنس )
 األدوار واالختبلفات اليت تقّررىا وتبنيها اَّتمعات لكّل من الّرجل ٍتعيو / موضوًعا ثابًتا بيولوجًيا

واؼبرأة ،والبحث يف اعبندر يبّكننا من تعويض اؼباىوية البيولوجية بالبنائية الثّقافية ، حيث يتبُّت لنا أّف 
اَّتمع  بينما يعدُّ .3االختبلؼ بُت الّرجل واؼبرأة مبٍت ثقافًيا وايديولوجًيا وليس نتيجة حتمية بيولوجية

 .نسانيةر باإلرادة اإلموضوًعا متغيّػرًا يتأثّ  و(أدواره وقيم)
دوار اليت يقـو ُّا كّل أشار مسرد مفاىيم ومصطلحات الّنوع االجتماعي ، إىل أّف األذلك وفق    

 . 4من اعبنسُت ىي أدوار تشّكلها الظّروؼ االجتماعية وليس االختبلؼ البيولوجي
بُت  من العلـو االجتماعية الّتمييز اؼبهم 0641يف كتاُّا الّسياسة اعبنسية وتستعَت كيت ميلت

مفهـو  ىي ،أّما اعبنس فيتحّدد بيولوجًيا يف حُت أّف اؽبوية اعبنسية (الهوية الجنسية)و(الجنس)
نواع القهر على أبوي الذي تتّم فيو فبارسة إثر ذلك ترفض الكاتبة اَّتمع األ علىثقايف مكتسب ، و 

                                                           

 .46نورالدين إدريس: الّنقد اعبندري، ص  -1

 .32،ص 0646سيموف دي بوفوار: اعبنس الثاٍل، تر:ؿبمد علي شرؼ الدين،اؼبكتبة اغبديثة للطباعة والنشر ،بَتوت ، -2
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.حيث يؤخذ الّسلوؾ الّرجايل 1والّنساء ،وتتّم فيو معاملة األنثى على أّّنا تابع للذّكر وأقّل شأنًا من
 رّدد أرسطو أفّ  وبعدما، وناقصةجنسًيا على أنّو الّسلوؾ القياسي بينما ينظر للمرأة على أّّنا تابعة 

ة يف توزيع أعلى حساب اؼبر "يف تلك العبلقة  الّنساء بالطّبيعة أدٌل من الّرجاؿ،ساد عدـ االتزاف 
لذلك هتاجم .2ية، بينما تأخذ اؼبرأة مكانة ثانوية يف اَّتمع "تيجة احتبلؿ الّرجل مكانة فوقالقوة،والنّ 

الذين يتناولوف الّصفات األنثوية اؼبكتسبة ثقافًيا كالّسلبية والّرضوخ واالضطهاد ،بوصفها صفات 
بيولوجية طبيعية ،وغالًبا ما تسهم اؼبرأة يف اإلبقاء على مثل ىذه االذّباىات يف اَّاالت الّنسائية 

 وجية العائلية.واأليديول
على سؤاؿ طرحتو على نفسها  (Drucilla Cornell) دروسال كورنيلويف ذات الّسياؽ، أجابت      

جابة على ىذا الّسؤاؿ بضرورة ابتداع مفهـو وىو: كيف تصَت الواحدة امرأة؟ ،حيث ربطت اإل
ع اؼبفهـو جابة على ىذا الّسؤاؿ ،كاف على اغبركات الّنسوية أف تبتد اعبندر، تقوؿ: "لئل

..وعلى ىذا الّنحو، باتت االختبلفات بُت اعبنسُت اليت طاؼبا اعتربت ؿبض بيولوجية ..اؼبذكور
 .3نات اجتماعية تنتمي إىل الّتاريخ الّطويل الذي لبث فيو البشر منقسمُت إىل رجاؿ ونساء " ،مكوّ 

فسي والّتكّيف اعبنسي الّتطّور النّ ( I.s.con)كوف،إ.س، يبُّت  (علم نفس اعبنس)ويف كتابو     
االجتماعي الّلذاف يرتبطاف بتطّور الفرد جسديًا واجتماعًيا ، لذلك فإّف العبلقة بُت الّرجل واؼبرأة  

دوار اعبنسية زبتفي الفروؽ اليت  كجنسُت ـبتلفُت ليس موضوًعا للخبلؼ الفكري ،فمع تغيَت األ
 . 4كانت أساًسا لتثبيت وترسيخ قوالب الذّكورة واألنوثة

الّتحّوؿ الذي وقع يف الّدراسات الّنسائية من اعبنوسة اليت تسعى  األديبوقد أورد مؤلفا دليل النّاقد    
إىل توظيف اؼبفهـو الّنحوي يف دراسة البٌت الثّقافية واالجتماعية والّسياسية اؼبختلفة ، فإذا كانت 

خصائص الّلغة فإّف الّتمييز الّنوعي اعبنسي  اعبنوسة الّلغوية الّنحوية ؾبّرد بناء أو تركيبة عرفية تقتضيها
 . 5ساّ ثقايف وليس خاصية بيولوجية طبيعيةنثى ىو سبييز تركييب مؤسّ "البيولوجي" بُت الذّكر واأل

)جنوسة الّدماغ( (Melisa Haynes) ميليسا ىاينزأّما إضافة لفظة اعبنوسة إىل الّدماغ يف كتاب     
ؽ اعبنسي من حيث إنّو بيولوجي أو ناتج من الّدماغ القائم على ّف ال اختبلؼ بُت الفر أيوّضح "

                                                           

 20ينظر : راماف سلدف ،النظرية االدبية اؼبعاصرة ،ص -1
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ضافة إىل ذلك فإّف اعبنوسة ىي كلمة مبلئمة لوصف العمليات اليت أساس اجتماعي أو ثقايف باإل
لتفسَت قاموس ا وطبقً (،اللغة االقبليزية)تتطّور ُّا الفروؽ اعبنسية يف سلوؾ االنساف ومعناىا كفعل يف 

 .1أف يسّبب الكينونة"،ولد وينتج ن يمويبسًت ىو 
ّّنا عوامل فطرية مثل أورغم أّف عمليات الّتمايز اعبنسي تبدأ مع عوامل ينظر إليها عموًما على   

ماغ من قبل العوامل البيئية ،دبا يف ذلك بيئة الكروموسومات اعبنسية ،فإّّنا تتضّمن أيًضا تشكيل الدّ 
حىت بُت األفراد من .لذا فإّف الفروؽ بُت الذّكور واالناث أو اؽبرمونات يف ماقبل الوالدة وبعدىا،..

نتاج اؽبرمونات كاستجابة للّتغيَتات البيئية ،...،وأّف البحث إاعبنس ذاتو ،قد تعّدؿ بتقليل أو زيادة 
 .2يف اؽبرمونات والّتمايز اعبنسي يشَت بوضوح إىل أّف ىناؾ فروقًا جنسية يف بنية الّدماغ 

اعبنوسة بات يستخدـ ليس فقط للفوارؽ البيولوجية )اعبنس( بل أصبح يشَت صطلح م أّف  أي     
إىل ؾبمل وخبلصة األوضاع واػبربات واألدوار اؼبختلفة اليت تًتّتب على كوف الّرجل رجبًل واؼبرأة 

فات واػبصائص اليت زبضع للّتفسَتات البيولوجية، امرأة.إذف تكمن االختبلفات بُت اعبنسُت يف الصّ 
 3ذا ويًتجم اعبندر بالّنوع االجتماعي، ويبكن أف نتبُّت الفروقات فيما يلي:ى
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ري الذي صاغتو اغبركات الّنسوية اؼبتمّردة على نبٌت الّنقد الّنسوي على الّنهج الّتحرّ اُّذا اؼبعٌت، 
جاؿ على زات الذّكورية يف ؿباولة الكشف عن "اآللية اليت يهيمن ُّا الرّ الّتعصب اعبنسي والّتحيّ 

الّنساء وخاصة اآللية األيديولوجية األبوية اؼبتحّيزة اليت تغلغلت تغلغبًل صارًخا يف الّدين واألسطورة 
ر باالهبابية واؼبغامرة ورة اؼبكّررة اليت يّتسم فيها "اؼبذكّ انطبلقًا من الصّ  1واَّتمع والّسياسة واألدب"

د والعاطفية وإتباع العرؼ بية والّرضوخ واالرتباؾ والًّتدّ والعقبلنية واإلبداع، بينما تّتصف األنثى بالّسل
 .2والّتقليد"

المالؾ في البيت إىل اػبروج عن مبوذج )(Virginia Woolf)فرجينيا وولفاألمر الذي دفع 
( وعن الّصورة الّنمطية اليت أتاحتها فطرة اؼبرأة اؼبّتصفة بالوداعة، العاطفة العطاء، الّتضحية، المثالي

 .3ئيسية"شيء... كانت عفيفة ويفًتض أّف عفتها كانت ميزة صباؽبا الرّ  وقبل كلّ 
                                                           

 .45حسُت اؼبناصرة: الّنسوية يف الثقافة واإلبداع، ص  -1

 .331اف الرويلي وسعد البازغي: دليل الناقد األديب، ص ميج -2

 .63-60الظاىر رضا: غرفة فرجينيا وولف، صص  -3
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نعتاؽ من الّنسق الكتايب الّسائد، ومن اليوتوبيا اليت اعتقد أصحاُّا / أصبح باإلمكاف إذف، اال    
 الّرجاؿ أّّنم دّشنوا ػبصوصية كتابية تنطلق من احتياجاهتم دبعٌت ما، فقد "قتلت فرجينيا وولف اؼبرأة

رات الكتابية اليت كانت تطبع عصرىا وذبعل الكاتبة ىي داخلها، كي تتحّرر كتابتها وتناقض الّتصوّ 
اؼبتفهمة، اؼبرزبية، اؼبستخدمة ألنوثتها اؼبستخدمة ػبصائصها اعبنسية يف الّتعبَت واؼبستبعدة عن رأيها 

 حىت ينفلت الّنص األنثوي من الرّقابة الذّكورية. 1اػباص"
ا مل هتمل اؼبشكبلت احمليطة اليت رت وولف بكتابة مغايرة تُفصح عن ذاهتا وحقيقتها، فإّنّ ولئن بشّ    

 .2سبنع "اؼبرأة من ربقيق طموحاهتا الفنية واألدبية إضافة إىل حرماّنا اقتصاديًا وثقافًيا"و تواجو الكاتبة 
تشاًُّا بُت الّنساء  ا كرستيفاجوليفسانية يف وقٍت تُقيم فيو فيلسوفة الّنساء الفرنسيات واحملّللة النّ 

سبة لّلغة، كما والعبلمات، "فالّنساء ىامشيات بالّنسبة للهيمنة األبوية وكذلك العبلمات ىامشية بالنّ 
 .3تصرّح بذلك توريل مووي، ومن مث فإّف ىذا الّتعريف للّنساء باؽبامشية يّتصل باؼبوقع وليس باعبوىر"

وثة كمفهـو "يعتمد على موضعة اؼبرأة ضمن منظومة كما يكشف فكر جوليا كرستيفا عن األن
عبلقات القوى الّرمزية يف اَّتمع األبوي من مكاف ىامشي وليس على أساس بيولوجي أو طبيعي أو 

 .4نفسي"
 ويف مناقشتها اعبندرية لدراسة االختبلؼ اعبنسي:

 
زه بُت الّرمزي يف سبيي(Jacques Lakan)  الكاف جاؾسبّيز بُت اإلشاري والّرمزي بطريقة  -0

 واؼبتخّيل:

 
 

                                                           

 .006نورالدين إدريس : الّنقد اعبندري، ص  -1

 .331ميجاف الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد األديب، ص  -2

 .53، ص 0664، 03، س30عربية للثقافة، عاؼبانع سعاد: النقد األديب النسوي يف الغرب، ضمن اَّلة ال -3

 .10نعيمة ىدى اؼبدغري: النقد النسوي، ص  -4
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جعلها زبرج عن " زمن الّنساءفوكو( يف مقاؽبا " و من طروحات )دريدا تبٍّت اآلراء الّتفكيكية -0
وية أنثويّة، فمفهـو اؽبويّة اؼبطلق أمر ينتمي ُّمفهـو اؽبويّة نفسو،فبل اعًتاؼ لديها ال ُّويّة ذكوريّة وال 

كانت ماىية اؽبويّة: جنسية، اجتماعية، أو نفسية، وبالتّايل   إىل مرحلة ما قبل الّتفكيكية مهما
فاألنثوية برأيها من نتاج منظومة الفكر األبوي الذّكوري اليت ربّكمت دائًما بعبلقات القوى 

و ما االختبلفات اليت تظهر بُت اعبنسُت إاّل نتاج اعبدؿ بُت ،االجتماعية وحّددهتا دبا يتبلءـ معها 
ظهر ىذه االختبلفات وربرص على تأكيدىا تُ لّلغوية وحركة القوى اغباكمة اليت آليات الّتوليد ا

 1وتكريسها
حّوؿ يف أدب اؼبرأة وخصوصية كتابتها حبثًا عن ل يف الكتابات الّنسوية الغربية رصد التّ كن للمتأمّ يب 

تابات " ذلك أّف وعي الّذات الذي خّلفو الّنقد األديب الّنسوي جعل ك"أدب مستقل خاص بهنّ 
 مناقشتو يف أدُّنّ  إلين شوالتر"إىل ذاهتا بطريقة جديدة وىذا ما حاولت النّاقدة األمريكية " اؼبرأة ترتدّ 
 .0644اؼبستقل 
تنطلق  "1979نحو بالغة نسوية فها "كما صاغتها شوالًت يف مؤلّ –رات الّنقد الّنسوي إّف تصوّ 

 من:
 مساءلة اؽبيمنة الذّكورية.    -

 الّنساء.االىتماـ بإنتاج  -

 الّتأكيد على اؼبطالبة باغبرية واؼبساواة. -

لوس وقد نشطت تنظَتات الّرؤية الّنسوية اؼبضادة، وبلغت ذروهتا اؼبفهومية مع 
، عندما ربّدت دعائم الفكر الفلسفي الغريب اؼبؤّسس على هتميش اؼبرأة ، (LuceIrigaray)إريجاري

فرويد بسبب انشغالو الّنرجسي بالّرجل ورؤيتو الظّاؼبة  أفبلطوف إىل حيث اهّتمتو بالغطرسة األبوية منذ
 .2للمرأة كصورة معكوسة يف مرآتو العقلية

إلخراج اؼبرأة من عتمة اؼبمارسة إىل علنية  نواؿ الّسعداويمثلما ظهر ذلك اعبدؿ يف دعاوى     
و سبيل ذات الّتوجّ  )ربرير اؼبرأة (و )اؼبرأة اعبديدة ( وعلى فاطمة المرنيسيالكبلـ، أو يف كتابات 

يف دراستها )شعر اؼبرأة العربية ،أنطولوجيا معاصرة ( ،إىل تسجيل إسهاـ الّشاعرات  حنطل ناتالي
ط يف مستوجباتو بدؿ االرتكاس العربيات يف مقّدمة الّتغيَت والّتفاعل اؼبنفتح مع اؼبنجز اغبضاري والّتورّ 

                                                           

 assiwar/org،20:58، 2017مارس13ينظر:علي نصوح مواسي: النسوية يف النقد األديب،ؿباضرة قدمت يف اعبامعة األردنية، -1
 .162-161ينظر:ؿبمد العباس: سادنات القمر،ص ص -2
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ّدونية وكّرستها حُت حصرت اؼبرأة ضمن اَّاؿ قسوة الثّقافة األبوية اليت صاغت ال ؛لروح اؼباضي
األنثوي الضّيق، وراحت تسلب منها ما تشاء: زبضع وتصمت، ألّف الكبلـ شرط ذكوري، رُبـر من 
الّتعليم أو إكماؿ تعليمها خوفًا من اكبرافها، ُتطالب بإقباب صيب وتُنبذ إلقباب البنات، فغدت أداة 

" اؼبرأة التولد بنفس خاضعة وأّف ل، وفق األعراؼ الّسائدة، لذلك فإّف قابلة للّتوظيف والًّتميز والّتشكّ 
اػبضوع والّسلبية واؼباسوشية ليست صفات نفسية اؼبرأة الطبيعّية، ولكّنها تصبح صفاهتا من أثر 

 .1"االضطهاد االجتماعي الّطويل
 

 عبنسُت  ، ولكّنو يؤّكد إّف مصطلح الكتابة الّنسوية ال ينفي صفة اإلبداع  عن  أّي أحد  من  ا   
خصوصية الكتابة عند اؼبرأة، فاؼبرأة حُت تكتب، تكتب ذاهتا، تتجاوز دورىا اؼبفًتض  -باػبصوص-

ودور الّرجل أيًضا، تنتشر يف صبيع مفاصل الّنص وشرايينو )طريقتها اػباصة يف الّتعبَت وجرأهتا لبعض 
، فما دامت "اؼبرأة قد جر بت وحدىا ىذه اػبربات اؼبواضيع(، تعاٍل ـباًضا مزمًنا فرضتو سيوؼ القبيلة

اغبياتية األنثوية اػباّصة )اغبمل، الوضع، الّطمث..( فإّّنا وحدىا القادرة على اغبديث عن حياة 
اؼبرأة، فضبًل عن ذلك فإّف خربة اؼبرأة تتّضمن حياة إدراكية وانفعالية ـبتلفة فالّنساء ال يرين األشياء  

إّف غالبية  ،2وؽبّن أفكار ـبتلفة ومشاعر مغايرة فيما ىو مهّم وليس مهّم" كما يراىا الّرجاؿ،
اؼببدعات يف رفضهّن اؼبصطلح وباولن إثبات اؼبساواة يف حقل أديب تظهر فيو الكاتبة كفاعلة دومبا 

 حاجة للّتخفي.
اليت ُتستعمل لكّن اؼبشكل اغبقيقي كما يوّضحو عبد النور إدريس، يتجّلى يف اؼبناىج الّنقدية      

غبّد اآلف يف الّتعاطي الّنقدي مع ما تنتجو اؼبرأة من إبداع أديب وعدـ استطاعة بعض ىذه اؼبناىج 
كوري فنحن ال كبتاج إىل فصِل أو ذبزئِة الغوص يف متخّيل اؼبرأة وإنتاج قراءات عميقة يف اؼبنطق الذّ 

اؼبعتمد على االختبلؼ اعبنسي قصد  فعل الكتابة إىل ذكوري وأنثوي، بل كبتاج إىل اؼبنهج األديب
ولوج الّنص الّنسوي واإلصغاء إىل صوتو وقراءتو قراءة موضوعية تكشف خصوصياتو اإلبداعية 

 .3ةيّ والفنػّ 
أّف اليت تبسط علينا قتامتها، مبيل إىل اعتبار وأسئلة الكتابة  بابية االصطبلحيةضّ ويف ظّل ال   

البيولوجية وما يتوّلد عنها على اؼبستوى الّنفسي أو إىل االرث على الفوارؽ اختبلؼ اؼبرأة  ال يقتصر 

                                                           

 .42،ص1990،دار اؼبستقبل العريب للنشر،4نثى ىي األصل،ط: األ نواؿ السعداوي -1
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الّتارىبي والظّرؼ االجتماعي الذي نشأت كرد فعل لو بل ىناؾ أيضاً الّتجربة اغبياتية اػباصة ُّا واليت 
عن ذلك  ًتّتبيال تشًتؾ فيها مع الّرجل من قبيل اغبمل واإلقباب، ما يبنحها خصوصيًة واختبلفًا، و 

مطروقة أو تناوؿ أخرى تناواًل  خاًصا، يف سعٍي الخًتاؽ الءات  كتابتها يف مواضيع مل تُكن تفّرد
اغبشمة، ميكانيزمها فضح االختبلالت اليت أوقعتها فيها سنوات االستبلب والقهر؛ الكتابة البوحية 

ذا يسهم بدوره وفق ىذا اؼبنحى، ىي نفض غبار االنتظار الذي خّلفتو الّنظرة الذّكورية اؼبتعّصبة، وى
 يف إغناء األدب وتقويتو.



 

 
 

 

 ثـ اني:ال صل ال
 سوية الجزائرية: ال تابة الن  

 ت حو  ال  ع ماتاإلبدا  و  أسئلة  
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 : الجزائر في الّنسوية حركة األدبية ال -1
، ولكن 1سبّثل الكتابة الّنسوية عهًدا جديًدا يف اإلبداع، ال تقدر أف تزدىر إاّل يف مناخ اغبرية  

جربة الّذاتية ىذه اغبرية ال تقـو على فراغ، بل ىي ؿباولة لتحريك/تفعيل ىيوىل الّنص وسط جناح التّ 
والّتارىبية واغبضارية، فكاف طبيعًيا أف تنفعل وتتفاعل حسب ما يقتضيو الّناموس الطبيعي حيث يتدىّل 

 الّنص من جذوة الكشف ومّد اعبسور بُت الّذات واآلخر والعامل.
ة مداركها لذلك تعترب مسانبة اؼبرأة يف اإلنتاج األديب "عملية ربرير لقدراهتا الفكرية وؾبااًل ؼبمارس

ومشاعرىا وإلنضاج ُرؤاىا، كما أنّو سبيل إلنضاج وعيها وتعميق ذبربتها باغبياة، إنّو إمكانيتها 
 .2الوحيدة إلقامة عبلقة صبالية مع الواقع تعطيها فرصة االستمتاع بفرح اإلبداع"

ل، بأسئلة اإلبداع أماـ ىذا اؼبعطى، أخذت الكاتبة اعبزائرية مبلؿبها اػباصة اؼبتعّلقة خبلفيات الّتشكّ 
اكمات الّصخرية واؼبفاىيم احملّنطة والّنظرة األحادية اؼبغلقة اليت طالت وِبراىن الّتلقي بعد الًتّ 

 ولنبدأ مع:حضورىا.
 : أسباب الّتأّخر -1-1

ر ظهور اؼبرأة الكاتبة يف اعبزائر وظّلت دبنأى عن ساحة اإلبداع واإلنتاج لفًتٍة طويلٍة، فبل أثَر تأخّ 
رىا سواء يف اغبركة الثّقافية أو يف أّي نشاٍط ذي طابع سياسي أو نقايب، حىت وضعها غبضو 

 االجتماعي، حاصَرْتُو الّتقاليد واألعراؼ واعبهل ومن أسباب تأّخر  اإلبداع الّنسوي اعبزائري، نذكر:
 العامل االستعماري: -

البلداف العربية مرتبط باالستعمار؛ العّلة  تأّخر الكتابة لدى اؼبرأة اعبزائرية كما لدى الّنساء يف ـبتلف
قافة واألدب العربيُت، سيما بعد اليت لبرت عظم الثّقافة اعبزائرية، نتيجة اغبصار الذي فرضو على الثّ 

انتهاجو إسًتاتيجية مناىضة لّلغة العربية حيث وضع الثّقافة القومية يف وضع شّل فاعليتها وحركتهايف 
قومية، األمر الذي ظبح لكثَت من األظباء الّنسوية البلّّ ُكّن يّتخذّف من مقابل ذلك شج ع لغتو ال

 3الّلغة الفرنسية وسيلة للكتابة بالّظهور يف الّساحة األدبية خارج اعبزائر.
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فكاف لبلستعمار الفرنسي أثٌر بالٌغ يف خلخلة اؼبفاىيم اليت تبنّتها اؼبرأة عن ذاهتا وعن الّرجل ومكانتها 
، فتغَّتت وضعيتها "بشكل قوي ربت وطأة االبتزاز االستعماري الذي سبّكن من خبلؿ قلبو يف اَّتمع

 .1وزعزعتو للمعطيات الّساكنة إعادة توزيع اؼبفاىيم اليت كانت ربملها اؼبرأة عن ذاهتا بشكٍل آخٍر"
 الّتقاليد االجتماعية: -

ختبلط واؼبشاركة يف ؾباالت اغبياة  تسمح األعراؼ الضّيقة والّتقاليد الّصارمة للمرأة باالمل  
االجتماعية والّسياسية والثّقافية؛ كانت تنظر إىل اؼبرأة نظرة دونية تنطوي على كثَت من االحتقار وترى 

، ليس ىذا فقط بل فرضت عليها 2أّف تواجدىا يف اغبركة االجتماعية مثاٌر للفتنة وتشجيع لبلكببلؿ
ا اإلبداعية والفكرية، فأٌّل ؽبا والكتابة يف "ؾبتمع مثقل بالتقاليد ظروؼ الّتهميش والعزلة وذبميد طاقاهت

لم والفكر اإلقطاعي، إنّو ؾبتمع يبشي على كثَت من جثث الّنساء البالية، بإرٍث طويل من الظّ 
، ال تزاؿ اؼبرأة يف نظره األنثى / موضوع اؼبتعة ووسيلة إقباب وحفظ الّنسل، فكيف لو أف 3الربيئات"
 خطيئتها / كتابتها. يغِفر ؽبا

( عبّل مسرحياتو الًّتاجيدية عناوين نسائية وأكّد على أّف الّشخصية Racineقديبًا، أعطى راسُت )
ألّّنا تفتقد  ؛اليت زبلق الفتنة وتتحّمل مسؤولية الًّتاجيديات اإلنسانية تكوف يف غالب األحياف امرأة

لّخص يف الوالدة وإعادة اإلنتاج، وىكذا بقيت بشكل وجودي إىل جوىر وليست إالّ حضورًا ثانويًا يت
، ويبدو أّف اػبطاب اعبزائري 4ر البّلىّو لئلنساف واؼبرأةـ مسّيجة بالّتصوّ 04الكتابة األدبية يف ؽ 

بقي سجُت ىذا الّتعامل مع اؼبرأة باعتبارىا كائًنا يأّ يف اؼبكانة الثّانية من حيث ،والعريب عموًما 
بدأ وضُع اؼبرأة يتحّسن اجتماعًيا وثقافًيا حىت زاضبت الّرجل يف ميادين  فما إ الوجود اإلنساٍل، لكن

تصّدرت لببٌة من الّنساء اغبركة الّنسوية اإلصبلحية  –خاصًة  –انية دة، فبعد اغبرب العاؼبية الثّ متعدّ 
اليت  0630يُت باعبزائر، وذبدر اإلشارة أّف الوعي الّنسوي أّسست لو "صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائر 

 .5أبلت الَببلء اغَبسن يف ؿباربة اعبهل بتعليم اؼبرأة وتثقيفها وتنشيطها"
ؿ مات اغبقوقية يف سياؽ الّتحوّ رية وظهور اؼبنظّ ومع انتشار الّتعليم وتصاعد الّدعوات الّنسوية الّتحرّ 

رغباهتا وتُعربٍّ عن  الثّقايف واالجتماعي بَدت اغباجة إىل كتابة نسوية تطبع وجودىا وحضورىا، تطرح

                                                           

 .63، ص 0663، دار الطليعة، بَتوت، 0علي أفرفار: صورة اؼبرأة بُت اؼبنظور الديٍت والشعيب والعلماٍل، ط -1

 .00ينظر: باديس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اعبزائر، ص  -2

 .20، ص 0652 ، دار اغبداثة،0زينب األعوج: السمات الواقعية للتجربة الشعرية يف اعبزائر، ط -3

 .36-35ص -، ص0655ينظر: ؿبمد نور الدين أفاية: اؽبوية واالختبلؼ، إفريقيا الوسطى، الدار البيضاء،  -4

 .22يوسف وغليسي: خطاب التأنيث،  ص   -5
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قضاياىا، بعد أف كانت تتحّرؾ يف عزلة بعيدة عن أّي اّتصاؿ دبثيبلهتا يف األقطار العربية الّشقيقة اليت 
عرفت حركة نسائية يف وقت مبّكر "ولعّل بروز ىذه اغبركة الّنسائية يف اؼبشرؽ العريب واليت أشبرت بعد 

الّنسائي يف مصر اغبديثة، كاف لو الصدى اإلهبايب يف جهٍد كبٍَت وعمٍل طويٍل أوىل معامل األدب 
 .1الّتقليل من حّدة نظرة اَّتمع الّدونية للمرأة يف اعبزائر"

ولتحقيق فعل اؼبواجهة كاف البد من تعرية عبلقات القوى أو السلطة القائمة يف اَّتمع ووضعها ؿببلً 
(، األمر 0630-0621حرير الكربى )للمساءلة من أجل ذلك أّدت أدوارًا ىامًة خبلؿ ثورة التّ 

 الذي غّيب حضورىا األديب يف مقابل نضاؽبا الثوري.
 عالكتابة الّنسوية الجزائرية :أفق مفتوح على الّتنوّ  -1-2

ىذه الظّروؼ دفعت اؼبرأة اعبزائرية إىل خوض غمار الكتابة وإطبلؽ العناف لقدراهتا اإلبداعية، 
دينامية االبداع الّنسوي راؼ البالية، واؼبنحى اآلّ يكشف عن لتحقيق ذاهتا اؼبقموعة باسم األع

 اعبزائري:
 المقاؿ الّصحفي: -أ

ـ أي أّّنا مقًتنة زمنًيا باندالع الّثورة الّتحريرية الوطنية من خبلؿ 0621تبدأ ىذه اؼبرحلة من سنة 
زائري وموضوعات مسانبات نثرية سبثّلت يف مقاالت اجتماعية سبحورت حوؿ اؼبرأة يف اَّتمع اعب

 أخرى ؽبا عبلقة بالّتنشئة والًّتبية واإلصبلح االجتماعي نذكر منها:
، تطرح يف ىذا اؼبقاؿ دور اؼبرأة يف تثقيف اَّتمع وضرورة 2"قيمة اؼبرأة يف اَّتمع" لباية خليفة
 اعتمادىا على قدراهتا الذاتية لتطويره.

ربية ألًقا وأذيعها صيًتا وأعمقها وعًيا وأعظمها موىبًة من أكثر األظباء النّاطقة بالع زىور ونيسيولعلّ 
ا نشرتو  3وأشّدىا إصرارًا واجتهاًدا واستمرارًا

َ
من مقاالٍت  –وىي دوف العشرين من العمر  –، ؼب

 4ـ"0621وقصٍص وانتقاداٍت يف بصائر اػبمسينيات، تدعو الّشباب يف مقاؿ عنونتو بػ"إىل الّشباب 
 بية وتعليم اؼبرأة وإعدادىا للمشاركة اإلهبابية يف حركة الّتنمية.إىل ضرورة االىتماـ بًت 

ا ساعد لدى اؼبرأة، فبّ  –الصحافة اؼبكتوبة  –يف ظّل ذلك نشطت اغبركة الثّقافية يف جانبها الّصحفي 
من نشاط يف متابعتها ؼبا ينشر يف الّصحف إّما من باب الّتنويو والّشكر أو من باب اؼبشاركة يف إثراء 

                                                           

 .16باديس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اعبزائر، ص  -1
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ترّد على "زىور ونيسي" 1وضوعات كما ىو الّشأف مع "لويزة قبلؿ" يف مقاؿ "حوؿ اؼبرأة اعبزائرية" اؼب
 .2ف"وتشاطرىا الرّأي فيما ورد ؽبا يف مقاؿ بعنواف "حوؿ اؼبرأة اعبزائرية والّتمدّ 

رة قياًسا أخّ ّكل بدايات الكتابة الّنسوية اعبزائرية وىي جدُّ متشوفيما يبدو أّف ىذه اؼبقاالت وأخرى ت
 إىل بداية نشاط اغبركة الّصحفية يف اعبزائر.

 الّصورة القصصية: -ب
سبثّلها تلك احملاوالت القصصية اليت يبكن اعتبارىا بداية للقصة الّنسوية يف اعبزائر، فلنقرأ مع   

ؼبعنونة زىور ونيسي زبلي زوٍج عن مسؤولياتو ذباه أبنائو وزوجتو وزواجو بأخرى يف الّصورة القصصية ا
بػ"جناية أٍب"، كما نشرت عمبًل آخرًا وظبتو بػ"األمنية" عاعبت فيو موضوعة الفقر واغبرماف أّما 

" فقّدمت فيها آثار الّتخلي عن القيم واألخبلؽ بسبب القيم الّدخيلة  .  3صورهتا القصصية "من اؼبلـو
قاطع الّذاّ واؼبوضوعي يف غبظة إزاَء ىذه الّصور اليت تشّكل بواكَت الِنتاج الكتايب الّنسوي، يت 

تاجات الّتفاؤؿ والّتشاـؤ ِحياؿ واقٍع أسرتو ظروؼ اؼبرحلة الّتارىبية يف ظّل االحتبلؿ وعكستو النّ 
أين  ،والّتعبَت عن آرائهنّ  ونقل شواغلهنّ  ئي استطعن فرض وجودىنّ اإلبداعية لبعض الكاتبات البّل 

تستطيل الّصور  ذلك امة القلق جرّاءيف دوّ  وزّج ُّنّ  استقطب مشهد الّثورة منحى الكتابة لديهنّ 
 ة أو الّرواية مع أصوات أدبية أخرى..ة وتّتسع لتخطو صوَب القصّ القصصيّ 

 ة القصيرة:القصّ  -ج
يف  -اؼبكتوبة بالعربية–ات االنطبلقة احملّددة ؼبسار الّتجربة القصصية الّنسوية يتينسبّثل فًتة السّ   

رب سبقت ىذه اؼبرحلة لؤلدبيتُت "زىور ونيسي" و"زليخة السعودي"، ولعّل اعبزائر، رغم وجود ذبا
الّسمات اليت سبّيز اػبط البياٍل للمنجز القصصي لذلك العقد ىو موضوعة الّثورة أو قضية الّتقاليد أو 

ست ؿباولة اإلنعتاؽ من األصفاد، حيث سُبارس اؼبرأة كينونتها على كبٍو داٍؿ كوّنا جزًء من اغبياة ولي
 .4استكماالً ؽبا"

 لزىور ونيسي أّوؿ ؾبموعة قصصية جزائرية تلتها اَّموعات اآلتية: 0634وتُعدُّ "الّرصيف الّنائم 
 .على الّشاطئ اآلخر 

 .عجائز القمر 
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 .الّظبلؿ اؼبمتدة 

 .روسيكادا 

اؼبرأة يف  إزاء ذلك تشارؾ، فها يد الّنص فقد ذبرّأت ىذه الّنصوص على ارتياد الغابر واغباضر، لتتلقّ 
معًتؾ اغبياة ثورًة وإصبلًحا، تقوؿ الكاتبة: "أستطيع أف أزعم أّنٍت عشُت حرب الّتحرير على 

 1أعصايب... خبلؽبا وبعدىا أيًضا.."
الّسعودي :من وراء اؼبنحى"، "من البطل"، "عازؼ النّاي"  ازليخ قصصوعلى كبٍو آخر، تزخر 

فّذة "سبتلك قلًما دافًقا وأسلوبًا سحريًا متميّػزًا كما تّتصف و"ابتسامة العمر"، دبا ىو داؿٌّ على موىبة 
قصًة تنّوعت موضوًعا وصيغًة  ة( شباٍل عشر 05إذ بلغ عدد قصصها ) 2عو"نوّ ذبربتها بغزارة اإلنتاج وت

صّورت فيها الكاتبة مأساة اؼبرأة اعبزائرية اليت تاىت يف  -يف فًتة مل تتجاوز العشر سنوات–ومنظورًا 
 وىي تلهث باحثًة عن ذاهتا. ؾبتمعها

وقد صبع شريبط أضبد شريبط أعماؽبا ضمن كتاب عنونو بػ"اآلثار األدبية الكاملة لؤلديبة زليخة 
نقذافًا يف ا، ىكذا نفهم كيف غدت القصة عند "صبيلة زنَت"، بوصفها 0640-0613السعودي 

د والّتغَت مقًتًحا حركة الًّتدّ  جنٍس على استجبلء ما يضطـر بداخلها ويستوعب رفضاء اَّهوؿ، أقد
،  3رؤيًة أنثويًة ؼبعاينة  األشياء والّتفاعل معها، ترى أّف "القصة سبنحها حرية أكرب يف الّتنفس والّتعبَت"

كانت أّوؿ فتاة من جيجل تتجرّأ على كسر أعراؼ القبيلة وتنشر اظبها عرب اإلذاعة يف أواخر 
ت نتاجها األّوؿ يف معظم اؼبنابر اإلعبلمية اؼبوجودة آنذاؾ الستينيات وبداية السبعينيات، كما نشر 

 4أماؿ، جريدة الّنصر، بعد أف عرّبت بداية السبعينيات وؾبلة اعبزائرية واإلذاعة الوطنية...
 صدر ؽبا خبلؿ ىذه اؼبرحلة اإلبداعية:

  (0653دائرة اغبلم والعواصف )اعبزائر 

 ( 0665جنّية البحر) 

 ( 0110أسوار اؼبدينة) 

 ( 0111اؼبخػػاض) 

                                                           

 .05، ص 0646زىور ونيسي: من يوميات مدرسة حّرة، اعبزائر،  -1

 .01، ص 0115ثقافة، اعبزائر، ديسمرب ، وزارة ال0شريبط أضبد شريبط: نوف النسوة يف األدب اعبزائري، ضمن ؾبلة آماؿ، ع -2

، 0115، اؼبركز اعبامعي، خنشلة، جواف، 0عبد اغبميد ختالة: السرد النسوي يف اعبزائر، قراءة يف أدب السعودي، ضمن ؾبلة اؼبعٌت، ع -3
 .036ص

 .01ينظر: شريبط أضبد شريبط: نوف النسوة يف األدب اعبزائري، ص  -4
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مث توالت ؾبموعة أخرى من كاتبات القصة القصَتة شأف: نزيهة الّسعودي، صبيلة طبار، نزيهة زاوي، 
ة: )نساء اعبزائر يف ل ؽبا باَّموعة القصصيّ ثّ مبأـ سهاـ، دوف أف ننسى تلك اؼبكتوبة بالفرنسية 

 ( آلسيا جبار.Femmes d’Alger dans leurAppartementشققهن 
  : الّنسوية لّروايػػةا -د

تقوؿ زىور ونيسي: "ؼباذا ال نكتب ىكذا حبرية، دوف قيود، دوف خلفيات صنعت وتصنع    
كّل يـو تصرفاتنا وسلوكاتنا، تقوقعنا يف ذواتنا، تغلق حولنا نوافذ اؽبواء وطاقات االنطبلؽ، زبنق فينا 

وكبن نكتب ما يريده اآلخروف مّنا، ما  الّرغبة يف االنسياب كبو اؼبعلـو واَّهوؿ... ما معٌت اغبرية
اه، ما معٌت اغبرية وسوط اغبذر هبلدنا عن كّل كلمة معٌت اغبرية وأحكاـ اآلخرين رُباصرنا يف كّل اذبّ 

 .1مائة جلدة وعن كّل تعبَت غريب آالؼ اعبلدات"
سّوغت  ا منفلًتا من عقاؿ الّضغوطات واألعراؼ اليتف أف أبدعت اؼبرأة اعبزائرية نصًّ افك  

اإلخضاع وبّررت الّتهميش، ولعّل ىذا القهر الوجودي واالستبلب الفحويل الذي ُمورس على اؼبرأة  
كاف الّسبب يف ازّباذ عدٍد من الكاتبات اعبزائريات جنس الّرواية سبيبًل "إلثبات الكياف اؼبختلف 

ري يكّرس تغييبو وإلغاءه تأكيًدا واؽبوية اؼبتمّيزة وتربير الوجود الرّاىن الذي ما فِتَئ اَّتمع الذّكو 
 .2ؽبامشيتها"

 عندما يبضي مسار الّرواية الّنسوية اعبزائرية يف طريقو يكشف عن شّقيِو:
 أ/ المكتوبة بالفرنسية:

نتشارىا بفعل الًّتصبة، ففي اتعّودت الّساحة األدبية قراءة الّرواية اعبزائرية اؼبكتوبة بالفرنسية بسبب 
ربديًدا( أصدرت "صبيلة دباش" "وىي أّوؿ امرأة جزائرية تُنشُئ ؾبلة  0614ّناية األربعينيات )

( ويف الّسنة Leila Jeune Fille d’Algérieرواية: )ليلى فتاة اعبزائر /  3متخّصصة بشؤوف اؼبرأة"
 Marieنفسها نشرت األديبة "عمَتوش الطاوس" اليت اشتهرت فيما بعد باسم: ماري لويس "

Louiseعتنقت اؼبسيحية روايتها:"، بعد أف ا 
 وايات لكليهما:( وىي دبثابة سَتة ذاتية مث تتابعت الرّ Gasmin Noire)الياقوتة الّسوداء / 

                                                           

، 0116ضمن اؼبلتقى اغبادي عشر للرواية، عبد اغبميد بن ىدوقة، مديرية الثقافة برج بوعريريج، اعبزائر،  زىور ونيسي: بعض من ذبربة، -1
 .016ص

، 0111، اعبزائر، بوشوشة بن صبعة: الرواية النسائية اعبزائرية، أسئلة الكتابة، االختبلؼ والتلقي، ضمن اؼبلتقى الدويل الثامن للرواية، وزارة الثقافة -2
 .26ص 

 .00شريبط أضبد شريبط: نوف النسوة، ص  -3
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  / عزيزة(1955 Aziza.عبميلة دباش ) 

  / طريق الطباؿ(1960 Rue des Tambourinsلعمَتوش الطاوس )1. 

ذبمع بُت الّشعر واؼبسرح والّرواية  نراىاوكبن نقرأ "آسيا جبار" )فاطمة الزىراء إيباالين(؛   
كما حاولت ،ؽ بفعل ترّسبات الوجود الكولونيايل جل طرح قضايا الوعي الوطٍت اؼبمزّ أينما، من والسّ 

الّسهر على قضايا اؼبرأة اؼبطمورة ربت تعاليم الشوفينية اؽبوياتية الّضّيقة اليت مارسها الّنظاـ فتجد  
ة اليت تقف عند اعبزئيات الّدقيقة من اؼبشهد الّسردي، فلم تكن دعوهتا كتاباهتا قريبة من تيار البوفاري

ل من اعبذر اعبزائري والعرؼ وإمّبا  ر والّتنصّ بتعبَت حبيب مونسي، دبعٌت الّتنكّ  Féministeنسوية 
 . 2كانت دعوة إصبلحية وجدت يف قلم آسيا جبار ؾباالً لبلنتشار

ن عناوين أدب إشكايل اؽبوية، جزائري الّروح... تظّل بذلك، عبلمة تأسيسية و"عنوانًا م  
فرنسي الّلساف، أدب منفي يف لغة اآلخر، ىو أدب اؼبنفى أو أدب الّلجوء الّلغوي )على غرار الّلجوء 
الّسياسي(، أدب ىاجر إىل لغة اؼبستعمر واغًتب فيها وظّل وبّن إىل لغتو األـ، رّواده آمنوا بأّف 

ىكذا يقّدمها الّناقد  3وإّّنا "غنيمة حرب" و"وسيلة تعبَت" "ال غَت" الفرنسية ىي منفاىم الّلغوي
 يوسف وغليسي.

ؽ أماـ واقع الّتناقض والّتعقيد والقسوة وحالة الّتمزّ  واغباؿ أّف الًّتكيز على جروح الّذات وجروح الوطن
 ىو اؼبوضوع الذي تلحُّ عليو دوًما معظم أعماؽبا:

(، )أطفاؿ العامل اعبديد / les impatients 1958 وف/(، )القلقLa Soif 1957)العطش / 
1962 Les Enfants du Nouveau Monde / 1985(، )اغبب الفانتازيا l’Amour, la 

Fantsia / 1955( )واسع ىو الّسجن Vaste est la Prison ( وصواًل إىل رواية: )ال مكاف يل يف
 .Nulle pas dans la Maison de Mon Père)4 2007بيت أيب / 

 ًدا لظهورىا بالّلغة العربية.فانتشار ىذا الّنوع من الّرواية الّنسوية اعبزائرية كاف فبهّ 
 
 

                                                           

 .00-01ينظر: شريبط أضبد شريبط: نوف الّنسوة، صص  -1

ّدمها: أمُت الزاوي، ينظر:: ثبلثوف كاتًبا ومًتصبًا وناقًدا جزائريًا يتحّدثوف عن الّتجربة اإلبداعية آلسيا جبار، ضمن ؾبلة نزوى،عّماف ،ندوة أعّدىا وق -2
 www.nizwa.com 03:12الّساعة:  0103-16-03/  0101نوفمرب 

 اؼبرجع نفسو. -3

 ينظر: اؼبرجع نفسو. -4

http://www.nizwa.com/


 ية : أسئلة االبداع و عالمات الّتحّوؿالكتابة الّنسوية الجزائر :                                       لفصل الثّانيا          

- 72 - 
 

 ب/ المكتوبة بالعربية:
تأّسست الّرواية الّنسوية اعبزائرية  على ؾبموعة من اؼبرجعيات، تشًتؾ يف أغلبها مع الّرواية   

ة، الغربية و اؼبباشرة أي الواقع الذي كاف أكثر اؼبشرقي ات:واليت يبكن حصرىا يف اؼبرجعي ذّكوريةال
 حضورًا وبروزًا يف تشكيل الّرواية.

الواقع أّف اإلبداع الّروائي للمرأة اعبزائرية يُعّد ضمن تقاليد الكتابة اليت دأبت عليها فبارستها،   
يات مدرسة ـ تاريخ صدور رواية )من يوم0646فأّوؿ ظهور ؽبذا اإلبداع بالّلساف العريب كاف سنة 

مانينيات، رغم ما شهدتو اؼبرحلة من ذبديٍد وتنوٍّع ملحوٍظ يف الّتجربة حرّة لزىور ونيسي(، ويف الثّ 
الّروائية الذّكورية إاّل أنّنا مل قبد وال عمبًل واحًدا نسويًا "فبينما قبد أّف القصة القصَتة بذلت جهوًدا 

الكيف نرى أّف الّرواية بقيت راكدة فإذا كاف  أكثر من طوير من ناحية الكمّ مستفيضة يف سبيل التّ 
 . 1ىناؾ من مربّر يبكن الّتذرّع بو خبلؿ فًتة االحتبلؿ فإّف اغبجة تنعدـ بعد االستقبلؿ"

  –( 0وابتداًء من الّتسعينيات، تّوجت الّساحة األدبية بأعماؿ روائية نسوية ـبتلفة )ينظر اؼبلحق )
 (.0104إىل  0646كرونولوجيا الّرواية من 

واية الّنسوية عن اؽبواجس اليت تؤرؽ اؼبرأةوالّشواغل اليت ربيط ُّا؛ تكشف اؼبتوف اغبكائية للرّ   
متغَّتات )سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية( ما يعّلل  نإذ مل تكن دبنأى عم ا وبدث يف اَّتمع م

 ورة، اإلرىاب(.لكربى )االستعمار، الثّ بالقضايا الوطنية ا -ايلبالتّ –إدراكها ؼباىية الكتابة وارتباطها 
فًتة الّتسعينيات أو العشرية ؛2بتعبَت ناصر حامد أبو زيدويف الّسياؽ اؼبتخم بالعنف واإلرىاب   

وقعها وتُعّدؿ بوصلة عبلقاهتا داخلًيا وخارجًيا، مالّسوداء، كانت اعبزائر ال تزاؿ ترّتب أغراضها وربّدد 
)ذاكرة اعبسد ألحبلـ مستغامبي  اوى ربع قرٍف من الّزمن جاءت روايتاليت مل يبِض على استقبلؽبا س

( يف عّز األزمة اليت طبعت جزائر الّتسعينيات 0663( و)لوقبة والغوؿ لزىور ونيسي 0663
اؼبعطوب، وىو ما جّسدتو أغلب روايات احملنة: ذاكرة اعبسد،  ولتحتضن الوطن اعبريح وتكتب راىن

حبلـ مستغامبي، بُت فكي وطن لزىرة ديك وتاء اػبجل لفضيلة الفاروؽ فوضى اغبواس، عابر سرير أل
إىل  وغَتىا من الّنصوص اليت استثمرت اؼبناخ الفجائعي يف تشكيل متنها اغبكائي ما "دفع بكتاباهتن  

حىت غدت 3ياسية للّسلطة واعبماعات اإلسبلمية اؼبسّلحة على حّد سواء"مداىا يف نقديتها السّ 
ستاذ وذة بأوضاع الفتنة ودبناخات االرىاب، تقوؿ زىرة ديك على لساف بطلها األالّرواية مأخ

                                                           

 .30(، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص 0634-0602عايدة أديب بامية: تطور األدب القصصي اعبزائري ) -1

 .39ناصر حامد أبو زيد : دوائر اػبوؼ ،ص -2
 .31وشوشة بن صبعة: الرواية النسائية اعبزائرية، ص ب -3
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اعبامعي/عمر"كل اؼبؤّشرات تؤّكد أّف مارد اؼبوت سبّكن من العربدة واعبري يف كّل األزقة واألحياء،يقفز 
ف جبنوف ويعبث بكّل شيء بأشجارىا وأحجارىا ،ينشب ـبالبو يف رقاب اػبلق ويبلحقهم يف كّل مكا

وزماف ،..كّل الفتحات والثّقوب استحالت إىل عيوف قاتلة مًتّبصة ..اؽببلؾ بات يًتّصد كّل شيء 
هم شيًئا،ال تعٍت شيًئا كّل ما تتمنّاه أف تبقى على قيد فحّي وقد ربّوؿ النّاس إىل أشياء تتحّرؾ ..ال ت

 .1اغبياة وال تقع بُت ـبالب مارد اؼبوت"
من نصوصها  الّنسوية اعبزائرية ذات الّتعبَت العريب على البراط عدد مهمّ  تكشف اؼبدّونة الّروائيةكما 

نساؽ عن اؼبختلف من األ ويف مذىب الّتجريب ،حبثّا عن اؼبغاير يف أشكاؿ الكتابة وأدوات الّسرد ، 
ال "اعبمالية القادرة على صياغة اشكاليات اعبزائر يف تارىبها اغبديث واؼبعاصر ،معٌت ذلك أّّنا 

مباط الّتقليدية يف ع لنظاـ مسبق وبكمها، وال إىل ذلك اؼبنطق اػبارجي الذي ربتكم إليو األزبض
الكتابة الّروائية ،إمّبا تستمد نظامها من داخلها وكذلك منطقها اػباص ُّا من خبلؿ تكسَت اؼبيثاؽ 

 . 2"الّسردي اؼبتداوؿ والّتخّلص من مبطّية بنيانو
واية الّنسوية اعبزائرية يف ع اؼبرأة بؤرة اؼبنت اغبكائي يف الرّ يف الّضفة األخرى، شّكل موضو   

أبعاده اؼبختلفة الّنفسية، االجتماعية والثّقافية بطرٍؽ فنّية تتباين وطبيعة اؼبوقف حيث "تتأّسس على 
، 3امتة اليت يتداخل فيها الواقعي واؼبتخّيل اغبقيقي واغبلمي"أشكاؿ من اؼبكاشفة واالعًتافات الصّ 

اّ واغبضاري، وإف كانت يف األغلب صورة مأساوية ياسي والذّ أف تنسى عبلقاهتا بالواقع السّ دوف 
 .)اغتصاب، ضحية اإلرىاب أو اَّتمع، االنتحار...(

ومن البوح إىل السَتذاّ إىل االعًتافات ، اكتسبت اؼبرأة معجًما جديًدا وأسلوبًا ـبتلًفا يف الّتعاطي مع 
أو يف ثيماهتا وحىت يف مرجعياهتا لتبدع نصًّا سرديًا يغٍت اؼبشهد  سكوت عنواؼبواضيع اليت خرقت اؼب

 االبداعي اعبزائري خصوبًة ويساىم يف تطوير أسئلة الّنقد.
كذلك فإّف توظيف الكاتبات للبعد السيكولوجي يف سردىّن مّيز أعماؽبّن ،ألّّنّن تفّنّن يف رصد 

ن الّذات والّتعامل معها ،فكاف لزوًما الّلجوء إىل ضمَت انفعاالت األبطاؿ والوصوؿ إىل أعمق نقطة م
تجارُّّن،وىو ما مبّثل لو ُّذا اؼبقطع من رواية اعًتافات امرأة لصوصية اػباؼبتكّلم وفق تشكيل أحاؿ 

قت ستارة صميت ورحلت عرب رموشك الكثيفة مزّ اعًتؼ أّنٍت ":لبنت اؼبعمورة بنور عائشة ،تقوؿ
 ك..فبل جـر إف أبديت اعًتايف والّتخّلص من حّب أوقعٍت يف االعًتاؼ ..ألسرؽ الّسكوف من دمعات

                                                           

 .49،ص2000زىرة ديك :بُت فكي وطن،منشورات التبيُت اعباحظية، -1
 .365،ص 1999بوشوشة بن صبعة : اذّباىات الرواية يف اؼبغرب العريب،تونس ، -2
 .42، ص 0112، اؼبغاربية للطباعة والنشر، تونس، 0ة، طبوشوشة بن صبعة: سردية التجريب وحداثة السردية يف الرواية العربية اعبزائري -3
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ظات اؼبختصرة وهترب من سبّردي حقيقيت اؼبرفوضة..،أعًتؼ...أعًتؼ باّنزامي حفتستحيل اللّ 
كأّنٍت أودعك سرًا   عمرىا الّضائع على شفتيك .. وبانسحايب اؼبطّرز بآللئ ألواٍل..امرأة تلملم شتات

ا..تركتٍت جبسد ؿبمـو أىذي حبقيقة أحاسيسي اليت ىزمتٍت أماـ وسامتك،فأكتشفت أّنٍت وهتجرٍل علنً 
على وشك أف أضع قبلة على خّدؾ البارد لتتحّوؿ إىل فوضى بداخلي وجنوف يهزمٍت وغبظة حزف 

 1تدىشٍت حينما أعًتؼ"
عات ظّل يات اعبزائريات عوامل األنوثة جبرأة قّل نظَتىا على موضو ئواكما جّسدت الرّ   

االقًتاب منها ؿبّرًما كحديثهن عن: اغبّب، الّزواج، الّطبلؽ، الّتعدد، اعبنس، العذرية، الّشذوذ...، 
اكرة "وىو متخم جاعبلت من اعبسد األنثوي ؾبااًل للكتابة، زُبتصر عربه اؼبسافات واغبروب والذّ 

ا، إّف اعبسد يلّخص تطّلعات دة، معتمدة على ألق الّلغة قبل أف تودعها جسدىبفضاءات رمزية متعدّ 
اية "لن نبيع العمر" لزىرة مبارؾ و"أحزاف و مثلما قبده يف ر  2"ومظاىر استعبادىنّ  الّنساء وإحباطاهتنّ 

 امرأة من برج اؼبيزاف" لياظبينة صاٌف ورواييت "شهقة الفرس" و"لعاب احملربة" لسارة حيدر
اؼبنت الّروائي إىل سرد للجسد يف عنفوانو ورواية"اكتشاؼ الّشهوة" لفضيلة الفاروؽ حىت يتحّوؿ 

إيس،أيّها اَّنوف،إٍّل امرأة متزّوجة؟...نبست ...:"ورغباتو وحيث الولع والعذاب تقوؿ فضيلة الفاروؽ
وؽبذا،قبل أف نفًتؽ  لو ،فأغلق فمي بأصابعو،وأشار يل أف أسكت.يف اػبارج كاف للمطر حديث آخر

ّملة برائحتو وأنفاسو،ووقع شهوتو،وأصبح من الّصعب علّي أف قّبلتو مرة أخرى ،وعدت إىل البيت ،ؿب
يقاع نفسو ،إذ ىناؾ شيئ ما فقدتو، أو كسبتو من قبلتو تلك ،شيء صعب علّي أعيش ؾبّدًدا باال

 3ولكّنو احتواٍل وعّشش يف كّل خبليا جسدي ،وأصبح يسيطر على سلوكي اليومي"تفسَته 
ة،ال تقوؿ ذلك إالّ يف عبلقتها بالقهر،سواء اجتماعي ،سياسي،أو فالّرواية تقوؿ اغبّب واعبنس والّشهو 

االغًتاب عن القيم ،عن األىل ،الّسجن واالعتقاؿ،العنف واألمل واؽبذياف،اعبنوف واؼبوت،ليكوف 
 .4اعبنس ىنا حكاية اعبسد اؼبقهور اؼبعّذب من العامل الفاسد ،من زمن اػبيانة والقتل 

روادي ؽبا يف نٍص أنثوي مغاير للّنص كسر حاجز اغبصار الطّ ىذه الّنصوص وأخرى، حاولت    
الذّكوري، ويف مواجهتها للّرجل / اآلخر، تقّدمو بصورة اؼبذنب مقابل اؼبرأة الّضحية اليت عانت 

                                                           

 .46،47،ص  2007بنور عائشة بنت اؼبعمورة: اعًتافات امرأة ،منشورات اغبرب ،اعبزائر ،-1
 .10 ، ص0102، منشورات دفاتر االختبلؼ، اؼبغرب، 0عبد النور إدريس: التمثبلت الثقافية للجسد األنثوي، الرواية النسائية أمبوذًجا، ط -2

 .30،ص2006،رياض الريس للكتب والنشر ،بَتوت،2فضيلة الفاروؽ : اكتشاؼ الّشهوة ، ط -3
،منشورات ـبرب ربليل اػبطاب، 4ينظر:حسن اؼبودف:جدؿ اعبسد والكتابة يف رواية أشجار القيامة للروائي بشَت مفيت، ضمن ؾبلة اػبطاب ،ع -4

 .61،62ص ص،2009اعبزائر،وزو،تزي جامعة 
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ره أخريات أنانيّا كّل ما يهّمو إطفاء وتصوّ ،لّنساء اأو تُقّدمو عاجزًا عن إشباع غرائز  ،اػبيبات يف حّبو
بالفشل أو االنفصاؿ على  صو ر ساعًيا كبو الّشذوذ، وحكم أغلبهنّ يفكَت يف شريكتو و لتّ ناره دوف ا

، فبّا يدفع الّزوجات للبحث عن حّل آخر بعيًدا عن الّزوج عبلقة معظم األزواج يف رواياهتنّ 
بيولوجية لذلك هبد اؼبتأّمل للمسار الّسردي الّنسوي اعبزائري أّف جسد اؼبرأة بتغَّتاتو ال .1اؼبتسّلط

وأشبو بلغة الّسرد اليت ينربي  وبسرعة ربّولو أشبو بالّساحة السياسية اليت تشهد الّتحوالت والبّلاستقرار
االنزياح إثرىا مكثّػًفا مشحونًا حبمولتو الّلفظية اؼبشّبعة بًتاكمات اػبصوصية ،لذلك فتشكبلت اؼبادة 

 .الّذاكرة وتداعياهتا الّسردية لديها تنجذب إىل عاؼبها الّداخلي الذي تصنعو
حيل فيو الّلغة حبلى بالّداللة توفق ذلك تسعى الّرواية اعبزائرية إىل ربقيق لذة الّسرد ومتعتو ،تس   

،تدّوف اخًتاقاتو وتفضح خطاباتو ،وداخل ىذا اؼبنظور اؼبغاير تبحث األنثى عن اغبقيقة داخل ذاهتا 
وبُت الّذات واَّتمع ،وبينها والوجود،وكعادهتا  وداخل جسدىا من خبلؿ العبلقة بُت الّذات ونفسها
شياء اليت ذبتاح الّنص تقوؿ:" وبدث للغة أف أحبلـ مستغامبي ربسن االصغاء إىل ظبلؿ ىذه األ

تكوف أصبل منّا ،بل كبن نتجّمل بالكلمات ،لبتارىا كما لبتار ثيابنا ،حسب مزاجنا ونوايانا،ىنالك 
ؽبا ،ذات الّشفافية الفاضحة،كامرأة خارجة توًّا من البحر بثوب أيًضا ،تلك الكلمات اليت ال لوف 

خفيف ملتصق جبسدىا،إّّنا األخطر حتًما ،ألّّنا ملتصقة بنا حّد تقمصنا.وىذا الّرجل الذي كاف 
يصرُّ على الّصمت ..مازاؿ يربكٍت يف كّل حاالتو ،حىت عندما ىبلع صمتو..ويلبس صّو وكلماّ 

 2اؼببّللة.."
سوية أمكنو تسريد اؼبوضوعات والقضايا اليت تلهث ُّا وائية النّ تيح لو االقًتاب من اؼبتوف الرّ والذي أُ 

،وخببلؼ اؼبناخ الّتوفيقي الذي ساد،ظهر ات األنثوية وىي تعيش ذبربة اػبروج من دائرة اعبدؿ الذّ 
عة اليت سّببت قلق ّردي الذي مّيز بعض نصوصهّن والّتحّرر من الّسلطة الذّكورية القامماؼبناخ التّ 

إىل الّتواجد كذات معًتؼ ُّا موجودة يف  ألجل فرض الوجود اجتماعًيا،اغبريّة البطبلت يف نشداّنن  
 ، فتمّيز نّصها ب:ذاهتا

 أخرى . والّتشّذر الّصامت تارةً  ق الّصاخب تارةً اعتماد الّنص على الّتدفّ -0
 حضور صوت األنا ، فاؼبرأة تكتب ذاهتا ولذاهتا.-0
 شيوع الوحدات السيميائية الّدالة على : -3

                                                           

 www.alnoor.se.article،1ينظر: الكبَت الداديسي: يف الرواية اعبزائرية النسائية،جّسع للّتو -1
 .32،ص1998،دار اآلداب ،بَتوت،5أحبلـ مستغامبي: فوضى اغبواس ، ط -2
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 األنثى )األمومة ، االكسسوارات ، الزّينة ...(*
 الّرجل)اغبب، اعبسد، اػبيانة...(*
 والظّلم واؼبعاناة من قهر األعراؼ واَّتمع. اغبزف*
 الّشعػػر: -ىػ

صفاء األنواع،  تتنازع الّشعرية العربية اليـو أمباط ـبتلفة عّجلت باإلجهاز على ما تبقى من  
ت من فضاءات القصيدة و"لئن كانت الكتابة يف اؼباضي، خريطة رظبت عليها حدود األنواع عَ س  وَ 

وعّينت رفوفها وأدراجها وكاف على كّل من يدخل إليها أف يقّدـ كالزّائر أوراؽ اعتماده الّنوعّية اػباصة 
خل إليها ىو وحده الغازي اؼبخلخل الذي فإّف ىذه اػبريطة اليـو بيضاء دوف أدراج وال رفوؼ، والّدا

 .1رمى عبلمة الزيارة ورفع عبلمة الغزو"
الت اليت عرفتها الّساحة اإلبداعية الّشعرية ومل يكن الّشعر الّنسوي اعبزائري دبنأى عن الّتحوّ   

لوجي باعبزائر "بداية من الّثمانينيات من القرف العشرين وما بعدىا، فبعد أفوؿ قبم الّشعر األيديو 
يتحّطم الّصنم )الّتوجو االشًتاكي( ورظبت من األحبلـ واآلماؿ ما سقط فجأة بسقوط إمرباطورية 

 .2الورؽ )االرّباد الّسوفياّ( اليت كانت تسنده، فتفّتحت األعُت على واقع جديد"
جريب سوي حراكو يف حّيز الّتجاوز والتّ من كّل ربديد تارىبي هبد الّنص النّ  تحّررويف الّصدى اؼب

 ياهتا من خبلؿ سبظهرىا الّشكلي:والّتقّدـ داخل مستوجبات الّلحظة ومبلمح أخرى يبكن رصد ذبلّ 
 

 أ/ القصيدة العمودية:
ل على معطيات تيح لنا الّتطفّ يالواقع أّف االغًتاؼ من اؼبعُت الّشعري الّنسوي اعبزائري،   

ّتتابع من الفيض الّشعري الذي يقـو على ، ويقودنا إىل ذلك ال3"الّشكل الواحد، األوحد والّنهائي"
حُت تعلن القصيدة عن أجبديتها وتسنُّ قانوّنا  4"وحدة البيت وعلى اؼبعٌت اؼبوقوؼ بالوزف والقافية"

و"تنهج يف بنائها الظّاىري أي يف ىيكلها اؼبعماري ّنًجا تراكمًيا حيث تسيطر فكرة الّزمن اؼبطلق يف 
 5.مقابل االستمرارية والّديبومة"

                                                           

 .303ينظر: أدونيس: الثابت واؼبتحّوؿ، صدمة اغبداثة، ص  -1

من دّس خف سيباويو يف الّرمل لعبد الرزاؽ بوكبة، دار األؼبعية للنشر والتوزيع، اعبزائر، نصوص –ؿبمد عروس: التجريب يف الشعر اعبزائري اؼبعاصر  -2
 .013، ص 0101

 .011، ص 0113، منشورات االختبلؼ، اعبزائر، 0مشري بن خليفة: القصيدة اغبديثة يف النقد العريب اؼبعاصر، ط -3

 .61اؼبرجع نفسو، ص  -4

 .00، ص 0651، اعبزائر، 26، ع03نثرية، ضمن ؾبلة آماؿ، سربيعة جلطي: صباليات القصيدة ال -5
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ـبالفة بذلك ما كاد يستقر يف  -على قلتهنّ –فالّشاعرات اعبزائريات يكتنب بإتقاف القصائد العمودية 
د ارتكازىّن على الّنموذج اغبّر أو قصيدة الّنثر، فكاف لقصيدة ُّا وتؤكّ  وعينا من صفٍة تنفي عبلقتهنّ 

 -ر ظهورهرغم تأخّ –الّشطرين تواجٌد معترٌب يف ذبربة الّشعر الّنسوي اعبزائر 
 خالدية جاب اهلل:الّشاعرة تقوؿ 

1 
يقّدـ ىذا الفضاء الّنصي نفسو عبلمة دالّة على الّنموذج الّشعري العمودي وفق الّصورة اليت ينسحب 
ُّا سواد الكتابة على بياض الورقة، حيث تتوازى األشطر وتتقابل أفقًيا "وفق شكٍل هبنح لبلستطالة، 

اؼبكونة أفقًيا يف حدود شطرين متقابلُت يف خٍط واحٍد، تفصل بينهما  حبيث يتمُّ فيو رصف الوحدات
لُت مبوذًجا تتواىل أسفلو األبيات األخرى موازيًة لو عموديًا، مفسحًة اَّاؿ لتواٍز مساحة بيضاء، مشكّ 

ىندسي ثالث تنتظم وفقو األعمدة البيضاء الّثبلثة اؼبمتّدة يف حافات األشطر وما بينها بشكٍل 
وىي فراغات بيضاء تنفتح على بعضها من األسفل ومن األعلى بواسطة عمودين أبيضُت  عمودي

وفق ىذه اؼبعمارية ينتظم نص خالدية جاب اهلل كما يف  2متوازيُت وبّداف الّنص يف البداية والّنهاية"
 كل اآلّ:الشّ 
 

                                                           

 .81،ص  2009خالدية جاب اهلل : للحزف مبلئكة ربرسو ،منشورات أىل القلم ، -1
 .033،ص0660،اؼبركز الثقايف العريب،بَتوت، الدار البيضاء،0ؿبمد اؼباكري:الشكل واػبطاب ،مدخل لتحليل ظاىراّ،ط-2
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وجهها "شطر الّشعر  رغم موجة الّتحديث اؼبفتوح على الّنثري إاّل أّف خالدية جاب اهلل تويّل 

؛ أٌّف عليها الّنسق يف تشكيلو وأغّبت عليو يف 1اعبميل اؼبوزوف بشكل تستوي فيو حريتو وعموديتو"
، تقوؿ معّللة سبب انسياقها "وجدت فيو ضاليت وراحيت اإلبداعية يف غَت مياىو العذبة ىاطريقة تعبَت 

ألّوؿ يف مساحاتو أجد الكثَت من األلفة، الزالؿ ال أجيد السباحة كأّي ظبكٍة تنبض باغبب لنهرىا ا
وسيقاه غذاء الّروح ىي روح القصيدة ونبضها ترقص حرويف على عزفها اؼبثَت للوجداف فيمتِشُق مف

 .2قوامها للقارئُت"
غَت أّف الّسؤاؿ الثقايف الذي يواجهنا يف ىذا الّصدد يتعّلق بنسوية الكتابة خصوًصا يف 

العمود رمزًا ذكوريًا يضيق باؼبرأة الّشاعرة  اهاكو لقيم األنوثة حىت غدالّشكل العمودي الذي طاؿ انت
                                  ّف ىذه القصيدة إنبنت على اشًتاطات صارمة ومنظومة قّيم جاىزة صبالية ومعرفية، أو تضيق ىي بو أل

تفظة بقداسة الّشكل الثّابت، ذلك  تزاؿ الّذائقة العربية مثقلة ُّا ومشحونة بذاكرة الفحولة وؿبوال
س شرعة اؼبوروث على اعتبار ما فيو من سبّسك بعمود الّشعر / عمود الفحولة، الّشكل الذي يؤسّ 

ليستحيل اؽبيكل العمودي / الّشكل الّنموذج؛ العصب اؼبرئي يف ؾبرى الّنص الّشعري ذبسيًدا غبياده 
 " للقصيدة / الّتناظر العمودي بُت األبيات.Symétrieأطَتي الذي يفرض البناء السيمًتي "التّ 

                                                           

 .143أنيث،صيوسف وغليسي:خطاب التّ  -1

   10:31/ الساعة  0103سبتمرب  03(، 0101ماي  00حوار مع خالدية جاب اهلل / حاورهتا نوارة غبرش،جريدة النصر ، )-2
www.fobyaa.com

http://www.fobyaa.com/
http://www.fobyaa.com/
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ال يبكن  ًياأساس اومع كّل ذلك عّززت الّشاعرة اعبزائرية وجودىا وحضورىا يف الّساحة األدبية ركنً 
ص من مضاعفات ذاؾ الوضع الذي ابتدعتو الثّقافة الفحولية تغييًبا بفطرهتا للّتخلّ  نكرانو مستعينةً 

لّذي فرضو الّتصنيف القسري منذ "قّلل اؼبعري من قيمة ليلى األخيلية إذ ا،لئلنساٍل، الفٍت والثّقايف 
" رغم إعجاب كّل من الفرزدؽ وأيب نواس وأيب سبّاـ بشعريتها كما هاعترب شعرىا بأنّو "حسن ظاىر 

سخر من شعر اػبنساء اليت طاؼبا اكبدر ُّا الّتصنيف الفحويل للّشعر إىل مستوى البكاء بسبب 
عطالة ؾبازىا، كذلك عّلق بشار هتمتو األبدية على الّنص الشعري األنثوي بوصاية ضعف ـبيلتها و 

ر ، ىل معٌت ذلك أّف ىذا الّتصوّ 1نقدية صارمة فربأيو "مل تقل امرأة شعرًا قّط، إاّل تبُّت الّضعف فيو"
شعرية الّرجل اؼبهيمنة؟  ط يف الّتقليد معوبصر الّنص الّنسوي يف دائرة الّتبعية الّتعبَتية والّشعورية والّتورّ 

د وكسر عمود ؟ أـ أنّو مكر األنثى يف هتيئة اؼبناخ للّتمرّ بتأنيث نّصهااعرة تتحّداه أـ أّّنا أي الشّ 
الفحولة؟ ما ىو الّنص الذي يكتبو الّرجل / الّشاعر وال تستطيع األنثى / الّشاعرة كتابتو؟ وإذا كانت 

 ؿ االستحواذ على كل شيء؟اإلجابة بالّنفي، فهل ىبّوؿ ؽبم / الّرجا
 ب/ الّشعر الحّر:

الشّك أّف ىذا اؼبنحى اؼبغاير الذي أُلغي فيو الّروي والقافية وأُلغي االلتزاـ بعدد ؿبّدد من 
)صدر+عجز( إىل  نظاـ البيت الّشعريالّتفعيبلت وانكسر العمود الفقري للقصيدة االنتقاؿ من 

الّشعورية، يؤّكد تعاليات اؼبنجز اإلبداعي اغبّر على وإخضاعو إىل الّدفقة  الّسطر الّشعري نظاـ
حُت أطاحت برقابة ووصاية اؼبقاييس اؼبوروثة وأكثر من  2صّية"قليدية وفبارستها النّ "اخًتاؽ سور التّ 

.أماـ ىذا اؼبنعطف الّشعري اعبديد، كاف 3آخر للّتعبَت الّشعري" اذلك كّلو أّّنا أثبتت أّف ىناؾ طريق
كاتبة اعبزائرية من االستمرار عرب الّتخطي والّتجاوز لبلنفبلت من وثنية اعبنس البد ؼبشروع ال

ل واالنتظاـ، حىت أصبحت "القصيدة اعبديدة نفًسا واحًدا أو تكاد اإلبداعي واالنفراد حبرية الّتشكّ 
ولوجي يتخّلل ذلك وقفات ارتياح البد منها للمتابعة وىذه الوقفات ترتبط يف اإلنساف بالعاؼبُت الفسي

 .4والنفساٍل على الّسواء"

                                                           

 .05-04ؿبمد العباس: سادنات القمر، ، صص  -1

 .16، ص 0110، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، 0، ط0وإبداالهتا، جؿبمد بنيس: الشعر العريب اغبديث، بنياتو  -2

، ص 0113،ديسمرب01عبد السبلـ صحراوي: مولد اغبداثة العربية يف األدب اؼبعاصر، ضمن ؾبلة العلـو االنسانية، جتمعة منتوري،قسنطينة،ع -3
035. 

 .26، ص 0661، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، 0اؼبعنوية، طعزالدين إظباعيل: الشعر العريب اؼبعاصر، قضاياه وظواىره الفنية و  -4
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جربة أف ينطلق من ذات الّشاعر ليحّدد الّشكل الذي تتجّسد فيو التّ  -ىنا–وباوؿ  عزالدين إظباعيل 
ّف ىذا الّنمط ىبتلف عن القصيدة الكبلسيكية "بأكثر من الوزف والقافية، زبتلف باغبركة، فالقصيدة أل

ر العنصر الّضروري إلبراز ناحية الّتفاعل يف مراحل تطوّ  عندما تفقد اغبركة تفقد عنصر الّصراع وىو
 .2"بنية حّية تنبض بإيقاع الّتجربة"لكأّف القصيدة  1القصيدة"

ها س الّشاعرة اعبزائرية نصّ الت الّشعرية، عندما تؤسّ ويطفو ال ؿبالة على سطح ىذا االذباه ّنج الّتحوّ 
عمودي وكسر الوالء للّسيادة وتطويع الّسطر بطريقة ُتدىش اؼبتلقي بقدرهتا على سحب الّشكل ال

 :3"خيبةالّشعري كما تُريده وبالّشكل الذي تُريد، قبد ذلك يف مبوذج زىرة بلعالية يف قصيدة "
 

 
ل الّنص يُوّجو بصر اؼبتلقي كبو رسم خطوط تصل بُت الّنقاط الرّئيسية لزواياه اؼبضّلعة فبّا تأمّ  إفّ 

ن ىندسة القصيدة القديبة حيث كسرت الّشاعرة نظاـ الّشطرين يفضي إىل تشكيل بنية مغايرة ع
وازي ومن جهة أخرى أَتى توزيع الوحدات الّلسانية وحّولت األبيات إىل أسطر شعرية مبنّية على التّ 

على سطح الورقة بشكٍل متفاوت حيث تتفاوت أطواؿ األسطر الّشعرية بُت كلمة يف أقصر سطٍر 
                                                           

 .25، ص 0653، الشركة العاؼبية للكتاب، دار الكتاب الّلبناٍل، بَتوت، 0ؿبمد ضبود: اغبداثة يف الشعر العريب اؼبعاصر، ط -1

 .043عزالدين إظباعيل: الشعر العريب اؼبعاصر، ص  -2

 .16،17،ص ص 2007رات أرتستيك ،زىرة بلعالية :ما مل أقلو لك ،منشو  -3
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، 2، س1)بُت س 1، كما وظّفت "تقنية الّتساوي الّسطري الّضمٍت"وأربعة كلماٍت يف أطوؿ سطرٍ 
ا إىل ربديد ؾبموعة من األنظمة الّشفرية ي اؼبتلقي نفسو مضطرًّ ف( ىوذا "يل01، س6( و)س3س

 .2ابطة غبركة الّنص الذي يتلّقاُه"الضّ 
ؼبقًتحات الّنص الذي كاف باألمس أسَت الّشكل الواحد والُبعد الواحد، ىبتزؿ اليـو كّل ا

أسيس لو يف اعبمالية للممارسة الّشعرية يف منجز الّشعر اغبّر، وىذا ما حاولت الّشاعرة اعبزائرية التّ 
سبّثل شعري يقود اليقُت الّشعري إىل أنساؽ ىبلمية وطاقات لغوية وتشكيبلت إيقاعية تتواءـ مع 

 طابع اغبياة وُتساير راىًنا موغٍل يف طلب اغبداثة.
سبّثل سطرًا آخرًا، وسبّثل ؾبتمعة دااًل  (غيرتي الّساكنة)سُبثل سطرًا شعريًا و (ناغير )إّف كلمة 

 لنا فهمها دبعزؿ عن الّنص كّلو، لذلك سعى ىذا د فيو كّل سطر وحدًة دالليًة وال يتسٌّت ًبا، هبسّ مركّ 
 األوزاف عري حاوؿ الّتجديد يفالّشعر "إىل الّتجديد يف أدّؽ بنية فمثلما سعى ربطيم البيت الشّ 

الّشعرية، والّشعر العريب القدَل مضبوط وفق نظامها ومل يستطع اػبروج عنها وحركة اغبداثة رامت إىل 
 . 3إعادة بناء اؼبعطى القبلي من أوزاٍف وقواٍؼ، ويف البدء شّوشت الّنظاـ"

حاجتها يتماشى و  ،بناًء على ذلك تغدو قصيدة الّتفعيلة عند الّشاعرة اعبزائرية بناًءا فنّػًيا
للّتعبَت عن ذبربتها الكيانية ورؤياىا اؼببدعة، بوصفها "حادثة ثقافية )...( وبوصفها ربّواًل يف الّنسق 

 4الّذىٍت لرؤية الّذات لذاهتا..."
 تقوؿ وسيلة بوسيس كذلك:

 "لمحة
 بسمة
 كلمة
 ومضة
 دعوة
 قدـ

 خفقة
                                                           

 .045،ص 0115، النادي األديب بالرياض واؼبركز الثقايف العريب ،0ؿبمد الصفراٍل:التشكيل البصري يف الشعر العريب اغبديث، ط  -1

 .013، ص 0662ينظر: يوري لوسباف: ربليل النص الشعري، بنية القصيدة، تر: ؿبمد فتوح اضبد، دار اؼبعارؼ، القاىرة،  -2

 .000-001ص -، ص0101، دار ميم للنشر، اعبزائر، 0رواية وبياوي: البنية والداللة يف شعر أدونيس، ط -3

 .31عبد اهلل الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ اؼبختلف، ص  -4
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 نشوة
 لثم

 رقدة
 يقظة
 ليَتو

 لم يكن
 ما رأت

 1"حلًما
ة بالّتجريب يف كتابة قصائدىا، لذا قبد يف شعرىا نظاًما لتنسيق البياض وسيس مهتمّ تبدو وسيلة ب

( "اليت ىي ليست عنوانًا أحاديةالذي وبيط بو، معتمدًة على نظاـ الكلمة/الّسطر يف قصيدة )
 لقصيدة بقدر ما ىي إشارة ذبنيسية إىل نوٍع من الّتجريب الّشعري الّسريايل يف ما يعرؼ بػ: القصيدة

 .2األحادية اليت زبتزؿ بيتها يف كلمة واحدة"
مل تتوّقف عند حدود الّشكل فقط، بل تشابكت مع اؼبعٌت،  رياليالمّد السّ ويبدو أف موجة 

عرية اعبدار الفاصل بُت الوعي والبّلوعي، فتسقط الكلمات/ األسطر الشّ  "الحلم"حيث هُبسٍّد 
ىي حالة غياب عن "اليقظة"شأف الّسرياليُت ترى أّف ة، والّشاعرة دثالة من تِلقائها يف صورة جدينم

 رغباهتا يف الوصوؿ إىل أىدافها اؼبنشودة، لذا رباوؿ الّشاعرة اغبقيقة أو أّف حقائقها ىامشية ال تُليّب 
ل لشكٍل جديٍد، ىذا ىو اإلنساف أف تتجاوز الواقع بااللتجاء إىل اغبلم، أف تبتكر وعًيا جديًدا بالّتوسّ 

رياليُت "وبّقق آمالو يف سرد اغبلم إذ ال شيء ىنا يتدّخل بُت الواقع والّنائم كما ىي اغباؿ يف نظر السّ 
 .3قابة والعقل"يف اليقظة، حيث الرّ 

بعض كاتبات قصيدة الّنثر قد اعتمدّف ىذا الّنظاـ الّشبيو باغبّر يف  ذبب اإلشارة إىل أفّ 
لة طلباوي اليت مل يستطع كاىل سطرىا ( عبميشظايا، كما ىو اغباؿ يف ديواف )تشكيل نصوصهنّ 

                                                           

 .30، ص 0114وسيلة بوسيس: أربعوف وسيلة وغاية واحدة، الطباعة الشعبية للجيش، اعبزائر،  -1

 .012خطاب التأنيث، ص  يوسف وغليسي: -2

.043، ص 0660، دار الساقي، بَتوت، 0أدونيس: الصوفية والسريالية، ط -3

،وديواف 40،ص78ص(عطب الروح )،وديواّنا 26لزينب األعوج،ص (راقصة اؼبعبد)،ويف ديواف 86ص(اػبلخاؿ)*قبد ذلك يف ديواف حبيبة ؿبمدي 
 .61ص(صدى اؼبواؿ )ذا الّتمظهر األفقي للّنفس الّشعري القصَت يف ديواّنا ،يبتّد ى81،ص56،ص54لنادية نواصر ص(حديث زوليخة )
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زينب األعوج، ويقًتب من ىذا الّنسج ديواف و ومع حبيبة ؿبمدي ،كلمات   3ربّمل أكثر من 
  *طركلمة يف السّ   ّدؿنادية نواصر دبعل)حديث زوليخة( 

ص من معايَت ا دفعهّن للّتخلّ فبّ ،اعرات البلّّ انفلنت من األشكاؿ ونقيضها وغَتىّن من الشّ 
ؽ األديب اؼبألوفة واػبروج من األطر اليت تفرضها مراقبتها عليها "إّّنا الكتابة العفوية... اليت ّتذوّ ال

تيب واؼبواضعات وربرر من اليومي وعوائقو وتدفع الكاتب تفلت من اإلكراىات اآلتية من العقل الرّ 
 .1للخروج من أناه اؼبألوفة إىل فضاء آخر"

يبتنع الًّتابط دة،شعور هبعل الّصور والعبارات يف اؼبقطع متشذرمة ومتشرّ إّف اكتناه الّشاعرة يف البلّ 
"تشَت إىل الّنمط الفوضوي يف الّداللة والّتوزيع والّتنقيط الّنابع من كما مفرداهتا  كّل   الظّاىر بُت 

 .2ودفقها"الّتداعيات العفوية أو الكتابة اآللية... وتبلشي وتبّدد الًّتابط اؼبنطقي إثر تداعي اؼبعاٍل 
 ج/ قصيدة النّثر:

الّتخـو اؼبستكينة اآلمنة  الشّك أّف ؿبايثة األنثوي بالّشعري ىو اؼبدخل إىل فتنة اؼبكوث يف
اؼبتوّىم بُت الّنص واغبياة حُت تتوّلد مداراهتا باخًتاؽ  تلغي اػبطّ ،وخز الّذائقة جبرعات صبالية مغايرة و 

مارست خيانة  ،حق  اإلقامة الّشعرية ّشعرية / القصيدة النّثريةالّرجفة الُبٌت الّذاكرة، وحىت تناؿ ىذه 
والّتشويش على مألوفاهتا، ولئن وجب علينا مقارنة ىذا ،األعراؼ واالنقبلب اؼبفرداّ على الّلغة 

بيعة اإلشتغالية لّلغة وال يًتؾ منها سوى ثر عامة، لقلنا أنّو يدّمر الطّ عر الكبلسيكي وبالنّ الّشعر "بالشّ 
ى فوؽ فالكلمة تتشظّ  ،لغي حقيقتهايائزىا اؼبعجمية، وال يًتؾ للّروابط سوى حركتها وموسيقاىا و رك

سطر من العبلقات اؼبفرغة وتسلب من قواعد الّنحو والّصرؼ غائيتها لُتصبح تقطيًعا عروضًيا 
Prosodie  أو إمالة صوتيةInflexion "3تستمر يف البقاء لتقّدـ إلينا الكلمة. 

بعيًدا عن الّنمطية واعبمود ،دة الّنثر الّنسوية اعبزائرية بنفسها عن اػبطابية واؼبباشرة لتنأى قصي
لتتحّرؾ يف فضاء أوسع ببل  ،حُت تنزع الّسقف اإلبداعي اؼبقّدس الذي يبنح الّنص الفحويل ىالتو

ك حواجز أو تنظَتات "فالقصيدة اغبّية ال ترتبط بأّي نظريات بل بقدرهتا على أخذؾ وإدىاشِ 

                                                           

 .033أدونيس: الصوفية والسريالية ، ص  -1

ة العلمية أبو اغبسن أمُت مقدسي: مبلمح السريالية يف شعر أدونيس )كتابة التحوالت واؽبجرة يف أقاليم النهار والليل مبوذًجا(، ضمن ؾبلة اعبمعي -2
 .4ـ، ص 0103، خريف 05للغة العربية وآداُّا، ع اإليرانية

 .30، ص 0110، مركز اإلمباء اغبضاري، 0روالف بارت: الكتابة يف درجة الّصفر، تر: ؿبمد ندَل خشفة، ط -3
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يف  ىو أمللذلك فإّف رفض الّشكل أو الثّبات على شكل ما  ،1وإقناعك بأّّنا ربوي إبداًعا طازًجا"
 . 2الكبح والثّبات الذي قبده يف القصيدة الّتقليدية ربويل القصيدة إىل حركة وتوّثب ضدّ 

ونبُّت  ،ر كبَتوحىت نؤّكد اكبياز وتوّجو الّشاعرة اعبزائرية إىل ىذا الّشكل/قصيدة الّنثر باقتدا
الغرؼ الّشعرية األخرى )القصيدة العمودية والّشعر اغبّر(، اليت استودعت فيها الّشاعرة منجزىا آف 

ونو اإليقاعي كل يف  انصهاره مع كّل عناصر الكتابة وتصادمو مع منظومة عنيدة من األعراؼ أو الّتأمّ 
الّلجوء إىل العمل اإلحصائي لضبط اؼبسألة، الّذي يؤّكد حضوره عرب الّذائقة االعتيادية، كاف البد من 

 نوّضح ذلك يف اعبدوؿ اآلّ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اَّلس الوطٍت  ، عن3، ع13مصطفى عطية صبعة جودة: قصيدة النثر يف الشعر الكوييت اؼبعاصر تأصيل رؤيوي وصبايل، ضمن ؾبلة عامل الفكر، ـ -1
 .020، ص 0102مارس، -للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، يناير

 .025، ص 0664ينظر صبلح السروي: دراسات يف الشعر اؼبصري اؼبعاصر، سلسلة كتابات نقدية، اؽبيئة العامة لقصر الثقافة، القاىرة،   -2
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عّدد قصائد كّل  عناوين المجموعات الّشعرية الّنسوية
 ديواف

عدد القصائد 
 العمودية

 عدد القصائد
 الحّرة

 عدد القصائد
 النثرية

الّنسبة المئوية 
 للقصائد ع)%(

الّنسبة المئوية 
 للقصائد ح)%(

سبة المئوية النّ 
 للقصائد ف)%(

 00 100 00 00 39 00 39 1972على مرفأ األياـ، أحالـ مستغانمي ،
 00 100 00 00 26 00 26 1981راىبة في ديرىا الحزين، نادية نواصر،

 00 58.06 41.93 00 18 13 31 1983جزيرة حلم، نورة سعدي ،
 100 00 00 15 00 00 15 1983أرفض أف يدّجن االطفاؿ ، زينب االعوج ،
 100 00 00 00 00 00 12 1983تضاريس لوجو غير باريسي ،ربيعة جلطي ،

 100 00 00 20 00 00 20 1993أكاذيب سمكة ، أحالـ مستغانمي ،
 100 00 00 17 00 00 17 1993المملكة والمنفى ،حبيبة محمدي ،

 100 00 00 24 00 00 24 1996عابرة أوراسية ،نورة بوراس ،
 100 00 00 19 00 00 19 1999ـر ،فوزية لرادي ،بقايا ى

 100 00 00 25 00 00 25 2000ىذه المرة ،سليمى رحاؿ ،
 100 00 00 25 00 00 25 2000شظايا ،جميلة طلباوي ،

 12 32 56 03 08 14 25 2001بقايا الجرار، جميلة عظيمي زيداف ،
 100 00 00 33 00 00 33 2002كأس سوداء، نصيرة محمدي ،
 100 00 00 21 00 00 21 2002ممرات الغياب ،خيرة بغاديد ،

 100 00 00 20 00 00 20 2003من التي في المرآة؟، ربيعة جلطي ،
 100 00 00 21 00 00 21 2003أصابع أيلوؿ ،نورة سعدي ،

 100 00 00 12 00 00 12 2003حكاية الّدـ ، أـ سهاـ،
 100 00 00 22 00 00 22 2004نوافذ الوجع ،نوارة لحرش ،

 100 00 00 18 00 00 18 2004الّذاكرة الحزينة ،صليحة نعيجة ،
 100 00 00 11 00 00 11 2005والبحر أيًضا يغرؽ أحيانًا، شهرزاد بن يونس،

 100 00 00 16 00 00 16 2005صهوات الّريح ،نادية نواصر ،
 100 00 00 21 00 00 21 2006إغواءات ،سميرة قبلي ،

 100 00 00 21 00 00 21 2007،ابتساـ معلم ، حب في حب
 00 100 00 00 46 00 46 2007ما لم أقلو لك ، زىرة بلعالية ،
 00 76.92 23.07 00 10 03 13 2007فراشات الماء ،عقيلة مصدؽ ،
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 00 100 00 00 20 00 20 2007أربعوف وسيلة  وغاية واحدة ، وسيلة بوسيس، 
 00 00 100 00 00 28 28 2007عنكبوت في دمي ،مي غوؿ ،
 24.32 75.67 00 09 28 00 37 2007خفقات شاعرة ، نورة سعدي ،

 100 00 00 31 00 00 31 2007غجرية ، نصيرة محمدي ،
 100 00 00 16 00 00 16 2007ربّما ، راوية يحياوي ،

 100 00 00 27 00 00 27 2007افضاءات من زمن الّدىشة ، زىرة بوسكين ، 
 100 00 00 14 00 00 14 2008ىاب ، صورية إيناؿ، عطر الذّ 

 100 00 00 26 00 00 26 2009يـو إضافي للقيامة ،عدالة عساسلة ، 
 00 00 100 00 00 22 22 أشباح في المداد )فضيلة زياية(

 100 00 00 37 00 00 37 2009زمن النهيار البالىة ، صليحة نعيجة ،
 00 78.94 21.05 00 15 04 19 2009اهلل،  للحزف مالئكة تحرسو ،خالدية جاب

 00 00 100 00 00 44 44 2010باب الجّنة ، حنين عمر ،
 00 86.36 13.63 00 19 03 22 2011بحري يغرؽ أحيانًا ،عفاؼ فنوح ، 

 100 00 00 46 00 00 46 2012روح الّنهرين ، نصيرة محمدي ،
 100 00 00 12 00 00 12 2012مجازات الخوؼ ،صورية مطراني، 

 100 00 00 19 00 00 19 2012ما لم أبح بو لكم ،صليحة نعيجة،
 00 40 60 00 08 12 20 2013مسقط قلبي ،سمية محنش ،

 100 00 00 74 00 00 74 2013للّريح قالت الّشجرة ،منيرة سعدة خلخاؿ ،
 00 100 00 00 14 00 14 2014نوف ، نعيمة نقري،

 100 00 00 34 00 00 34 2015نمي،عليك الّلهفة  ،أحالـ مستغا
 100 00 00 41 00 00 41 2015في البدء كانت حواء ،زىرة خفيف ،

 100 00 00 24 00 00 24 2016تباريح الّروح ،زىرة خفيف ،
 100 00 00 21 00 00 21 2016كمكاف ال يعّوؿ عليو ،نوارة لحرش،

 100 00 00 35 00 00 35 2016نسياف أبيض ،نصيرة محمدي ،
 67.15 20.50 11.57 830 251 143 1236 المجموع:
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 سيمة اآلتية :ائج بالًتّ تًتجم النتّ 
 

 
 

 الّنسب المئوية ألنواع القصائد الّنسوية
 

ويف ؾباؿ زمٍت وىي نسبة عالية  %51,76أّف نسبة القصائد الّنثرية  اؼبدرّج الّتكرارييبدو من خبلؿ 
 5327لّشعر اغبر، حيث الّنسبة بينهما متقاربة إذ قبد من بُت مقارنًة بنسبة الّشعر العمودي واقصَت 

نّو أورغم ىذا الّتقارب إاّل .تفعيلًياا نصًّ  315وعموديًاا نصًّ  542يوجد منها و  قصيدة نثرية028ا،نصًّ 
 يبقى تقاربًا ظاىريًا، ألّف نزوع الّشاعرات كبو االختبلؼ باقتحاـ شعر الّتفعيلة مثّ قصيدة الّنثر أشدُّ.

 %011ة على نظاـ الّشطرين بنسبة فإىل جانب حنُت عمر اليت جاءت كّل قصائدىا عمودية مبنيّ 
(، كما قبده عند: نصَتة ؿبمدي، %11قبد شاعرات أخريات غي نَب ىذا الّنظاـ اؼبوروث سباًما )

 .صورية إيناؿ، وسيلة بوسيس، نوارة غبرش وغَتىنّ 
أي نظمت وفق شعر الّتفعيلة بوصفو عبلمة  ،ي للقصيدةومنهّن من عبأت إىل تأنيث الّنسق اإلبداع

وسيلة بوسيس يف "أربعوف وسيلة وغاية ذلك عند ، فنجد -بتعبَت الغذامي–على األنثوية الّشعرية 
إضافة إىل "ما مل أقلو لك" لزىراء   %011قصيدة حرّة أي بنسبة  01واحدة" الذي يتكّوف من 

 أيًضا. %011 بلعالية إذ وردت نسبة قصائدىا اغبرّة
ويأّ انكسار الّنموذج متساوقًا مع طروحات الّتغيَت اليت يشهدىا العامل وفق ديالكتيك حياّ يستلـز 

بتشكيل ـبتلف خارج قوانُت الثّبات على كبٍو ظاىٍر ،مغامرة الّشاعرة اعبزائرية القتحاـ الّتجربة الّشعرية 
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غامبي يف ديواّنا )عليك الّلهفة( الذي يتكّوف من إحصائًيا مع كاتبات قصيدة الّنثر. فنجد أحبلـ مست
، إضافة إىل نوارة غبرش يف ديواّنا %011قصيدة وقد كتبت كّلها وفق ىذا الّنمط بنسبة  31

 .أيضا كّلها نثرية،قصيدًة  00ؿ عليو( الذي وبوي )كمكاف ال يعوّ 
من خالدية جاب اهلل يف  يف اؼبقابل ىناؾ من نظمت باؼبزاوجة بُت الّشكلُت، مثلما قبده عند كلّ 

قصيدة،  06قصائد عمودية من أصل  1قصيدة حرّة و 02ديواّنا )للحزف مبلئكة ربرسو( إذ حوى 
 6ثرية قصيدة والقصائد النّ  05ونورة سعدي يف ديواّنا )خفقات شاعرة( زاوجت بُت القصائد اغبرّة )

 .(قصائدٍ 
اعرات اعبزائريات على األقل يف اعبانب لدى الشّ ا يشَت إىل أّف نزعة الّتجديد ومراودة االختبلؼ فبّ 

إىل ضمن سياٍؽ نصي ال ينتمي  ،الّشكلي أظهر من نزعة االستجابة للّنسق يف الّشكل العمودي
ىو جزء من ظاىرة اؼببلحظ أّف ىذا الّتمّرد ليس امتيازاً جزائرياً بل و  ،بللة الّشعرية الّسابقةنصوص السّ 

خطاب "يوسف وغليسي يف كتابو الّناقد قد ذىب ، ف أيضا عربية أوسع بل من حراؾ عاؼبي
، شاىًدا على اؽبجرة اعبماعية للّنسوة من نسق الّشعر العمودي إىل ملجأ قصيدة الّنثر إىل "الّتأنيث

ديوانًا نثريًا نسويًا جزائريًا ومئات القصائد اؼبنشورة يف  12قولو"بُت يدي ىذا البحث ما ال يقّل عن 
ت بأقبلـ شاعرات جزائريات مل يتح ؽبّن نشر ؾبموعاهتّن الّشعرية ،وىو كّم كبَت يشّكل اعبرائد واَّبّل 

من اؼبادة الّشعرية اؼبعروضة للّدراسة أي أّف اؽبوية الّنوعية ألغلب مواطنات اؼبدف  %51ما يقارب 
، ىذا االنثياؿ 1عرية"الّشعرية اعبزائرية تدّؿ على أّّنّن شاعرات من أصوؿ نثرية أو ردّبا ناثرات دببلمح ش

الّنسوي الّشعري العاـر عرب مطّية قصيدة الّنثر جعلو ىبالف من وصفوىا باػبنثوية حُت اعتربىا " 
 2جنساً شعرياً لطيفاً"

ويف تصريح ؽبا تشَت أماؿ موسى يف ؾبلة اغبياة الثّقافية بأّف" أغلب الّشاعرات العربيات اليـو يكتنب 
 3بة أنثوية بعيداً عن قوامة اعبهاز الّشعري الذّكوري"قصيدة الّنثر وتدعو إىل كتا

كانت 0113مسانبة الّشاعرات األردنيات حىت  كذلك تقوؿ أرقاـ االبداع الّنسوي يف األردف "بأفّ 
نا وأّف قصيدة النّثر اؼبسماة بقصيدة اؼبرأة قد تسّيدت اؼبشهد الّشعري الّنسوي اآلف حيث اديو  56

فيما مل تتجاوز قصيدة البيت  %33142والّتفعيلة %31133ة قصيد 0002بلغت نسبتها بُت

                                                           

 89يوسف وغليسي:خطاب التأنيث،ص -1
 91اؼبرجع نفسو،ص -2
 92ع نفسو،صاؼبرج -3
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كتابا من بينها   23حوايل 0115و 0622درة بُت اوعدد الكتب الّنقدية الصّ  %213الفراىيدي اؿ
 1"0115كتابا حىت   11صدرت حىت الّتسعينيات و03
ل قسماهتا عند تتشكّ حيث ، اعبنس اؼبفّضل العتناؽ الّشاعرةثر الّنسوية لتكوف ل قصيدة النّ تتأىّ ىنا 

ٍؽ فائقة تراىن عليها الوجدانيات الّنثرية، دبوجبها تعلن ٍي، عرب ؾبّسمات تذوّ اؼبرأة بوعٍي صبايل وحسّ 
عورية األزلية بقصيدة النثر؛ قدرىا الّشعري ومبلذىا الّنفسي، دوف االحتماء دبظلة الّشاعرة صلتها الشّ 

 ذكورية مستبدة.
 
 اقتراؼ أنثوي.قصيدة النّثر الّنسوية:  -2

جًتاح الّشعرية من الكبلـ الّنسوي اتتقّدـ إغراءات القصيدة الّنثرية كرىاٍف مصَتي يقـو على 
بتعبَت ابن –والّتماىي مع نبـو اؼببدعة اعبزائرية حيث تتحّوؿ الّلحظة الّشعرية إىل معراج تتسّلقو 

عقدة القوالب وتبّشر بشكٍل  ص شيئية وجودىا ولتتخّلص منيف النّ لتكّوف شيئية الثّبوت  -عريب
 وبتضن صوهتا شعريًا خارج نطاؽ اآلفاؽ الضّيقة اليت حصرت نّصها يف كّل ما ىو سردي.

"عثرت فيو على مطلق  حيثوألّف الّشعر وليد اؼبعاناة؛ شّكل ىذا الّشكل مبلًذا نفسًيا للمرأة 
ؤية والّتعبَت واغبالة رتبة تالية للرّ صبايل يبزج بُت ما ىو نثري وما ىو شعري ويضع الّشرط اعبمايل يف م

 . 2وينفتح أكثر على مكونات الّذات وجوىر الواقع"
 :الّنسوية انبثاؽ قصيدة النّثر-2-1

رىا، عنفواّنا وصباؽبا الغامض أكثر األشكاؿ لقد أصبحت قصيدة النّثر بتأويبلهتا: عبثيتها، توتّ 
قولو: "أّوؿ ما يتبادر إىل الّذىن اآلف أّف ىذا بمبلءمة للكتابة الّنسوية، يشَت صبلح فضل إىل ذلك 

اعبنس اؼبهّجن اعبديد  قد أصبح أكثر األشكاؿ الفنّية تبلؤًما واّتساقًا مع )صوت اؼبرأة( اغباد الرّفيع 
قافتُت العربية والعاؼبية ويزاحم أصوات الّرجاؿ اعبّشة وإيقاعاهتم اػبشنة الذي أخذ يشّق فضاء الثّ 

 .3اؼبسرفة"

                                                           

 ،الساعة2017مارس7، 2009، 40383توفيق عابد: كاتبات يف حضن الذّكورة، جريدة االرباد االماراتية، اؼبلحق الثقايف ، ع-1
23:25alittihad:ae     .www 

، 0115، يوليو 22، ععبد اهلل الّسمطي: انبثاؽ قصيدة النثر النسوية، ضمن ؾبلة نزوى، تصدر عن مؤسسة عماف للصحافة والنشر واإلعبلف -2
 .13ص

 .014صبلح فضل: قراءة الصورة وصور القراءة، ص  -3
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وتعرية منظومات ،ػبروج من أنُت األنوثة او منطق القصيدة الّنثرية يف ؿباوالهتا وىذا ى
اعتبار  -فيما يشَت صبلح فضل–الّشعري، ومع أنّو ليس من العدؿ  حىت صارت قدرىنّ ،الّصمت 

إاّل قصيدة الّنثر شكبًل نسائًيا يف الكتابة الّشعرية "ألّف مبدعيها الكبار كانوا رجااًل يف صبيع الّلغات 
يبكن أف تعثُر فيها على الوعاء اؼبناسب لصبٍّ ذبربتها اؼبكتومة اؼبكفكفة  -خاصًة العربية–أّف اؼبرأة 

عرب عصور مديدة، لبّث شجوّنا ونفث نبومها وربقيق ذاهتا يف نوع يثَت غيظ اَّتمع الذّكوري 
لنغماهتم، مكّرًسا ؼبنظومة قيمهم،  د صوٍت يًتًّل صادًحا بأقواؿ الّرجاؿ، مكّررًاالّرشيد، فهي مل تعد ؾبرّ 

، وكما مت  ذباوز 1وإمّبا آف ؽبا أف تسًتد صوهتا اؼببحوح وكبلمها اؼبتكّسر ونربهتا اغبميمة الّصادقة"
اعرة اليت عملت على كسر سة، وىذا ما كاف يصّب يف الّتصّور العاـ لرؤية الشّ الّنوع، مت  ذباوز اؼبؤسّ 

يشهد  ،وتعميد وجودىا باؼبغامرة البّلّنائية يف نٍص فبتشق،يا اآلؽبة ألجل كنس بقا،الّطوؽ كامبًل 
 أفوؿ إلغاء اؼبسافات اؼبفتعلة بُت الّذات واؼبوضوع.

يف ظّل ىذا األفق، فإّف اغبالة الّتعبَتية اعبزائرية ال زبرج عن ىذا اإلطار اإلنساٍل الذي وبتفي بكتابتها 
 ة الّنثر الّنسوية إىل بعض اؼبعطيات:وشؤوّنا وقضاياىا، كما نعزو انبثاؽ قصيد

تطّل قصيدة الّنثر الّنسوية من علياء اغبداثة الّشعرية الثّائرة على أدبيات الثّقافة الّسائدة "يف  -0
فإّف اخًتاؽ  3، ودبا أّف "اإلبداع دخوؿ يف اَّهوؿ"2ؿ والّتجديد"ر كبو الّتحوّ سعيها اؼبّتسم بالّتوتّ 

ؤية ّذات األنثوية من سطوة اؼبخياؿ الذّكوري ووصايتو وانصهارىا مع الرّ أسوار األعراؼ وانفكاؾ ال
الّثورية، استجابة ؽباجس "تكسَت مبطية الّصياغة الّشعرية اؼبهيمنة من أجل إرساء شكل جديد قادٍر 

، ذلك الطّقس ربّوؿ مع الّزمن إىل تصميم مضاد لعامل 4على إفساح ىوامش أوسع للّتعبَت واإلبداع"
 أمتهنتو أغلب الّشاعرات.مغاير 

وجدت الّشاعرات يف قصيدة النّثر قالًبا تعبَتيًا منفتًحا على األجناس لِتعاطي كافة األنساؽ  -0
الّسردية والّشعرية ومتحّررًا من وثنية الّشكل واشًتاطاتو بعيًدا عن اػبدر اػبليلي "ألّف ذبربة األنثى يف 

عهود، فقد ناسبها الّشكل اغبداثي للقصيدة يف تعرٍّيو األساس ىي ؿباولة لكسِر قالب االستبلب اؼب
عبوء الكثَت سبب "إىل أّف  كذلك   أشار باسم خطايبة قدو ،5من قيود الّتقفية وأوزاف الّتفعيلة الّتقليدية"

                                                           

 .016صبلح فضل: قراءة الصورة وصور القراءة، ص  -1

 .132، ص 0110ينظر: عزت ؿبمد جاد: نظرية اؼبصطلح النقدي، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة،  -2

 .023، ص 0653، دار العودة، بَتوت، 1، طأدونيس: الثابت واؼبتحّوؿ، صدمة اغبداثة -3

 .010، ص 0101، جّدة، نوفمرب 40سعيد أراؽ: قصيدة الّنثر يف ضوء اغبداثة، كبو البلّ مبط أو مسار إلغاء التغاير، ضمن ؾبلة عبلمات، ج -4

 .006حصة جافور اؼبنصوري: النسوية يف شعر اؼبرأة القطرية، ص  -5
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ص من اؼبآزؽ االعرابية والعروضية لى الّتخلّ عو قصيدة الّنثر إمّبا يرد أمن الّشواعر إىل كتابة الّشعر اغبر 
وسيلة  طر إالّ السّ واخر أنقص الثّقافة العلمية فيهما وما وقوؼ الكثَتات منهّن عند الّساكن يف ،ل

تعارؼ عليو يف الّتعريض بدعاة الّتسكُت، قوؿ القائل بالقوؿ اؼب للّنجاة من الوقوع يف اػبطأ عمبلً 
، اعبنس ا ما عبأف ؽبذاوكأّف الّشاعرات يدرأف عجزًا أو يوارين قصورًا إذ 1بلساف حاؽبم : سّكن تسلم"

لكّنهّن يسعُت من خبلؿ قصيدة النّثر البحث عن مباذج تركيبية جديدة بعيًدا عن الّنمطية اليت 
،والّتحّرر الّداليل من أمباط الّتعبَت اؼبألوفة ، األمر الذي هبعلها  الّلوغوس الذّكورينسختها ماكنة 

يف أزقة اػبطاب الّشعري اؼبنفلت دوف أف تتجشم  تتمّيز بنسبة عالية من الّتشّتت والّتكثيف والرّكض
 عناء الّتوّقفات االضطرارية.

ذبب االشارة ىنا، إىل أّف كتابة قصيدة الّنثر ال تعٍت الّسهولة وال تعٍت الّضعف وغياب الثّقافة أو عدـ 
تها من أف اؼبقدرة على كتابة القصيدة الّتقليدية ،إّف كتابتها حالة شعرية ذات خصوصية ،والبد لكاتب

ىوية ىذا الّتحديث اؼبتجاوز تعرّب عن قلق "ألفّ 2تتجّنب كّل ماىو مألوؼتبتكر لغتها وصورىا وأف 
 . 3يتجاوز الّشعر إىل اَّتمع إىل الوجود اإلنساٍل نفسو"

قصيدة الّنثر بدعة غربية و"للمرأة يف تقّبل البدعة حّظ كبَت أضف إىل ذلك أّف البدعة اعبديدة  -3
 . 4ؽ بسبب االىتداء إىل كشٍف جديٍد"ا شعورًا بالّتفوّ تبعث لديه

فبّا أتيح من جداٍؿ حوؿ مشروعيتها  5قصيدة الّنثر "خبلصة غَت ّنائية ؼبكابدات فنّية ووجودية" -1
ومسّوغاهتا البّل فنية، لذا اذّبهت الكاتبة اعبزائرية )والعربية عامًة( إىل ربقيق كينونتها األنثوية وفرض 

شكل مضطرب، افًتاقي ومتوّجس من الوعي الّشعري اعبديد الذي ّنضت دبوجبو ىبائية وجودىا يف 
االختبلؼ )الّتسمية، الّشرعية، الّشعرية( "وىي وفق ذلك ترى أّف جّدة الكتابة ُّذا الّشكل سوؼ 

س لو قيم االمتثاؿ ىذا ما تؤسّ  ،6يهبها أرضّية للّتحقق إذ تضحى آنئٍذ مثارًا للجدؿ والّتساؤؿ"
 متيازات الّذائقة اعبديدة وىي سبارس استثناءىا يف االمتزاج اؼبتآلف بُت الّشعري والّسردي.ال

                                                           

 266،267،ص ص2003،وزارة الثقافة األردنية ،عماف،1،ط2000-1980االردف بُت باسم خطايبة:شعر اؼبرأة يف  -1
 ،بتصّرؼ.11،12،ص ص2007قصيدة النثر،ارباد الكتاب العرب، دمشق،، أضبد زياد ؿببك: ينظر -2
 .013، ص 0101ف، ، دار االنتشار العريب، بَتوت، لبنا0الشعر العريب يف مطلع األلفية الثالثة، ط–آمنة بلعلي: خطاب األنساؽ  -3

، 0660، دار الشروؽ، عماف، 0،نقبل عن  إحساف عباس: اذباىات الشعر العريب اؼبعاصر، ط60يوسف وغليسي: خطاب التأنيث،ص  -4
 .06ص

 .05ؿبمد العباس: ضد الذاكرة،  ص  -5

 .14عبد اهلل السمطي: انبثاؽ قصيدة النثر النسوية، ص  -6
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قصيدة الّنثر ذبمع بُت اؼبتناقضات، واؼبرأة الكاتبة يف مقابل ذلك حُت تبدع ال تفعل سوى  -2
َّتاهتا اليت تّتسم استخداـ إبداعيتها الّداخلية وال شيء يبدو متناقًضا مثل الّشخصية األنثوية وطبيعة تغ

د )متعددة األمباط الّنفسية، اغبياتية، البيئية والعقلية( واعبمع بُت اؼبتناقضات والّتباينات ِلكوّنا بالّتعدّ 
، لكن الّسلبية ىنا زبرج عن إطار الّسكوف والعطالة إىل 1أة سلًفا للّسلبية بفعل ىرموناهتا األنثوية""ُمهيّ 

ر الّتدرهبي اؼبتناغم، حيث هبمع اؼبوجود طاقتو بغية القياـ حبركة ن الّتوتّ "حالة من الرّاحة واالنتظار وم
 .2من اغبركات بغية وضع ىذه الطّاقة موضوع الفاعلية"

 فتصبح اؼبعادلة:
 
 
 

ا إىل الوجود الذي تريد الّذات وفبرًّ  3دبا ىي "قشرة وجودية للّذات"–ا ألناىا ىكذا يغدو الّنص فبرًّ 
بات اؼبمّل، فُتصدر منها ردود أفعاؿ اكدة وزبليصو من الرّتابة، فأكثر ما يزعجها الثّ ربريك مياىو الرّ 

 (. كاف للمجتمع الّدور األكرب يف خلقها.نشاط/ركود، فرح/كآبةـبتلفة )
 الّشاعرات الجزائريات :نحو الّتحديث خارج الّشكل. -2-2

بتعبَت آمنة –كل" و "الّتحديث خارج الشّ كبحّوؿ ري يف التّ عيف ىذه اؼبساحة اليت بدأ فيها اؼبشهد الشّ 
 :بدأبٍ  هتن  ابلعلى، نشرت شاعرات كثَتات كتاب

 .بهارات األنثى الّشعريةربيعة جلطي:  -2-2-1
امتداًدا يف األقاليم العربية  من أبرز اؼببدعات اعبزائريات "وأشيعهن   -راىًنا–تعترب ربيعة جلطي 

، إّّنا استثناءٌ 4إنتاًجا"زىن غر ثرىن سبُدًدا يف األجناس الكتابية وأوأوسعهن انتشارًا يف لغات العامل وأك
صبيٌل من جيل الّسبعينيات الذي مل يصمد منو إاّل القليل إذ استمرت تكتب وتنشر ؾبموعاهتا إىل 

 يومنا.

                                                           

 .15، ص 0660، مؤسسة الرسالة، 3وجية األعماؽ، تر: وجيو أسعد، طبَت داكو: اؼبرأة، حبث يف سيكول -1

 .15اؼبرجع نفسو ، ص  -2

 .01ؿبمد العباس: سادنات القمر، ص  -3

/  0103سبتمرب  03ينظر: يوسف وغليسي، ضمن كّتاب ونقاد يؤّكدوف: ال يبكن إدراج كتابات ربيعة جلطي يف صنف األدب النسوي،  -4
 www.elhiwardz.comسا    00:11

الّسلبية عند 
 المرأة

 تفريغ الطّاقة
 )الطّاقة الدينامكية(

شحن الطّاقة 
 )الطّاقة الكامنة(

= 
 

+ 

http://www.elhiwardz.com/
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"، تضاريس لوجو غير باريسيبدأت ربيعة يف نشر نصوصها الّنثرية بدأٍب منذ ديواّنا األّوؿ "
ل يف ربتها الّشعرية دبواكبة، القضايا الفنّية والّتعبَتية اليت طرحتها قصيدة النّثر من جهة والّتوغّ وتّتسم ذب

عوامل اَّتمع القصّية من جهة أخرى، وأنت تقرأ ذبربتها تشعر أّف الّنص زجاجة تشّف عّما ربتها من 
اسها يف أجواء الواقع، تنغمس الّشاعرة بكّل حو  حيث1خطوٍط وألواٍف وأصواٍت وروائح ومكابدات"

 .لنقل ذبربتها للمتلقي 
ّّنا "تقـو على صوت وباور نفسو أل -اقد كلينث بروكسفيما يقوؿ النّ –القصيدة دراما صغَتة 

ن الّشعر من عناصر الّسرد ما يصُلو بفن القّص، أو )أنا( رباور العامل يف حوارىا مع نفسها ويتضمّ 
 .2ر اػباطف لؤلحداث واؼبشاىد"على مستوى ذبسيد الّشخصية أو الّتصوي

يف تركيبها لتشكيل اغبدث الّدرامي يف القصيدة  الحواروىكذا توّسلت ربيعة جلطي آلية 
"ورظبت مشهدىا  متلّقيهاوفتح اَّاؿ أماـ ربققات صبالية مغايرة ذلك أّف معظم القصائد فتنت 

يًا ب مغذّ ُيسند أرومتها وما يتسرّ  لت صبيعها من القصة أروع ماّناعبميل وحضورىا البهي على اؼبؤل، 
 اعرة:تقوؿ الشّ  3أفناّنا من نسغ معترب دافئ"

 جاء
 في العينين بريق

 في اليد ارتعاش ووردة
 وفي القلب حريق

 قاؿ: أنا صديق 
 قالت: أىالً  

 تعّثر في صوتو وقاؿ: أنا صديق
 قلت: سهالً 

 أىداني الوردة تمًرا يانًعا
 .4تو غيمة في الطّريق"ولفّ 

                                                           

 .45، ص 0666،اؼبركز الثقايف العريب،الدار البيضاء/بَتوت،0عبد اإللو الصائغ: اػبطاب اغبداثوي والصورة الفنية ،اغبداثة وربليل النص،ط -1

 .2، القاىرة، ص 0663، خريف 3، ع02لة فصوؿ، ـينظر: جابر عصفور: البنية والعبلمة واللعب يف  خطاب العلـو االنسانية، ضمن ؾب -2

 .34-33ص  ، ص0110، الكويت، 000موفق نادر: إمّبا للشعر قصة، ضمن ؾبلة الكويت، ع -3

 .16، ص 0110ربيعة جلطي: وحديث يف الّسر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف،  -4
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ق مباىجو يف نسيج اغبداثة، ليشاكس حالة الّتموقع فعلو الّشعري ليحقّ  جلطي ينجز نص ربيعة   
نّو دبعٌت ما، فن اإلصغاء إىل إيقاع الواقع اؼبؤسطر بتلوين إاؼبعريف ويؤّسس الستجابات جديدة، 

متناغمة  تتدافع أبعادىا ُّيئات ،الّتاريخ كوشيعة اّتسع حقلها شامبًل تراكمات اؼبوروث اغبضاري
موّلدة لوحة تتلّظى من الّتفاعبلت يف العمق، ىوذا، هبد قارئ اؼبشهد اغبواري نفسو أماـ ذاتُت 

( والّذات ىو( مسنودًا يف األوىل بضمَت الغائب )قاؿمتحاورتُت واضحتُت من خبلؿ تكرار الفعل )
 .أنا(( مث ضمَت اؼبتكّلم )ىيالثّانية اليت مثّلت بضمَت الغائب )

د األصوات ل والغنائية إىل تعدّ وارية اؼبباشرة خّلصت الّنص من أحادية الّصوت والًّتىّ وىذه اغب
إىل حّد متقّدـ  الّشاعرةوعرب لغة تنزاح عن مواقعها بُت اؼببدعة واؼبتلقي لتمسك  ،داخل الّنص

 لفتنة. بأطراؼ الّسقوط الّلحظوية بدًء بالّزماف واؼبكاف وصوالً لؤلحبة واألصدقاء الذين طالتهم ا
 ويدور اغبوار يف الغالب على شكل استجواب يشّكل االستفهاـ أساًسا لو كما يف قوؽبا:

 أخّية.. ياربيعك خير 
 وأنتن أيًضا يا أخّيات.. 
 ما أخبارىم منذ ربيعنا األخير..؟ 
 ال شيء.. ما زالوا يتقاتلوف..؟! 
 وأنت.. كيف حالك يا أخّية؟ 
 بين العشب. تُسّل الّزىرة رأسها المبّلل من 
 بخير يا أخّية.. 
 فقط، لو أنّهم أّجلوا حروبهم للخريف.. 
 .1ىؤالء األوغاد! 

 
 لوحًة سرديًة ذات بُعد رمزي حيث ينتقل الّسرد انتقاالً ،هبد القارئ على امتداد الّديواف /القصيدة 

الّزىرة اليت ى صورة الّذاتُت موّزعة بُت لطيًفا من شبكة اغبكائي إىل شكلو اغبواري حيث تتجلّ 
استيقظت فجأًة فوؽ كتف الّنبّية أّما الّصوت الثّاٍل يف ىذه اغبوارية فهو للّزىور اليت نبتت يف كَفي 

رات العصر وقضايا فىت، أرادت الّشاعرة عرب ىذه اؼبشاىد الّسردية الغوص يف صراعات اغبياة وتوتّ 
 .ات اليت ينطلق منها اإلنسافاإلنساف يف مدينة تشهد خلخلة يف الُبٌت والّثوابت واؼبرتكز 

                                                           

 84،85،ص ص2015ؼ،منشورات االختبلؼ، بَتوت/اعبزائر،يل ،منشورات ضفاى يف وضح اللّ بية تتجلّ ربيعة جلطي: النّ  - 1
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ليحصل اإلدىاش من خبلؿ خرؽ اؼبتوقع من تداولية حوارية وإدخاؿ اعبملة الّشعرية يف البّل متوقع، 
قة تعتورىا صبلة لتشكيل حبكة فنّية يتكئ عليها الّنص منفلًتا من رتابتو ومنفتًحا على لغة شعرية متدفّ 

 كثيف،...موض، الّرمز والتّ من األساليب اؼبكثفة: الّسرد، اغبوار، الغ
إًذا، سبتلك القصيدة رغبة طافحة للبوح دبكنوّنا حيث تنغمس الّشاعرة بكل حواسها يف أجواء الواقع 

داة ؿبورية تتحّرؾ عرب أسطٍر مدروسٍة، لتحّقق متعَة القراءة "دبا استدعتو من أباعتماد تقنية الّسرد ك
ّدتو بالّتفجر واغبيوية وصارت يف الّنهاية جزًء من عناصر سردية سانبت يف إغناء حركة الّنص: أم

 . 1شعريتو اؼبتأّججة"
 
 المشي في محراب الّرفضزينب األعوج:-2-2-2

رباوؿ زينب األعوج اؼبشي فوؽ شعر الرّفض، تقوؿ اؼبقموع واؼبهّمش ضمن مساءلة الواقع أرادت 
وجهة وأف يبدو دائًما مهما لشعرىا "أف يتقّدـ دوف توّقف، أف يكشف ؾباؿ اإلمكانات يف كّل 

، كاف ىذا طموح جيل السبعينيات، حُت تًتجم الّشاعرة ؽبب 2وبدث من أمٍر قوة ربريريًة ورصديًة"
الّتجربة على مساٍر يشاكس واقًعا ترتضيو اؼبواجهة وتبتغيو الّذات، أرادت أف تقوؿ أشياء وأشياء من 

 خبلؿ نصوصها:
 0646يا أنت من منا يكره الّشمس،  -

 0650فض أف يُدجن األطفاؿ، أر  -

 .0110راقصة اؼبعبػػػػػد،  -

 .0103عطب الػػػػػّروح،  -

عند  3ولعّل أىم ما فاءت بو شهوة الكتابة ىو "مغامرة اإليغاؿ بالّتجربة اعبديدة إىل آفاؽ ُقصوى"
يضغط ؤى األيديولوجية اؼبوّجهة و"ترسيخ تقاليد شعرية متينة على أرض يروّنا قاحلة وراىن اكبسار الرّ 

 . 4عليهم ألف يكوف مشَتين بعهٍد كاف يبدو ؽبم صبيبلً، ألنّو يقود إىل عامل أفضل"
واغبّق أّف الّشاعرة استثمرت شحنات الّنص الّداللية واعبمالية يف ؿباربة القهر واعبوع والظّلم والفساد 

ضايا أيديولوجية أحيانًا والّتخّلف والّدعوة للحرية والعدؿ والّرخاء والّتبشَت دبستقبل مشرؼ و"تبادؿ ق

                                                           

 .045، ص 0110، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 0قراءات يف شعرية القصيدة اغبديثة، ط–علي جعفر العبلؽ: الداللة اؼبرئية  -1

 .03إحساف عباس: اذباىات الشعر العريب اؼبعاصر، ص  -2

 .33، ص 0111، دار الثقافة، الدار البيضاء/اؼبغرب، 0ط ؿبمد معتصم: اؼبرأة والسرد، -3

 .42، ص 0110ف منشورات االختبلؼ، اعبزائر، 0أضبد يوسف: يتم الّنص، اعبينالوجيا الضائعة، ط -4
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، ىو ذاتو اؼبسار الذي عرَبتو ربيعة 1غامضة وال صلة ؽبا بالوضع الوطٍت العاـ إاّل من بعيد جًدا"
مراء أف تًتاشح الّرموز ال جلطي، حىت وإف اختلفت عنها زينب األعوج يف الّرؤية الفنّية والّشعرية، 

العنواف دبوجبو إىل بؤرة تنجذب إليها خيوط الّنسيج وتتفاعل الّدالئل يف انزياح أسلويب صبيل يتحّوؿ 
الّنصي، حُت تدور يف ؿباور ثبلثة: الوطن، الرّفض، الّتفاؤؿ وىي تبحث عن الّدىشة يف القصيدة 
الّنثرية سبارس مازوشية حارقًة تكشف من قبح صورتنا ودمامة وجهنا، العنًة بذلك اإلنساف فينا 

نة الّلحظة التارىبية وملتزمة بقضايا اإلنساف، رباوؿ أف ترّمم اعبرح والّزماف واؼبكاف واألشياء، ؿبتض
 اؿ قبل أف تشّيد العتمة أسوارىا يف زمن:احملوتغمره ب

 "ال أحد الطفو
 ال أحد أجبر بخاطره
 وال أحد ىدىد حلمو

 حد ضّمد جرحوأوال 
 وال أحد قرأ سّره

 وال أحد فّكك رموزه والمفاتيح
 .2ال تشبهنا"وال احد المس شعلتو التي 

برباعة ترسم حاالت إنسانية متداخلة يف خرائط اؼبناخات والفصوؿ اؼبتعبة فاربًة الّلغة على بكارة 
الّتشكيل ؼبواجهة عامٍل شائٍخ منهوٍؾ القوى، لذلك ُتوّجو خطاُّا للعامل البشري كّلو، وعبدهتا اليت 

 :أّّنا عبارة مثقلة باؼباضوية والّذاتية (، وفيما يبدومّرة 94)( يا جدتي العتيقةتكّررت ضمن عبارة )
 

 
 

                                                           

 .045عبد اؼبالك مرتاض: معجم الشعراء اعبزائريُت، ص  -1

 .30زينب األعوج: عطب الّروح، ص  -2
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ّف توغلها يف دواخل الّشخصيات آٍت من حكايات وأسفار األساطَت واؼباضي احملّمل دبقومات أل
 العزّة وآفاؽ اؼبعرفة الّرحبة، ورغم أّف شعرىا ينضج باؼبأساوية إالّ أّّنا تأمل اػبروج من ؿببسو، تقوؿ:

 "من ىنا
 تبدأ

 ةالوالدات العصيّ 
 ومن ىنا

 تبدأ
 الّرحلة

 .1"األكثر شراسة
 

 حبيبة محمدي: قصيدة الّدىشة. -2-2-3
والذي أُتيح لو قراءة حبيبة ؿبمدي، يقتنع بأّف "الّتصوير يف شعرىا كثيٌف عميٌق حبيث إّف 

وألّف الّشعر يف أبسط صوره األنطولوجية ىو اخًتاؽ  2الّصورة الّشعرية تنقلك من عاؼبك الواقعي"
بات ونفٌي لكّل سلطة فإّف الّنص مع حبيبة ينفلت منذ غبظة الوالدة من عنق الواقع ليحّرر الّذات السُّ 

من الوصاية اليت عبمت فاعليتها ويرسم أفكاره ورؤاه بالطّريقة اليت ال تكوف الّشاعرة مسؤولة عنها. 
رّكض يف اؼبتوقع بل الّطَتاف وىذا ىو اؼبعٌت اغبقيقي لبلرتباط بُت الّشعر واغبرية "واغبرية ىنا ليست ال

يف اَّهوؿ وأّي ؿباولة من قبل الّشاعرة يكبح ىذا اَّهوؿ يثُلم الّنص ووبّوؽبا إىل كائن مشوه رُبيطها 
 .3القصيدة ورُبّدد أبعادىا وتُقّيد رؤاىا"

رأ يف جّو خاص مثل ىذا الّنزوع وبتاج إىل مفاجأة شعرية تُعرّب عن اغبالة الّنفسية والّظبلؿ الرؤياوية، تُق
 وتقتضي قارئًا ماىرًا.

                                                           

 .11ص  زينب األعوج: عطب الّروح ، -1

 .211عبد اؼبالك مرتاض: معجم الشعراء اعبزائريُت يف القرف العشرين ، ص  -2

 ، بتصرؼ.030، ص 0102آيار  02، 3ينظر: سعد عودة: ما بُت الشاعر والّنص، ضمن ؾبلة األدب العريب اؼبعاصر، ع -3
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 تقوؿ الّشاعرة:
 "تسكنني فوضى الكالـ

 يسكنني صمت الكالـ 
 وما بين الّصمت والفوضى 
 1"يهرب مني الكالـ 

ر عرب قصيدة الّنثر زبرج الّشاعرة من عباءة الّذاّ واػباص إىل العامل، فيتنامى الّشعري لديها من الّتوتّ 
ديد: لغًة، داللًة وشعورًا وتكتمل بذروة ّشريط الّلغوي فبا يفضي إىل الًّتكيز الشّ الذي وبدثو تقصيف ال

اػبتاـ، وؽبذا عبلقة بالكياف اغبقيقي للّذات اؼبسكونة بالبّل ؿبدود، وظمأ الكشف عن حالة الفوضى 
وربديد موقفها، واالرتباؾ اليت أصابت اَّتمع فكريًا، عقائديًا، اجتماعًيا ونفسًيا يف سعيها فهم اغبياة 

وىو ما يبدو واضًحا من الرؤيا اليت تقدمها لذلك قبدىا تنظم من موقع اغبَتة مبطًا شعريًا يستطيع 
اختزاؿ كّل ىذه التّناقضات بتعبَتات مقتضية ولكنها موجبة، فيطغى اعبانب الّتقريري من جهة 

أنو أف يوّلد اإلدىاش واؼبتعة يف ومساحيق الّتوقعية؛ الكثافة، القفلة اؼبتقنة من جهة أخرى، ما من ش
 .القراءة

 تقوؿ حبيبة ؿبمدي يف موضع آخر:
 لوال الّشوؽ، لما كانت الّزرابي حمراء

 .2عند مداخل القلب 

اليت تبدو كالوميض أو الربؽ اػباطف انطباًعا مقتضًبا وطاقًة ىائلًة لتفجَت الّداللة - الّتوقيعةتكتنز 
ي لدى القراءة الكاشفة الواعية حُت تتوّلد منها إثارة مفاجئة، ذُبهد شظّ اليت تشّكل بؤرة قادرة على التّ 

                                                           

 .016حبيبة ؿبمدي: اؼبملكة واؼبنفى، ص  -1

 .33حبيبة ؿبمدي: وقت يف العراء، ص  -2
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القارئ يف تفكيكها للعثور على مقاصدىا الّداللية الثّرة وتدخلو إىل عامل الّشاعرة كي يشاركها 
،ولعّل واقع حاؿ الّشعر الّنسوي ؛الرّفض والّتحّرر ومن القيود كاف دافًعا المتطاء صهوة  ىواجسها

 .قيعة يف ؾبتمع يعيش الّسرعة واالختصارالّتو 
اعرة من تضاعيف الّشوؽ ، تعود الشّ 1وفق "مضمار األنوثة الّشاعرة وؾبرى أنفاسها الّشعرية اؼبنقطعة"

متّوجة بقصيدة دافئة مزىرة بًتاتيل اغبياة ما كاف يبكن أف تُفرش الّزرايب اغبمراء لؤلّس اآلخر ترحيًبا 
 القلب، لو مل تُػُتوّج حدوساهتا الفاتنة دبلذات الّشوؽ.ا عند مداخل وُّرجًة وحبًّ 

ِكئ طقوس الكتابة الّشعرية عند حبيبة ؿبمدي على شكل شعري أشبو بلقطة سينمائية ىكذا تتّ 
درامية، هتتم باإليقاع الّسريع يف تشكيلها الفٍت وبالّتوقيع يف اإلهباز وكثافة العبارة، وسنن أخرى 

 :2ا من الّشواعر نتمثّلها كما يلياعتمدهتا الّشاعرة وأخواهت

 
 

ات الّشعرية اليت فرضها الرّاىن راز الكتايب والّتشكيل اؽببلمي ىو اؼبستجدّ إىل ىذا الطّ  وما يفّسر ميلهنّ 
 اؼبختلف وما شهده العصر من أحداث، مل يعد يسمح ؽبّن بنظم القصائد الِطواؿ، وكاف عليهنّ 

 ا مكتمبلً.واقًتاحاهتا اعبريئة حىت ُتَكِوف  نصًّ االستجابة لآلفاؽ اعبمالية واعبديدة 
 

                                                                                                                                                                                     

-  بعنواف  0631الّتوقيعة: ىي قصيدة الومضة، رائدىا يف الشعر العريب اغبديث الشاعر الفلسطيٍت عزالدين اؼبناصرة، الذي كتبها منذ عاـ
،وىي من نوع الّتوقيعة وديوانو "كتاب اغبب 0634"توقيعات"، مث نشر الّشاعر الّسوري نزار قباٍل قصيدتو "ىوامش على دفًت الّنكسة" عاـ 

قصيدة قصَتة جًدا ، أّما عزالدين إظباعيل فقد نشر ؾبموعة شعرية واحدة بعنواف "دمعة لؤلسى... دمعة للفرح" عاـ 20الذي وبوي  0641"عاـ
الربقية،  بنوع الّتوقيعة، وقد تطّورت فيما بعد، ومن بُت تسمياهتا األخرى اليت ُعرفت ُّا نذكر: الّلقطة، القصيدة اؼبرّكزة، القصيدة القصَتة، 0111

ر فقد كاف القدماء الّتلكس ،الفبلش ، البلّفتة، اؼبلصقة، فضبلً عن األبيجراـ )اسم أطلقو اليونانيوف والبلّتينيوف على فن شعري نشأ منقوًشا على األحجا
قصيدة  اؽبايكو اليابانية.)للّتوّسع يف مصطلح  ينقشوف على قبور اؼبوتى ويف معابد اآلؽبة وعلى الّتماثيل واآلنية بيًتا أو أبياتًا من الّشعر(، و قبد كذلك 

 .0116أضبد الصغَت اؼبراغي :بناء قصيدة االبيغراما يف الّشعر العريب اغبديث ،دارالعلم وااليباف،مصر/القاىرة،-الّتوقيعة ينظر:
 www.diwaalarab.com،00:00،الّساعة 0104مارس03، ظبر الديوب:قصيدة الومضة، حرير للفضاء العاري أمبوذجا، ديواف العرب -
 www.yemeress.com،03:11،الّساعة0104مارس03مازف عبد اهلل:شعرية الّتوقيعة من طو حسُت إىل عزالدين اؼبناصرة ، -

 .010يوسف وغليسي: خطاب الّتأنيث، ص  -1

 ينظر: اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها. -2
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 .*نصيرة محمدي: الّشاعرة الغجرية -2-2-4
دة للّشعرية ُتشهر نصَتة ؿبمدي قلمها الغجري من أجل نّو من ذات الّرحم اؼبولّ أواغبّق 

تُتوؽ تكريس خصوصيات الّذاكرة اعبمالية واؼبعرفية، وجدت ضالتها يف قصيدة الّنثر كوّنا "مفتوحة 
إىل اغبرية أكثر اؼبزيد من اغبرية يف الّتجريب، اؼبزيد من اغبرية يف الّتشكيل، اؼبزيد من اغبرية يف معانقة 

 . 1البلّ ّنائي، ... قصيدة النّثر إشكالية وضبّالة أوجو دائًما ىي أكثر ذىابًا كبو اؼبستقبل"
ؿبض، فبل يُبكن للّشكل أف ىُبًتؽ  ال هبب أف يَفهم من ذلك أّف كتابة نصَتة ىي ؾبرد لعبة شكلية

، ففي ىذه الّنصوص ترربل مغايرًا  ًدا برؤية جديدة للعامل تصوغ وعًيا ـبتلًفا وتصّورًاإاّل إذا كاف مزوّ 
لغتها وتتبخًت جبمالية العبور، وتظهر اؼبكبوت، وؼبّا كاف قدرىا الًّتحاؿ ازّبذت الغجرية معاداًل 

 الّشاعرة: الت الّذات، تقوؿموضوعًيا لتحوّ 
 "الغجرية تخطف

 أغنيات البّحار المتقاعد 
 وتفنيها مع الّريح 
 من قاؿ إذف 
 "ال ُتحبي رجالً يحب الّبحر 
 ستموتين قهًرا أو غرقًا" 
 من قاؿ؟ 
 أضع قليالً إلى وجعي 
 لُثمنيأبك فوؽ تعبي و أ
 كّل مساماتي محاصرة بك  
 لمنسيأ)....( يا وطني  
 عفوؾ بيرين 
 جراح البحرسرقتني منك  
 وداىمني غضب الّريح 
 منذ بحر 

                                                           

 www.alnoor.se،00:04، الساعة :0103وت أ02، 0101فيفري  16حاورهتا نوارة غبرش، جريدة الّنصر   -1
 .323بالّشاعرة الغجرية ص لّقبها*سبق للّناقد يوسف وغليسي يف كتاب خطاب التأنيث أ ف 

http://www.famoh.com/
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 . 1على مرمى دمعة أتدحرج" 
إذا كاف غابرياؿ غارسيا ماركيز قد خلق شخصية ميليكيادس يف روايتو "مئة عاـ من العزلة" من أطوار 
الغجر وطريقة حياهتم واستلهم من حكاياهتم فيكتور ىيغو بطلْي رائعتو "أحدب نوترداـ" )كزيبودو 

ا(، وتدور أحداث رواية "مزحة العذراء الصغَتة" للروائي اعبزائري عمارة ػبوص، حوؿ حادثة وأزمَتالد
ربيًعا الغجر بتهمة االغتصاب بشارع ساف سلفاريو الّشعيب دبدينة تورينو مشاؿ  02اـ فتاة ذات اهتّ 

 إيطاليا ما سّبَب استنكار سكاف اغبّي وهتجمهم على الغجر.
وتتشّرد يف الرباري تقوؿ: "غجرية  ىكذا وعيُت ذاّ اليت ال هتدأ، روح فإّف الّشاعرة ترربل معهم 

مكنة، روح ال هتدأ عشقها الًّتحاؿ يف البلّ ّنائي،  قلقة، ال تعًتؼ باغبدود واؼبوانع واألطر والسُّلط واأل
ٍت كيف يل أف أعرؼ االستقرار والّسكينة وروحي اؼبشتعلة باغبرية تطلق ضبمها يف الكوف، اعتقد أنّ 

امرأة ببل مكاف وال زماف، أنا عابرة يف ىذا العامل، ولكن ىذا العبور هبب أف يكوف ذا أثٍر أو شرٍخ أو 
 .2وشٍم أو رائحة ال تزوؿ"

يبدو أّف الّشاعرة قد وجدت ضالتها الكتابية يف ترحاؽبم، حيث اغبرية والبساطة والقيود اؼبنكسرة،     
اربتهم أىل الكتاب اؼبنّزؿ ال أوراؽ جرّاء الّلعنة اليت حّلت ُّم حملعرب كّل اغبدود والّتخـو ببل وثائق و 

حر، ومل ينُج من ىذه الّسبللة إاّل القليل الذي كاف استمرارًا ألمة الغجر البوذبريفهم عليهم فابتلعهم 
وأحّبت رجبًل وُبب  -عُدّو أجدادىا–وىي أيًضا "ارتكبت خطيئة حبرية، حُت غامرت صوب البحر 

 .3البد ؽبذه اؼبرأة الغجرية من أوجاع إذف"البحر، 
جسد نص نصَتة ؿبمدي على ىذا الّنحو، مصّمم على توظيف توليفات ذبمع بُت اؼبختلفات يف    

أف تبقى  الكأس الّسوداءألجل االنعتاؽ يف البّل متناىي الّشعري، لذلك اختارت صاحبة الغياب 
 وفّية للوطن اؼبنسي: بَتين.

 .أشياء الّشعر األخرىر: نادية نواص -2-2-5
تكتب نادية نواصر عن "األمل والوحدة والّشوؽ واغبزف الّشفيف وخيبات الّذات يف ربوالهتا 

، من 4الّنوستاعبية، كل ذلك يف لغة شعرية حارة وطازجة مهورة وتشّوفات الّذات اإلنسانية اؼببدعة"
 خبلؿ اؼبدّونات اآلتية:

                                                           

 .6-5-4، ص 0114نصَتة ؿبمدي: غجرية، منشورات أبيك، اعبزائر،  -1

 .0102ماي  00/ الثبلثاء 00غبياة، أذباوز الوصي واؼبقّدس،جريدة النصر، ص حاورهتا نوارة غبرش :يف الّنص كما يف ا -2

 .326يوسف وغليسي: خطاب التأنيث، ص  -3

 .0114عبد اغبميد شكيل: خلفية ديواف أوجاع لنادية نواصر، عن وزارة الثقافة، اعبزائر،  -4
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عرّبت عن خرؽ اإليقاع  راىبة في ديرىا الحزين"، ىي شاعرة منبجسة من "زمن الّصمت 

" على عتبة الّرؤيا أشياء األنثى األخرى" تكتب عذاُّا وأوجاعها و"الّريح ات"صهو حُت امتطت 
 تتوّسد ابتكارات موسيقية ونعومة لفظية، تقوؿ:

 دي!فأنا امرأة يا سيّ  
 إذا أحّبت 
 داست العالم بحوافرىا 
 وال يعنيها 
 محرابك سوى المشي في 
 حتى آخر الدنيا 
 مكّللة مسافات حبي إليك 
 بأحجار الكلس 
 والغرانيت 
 بالّشوؾ... 
 رني أحترؽ العالم المتحجّ لكنّ  
 وأنفذ إليك... 
 أتسّلق أدغالك... 
 1وأصل إليك... 

                                                           

 .015-014ص -، ص0114نوف اؼبطبعية، اعبزائر، نادية نواصر: أنا البّلجئة إىل أعشاب صدرؾ، اؼبؤسسة الوطنية للف -1
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إّف قصيدة النّثر عند نادية نواصر، ذبريب يفّجر أفبلكو يف دروب اػببلص لُيسفر عبلئًقا 
اـو مناخات اؼبكبوت وتطبع الّنص بعبِق الّروح الّذاّ بُغية إرساء وجوٍد ما مؤّثث خبرائب داللية تُق

 -باؼبفهـو الباختيٍت –الّلغة وحرائق األنثى، وبُت الّدخوؿ واػبروج وىيمنة اؼبونولوجية على اغبوارية 
من قمقم العرؼ وتعرية والّتحرر  ،واالنسبلخ من ذاكرة اؼبعٌت الّسائد وخلع براقع النّبذ واالستعباد

كاف من الّضروري أف يكتسب نّصها مشروعيتو، نفهم ،قايف والفكري واعبسدي طقوس الوأد الثّ 
"ربقيق ألجلبالّتايل، مساءلة الّشاعرة للعامل الّداخلي للّذات بكّل تفاصيلو يف عبلقتو بالواقع اػبارجي 

... بُت ما ترغب بإعبلنو وبُت ذلك اؼبسكوت توازّنا اؼبفقود بُت ذاهتا الّداخلية وذاهتا االجتماعية
 1عنو"

(، تُعيد دبوجبها رسم بويطيقا الّلغة، الوطن، الّرجلقدُر األنثى أف تُقيم فبلكتها على أسس )
سقي أشياءىا اعبميلة تعن )األنا( كما ،األنوثة بكّل ما فيها من رومانسية أو رثائية أو جرأة تعبَتية 

 رة الّصحو، يتجّذر عشقها ويتجّلى دفّاقًا من خلجات الّلحظة، تقوؿ:ِبسخائها وعطائها، وعلى مه
 إليَك أنت أيّها المتجذر في األعماؽ

 في الّروح/ في الذكرى... 
 في الّلغة األـّ... 
 في المعنى الّنبض... 
 من امرأة يذبحها الّصحو 
 سكين الوعي! 
 من أجلك... 
 امرأة أحبتك 
 )...( ىي معادلتي التي أكتبها 
 على مساحات قلبي... 
 أعلقها على حدودؾ... 
 وصحو لي أيّها العزيز، 
 وآخر لك... 

                                                           

، 0111، اؼبؤسسة العربية للدراسات والّنشر، بَتوت/لبناف، 0نزيو أبو نضاؿ: سبّرد األنثى يف رواية اؼبرأة العربية وببليوغرافيا الرواية النسوية العربية، ط -1
 .03ص 
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 1وإليك معادلتي: ف + وطن = حّب حّد الّنخاع!" 
بُت الّسًت والبوح، وبرص الّنص على تبليغ حقيقة اغبرؼ، فليس الّنوف فعل كتابة وإيقاع وعبلمة      

يقف فضاؤىا الّرمزي على مشارؼ نقطة ،عبلمة جسدية  لغوية/ اغبرؼ األّوؿ من اظبها بقدِر ما ىو
الّتعيُت باستمداد اغبياة من رحم األنثى، ألّف اغبرؼ يبقى عقيًما ما مل تكّمل فاعليتو الّنقطة، 

 فاؼبعادلة يف احتياج إىل نوف األنوثة شرط توازّنا ووجودىا.
ية من شىت اعبوانب وحُت تتمّخض إًذا، تناقش نادية نواصر ذاهتا ورباور وجعها وتتأّمل القض    

ي وزبرج يف رحلة عرّي فبتدة مع مسافات الفكرة وتتأّجج بُت حناياىا نار األنثى، تبلغ قّمة الّتجلّ 
 الوجع.

 
 منيرة سعدة خلخاؿ: غنج المجاز. -2-2-6

دىاشها القارئ زمًنا طويبًل وببو كالطّفل يف إ اَّاز؛ امرأة تتغّنج، تتمّنع وتتأَّب  رافضًة ليظلّ 
وسّرىا وغموضها، يتعثّر ويسقط بُت ركبتيها وال يناؿ إاّل اغبرماف، وباوؿ ىرسلتها فيزداد تعّلقو 
اعبحيمي ُّا، كذلك، لن تأمن جانبو أو ُتسّلمو ما خفَي من أجبديتها حىت يكوف عاشًقا ؽبا حد  

 الّتهلكة.
ز اعبمايل اعباىز وتتكئ على يف تبلفيف ىذه العبلقة تتماىى اؼبرأة والقصيدة لتتجاوز اؼبنج

صبالية مفتوحة حيث نلمس كيف "الّلغة ذبوز نفسها إىل ما ىو أبعد منها... ذبوز الواقع الذي 
نتحدث عنو إىل ما أبعد منو، كاّف اَّاز يف جوىرة حركة نفي للموجود، الرّاىن، حبثًا عن موجوٍد 

 :بورتريو الّلغةتقوؿ منَتة سعدة خلخاؿ يف  2آخر"
 الّليل إلى ُدجاه ينصرؼ

 تنصرؼ العتمة إلى اليقظة 
 وتنصرؼ اليقظة إلى الوفاؽ 
 فتنبري ساذجة األسئلة()... 
 تقتطع فصالً من أثير أعرج 
 ينوب عن الّرحيل المتآكل في الخدوش التي 

                                                           

 .11-13، صص 0113اب اعبزائريُت، اعبزائر، نادية نواصر: أشياء األنثى األخرى، فرع عنابة الرباد الكت -1

، ؿباكاة للدراسات والنشر والتوزيع، الشركة اعبزائرية السورية للنشر والتوزيع، 0أضبد الدمناّ: مكائد الّلغة، قراءات يف الشعر اؼبغريب اؼبعاصر، ط -2
 .31، ص 0103دمشق/اعبزائر، 
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 ترسم أعشاشها على جدراف الّريح 
 1المفضية إلى مجد الّصورة.. 

صدأ  وربارب،يف تبلفيف الكوف عن لغة تُعيد الّتوازف البحث  الّشاعرةنلمس ىنا كيف تستطيع 
اكرة وزبرج الكلمات من حدودىا وفق عبلقات بينها والواقع، حُت تدفعها إىل موجة االنزياح الذّ 

 :أيًضاالذي وبّوؿ الواقعة إىل رؤيا شعرية ذات قوة تصويرية ىائلة، تقوؿ 
 "تأّخر الّربيع ىذا العاـ 
 واستحاؿ الوىم/ وىًما 
 عبثًا أحاوؿ استمالة الّنهار 
 وحدي أقاِوـ مجهوالً  
 يتوّعد خوفي 
 ينذرني ألشباح الدكنة 
 لمواسم االنقباض 
 )أ(..........بخريف مشتاؽ 
 )....(وعند إلتفات المحاؿ نصب الّتمني 
 استيقظت بشغاؼ القلب صغار الحنين 
 إثر وشوشات فراش تلعثم 
 ملأماـ سحر بهائها/ جاء يرجوىا فسحة أ 
 )ب(..........2ونقاط بدٍء جديدة " 

ا يتيح ؽبا الكشف عن العبلئق الكامنة تقيم الّشاعرة صرحها الّنصي على جدلية الرُّؤيا، فبّ 
وفًقا لرؤاىا الّنابعة من موقفها يف ؿباولٍة منها قراءة الغامض  ،وسط األشياء بالّنفاذ إىل حركة اَّتمع

بتعبَت –3قصيدة قصَتة رؤيا عن العامل وسّر الكائن اغبّي واعبامد" وعليها أف تُقّدـ "من خبلؿ،واآلّ 
 غاستوف باشبلر.

                                                           

 .04-05منَتة سعدة خلخاؿ: الصحراء بالباب، ص ص -1

 .02-03، ص 0111منَتة سعدة خلخاؿ: أظباء اغبب اؼبستعارة، منشورات أصوات اؼبدينة، قسنطينة،  -2

 .025، ص 0660إبراىيم رماٍل: الغموض يف الشعر العريب اغبديث، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  -3
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نة للّنص دبا يسمح غبركة اغبياة أف تتنامى إف مل يكن من داخل اػبيبات إذ تتفاعل العناصر اؼبكوّ 
 ايل وجود حركتُت رئيسيتُت داخل الّنص، تعمل الواحدة على نفي األخرى أوفعلى أنقاضها، وبالتّ 

 ربديد مسارىا، الذي تنطلق منو.
يف ظّل سوداوية الوضع نلمح الّتواتر يف زاوية الّرؤيا اليت تنظر من خبلؽبا الّشاعرة واؼبنبثقة من 

تسّببت بإحداث  كمامواقف اجتماعية صعبة، تعّرضت فيها لصنوؼ القهر االجتماعي والّنفسي،
رات مؤشّ  ؼ، الّسراب، الّصمت، الّشحوب...(الوىم، الخو شرٍخ يف رؤياىا؛ فالعبلقة القائمة بُت )

تعمل على تشويو اغبياة وإبعاد صفة الفعالية عنها، ويف وسعنا تتّبع ىذا اؼبسار استناًدا على معطيات 
 "أ"اؼبقطع

وىي  ،" وبوي قرائن دالة على الفعالية اإلهبابية اؼبخالفة للفعل الّنقيضبومن الواضح أّف اؼبقطع "
من منظور معُّت تتبٌت وجهة نظٍر ما حوؿ ما هبري يف اَّتمع، إذ تقـو مفردات  بذلك تُعاين الواقع

د فسحة نضج الفعل وإستمراريتو مات ُتؤكّ نو من مقوّ ىذه الوحدة على إضاءة الّنص واغبياة، دبا تتضمّ 
 .أمل/ نقاط بدٍء جديدةوهتدؼ إىل إعطاء الوجود معناه الفّعاؿ: 

ؽ الّشاعرة ابتكار مفاجآت واختبلفات حىت يتوّصل القارئ إىل تذوّ  إّف ذبربة اػبروج، فرضت على   
اليت "تنقل إلينا  "الّرؤيا"أي  "الُبعد"من خبلؽبا، فربطت اإليقاع دبا يسميو أدونيس  الّنص ىموسيق

ليست شعرًا بل  ،عرب جسد القصيدة أو مادهتا أو شكلها اإليقاعي كشكل إيقاعي ال غَت
ألنّو "ؾباؿ لصراع الّتناقضات  المجازلك رُبكم الّشاعرة نسيجها بقوة ، على ذ1مصنوعات شعرية"

سبة إىل اؼبعرفة اليت تُريد أف تكوف الّداللية وعامل توليد األسئلة وىو من ىنا عامل قلق وإقبلؽ بالنّ 
 .2يقينية"

وترربل عرب  ،غبظة الكتابة عن اؼبكاف/ اؼبوضوع الّداؿ؛ تتوّرط منَتة سعدة خلخاؿ يف عراء الّلحظة    
ها دوف رتوٍش ا ال تلبس أقنعة أو سبارس طقوس اؼبساحيق يأّ نصّ الّلغة إىل غيابات القصيدة، وألّنّ 

 ":سيرتا وأنادىش ويأِسر، تقوؿ يف "ا، عنيًدا ورائًعا، يُرعش، يُ نقيًّ 
 عن مدينة تحّل بي

 توقظ في جرحها األّوؿ 
 تفرد لي سحنة البجع الّرائد 

                                                           

 .015أدونيس: مقدمة للشعرية العربية، ص  -1

 .42، ص 0652، دار اآلداب، بَتوت، 0ط أدونيس: الّشعرية العربية، -2
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 رفي الّسفر الكاس 
 والنواح مدينة أعارتني اسمها المكبل بالتيو 
 والمواويل الحزينة 

 أجازت لي الوحدة
 كّل الوحدة..  
 واشرأبت بالغياب 
 )....( "سيرتا" 
 وأنت االستفاقة األولى.. 
 المرج المتنامي المتخطي عتبة ىذا القحط 
 السنونو األّوؿ المقتحم 
 نضارة ىذا.. القلب! 
      .1ناوليني رجائي إليك 

من بؤرة اؼبكاف ىنا يف ىذا الّنص وىناؾ يف نصوص سابقة، يطيب للّشاعرة الّتعّلق جبسور سَتتا    
وفق ىذه األجبديات، تغدو ،(، حيث تًتاءى ؽبا اغبياة واغبركة من بُت ضلوع اؼبدينة جسًرا ونبًضا)

لم(، عرب ربويلية خرى )اغبزف، اغبِكئ عليها مشاغل الّنص األة تتّ قسنطينة نقطة ارتكاز مهمّ 
نح اؼبكّوف الّسياقي داللة فائضة ناذبة عن سب(، يف صورة رؤيوية الّداخل/الّذات( و)الخارج/المكاف)

خارطة الكتابة: الّشاعرة تكتب اؼبكاف واؼبكاف يكتب الّشاعرة، أي أّف اؼبدينة ال تكوف "إاّل وىي 
... وبفضل ىذا اػبطاب اؼبزدوج ُتدرؾ ربمل يف نسيجها العمراٍل وصبلة مركباهتا خطابًا مضاعًفا

اؼبدينة يف بُعدىا اؼبادي احملسوس وبُعدىا القيمي الوجداٍل الّتجريدي باغبياة لدى اإلنساف وتيّسر 
 .2إمكانية الفعل عنده"

 
 ىكذا تكّلم خطاب الّتأنيث:-3

 -تعد من ِسقط اؼبتاع اليت مل–وفق عملية تفاعلية تتعّدى مرحلة الوالدة الّنصية، تسهم اؼبرافقات      
وجرٍّ الواقع إىل ،بل ؿبفبًل نصًيا قادرًا على إنتاج اؼبعٌت وتشكيل الّداللة يف بناء اآلفاؽ القرائية احملتملة 

                                                           

 .42،44منَتة سعدة خلخاؿ: أظباء اغبب اؼبستعارة، ص ص  -1

 .001، ص 0113، دار ؿبمد علي للنشر، تونس، 0عبد الصمد زايد: اؼبكاف يف الرواية العربية )الصورة والداللة(، ط -2
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ويستحضر طفولة األشياء، ولن تستقيم اؼبعادلة دوف ،ة الرّافلة ظُيساِئل الّلح كيمامساحة الّدىشة  
عد معاشرتو لؤلجناس واألشكاؿ األخرى، وبعد ىذه اؼبكابد رعشة الّتغيَت اليت ينهض ُّا الّشعر ب

 يُدفع الّنص إىل بلوغ اؼبتعة.
انطبلقًا من ذلك سُبارس الّتقنيات الفّنية واحملاوالت الّتجريبية اليت استثمرهتا الّشاعرة اعبزائرية نشوة       

من اؼبقروء إىل اؼبرئي، من الّداخل وحركتو  ،اغبضور األُّى للّشعرية اليت نقرأ يف ضوئها الّتفاعل الّنصي
يربك القارئ وهبعلو دائم البحث عن اؼبسكوت عنو ،فل بسؤالو االرّ  ؽإىل اػبارج، ىذا الفعل اػببلّ 

 لفّك شفراتو والكشف عن مغاليقو. 
 أنثنة تضاريس الغالؼ :-3-1

تتداخل عربىا العبلمات ا بصريًا على أبعاد صبالية وداللية ورمزية، ينفتح الغبلؼ باعتباره نصًّ      
اكتشاؼ عبلقات الّنص بغَته من  تدخلنا إشاراتو إىل"الكاليغرافية واأللواف اؼبًتاكبة والّصور احملفزّة، إذ 

.لذلك وبرص األدباء والّناشروف على إخراجو يف شكٍل مثٍَت ليجذب القارئ ويستدرجو 1"الّنصوص
ابة دبثابة الوجو من اعبسد، إذ ىو الفضاء اليت الغبلؼ من الكت" خل لقراءة الّنص، ألفّ اإىل الدّ 

على استحداث اػبطو واإلقباؿ أو  تتمظهر فيو اؼببلمح البارزة والقسمات والسٍّمات، فهو الباعث
 2اإلعراض"

بل تتعّدى ذلك لتجعلو ،ال تكتفي اؼببدعة بتزيُت غبلفها، ليظهر يف أُّى حّلة عبذب االنتباه     
اللية اليت يكتنزىا الغبلؼ  ٌت اليت وبملها يف جوفو، وىو ما يؤّكد القيمة الدّ يقاسم الّنص أعباء اؼبع

 باخًتاؽ اغبدودف عندىا حىت يعطيها حّقها من الّدراسة وذلك "كعتبة ترغم القارئ على الّتوقّ 
اىرة يف ؿباولة للكشف عن اإلوباء الباطن الستخبلص ـبتلف العبلقات بُت العناصر قريرية الظّ التّ 

بات الّصورة مركّ  كيلية واأليقونية واألنساؽ الّتعبَتية وتتوّلد عن ذلك عملية الّتفكيك لكلّ الّتش
ونسيجها الّداخلي بغية استجبلء ما زبفيو من رموز ودالالت ويف األثناء، تتحّدد قناة الّتواصل بُت 

 .3اؼبرسل واؼبتلقي"
ل مساحة أخرى، تطرح فيها اؼببدعة ما يبثّ  وما يضمره دبا يظهره ةالّنسوي يف اؼبدّونات والغبلؼ  

ية قارئها، لذلك ذبّند لو الّصور البلّفتة والعناوين ة ومتحدّ أمكنها من وسائل إغراء وإغواء، مستفزّ 

                                                           

 .015، مطابع اؽبيئة العامة للكتاب، القاىرة، د.ت، ص حسن ؿبمد ضباد: تداخل النصوص يف الرواية دراسات عربية، د.ط -1

 ، 0111، دار الثقافة؛ الدار البيضاء، اؼبغرب، 0، ط-قراءة يف شعر حسن قبمي  –عبد القادر الغزايل: الصورة الشعرية وأسئلة الذات  -2
 .04ص 

 .12، ص 0116زائر، ، دار اػبلدونية، اعب0عبيدة طبطي، قبيب خبوش: الداللة واؼبعٌت يف الصورة، ط -1
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الربّاقة واأللواف اعباذبة، ذبعل القارئ مستسلًما منذ البداية فيحمل عّدتو وعتاده الّلغوي واؼبعريف 
تدفعو يف ذلك رغبة ملحة يف معرفة ما زبفيو الّصور يف  ،أويلحليل والتّ ويبدأ مغامرة التّ ،ليدخل الّنص 

شفراهتا ومعرفة آليات  مات الّنص األديب ودالالتو مرىونة بفكّ الواجهة ألّّنا أصبحت من أىّم مقوّ 
 .1"معّقدة ذبعلها بالّتأكيد أعقد نظم الكتابة منّسقة بطرؽاشتغاؽبا كوّنا "

أف يكوف ؾبّهزًا اًل "بًل ومؤوّ ؿبلّ لقارئ الذي يقف على تضاريسها األمر الذي يُوجب على ا   
 بًتسانةمن األدوات اإلجرائية اليت سبّكنو من اكتشاؼ خبايا الّصورة ألّف شروط إعداد وتكوين

الّرسالة ُتشرؾ معارؼ وثقافات من الّنوع الّتارىبي واالقتصادي والّسياسي واالجتماعي  واستقباؿ ىذه
 .2والّنفسي"

باعية )اسم اؼبؤلف، العنواف، التّحديد األجناسي ....( ُيصافح الغبلؼ اعتماًدا على اؽبندسة الطّ و 
- عرية الّنسوية بصر اؼبتلقي ليدخلو عامل اؼبنت، كما ُتوّضح تصاميم األغلفة اػبارجية للمدّونات الشّ 

 اآلتية: -قصائد الّنثر زبصيًصا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

، 0110، اَّلس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 0، ع30ؿبمد عزايف : قراءة السيميولوجيا البصرية، ضمن ؾبلة عامل الفكر، مج -0
 .000ص

، ىومة للنشر والتوزيع، اعبزائر، 00ةف عقدور عبد اهلل ثاٍل: سيميولوجية الّتلقي ومساءلة الرسالة البصرية، ضمن ؾبلة الوسيط يف الدراسات اعبامعي - 2
 .000، ص 0112
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 ن نسوية جزائريةنماذج أيقونية ألغلفة دواوي
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قبد أّّنا  -اقصائد الّنثر ربديدً -نات الّشعرية الّنسوية اعبزائرية،حُت نتأّمل واجهة الغبلؼ للمدوّ   

جاع والظّروؼ كمبدعة أوالً وإنسانة تفتح القراءة على اػِبدر الذي تسكنو الّذات وقد أّنكتها األو 
ص من بعض ظبلؿ اغبجب والكشف عّما وبيط ُّا بعيًدا عن ثانًيا، حيث استطاعت عربه الّتخلّ 

جربة حيث تستوقفنا األيقونات اليت تلحق بواجهة الغبلؼ بتكثيٍف عاٍؿ ػبصوصية التّ ،رقابة الّرجل 
اليت تنزؿ بثقلها على معظم  المرأةلصورة الّنسوية اؼبتفّردة، من خبلؿ توظيف معظم اؼببدعات 

االعًتاؼ ُّذا اإلبداع والّتجربة الّنسوية اؼبعاصرة اليت فرضت نفسها  من أجل أخِذ حقّ الواجهات "
 ، كذلك من أجل مواجهة الّرجل فّنياً وصبالياً.1على الّساحة األدبية"

يف تلقي األعماؿ الّشعريةالّنسوية  الذي بات هبد خصوصية فّنيةيف إطار ىذا األفق، هُبَذب القارئ "
، فُتحسن الًّتحيب بو حىت تُغّذيو بأجبديات الّنص وسلوكو الّداليل قبل أف تُػَبث  اغبياة 2"دوف غَتىا

 ثانية يف رحم الّنص.
 الّلغة الّلونية :-3-1-1

يو أو مبنحو أف نعطيبكن "ال الّشعري ،إذ منو الّلوف جزًء ىاًما يف نسيج العمل الفٍت خاصًة  يعدُّ 
وجوًدا منفصبًل عن باقي عناصر الّتكوين األخرى ،بل قبد أّف ىذه العناصر ؾبتمعة داخل الّسطح 
الّتصويري تعطيو وجوًدا وسبتدُّ معو بطريقة صبالية يصعب تصّور الّلوف مبتعًدا عن ذبسيد اعبانب 

                                                           

 ، 0101، جامعة غردايةف اعبزائر، 0عامر رضا : سيميائية العنواف يف شعر ىدى ميقاّ، ضمن ؾبلة الواحات للبحوث والدراساتن ع -1
 .14ص 

 اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها. -2
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كأداة الية ،بل إّّنا توّظف  ألجل ذلك فإّف األلواف ال تستعمل فقط لدالالت صب1الّتعبَتي يف العمل"
  اػبصوصالكلمات اغبسية ،وعلى  يستعمل بكثرةرمزية،كما يقوؿ كوىُت:"إذا كاف الّشعر اغبديث 

لقد أسندت إىل االستعارة ولزمن طويل فقط ػ كما يعتقد  ولنقل ليسػ فإّف ذلك ليسف ،لّلو كلمات ا
 بتعبَت أصحأو  على الّلوفال ربيل  لّلوفا ةكلم.واغبقيقة أّف  ...اغبسيمن اَّّرد إىل  االنتقاؿوظيفة  ،

 2"لو طبيعة انفعالية دلوؿ ثافؼبانية يصبح الّلوف داالًّ ثّ الّلحظةالوىل،ويف يف الّلحظةاألإاّل  عليوال ربيل 
تلجأ الّشاعرة اعبزائرية إىل الّلغة الّلونية حىت تستكمل نسج مؤامراهتا اعبمالية اليت حاكتها لذلك    

ؤيوية، وخضوع ىذه الّلغة من عملية كيميائية تُفرز أحبلمها وىواجسها وُتصّعد ذبربتها الرّ للقارئ ض
فسيولوجية وسيكولوجية مرتبطة ارتباطًا وثيًقا حباالت غباالت "للجانب الّنفسي، جعلها أقدُر تفسَتًا 

لّلوف رمزية وداللة تبلزمو  وأطوارىا العميقة من حبٍّ وكراىيٍة وطمأنينة وغَتىا، فلذا كاف الّنفس اؼبتعّلقة
حيث تكوف ىذه الّتلوينات خلفية لبعض أغلفة اَّموعات الّشعرية اؼبّلونة  .3يف أغلب األحياف"

 باألزرؽ مثبلً:
   
 

 

 

 

                                                           

 237،ص2002،دار الشؤوف الثقافية العامة،بغداد،1لعريب االسبلمي،طعياض عبد الرضباف  الدوري:دالالت اللوف يف الفن ا -1
 .206 ،ص بنية الّلغة الّشعريةجاف كوىُت : -2
 .32عبيدة صبطي ، قبيب خبوش: الداللة واؼبعٌت يف الصورة، ص  -3
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( نادية نواصر فجوهتا الّلونية اؼبتناسجة يف صور رؤيوية أوجاعومن ىذا البدء، نستقرئ كيف زبلق )   

مة الّداؿ اؼبألوؼ، لتضيف ؽبا دالّة تنويعية خصبة وفائضة، فبّا ىبضعها للّتعّدد خلعت عنها سبي
بشكل ُعمقٍي من  " من ميٍل إىل اغبزف والكآبة اليت سبتدّ األزرؽ القانيما تبعثو تفاعيل "و  والّتجاوز، 

مل  نكسار، ...()العراء، األحزاف، الغربة، الّتغييب، الخواء، االىيئتو األوىل/ الّنص، إاّل أّف أجواء 
سبنع الّشاعرة من ربييدىا ومقاومة الّتشويو والّسعي اغبثيث كبو مقامات إشراقية خلف أمل منشود 

ر اسم الّشاعرة صفحة الغبلؼ ُمعِلًنا وصايتو على توامضو حُت يتصدّ  الذي ُيصرُّ  ،يعزفو الّلوف األبيض
وعية الّلونية ومن مّث غياب اغبياة أيًضا، إنّو غياب النّ ا باألبيض الذي ينطوي على "واف متلّبسً يعلى الدّ 

سبة لو، فاألبيض ىو يّتصف بنقاوة الربيء الذي مل وبيا بعد، وخواء اؼبّيت الذي قد انتهت اغبياة بالنّ 
ائرة يعمل كرمز للّتكامل دوف أف يقّدـ للعُت القوى اغبيوية اليت االحتماؿ والعدـ وىو مثل شكل الدّ 

 .1يقـو بدؾبها"
لق نوًعا من الّتضاد ىبكما على أرضية الغبلؼ )األزرؽ الغامق( يوحي بالكآبة والثّقل،   ودهجو   

اإليقاعي مع األبيض بوصفو رمزًا للّنقاوة والّصفاء، الذي يتضاءؿ أمامو الّلوف األسود اؼبوحي باغبزف 
ساٍل تأكيًدا على ث من خبللو عن الواقع، وبالتّايل، يربط الّلوف باػبطاب اللّ واَّهوؿ الذي تتحدّ 
 الت الّذات، بالّتغيَت واحتواء الّضعف الّداخلي ؼبواجهة جربوت القوى اػبارجية.تناقضات الواقع وربوّ 

                                                           

 ، 0101توزيع، العراؽ، ، عامل الكتب اغبديث للنشر وال0خليل شكري ىياس: القصيدة السَتذانية، بنية النص وتشكيل اػبطاب، ط -0
 .003ص 
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نتقل إىل عتبة العنواف قبدىا يف الّنصف العلوي من الّصفحة )أسفل اسم الّشاعرة(، إذ نوحُت 
 1"اسلسلة شديدة الّتماسك وال يبكن عزؽبا قرائيً يشّكبلف مًعا "

 ؼء والطّاقة واغبيوية رغبة حيث يُبنح للعنواف والّتحديد األجناسي لونًا رصيًنا برتقالًيا داللًة على الدّ 
يف ذبديد اغبياة بعيًدا عن االكتئاب والُفتور واليأس الذي ترتفع دراميتو من اغبركة من الّشاعرة 

 ثبت الّشعار اؼبمّيز لدار الّنشر.االمتزاجية لّلوف )األضبر واألصفر(، أّما يف أسفل الّصفحة فا
تتفاعل يف ىذا الربنامج القرائي سلسلة األشكاؿ الرّباعية، وقد أطّر العنواف بواحٍد منها، فبّا  اكم  

اؼبتضادات واؼبتشكبلت ... أحواؿ اؼبوجودات الطبيعيات منح الغبلؼ مساحة رمزية تعرّب عن "
 مشاكبلت بعضها لة يف ىذه األقساـ األربعةواعتربت الكائنات احملسوسات، وجدت كّلها داخ

شكيبلت اؼبستطيلة مبنية على سحر اػبصوبة الكونية واالزدواجية اليت تشّكل أي أّف ىذه التّ  2لبعض"
 (ات/اآلخر)الذّ  *نورانية 
 (ات/ العالمالذّ ) *       

عًة مرارة األوجاع، إذ ربتدـ يف إطاره الّنوازع واؽبواجس وتتسّكع الّذات ُمتجرّ  ،وتأسيًسا على ذلك  
اؼبستطيل هبّسد شخًصا يف مرحلة " يف نظرية األشكاؿ اؽبندسية الّنفسية أّف "اف ديلينجرز سو تؤّكد "

ريقة اليت تسَت ُّا حياتو تشّكل وفًتة تغيَت وعدـ استقرار، وىذا الّشخص ال يشعر بالّرضا ذباه الطّ 
الرّاىن وتبٍت وفق وعٍي  أ الّشاعرة تتجاوزلذلك ال تفت 3اآلف وىو يف حالة حبث عن موقف أفضل"

 ع.ـبتلف عواؼبها الّنصّية كيما تنطلق كبو االمتداد والّتطلّ 
ّو صفحة الغبلؼ من أّي لوحة تشكيلية أف تًتجم ألق خلالواقع أّف الّلغة الّلونية استطاعت رغم   

خرى القوى ػبوض غمار وتستجمع مع تفاصيل الغبلؼ األ ،االبتهاج ووحشة اؼبتاه يف عامل الّذات
فغدا الّلوف"الّلغة الّرمزية اليت تستخدمها الّشاعرة يف ابداعها دبا  الّتجربة القرائية والّرحلة إىل اؼبنت الّنصي

تربط بُت الّلوف والّلغة والفكر والّزماف واؼبكاف،ويف عبلقة اوبائية صبالية سبنح غبلفها  وبملو من دالالت
 .4قيمة صبالية مستقلة"

                                                           

 .033خليل شكري ىياس: القصيدة السَتذاتية، ص  -0

 .53،دار صادر،بَتوت، ص 3أضبد بن عبد اهلل:رسائل خواف الصفاوخبلف الوفاء،ج  -0

، 0112لكة العربية السعودية، ، مكتبة جرير، اؼبم0سوزاف ديلينجر: التواصل رغم اختبلفاتنا، الّتعرؼ على نظاـ األشكاؿ اؽبندسية الّنفسية، ط -3
 .00ص 

 228،ص2008،دار اغبامد،1ينظر: ظاىر ؿبمد ىزاع الزواىرة:اللوف ودالالتو يف الّشعر االردٍل مبوذجا،ط -4
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"الّسيطرة على العواطف واؼبشاعر وخلق لكن ارتداء اػبطاب الغبليف لؤلزرؽ قد يكوف مفيًدا يف    
ر وتتمّكن من ؾباُّة الّصعاب إحساس بالقوة واالستقرار الّنفسي واؼبعنوي حىت وبّفف من وطأة الّتوتّ 

 .1وتصل الّذات إىل الّتوازف واالسًتخاء"
ألوىل من الغبلؼ، كذلك قبد اعبهة اػبلفية/ ظهر الغبلؼ اليت وكما ىو الّشأف بالّنسبة للّصفحة ا   

مرحلي وإغبلؽ غبظي للفضاء الورقي،  ءإلّنا"تكتسي بدورىا أنبية خاصًة، حيث يُعّوؿ عليها 
الكوف اإلبداعي يف شكل  ن أنبيتها يف إضاءةكموت،2لينكتب الّنص فيما ىو أمشل وأعمق وأوسع"

 ال ارتباؾ ليد)يواف دنواصر و لنادية  (أشياء األنثى األخرى)ة كما يف ز عبارات منتقاٍة أو شهادات مركّ 
نٍص من اؼبنت أو صببًل منو كما يف  ؼبنَتة سعدة خلخاؿ، أو مقتبسات مقطعية/ إثبات (االحتماؿ

داًعا أو وصًفا أو تعليًقا أو تقديبًا كما ذبده يف بلصورية إيناؿ، وقد يكوف ىذا الّنص إ( عطرالّذىاب)
لنوارة غبرش، وقد يستغٍت عن كّل ىذه العناصر واالكتفاء حبيثيات الّنشر أسفل  (الوجع نوافذ)

 .(ات الغيابممرّ )الّصفحة كما قبده يف ديواف 
أساسية لرصد العمل األديب فهًما وتفسَتًا وتأويبًل ومن وىي على اختبلؼ بنياهتا وأشكاؽبا مرحلة "

واكتشاؼ  ىؿ على إدراؾ دالالت ىذا العمل اؼبعطؤوّ ارس أو اؼبجهة أخرى ُتسعُف الباحث أو الدّ 
داللتو اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة واستقصاء رؤاه اؼبرجعية واأليديولوجية وتذوؽ ـبتلف صبالياتو وفنياتو، 

 3وإدراؾ أسرار بناء شكلو اػبطي"
لتغيَتات ولعّل البلّفت لبلنتباه ىو أّف ىندسة ىذه الّصفحة ال ربتكم إىل تشكيل واحٍد بل زبضع 

، كما (جارية وعنواف األثرفة، عبلمة الّنشر التّ جذرية وتوزيعات متباينة، ربمل يف الغالب )اسم اؼبؤلّ 
 يوّضح جَتار جينات.

ذبب اإلشارة إىل أّف الّنسق الّداليل واأليقوٍل لصورة الغبلؼ، هبعل منها وسيلة إيضاح وإفهاـ،   
أثَت حياف يكوف وضعها اعتباطيًا وفق ما يتوّخاه التّ مغاليق الّنص بُيسٍر لكن يف أغلب األ لفكّ 

ميزٍة تنفرد ُّا الّصورة دوف  ؤيوية ِحياؿ صبالياهتا ولعّل أىمّ الّتسويقي وللقارئ أف يُعربٍّ عن انطباعاتو الرّ 
أو أف ًيا أو أف تُغَّت رتباطًا عضويًا بالّنص إذ من اؼبمكن أف تُغّيب كلّ ا"ال ترتبط غَتىا من العتبات أّّنا 

 .4تستبدؿ من طبعة إىل أخرى دوف أف يتأثّر الّنص بذلك أو ينتقص من قيمتو الفنّية"
                                                           

 .20، 21ينظر: عبيدة صبطي، قبيب خبوش: الداللة واؼبعٌت يف الصورة، ص ص  -0

 .18ص عبد القادر الغزايل : الصورة الشعرية وأسئلة الذات،  - 2
 .006، ص 0101صبيل ضبداوي : شعرية الّنص اؼبوازي، عتبات النص األديب، د.ط، منشورات اؼبعارؼ،  -3

 .21، ص 0115، منشورات مقاربات، 0يوسف اإلدريسي: عتبات الّنص األديب، حبث يف الًتاث العريب واػبطاب النقدي اؼبعاصر، ط -4
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 شعرية الّتمّرد: العنواف-3-1-2
ي بات الّذاكرة الّتارىبية ومن ذاتية الواقع، تشَت إىل الّتحدّ انية الّنص الّنسوي اؼبغًتؼ من ترسّ إّف سرّ    
عري واغبّط من قيمتو كفٍن ألجل إثبات الّذات إبداعها الشّ  وعي للّسلطة األبوية اليت رباوؿ قمعالنّ 

ؾ من خبلؽبا لتخاطب الوجود، وجودىا اػباص أواًل مثّ حرّ عرب حرية داخلية رباوؿ اؼببدعة التّ األنثوية "
ؼ على ذلك اؼبكبوت تارىبًيا والذي وجود بقية العامل ال من منطلق الّنرجسية ولكن من منطلق الّتعرّ 

 .1ا الظّروؼ الثّقافية دبثل ىذه االنطبلقة من قبل"مل تسمح لن
وفيما سنقرأ  2من خبلؿ عنونة نصوصها "ألجل تسميتها ألّف ما ال يسمى، يتوه يف خريطة الكتابة"

وينها  بفضاٍء فبّيز ىبتلس األسرار األنثوية وـبتلف امن دواوين، سنجد أّف الّشاعرة أثّثت أغلفة دو 
 فع ؼبتلّقيها كي يستنطقها تأويبلً أو تفكيًكا. األيقونات البصرية مثّ تُر 

"للّشاعرة أماؿ رقايق،الذي يستضيف  الّزر الهارب من بّزة الجنراؿكما ىو اغباؿ مع ديواف "   
 القارئ يف رحلة تداعيو للمفاوضة العنيدة ضمن لعبة الّتأويل:

 
دة ويتدرّج من الّتدّفق إىل يف ذبربة أماؿ رقايق يتحّرر العنواف من األنساؽ والّدالالت اؼبعهو 
عها إىل منطقة القلق الّنصي فالّتشّذر،كما تنفض الّديواف من الّصياغات العاطفية والرومانسية ،وتد

الذي يتمرّغ فيو صبوح الّلغة ليخرج ذباورات عبلئقها وايقاعات حاالهتا من برميل ديوجُت للّتعبَت عن 
ض وجودىا االجتماعي ،وال تصّب ىذه الطّاقة اؼبتحّررة يف اؼبواقف الّسياسية وااليديولوجية اليت تعًت 

 تقوؿ: الّرمز الواحد بل تتعّداه إىل تكثيف نووي مشحوف بانفجار داليل ينبثق من نسغ رؤيوي
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 الوطن عذاب ، دعني أنسى
 األرض خرائب ....دعني أنسى

 .1األرض وطن ...دعني أتحّطم
تويُت البصري والّلغوي وبيلنا على الّتعالق السميائي بُت إّف معاينة األيقونات السميائية يف اؼبس   

العنواف /الّرمز الّشمويل ولوحة الغبلؼ /الّرمز اعبزئي ، حيث يتناوب الّرمزاف أطراؼ اغبلولية يف 
ذباويف الّنص وأنساغ الّلحظة ومفاصل اؼبعٌت،ابتداًء من العتبة األوىل/ الغبلؼ اليت تتوزّع على 

فقات الّشعرية ألبرز اػببليا الّداللية يف جسد الّديواف ؛وجو امرأة أسود بعنق طويلة ناصيتو جينات الدّ 
اعبفوف والّدموع يواف /شعر و صفة الدّ أس، وإىل جانب يلّفها الّسواد وتكّبلها سبلسل إىل أعلى الرّ 

 عنواف حبياد ماكر.صفر بينما باألبيض يكتب الاؼبلّونة باألزرؽ يتلّوف اسم الّشاعرة والّشفتُت بالّلوف األ
وىكذا تنعزؼ دالالت األلواف من مواقعها )اؽبدوء ،الّنورانية ،الّتفاؤؿ ،البهجة والّسرور ( إىل    

دالالت )اػبوؼ، الّضعف ،الّشحوب ،الكآبة والقلق (لتنتظم داخل الّنسق اػبطايب اعبديد وتوّسع 
عرب مساحة الّلوحة اليت رباكي  آكل ،وسبتد  آثارىا عرب اليومي ،االنتقاؿ من اغبيوي إىل اؼبأساوي واؼبت

 طقًسا حزيًنا من طقوسنا الّداخلية لبّصصها بالبكاء، أو من خبلؿ الّسواد الذي يذيقنا بؤس الفرد.
وشاءت الرّيشة أف سبتص  األلواف من الّلوحة ، وأبقت على األزرؽ واألسود واألصفر ،معاداًل لونيًا 

اليت تكابد الّزمكاف البشري ، ويبدو أّف الّصورة أظهرت أّف اؼبرأة خ عناءات اعبماعة شاء أف يضمّ 
وىناؾ رسالة خفّية تُركت لنا تتنازؿ عن قبعتها الّسوداء ، على كّل بؤسها وحزّنا وارتدائها األسود مل
ت يومها باغبداد أما ينتظرىا يف ىذا اليـو وأّّنا بدمآؽبا و من وراء ذلك ىي أّف اؼبرأة كانت تعلم 

 فاجعة.وال
على ضوء ذلك ،فإّف الّزر يف العنواف ىو الكائن اؼبهّمش اؼبطحوف الذي ال يكاد يُرى يف عدسة    

وظّل ىذ اغبّس الّتعبَتي يشتغل حبماس وطاقة حىت آخر غبظة إقفاؿ ختمت ُّا د ،ئاػبطاب الّسا
لّسابقة ،ورفضو الوجود ىروبو يعٍت رغبتو الّتخّلص من دنس اؼبفهومات االقصائد مشروعها الّلغوي،أّما 

يف ؾبتمع اعبنراؿ لعدـ اقتناعو دبا يكّرسو ىذا الّسائد /األنظمة الديكتاتورية اليت ما تزاؿ مهيمنة وال 
و ينقلب أالذي تعّقد إىل درجة أف يتحّوؿ فيو األمل ضحًكا "تعرّب عن حقيقة الواقع وحاؿ اَّتمع
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رية مغتبطة لكوّنا متحّررة داخلًيا من سخرية من كّل شيء ومن ال جدوى كّل شيء ، وىي سخ
 ،تقوؿ:1"سلطة اػبارج ومغتبطة لكوّنا تعيش الكتابة حلًما يف اؽبامش اؼبهمل

 نغّلف قطرة الّندى بمائها
 فيما الّسفح يلتقط أساس الّسحابة

 رزننهب حّبة األ
 ونسّمي البرقوقة موعّدا يمكن إصالحو

 ونحن نجرؼ الحياة مع قمصاننا المخزومة
كير مثاًل أو أصابع )محمد كالي (بالبالونات التي قلياًل بما يصعب ترويضو :مشية السّ ر نفكّ 

 عّلقناىا بين كل القبل الفاسدة
 .2كأجراس من الحمى والبرونز،حلمنا بالّتيو وسفكنا البندقية

فضاء الكتابة  إّف فجوة الّتغَّت اؼببثوثة يف الواقع ىي اليت دفعت الّذات  العارجة كبو عوامل بديلة يف  
وفق مسارات تتجاوز الطّرح االفضائي الّشاحب اؼبسّطح إىل نص لتقوؿ حقيقة األشياء والكائنات 

متوتّر مًتاكم متمّنع ال يستّقر على توّقعات الّتلقي،وما "ىذا العطاء اؼبتجّدد العصيُّ إال  شبرة من شبار 
ياىا الّشاعرة وترصبة لنوازع نفسية داخلية سبيل إىل الّتمّرد على الواقع اؼبرير ، والبوح باؼبعاناة اليت رب

 .3الرّفض وتنتزع إىل العطاء اؼبتجّدد"
معٌت ذلك أّف العمل البؤري للعنواف ال يتوّقف على مستوى الّتوليد الّداليل الّنابع من ظبيائية      

ل الطّباعي فادة من خواص الّتشكيالّتشكيل الّلغوي فحسب بل يذىب إىل أبعد من ذلك يف اإل
وعتبة من عتبات  افضائي ايقوٍل واػبّطي اؼبرسـو على بياض الورقة،بوصفو ضرورة طباعية وعنصر األ

 .4القراءة تسهم يف استقباؿ الّنص
 
من خبلؿ نصوصها اليت غدت  يلقتسبتلك الّشاعرة منَتة سعدة خلخاؿ حذقًا يف كسب اؼبكذلك،  

 ،ث عاؼبها الّشعري بأجبديات الواقع، جاعلًة الّشعارآلخر، يؤثّ الّروح وعوامل ا كنوناتألبوًما شاسًعا ؼب
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ارىبي واليومي، ولعّل سؤاؿ اؽبوية يف اؼبتاىات معانقًة اؽبّم التّ  الّذات تغامر ،إذاؼبرأة ىاجسها ومرجعها
د على الواقع )اآلخر، اؼبهيمن يف اػبطاب الّنسوي يفيدنا يف استشفاؼ العبلقة العضوية بُت الّتمرّ 

 د على الّشكل )شعر + نثر(.قايف واغبضاري(، والّتمرّ رؼ االجتماعي، اإلرث الثّ الع
كاف الّنص ىو اؼبولود فإّف العنواف ىو اؼبوّلد الفعلي لتشابكات الّنص وأبعاده الفكرية "إذا 

"على  الليةا على مغامرة القراءة، يفتح األنساؽ الدّ ، لذا يبدو العنواف استفزازيًا حاثًّ 1واأليديولوجية"
وسعها، ويبعدىا على االنغبلؽ، بل ويدفع القارئ إىل اختيار أسئلة وتأويبلهتا من عمق الّنص ذاتو، 

 .2فصيل والوقائع واؼبتخّيل الذي ينجزه بصره وأناه"من خبلؿ التّ 
حينما تصوغ الّشاعرة  3الّنص األديب" عبَتية كجروح حقيقية داخلربضر األشكاؿ التّ تبًعا لذلك، "

 ؿ اؼبغامرة.وَ عمزي دباليل والرّ رٍّض قارئها على حرث الفضاء الدّ نصها وربُ 
أّوؿ ما يُلفت انتباه القارئ يف واجهة الغبلؼ ىو الطّابع الفضائي اؼبمّيز الذي تربزه الّصورة اؼبرافقة    

باب وظبلمية اَّتمع بعد أف ينجز إدىاشو من خبلؿ وجو اؼبرأة وقد انقشع عنو الضّ ،كنٍص ؿباٍذ 
ت ىوية قات اليت مسّ ّردت على الّسائد وربّررت من القلق اؼبفتوح على أسئلة الّتهميش والّتمزّ سب

 )األنا(، وذلك عرب متواليات ال تلبث أف تنصهر يف فضاء الغبلؼ.
ح رشرة، قلقة، وما يأة لونًيا باألضبر وما يوحي بو من جوانب متوتّ ىذا ما تعكسو ىيئة العنواف اؼبعبّ   

 ي ولفت االنتباه، وكأّّنا بذلك سبارس عروجها الذي يستغرؽ األعماؽ:لّتأثَت والّتحدّ بو من قوة ا
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جل(، حيث سبضي ة العكسية اليت أفرزهتا حوارية )الّشجرة والرّيح( و)اؼبرأة والرّ مليإزاء ىذه اؼبغايرة/ الع
وائر العتمة اليت فرضها لطة القامعة واػبروج من منطقة الّظل وذباوز دية بعيًدا عن السّ ثو ات األنالذّ 

 اآلخر وحاف دورىا)الّشجرة( إلضاءة اؼبخفي، لتقوؿ :
 ظلمتني، قالت الّشجرة
 للمستبد بالّنظر                        
 .1ل في عرّي مفتضحللعاكف على المتأمّ                         

بلوٍف أسوٍد رامٍز لبلرتداد واػبروج فة/ الّشاعرة أعلى الّصفحة و اقتضى األمر أف يكتب اسم اؼبؤلّ   كما  
ريقة تّدؿ على ثقافة الّشاعرة بقدرهتا على ذباوز الوضع الّسائد وقدرهتا على وكتابتو ُّذه الطّ ،د والّتمرّ 

 اإلبداع.
 

ملو من وبدبا 2نوي للمبدعة ،إنّو "مراوغ،ماكر ،ساحر"ايبدو العنواف دبتعّلقاتو عملية توّىج واحًتاؽ    
غة، ودبا يقّدمو من رؤى جديدة مل يعتد عليها اػبطاب العريب من قبل،لذلك عمدت شفرات اؼبراو 

بعنواف مؤّثث بالّدىشة واغبَتة  ظبَتة بوركبة إىل تغليب الوظيفة االغرائية على الوظائف األخرى
تغل تش ،ما حّوؿ القراءة إىل مغامرة ،ومتوّجس باالغراء القصدي ،ىبفي دالالتو بامتناع ينماز بالغرابة

على انزياحات لغوية، فكانت العناوين الّنسوية دبثابة نوافذ للبوح األنثوي، تنصهر مع تداعياهتا الّدفينة 
وتضطـر برائحة األنثى حيث تناقش من خبلؽبا طموحها االجتماعي وتفاعلها مع ؾبريات 

 :اغبياة،أرادت من خبلؽبا إسقاط أقنعة الواقع الذي تتعّمل داخلو فصوؿ الّرؤى 
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يكتشف الّتوافق بينو  أف ليزانكسيا الّداؿ اؼبفرد اؼبوغل يف الّتنكَتية والبد ؼبن يقرأ نص العنواف /    

، اليت وّشحت ُّا الّشاعرة "عائشة"الّتشكيل البصري للغبلؼ ولوحة الفناف الّتشكيلي حسن زويٍت و 
حزين من جانب آخر،ما يواف ، واؼبزّودة بشحنات بصرية ؛وجو المرأة باسم من جانب و وجو الدّ 

 .أسهم يف توسيع اؼبعٌت وفتح آفاؽ خبلّقة للّتأويل ،حيث ذبتمع الّثبلثية اؼبتناقضة على جسد الغبلؼ
سبّكنت الّشاعرة من ـباطبة القلق الوجودي وصباليات اغبياة وضّخ اؼبشهد الّشعري دبشاىد ا،من خبلؽب

ليزانكسيا كعنواف الرتباطو دبهنيت :"اخًتت نفسية وأنساؽ داللية تعكس انفعاالهتا اعباؿبة ،تقوؿ
بدرجة أوىل حيث أّف الكتابة الّشعرية يف حّد ذاهتا ىي عملية اسقاط ؼبا ىو ـبّزف يف البلشعور من 
حاالت وأحداث، وىي من جهة أخرى تفريغ نفسي ؼبا تكتنزه نفس االنساف من نبـو 

  عبلج القلق وهتدئة االعصاب.لذلك تريد أف يساىم ليزانكسيا) ىا( الّشعري يف1وأحزاف"
وىو اسم لدواء ـبّدر لعبلج القلق ومهديء  "ليزانكسيا"ديواف  وال عجب أف يتوّقع القارئ أّف     

سيعاًف حاالت مرضية وأزمات نفسية بطريقة شعرية ،لكنو ومضاد للّتشنجات ومرخي للعضبلت ، 
لّديواف، ألجل ذلك حرصت على راحة قارئها يفاجئ أنّو مل يكن إاّل عنوانًا لقصيدة من بُت قصائد ا

تعّمدت حُت  وسعت إىل اغبّد من ىذا الغموض لضماف مقروئية الّنصحىت ال يتوه يف أدغاؿ العنواف،

                                                           

 .15اعبزائر ،ص،قسنطينة ،2015ديسمرب  15ظبَتة بوركبة : الكتابة الشعرية ليست دبعزؿ عن ؾبريات اغبياة ، حاورهتا نوارة غبرش ،جريدة النصر -1
  (   ليزانكسياlysanxia   اسم دواء يوصف من طرؼ أطباء االمراض الّنفسية والعقلية ؼبرضى العصاب النفسي الذين يعانوف من القلق وىو   )

ب، ؿبّسن (  ؛مضاد لبلكتئا escitalopram( ويعرؼ أيضا علميا باسم استالوبراـ)  cipralexالعقار الذي يعرؼ ذباريا باسم سربالكس)  
 للمزاج ويقتل كثَتا من اػبوؼ والّتوّترات .
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إعطاء إشارة يف مقّدمة الّديواف شرحت فيها اؼبعٌت وارتباطو باؼبنت،ؼ "ليزانكسيا ، بالّنسبة يل ىي 
 اوليس الّشعر بلسمأإّّنا دواء الّنفس عن طريق الّلغة الّشعرية  دواء الّروح بدوف مواد كيميائية ،بل

 للّروح؟"
فالّشاعرة إىل جانب كوّنا إنسانة ،ىي صاحبة رسالة جعلت من مدّوّنا حقبلً اجتماعًيا دبا تصّوره    

من ىواجس ومتطّلبات لبلنساف الذي يتنّفس أحبلمها وأحزاّنا ضمن كّل مؤّسسة اجتماعية ،ذلك 
فن يف جوىره انعكاس أو سبّثبلت سيكولوجية للحاالت والّظواىر اليت ذبري يف سياؽ وجودىا أّف"ال

،وأنّو الوسيلة اليت يهدؼ االنساف من خبلؽبا بوعي أو بدونو إىل ربقيق توازنو االجتماعي والطّبيعي
 .1الّنفسي ،وذلك بالّتعبَت عّما بداخلو من مشاعر ومكبوتات ومدركات وسبّثبلت "

ا كاف الّشعر مكابدة ،وجهًدا روحًيا تبذلو الّنفس يف سبيل اهباد الكلمة واؼبعٌت اليت ذُبّلي الّلحظة وؼبّ   
ا "أدخلت عن وعي أو الّشعرية ،تتجّمع كّل قوى الّشاعرة حبثًا عن الكبلـ الذي مل يقل بعد بل إّنّ 

اؼبتخّصصوف ،مث يصفوا ؽبا  غَت وعي ذبربة اغبداثة الّشعرية إىل مصّحة نفسية ،ليكشف عنها أطباؤىا
الّدواء اؼبناسب الذي يعيد ؽبا توازّنا السيكولوجي االبداعي والفكري قبل أف تضمر وتنتهي 

 . 2وتتبلشى"
يغدو العنواف الّنسوي عبلمة ظبيائية سبارس الّتدليل وجزًء عضويًا يَهُب الّنص كينونتو حُت يتعالق     

لقصيدة الّنثرية من داللة واوباء ،ونقطة الّتقاطع االسًتاتيجية اليت دبا يبكن أف تطرحو البنية الّشعرية ل
يَعرُب منها الّنص إىل العامل والعامل إىل الّنص ، وال تتوّقف صياغتو على مهارة الّشاعرة يف تعيُت 

 ة.الّتشارؾ الّداليل بُت اؼبنت والعنواف ، وإمّبا يف إرغاـ القاريء على دخوؿ دوائر اؼبخاتلة واؼبراوغ
 
 تراكيب العنواف :–

تًتاءى اإلشاراُت الّلغوية )الّدالة على الكتابة( وغَت الّلغوية )صور، رموز، ....( على صفحة الغبلؼ 
الالت اػبطابية حيث زبتزؿ اؼبقاصد يف اؼبنت، ىذا اإلجراء مّكننا من إدراؾ الستثمارىا يف فهم الدّ 

ن أجل غٍد أفضل ومستقبل حامل للمرأة اؼبطحونة اليت "مالّدالالت اؼبًتامزة اليت توّسلتها الّشاعرة 
 .3س والّتأمل"تُغالب الّزمن بشيء من القلق واؼبخاطرة والّتوجّ 

                                                           

 .65،ص2008،دار دجلة للنشر ، األردف ،1قاسم حسُت صاٌف : يف سيكولو جية الفن التشكيلي ، ط -1
 www.nawafedh.org،19:53،الساعة:2017أفريل 22ابراىيم عثماف : كلمة يف أمسية ظبَتة بوركبة أوليزانكسيا الشعر ، -2

 .03بن السائح : سرد اعبسد وغواية الّلغة، ص األخضر -3
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 نمط الّتركيب الجملي صاحبة الّديواف عنواف الّديواف
 غجرية
 أوجاع

 الخلخاؿ
 بّيةالنّ 

 نصيرة محمدي
 نادية نواصر

 حبيبة محمدي
 ربيعة جلطي

 ذا(مبتدأ ؿبذوؼ )ىذه( )ى
                + 

خرب )غجرية، أوجاع، اػبلخاؿ، 
 بّية(النّ 

 عطب الّروح
 أشجاف الملح
 صدى المواؿ

 زينب األعوج
 منيرة سعدة الخلخاؿ

 نادية نواصر

 مبتدأ ؿبذوؼ )ىذا( )ىذه(
+ اػبرب )عطب، أشجاف، 

صدى( + اؼبضاؼ إليو )الّروح، 
 اؼبلح، اؼبوايل(

كّلك في الوحل ... وبعضك 
 تلُيخا

مبتدأ وىو مضاؼ+ جار  رواية يحياوي
تقديره   خبربؿبذوؼوؾبرور متعّلق 

كائن أو موجود+بعضك 
معطوفة على كّلك +فعل فاعلو 

مستًت تقديره ىو، واعبملة 
اتل( يف ؿبل رفع الفعلية )ىب

 خرب.
 جاروؾبرور+فعل +فاعل منيرة سعدة خلخاؿ للّريح قالت الّشجرة
ر اخرب مقّدـ+مبتدأ مؤّخر+ج يطربيعة جل من التي في المرآة

 وؾبرور.
فعل وفاعل+حرؼ مصدري  زينب األعوج أرفض أف يدّجن األطفاؿ

ونصب+فعل وفاعل واؼبصدر 
اؼبؤّوؿ يف ؿبل نصب مفعوؿ بو 

للفعل أرفض،وتقدير اعبملة 
 )أرفض تدجُت األطفاؿ(.

الت االظبية ما يناسب ربوّ  كيبية للجمليغ الًتّ عري الّنسوي من الصّ كما الحظنا ينهل اإلبداع الشّ 
ورة ونقلها بكامل لك من طاقات فنية يف سبيل خلق الصّ سبسّخر كّل ما تاعرة ات، ذلك أّف "الشّ الذّ 
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ماجعل اؼبرأة اؼببدعة  1خييلية ومزاياىا، ودبا يتبلءـ وواقع ذبربتو يف القصيدة"صفاهتا وخصائصها التّ 
كورية يف الّسابقة اليت فرضتها الًّتاكيب الّلغوية الذّ  ناسبلتتستعُت بًتاكيب اظبية زبرج ُّا من التّ 

 يطرة على الّلغة/ الًّتكيب/ الّنطم.ؿباولة السّ 

ا أكسبو ظبة وجواز سفٍر يبّيزه األّوؿ دبساحيق اعبملة االظبية، فبّ  حيث تلّوف العنواف/ اؼبقاـ اؼبربك  
ف وصبلتو حىت تكاد تكوف اػباصةاألساس يف عن العنواف الذّكوري فػ"االظبية خاصة فبّيزة يف بنية العنوا

الثّبوت والهدوء صيب األوفر يف صبل العناوين الّدالػػػة على الّنسوي، لذلك ؽبا النّ 2العنواف"
عيفة اؼبستسلمة اػباضعة، فتفتح شهيتو لقراءهتا بعد اليت تعّودىا القارئ من األنثى الضّ  واالستمرارية

د/ الّثورة/ االعتراؼ بالّتمرّ باغت دىشتو حُت يلج اؼبنت اؼبفع ل تلبث أف تما كم قبضتها، لكن ربأف 
 والبوح...

فو كلمة واحدة نيتها الًّتكيبية الّنحوية والّلغوية قبد تداخبًل يف مستوياهتا، فمنها ما تؤلّ بوبالّنظر إىل     
من التي في اؼبفردتُت فأكثر ) اوز اؼبفردة الّدالػػػػة الواحدة إىل بنيةج...(، ومنها ما يتالخلخاؿ، الّنبّية)

اشتغاؽبا على آلية اغبذؼ الّنحوي، وىذه الظّاىرة تفرض  كما نستشفّ .المرآة؟، صدى الموؿ،..(
، ىذا ما تًتاشقو الًّتاكيب عرب البوح واالعًتاؼ من من المبتدأ أو الخبر(نفسها بقوة على ِشعرىا)

الّداليل للعنواف الذي  كثيف الّشديد للمعٌتا على"التّ اليل من جهة أخرى، اعتمادً جهة واعبرح الدّ 
 .3ًتافق مع ميل الكاتب إلػػى االختصار"ي

ىكذا يبدو العنواف يف الّشعر الّنسوي اعبزائري على درجة من االرتباط الّضمٍت والّصريح بتجربة   
أّف أف تُعلن من خبلؿ العنواف:" أرادتاؼبرأة داخل ؾبتمع أبوي كّرس دونيتها وفرض ىامشيتها،

إذا ما  ساقطة ولكّنها تستطيع أف تكوف قيًما إبداعية ليست قيًماواؼبهّمش والّضعيف  الّناقص
 نظًما عنوانًيا راغًبا صَت  نتّبُت أّف تاريخ القهر والّتهميش تَ كما ،  4"استنهضت اغبّس االبداعي فيها 

عيتها الّسلبية وسبّرًدا على الّتقاليد باالنبثاؽ الذي ٌيضمر بوًحا عن نبومها ورغباهتا اإلنسانية ورفًضا لوض
 كورية.الذّ 

                                                           

 بتصرؼ.045، ص 0113، عامل الكتب اغبديثة للنشر والتوزيع، عماف/ األردف، 0ؿبمد صابر عبيد: مرايا التخييل الشعري، ط -0

 .35، ص 1988، القاىرة، مصر، 1ؿبمد عوييس : العنواف يف األدب العريب، النشأة والتطور، اؼبكتبة األقبلو مصرية، ط -2
 .15، ص 2006، منشورات وزارة الثقافة دمشق/ سوريا، 1مفيد قبم: الربيع األسود، دراسة يف عامل زكرياء  تامر القصصي، ط -3
 www.startimes.com،00:14،الساعة2017أفريل17عبد اهلل الغذامي:قراءة القصيدة اغبرة، -4
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 بروفيل أنثىالّصور المصاحبة:-3-1-3

وري الذي يبنحو تأشَتة اػبروج من يتو حُت يشتغل على الفضاء الصّ يوّسع الّنص الّنسوي آفاؽ حرّ    
ضمن ىذا  1ز"ّنائية؛ وىي زمن اخًتاؽ اعباىيف الزورد يف الفضاءات البّل الّنص الّنموذج ووبّلق بو "

حياة  تتمرأىأين 2سم للقصيدة مسألة مطلوبة"ورة الفوتوغرافية أو الرّ الّسياؽ "باتت مصاحبة الصّ 
 موز واإلشارات الغَت الّلغوية اػبارجية اؼبًتابطة بأخرى داخلية. الرّ 

ا الّلوحة وتسأؽبا أحاسيسها ورؤاى "العين الحافية"يف ظّل ذلك رباور منَتة سعدة خلخاؿ يف     
ـبتارة للفنانة ياظبينة  ( لوحات9)ساء يف لّية للنّ ورة الظّ وىي بذلك تقرأىا شعرياً، كما زباطب الصّ 

سعدوف، اليت أقبزت رسوماهتا بتقنيات فبزوجة )األلواف الزيتية، األكريليك....(وكّرست ؾبموعة كبَتة 
 :منها للمرأة وىواجسها كما نرى

 
أفواه وىي بذلك تعرّب عن مشاعر معّقدة باطنية، وتقصد ُّذا  دوف إذ يبدو واضحًا أّّنا رظبتهنّ 

، الّتعبَت عن اؼبرأة يف أّي مكاف مهما كانت لغتها، كما يبكن أف هبّسد معاناة مس/ غياب الفمالطّ 
 اؼبرأة وعجزىا، فمن يهبها صوتو أو من يُعَتىا شفتيو؟.

                                                           

 .17، ص 2010لوجي يف الثقافة العربية، درا التكوين، دمشق، سوريا، أضبد دلباٍل : سفر اػبروج، اخًتاؽ السُّبات االديو  -1
 .04، ص 0655،دار توبقاؿ ،الدار البيضاء،اؼبغرب،0شربل داغل : الشعرية العربية اغبديثة،ربليل نصي،ط -0
-  (، الوحدة 01(، اؽبدوء )ص 05ص (، اؼبرأة والطفل )03(، الرّقصة )ص 01(، األجنحة )ص 000الّلوحات اؼبوجودة يف الديواف، الّنساء)ص

 (.05(، بروفيل امرأة )ص 03(، اغبب اَّنوف )ص 01(، الشخصية )ص 00)ص 
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ل خوفها من وأّف ىذا الوجو الذي حـر منو يبثّ وفق أدبيات الّتحليل الّنفسي اؼبعّمقة، فالفم رمز اؼبرأة 
كذلك اؼبسار الّلوٍل ىنا ؿبكـو باآلثار الّنفسية، باإلضافة إىل صبالياتو اليت تعّدؿ الّضجيج ،العجز

 الذي تثَته اؼبوضوعات .
و، عري وعتباتص الشّ فحة والنّ شكيلية اؼبّعلقة على جدار الصّ االنسجاـ بُت الّلوحات التّ  يبدو جلياًّ    

مالمح الوجو، األشكاؿ، ىل حسن إنصات الّشاعرة لشخوص البورترية )إهو أكثر ما هبذب االنتباه ف
شواقها أس الّلوحات كامرأة تتنفّ  قظبكات الّدالية والّلغوية اؼببثوثة كيما تستي(، وتفعيل الشّ األلواف....

 وتباروَبها، تقوؿ الّشاعرة: 
 مغمضة العينين،

 سيري نحوِؾ، 
 ولِك،اندفعي ح

 تمسكي بِك، 
 تّقيدي بحدود القامة، 
 انظري فيِك، 

 ال تتحرري منِك،
 اختبئي خلفِك،

 واغفلي الوقوؼ دونِك،
 .1فبمن سواؾ يليق ىذا الكبرياء؟

إالّ  2االحتماالت أو برد الًّتدد....." رّ حارات ، ببل حذاء يقيها ...."ببل نظّ فرغم أّف العُت حافية   
ومن جهة أخرى، فاؼبنت يف نصوص ،3..."حت زباطب الّلوحة، ُتسائلها معانيهاأّنا "باءت بالقرار ورا

(، َيدعو القارئ تضاريس لوجو غير باريسي، شجرة الكالـ، ومن التي في المرآة؟.)  يربيعة جلط
 قلق الكتابة وسبنحها بريقًا ـبتلفاً، تصّ لبلرسباء يف لعبة اؼبعٌت، حُت تتطّعم ىذه اؼبتوف بالّرسـو حىت سب

كبو مقامات الّتأويل  -بالّتايل-فحة، فُيدفع القارئ رموٍز تتوزّع ؿبتالة على الصّ إىل ـبتصرة ىبلـ اؼبنت 
 :1سوناطا يف  تقوؿواحملاورة

                                                           

 .02، ص 0116منَتة سعدة خلخاؿ: العُت حافية، منشورات سهل، اعبزائر،  -0

 . 4منَتة سعدة خلخاؿ: مقدمة الديواف "العُت اغبافية"، ص  -2

 .7اؼبصدر نفسو، ص  - 3



 الكتابة النسوية الجزائرية : أسئلة االبداع و عالمات الّتحّوؿ                                               لفصل الثّاني:ا     

- 127 - 
 

 كّل الّنار في أيديكم
 وبين الحاجبين أخدود...

 وأنا،في كفوفي الورد
 ولغتي غناء.

 تمّهلوا...
 إف صّوبتم نحوي جماركم

 الّربيعما الحيلة إذ يجيء 
 وتقصف عاصفة الّزىور

 .1قفاركم
 وقد أرفقت الّشاعرة الّنّص بالّشكل اآلّ:

 
يغدو الّنص فرصة الّشاعرة للّنفاذ إىل حرية اغبضور بالكبلـ اغبّر، وبامكاف القارئ أف يعود إىل      

 ار واؽبدوءليلحظ الّتبلحم اؼبنبعث من الّنص و متعّلقات الّشكل اؼبتدّفق باالستقر  (سوناطات)نص 
 كما، والذي يومئ بو وضعية اؼبرأة فوؽ العشب ،والرّاحة بعد الّتعب  وقد خّبأه اغبقل بُت أغصانو

تفرض الّلوحة اؼبصاحبة نوًعا من توّجس لوٍل وايقاعي ؛ففي كّل ضربة فرشاة أو ىارمونيا يعرّب 
نساف من خبلؿ رسم الّدرب االلتحاـ بُت ألواف اغبقل األخضر وسنابل القمح النّارية وبُت حياة اال

                                                           
 .107ص ،2003وزيع، وىراف، شر والتّ دار الغرب للنّ  ي : من اليت يف اؼبرآة؟،ربيعة جلط - 1
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أو الطّريق يف منتصف الّصورة،وبذلك تعكس لنا الّصورة اؼبعٌت الرّابض يف تضاعيف القصيدة اليت 
 :3سوناطا،تقوؿ يف غبلم اػبروج والّتغيَت والّنهار اعبديد األنثويتبدو فوارة بالّتوؽ 

 دعي الّندى يتدحرج فوؽ األوراؽ
 دعيو ينساب على خدود الوقت...

 .1ّني لنهار جديدغ
 انتهاؾ حرمة األجناس.ر الجنسي:المؤشّ -3-1-4

يات القوؿ تشظّ  تتقّدـ اؼبمارسة الكتابية اغبداثية لتخلخل اػبطاب الّشعري القار ساعَة دوّنا من    
األجناس األدبية من الّتماس اغبميم الذي مل  ّكنوىو يرنو إىل توطُت كيانو اإلبداعي األمر الذي م

للّدىشة والّتساؤؿ، رغم ذلك من حّق القارئ معرفة اعبنس الكتايب الذي يقرأه ألّف  يٌعد مدعاةً 
 .2على استحضار أفق انتظاره كما يهيئو لتّقبل أفق الّنص"جناسي يساعده "الّنسب األ

 "جنًسا أدبًيا تتماىى يف ظبللو كثَت من األجناس األدبية اؼبتعارؼ ةفتأتينا قصيدة النّثر الّنسوي       
العاـ حُت يتوّحد يف مصلو  ؿ اؼبنفتحخل وزمرتو من الّتحوّ ا، ظباتو الوراثية من حركية الّتد3عليها"

دبعزؿ عن  ىذا البناء يسعى إىل اػبروج على اؼبفهـو اؼبتوارث، لينخرط يف فضاءات اؼبعٌت،ثرعر والنّ الشّ 
 كما يف:  (الّشعر)عمل األديبالّسائد، ضمن ىذا الّسياؽ، تصرّح اؼببدعة اعبزائرية جبنس ال ةسمؤسّ 

 اؼبشي يف ؿبرابك لنادية نواصر*
 أشجاف اؼبلح ؼبنَتة سعدة خلخاؿ*
 عطر اّلذىاب لصورية إيناؿ*
 زمن الّنيار الببلىة لصليحة نعيجة*

 يػو.على اؼبتلقي آليات تلقّ  نفرضيبذلك  نّ وى
ص مع أجناس أخرى ال ه تداخل النّ ومردّ ،ر اعبنسي عن صفحات غبلؼ بعضهنّ لكن يغيب اؼبؤشّ    

جنيس جنيس الّصريح دبا يُشبو التّ صيغة التّ أرادت بذلك استبداؿ " ،4غلبة فيو الواحد على اآلخر
 .1"مٍت أف يستخرج معطيات الّنص وأفقواػبفي الذي يعطي الفرصة للقارئ حسب سياقو الزّ 

                                                           
 .109،ص ربيعة جلطي : من اليت يف اؼبرآة؟ - 1
 .24، ص 0664حسن ؿبمد ضباد: تداخل النصوص يف الرواية العربية، حبث يف مباذج ـبتارة، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، مصر،  -2

 .06 حامت الصكر: مرايا نرسيس،  ص -3

ينظر: أبو اؼبعاطي خَتي الرمادي: عتبات النص ودالالهتا يف الرواية العربية اؼبعاصرة ربت ظباء كوبنهاجن أمبوذجا، ضمن ؾبلة مقاليد، -1
 .25،ص 4،0101ع
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 الّنبّيةيواف/ القصيدة: على كبو ما قبده عند: ربيعة جلطي يف الدّ 
 نصوص إبداعيةجنيس صيغة التّ  يف حُت اختارت أخريات أف تضعن أسفل غبلؼ إصداراهتنّ      

يف ؿباولٍة لتوجيو القراءة أو ردّبا لتحذيرىا من خطأ استحضار اؼبعايَت فقط، " نصوصأو لفظة 
 ة نابعة منلذلك ينبغي دراستها جبماليات نصيّ  ،وتطبيقها على نصوصهنّ  2عر"اعبمالية يف نقد الشّ 

اعرة نابع من يعة الّنص ال شعرية وال سردية، ىذا االنتهاؾ غبرمة األجناس الذي مارستو الشّ طب
بلالت إىل توليد أشكاؿ جديدة من ى "ربسُت السّ تتعدّ  3جات نفسية ضاغطة"حاجات شعرية وسبوّ "

 .الّتمّيز والّتفّرد ، حبثًا عن4اؼبخلوقات"
 
 تذكير العتبةماتي:الخطاب المقدّ -3-2

يعسر على القارئ  اوتقّدـ حولو إيضاحً  ا" تضع للّنص ؿبيطً ا وعتبًة قرائيةً موازيً  امة نصًّ دُّ اؼبقدّ تُع    
مشّكلة مايبكن  وتعمل على الّتأثَت يف القارئ ر للّنص بُعًدا تداولياً ، كما توفّ االعادي اإلحاطة بو دائمً 

ربّدد لو  اّنص/ سبب كتابتو، كم، وتبث يف ذىنو تصّورًا عن ىوية ال5"مهيديتسميتو اؼبيثاؽ التّ 
 .6"إسًتاتيجية البوح واالعًتاؼمسارات الّتلقي، معتمدة "

تنا لو اءوربملنا إىل فضاء اؼبنت الذي ال تستقيم قر " –اا استباقيً كوّنا نصًّ -وىي بذلك توّجو القراءة    
اؼبؤلف وموقفو من  ةل ومشحوف، إّّنا وعاء معريف وإيديولوجي زبًتؽ رؤيإاّل ُّا، إّّنا نص ؿبمّ 

 .7إشكاالت عصره"
مة وموقعها اغبّسي اؼبفتوح على أجبديات شعرية ربمل الّشاعرة اعبزائرية، تدرؾ خفاءات اؼبقدّ     

كما يف (مقّدمة ذاتّية)رائحة األنوثة، منتصرة على مرض الغياب، حيث تكتب الّشاعرة ديباجتها 
ات فس ووعيها بالذّ تغمر ثقتها بالنّ إذ ياوي، ية وباو " لر في الوحل....وبعضك يخاتل كّلكديواف "

لبل  ن استوعنب ـباض سنُت عجاؼ، فتّساقط عليهنّ ، أو حُت تتوىّل إحدى أخواهتا فبّ فضاء اؼبعٌت

                                                                                                                                                                                     

 .25حسن ؿبمد ضباد: تداخل النصوص يف الرواية العربية، ص  - 1

 .50، ص 0112،أوت، 000لة عماف، تصدر عن أمانة عماف الكربى، األردف،عوليد بوعديلة: ذبريب البنية وفتوحات الرؤية، ضمن ؾب -2

 .031علي جعفر العبلؽ: الداللة اؼبرئية، ص  -3

 .011صبلح فضل: أساليب الشعرية اؼبعاصرة، ص  -4

 .331، ص 0113، جدة، مارس 00، ـ14عبد الواحد بن ياسر: اػبطاب اؼبقدماّ، ضمن ؾبلة عبلمات، ج -5

 .20اؽ ببلؿ: مدخل إىل عتبات النص، دراسة يف مقدمات النقد العريب القدَل، مطابع إفريقيا، ص عبد الرز  -6

 .23،  اؼبرجع نفسو -4
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 نَ لدي وأخريات فضّ مكما يف نوافذ الوجع بقلم نصَتة ؿب(،مقّدمة غيريةتقديبها )ًا جنيّ الكبلـ رطًبا 
 1الّروح...كاؼبطر... كأّي شيء وبمل نكهة الفجاءة واالنبهار"كمات "ببل مقدّ  أف تأّ نصوصهنّ 

 تابإىل وصاية الّرجل كي"وبرس عت ينهنّ و لكن وخبلفاً لذلك، ذبنح أغلب الّشاعرات يف مقدمات دوا
 :آخًذا بَيد اؼبلتقي إىل الّداخل حيث اؼبنت 2ث"الّنص اؼبؤنّ 

 
 مةكاتب المقدّ  عريةالمجموعة الشّ  الّشاعرة

 تغاٍلأحبلـ مس
 ليلى راشدي

 صبيلة طلباوي
 سليمى رحاؿ

 منَتة سعدة خلخاؿ
 خَتة بغاديد
 نوارة غبرش

 شهرزاد بن يونس
 راوية وبياوي
 نوارة غبرش

 زىرة بوسكُت
 منَتة سعدة خلخاؿ

 صليحة نعيجة
 اوييوبراوية 

 (0640على مرفأ األياـ )
 (0650متاىات الّصمت )

 (0111شظايا )
 (0111ىذه اؼبرّة )

 (0110اؾ ليد االحتماؿ )ال ارتب
 (0113ات الغياب )فبرّ 

 (0111نوافذ الوجع )
 (0112والبحر أيًضا يغرؽ أحيانا )

 (0114ُردّبا )
 ( 0114أوقات ؿبجوزة للربد )

 (0114إفضاءات من زمن الّدىشة )
 (0116العُت حافية )

 (0116زمن الّنيار الببلىة وعهد قيصر) 
 (0101ك يف الوحل ... وبعضك ىباتل )كلّ 

 األخضر السائحي
 ؿبمد الطاىر فضبلء

 يمبلحعلي 
 سليمى رحاؿ

 هويبيعز الدين م
 رابح خدوسي
 نصَتة ؿبمدي
 حسن دواس
 جُتاالسعيد بوط

 سعدية مفرح
 أديب كماؿ الدين 
 منَت سعدة خلخاؿ

 عيسى قارؼ
 رواية وبياوي

 
واية، الستدراج القارئ رغم وعي اؼببدعة أّف اؼبقدمة خطاب مساعد ومفتاح قرائي يستند على الغ  

حىت يبادؽبا لذاذات الّتلقي إاّل أّف جّل أعماؽبا يُبّشر ُّا الّرجل بعد أف يفتح مُدّنا الّنصية، لكن ؼباذا 
 بة عن أناىا وارسبت يف أحضاف اآلخر؟.اتانفصلت الك

                                                           

 .2، ص 0662، دار اؽبدى، عُت اؼبليلة، 0مالك بوذيبة: مقدمة أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار ليوسف وغليسي، ط -0

 .36يوسف وغليسي: خطاب التأنيث، ص  -0
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 مة ألسباب منها:ردبا ويعود تذكَت عتبة اؼبقدّ 
 ،" وتعاٍل ـباًضا مزمًنا فُرض على الّنص الّنسوية الحريم"ثقافسأّف اؼبرأة الكاتبة ال تزاؿ تتنفّ  -0

فكاف ؽبا أف رُبرٍّؾ إبداعها وفق وصايتو، كما أّّنا ال تريد خرؽ أفق اؼبتلقي الّذي تعّود على 
 الّصورة الّنمطية اؼبتمثلة يف تبعيتها للّرجل.

 ة / الكتابة، لذا تضطرّ تشعر اؼبرأة/ الكاتبة حباجة ألف تثبت لآلخرين أّّنا تستحق ىذه الّسلط -0
أي أّّنا تستعَت صوتو وأدواتو  إىل تربير ىذا العمل بقلم الّرجل/ اآلخر كاعًتاؼ منو بإبداعيتها

 . احتفاالً بامتياز أنوثتها

 .1يعود الّسبب إىل نقص ثقة الّنساء بأنفسهنّ  -3

 و الثّقة التّامة.ا ؼبساندة الّرجل، وإىل إعطائ"الغَتة األخواتية" ذبعل اؼبرأة أكثر اطمئنانً  -1

 complexe deعقدة اػبصاء" رجعها إىل إذا اعتمدنا طروحات الّتحليل الّنفسي، نو   -2

castration "اصبة عن اغبسد الذي ربسُّ بو اؼبرأة كبو الّرجل الحتقارىا لنفسها وعدـ نّ ال
اف من فقد 2فسي إىل اػبوؼ والقلققبوؽبا لفارقها اعبنسي، وتعود يف نظرية الّتحليل النّ 

نثى يف عبلقتها بذاهتا ،ولذلك قبد فاػبوؼ من االخصاء ىو ما تنسجو األالكماؿ اعبسدي،
نثى يف سَتهتا الّذاتية يكمن يف البحث عّما هبعلها امرأة قضيبية ،ولكن اؼبهيمن وكبن نقرأ األ

ـ لتكمل جسدىا الّنصي/ نصف إبداعها، إذ ال جل/ اؼبقدّ لذلك تلجأ إىل الرّ .3دبعٌت الّسلطة
ها/ جسدىا بنٍص ذكوري مواٍز حبثا عن كماؿ ونبي وضع اؼبرأة إالّ عندما تطّعم نصّ  يستقرّ 

 .4منشود"

ظرية تكّرس ؼبفهـو "اؼبرأة كائن ناقص" وأقّل قدرًا من الّرجل لذا وّجهت كارين ىورٍل يبدو أّف ىذه النّ 
 إليها الّرجل.وىي القدرة اليت يفتقر  حسد القضيبؼبفهـو  كمضادٍّ   5حسد الّرحممفهـو 

كورية ل أّّنا تسًتجل، وإذا خضعت لشروط الوصاية الذّ يمة قِ إّف األنثى إذا ذبرّأت على تأنيث اؼبقدّ 
 .؟؟!قيل عنها كائٌن ناقٌص!

 

                                                           

 .036اهلل ؿبمد الغذامي : اؼبرأة والّلغة، ص  عبد -0
 .41يوسف وغليسي: اػبطاب التأنيث، ص  -0
 .39،ص2013ينظر: لطيفة لبصَت:سَتىن الذاتية ،اعبنس اؼبلتبس،ؿباكاة،للدراسات والنشر والتوزيع،دمشق، -3
  htt:/ /elyom .new.com،05: 0103،11سبتمرب  03ينظر: ميشيل حنا: حسد القضيب، غلطة فرويد اعبنسية-4

.01ينظر: لطفي الشربيٍت: معجم مصطلحات الطب النفسي، مركز تعريب العلـو الصحّية، الكويت، ص  -2
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 غربة االسم/ غربة الّنصقناع الكتابة:-3-3

انزياحات كثَتة يات األنا يف بوحها وحركيتها اؼبتنامية عرب ات وتشظّ فيوضات الذّ  إىلربيل الكتابة"   
اريخ ومنعرجاهتا تشَت يف غالبيتها إىل تلك اعبيوب البعيدة الغور اليت تتماىى يف حركية التّ 

قس ورّج أفق اؼبغامرة واإلبداع إلضراـ حضورىا فبارسة ىذا الطّ  ،لكن حُت تشاء الكاتبة1ؼبتشابكة"ا
ىذا وتّتخذ  ؽبا دروًعا رمزيًة ،أا ما تقّدـ نفسها من خلف حجاب كثَتً ،داخل شرنقة الّسائد األديب 

السم اؼبستعار فض اَّتمع ؽبا أوؼبَا تكتبو، فاوؼ من ر خا ىو يكن دومًا خيارىا ورغبتها وإمبّ مل األمر 
يت اعرة االقبليزية  تشارلوت برونذت الّروائية والشّ ىو حاجز األماف بينها وبُت أعراؼ اَّتمع،ؽبذا ازبّ 

(charlotte bronté ّمؤل )جاح ة البلّزمة للنّ ( الذي وجدت فيو اؽبويّ كيوربيل" اسم)ييرآ جينية"فة روا
ؼبا  " دأ.مبارنر ( باسم ؾبهوؿ"Louisa May Alcott( )لويزاماي الكوتنذاؾ، وبدأت األمريكية )آ

 ف إيفانس(آماري ئي نسوي، وتدخل الّروائية االقبليزية )افعل ذباه عمل رو  عُو من ردّ كانت تتوقّ 
"Mary Ann Evans " مل اعبّد.حكي تؤخذ أعماؽبا دب  جورج إليوتذكوري عامل األدب باسم 

موحة يف ؾبتمع صراع داخلي عانت منو اؼبرأة الطّ اىرة ناذبة عن"افًتضت فرجينيا وولف بأّف ىذه الظّ 
ذكوري ال يأخذ إقبازات الّنساء على ؿبمل اعبّد فلجأت اؼبرأة إىل االحتجاب وراء اسم ذكوري 

 .2"ويتها اغبقيقة على الّساحة األدبيةمستبعدة بذلك ى
ؿ  اسم مستعار " أوّ :"ماري إلياس زيادةرؽة، روبانة الشّ يبتار الّشاعرة األدزبفة األخرى، ويف الضّ   

الذي اشتهرت بو وىو  "مي زيادة"اسم مث زبتار،" وضعتو َّموعة من األشعار إيزيس كوبياؽبا "
" خوفًا من إثارة اطئبنت الشّ " خلف "ة عبد الّرحمنعائشاختصار الظبها اغبقيقي، كما اختفت "

اػبوؼ األزيل ... يبنعها وينأى ُّا عن اعبهر ُّذه األحاسيس خوفًا وزبوفًا من "فكاف ؛حفيظة والدىا
مبلزمة  ،يبدو أفّ 3"فة من اإلفصاح عن أّدؽ مشاعرىا األنثويةؾبتمع الئم، بل ومازالت اؼبرأة متخوّ 

فبنوعة ا ية ومستورة ليس ألّّنا حتمً ا ـبتفّ لكتابة عند اؼبرأة اليت" تكوف غالبً االختباء قد انعكس على ا
 4ولكن ألّّنا تشعر كمجرمة ،إّّنا كتابة الّليل"

                                                           

يف طبعتو  الّشعر الّنسوي رجافمهعبد اغبميد شكيل: مبلمسات حوؿ الكتابة النسوية يف اعبزائر، ضمن كتاب وضبلن القلم اػباص بأشغاؿ  -0
 .23، ص  0101نطينة،األوىل،مطبعة األىراـ،قس

 13.05 الساعة  www. Inkitab.com. 2016. 09. 09ينظر : األظباء اؼبستعارة يف األدب النسوي العاؼبي-0

 .045، ص 0110، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاىرة، 0، طلوسي يعقوب: لغة األدب والشعر يف كتابات اؼبرأة العربية -3

 .57عريب،صزىور كراـ:السرد النسائي ال - 4
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يف اعبزائر كذلك أحكمت ضّبى األظباء اؼبستعارة قبضتها على تفكَت أغلب الكاتبات اعبزائريات     
ا ؽبّن خوفًا من ردود أفعاؿ اَّتمع اؼبزيّفة واؼبشّفرة منفذًّ  البلّّ ازّبذف من األظباء والكنيات والّرموز

 1الذي ما يزاؿ يف مرحلة تكوينو ثقافًيا واجتماعًيا وسياسًيا بعد فًتة طويلة من الّتجهيل االستعماري"
 من مسؤولية االنتماء القبلي  على األسرة أو ىروبًا من الّنقد االجتماعي أو تنّصبًل ايبلً أو" رب
 .2ارتكاب خطأ شخصي خبلؿ الكتابة" يف حاؿي والعروش

ومن البلّّ اتّبعن ىذه الّسنة يف الوسط األديب الّنسوي اعبزائري قبد الّشاعرة اؼبذيعة مربوكة بوساحة 
" وفاطمة غوؿ بنت الريفوية وبياوي " ا" ور غيـوومسعودة لعريط باسم "  نواؿ"اليت عرفت باسم "

" وكريبة ناوي " بنت األقصى" فوزية ضيف اهلل " الفاروؽ فضيلة"  فضيلة ملكمي"، مّي غوؿ"
 اقتفاًء بأقراّننّ  " وغَتىنّ الخنساء" وفضيلة زياية" أـ سارة" وخدهبة زواقري " الموىبة السمراء

وائية يف عندما أصدرت أّوؿ أعماؽبا الرّ  فاطمة الزىراء إيماالينة يبالبلّئي كتنب بالفرنسية مثل األد
"، كذلك سامية بن عامر؛ آسيا جبار"  باظبها اؼبستعار اعبديد "  La soifف"بعنوا 0642صائفة 

 0663ا " يف البدء كاف البحر" عاـ هتأكثر الروائيات اعبزائريات الفرنكفونيات غزارة منذ باكور 
 ".مايسة باياؼبعروفة " باسم 

خًتت اظبًا مستعاًرا  ي، تقوؿ:" حُت إتتحّدث فضيلة الفاروؽ عن ذبربة الّتخفّ ويف ذات الّسياؽ  
ي بدأت كنت خائفة ومرعوبة من رّدة فعل العائلة وكنت أريد أف أزبّفى، ولكن بعد سنوات من الّتخفّ 

أعرؼ شيئا فشيًئا ووجدت أّف جيل عائليت الّشباب يقف إىل جانيب ويشجعٍت...، أصبحت أشعر 
بة باسم الفاروؽ الذي ال عبلقة بأمل أنٍّت انسلخت عن ىذه العائلة باسم مستعار ....، فوجدتٍت غري

أنثى تدخل  لو ال من بعيد وال من قريب باسم عائليت األصلي، أظّن أّف ما مررت بو ستمر بو كلّ 
 .3عامل اإلبداع باسم مستعار"

                                                           

 .01ناصر معماش : الّنص الشعري الّنسوي العريب يف اعبزائر، ص  -0
 .13يوسف وغليسي : خطاب التأنيث، ص  -0

 .0100أكتوبر  13فضيلة الفاروؽ: لو بقيت يف اعبزائر ألصبحت  ؿبيلة أو ردبا أكوف اعتزلت الكتابة، حاورىا: إبراىيم ؿبمد النملة -3
www.alriyadh.com 03:03على الساعة  0103سبتمرب  03  
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خفيف من ويف كّل ذلك، كانت الكاتبة اعبزائرية تنتعل االسم اؼبستعار ؼبقاومة صبلفة اَّتمع والتّ   
إلفصاح عن الّظمأ اؼبعّذب الذي يباغت كينونتها" لكن الغريب يف الّساحة األدبية واوطأة الرّقابة 

لباًسا  نّ اعبزائرية أف تنقلب أمور األظباء اؼبستعارة رأًسا على عقب بُت الّنساء والّرجاؿ فتصبح أظباؤى
الذي  (محمد مولسهوؿكما حدث مع الّروائي ).1ؽبم ويغدو االسم اؼبؤّنث قناًعا للّنص اؼبذّكر"

( للخروج من ضيق البدلة العسكرية خبلؿ األحداث اليت ياسمينة خضرااستعاف باسم زوجتو )
ٍت اظبك تاذ اسم مستعار وقالت يل: أعطي"نصحتٍت زوجيت بازبّ شهدهتا اعبزائر بسبب اإلرىاب يقوؿ 

ب ىي غربة تللكاأّف الغربة اغبقيقية بالّنسبة  ويُوّضح 2ألضبلو مدى اغبياة فأنا أعطيك اظبي للخلود"
 بلت اػبيالية.الّنص ألنّو يبتكر نّصو من تلك الّتنقّ 

( رغبًة يف ربقيق الّذات ليلى بن سعد اليعقوبية( نصوًصا باسم )محمد زتيليكذلك نشر الّشاعر )
يف نوع من الكتابة ىو القصة القصَتة وخوض بعض اؼبعارؾ األدبية دوف أف يكوف الّصراع شخصًيا 

اسم ؾبهوؿ إاّل إذا كاف  ا على االستمرار، لوال أّف تلك اؼبرحلة تتصّدى لكلّ وكنت عازمً يقوؿ:"
 .3كبَتًا ولو سلطة فرض ما يريد"  مسؤوالً 

ة األظباء اؼبستعارة تفّشت بشكٍل الفٍت خصوًصا مع انفجار عامل الّنشر االلكًتوٍل، واغبّق أّف قضيّ    
اليت رفعت عنها جزًء من سلطة الّذائقة اؼبهيمنة تلّقت الّنصوص دفًعا قويًا من خبلؿ الّشبكة حيث 

كاتبات جزائريات والّتعريف ُّّن بسبب   إظهاريف  دورًا لعبت الّصحافة االلكًتونيةيف الكتابة ، كما 
مقارنًة بالّصحافة الورقية وحىت على مستواىا، مل تُعد ىناؾ  ،أّف الرّقابة أقّل سطوة مع فضاء االنًتنيت

ريب أو اػبوؼ من جا فأصبح األمر منوطًا باؼبغامرة والتّ بً اؼببدعة حسا ؽبا ضغوط يبكن أف ربسب
 عدـ قباح ذبربتها األوىل.

إاّل أّف األمور تبدو أكثر تعقيًدا بالّنسبة للمرأة/ الكاتبة مقارنًة بالّرجل/ الكاتب، ألّّنا تكوف     
ها أو اسم عائلتها، وليس بعيًدا باإلفصاح عن اظب عرضة النتقادات األسرة واَّتمع، فكيف لو قامت

أّف  اإلفصاح عن الّذات عن (مونيك حسُت وإليزابيث مارسولوا )د الّناقدتاف عن ىذا اؼبسعى، تؤكّ 

                                                           

 .15يوسف وغليسي : خطاب التأنيث، ص  -0

  /www. Alarab. Co. Uk.00:13الساعة  0103.  16.  01ينظر : الكتابة بأظباء مستعارة،  -0

 ينظر: اؼبرجع نفسو. -3
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ق األمر باؼبرأة أو الّرجل إاّل أّّنا تصبح أكثر تعقيًدا يف ة معّقدة سواء تعلّ طريق الكتابة، يعترب قضيّ 
 .1رة دبكانتها الّدونية يف اَّتمععبلقتها باؼبرأة ألّف ذلك يرتبط مباش

معاقات  غة على ترصبة رغباهتّن،فهنّ وال عجب أف تبوح نصوص الّنساء ُّذا البلّتبلـؤ والبلّقدرة للّ    
دبحدودية وضيق اؼبعجم اؼبتوّفر لديهّن،ىناؾ حذر وتراجع وتفاوت ،لذلك ال تأّ الكتابة ثابتة يف 

نغلق،تنحبس،وترتبك يف اهباد الّتربيرات والّتعليبلت حىت يندثر أعماؽبّن إّّنا تشرح نفسها ،زباتل ،ت
 2بعض اغبرج ويرفع اغبصار عن الوظائف األولّية للكتابة

وحىت يف اغبالة اليت تتمّتع فيها اؼبرأة باعبلف كتابتها ذبد اَّتمع الذّكوري " يسعى إىل توريطها وإبرازىا  
ا ال كتابة الّرجل ، وبالّتايل،يكوف الّنظاـ الذّكوري فخًّ   ككاتبة ضعيفة ال تستطيع االرتقاء إىل مستوى

 . 3حدود لو يف االنتقاص من إبداع اؼبرأة"
ا ا ثانيً ا أف نقحم يف ىذا اؼبنحى رأي  فيليب لوجوف الذي يعترب األظباء اؼبستعارة وجهً ويبكننا أيضً     

ا ،فاالسم ا وال خداعً ا خفيًّ ـو ،ليست سرًّ ف أي أّّنا ال تتنّكر ؽبويتو اغبقيقية ، يقوؿ :"على العمللمؤلّ 
ويشَت فقط إىل تلك الوالدة الثّانية اليت ىي الكتابة اؼبنشورة ....،إّف االسم  ،الثّاٍل حقيقي كاألّوؿ

 .4ا يف اؽبويّة"اؼبستعار ؾبّرد مفاضلة ازدواجية ال تغَّت شيئً 
 
 د :الجنسية األدبية المزدوجة/ االنتماء المتعدّ -3-1

، ُمتحّدثًا عن الّتمرّ  كتب    د يف الكتابة الّنسوية العربية وانتقاؿ الكاتبات من ؿبمد الباردي ذات يوـٍ
، 5كاتبات نصوص أدبية أخرى ال تنتمي إىل جنس أديب ؿبّدد"" بأّّنن   جنس أديب إىل آخر، وصفهن  

قصة ؟ أـ خاطرة؟ أـ ؛ ىل ما تكتبو رواية ؟ أـ فبّا طرح اإلشكالية األجناسية للعديد من نصوصهن  
قصيدة نثرية؟ "إذ مل تتجاوز فبارستها حدود اؼبغامرة وزبـو الّتجريب فهي سرعاف ما تتحّوؿ عنها 

ذلك  وتعود إىل سابق إبداعها الّشعري أو القصصي حىت وإف عادت إىل فوضى كتابتها ؾبّدًدا، فإفّ 
 .6تتجاوزه"يكوف بعد مّدة زمنية طويلة نسبًيا قد تكوف يف حدود العقد أو 

                                                           

0- voir : Nadjiba Regaieg : de l’autobigraphie de la fiction, 1er tirage, sfax, 2004, p : 30, 31. 

 .104،105ينظر: نعيمة ىدى اؼبدغري: النقد النسوي،ص ص-2
 .33ؿبمد نورالدين أفاية:اؽبوية واالختبلؼ،ص-3
 .36-35،ص ص1994، اؼبركز الثقايف العريب،1فيليب لوجوف : السَتة الذاتية واؼبيثاؽ األديب ،تر وتق: عمر حلي، ط-4
، كانوف الثاٍل، 34، نقبل عن ؿبمد الباردي: يف الكتابة النسائية مرة أخرى، ضمن ؾبلة عماف، ع55سف وغليسي : خطاب التأنيث، ص يو  -2

 .031، ص 0110

 .34، ص 0113، تونس، 0بوشوشة بن صبعة: الرواية النسائية اؼبغاربية، ط -3
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 واغباؿ ىذه يف قائمة الكتابات اعبزائريات
اسم 
 الكاتبة

األعماؿ  األعماؿ الّروائية األعماؿ الّشعرية
 القصّصية

 
 أحالـ 
 مستغاني

 (0640على مرفأ األياـ )
 (0643الكتابة يف غبظة عري )

 (0663)أكاذيب ظبكة 
 (0102)عليك الّلهفة 

 (0663)ذاكرة اعبسد 
 (0665)فوضى اغبواس 

 (0113)عابر سرير 
 com (0116)نسياف 

 (0103)األسود يليق بك 

 

 
 

 ربيعة جلطي

 (0650)تضاريس لوجو غَت باريسي 
 (0651همة )التّ 

 (0660شجر الكبلـ )
 (0663)كيف اغباؿ 

 (0110وحديث يف الّسر )
 (0115)حبار ليست تناـ 
 (0113)من اليت يف اؼبرآة 

 (0102)تتجّلى يف وضح الّليلبّية النّ 

 (0101)روة الذّ 
 (0100)نوبر نادي الصّ 
 (0103)ق عرش معشّ 
 ( 0102) عناعحنُت بالنّ 

 (0102)أرائك القصب 
 (0103)عازب حي اؼبرجاف 

 

 
 

جميلة 
 طلباوي

وردة الّرماؿ  (0101اػبابية ) (0111شظايا )
(0113) 

 (0113)شاء القدر 
أوجاع الذاكرة 
وقصص أخرى 

(0115) 
كمنجات اؼبعطف 

 (0100)البارد 
نسيمة 
 بوصالح

إشعارات باقًتاب  أبيض منحدر (0101داد التانغو )ح
 0111العاصفة 

 
 نورة سعدي

 (0653جزيرة حلم )
 (0113أصابع أيوؿ )

 (0114خفقات شاعرة )

أقبية اؼبدينة اؽباربة  
(0656) 

ظّل من ورؽ 
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(0101) 
 

فضيلة 
 الفاروؽ

 (0664مزاج مراىقة ) (0102منهكة بك يا ابن دمي )
 (0110تاء اػبجل )

 (0113اكتشافالّشهوة )
 (0101أقاليم اػبوؼ )

غبظة الختبلس 
اغبب وقصص أخرى 

(0664) 

 
 سعاد 
 بوقوس

فواجع اؽبزيع األخَت   صبلة لوقت اَّئ
(0110) 

 سميرة 
 قبلي

بعد أف صمت الّرصاص  (0113)إغواءات 
(0115) 

 

 زىرة 
 بوسكين

 (0114)إفضاءات من زمن الّدىشة 
 (0103) اؼبعٌت غوايات

الّزىرة والّسكُت  
(0110) 

كي التغيب 
 (0114)الّشمس 

مسافات اؼببلئكة 
(0100) 

 
 نواؿ جبالي

اػبريف امرأة   (0113وكنت يف أعماقي )
(0110) 

 
ر واػبروج من عامل ربّات للّتحرّ -ة بيشأف العر -ة اعبزائرية للكتابة أنستطيع أف نفهم أّف توّجو اؼبر    

بدعن ربت أفكاف أف  ،كهويات مستقلة بعد الّتهميش والّتجاىل الذي طاؽبنّ   ت ذواهتنّ الثبا،اػبدور 
ما جعل فضيلة الفاروؽ يف إطار ،بُت ـبتلف األجناس األدبية  دستقرار اعبنسي والًّتدّ اة البلّ مظلّ 

تعكس مة يف إطار ؿبّدد فالكتابة غَت اؼبنظّ  ،عبلمة من عبلمات البلّنضج"حديثها عن اػباطرة تراه 
مل يهتدين إليو بعد، بل إنّنا قبد  بات الّشابات كبو  نوعٍ تة للكاو األوليّ أتلك اػبطوات غَت اؼبّتزنة 
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و القصة وىي أبعد  من ذلك واؼببلحظة  أيًضا أّف أغلب ىذه اػبواطر أنصوًصا سبنح ؽبا صفة الّشعر 
 .  1للكتابة حافز مؤّقت" زغبافىل الّصمت فاالختفاء الكامل عن الّساحة وكأّف اإتنتهي بصاحباهتا 

ة القصَتة والّشعر يف بادئ األمر، اؼببلحظ أيًضا أّف أغلبية الكاتبات اعبزائريات مارسن كتابة القصّ    
ر من قيود الّشعر وحدود القصة القصَتة، كما قبل ذبريب الكتابة الّروائية اليت أبدعن فيها للّتحرّ 

اؼبريرة، وكأّف زبـو األجناس الّسابقة قد  ضاقت  ّن وذبارُّنّ ا أرحب الستيعاب نبومهوجدف فيها أفقً 
 فاستعضن عنها بالّتحّوؿ.  نّ ُّ

نت ال تطرح أيف الّشعر "حبلـ مستغامبي يف قوؽبا أد الّرواية ُتؤكّ  إىلؽبا من الّشعر ويف سياؽ تربير ربوّ 
ذبد  أفرورة ليت ليس بالضّ ث عن حالة ولكن الّرواية ىي اؼبساحة الكربى لؤلسئلة انت تتحدّ أ سؤاالً 

ؽبا من القصة إىل الّرواية، ربوّ فضيلة  الفاروؽ وىي تكشف عن سرٍّ عنو ت ، وىو ما عربّ 2"ؽبا أجوبة
 .  3ا يؤؼبها"نّو أصبح يلزمها دفاتر ودفاتر لتمؤلىا دبأمل تعد تستوعب أؼبها و حيث تعترب أّف القصة "

تتيح للمرأة أف تبدع يف فن الكشف ،خاصة  نرسيسيةلقد أصبحت أغلب الّنصوص الّروائية مرايا    
لذلك ذبد  ،وإضاءة تفاصيل األنا ودواخلها إباف اغًتاُّا عن اآلخر أو غبظة  نشوهتا حبضوره ،اّالذّ 

  ،4"نفًسا أطوؿ يثَت بداخلها تلك اغبالة الّلذيذة من الّتعب ومن الّلهاث ومن الكبلـ"يف الّرواية  
 اعبنس. إىل ذلكعبوئها  اٌف سببصينة وىذا ما تربّر بو ياظب

ثقوبًا آىلًة باؼبناورة الّنص الّنسوي األحدث دث نطولوجية الّشعرية ،وبُ على ىامش اؼبلحمة األ إًذا،   
ؾ وفق مل يُعد صافًيا يكتفي دبحاذاة الّنظاـ الفٍت الواحد، بل تتحرّ  والّتساؤؿ حوؿ ىويتو اؼبرجأة؛

القصيدة من خبلؿ ،و تعلن عن مطالبها  ،ؼبغايرةاع و الوفرة والتّنوّ   قدر من ىحاثاتو أنواع أخرى عل
ق حضوره  ، وبقّ د ايقاعو يف أحبولة الّتلقي عصّي على اؼبطاردات الّنقدية اليت تردّ الص نّ الّنثرية /ال

 .بعد سبات نسقي طويل-  نيتشوعرّب كما -كمزعٍج أبدٍي 

                                                           

 .6، ص 2001، ماجستَت، جامعة منتوري، قسنطينة، فضيلة ملكمي : بنية الّنص الروائي عن الكتابة اعبزائرية -1
لثقافة ،مديرية بوشوشة بن صبعة: أسئلة الكتابة ، االختبلؼ ،والتّلقي ،ضمن  دراسات اؼبلتقى الدويل الثّامن عبد اغبميد بن ىدوقة  للّرواية ،وزارة ا -0

 58ػ، ص 2004الثقافة لوالية برج بوعريريج ،اعبزائر ،
 246، ص . 2008، جواف 1صورة اؼبعٌت يف الرواية النسائية اعبزائرية، ضمن ؾبلة اؼبعٌت، ع سعيدة بن بوزة : -3
عنواف كتاب الّناقد حامت الّصكر، مرايا نرسيس، األمباط الّنوعية والّتشكيبلت البنائية لقصيدة الّسرد اغبديثة.استعرنا يف ىذا الّتوصيف ب 
.246،صاؼبرجع نفسو-1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لث:ال صل الثـ ا
في قصيدة    الت ش يل الل غوي

 الن ثر الن سوية الجزائرية
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اكن أ ظّلها، وعناقيد اؼبعٌت اليّت ربّرض السّ بسنابل الّلغة اليت نتفيّ  ىأرض حبلالقصيدة الّنسوية 

ثت الّنص بوعي ضّدي للكوف، بأناقة اعبسد وؿباذير الواقع، كّوف؛ ىي ُّذا اؼبعٌت أنثى أثّ على التّ 
الواقع  وكاف اَّاز مسرًحا غبركة اغبلم، يُطوٍّع اؼبفردة ويلغي اؼبسافات بُت الغريب واؼبألوؼ، بُت

قوط زاد ر والسّ ما زاد الّتعثّ وكلّ ،ر يف تضاريس الّنصوص اإلكسَتية ق القارئ/ اؼبتلقي ويتعث  ع، ويرىَ والّتوقّ 
 تعّلقو ُّا، حىت تأَمن جانبو وتسّلمو ما َخِفي من أجبديتها،ىي األنثى، حُت سُبارس لعبة اؼبمانعة!

 

 
ة واؼبرأة نبا الّلغة واألنوثة ، فتظهر شعرية ذين هبمعاف بُت القصيدلإّف العنصرين اؼبشًتكُت ا

اؼبرأة عندما يتزّين جسدىا بالوسائل الّتزيينية األنثوية ،وتظهر أنوثة القصيدة عندما يتزّين جسدىا 
 :1بالّلغة وتلبس حليتها الببلغية ،لذلك يسَت كّل جسد وفق ما تقتضيو اؼبعادلة

 
ال زبرج عن ىاجس ،صفها فاعليًة إبداعيًة مفارقة لبلعتيادي ىذا ما هبعل الكتابة الّنسوية اعبزائرية بو 

اؽبوية  سؤاؿببل تبدأ من الّسؤاؿ، من غبظة الّشك يف نفسها، وما حوؽبا... وىي حُت تبدأ ر "الّتحرّ 

                                                           

 .040، ص 0110: شعرية اؼبرأة وأنوثة القصيدة، قراءة يف شعر نزار قباٍل، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، ينظر: أضبد ضبيدوش -1
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ماذا أكوف ؟ ىو مقّدمة لتحديد قدرهتا على اإلجابة القائل:  الوجود  سؤاؿتؤّسس لسؤاؿ الوجود ف
 1ماذا يبكن أف أفعل يف ىذا الوجود؟":عن الّسؤاؿ القائل 

 المنظومة الّلغوية: -1
 .   ؿ: من الفحل الّشعري إلى الفحل الثّقافيف الّتحوّ مكوّ  -1-1

ر، أو إلمتاع الّرجل أو جسًدا يلهب شبقية اؼبذكّ  يمل تُعد اؼبرأة ؾبرد كائٍن لْيلي )شهرزاد( ربك    
فاىي على ما ىو اغباؿ يف الّسابق، أو سجينة الّنسق الشّ شاعرة ترثيو )اػبنساء( أو ؾبرد رمٍز شعري ك

وذلك 2مدى قروٍف، بل إّف وعيها الكتايب "سّرب إىل الوعيها أنبية قلب اػبطاب الستعادة األنوثة لو"
لطة(، واغبلم )رفض الوصاية، رفض السّ  األب"" ثقافةد على والّتمرّ  سة الّرجل"الّلغة"مؤسّ باقتحاـ 

 دبملكة لغوية خاصة.
ومن اؼبضمر إىل  ،هبور إىل الّنورؿ من الدّ ستيمية اػبروج وتداعيات البوح إىل الّتحوّ بإّذاؾ، قادهتا إ   
إىل قلق الّسؤاؿ ومن كوّنا موضوًعا لغويًا إىل ذاٍت فاعلة منتجة للخطاب ودفعتها الكتابة " ،يجلّ تاؼب

   .3وقلق الوعي دبا وبيط ُّا وما هبري وراءىا وؽبا"

 
 اية وبياوي:تقوؿ رو 

 ال تكِف عينايَ 
 ألُبصر غًدا ىاربًا منك... وإليك 
 أِعرني بصيرتك 
 ائهةألرى بالىتي التّ  

                                                           

 .21سوسن ناجي رضواف: الوعي بالكتابة يف اػبطاب النسائي اؼبعاصر، اَّلس األعلى للثقافة، القاىرة، ص  -0

 .الصفحة نفسها، اؼبرجع نفسو-2
 .032: اؼبرأة والّلغة، ص عبد اهلل ؿبمد الغذامي -3
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 ولم تكِفني نبضات كيدي 
 ألِعي كيف ترضيني 
 أعرني صبوة الّلقيا 
 فقد يهذي َخلدي 
 رافالً بمواسمو الُحبلى 
 ني شفاىيفولم تك 
 ألستجمع لغتي الهاربة 
 افيةأِعْرني حروَفك الح 
 ألبتاع لها نعلْين 
 وتمن ورؽ التّ  
 وأمِهل أصابعي 
 .    1لتستعيد ألقها الطفولي 

ملتقى األنا واآلخر، إقًتابًا وافًتاقًا، وىذا الّتجاذب والّتنافر...، ىو اعرة "يبدو أّف الّلغة عند الشّ      
ىبة عرب غبة والرّ الّسخط والغضب والرّ ل مركز الّتوازف يف كتابة اؼبرأة اؼبمزوجة بالّنشوة واغبب و الّذي يبثّ 

 2نسيج الّنص وخبلياه"
لة إيقاًعا مائر، متوسّ ره بنية الضّ لبية بانسياٍب شفيٍف زبـو اعبسد الذي تؤشّ ىنا، تُغّلف اعبمل الطّ     

 تركيبًيا سرعاف ما يقود الفعل الّشعري إىل:
 قص اعبسدي للمرأة الذي يتحّوؿ إىل:: النّ المنعطف األّوؿ 

 ات واآلخر، بعد أف  قص الّرجايل الذي ىّيأت لو طقوس اغبوار بُت الذّ : النّ نعطف الثّانيالم
 وحي واعبسدي للّذات األنثوية، تقوؿ الّشاعرة:كاف مصدر اؼبلء الرّ 

 3لم يعد جسدؾ يكفيك
لّرجل ر وصواًل إىل الّتكامل اعبسدي بُت ذات اراع والّتوتّ وما بُت اؼبنعطفُت ترـو الّشاعرة ذباوز الصّ 

 وذات اؼبرأة يف آٍف تقوؿ:
 فحواسي بك تتنبأ

                                                           

 .30-30ص -، ص0101، دار ميم للّنشر، اعبزائر، 0راوية وبياوي: كّلك يف الوحل... وبعُضك ىُباتل، ط -1

 .03األخضر بن السايح: سرد اعبسد وغواية الّلغة، ص  -2

 .33راوية وبياوي: كّلك يف الوحل... وبعُضك ىُباتل، ص  -3
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 1وحواسك بي تنتشي 
 2: لكم ُتشبهنيوقوؽبا

 نتمّثل ذلك يف الًتسيمة التّالية:

 
اعرة تبوح يمي، يُبٌت اؼبعادؿ اؼبوضوعي ألحواؿ الّتهميش واالستبلب، نسمع الشّ ويف دروب األثر الثّ 

 ُّذا الّشعور:
 سّيدتي!

 رؾ األحوؿدين على ِخصكم تتمرّ   
 لتباغتي ظّلك... 
 وكم تلعقين من وشاية في صمتك الّصاخب 
 وتتهيئين لمشط عمر أغبر 

                                                           

 .33ل... وبعُضك ىُباتل ، ص راوية وبياوي: كّلك يف الوح -1

 .30اؼبصدر نفسو، ص  -2
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 تتزينين بوشاح وغيمة 
 فتالحقك كّل الّتعاويذ 
 كّل مساءات الّتردي  -سّيدتي–راودؾ تقد  
 لين تيًسا يسامر مملكتو في اختياؿفتتحوّ  

 مأى.... وحماقاتك الظّ 
 افًا بالجريمةترّقع خرقًة ليوسف اعتر  
 1.اغير الحكايبر وتهّذب شهريا 

عري عن الّتفاعل بُت اؼبفردة الّشعرية واؼبوروث اإلنساٍل الذي زبتزنو تنمُّ تشكيلية ىذا اؼبقطع الشّ    
وتتواىل آثارىا بشكل تقاطعي ُمثقل  ،اعرة يف ذاكرهتا، فتدفع ثقافة اؼبفردة باػبطيئة إىل الّسطحالشّ 

 األنوثة، حيث تًتاءى خطيئة زليخة اليت راودت كورة وُتؤمثٍّ ئ الذّ ظيم السّيد، تربّ بتعاليم القبيلة وتع
يوسف عليو الّسبلـ عن نفسو إىل شهرزاد/ الكائن الّليلي اليت ربتمي بستار الّليل واغبكي حىت تصوف 

 نفسها وهتّذب شهريار/ الّرجل.
هميش يعقبو فضاء البوح ىل مناخات التّ وكّبلها بالّنفي إ ،ىذا الفضاء الذي سلب األنوثة ىويتها  

 :وبياوي ثو، تقوؿ راويةوحّررىا من سلطة األشياء اليت تؤثّ ،الذي أخرج األنثى اؼبخبوءة داخل غرفتها 
 لِك أف تستردي ميراثك األزلي

 ّية الّسكينةنبفأنت  
 ومرفأ للسفن الهزيلة.... 
 فأنت بوتقة الكوف 
 فيك المبتدأ والمنتهى 
 يجتّث الهباءات–تي سّيد كوخصب 
 وقد تحبلين عمًرا 
 يستكين للّنجاحات 
 فرّبك المقتدر 
 2سوَّاؾ للعطاءات... 

                                                           

 .33،35راوية وبياوي، كّلك يف الوحل ...وبعضك ىباتل،ص ص- 1
 .35،37ص  ص ، اؼبصدر نفسو - 2
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ؿ على اإلهبايب )من ي، وُيشرع الّتحوّ ذروة الوعي بالغياب، يبيل اؼبقطع إىل دالالت اغبضور والّتجلّ  يف
 :اكرةلذّ هبّسد عودة الّتوازف الذي امتّد عميًقا يف ا كيليب إىل اإلهبايب(،  السّ 

 
 

نتبُّت أّف الّشاعرة تستأنس بعاؼبها الّداخلي حُت تناجي ذاهتا وواقعها ،وفق تعانق الّداخل واػبارج،ما 
منح مكّوّنا الّسياقي داللة ؿبتفية بعبق الّروح وفتنة الّتفاصيل،كانت الّسبب لبلحتماالت اؼبشّعة يف 

 )األنا/اآلخر(:ىو مكّوف  روتوف أسيّ الّنص ولدراميتو اؼبنتقلة على ىيئة شحنات تدور حوؿ ب

 
 

 جدلية الحب والحياة:
الفحولية واؼبنظومة األبوية بغية إعادة االعتبار للهامش/  اة على رفض الوصايويسؤية النّ إنبنت الرّ     

ما ُتومئ ىذا و الّرجل زماـ اؼببادرة،  اغبركة اعبدلية كثَتًا ما سبنح األنثى، واإلقرار دبرْكزية األنا، إاّل أفّ 
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اقًا عرب متواليات ـباتلة أضاءهتا يأّ تابًعا، خاضًعا وتوّ  ثىفصوت األن ؛إليو اؼبناورة بُت األنا واآلخر
 نائيات اؼبتضادة اؼبكّررة، تقوؿ نادية نواصر: الثّ 

 االقتراب من كواكبك انتحار
 ومجراتك انتحار 
 واالبتعاد عنك انتحار 
 .  1والوقوع في ملكوت حبك انتحار 

 وتقوؿ أيًضا:
 آه لو أعتقلك لألبد...

 فأنا امرأة تسكنني شهوة االعتقاؿ
 وليعتقلنا زمن العشق كيفما شاء 
 وح..نتوّحد مًعا.. في سفر الرّ  
 نلملم كالنا.. نجمع كالنا 
 وما تبقى من أشالء العمر.. وأدمن دخولي فيك... 
 دي فيك..أدمن توحّ  
 كوف إلى كالنا..أدمن السّ  
 2مًعا..خوؿ والدّ  

" وترتسم فيو اؼبسافات ناقضات المرتحلةالتّ يبيل ىذا اؼبقطع بتأويبلتو إىل جدؿ مدىش تّتحد فيو "
 :" إىل "ب"أة من "اؼبمتدّ 

                                                           

 .62، ص 0112، اعبزائر، 0نادية نواصر: صهوات الّريح، اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، ط -1

 .56،60اؼبصدر نفسو ، ص ص  -2
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ؾ وما بينهما تتحرّ  ،اد الفطري بينهما، فالقرب انتحار والبعد انتحارشكيبلت وبصل االربّ ُّذه التّ  

" أي بم وجود "فػ"أ" وبتّ ،اخلي والوجود اػبارجي وجود الدّ بُت ال الة عبلئقاعرة، متوسّ غبظات الشّ 
 ."أأّف وجود "ب" مرتبط بوجود "

 مكّوف الّرفض: -1-2
عدُّ الرّفض واحًدا من ظبات الّشعر الّنسوي، ينقلنا من عمق الّداخل/ الّذات إىل عمق اػبارج/ ي   

ات يف رؤية ػبلفية ارج إىل عمق الذّ جربة طوًعا أو كرًىا ومن عمق اػبات التّ اَّتمع، إذا دخلت الذّ 
وتأسيًسا على ذلك، فإنّو يبّثل القدرة على رؤية العامل حبذٍؽ  1رة عرب ذبارُّا اػباصةات اؼبمرّ صورة الذّ 

عة إىل استيعاب قضايا اَّتمع اؼبعاصر عامًة يف ية اؼبتطلّ يعرّب عن ظواىر اؼبواجهة اؼبتحدّ ووعٍي ألنّو "
 .2ة"نطاؽ رؤية شخصية معّين

وىذه القضايا يتوّلد عنها ردود أفعاؿ على اؼبستوى الّداخلي واػبارجي للّنفس، ذبعلها يف حالة   
مستفيدين من دوافع  يف الًّتسيمة اآلتية نوجزىادفاعية نتيجة الّتصادـ بينها وبُت صبلة من األحداث، 

 3:الرّفض كما قّدمها ؿبمد سرير
 
 

                                                           

، أكتوبر، ينظر: مص -1  ، ص..0110طفى الضبع: آليات الرفض يف القصيدة العربية اغبديثة، اؼبؤسبر العلمي اػبامس، كلية دار العلـو
 .12، ص 0660يوسف اغبناشي: الرفض ومعانيو يف شعر اؼبتنيب، الدار العربية للكتاب،  -2

  .http//insaniyat.revues.org/1037سا 05.00.  0103أوت  05ينظر: ؿبمد سرسر: خطاب الرفض يف شعر ؿبمد بلخَت،  -3
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 "، تقوؿ الشاعرة:متاىات الّصمتاألنثوي سبظهرًا الفًتا يف "ضمن ىذا اؼبنحى، يتمظهر الرّفض 
 لم أعد أعرؼ

 ما أقوؿ وما ال أقوؿ 
 وبما أّف القوؿ 
 محظور على أمثالي 
 والبوح ممنوع ممنوع... 
 أقسمت بالبؤس... بالجرح 
 بالفقر.. بالعذاب 
 .1أف أقوؿ... وأقوؿ... وأقوؿ 

أف تثور على ،ا حُت تُقِسم بالبؤس واعبرح والفقر والعذاب تُعلن الّشاعرة يف ىذا اؼبقطع ثورهت    
وتفّك الّلجاـ الذي  ،كي سبّسد مساءات اغبقيقة اليت جفاىا االنتظار،اعبنب والكتماف واغبجب 

 أقواؿ)اليت عنونتها ب ( يف ىذه القصيدة مرات 17ر )يقّيدىا، فتفرغ ضبولتها يف فعل الَقوؿ اؼبكرّ 
ذباوزىا للحضور الزّائف أّما البوح فبنوٌع و  و لتحّديها، رغم أّف القوؿ ؿبظورٌ ٍر قوٍي (، كمؤشّ ممنوعة

                                                           

 .04، ص 0650ليلى راشدي: متاىات الّصمت، دار البعث، قسنطينة، اعبزائر،  -1
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غيَت، فهو ليس ىربًا أو نفًيا إمّبا مهمة الرّفض تكمن يف إرادة التّ فيعتمد على لغة الرّفض والّتمّرد ألّف"
 1ىو مواجهة للواقع ودفاع عن اغبريّة"

ها يف ذائقة اآلباء لرّفض، تأَّب الّشاعرة حبس نصّ طة يف حسّية اوحبماسة نسوية الفتة، متورّ     
عاطي مع متطلبات وتبعات الرّاىن ومستوجبات "الّتصميم الّشعري وتدعو للتّ  ،وأيديولوجيا العمود

 تقوؿ: بتعبَت ىايدغر، دوف مساحيق ذبميلية–للحقيقة" 
 "لم يكن ما أكتبو أكثر من وصف

 جرلما يورؽ في القلب من أوراؽ الشّ  
 قلب مداٌد لهادـ ال 
 وماء العين لها مطر 
 فلماذا أحرقها.. 
 حين قاؿ ما تكتبين ليس شعًرا 
 ليس غناء 
 ل عصفوري الغريد...تال تق 
 ال تسجن حقولي الخضراء 
 ال تجهض في عمقي الضياء... 
 كتب شعًرا أفأنا يا صديقي ال  
 وال نثًرا.. 
 وال كلمات للغناء 
 .2ياءي أعصر كرـو الضّ لكنّ  

من ىو اإلنساف ساؤؿ "د أو الّثورة(، انطلق من التّ يف تنظَته الوجودي ألبَت كامي لظاىرة )الّتمرّ     
كما   ر إذا ما رفض أالّ يًتاجع ويتمّسك دببدأ نفيو، سباًماائفعلى الثّ  3اؼبتمّرد؟ وأجاب: ىو من قاؿ: ال"

 )لن(هي واؼبمانعة نّ فض، حرؼ الفعلت زينب األعوج/ شاعرة الرّفض، حُت جعلت من حرؼ الرّ 
كما تظهر بؤرة الّنص يف رمز كثَت من الّسنابل القديبة اؽبّشة،  الستلتو من غفلة الّلغة،لتجّز بو ا"منجبًل 
الذي شّكل ربّواًل يف  مواجهة الّنسق الذي يضيق منافذ الفعل واالختيار على األنثى يف  الالرّفض 

                                                           

 .030أدونيس: زمن الشعر، ص  -1

 .01-6ص -ليلى راشدي: متاىات الصمت، ص -2

 .04، ص 0653س، بَتوت، ، منشورات عويدات، باري3ينظر: ألبَت كامي: اإلنساف اؼبتمّرد، تر: ّناد رضا، ط -3
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ورغم فراغو من الفعل إاّل أّف الّشاعرة استندت ،..(،ذبهضال ،تسجنال ،تقتلال )الًّتكيز عليو أكثر:
عليو  وعبأت إليو وأخذت تقّويو وتتقّوى بو ؛ألجل ذلك  رّكزت على الفعل اؼبضارع اؼبسند لتاء 
اؼبتكّلمة يف إصرار منها على تأكيد الفعل الذي يستجمع قواه على قوؿ الرّفض، ولوال الّتشبث بالرّأي 

طاعت أف  تعلنو ، ليكوف الفعل اؼبقاـو  الذي ينهض يف مواجهة كل ما وبيق و القناعة باغبق ؼبا است
 باألنثى.

 :كذلك  تقوؿ
 أولئك األطفاؿ، أبناؤؾ يا وطني..."
 ازؼ باللّيل،فأنا لن أنسى جرحي النّ  
 قتلني أحزاني..تولن  
 غيرة وأحزاف البعد والمنفىفبين أفراحي الصّ  
 تنمو أغنية محرجة وجميلة كعينيك.. 
 ال تيأس، فحين يوضع قلبي فوؽ مدية االختيار 
 سأختارؾ أنت 
 .1"ربة والفرحة بدوف خجلولن أكوف إالّ لقلب عشق التّ  

للعري... للموت...للفرح العة من عنواّنا )ى تفاصيلها الطّ للمقطع داللة ال ىبطئها قارئ، هتجّ    
ات واالّنماؾ يف اؼبشروع الوطٍت والقومي فض اؼبشتعلة دبواجع الذّ (، إذ تعالت نربة الرّ اآلتي، سأغني

في لتضّمد جراح الوطن دبقاومة القهر، هي والنّ فت يف خطاُّا اغبماسي النّ واإلنساٍل، لذلك وظّ 
لم، اليأس، اغبزف البعد واؼبنفى، ليتحّوؿ الرّفض من مشروع لغوي إىل مشروع عمل ثوري يكشف الظّ 

 غيَت والبناء.الّتناقضات قصد التّ 
ثة بصوٍت متحدٍّ متمّرد أو تُعرّب ُّا عن ذاهتا بطريقة تلقائية، اعرة إظهار األنا اؼبؤنّ تعّمد الشّ وقد ت  

 :ة وىضابفّ ضللجرح تقوؿ نادية نواصر يف قصيدة 
 أنا ما تركت البالد

 لذاؾ العراء البديل 
 2.أنا ما تركتها تموت وحيدة.. 

                                                           

 .51، 53، صص 0653زينب األعوج: أرفض أف يُدجن األطفاؿ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر،  -1

 .03، ص 0103نادية نواصر: صدى اؼبواؿ،موفم للّنشر،اعبزائر،-2

 



 النسوية الجزائرية الّنثر قصيدة في الّلغوي الّتشكيل                            الفصل الثّالث                                  

- 151 - 

تًا وتعبَتًا وانفعااًل وإببلًغا، بل تتحّوؿ شذرات يهيمن ضمَت اؼبتكّلم على الّنص اإلبداعي التفا    
.وفيما يبدو 1عبَت واالنفعاؿذويت وعرب أفعاؿ البوح والتّ الّنص إىل خطابات مونولوجية يطغى عليها التّ 

اعرة مل تتمّرد على أعراؼ اَّتمع ومل تشّيد لنفسها برًجا عالًيا دبنأى عن اآلخر، بل بصوت أّف الشّ 
، ترفض أف تناؿ منها اػبيبات واألوجاع وترفض ةستند إىل شعرية مطمئنة ونفس ىادئاغبكيم الواثق اؼب

ؤية " كما اكتفت باالنتقاؿ من الرّ أنا ما تركت األحبةأف تقبع يف زاوية الّظل وتؤّكد يف كّل مقطع "
بأرة إىل الرّ الدّ 

ُ
من اؼبطلق/ الزّ مت إىل ات/ الصّ ؤية اؼبوضوعية اؼببأرة، أي اػبروج من زمن الذّ اخلية اؼب

 .الوجود
 االعتراؼ: األنا وتمظهر اآلخر. -1-3

وحاٍل على الفعل ر الرّ اّ وإسباغ دينامية الّتصوّ على االنكتاب الذّ تقـو الكتابة عند اؼبرأة "     
ة االخًتاؽ هبعلها وعرض أوجاع األنثى وفبارسة لذّ  2ق يف اغبركية اإلنتاجية للّذات"اإلبداعي اؼبتحقّ 

وتنفتح على نبهمات البشري القصّية يف الّذات "ولئن كاف ،وتعانق اؼبدىش  ،ّسر والّسؤاؿربتضن ال
عبلقة تبدأ من الّتشابو يف  -أيًضا–الًّتادؼ بُت القلم واألمل ترادفًا قدريًا فإّف بُت الكتابة واالكتئاب 

اهتا وبُت االكتئاب الّنفسي اعبذر الّلغوي وسبتد إىل الًّتابط شبو العضوي بُت كافة أفعاؿ الكتابة وذبلي
 3للّذات الكاتبة"

لذا تتأّسس الكتابة لدى الّشاعرة اعبزائرية "على أشكاؿ من اؼبكاشفة واالعًتافات الّصامتة اليت    
إاّل دعوة للّسفر إىل  -بالّتايل–، لن تكوف الكتابة 4اغبقيقي واغبلمي"و يتداخل فيها الواقعي واؼبتخّيل 

 ب ػبروج الّذات من سدرة االعًتاؼ العالية.أىّ أقاليم الوجع حيث التّ 
 الوجع فذوانفضاء البوح األنثوي :. 

ثة من داخلها، ىو نتيجة تنشأ الكتابة الّنسوية يف عبلقة جربية مع الوجع، الذي كسر الّذات اؼبؤنّ 
نفسية مع الثّقافة الذّكورية اليت احتكرىا الّرجل على مدى قروٍف، كما تعّرضت إىل ضغوط  ّصراعلل

 الّلغوية. توواجتماعية لطردىا من إمرباطوري
 :"أ...ت..و..جػّ...ع"تقوؿ الّشاعرة راوية وبياوي يف قصيدة 

 أ...ت...و...جػّ...عْ 
                                                           

 .005، ص 0101لرباط، ينظر: صبيل ضبداوي: الكتابة الشذرية، بُت النظرية والتطبيق، دار نشر اؼبعرفة، ا -1

 .36، ص 0114، االنتشار العريب، بَتوت/لبناف، 0ؿبمد العباس: شعرية اغبدث النثري، ط -2

 .031عبد الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -3

 .42، ص 0112، تونس، 0طبوشوشة بن صبعة: سردية التجريب وحداثة السردية يف الرواية العربية اعبزائرية، اؼبغاربية للطباعة والنشر،  -4
  أوجاع األنثى. عربه علىاستعرنا عنواف ديواف الّشاعرة نوارة غبرش لنطّل 
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 ر" في َسناهْ المذكّ " كّلما أوغل  
 ومضى يتبختر في مَداهْ  
 أتوجع كأنّني... 
 أطوي رميم بقاياي في استحياء 
 وأقضم بقايا شفاىي 
 أتوّجع... 
 كما تريد مرايا شهريار  
 أظّل أخيط لليل قمصاف الحكايا 
 حتى أؤجل برد القراْر.... 
 أ...ت...و...جػّ...ْع... 
 والعمر كّلو 
 يرتجف في الهباءْ  
 وال أنفض ىمومي كما يجب 
 وال ألوذ إلى أناْي كما يجب 
 . 1"ال أحد.... يفقو فيك غير تّفاحة الخطايا 

نطولوجيا مشًتكة أسوية الّشاعرة على درجة من االرتباط الّضمٍت والّصريح بىكذا تبدو الّذوات النّ    
؛ إنّو الوجع/ الّرجل الذي تفّنن طويبًل يف )أ...ت...و...جػّ...ع(زبتصرىا "راوية وبياوي" يف كلمة 

اريخ ليفتح للمرأة دروب التّيو من آفاؽ األعراؼ واالنقضاض على حصوف التّ ،احتضاف ضوء اعبدارة 
لّسائد االجتماعي الذي ىُبفي وراءه سبّثبلت لصراعاٍت ـبتلفة جّسدهتا الّشاعرة يف تلك الفراغات وا

 بُت أحرؼ الكلمة/ البؤرة:
 
 

                                                           

 .16-14راوية وبياوي: كلك يف الوحل... وبعضك ىبتاؿ، ص  -1
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 نستشعر ذلك الّنزيف الّلغوي احملّمل بأسباب الوجع األنثوي:   ّنوافذوكبن نقرأ ىذه ال
 .األولى: المرأة / ناقصة الّنافذة

بينما ،ذكوري الّسليب الذي ال يتصّور اؼبرأة إاّل كائًنا ضعيًفا مغلوبًا على أمره بو الوعي الوجع ُيسبّ 
ىذا ما خلق غروره فمضى يتبخًت ،1"األصل... واألنثى ثاٍف مجترح من الذّكرّيد و"الّرجل ىو السّ 

 يف مداه، لكن القرآف الكرَل يضع العبلقة بُت اعبنسُت ببعضهما 

"2 
 ة / األنثى.الثّانية: المرأ الّنافذة

وجع سبّبو اَّتمع يف وأده عبنس األنثى، رفضو وتنكرّه ؽبا، كوّنا عبًئا ثقيبًل ومصدرًا للخزي، ما 
 زبجل وتطوي رميم بقاياىا وكأّّنا ارتكبت ذنًبا كوّنا أنثى  -تشَت الشاعرة –جعلها 

"3 
يًدا على عدـ وجود فروٍؽ بُت ن القرآف بشدة ىذه العادة احًتاًما للّنفس البشريّة وتأكيُديألجل ذلك 

اعبنسُت، فقد وعد الّنيب صّلى الو عليو وسلم من يرزؽ باألنثى ووبسن تربيتها أجرًا عظيًما، قاؿ صّلى 
                                                           

 .23،ص 0110عيسى برىومة:  الّلغة واعبنس،  حفريات يف الذّكورة و األنوثة،دار الشروؽ ،القاىرة ،-1

 .195سورة آؿ عمراف : اآلية  -2
 .58سورة الّنحل : اآلية  -3
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ًرا من الّنار»اهلل عليو وسلم:  رواه البخاري  «من ابتُلي من البناِت بشيٍء، فأحسَن إليهنَّ ُكنَّ لُو ِستػْ
 وسلم.
 ة / الكائن اللّيلي.الثّالثة: المرأ الّنافذة

وجع عكستو مرايا شهريار / فهي ال زبرج عن كوّنا كائًنا ليلًيا مسجونًا يف زنزانة وبرسها الذّكور، 
 زبيط يف كّل ليلة قمصاف اغبكايا إلمتاع الّرجل وتأجيل قرار موهتا وبقاء اعبنس جسديًا ومعنويًا.

 الّرابعة: المرأة / الخطيئة. الّنافذة
توريثها لعنة تفاحة اػبطيئة األبدية اليت ستظّل يف حلقو على الّدواـ، كما رّجت حياهتا  عن جٌ نات وجعٌ 

واختمرت طويبًل يف اؼبنظومة الثّقافية وألصقت تارىبًيا باؼبرأة وحدىا. ويف اؼبقابل يصبح الّرجل ضحية 
وباإلمعاف يف آيات جل ُخلقا من نفٍس واحدة لكن القرآف الكرَل أّكد أّف اؼبرأة والرّ  ،تلك اػبطيئة

 اػبلق ال يوجد جزء وُبّمل العبء غبواء وحدىا.
ائرية ية؛ فهي تكّرس للحركة الدّ و سؾ يف الّنصوص النّ ( عن الّتحرّ الوجع = الّرجلال تتوّقف دالالت )

 وغيَت باستنطاؽ الواقع: تارىبعرب الّتقاطع واالنشطار مع الّذات وعاؼبها الّداخلي الّتواؽ إىل اغبرية والتّ 
 1معٌت ذلك اعتماد الّنص:،ساتو موروثو مرورًا دبؤسّ  و

 : إظهار نسقية اؼبتوارث وتقليدية اَّتمع.أوالً 
: إظهار ربّوؿ ىذه األنساؽ إىل داخل الّذات نفسها، بسبب ىيمنة الفعل الثّقايف واالجتماعي ثانيا

َّتمع ذاتو إىل الّذات نفسها، غط من اوربّوؿ الضّ  ،من حوؽبا، كرمز لتحّوؿ القهر اػبارجي إىل داخلي
 ر واالنطبلؽ بالّذات األنثوية". مع ؿباولة الّتحرّ 

 اغتراب األنثى / أعطاب الحياة: 

س نص نوارة غبرش للبقاء تعبَتًا عن نبـو اغبياة واحتماالهتا تطّلًعا آلفاٍؽ مغايرٍة إلعادة ابتكار يؤسّ 
 تقوؿ نوارة غبرش:2سرّات البعيدة...""ؿباولة إجًتار الّدىشة واغبلم واؼبلعبة اغبياة يف 

 ال سماء تّتسع لي
 ال أرض تتهّجى خطواتي

 3وتهيئني أبجدية ناصعة للحضور

                                                           

 .000، ص 0103، دار التنوير، اعبزائر، 0ينظر: عصاـ واصل: يف ربليل اػبطاب الشعري، دراسة ظبيائية، ط -1

 )اؼبقدمة(. 13نوارة غبرش: نوافذ الوجع، ص  -2

 .22نوارة غبرش: كمكاف ال يعّوؿ عليو، ص  -3
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من يقرأ اؼبقطع يبكنو أف يلحظ أجبدية اغبياة اليت ظّلت تلجم ىدير الّتوؽ اإلنساٍل إىل أزمنة الغبطة 
 :وقد انسلخت الّذات من اؼبكاف

 

 
ت باعتبارىا وعًيا عارفًا واؼبكاف بوصفو أحد اؼبقوالت الُكربى لئلدراؾ مساًرا هُبّسد الّتعالق بُت الّذا

بلف على احملور العمودي معطيُت متفاعلُت متبلزمُت يًتاوح بُت االنفصاؿ واالّتصاؿ، فيشكّ ،مزدوًجا 
 تتوسطهما سَتورة التّاريخ.

غَّتات / الّتجاوزات واؼبفارقات وعلى احملور األفقي يتحّقق االنفصاؿ بُت الثيمتُت بسبب سلسلة التّ 
اليت ينشدىا سبّرد الّشاعرة على )اغبياة / األنا / اؼبكاف(.ىذه األيقونات اليت مارست فعلها اؼبلحوظ 

ما يُفّسر سعيها إلهباد حياٍة بديلٍة وأجبديٍة خاصٍة ألّف اؼبكاف ال يعّوؿ  ىي يف زيادة االغًتاب واغبزف
 عليو.   

 لّشعري، تتوالد األسئلة ويتواىل البوح، تقوؿ:ودبثل ىذا اإلدراؾ ا
 لم أقل شيًئا..."
 فقط اكتفيت بالّصمت 
 فعادًة، أماـ دمعتي تتعّطل لُغتي 
 وقصيدتي ليست بمنديل! 
 شهقتي من فرط األسى 
 أتأةُتصاب بالتّ  
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 وحالتي من  فرط العطب
 ُتصاب بعتمة مستفحلة 
 لكن 
 1"ىل حًقا قصيدتي ليست بمنديل؟! 

طقوًسا خاصة لولوج العوامل القصّية للّذات، إنّو دبعٌت ما، غبرش د القصيدة الّنثرية لدى نوارة تؤكّ 
 ى غبظة عن إعطاء أمل اإلصغاء إىل إيقاع اغبياة من خبلؿ ذات الّشاعرة وىي تُناضل دوف أف تتخلّ 

 ا عن الّصباح العليل والّنهار اغبايف ألّف:ينتعل غبطتو بعيدً 
 صابع الغياب ذريعة األ

 كي تفرؾ عن العيوف مسحة انتظار بليدة لم   
 تعد تؤمن بأنّاالنتظار فن جميل

 كما اآلتي على صهوة،ألنّالحياة كما الحب
 2االحتماالت مجّرد مأدبة متأّخرة. 

على ما أرى أّف األسى الذي اّناَؿ من معُت الّذات تسّلل إىل القصيدة وطرح عنها جلد اغبراؾ    
ها ورغبتها تلكن رغبتها يف ذباوز تناقضات اغبياة ومأساتي مت....(،كتفيت بالصّ لم أقل شيًئا، ا )

البوح بروح ـبتلفة، جعلها ربسن اإلنصات ِلذاهتا وُتطلق كّل قواىا اغبسّية والّذىنية ؼبتابعة حركة العامل 
بيبًل إىل صناعة لتكّوف بعد ذلك مادة شعرية تّتخذ من تفاصيل اغبياة اليومية اؼبختلفة سبعٍُت بصَتٍة "

وما تبعتو  3اؼبعٌت وربقيق شعرية تقـو عبلقتها بأشياء العامل على وفاٍؽ دائم وعداوة دائمة أيًضا"
ما  4األشياء من إدىاٍش، األمر الذي كّلل رىاّنا بالبقاء يف "تيار الّزواؿ اعبارؼ حوؽبا من كّل جهة" 

 الّنامي، تقوؿ: اغبزف العذب ؿبلّ جعلها تدرؾ األعطاب قبل أواّنا، ىكذا وبّل االنتظار 
 تستيقظ األشجار باكًرا

 من  ربيعها 
 تفرؾ حفيفها باألنين 
 ترتدي خدوشها العالية 

                                                           

 . 03-02نوارة غبرش: كمكاف ال يعّوؿ عليو، ص ص  -1

 . 39نفسو،ص  اؼبصدر - 2
 .040، ص 0103ؿبمد األمُت سعيدي: شعرية اؼبفارقة يف القصيدة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار فيسَتا، اعبزائر،  -3

 .016، ص 0651ظبَت اغباج شاىُت: غبظة األبدية، دراسة الزماف يف أدب القرف العشرين، بَتوت،  -4
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 ثم تأوي مغمضة األمنيات 
 .1إلى خريف ال يطرقو الّنعاس 

 قحّوؿ الّداليل يف أفيستحيل الوطن ثيمًة تتماىى إيباءاهتا لدى شاعرات قصيدة الّنثر كصيغة للتّ 
ى الّتغٍّت واؼبديح بو إىل مواجهتو بسوءاتو ومساءلة حاضره عرب اؼبفارقة ، حيث تتعدّ صهنّ نصو 

 والّسخرية أحيانًا.
 ىكذا والت نوارة تعريتها للواقع اؼبتشظي:

 األياـ مطّبات
 غيمات 
 مكبوتة في صدر القلق 
 وأنا معطوبة جرح 
 معطوبة حبّ  
 .2معطوبة وطن 

 وآخر خارجي، بُت ُقطبُت جاذبُت:يكشف اؼبقطع عن اختناؽ داخلي 
)الّذات/ الواقع( و)الّداخل/ اػبارج(، ىذه الّنكهة اليت زُبامر الّنص ربتفي باحتقانات الّذات وتسرد 

 ر الّدرامي الذي تصوغو الكلمات ومعانيها.شعريًا ىشاشة اؼبشهد بالّتوتّ 
 :المرأة / العراء الجميل 

، إخراج الّلغة من -3بتعبَت عبد اغبميد شكيل -ن اعبميلرباوؿ نادية نواصر/ شاعرة اغبزف والّشج
ر اإلفصاح عنو إىل إمكانية مفتوحة ة اػبياؿ "وربويل اؼبتعذّ الوجود اؼبخزوف إىل الوجود اؼبرئي عرب حركيّ 

 ، تقوؿ:4دة اليت تصدمنا"نتاج الّصور اؼبتوقّ ااألبعاد على البوح على قوؿ اعبديد و 
 جر البريأعياني الشّ 

 يإذ يأت 
 على شكل 
 الهلع المتزامن 

                                                           

 .03، ص نوارة غبرش: كمكاف ال يعّوؿ عليو -1

 .03نوارة غبرش: أوقات ؿبجوزة للربد، ص -2

 عبد اغبميد شكيل: صفحة الغبلؼ اػبلفيةلديواف "أوجاع" لنادية نواصر.-3

 .06، ص 0110، إفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، 0عبد العزيز بومسهويل: الشعر، الوجود، الزماف، ط -4
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 يتوّغل غيًما 
 اتفي سراديب الذّ  
 جسره.. ويمدّ  
 يشّد وثاقو.. 
 بين أناي وملهاة العمر... 
 وح..عانقت جزر الرّ  
 يحويني اغترابي وينهض من عمق العمق 
 صهيل البذخ الّليلي.. 
 يحويني عرائي.. 
 1أحويني... 

سة على الّلحظات ( اؼبؤسّ االغتراب، العراء،...الوحدة، الوجع، رات )يشي اؼبقطع بتوتّ   
رات اليت تعبث باغبياة وتّ االنشطارية وسط ركاميات اليومي وربّوالتو، حىت يطاؿ القارئ شواظ تلك التّ 

 القابعة يف اؼبنت شيًئا فشيًئا.
ابت، ات مركزية ىذا الوجود، فقد وجب تفعيل اغبركة يف كّل اؼبوجودات عرب خلخلة الثّ وألّف الذّ   

إىل  خلخلة االنتظاـ يف ىذا اؼبستوى يعودالهتا، و"فيصَت الواقع اؼبتخّيل ذاتًا ناطقة بأحواؿ الّذات وربوّ 
عري وربّفزه على اؼبساءلة اعبوىرية اعرة يف جعل اؼبكاف ذاتًا ناطقة ذبيب نداءات الكائن الشّ رغبة الشّ 
 .2للوجود"

شّبع بفيوضات الّتجربة ،الّلغة ؽبا ذلك باالعًتاؼ اؼبفتوح على حرقة  ّتىتأ  
ُ
ورغد اؼبخياؿ ،واؼب

اىر على عوامل الوىج اليت ينفتح الظّ ،روؼ القاسية يف وسط ذكوري قامع وبارتواء الباطن بالظّ ،
 فًتُكن يف امتدادات األنا:،زبّصب قبح اغبياة برذاذ الّنفس وسط ىذه اػبيبات 

                                                           

 .16،21نادية نواصر: أوجاع،  صص  -1

 .02ومسهويل: الشعر، الوجود، الّزماف، ص ينظر: عبد العزيز ب -2
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 1غبزينة"ما منح للّنص "غبللًة باذخًة من الرومانسية ا
 :الجرأة والحّس األنثوي 

 :رجاء الصديق تقوؿ الّشاعرة
 أعترؼ.."
 أنّني سأغرؽ في بوحي بأنّني لست 
 مثل الّنساء!! 
 أشّكل ظفيرتي 
 من ضلوع الّليل 
 وأسكب الحناء جمًرا 
 فوؽ كفوفي 
 وأتشّدؽ بثرثرات العمر! 
 أنا أنثى أخلق عشقي 
 موع في الوقت العصيبوأطفئ صمت الشّ  
 أرشف فن الحكايا 
 واغسل وجهي الّراحل في الكلمات 
 وأطلق جسدي 
 زغرودة 
 تصدح في فضاء مرمري 
 يتوزّع عطًرا 

                                                           

 عبد اغبميد شكيل: صفحة الغبلؼ اػبلفيةلديواف "أوجاع" لنادية نواصر. -1
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 .1"يتمّوج مع نفحات جنوني... 
وىنا  ،ال قُباِنب الّصواب إف قُلنا بأّف فسيفساء االعًتاؼ تتزامن مع غبظة اخًتاؽ الّذات للعتمة  

ؼبرأة مع نسق اعبرأة حيث ترى أّف اإلفصاح عن معاناة األنثى مع تتآزر اعبوانب اػبفية يف كينونة ا
د اغبياة، عن هتميشها، فواجعها، نبومهما ىو الّصدؽ بعينو، لذلك تتجاوز البوح ببعض اعبرأة والّتمرّ 

 .2جرأّ يف الّتعبَت عن مشاعر األنثى سبرًُّدا" أعترب"ال تعًتؼ: وىي اليت 
يف اإلبداع الّسماٍل الذي تعتمل داخلو تفاصيل األنفاس الّساخطة  ىىذه اػبصوصية أكثر ما تتجلّ    

 وبعض فصوؿ األمزجة اليت ال هُتادف، عرب ىذا اؽبوس.،الستعادة األنا الّضاربة يف األعماؽ 
 ق مطلقة العناف ؽبوسها بغادة الّسماف، تقوؿ: واؼببلحظ أّف رجاء الّصديق تستغرؽ يف ىذا الّتدفّ 

غادة السماف منذ مراىقيت وىي األنثى الرقيقة الكثيفة اغبضور تبث عطرىا  "أنا مهوسة بكتابات
اؼبتغلغل واؼبستقر فينا إىل العمق... ىي األنثى اليت تتسّرب إىل شىت الّلحظات فينا وىي زبتزف صورىا 
اعبميلة اؼبفتوحة على ـبتلف األلواف واألحواؿ...، حكايا عشقها ملطخة باغبرب ومثقلة بالبوح... 

د أو اعبرأة يف البوح يف ذبربتها مع الّذات... مع أكوف أشبهها فبعض الّتمرّ  ردّباالّتمرد... والّندـ، و 
 .3اآلخرين... مع اَّتمع الذي ال يرحم اؼبرأة"
 تتحّدد اؽبوية الّنسائية يف اؼبقطع من خبلؿ:

كما   ني..(،أنا أنثى، بوحي، ظفيرتي، كفوفي، عشقي، وجهي، جسدي، جنو ضمَت اؼبتكّلم ) -0
سأغرؽ، أسكب، أتشّدؽ، أغسل، أخلق، جاءت جّل األفعاؿ مرتبطة ُّذا الّضمَت )

 لًتسم ذاهتا وتؤّكد وجودىا.أرشق،أطلق...( 
أنني سأغرؽ في بوحي أنني لست/ مثل اإلقرار باالختبلؼ اعبنسي، حىت عن بنات جنسها " -0

 الّنساء!!"
يًة واندفاًعا الستدعاء اآلخر ؼبساءات الغواية من اغبضور اؼبكّثف للجسد ما منح الّنص فاعل -3

 جهة والبوح باختبلجات اؼبرأة الّداخلية.
 عبَت عن سوداوية الواقع.د للتّ اعتمادىا الّتمرّ  -1

 ، "فالّتمرد أشبو بدـ حار يضخ يف شرياف حالة اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو إنسانية يف العمـو
رياف وزبتّل بُت مفصل وآخر أو لدى التقاء اعبريانات الشّ  ةًِتئ قماشيؤدي إىل انفجار ؿبقق عندما هت
                                                           

 .43، ص 0114رجاء الصديق: الظبلؿ الراقصة، مطبعة اعبيش، اعبزائر عاصمة الثقافة العربية،  -1

 /www.aswat.elchamal.com/arسا 10:11/ 0103أوت  06ينظر: الشاعرة رجاء الصديق، حاورهتا عقيلة راحبي.  -2

الشاعرة رجاء الصديق: حاورهتا عقيلة راحبي . -3

http://www.aswat.elchamal.com/ar/
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د حالة بشكل مفاجئ وعشوائي وغوغائي، ردّبا يف أغلب األحياف وىنا يصَت الّتمرّ  األخرى اليت تضخُّ 
 .1غط الفائق وىذا ما وبدث يف ؾبمل أوضاعنا الرّاىنة"من حاالت االنفجار نتيجة الضّ 

ثري( وربّملها دالالت ىا ضمن مسافات لغوية "تثقل فبشاىا اإليقاعي )النّ زبتصر بوحها وعجز  -2
 . 2ذاتية تتنزى جرًحا جارفًا وتقطر شجًنا صادقًا"

فإّف الّشاعرة اعبزائرية من خبلؿ قصيدة الّنثر، تقّدـ ذاهتا ورؤيتها األنثوية لآلخر/ العامل،  وعليو،   
تابة إىل فعل اعًتاؼ،ومن نفي للّذات إىل إثباهتا ،وىنا يتحّوؿ فعل الك دوف وصاية ذكورية. ودبوجبو

سة وقراءة مّد اؼبرحلة وؾباُّة بؤس الكينونة، مل تعد تطلب أوراؽ تتفّسر حيوية لغتها يف مواجهة اؼبؤسّ 
تعيد تشكيل مفاىيم  اعتمادىا يف مدينة اإلبداع دبجرد كوّنا صّدى بل أصبحت بذاهتا حضورًا

رًا بالّلحظة حسب  جانيت  وليس اختيارًا متأثػّ  ا لقصيدة الّنثر كاف ضرورةً .فاختيارىجديدة للحياة 
 . -دفاًعا عن الّتاريخ األديب الّنسوي–تود  يف كتاُّا 

 
 تنغيمات الغياب الّذاكرة الّنصيّػػة: -2

 3حّوؿ"تقـو القصيدة الّنثرية الّنسوية يف اعبزائر بوصفها "كرة الّنار اػبالدة اليت ال تكّف عن التّ     
 ؤاؿ واحتضاف اَّهوؿ ومعانقة اؼبدىش، بعيًدا عن اؼبكّرس والّسائد الّنصي.على صبرة السّ 

يف إطار الّتوظيف اعبمايل الذي يربط بُت الّنص الغائب والّنص اغباضر، تغدو الكتابة نِتاًجا "لتفاعل 
ه الّنصوص جنُت نشأ يف ض عن ىذفبتد لعدٍد ال وُبصى من الّنصوص اؼبخزونة يف باطن اؼببدع ويتمخّ 

، وإذ يكمن جوىر الّتناص الذي يعتمد "يف الواقع على وجود نظم إشارية مستقلة 4ذىن الكاتب"
الت هتا عمليات إعادة بناء مباذج متضمنة بشكٍل أو بآخر، مهما كانت الّتحوّ الكنها ربمل يف طيّ 
يوية واإليديولوجية يف إنتاجيتو ، على تضافر شبكة من اؼبعطيات األلسنية والبن5اليت ذبري عليها"

 .6فالّنص "قائم على الّتعددية حبكم مقروئيتو وقائم على الّتعددية حبكم خصوصية عطائيتو"

                                                           

أوت  31، ينظر: غادة فؤاد السماف: نتاجي مرآة عاكسة لكوٍل الداخلي ىوية متطابقة، سبللة أناي الضاربة يف األعماؽ، حاورىا: سردار زنكنة -1
 www.sotakhr.comسا  03:31/ 0103

.012يوسف وغليسي: خطاب التأنيث، ص -2

 .011، ص 0116أضبد دلباٍل: مقاـ الّتحوؿ، ىوامش حفرية على اؼبنت األدونيسي، التلوين للتأليف والًتصبة والنشر، دمشق،  -3

 .03ئة والتكفَت، ص عبد اهلل الغذامي: اػبطي -4

 .004، ص 0661صبلح فضل: شفرات الّنص، دار الفكر، القاىرة،  -5

 .24، ص 0114عبد اؼبلك مرتاض: نظرية الّنص األديب، دار ىومة ، اعبزائر، -6

http://www.sotakhr.com/
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ىذا ما سوّغ للّنص الّنسوي االنفتاح على روافد معرفية ومرجعيات إبداعية وأفكار ومعتقدات تتآلف 
تتمازج فيو كتابات متعددة وتتعارض من غَت أف د األبعاد وفق مقتضى الّسياؽ، لتكوٍَّف فضاًء "متعدّ 

 .1يكوف فيها ما ىو أكثر من غَته أصالًة"
 ينية:صّية الدّ اكرة النّ الذّ -2-1

 ناص مع القرآف الكريم:التّ -2-1-1

غ يُعّد القرآف الكرَل ُمقّوًما الزًما ورافًدا ىاًما، ترتّد إليو ذاكرة الّنصوص الّنسوية ؼبّد ذبربتها الّشعرية بنس
 .2و اإليباف دبعجزة القرآف لغًة وواقًعا وإدراًكا ووعًيا"اغبياة ومنحها ُعلًوا ومعًٌت وإكساُّا ُقوًة وفاعليًة "إنّ 

 نات الّنسوية اعبزائرية قبد أّف التّناص القرآٍل يتأرجح بُت ثبلث مستويات:وبالعودة للمدوّ 
 مفردة/لفظة من مفردات القرآف الكرَل. توظيفمستوى الكلمة:  -0
 توظيف صبلة أو عبارة تستدعي آية أو آيات قرآنية.مستوى العبارة: -0

 القصة.ـ أحداث القصة القرآنية:سرد اغبدث أو استلها -3
ًدا وقوة ُّذا اؼبعٌت تُلقي الّلغة القرآنية بظبلؽبا على لغة اػبطاب الّشعري لتخصيبو ومنحو إشعاًعا وذبدّ 

ف إلعادة الّتشكيل من جديد دبا ة على الّتصَّت والّتكوّ تأثَتية عظيمة، يضاؼ إىل ذلك قابليتها اؼبستمر 
الفردية، وللّشاعرة  اػباصة تعبَتًا عن ذبارُّنّ  يناسب موضوع الّشاعرات وإسقاط معناىا على أزماهتنّ 

 أف تستلهم من القرآف مضموف آياتو أو مفرداهتا أو تراكيبها.
 :ويف ىذا الّشأف، تقوؿ راوية وبياوي يف "قيظ الّسريرة"
 "اقرأ

 ما أنا بقارئ فواتير الّنشر
 ونواميس البشر

 ىي الفطرة تقتفي في ُسبل الّتردي
 اقرأ

 ما أنا بقارئ مراسيم الّسبق
 والعمر يطوي مواسمو في استحياء

 ىو الخريف يعّجل فيّ 
                                                           

 .52، ص 0653، دار توبقاؿ للنشر، اؼبغرب، 0روالف بارت: درس السميولوجيا، تر: عبد السبلـ بن عبد العايل، ط -1

، 0112عبد اؼبنعم ؿبمد فارس سليماف: مظاىر التناص الديٍت يف شعر أضبد مطر، أطروحة ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس/فلسطُت،  -2
 .0ص 
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 أوراؽ الّنشر
 اقرأ

 ىا أنا قارئ لقيظ الّسريرة
 1فكيف نلقي رّب الحشر!؟"

 .2ف ووبيا صبلًة من العبلقات والُبٌت وللمبدع رؤيتو وموقفوا، والّنص يتكوّ اؼببدع يتكّوف ووبيا إنسانً 
اعرة يف أوضح مظاىره، باستحضار الّنص القرآٍل اؼبّتصل حبادثة الّنزوؿ ى الّتناص عند الشّ لذا يتجلّ 

 –جربيل األّوؿ للوحي على الّنيب ؿبمد صّلى اهلل عليو وسلم، استناًدا إىل اغبوار الذي دار بينو وبُت 
 : 3يف غار حراء فكاف قولو جّل وعزّ   -بلـ عليو السّ 

 
بة الّتشكيل بني"جزًء من كونو اعرة إىل اغبوار  وحىت تعمق اغبدث وتربز تفاصيل اغبادثة عبأت الشّ    

الفٍت يف لغة الّشعر، وبمل األفكار ويصّور ؿباور ثنائية متضادة أو متناظرة، يكشف اؼبواقف 
 .4أغوار الّنفس إلحداث حركة تصادمية، يؤجٍّج الّصراع ويستقطب االنتباه"اؼبتناقضة، يسرب 

يب من ىنا استبدلت الّشخصيات اؼبتحاورة، حُت تقّلدت )األنا( اؼبخاطبة الوضع ورُفعت إىل درجة النّ 
م الذي جاء إليو أّوؿ نداء اهلل ليقرأ باسم ربّو اػبالق على لساف جربيل عليو صّلى اهلل عليو وسلّ 

المخّيلة/ لتو عبربيل الذي شكّ ،" ما أنا بقارئ، "أنا الّنص/ المحاَور المتخّيللّسبلـ، لتجيب ا
 "ا أنا قارئ لقيظ الّسريرةىات بعد ذلك قراءهتا: "، لتعلن الذّ المحاِورالمتخّيل

 تتنافذ مدلوالت اؼبقطعويف استدعاء الّشاعرة نلحظ غلبة الّنص اؼبستدعى على الّنص اؼبتوّلد، حيث 
على مضموف من مّد وجزر: تأّسي، قنوط و ضيق،إليو  آؿا مو  الكاشفة عن فصوؿ الوجود اإلنساٍل
ما  ر اإليباٍل: اػبلق، الّنشأة، الّتكرَل، الّتعليم مثّ اؼبآب هلل وحده.الّسورة اليت ذبتمع فيها أطراؼ الّتصوّ 

احة الًّتادؼ القاموسي إىل الّتضاد يعكس تكنيك قصيدة الّنثر الّنسوية اليت تعتمد اؼبفارقة من خبلؿ إز 
 الّشعري الذي يكسر أفق توّقع اؼبتلقي االدراكي وقدرتو الّلغوية.

                                                           

 .05-04راوية وبياوي: كّلك يف الوحل... وبعضك ىباتل،ص  ص  -1

 .66، ص 0653للنشر والتوزيع، عماف، ينظر: نبيل سليماف: أسئلة الواقعية وااللتزاـ )د.ط(، دار ابن رشد  - 2
 .5،4،3،2،1يات سورة العلق : اآل-3

 .030، ص 0113، دار اَّدالوي للنشر والتوزيع، األردف، 0ينظر: ؿبمود إظباعيل عّمار: صورة اغبجر الفلسطيٍت يف الشعر السعودي، ط -4
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ها بسيماء اإلُّاج وترفع من نبض الّتعبَت وحرارتو، بقدر ما وال ريب أف ُتكسب الّشاعرة اعبزائرية نصّ 
رتاد الّذاكرة الّدينية لتضع أحزاّنا قافة الّدينية، كما ىو الّشأف مع "عفاؼ فنوح"، وىي تزبتزنو من الثّ 

 اؼبنثالة يف ضمَت قصيدة النّثر، تقوؿ:
 "ذات شتاء

 ىبني أف أالمس وحي دروبك 
 كليلك فضيّّ جارح األفق...  
 لسُت كحّب عندما يّتسع ىذا األفق 
 لسُت إالّ حجًرا صارًخا 
 ما الغسق؟ 
 ما األلق؟ 
 ىل ترانا غًدا نتفق؟ 
.1ُقل أعوذ برّب الفلق" 

وتبّثها بشكل غَت خفي يف ثنايا القصيدة ،توظيًفا سورة الفلق، ُتوظٍّف الّشاعرة اآلية األوىل من     
هبد لو صًدى يف نّصها إذ تستجيب يف أغلبها لتجربتها اغبياتية وحالتها الّنفسية، وما تعانيو من 

ـبلوقاتو ومن  انو من شرّ ، ما جعلها تستجَت ُّا وتستعيذ جببلؿ الّرضبن وسلطاضطراب وقلق وعزلة 
شّر الّليل إذا أظلم للتعّوذ من الّسحر والعُت واغبسد، فعن عائشة رضي اهلل عنها أّف رسوؿ اهلل صّلى 
اهلل عليو وسلم كاف إذا اشتكى يقرأ على نفسو باؼبعوذتُت وينفث فلما اشتّد وجعو كنت اقرأ عليو 

ما سأؿ سائل دبثلهما وال »اهلل عليو وسلم:  ىوامسح بيده عليو رجاء بركتها، وقاؿ رسوؿ اهلل صلّ 
اعرة برّب اػبلق من شّر الغسق ىوذا، تستجَت الشّ ،، يقصد اؼبعوذتُت 2«استعاذ مستعيذ دبثلهما

ىذا الّتوظيف يربز بوضوح الّتعايش بُت الّنص القرآٍل والّنص الّشعري الذي ال ىبرج عن واألرؽ.
 .يف تضاعيف الّنص اغباضر أثرًا بالًغاترؾ  ودالالت الّنص الغائب واألكيد أن

 
ائبة يف زؼ وكأّّنا رباوؿ دّس "مفرداهتا الذّ اكما تنهل نوارة غبرش من أوقاهتا احملجوزة للربد جرحها النّ 

 .3شة قبل أف تغمسها يف إناء فبلوء بثلج الّشعر وبرده"اؼبتوحّ  اؼبعاٍل صبر
                                                           

 67،68،ص ص2011، عفاؼ فنوح : حبري أيضا يغرؽ أحيانًا ، دار اغبكمة للنشر ،اعبزائر -1
 .233،231، صص 0112، الوفاء، 0، ط5ابن كثَت: عمدة التفسَت، ـبتصر تفسَت القرآف العظيم، تح: أضبد شاكر،ج -2

 ، )اؼبقدمة(.0114نوارة غبرش: أوقات ؿبجوزة للربد، منشورات وزارة الثقافة، اعبزائر،  -3
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 :"كدمات أخرى"تقوؿ يف 
 "يحدث أف يأخذ العشق

 عصفور يغردشكل  
 لبالد بعيدة 
 يحدث أف تغرورؽ مقل الجرح 
 بغبار األماني 
 وأف تصير األغنيات 
 في حنجرة األنين 
 كريات الباردةكالذّ   
 كالّدموع المديدة الّشريدة  
 ويحدث أف ترديني أحزاني 
 فراشة شهيدة؟؟ 

 .1(")والّشهداء ال يموتوف إنّهم أحياء عند الوجع يرزقوف
ػبوؼ والقلق على اعبسد الّنصي، ويعّلق على شرفاتو الذّكريات الباردة، والّشاعرة يستحوذ الوجع، ا

 -وفق مشيئة شعرية -أثناء ذلك ةإلدراكها الواقع بوعيها فإّّنا تعرّب عن وجعها/ بردىا ببل وعيها، راكن
ء ويكوف أقدر ينية حبثًا عن بعٍد موضوعي مشابٍو ؼبوضوعها، يهب الّلغة قدرة اإلوباإىل اؼبرجعية الدّ 

 على تغيَت مبلمح واقعها، لذا تستحضر قولو تعاىل:

""2 
بات الّروح وىببو ضوء البهجة واػبّفة ورىافة اغبّس والّتغَّت ا من ذلك ،نفهم كيف زبمد توثّ انطبلقً   

د والّنضج  واالكتماؿ األنثوي، فضبًل عن الّضعف و قصر العمر اؼبقًتنة بقدر الفراشة ربت والّتجدّ 
أردتني أحزاني ة من الكآبة واغبزف ، وإذا أضيف إىل ذلك جنس الكاتبة ومّت ربطو بياء اؼبتكّلم )مظلّ 

 .الفراشة =الّذات  :( فإّف الّداللة تسّلمها على الّدواـ إىل حّس مفرط لبلقبراحفراشة شهيدة
ّدى إىل تكثيف ا أأف تُقيم تواصبًل نفسًيا بُت عبلقات الغياب واغبضور فبّ رباوؿ الّشاعرة بذلك ،

 اؼبعطى الفٍت والّتعبَت بلغة مرّكزة.
                                                           

 .25نوارة غبرش: أوقات ؿبجوزة للربد ، ص  -1

 .169مراف :اآلية سورة آؿ ع -2
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 نبُّت ذلك بالًّتسيمة اآلتية:

 
 
ألّف الّشهيد يف سبيل اهلل ينعم من فضل الّشهادة كما قاؿ  ،«والّشهداء أحياء عند رُّّم يرزقوف»

يُسرُّىا َأْف تَػْرِجَع إَلى َما ِمْن نَػْفٍس َتُموُت َلَها ِعْنَد اهلل َخْير، »رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسلم: 
نَيا إالَّ الّشِهيُد فإنَُّو َيُسْره َأْف يْرِجَع إلَى الدُّنَيا، فَػيُػْقَتَل مرًة أْخَرى ِلَما ِمْن َفْضِل الشََّهاَدة  .«الدُّ

أّما الّشهداء يف سبيل العشق فأحياء أيًضا، لكن عند الوجع يرزقوف، وال أعتقد أّّنم وُبَبٍّذوف العودة 
 الذّكريات الباردة مرًة أخرى!!.إىل 

 
 نتماء.الآدـ وحواء: تعميًقا لمعنى الوجود وا

ًدا فبّا الشّك فيو أّف اؼبرأة يف الكتابات األسطورية والفلسفية والّدينية واألدبية تشغل حيّػزًا فبتًدا ومعقّ 
ت "اؼبسؤولة عن بداية اػبلق، حىت عدّ  منذنب الغواية وإخراج آدـ من اعبّنة ذربميلها من ابتداًء 

خبداعها الرّجل وجرّه إىل اؼبعصية، ضمن ىذا السّياؽ تقوؿ عدالة  1دخوؿ اػبطيئة إىل العامل"
 عساسلة:

 "ضّيعت قليالً من الوقت
                                                           

 .02إليزابيت كبلرؾ: اآلباء واؼبرأة، تر: وديع عبد اؼبسيح، دار الثقافة، القاىرة، د.ت، ص  -1
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 وكثيًرا من العمر 
 وكمية البأس بها من الجماؿ 

 ت مشتتة... بين الخضوع واالنتماءنم
 تنازلت عن أنوثتي 
 رحيقها الّنرجسةلحساب الّثرثرة وتخّلت عن  
 ضّيعت الوقت... والعمر... وموعد الّساعة الخامسة 
 ىل أنت آدـ؟ 
 الذي أبحث عنو في كأسي المترعة 
 أنا لست حواء... ولست بلقيس 
 لكن سّيدي 
 جئتُ  
 .1"رةمتأخّ  -حًقا- 

ثخن يف الّنص جداًل حياتًيا يتلّظى يف عمِق الوجد اإلنساٍل اؼب "آدـ" و"حواء"يُبارس حضور    
دبتضادات، تتجاذُّا اػبطيئة اؼبرتكزة ضمنًيا على حقيقة اػبلق األّوؿ، الذي عّمق الّصراع الوجودي 
بُت اػبَت والّشر وكّرس الّصورة الّسلبية الّنمطية للمرأة: غواية آدـ، وإخراجو من اعبّنة، والقصة كما 

جرة، ـ وزوجتو اعبّنة، وّناه عن الشّ " تقوؿ: "ؼبا أسكن اهلل آدو"وىب بن منبعن يوردىا الطربي نقبًل 
ب بعضها يف بعض، وكاف ؽبا شبر تأكلو اؼببلئكة ػبلدىم، وىي الّثمرة وكانت شجرة غصوّنا متشعّ 

ا أراد إبليس أف يستذؽبما دخل يف جوؼ اغبية، وكاف للحّية أربع اليت ّنى اهلل آدـ وزوجتو عنها. فلمّ 
 مشيتها وتتعاجب( من أحسن دابة خلقها اهلل، فلّما دخلت قوائم كأّّنا خبتية )ناقة عظيمة تتبخًت يف

اغبية اعبّنة، خرج من جوفها إبليس، فأخذ من الّشجرة اليت ّنى اهلل عنها آدـ وزوجتو، فجاء ُّا إىل 
حواء، فقاؿ: أنظري إىل ىذه الّشجرة، ما أطيب روبها، وأطيب طعمها وأحسن لوّنا، فأخذت حواء 

ا إىل آدـ فقالت، أنظر إىل ىذه الّشجرة، ما أطيب روبها، وأطّيب طعمها فأكلت منها، مث ذىبت ُّ
 .2وأحسن لوّنا، فأكل منها آدـ، فبدت ؽبما سوءاهتما"

                                                           

 .003،001،002عدالة عساسلة: يـو إضايف للقيامة،ص ص  -1

 .332،ص0651،دار الفكر،بَتوت،0ؿبمد بن جرير بن يزيد الطربي: تفسَت الطربي،ج -2
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رات األسطورية ويف اؼبقابل قّدمت تضّمنت القصة فيما يذكر نصر حامد أبو زيد لكثَت من الّتصوّ 
ويبدو أّف اغبرص على إبراز الّتساوي بُت اعبـر  تفسَتًا وتعليبًل لبعض الّظواىر الطّبيعية يف سياقها،

–، نوجز ذلك 1والعقاب هبعل تعليل الّظواىر ىو البعد اؼبسيطر بوصفو اؽبدؼ األساسي من القصة
 يف اؼبخطط اآلّ: -توضيًحا

 

 
عن وجودىا وانتمائها، لكن اإلحاالت اؼبتداعية من  استلهمت "عدالة عساسلة" ىذه الفكرة، لتعربٍّ 

ت واالستسبلـ، تركت تأثَتىا العميق يف دواخل الّذات الّشاعرة اليت تنازلت ر الّنفسي والّتشتّ اغبصا
 قايف وما تضمره منذ القدَل ثقافة البطريركي:عن أنوثتها جرّاء مفعوؿ الّنسق الثّ 

 

                                                           

 .00،03يد: دوائر اػبوؼ، صص ينظر: نصر حامد أبو ز  -1
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تُنكر الّذات:  ويف حركة اؼبقطع اليت تندفع كبو اؽببوط اؼببدوءة بالّضياع مرورًا باؽبروب، وصواًل للّتنازؿ،
" ملكة سبأ، ذات الّشأف لست بلقيساليت ضبّلوىا وضع الّرجل يف دائرة الّشقاء و" "لست حواء"

 العظيم يف قومها ودولتها اليت يشاء اهلل أف أسلمت مع سليماف لرّب العاؼبُت.
ت تلك الّذات ت والّتيو، ذبمع الّشاعرة بُت نزعات ذاهتا ذباه نفسها وبُت نزعاُّذا القسط من الّتشتّ 

ها يلتقط برىبٍة مبلمح الواقع بصورتو اغبتمية اليت جعلت نصّ  رفضهاواَّتمع للّتعبَت عن ذباه اغبياة 
 األنوثة ويدفعها إىل قوؿ ما مل يُقْل.

 
 الجسد األنثوي. وةنقاعّفة و مريم العذراء: 

الّناس بنفخ الّروح فيها"ترعرعت ىي الّسّيدة الطّاىرة اؼبعصومة الطّّيبة اليت اصطفاىا اهلل على "مرَل" 
ونشأت يف جّو يعبق بااليباف واالخبلص والعبادة بعيدة عن الّرذائل اػبلقية واؼبفاسد الّروحية وقد  
كانت كثَتة االجتهاد يف عبادة اهلل تعاىل ،وىذا أمٌر طبيعي جًدا المرأة ستتحّمل مسؤولية الّسّر 

صورة مرَل العذراء واحدة ،1لعجائبية للمسيح عليو الّسبلـ"ي واؼبعجزة الكربى أال وىي الوالدة اؽباال
تشَت إىل العفة والّنقاوة وإىل من صور اؼبعرفة الّدينية اليت سكنت الّذاكرة الّشعرية الّنسوية ووجداّنا، 

عن ضعِف وجرِح وأمِل اعبسد األنثوي كضعف مرَل  القوة يف اؼبواجهة ،تعرّب ُّا الّشاعرة كذلك
 اعرة:قوؿ الشّ قصيدة "أحزاف مرَل" تى ذلك يف حي، يتجلّ و اعبسدي والرّ 

 جيرات"أنت أولى الشّ 
 في غاب بونة 
 ملح البداية 
 أصل الحكاية 

 خيلفشدي بجذع النّ 
 غداة المخاض العسير 

 سيساقط الّصبر
 من غيمة الّصبر 
 ال تجزعي 
 ..كلي... واشربي  

                                                           

 .30،ص2002، دار اؽبادي للطباعة والنشر ،بَتوت ،1حسُت قبيب ؿبمد:حياة الّسّيد اؼبسيح )ع( يف القرآف الكرَل ،ط-1
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 .1باح الجميل"واحلمي بالصّ  
 2لة يف قولو تعاىل: القرآنية اؼبتمثّ  اتاآلي يستحضر متلقي ىذا اؼبقطع

 
ُّذا القدر يتحّقق تناسل القصة عرب اؼبقطع دبا يتناسب مع واقع اؼبرأة اليت اغتسلت ذاهتا يف   

القصيدة، يف معانيها ودىشتها للّتطهَت من دنس العامل وما يبور فيو من ويبلت الّتهميش يف مقابل 
 مركزية الّرجل.

قس األنثوي الباحث عن ىويٍة يف زمِن الّشتات والّتشظي، فَتوقك نتها "بشذى الطّ ولتحقيق كينو   
.من ىذا الّتكوين، أمكننا معرفة 3كهة اؼبمّيزة وىذا العطر األّخاذ للهّم األنثوي"ود آفاقو ىذه النّ ز أف ت

مة بُت الّنصُت ءاؼببلعلى  مقدار ارتداد لغة الّشاعرة عن مثاؽبا مث استقرارىا يف سياؽ حنكتها وقدرهتا 
 4ؿ الّنص الغائب إىل دالالت جديدة مع عدـ فقدانو ؼبرجعيتو".حيث "يتحوّ 

                                                           

 .010،010نادية نواصر: أوجاع،ص  ص  -1

 .26،25،24،23سورة مرَل : اآليات  -2

 .4، ص 0111للدراسات والنشر، دمشق،  ، دار نينوى0وجداف الصايغ: األنثى ومرايا الّنص، ط -3

 .011، ص 0111ينظر: عبد الباسط أضبد ؿبمد مراشدة: التناص يف الشعر العريب اغبديث، أطروحة دكتوراه، اعبامعة األردنية،  -4
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ىنا، تتناص مع اغبدث الّديٍت وصواًل للحدث الّذاّ واالجتماعي يف خطاُّا اؼبوّجو إىل فالّشاعرة    
نثوية واػبروج من دائرة اػبنوع اؼبرأة؛ بعدـ االستسبلـ والّتزّلف وبلوغ الّثمرة اؼبرجوة، للرّقي بالّذات األ

 اليت سطرىا اَّتمع عرب الّتاريخ.
من ىنا، حاولت الّشاعرة الّسكن يف نص جديد/ ذبربة خاصة استناًدا على الّنص اؼبرجعي    
ها اؼبتعّلقة بصيغة الفعل ويبقى فاعلو ت( بينما ربتفظ بالّداللة الّسياقية وزمنيىّزي)  ( ربّل ؿبلّ شّديفػ)

( لّصبر( الذي جر  معو الّلفظة )ايساقطوّلدت حركة الّشد فعبًل آخر ىو )كما عنو باؼبخاطبة،   اؼبعرّب 
فالوالدة اؼبنتظرة تقًتف بالّصرب كما ربمل تباشَت اػببلص من شرنقة االستبلب، أّما صورة العذراء 

 ـ.القابعة يف تضاعيف "ضمَت اؼبخاطب" تتحّوؿ عرب اؼبتخّيل إىل رمزية للمرأة / األ
إّف الّشعر اغبقيقي ما مِشل اغبقيقة واػبياؿ، ذبري يف بيانو اإلشارات، فحينما نقرأه نسمع صدى    

تقوؿ حبيبة ؿبمدي يف  ،، تثَت العقل واؼبخّيلة كلمات غَت مكتوبة ونشاىد يف معانيو صورًا خفّيةً 
 كسور الوجو:

 "تتزّين أمي بخلخالها وتقرؤنا
 أىضم حّقك كي ال يهضموؾ 
 ع العسر ًيسًرا...إّف م 
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 وحين يكفُّ الّتاريخ عن الكالـ  
 تأتي عاريةً  
 سنديانة الجوع تُغطي عريها 
 .1وتنفخ في الطّين" 

 2الّشاعرة أثناء الفعل الكتايب تقتبس قولو جّل وعّز:

 
وتذّوبو متماىًيا ومتواشًجا مع نسيج خطاُّا الّشعري ؿبافظًة على صيغتو األصلية؛ أخذت الّنص   
رات اليت تُعاينها )األـ( رآٍل حبذافَته وىو كما يبدو أبسط مظاىر الّتناص لتنتقل االحتقانات والّتوتّ الق

 والواقع العسَت الّسياسي واالجتماعي الذي كاف لو الّدور األكرب يف اختيار ىذا الّتناص.
ا "ضمن صورة اؼبرأة، ترتبط من حيث تكوينها اعبسدي واإلنتاجي باألرض، على اعتبار أّنّ   

االعتقادات الّنسوية ىي شأف أنثوي، يتأّكد دبوجبها قدسية ثبلثة أقانيم أزلية ىي )اؼبرأة، الفن، 
، دبوجب ىذا الّتماس وُباؾ نص حبيبة ؿبمدي دبا ُيشبو القضية كعنصر مهيمن، فػ)األـ( 3بيعة("الطّ 

الستقرار، ىو ما ُيسميو ىي )األرض( وما تعرّيها إاّل داللة على القحط وانعداـ اػبصب وغياب ا
"مايكل تسيمرمن" بػ)الكابوس االيكولوجي(، وعلى ذلك االعتقاد تبلمس ىذه األيقونة 
اإليكوفينزمية/ األرض أزمة اغبقيقة الّتارىبية يف اعبزائر اليت خّطت أجبدياهتا اؼبسّيجة بضفائر ىاربة من 

 امرأة تعّرت بعد أف تسّلق الّتاريخ صمتو.
إالّ ات الّنائمة يف غياىب الّزمن اؼبثخن باعبراح واالنكسارات اليت تعيشها الّشاعرة، ُرغم ىذه الّلحظ

العسر ُيسرًا، وما ىي بعد  ّّنا تؤمن أّف ألؼء عن نظارة الوطن ومبلٍذ لبلحتماء والدٍّ  اتبحث فيهأّّنا 
 إالّ مسودات مشاكسة زائلة ال ؿبالة.

رمزية الّطُت  ىو حضور)اإلنساف( وهبعلها واحد، وما يُعّمق الّتبلحم الوجودي بُت )األرض( و
 نوّضح ذلك : ،وداللتو على األصل اإلنساٍل واالنسجاـ مع اؼبكاف كهويٍة للخلق

                                                           

 .16، ص 0662حبيبة ؿبمدي: كسور الوجو، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة،  -1

 .5-4-3-2سورة الشرح، اآليات  -2

 .11ؿبمد العباس: شعرية اغبدث النثري، ص  -3
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لذا تتمحور الّلحظة اغباؼبة حُت تأَمل الّشاعرة زبصيب اغباضر اؼبمتد إىل اؼبستقبل واستعادة االستقرار 
 الُيسر والفرج لقوؿ الشافعي:الت وانتظار ورفض االنكسار رغم الّتحوّ 

 انجمن راقب اهلل في األمور         *صبًرا جميالً ما أقرب الفرَجا      
 اػػَوَمن رَجاه يكوف حيُث رج         *من صدؽ ا هلل لم  يَنلو أَذى     

 
على عزؿ  ّف اؼبغامرة الكتابية الّنسوية تبدأ يف تشكيلها لعوامل تناصّية جديدة، مرتكزًة يف ذلكأكما 

 الّنص القرآٍل وانسبَلخو عن سياقو األصلي، نلمح ىذا الّنزوع يف قوؿ حبيبة ؿبمدي:
 ُقل لو كاف البحر رُجاًل، لحّللتو لنفسي أربع مراتٍ 

 .1لكن دوني قلب واحدٌ  
بو تتقاطع ىذه اغبركة الّتحويرية مع تصَّتات الّذات الّشاعرة "وفق ما تقتضيو الّتجربة الّشعرية وما يتطلّ 

 3، نلمح ىذا الّتناص يف موضعُت؛ األوؿ تأثّرىا بقولو تعاىل:2نظاـ القصيدة الّداخلي"

 
 
 
 

                                                           

 .20حبيبة ؿبمدي: كسور الوجو، ص  -1

 .361، ص 0665أضبد ؾباىد: أشكاؿ التناص الشعري، اؽبيئة اؼبصرية العامة، القاىرة،  -2

 .016سورة الكهف: اآلية  -3
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 1اآلخر مع اآلية الكريبة: و 

 
 ير على ىذا الوجو:و لنا الّنصُت، سنجد حركة الّتحوإذا تأمّ 

 
 

م الذي يكتب بو  نّو لو كاف البحر مداًدا للقلأفإذا كانت اؼبعاٍل اعبليلة لآلية األوىل، قد أبرزت 
 .2كلمات ريبٍّ وآياتو الّدالة عليو لفرغ البحر قبل أف يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا دبثل البحر آخر

ُه، ربّديو، ثباتو، مقاومتو، غموضو، عطاؤه،...( دفإّف الّشاعرة يف مقابل ذلك يستهويها البحر )صمو 
ٍد يف إشارة إىل قضية تعّدد الّزوجات يف الّشريعة فتمن ت لو كاف رُجبلً لشّرعتو لنفسها أربًعا وبقلٍب واح

 اإلسبلمية "مثٌت وُثبلَث ورُباع".
يفضي ىذا البوح عن ابتهاج الّلقاء الّرمزي الّذي يُعربٍّ جببلٍء عن حاجة الّذات إىل رجل يصغي إىل 

قراره الّسحيق  عاؼبها عندما تغوص يف أبعاده البّل متناىية، يف مّده وجزره، يلّف وجودىا ووبتويها يف
 .سباًما كالبحر

 
كما تشّكل الّشاعرة اعبزائرية أمثوالهتا الّرمزية من أجواء قّصة يوسف عليو الّسبلـ ، وما اشتملت      

عليو من عناصر نّصّية متوّىجة ، تعيد الّشاعرة صياغتها لتدؾبها يف سياقها اعبديد الذي استمّد من 
 .3الّنص الغائب إىل اغباضر ُقوًة خفي ة""فيضيف الّنص القرآٍل فيًضا داللًيا 

 تقوؿ زينب األعوج:
 "أحًقا

                                                           

 .13سورة الّنساء: اآلية  -1

 .011ينظر: تفسَت ابن كثَت، ص  -2

 .030، ص -دراسات نقدية–فر العبلؽ: الشعر والتلقي علي جع -3
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 راودتُ 
 يوسف

 أـ
 يوسف...
 كاف الغواية

 أـ
 فقط

 كنُت..
 األنثى..

 كّل األنثى
 ويُوسف
 كاف..

 1بعض الّنبي...
والّتناص يف معظم حاالتو ليس إاّل رموزًا وقد تعّددت مصادر إوباءاهتا من تلك القصة، إذ كاف لفكرة 

عر الّنسوي اعبزائري.ىنا رباوؿ الّشاعرة أف تسلخ يف الشّ ًا الفت اً اؼبراودة اؼبنتسبة المرأة العزيز حضور 
ذلك اإلمث عن نفسها باالستفهاـ اؼبّتصل بالّلفظ )راودُت( إذ يتحّوؿ فعل اؼبراودة لتمارسو عناصر 

 :اتور ّف لو مربّ جديدة، ليست صادرة عن اؼبرأة وحدىا يف الّنص الّشعري أل

 
 وىذا يكشف عن: ها ىويًة دفاعيًة، حُت تتوّسد الّتساؤؿ والّشكّ سبنح الّشاعرة نصّ 

  صراع الّذات مع اآلخر الّذي  كاف سبًبا يف خيانتها )يوسف كاف الغواية( ما كاف لو األثر يف
 سلوكها، استوجب معصيتها وؿباولة مراودتو عن نفسو.

                                                           

 .03زينب األعوج: راقصة اؼبعبد، ص  -1
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 وع من ربّوؿ مواجهة اإلنساف للغَت إىل مواجهٍة مع صراع الّذات مع نفسها، وىذا الّصراع "ن
 تعبَتًا عن قوة اؼبأساة اليت تعانيها الّذات األنثوية بعزوؼ الّرجل عنها. 1الّنفس"

 .)عدـ اعًتافها بذنبها وإمّبا رباوؿ تربير موقفها تأكيًدا ألنوثتها )كنُت األنثى/ كّل األنثى 

 رآٍل يتجّلى ىذا اؼبستوى يف قصيدة الوشاح األخرسعلى ذات مستوى استلهاـ أجواء القصص القو 
 تقوؿ راوية وبياوي:

 ىا... إّنك تتبددين في كّل األزمنة
 مأىوحماقاُتك الظّ  
 ترّقع خرقة لثوب زليخة 
 وتنحني ليوسف اعترافًا بالجريمة 
 . 2وتهّذب شهريار بغير الحكايا" 

لق الّنصي اؼبتكّونة من مشاىدات وموروثات يف ذبربة شاعرتنا، تتحّرر طاقة األنثى إىل منطقة الق
اقة اؼبتحررّة يف رمٍز واحٍد، بل تتجاوزه إىل ثقافية وتراكمات صقلت ُّا نفسيتها، وال تصّب ىذه الطّ 

 رمزين:
 (اليت مزّقت زليخة )قميص يوسف. 

 (اليت مزّقت شهرزاد )قميص الّنهار. 

  فعل أّي شيء حىت تصل إىل مبتغاىا:وكأّنّا تُعرّب من خبلؽبما عن قدرة اؼبرأة وعنادىا يف

 
                                                           

 .56، ص 0656حسٍت عبد اعبليل يوسف: الّنفس يف الشعر اعباىلي، د.ط، دار التوفيق النموذجية للطباعة، األزىر،  -1

 .32راوية وبياوي: كلك يف الوحل... وبعضك ىبتاؿ، ص  -2
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ترتسم مدارات اؼبقطع اليت ،على ىذه العبلقة اؼبتناغمة بُت الّرمزين واالرّباد اؼبتجانس غَت اؼبمتزج 

 -اليل العاـ/ أيقونية اؼبرأة:وبرّكها األفق الدّ 
يف اغبقائق؛ (: حّولت يوسف من القصر إىل الّسجن عندما رفض شهوة اعبنس بالكلمة وتزيزليخةفػ)

 . ها تنحٍت ليوسف معًتفة جبريبتهاولكنّ   فهي امرأة قادرة أداهتا اغبكاية اؼبزيّفة
اؼبغامرة، فخّلصت بنات جنسها من اؼبوت  (: حّولت شهريار من زير نساء إىل رجل وُببّ شهرزادو)

، فهي امرأة قادرة أداهتا اغبكاية الّشّيقة  .-أداهتا يف هتذيبو - 1احملتـو
وتأثّرت بالّروح العامة لصياغاتو وايقاعاتو ،احت الّشاعرة اعبزائرية من مفردات القرآف الكرَل لقد امت

وجذبت اىتماـ اؼبتلقي وأحدثت تأثَتًا بالًغا عرب ،ها صفة القداسة االوبائية اليت أضفت على نصّ 
 ربريك الفعاليات الّتناصية اليت تقيمها قصيدة الّنثر مع الّنص القرآٍل.

 الّنص القرآٍل لتشّيد صرًحا داللًيا ـبالًفا، تقوؿ :"مريم"رة زىرة خفيف تستلهم يف قصيدة والّشاع
 مريم...

 رقيقة االحساس يافعة!!
 تخّوؼ إخوتها الذّكوووور

 وعقدوا ألجلها إجتماًعا جامًعا
 ماذا لو تصبح نجمة المعة!!

 ماذا لو تقوؿ مثلنا الّشعر
 ماذا لو تكوف يوـً مبدعة!!

 قومنا عصبة جّبارة ونحن بين
 أبو نواس،،،الشنفرى،،، والّنابغة!!

...... 
 قاؿ أبو نواس ...اليـو خمر!!
 فرّد الشنفرى... وغًدا أمر!!

 رقّرروا وأد أختهم في السّ 

                                                           

شقروس: سيماء زوليخة وربّوالهتا يف الّشعر العريب اؼبعاصر، ضمن اؼبلتقى الوطٍت الرابع السمياء والّنص األديب، ؿبمد خيضر، بسكرة،  ينظر: شادية -1
 .032، ص 0113نوفمرب  05،06
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 احتضنوا أختهم بدىاء 
 لين والدىم،، رّكعا، لماذا يا أبانا ال تأّمنا عليها،،،متوسّ 

 سنلعب ،،،ونرتع،،،وعند الغاب،،،
 ىا في الجّب...رمو 

 1وىم ال يدروف ،،،بأّف في الجّب صّديًقا راكًعا
يسبح أدَل الّنص يف ىيوىل مقابلة رائعة ذبريها الّشاعرة بشحن القصيدة حبشد  من الّرموز اؼبوحية 
،إزاءىا  تغادر األلفاظ  الّلغوية من دالالهتا الوضعية اؼبعهودة إىل دالالت جديدة ، توحي بأّف 

يبكن سبثيل صراع مع قوى فوقية تعّسفية تّدعي األخوة واحملّبة وىي سبارس الغدر والكيد،الّشاعرة يف 
 ل الّنصي يف ىذا الّنموذج دبا فيو من اختبلؼ وائتبلؼ وفق ىذا اؼبخّطط:اخعبلقة الّتد

 

 
 

 (مريم( عليو الّسبلـ ،لكن الذي يطفو على سطح الّسرد رمز الّسّيدة )يوسفتلّبس الّنص قصة )
ظبلؿ اؼبأساة،إنّو األمل الذي هبمع بُت مرَل ويوسف عليهما الّسبلـ،ولكن األمل انتصار ، وباألمل  بكلّ 

يتطّهر االنساف ،حيث تعرّب الّشاعرة عن مواقف متعّددة ذبّسد ىيمنة الّصراع وىو صراع الّذات مع 
الغرائز للقيم ، وقد ذبّلت الّذات ،أو صراع األخ مع أخيو، إضافة إىل خيوط اؼبكيدة والّتدبَت ومطاردة 

 ىذه األبعاد الّرمزية ذات اؼبكّوف الّديٍت يف شكل ؾبموعة من الثّنائيات اؼبتضادة.

                                                           

 .105إىل 101ص من، ص 2016: الرذاذ  و الّرماد ، منشورات دار األوطاف ،اعبزائر ،  فيفزىرة خ-1
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منح نّصها صوبًا جديًدا ، يغٍت ذبربتها ورؤيتها ويفتح قنوات أخرى إلثارة االنفعاؿ، ورباوؿ الّشاعرة 
ى اهلل عليو وسّلم ليلة أسري بو إىل ؛الّدابة اليت ركبها رسوؿ اهلل صل البراؽمن خبلؿ استحضار 

اؼبسجد األقصى ومنها عرج إىل الّسماء الّسابعة ،وما انطوت عليو ىذه اؼبعجزة الربانية من معاف 
وإشارات ثاوية يف تفاصيلها ،لتخرجو صّلى اهلل عليو وسّلم من حالة اغبزف اليت تعّرض ؽبا اغببيب بعد 

فإّف الّصّديق ىبرج مرَل من اعبّب كي وبّررىا ويبسح دمعتها ،أّما  يف اؼبقطع الّشعري عاـ اغبزف ، 
 ترّتل األشعار وترسل األمطار.من جديد حىت تعود البائسة 

ق تستّل ما يضفي على قصيدهتا اغبركة والّتدفّ ومن مّث يكوف الّتعبَت بالّرموز ىو مبلذ الّشاعرة عندما 
يتها من واقع إىل انتزاع حرّ اؼبرأة تعمد حيث من جهة ، وتعرية زيف اغبياة ودجلها من جهة أخرى ،

نثى مبدعة ، يصبح االبداع مرتبطًا لديها بقدرهتا ذكوري آف اختيارىا للكتابة مسارًا ،وحُت" تكوف األ
واخًتاؽ 1على وأد اؼبرأة اؼبقموعة داخلها لتحّرر كتابتها وتناىض الّتصّور الّتقليدي للمجتمع عنها "

الذي كّرسو األخوة /الّذىنية الذّكورية،الذين قّرروا وأدىا ورميها يف غياىب  اػبطاب الّسائد يف األدب
ا تعليم الّنساء القراءة والكتابة فأعوذ باهلل فأمّ " الّتهميش، أمل يقل خَت الدين نعماف أيب ثناء األلوسي:

اؼبلكة من أعظم ،إذ ال أرى شيًئا أضرُّ منو ُّن  ؼبا كّن ؾببوالت على الغدر،وكاف حصوؽبّن على ىذه 
وسائل الفسائد والّشّر،وأّوؿ ما تقدر اؼبرأة على تأليفو من كبلـ فإنّو سيكوف رسالة إىل زيد ورقعة إىل 
عمرو وبيًتا من الّشعر إىل عزب وشيًئا آخر إىل رجل آخر .الّنساء والكتب والكتابة كمثل شرير فاسد 

ب من الّرجاؿ من ترؾ زوجتو يف حالة من اعبهل هتدي إليو سيًفا أو سّكَتًا تعطيو زجاجة طبر،فالّلبي
....،إّف إبرة اػبياطة وليس القلم ىي األداة اليت هبب أف يتعاملن ُّا والعمى فهو أصلح ؽبّن وأنفع 

 .2وىي الوحيدة اليت ىّن قادرات على استعماؽبا دبهارة"
 

 نوح: البحث عن المصير.
ّسبلـ ،رمزًا للّصرب واعبلد وقوة الّتحّمل ، والشّك استحضرت الّشاعرة اعبزائرية شخصية نوح عليو ال

أّف قصة جهاده عليو الّسبلـ اؼبتواصل للمستكربين ودعوهتم إىل اؽبداية يف عصره وبياف عاقبتهم 
 يف تاريخ البشرية ؼبا تتضمنو من دروس يف كل واقعة منها.الوخيمة ،واحدة من العرب العظيمة 

                                                           

 .14االنثى ،أنا اؼببدعة ،ص وفاء مليح :أنا-1

نعماف أيب الثناء االلوسي: االصابة يف منع النساء من الكتابة ،ـبطوطة كتبها عاـ  خَت الدين-2
 www.sudaneseoline.com.21:41،الساعة2017أفريل1898،21
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تثل ألمر ربّو بعمل سفينة تنقلو وتابعيو إىل مكاف جديد ، ينشر فيو فإذا كاف نوح عليو الّسبلـ قد ام
دعوتو ، وانتظر البحر الذي سيحملهم ،فإّف الّشاعرة ربيعة جلطي ترفض فبارسات الّتجويع والقمع 
واػبضوع للحّكاـ الذين ابتلعوا خَتات األرض،لذلك تفّعل حركة اؼبّد القومي وربلم بسفينة اػببلص، 

 تقوؿ:
 حيا نو 

 سرقوا الوالدة/الّنبوءة وأغاني البحارة
 ىم يجوعوف في الّزمن مرة،

 ونجوع في المرة كّل ىذا الّزمن....
 يا نوح...فقراء ىذا البلد نحن

 نكتب أسماءنا بالّدـ على نهر ملوية واألطلسي
 نرسم للّشمس وجًها جميالً 

 نغني...نغرؽ ...
 في قصعة دـ نصير

 .....إلى نفسها وىذي األرض  الكروية الهاربة
 .1فهات الّسفينة يا نوح

إّف استحضار نوح عليو الّسبلـ يف اؼبقطع إمّبا ىو ما فرضو الواقع وما اقتضتو القضايا الوطنية والقومية 
العربية،وما منح اؼبقطع ضخًّا معنويًا ىو اؼبوتيفات اؼبتعددة :سفينة، نبوءة ،اغبماـ ، البحر، اليت ال 

ارىبية اليت مضت بل ىناؾ حوادث وقعت يف أياـ الّشاعرة ؛القمع والًّتىيب تشَت إىل اغبوادث التّ 
 ل الّشاعرة مسؤوليتو للّزعماء العرب .موالذي رب الذي وقع على الّشعب 

توّضحو ربيعة جلطي برمز نوح عليو الّسبلـ ىو ربقيق ىدفها ؛ ربلم باالطمئناف  ماولعّل أبرز      
ماف ورغد العيش بعيًدا عن سياسة االذالؿ والّتجويع اليت فرضت على االجتماعي ،تريد اغبرية واأل

 الّشعوب ، حىت لو قاؿ البعض أّّنا ربلم ،فاغبلم أمل وحّق.
 مع الحديث الّشريف:-2-1-2

يُعدُّ اغبديث الّنبوّي الّشريف اؼبصدر الثّاٍل للّتشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكرَل فصاحًة، ببلغًة 
أثر عن الّنيب من قوؿ أو فعل أو تقريٍر بعد البعثة وقد ّنلت الّشاعرة اعبزائرية منو  وبيانًا، وىو ما

                                                           

 .95،96،97ربيعة جلطي : تضاريس لوجو غَت باريسي ،ص ص  -1
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نصوصها الّتناصّية لُتعيد نسجو على منواؿ ذبربتها، وىذا ما يتجّلى عند عدالة عساسلة يف قصيدة 
 ":صعلوؾ جميل"

 "يتكّلم الّصمت يجيد الّلغة
 فيحّدثو أناَي المضمر 
 منمن اعتنق الحّب فهو آ 
 ومن دخل قلبي فهو آمن 
 ومن قاؿ أعلو ُىبل 
 .1تسقط مناتو وكّل الُقبل" 

ثمر الّنص مدلواًل ذىنًيا منحو اؼبكوٍّف الّسياقي الذي كاف سبًبا للّدالالت اؼبشعة داخل الّنص وىو ي  
ع الّنص األصلي تعادلية شعرية تتوافق مسبليها " الّدائرة الّتكوينية اليت آِمن(، حيث سُبّثل لفظة "األماف)

اف بي سفيَ أَ  ارَ دَ  لَ خَ ن دَ مَ »قاؿ رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسلم عند فتح مكة ،)اغبديث الّشريف(
 .2«آمنٌ  وَ هُ فػَ  سجدَ المَ  لَ خَ ن دَ مَ وَ ،آمنٌ  وَ هُ ابو فػَ بَ  يولَ عَ  قَ غلَ ن أَ مَ وَ  آمنٌ  وَ هُ فػَ 

د القصيدة  وىي تسحب األفق الّداليل حىت يًتاءى لنا تنامي اؼبعٌت اؼبنثاؿ يف إستغراقاٍت تلّقفتها ي
 مأنينة واألماف:اه الطّ للّرمز/ اؼبرأة وربرّكو باذبّ 

 
 :سرّي جًدا... جًداوتقوؿ يف موضٍع آخر يف قصيدة 

 زمليني... دثريني..."
 يا رغبتي 
 حكايات العّشاؽ 
 تتسربل في ذاكرتي 
 اشنقيني يا رغبتي 
 ولِك ما تشتِهين 

                                                           

 .002ص  عدالة عساسلة: يـو إضايف للقيامة، -1

سليماف بن األشعث األزدي السجستاٍل :سنن أيب داود،كتاب اػبراج واالمارة والفيء، ربقيق:شعيب األرناؤوط وؿبمد كامل قره -2
 .634،ص2009،دار الرسالة العاؼبية ، دمشق ،1،ط4بللي،ج
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 ليلة البارحة 
 قلبي بقرب المسافةرّممت  
 .1وتركت جسدي" 

 أّّناأي "،رينيليني... دثّ زمّ ل يف العبارة "إّف الّنص الذي استدعتو الّشاعرة من خلفيتها الّدينية متمثّ 
ا ورد يف قصة نزوؿ تلك العبارة اؼبقًتنة دب ى اهلل عليو وسّلم بداؿّ استحضرت شخصية الّنيب ؿبمد صلّ 

طلب منها أف تدثّره حىت و وسلم عندما دخل على خدهبة  هلل عليوسّيدنا ؿبمد صّلى ا يوالوحي عل
لوه، حىت ذىب الّروع، فقاؿ: يا خدهبة مايل، لوٍل، فزمّ لوٍل، زمّ فقاؿ: زمّ ىبربىا حبصوؿ الّنبأ العظيم ،"

ك لتصل خربىا اػبرب، وقاؿ: قد خشيت علي، فقالت: كبلّ، أبشر، فواهلل ال ىبزيك اهلل أبًدا، إنّ أف
 2وتصدؽ اغبديث وربمل الكّل، وتقري الّضعيف وتُعُت على نوائب اغبّق".الّرحم، 

 :كثر من أمرنتبُّت ىنا أ  
أّف عبارة "دثريٍت ياخدهبة" تتجاوز حّد اؼبعٌت اؼبادي البسيط ،معٌت إلقاء الّدثار أو الغطاء ، إىل *

 .3داللة اؼبلجأ واؼببلذ
وما طلب الّتدثَت إاّل تعبَت  راحة قلبو وأمانًا لكيانوكانت سكًنا لزوجها و ،رضي اهلل عنها أّف خدهبة *

 .عن رغبة االحتماء 
 .4أّف رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ىبرب زوجتو ويستعُت دبشورهتا ويستجيب لتأييدىا*
قف ُّا األـّ... ربميو وتبّدد روعو... لكّنها ال ذُبّسد يف ىذا اؼبو  "فكأنّنا/اؼبدثّرةخدهبة ا اؼبرأة/إّنّ   

بلتو وقاظبتو م تأمّ صورة األـ فحسب، بل أيًضا رفيقة الّدرب اليت عاشت مع ؿبمد صّلى اهلل عليو وسلّ 
 .5مشاغلو الفكرية والّروحية"

اليت سبيل بتأويبلهتا ...(، قلبي،رغبتي، جسدي)تعبَتات منها  اؼبقطع الّشاعرة أوردت يف  مّث إفّ    
ت العبارة من سياقها وأدخلتها يف سياؽ معٌت القصيدة؛ اجتث اأّنّ  يعٍت افبّ دالالت اعبسد، إىل

، فيتشّظى اؼبعٌت وينزاح من أخرجت العبارة من داللتها القدسية إىل داللة ؿبّملة باعبسد ورغباتو
تثَت الّدىشة وىي بتحويرىا دبا يتبلءـ مع أىدافها الّشعرية ،  بؤرة الجسدإىل  محراب القداسة

                                                           

 .004عدالة عساسلة: يـو إضايف للقيامة ، ص -1

 .133ص ، 5ابن كثَت: تفسَت القرآف الكرَل، ج -2

، 0666، دار الطليعة، بَتوت، مارس 0ينظر: سلوى باغباج صاٌف العايب: "دثريٍت يا خدهبة"، دراسة ربليلية لشخصية خدهبة بنت خويلد، ط-3
 .43ص 

 www.islamstory.com،21:53،الساعة2017أفريل20موقف السيدة خدهبة من الوحي، ،راغب السرجاٍلينظر: -4
 .44العايب: "دثريٍت يا خدهبة"، ص ينظر: سلوى باغباج صاٌف -5
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فاستنجاد الّشاعرة رغبتها أف دثريٍت، ؛رات النص و واندماج وعيو مع مؤثّ وهتيء القارئ النفتاح ـبيلت
 االحتماء. واغبناف والرأفة  دثار ىو طلب

يقـو على "ربويل تلك اػبلفية إىل ذبربة  ىفالّتفاعل بُت الّنصُت الّسابق/ اؼبرجعي والبّلحق/ اؼبستدع   
والّشاعرة مل ، 1ّتحويل واالستمرار بشكٍل دائٍم"جديدة قابلة ألف ُتسهم يف الًّتاكم الّنصي القابل لل

 تقحم ىذه الًّتاكيب يف الّسياؽ دوف مربّر بل ارتبطت ارتباطًا عضويًا بالّنص ،" وىذا تنويع جديد
على نفس اؼبوقف يؤّكد أّف العملية ليست مطلًقا ؾبّرد عملية اقتباس ،وإمّبا عملية تفجَت لطاقات  

 .2حسب موقفها الّشعري الرّاىن" رة بعد أخرى وكلّ كامنة يف الّنص تستكشفها شاع
 
 الّذاكرة الّشعرية: -2-2

 3جربة"للموروث الّشعري العريب حضوره الفّعاؿ يف القصيدة اؼبعاصرة باعتباره "اؼبخّصب األّوؿ للتّ    
ومعايشتو لظروؼ الّذات اؼببدعة، ألّف فهم اؼباضي يكوف "أفضل كّلما توافرت شروط موضوعية يف 

، ما دفع بالّشاعرة اعبزائرية الَغرؼ من إمكاناتو اإلوبائية 4غباضر شبيهة دبا كانت عليو يف اؼباضي"ا
 راتو اغبياتية وربويرىا دبا ينسجم والفكر األنثوي.وانفعاالتو وتصوّ 

خلفية متفاعلة مع و لذلك مل تقتصر الّشاعرة اعبزائرية على القرآف الكرَل واغبديث الّشريف كذاكرة 
مّبا نسلت من الّدواؿ اؼبخبوءة يف الّتارىبي واألسطوري والّشعري أفكارىا إو ،ورة اؼبستحضرة الصّ 

 وصورىا.
 اعتمدت أحبلـ مستغامبي عملية ربوير يف "توضيحات لعاشق ؿبًتؼ" تقوؿ:

 "أراؾ عصّي الفهم شيمتك الجهل
 فأضع فجأة الخمار ألتحدث إليك 
 بدويّة أنا 
 وقلبي خيمة ال مكاف فيها 
 لّسيارة وال لطائرة خاصة 
 وال يسع غير مربط خيل ورثتو أبًا عن جد... 

                                                           

 .00-01ف ص 0660، اؼبركز الثقايف، اؼبغرب، 0سعيد يقطُت: الرواية والًتاث السردي، ط-1

 .5عزالدين اظباعيل :الشعر العريب اؼبعاصر ،ص-2
مد بن عبد اهلل، فاس قسم الّلغة العربية، ىشاـ الكاو: الّتناص يف شعر أضبد اَّاطي، قراءة يف ديواف الفروسية، ـبطوط دكتوراه، جامعة سيدي ؿب -3

 .54، ص 0100-0100

 .05، ص 0662، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، الدار البيضاء، 2نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ط -4
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 ارتباكك يوقظ تناقضي 
 .1أجيبك بكالـٍ ال تفهمو" 

 يتضّمن الّنص تناًصا مع بيت أيب فراس اغبمداٍل الذي يقوؿ فيو:
 أما للهوى نهٌي عليَك وال أمر؟      *أراؾ عصّي الّدمع شيمتك الّصبر      

، وما ساعد على ذلك إدراجها يف القرف العشرينالقصيدة صَدى واسًعا وشيوًعا الفًتا يف القت ىذه 
 فيها اؼبناىج الّدراسية يف بعض البلداف، وقياـ سّيدة الغناء العريب أـ كلثـو بغنائها ، فإذا كاف الّشاعر

فهل اغبّب ال ينهاه ًبا عدـ بكائو، صاِبرًا وىو احملّب اؼبعّذب، ىباطب نفسو بضمَت اؼبخاطب ُمتعجّ 
عن االمتناع عن البكاء؟ أو ال يأمره بالبكاء؟فإّف الشاعرة زباِطب عاشًقا يتصّفح اغبّب كما يتصّفح 
اعبريدة، فيطوي اغبّب فيها، ىذا اؼبعطى الذي ال تستقيم اغبياة وال الوجود إاّل بو، لذا تتعّجب ألمره 

 وعبهلو.
جربتاف ويبدو  عرّب من خبللو عن ذبربتها، فقد تشاُّت التّ فاستحضرت الّشاعرة أبا فراس اغبمداٍل لتُ 

 :كذلك أّّنما مل يوّفقا

 
 

د وضع األنثى ورومانسية اغبّب الوانبة، هّ نث الذي يتحُت ُنصغي إىل الّنص نشعر حبميمية اغبّس اؼبؤنّ 
ما شحن  ،عاهتاتُػَفاجأ بنشاز اغبوار مع اآلخر الذي أيقظ ارتباكو تناقضات الّذات وخلخل توقّ 

 2"فكم ىو صعب أف أكوف امرأة... يا أبيعزيبتها بالًّتاجع، وصّعد اعًتافها ألبيها: "

                                                           

 .56، ص 0663أحبلـ مستغامبي: أكاذيب ظبكة، موفم للنشر، اعبزائر،  -1

 .60، ص  اؼبصدر نفسو -2
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اعر االسباٍل، فالّنص اؼبستغامبي وليد ذاكرة خصبة تستظّل بظبلؿ الّرموز اؼبستدعاة:لوركا، )الشّ 
م ر كارداف )مصمّ اؼبسرحي، الّرساـ...(، زوربا )اليوناٍل بطل رواية للكاتب نيكوس كازانتزاكيس( وبيا

 تتشابك مًعا يف نٍص واحٍد لتحقيق اإلمتاع الّداليل.اليت  األزياء الفرنسي( 
نّو أيقوؿ أدونيس: "كّل بداية تفًتض قراءًة ؼبا مضى، فقد كّنا نشعر أّف اؼبوىبة وحدىا ال تكفي، و 

د تعبٍَت عن ا على األقل ؾبرّ البد من أف تُغنيها الثّقافة وأف تنضجها اؼبعرفة فلم يكن الّشعر بالنسبة إلين
 .1العواطف واالنفعاالت وإمّبا كاف رؤية شاملة"

 تقوؿ أحبلـ مستغامبي:
 ساء ثغر واحد"لو كاف للنّ 

 امرأة عاديّة الكانت الجوكند 
 بابتسامة وثغر عاديّ  
 حمر الّشفاهلما كاف من ضرورة أل 
 قُبلوال لمناديل عليها بقايا  
 رة امرأةع رجل ليولع سيجالما تطوّ  
 لما أشعلت )مارلين مونرو( بقبلة واحدة 

 شفاه كّل الّرجاؿ  
 لما وّد عنترة تقبيل الّسيوؼ ألنّها 
 2لمعت كبارؽ ثغر)ىا( المتبّسم!" 

دة على الّتفاعل بُت يتمّتع نص أحبلـ باالنفتاح على اغبركية الّدائمة ؼبختلف اؼبشارب مؤكّ    
( فيما بينها فبل يعود "الّنص اعبديد وحيًدا يف eidetiquementالّنصوص والعبلقة اإلستحضارية )

 .3عن احتفاظو ِبكمالو اعبامد احملاط بتمّيز شكلو و فرادتو" نّو يكفّ أفبارسة تأثَته بناًء وداللًة كما 
ضمن ىذا الّلقاء اؼبمتد، تتبلحق التّناصات مع الّرموز األدبية واؼبواقف والّشخصيات يف ؾبّرة 

اؼبختلفة فيما  اػباصة وخصوصياهتن   خبلؿ حديث الّشاعرة عن الّنساء، وعن أساليبهن  القصيدة، من 
 عّلة الّرجل وآىاتو. كّل امرأة ىي عامل حبدٍّ ذاتو إالّ أّّنّن يشًتكن يف كوّنن    واألكيد أفّ  ، بينهن  

                                                           

 .23-20، ص 0663، دار اآلداب، بَتوت، لبناف، 3أدونيس: ىا أنت أيّها الوقت، سَتة شعرية ثقافية، ط -1

 .03أحبلـ مستغامبي: أكاذيب ظبكة، ص  -2

 .013، ص 0666، 31، ج01اؼبختار حسُت: نظرية التناص، ضمن ؾبلة عبلمات يف الّنقد، ـ -3
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 Laلّسيدة الغامضة اؼببتهجة )فلو كاف ؽبُّن ثغٌر واحٌد، ؼبا كانت "اؼبوناليزا" أيقونة االبتسامة الّساحرة ل

Gioconda وال كانت "مارلُت مونرو" ملكة اإلغراء وأيقونة اعبماؿ حُت أشعلت بُقبلة ونبية كّل ،)
فإذا ،ره بابتسامة عبلة اؼبشرقة تقبيل الّسيوؼ، ألّّنا تذكّ  -العاشق االستثنائي -الّرجاؿ، وال َود  عنًتة 

حظ اػبط الّسري أو العلٍت الّذي يعّشق قطيب اؽبّم عند الّشاعر يف يف شعره فإنّو "سيبلىب  قارئ الطّ 
وَسنفاجأ يف لوحٍة حلمية َتشي ُّا ابتسامتها اليت الزمتو كلما  1ونبا: طيف عبلة وخشونة الواقع"

خاض اؼبخاضات أو جاز اؼبباءات، حيث الّرماح سبؤل ساحة اؼبعركة والّسيوؼ تقطر دًما، وكّلما رأى 
ىنا  .نِسَي جراحاتو وتذّكر ؿببوبتو فأراد تقبيل الّسيوؼ المع والّرماح نواىل منهتلك الّسيوؼ ت

 استلهمت الّشاعرة قوؿ عنًتة بن شّداد:
 لمعت كبارؽ ثغرؾ المبتسّْم    *فوددُت تقبيل الّسيوؼ ألنّها      

( بدؿ اؼبتكّلم اىمَت الغائب )فتحضر عبلة بوصفها نًصا مفتوًحا يف اؼبقطع الّشعري ؾبّسدًة يف الضّ 
يف الّنص اؼبرجع لتّدؿ عليها. ويبدو أّف نص أحبلـ مستغامبي، يوسٍّع ذاكرتو باستدعاء شخصيات 

ما تستثَت اغبدث الكامن يف ذاكرة اؼبتلقي يأخرى، ومن كّل العصور تناوبت على اعبسد الّنصي ك
جواف، بوشكُت، وقيس وترُّج حدوسها لتوّسع الرّابط اػبفّي الذي هبمع ىذه احملتمبلت: دوف 

 وغَتىم.
يف تأثيث منحنيات برامج قصائدىا وفًقا عبدلية اإلزاحة واالحبلؿ اليت سبضي الّشاعرة اعبزائرية    

تتجاوز بفضلها "البنية االفرادية االنعزالية إىل البنية الّتوالدية الّتداخلية وربفر الّنص يف عمق الّذاكرة 
،وىي بذلك 2طمح خبرافة األصوؿ واؼبصادر وال يعًتؼ دبفهـو األبوة"االنسانية وسبنحو بعًدا حضاريًا ي

تكشف عن طاقات تأويلية متجّددة ربّقق الّتواصل بُت الّذاّ واؼبوضوعي، فبّا هبعل الّنص يتشّكل 
 من ؾبموعة استدعاءات ومقتبسات من خارجو.

"إىل تبُّت اؼبنحى بوتسانيأوما أىمل كالوديو cvيقودنا االستئناس بنص أماؿ رقايق اؼبوسـو ب " 
الذي يقوؿ (Claudio Pozzani)كبلوديو بوتساٍل  يطايلالذي يتشاكل مع معمارية نص الّشاعراال

 فيو:
 أنا المستبعد،الخارج على القانوف،

 الملعوف الذي ال يستسلم
 أنا البطل الذي يموت في الّصفحة األولى

                                                           

 .41،ص1997،اؼبركز الثقايف العريب،1اىلي والصورة الفنية ،القدامة وربليل النص،طعبد االلو الصائغ: اػبطاب االبداعي اعب-1
 .53،ص1996،دار شرقيات ،القاىرة ،1صربي حافظ : أفق اػبطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية،ط-2



 النسوية الجزائرية الّنثر قصيدة في الّلغوي الّتشكيل                            الفصل الثّالث                                  

- 187 - 

 أنا الحيواف الخائف من رىاب الماء
 د الممدودة بالّرحمةالذي يعّض الي

 أنا سوء الفهم الذي يؤدي إلى الّشجار
 أنا شريط الفيلم الذي ينقطع في ذروة الحدث

أنا الهدؼ الذي أدخل في مرماي في الثّانية األخيرة
1 

ويبدو أّف البوصلة العنوانية قد رتّبت للقارئ أفق انتظاره حىت ال تلتبس عليو اؼبواقع واػبرائط     
الذي استعارت فيو الّشاعرة باؼبصباح الّتقٍت لكبلوديو  -للّنص،كما انبٌت  ىذا االختيار الّداللية

غايتو صياغة األنا بلغة ال تسَت وفق نظاـ ىندسي  ، على وازع اؼبغايرة،-تشاكلًيا بتعبَت االخضر بركة
ػبياؿ تتهاوى ؿبكم، بل ىي صورة العامل نفسو الذي ال تنتهي غرائبو ،فالّذات عندما تواجو عامل ا

 لديها كّل أشكاؿ اؼبألوؼ ،تقوؿ:
 أنا فضيحة رجاؿ الحرب

 الثّقب في جورب المحتاؿ
 جبل مقلوب تؤلمو قّمتو

 أنا الّتلميذ الذي يكره المربية
 رّقع والعاشقاف المنهكافالّضيف الذي يبزغ في يـو عائلي م

 في يـو قائظ، البدوي المحرج أماـ نادؿ مثّقف
 .2ء المصيرية أماـ مأزؽ الخادمةأنا ...ركلة الجزا

(الّدائم اغبضور يف الواجهة ،ؾباالً واسًعا لبلستبطاف أي "الّتمحور  أنايفتح ضمَت اؼبتكّلم األنثوي )   
على الّذات والّتأكيد على حضور العبلقة بُت الكتابة واؽبوية ،وكذلك يعٍت غلبة الثّرثرة من أجل 

ىيمنة الّرغبة يف اػبروج من العزلة وفتح حوار مع اآلخر ،لكوف ربقيق الّرغبة يف الّتواصل ، ويعٍت 
الّنساء وحبسب إيلُت شوالًت ُحرمن من استعماؿ كامل اؼبصادر الّلغوية وأرغمن على الّصمت أو 

 3"الّتلّطف أو االطناب يف الّتعبَت
ماىية حضور الّشخص غبركة باعتبارىا "اصاحب ي(أنا)إّف اغبضور اؼبتعّدد للّذات يف ضمَت اؼبتكّلم    

بوصفو كائًنا مؤثّػرًا وفاعبًل ومنفعبًل باحمليط ،فالّذات الفاعلة تعترب بؤرة الّلقاء بُت الّذوات األخرى فهي 
                                                           

 someone.tumblr.com،14:06،الساعة2017ماي11اؼبعاينة -1

 9ة اعبنراؿ ،ص أماؿ رقايق :الزر اؽبارب من بز  -2
 .15رسوؿ ؿبمد رسوؿ :االنوثة الّساردة، قراءات ظبيائية يف الرواية اػبليجية ،ص -3
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عرب تعددية اؼبواقف اغبياتية واؼبشاىد االستثنائيةتتجاوز و 1سبّثل الكثرة داخل الوحدة يف صبيع سبظهراهتا"
 2ج بل األنا /الّتجربة اغبّية"الّذات ذاهتا "ليست األنا /الّنموذ 

 

 
ّي سبظهر يبكن أف هبعل عبلقتها واضحة باألشياء، فبّا أفاألنا تبحث عن توازّنا من خبلؿ إلغاء 

ما يؤّكد ،القلب ،وذباوز اغبّد الذي يفرضو الّلوغوس على اؼبيتوسو ىا إىل أف تلجأ إىل الّتحوير يضطرّ 
حقيقتها أيًضا ال يعرّب عنها غَتىا،فعلى اؼبرأة إذا أف تكوف ذاهتا  "خطاب اؼبرأة التكتبو إاّل اؼبرأة ،و  أفّ 

 .3كما تريد ىي أف تكوف ال كما يراد ؽبا أف تكوف"
درويش ما ترؾ يف غمار ىذه الّلجة ،تقّدـ لنا نادية نواصر نسًقا من الّتناص العنواٍل يف قصيدهتا "    

وإف كاف ذلك  –نص ؿبمود درويش أو تتناص تتماىى مع  "، ال أقوؿ أّف لغة الّنصالحصاف وحيًدا
 ولكن يبكن القوؿ بأّّنا تبدأ من حيث انتهى ؿبمود درويش ، تقوؿ: –وبدث فعبًل 

 رسم قصيدتو الجريحة

                                                           

 bensayah lakhdar.ibda3.org،11:11،الساعة 2016جواف 15ابن السائح ػبضر :ظبيائية الضمَت أنا يف الدالالت وبناء التأويل ،-1
 سبق ذكره.األخضر بركة :الكتابة وشعرية االنفبلت ،موقع  -2
 ،ص ص1990،دار اؼبناىل للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت،لبناف،1علي حرب :اغبب والفناء يف اؼبراة ،تأمبلت يف اؼبرأة والعشق والوجود ،ط -3

14،15. 
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 عّمق معناىا )غّزة( أو )أريحا(
 قد خّبأ األشعار في مجرى الوريد...

 تّم انتحار العشق في "رفح"
 وفي جزر الّسالـ..

 ـدرويش أضناه الكال
 حين ضّمتو المنافي...

 حين استفاؽ ،
 من صهيل الجرح

 كاف حلمو،
 قد سر..

 درويش ما ترؾ ،
 الحصاف لوحده..
 درويش قد ترؾ،

 1القصيدة والّضمير..
 
 ة:ياألسطور  استدعاء الّشخصيات-2-3

ا يف يُعدُّ اؼبكّوف األسطوري أحد أىّم اؼبنابع اليّت ينهل األدباء العرب منها مادهتم "يستلهموّن   
وف منها يف تصوير حاضرىم على ضوء ماٍض تراثي موغل يف الِقدـ وغٍّت أعماؽبم اإلبداعية، ويستمدّ 

، إذ يهدؼ توظيفها يف الّشعر "إىل تقريب اؼبسافة بُت الّشاعر وصبهوره، عرب رموز 2دبظاىر اإلوباء"
ب سحيقة يلّفها الّسحر مشًتكة يتمثّلها ىذا اعبمهور يف تراثو حّق سبّثل، وتنحدر إليو من أحقا

 .3والغموض"
يستبصر فيو صاحبو بواسطة ،مز األسطوري دبثابة مناجاة لؤلداء الّلغوي ، يكوف استعماؿ الرّ ىكذاو    

 .4ى وتتجاوز الّلغة نفسهامزية إمكانات خلق لغة تتعدّ الّتشكيبلت الرّ 
                                                           

 .87،84،78نادية نواصر :صدى اؼبواؿ ،ص ص -1
 .03، ص 0656تاب، اعبزائر، عبد اؼبالك مرتاض: اؼبيثولوجيا عند العرب، د.ط، اؼبؤسسة الوطنية للك -2
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 .062، ص 0652قراءة يف الشعر العريب اغبديث، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، القاىرة،  -ينظر: رجاء عيد: لغة الشعر -4
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ؾ يف عامل كموٍل وري الّذي يتحرّ والّدارس للّشعر الّنسوي اعبزائري، هبده مفتوًحا على اؽببلـ األسط
...( وبناًء لعوامل جديدة ،الت اإلنسانية واالجتماعية والوطنية تعبَتًا عن الّتحوّ ،لو الّشبكة اؼبدلولية سبثّ 

 ىمغايرة تتحّدى ُّا اؼبنطق، ألجل ذلك فاؼببدع "ينسج نسيجو ويلّوف ألوانو ويبعث فيها الّروح لُيسو 
 .1خلًقا جديًدا"

 الّتوظيف، قبد لو أثرًا واضًحا يف نص حبيبة ؿبمدي:ِمثُل ىذا 
 جاءوا من آخر المنافي

 يحملوف أرغفًة من ذىب 
 حسبوىم لصوًصا 
 شّيدوا في وجوىهم أربعين صرًحا من القذائف 
 صار الّصرح ماءً  
 نبت عشب الهزيمة 
 مات األربعوف 
 2فاكتشف أّف علي بابا ىو الّلص!" 

" اليت تُػَعدُّ من أشهر اغبكايات الّشعبية ي بابا والّلصوص األربعوفعلتتفاعل الّشاعرة مع قصة "
 علي بابا، بُت )(الخير والّشر)الواردة يف اؼبأثور اؼبتداوؿ أللف ليلة وليلة، تربز لنا الّصراع بُت 

 لو:( كما مبثّ العصابةو علي بابا( وبُت )قاسمو

 

                                                           

 .046، ص 0664، دار الكرمل، عماف، 0اغي عبد الرضبن: البحث عن قصيدة اؼبواجهة يف األردف، طي -1

 .11حبيبة ؿبمدي: كسور الوجو، ص  -2
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اؽبا اؼبكائد والقضاء عليهم للمحافظة على إلفش مرجانة والعصابةلكن الّصراع اغبقيقي كاف بُت 

ّف الّشاعرة قّدمت أحياة علي بابا، لذا تعّد البطل اغبقيقي للّصراع داخل اغبكاية.وفيما يبدو 
األسطورة بشكٍل مقلوٍب، حيث كسرت الّتطابق حُت أخرجت )علي بابا( من الّنص الغائب 

فلم سبّجده كثَتًا ودبفارقة غريبة تربئ الّلصوص  )األسطورة/البطل( إىل الّنص اغباضر )اؼبقطع/الّلص(،
 وتّتهم علي بابا:

 
 

للّشاعرة اغبّق يف جعل نّصها مرنًا قاببًل للّتعايش، مستنًدا إىل اغبقيقة بطوريها اؼباضية واغباضرة، 
فصل فإّف دور الّشاعرة تأليف ُسبل إوبائية ال تن -كما يبدو–ًبا وحينما كانت حركة اغباضر أشدُّ تقلُّ 
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عن اغبقيقة، دبا يناسب الوضع الّسياسي يف اعبزائر، لتكشف أّف الّصراع اغبقيقي كاف من أجل 
 (.بمساعدة اآلخرين/ )مرجانة( وألجلها ُتستخدـ كّل الوسائل واغبيل الّسلطة/ )الماؿ/الكنز
ّنص إىل رمز مات تّتصل باغبقيقة يف غَت زماّنا وتتحّوؿ يف الذلك إىل مقوّ  فالّشاعرة تستند يف كلّ 

عن حقيقة أخرى، ألّف "القصيدة سفٌر يف األسطورة... كّل مستقبل فيو يشّد إىل ماضيو  متخّيل ينمّ 
إىل الوراء... خطوة تتقّدـ... خطوٌة تنثٍت يف الّنص كما يف الفهم،  ةإىل األماـ انعطاف ةوكّل اندفاع

 .1تلك ىي الغواية اليت تبدأ من أحضاّنا غواية الكتابة"
 

 زاد: من شهوة الجسد إلى شهوة الكالـ:شهر 
إىل نصوص تواشجت  نات الّشاعرات اعبزائريات يلحظ ارتداد قصائدىن  إّف اؼبتأّمل يف مدوّ    

س خيفًة من ؿباورة الّنصوص، وإمّبا تقلبها مدلوالهتا يف احتفالية رمزية مأخوذة بفتنة اؼبغامرة؛ ال تتوجّ 
 على اعبنب الذي يريح اؼبعٌت الّنصي.

ىو ذا زبتبُئ رائحة شهرزاد اليت استحالت رمزًا للّدىاء وزبليص شهريار من نبجيتو وجنوف نرجسيتو 
شهرزاد بن الذّكورية، وعرب حركة ربويلية وبضر شهريار يف نص شهرزاد على تلوينات الّلحظة، تقوؿ 

 يونس:

 ىذه حكايتي يا سادتي
 فاسمعوىا... وارحلوا 
 بعدىا إلى الجوار 
 راويها ليس يهمُّ  
 أشهرزاد ترويها... أـ يرويها شهريار 
 ]....[ 

 مونيفي الكتاب المدرسي علّ 
 أف أحرؽ األورو... أف أحرؽ الدوالر 
 وأف أطّوؽ العشق في األقفار 
 نجيًبا كنت  

 آية الكرّسي حفظتها

                                                           

 .13، ص 0112، البحرين، 03عبد الكرَل حسن: زوس األسطورة وإنتاج الداللة "أنسي اغباج أمبوذجاً، ضمن ؾبلة ثقافات،  ع -1
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 أحرقت الكراسي –وطني  -في 
 والكراسات... وحتى الجدار.. 
 اسوالفلق... والعلق... والنّ  
 1عن طفولتي أسدؿ الّستار. 

فل الكبَت، يلية ؽبذا الطّ شهرزاد كما تصورىا )ألف ليلة وليلة( صورة المرأة "سبارس حضانتها اللّ    
يايل وتسقيو لغتها قي الّنزؽ، شهريار، كانت ترضعو وربنو عليو وربضنو طواؿ ىذه اللّ فل الشّ الطّ 

ات وبقاء بنات جنسها، ربكي كي ال تُقتل ربكي من أجل بقاء الذّ  ؛2وعصارة خياؽبا لتهدىده"
 صغي كي يستمتع، بذلك استطاعت ترويضو وامتصاص غضب فحولتو اَّروحة.وشهريار يُ ،

وقية تستند الّشاعرة إىل األسطورة الشهرزادية، لكن دوف الّدخوؿ يف دوامة ضمن ىذه الغمرة التّ     
ية اػبطاب األنثوي من خبلؿ مبلحقة األنوثة كر واألنثى أو الّسعي اغبثيث ؼبركز لذّ الّصراع بُت ا

قايف حُت ذبعل من الّرجل موضوًعا لشعرىا "وزبضعو آللياتو لتعرية صلتو اؽبّشة احملاصرة بتارىبها الثّ 
ع إىل ، حيث انشغلت بانكسارات ومباىج الوطن ودبجاوزة اؼبألوؼ يف الّشعر واغبياة وبالّتطلّ 3باألنثى"

 )الّلغة، الّذات(. الّتخـو واؼبشارؼ القصّية
إليو بنية  ومئعامل مع الّنص األسطوري وتطويعو وربويلو، تتظهر القدرة على التّ  ،خاتلةىذه اؼبوعرب   

"، إْذ مل وبضر شهريار بصفتو )القاتل، اؼبلك، اؼبستمع( بل "قالت شهرزاد... قاؿ شهريارالعنواف 
و سارًدا يف توجعل،صمتو يف نص األسطورة نلمح ألًقا منزاًحا استحدثتو الّشاعرة حُت أخرجتو من 

ّنا الّسياقي داللة فائضة على الّتفاعل والّتوافق مع اآلخر، وىي بذلك أسطورة الّنص؛ ما منح مكوّ 
ر قناعاهتا لتنطلق الّذات األنثوية بعيًدا عن أسار اإللغاء تبلور " كينونة جديدة تتمّرد على واقعها وتدمّ 

ؼ الّشاعرة إىل ربويل عبلقة القوة إىل عبلقة اؼبساواة؟ وإف كاف  دهل هت،  ف4والّتهميش واؼبصادرة"
ا ىو إمعاف يف إلغاء األنوثة وإمعاف يف كذلك، أليس الّتساوي يف حّد ذاتو "اقتساـ ذكورية اَّتمع فبّ 

أي أّف "ألف ليلة وليلة ىو عامل شهرياري أداتو الّرجل "ألّف موىبة  5إجبار اؼبرأة على االسًتجاؿ"

                                                           

 .23، 15، ص 0112حر أيًضا يغرؽ أحيانًا، منشورات أمواج، شهرزاد بن يونس: والب -1

 .43عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -2

، الدار العربية للعلـو ناشروف، منشورات االختبلؼ، بَتوت/اعبزائر، -قراءة يف القصة والرواية األنثوية–وجداف الصائغ: شهرزاد وغواية السرد  -3
 .011، ص 0115

 .013فسو، ص اؼبرجع ن -4

 .21عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -5
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، رغم أّف شهرزاد شريكة يف 1جل الّرجل وإمتاعو وتشويقو وتسليتو"أاغبكي تؤوؿ أخَتًا لتكوف من 
وعلى الّرغم من أّف ىذا الّتوظيف انزاح عن أصلو وخرج عن اؼبألوؼ، إاّل أّف  الُبطولة دبا يفوؽ دوره.

 ا يف قوؽبا: كم  2نص الّشاعرة "احتفظ بنربة تراثية وكأنّو عرب ثورتو يُريد إثبات ىويتو"
 راويها... ليس يهمُّ 

 قالت شهرزاد
 3لم يقل الشهريار...

د أرَؽ الّسلطة الذّكورية عرب نسيج الّنص من اؼبؤّكد أّف شهرزاد استثناٌء صبيٌل استطاعت أف تُبدّ    
األلفي الّذي سبتلك ناصيتو عرب تعاقد ضمٍت أو علٍت بينهما، ما جعل أحبلـ مستغامبي توّظف ىذا 

 أخرى، تقوؿ: زمتحّدية الّرجل/ اآلخر إىل جانب حضور رمو  الّرمز
 "تعاؿ لذلك الحفل سّيدي..

 تنّكر في من شئت من األبطاؿ 
 لن تتعّرؼ عليك امرأة غيري 
 كن شهريار... سأكوف شهرزاد  
 إبليس... سأكوف بنلوب 
 كن نابليوف... سأكوف جوزفين  
 كن شمشوف.. سأكوف دليلة  
 .4زياء"تعاؿ في ما شئت من األ 

مقابل تلك االنسحابات األنثوية اؼبتوالية اليت تبدو فيها اؼبرأة معاداًل موضوعًيا لتارىبانية القهر     
ط بذكاء واالستبلب، تقف أحبلـ مستغامبي متحّديًة الّرجل تضميًنا وتصروًبا يف مواجهة القوة والّتسلّ 

ما مّكنها من ،ة الّلغة ولعبة الّسرد األنثويتُت رقّ ودىاء اؼبرأة، إذ يبكن االلتفات بسهولة يف رىاّنا على 
.  مقاومة الّرجل، وإخضاعو ؼبدة ألف يـو ويـو

نائيات يف خطاُّا للّنسق اؼبخفي الذي وبتاج قارئًا غبوًحا يقف مطّواًل عند شّكلت ىذه الثّ   
رسات اإلنسانية حدودىا، ألّف ىذا الّنسق "يبّثل طبقة أو طبقات أركيولوجية كامنة وراء كّل اؼبما

                                                           

 .12عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة ، ص  -1

 .053، ص 0655، مؤسسة األحباث العربية، بَتوت، لبناف، 3إلياس خوري: دراسات يف نقد الشعر، ط -2

 .20شهرزاد بن يونس: والبحر أيًضا يغرؽ أحيانًا، ص  -3

 .32ي: أكاذيب ظبكة، ص أحبلـ مستغامب -4
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قافّية، وما نراه على الّسطح )الّدواؿ، الوعي، الواقع( ليس سوى آثار لتاريخ أعمق، واالجتماعية والثّ 
؛ أرادت الّشاعرة أف تؤّكد أنّو 1حيث ال مبلك سوى اغبفر ربت الّسطح الكتشاؼ اعبيولوجية اػبفّية"

ف، مششوف(، يدخل كالّرصاصة يف اؼبوضوع إذا كاف شبّة رجٌل يقف دائًما باؼبرصاد )شهريار، نابليو 
ىا على الّدواـ الستدعاء نسويتها وتغييب أنوثتها وآدميتها بتعبَت بتعبَت سلمى رّحاؿ، فهو إمّبا يستفزُّ 

 ؿبمد إلياس، فهناؾ أيًضا )شهرزاد، جوزفُت، دليلة(
(، كانت الّتساؤالت شهريار/مستمع( و)شهرزاد/راويةؿ )وبُت اإلنصات واالستجابة لنداء الّتحوّ     

د شخصية يف نٍص من ّّنا ؾبرّ أاآلتية: ىل كانت شهرزاد ربكي فعبًل؟، ىل ىي صاحبة اغبديث؟ أـ 
 صنع الّرجل؟.

وتأكيًدا لتأنيث اػبطاب الشهرزادي، عقد الغذامي مقارنًة بُت بنية الّنص وبُت خصوصيات اؼبرأة 
، نوجز نتائج 2صي وبُت اعبسد األنثويو سٍد نصُ ماثل الّشديد بُت ألف ليلة وليلة كجليخلص إىل التّ 

 اؼبقارنة يف اعبدوؿ اآلّ:
 المرأة / الجسد األنثوي ألف ليلة وليلة / الجسد الّنصوصي

 حدوث الّنص يف الّليل واستتاره يف الّنهار. -
 ص.د والّتقلّ اغبكايات قابلة للّتمدّ  -
 سيطرة البعد العاطفي واػبيايل يف الّنص. -
 .دد الّليايل ع يبتدّ  -
كّل حكاية ربمل يف رضبها حكاية أخرى   -

 تتوّلد منها.

 اغبجب والّسًت / اغبجاب. -
 قصاف.يادة والنّ رحم اؼبرأة وجسدىا قابل للزّ  -
 العاطفة ظبة أنثوية. -
 مدة اغبضانة واغبمل واإلرضاع. -
د )الّتوالد  اؼبرأة جسد ولود وقابل للّتمدّ  -

 والّتناسل.
 

خطاب أنثوي ال يقوى عليو سوى  ،خطاب ألف ليلة وليلة ر يف مقارنتو أفّ غذامي يقرّ يبدو أّف ال
 اؼبرأة، وليس للّرجل فيو سوى الّتدوين.

ي وبيل العادي استثناًء واؼبمتنع ذليس شبّة سبيل إىل كسب شرعية شعرية مضاعفة سوى بالّتعالق ال
سوٍي نثالة يف نٍص نيُفاجئ باستدعاءات مغ االرتباؾ لدى القارئ الذي فبكًنا، ومن ىنا هبيء مسوّ 

 .واحٍد تتضافر على أداء عدٍد من الّدالالت القابلة للقراءة اؼبزدوجة: حائرة وؿبَّتة

                                                           

 .003، ص 0660راماف سلدف: النظرية األدبية اؼبعاصرة، تر: جابر عصفور، دار الفكر، القاىرة،  -1

 sad.orgawww.alj. 00:12، الساعة  0103أوت  02ينظر: رباب حسُت: شهرزاد يف الفكر العريب والغريب،  -2

http://www.aljasad.org/
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استثمرت قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية نصوًصا عّدة: دينية، تراثية... ضمن سياقات إزاء ذلك، 
حُت عبأت  كورية،سة الذّ ختو اؼبؤسّ ا رسّ نة مباذج عكسية ؼبشعرية فكرية ونفسية جديدة مكوّ 

 الّشاعرات إىل خلق نسٍق حوارٍي ىبّبُئ اؼبدلوؿ وراء ركامات الّدواؿ ذبسيًدا لتجارُّن  ذبسيًدا خاًصا،
 عرية.ؤية الشّ وتوسيع فضاء اؼبعٌت وتعميق الرّ  ن  وخصوصيته ن  ا أسهم يف تشكيل مبلمح اختبلفهفبّ  
 لجسد:بلغة االكتابة  -3

تتّشكل الكتابة الّنسوية كينونة متعالية تقًتف فيها إيقاعات الّذات والّلغة والعامل، ويتشرنق فيها     
ذاتًا نّصانية مكتنزة باؼبتناقضات واؼبؤتلفات، وسلطة داللية تقذؼ اؼبتلقي يف أتوف األسئلة،  اعبسد

يَػَرْيَن  البلّئي"لوس إيغاري"،ات أمثاؿ ويوىوية أنثوية خاصة، األمر الّذي جعل بعض الّناقدات الّنس
، كما استجابت أخريات لبياِف 1أنّو من الّضروري أف "تربط لغة اؼبرأة باعبسد األنثوي والّلذة اعبسديّة"

ساء إىل وضع ( الّشهَت "ضحكة اؼبيدوزا"، الّذي يدعو "النّ Helene Cixous"ىيلُت سيكسوس" )
 . 2فيما يكتبنو" أجسادىن  

ؼبرأة خصوصيتها، واستقر  الرأي افاء األدب الّنسوي باعبسد، منح الّلغة ىويتها و الواقع أّف احت    
 ومشروعيةً  على جعلو "سؤاؿ خصوصية يُقِحم الّذات طرفًا أساسًيا يف مشروع الكتابة باعتبارىا غايةً 

 3ؤيا والّتجربة"رّ يف اؼبطالبة حبقوقها وواجباهتا، فعكست بذلك أساًسا، توّجًها أنثويًا جديًدا يتفر د يف ال
مردُّ ذلك "أّف سبايز كتابات اؼبرأة أو اختبلفها عن كتابات الّرجل إمّبا يرجع إىل االختبلؼ الكائن يف 

 .4يء ذاتو"تفاصيل رؤيتها للعامل أو للشّ 
ملهًما للّتعبَت األديب وؿبورًا تتمركز حولو  يف الّنص الّنسوي ذلك ما أفضى إىل اعتبار اعبسد    

يبدو أّّنا ثقافة أقصت اؼبرأة واستثمرت جسدىا ثقافًيا، جعلتها "ترى وفيما خييلية، ت التّ الّتمثيبل
ولكن "من اػبطأ اختزاؿ اؼبرأة إىل  5نفسها على أّّنا جسٌد مثٌَت وصارت تسعى إىل إبراز ىذا اؼبعٌت"

                                                           

- غَت اعبسم؛ فاعبسم كّل ما لو طوؿ وعرض وعمق عند الفبلسفة، كّل جوىر مادي يشغل حيّػزًا ويتمّيز بالّثقل واالمتداد وقد عّرفو اعبرجاٍل اعبسد 
ص(، ويبّثل  ،0111، مكتبة الشروؽ الدولية، صبهورية مصر العربية، 1بأنّو جوىر قابل لؤلبعاد الّثبلثة )يُنظر اؼبعجم الوسيط، ؾبمع الّلغة العربية، ط

ة وإوبائية وإشارية وأيقونية اؼبادة األولّية والبنية العميقة اؼبنظورة، احملسوسة، اؼبسموعة...، وتشغل حيّػزًا يف زماف ومكاف معينُت أّما اعبسد فهو كينونة رمزي
، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 0الروائي، طتضاؼ إىل األجساـ من خبلؿ سبثيل اإلنساف ؽبا )ينظر، رسوؿ ؿبمد رسوؿ: اعبسد اؼبتخّيل يف الّسرد 

 (.30، ص 0101بَتوت، لبناف، 

 .41-43، ص 0664، تونس، 30سعاد اؼبانع: النقد النسوي يف الغرب وانعكاساتو يف النقد العريب اؼبعاصر، ضمن اَّلة العربية للثقافة، ع -1

 .001راماف سلدف: النظرية األدبية اؼبعاصرة، ص  -2

 .12، ص 0102، منشورات دفاتر االختبلؼ، اؼبغرب، 0النور إدريس: التمثبلت الثقافية للجسد األنثوي، الرواية النسائية أمبوذًجا، طعبد  -3

 .336، ص 0661ناجي سوسن رضواف: صورة الرجل يف القصص النسائي، وكالة األىراـ للنشر، القاىرة،  -4

 .31عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -5
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م الّنفسية يَ ورات والقعات واؼبنظجسد فقط واستبعاد الّشبكة اؼبتداخلة من اػبلفيات الّتارىبية والّتطلّ 
 .1والّشعرية والعقلية باؼبرأة وعاؼبها"

بط اليقظ بُت حضور اعبسد األنثوي والعناصر اَّاورة أثناء اؼبمارسة الكتابية، من ىنا يتجس د الرّ     
أة تهاج الًّتابط، أف يؤّكد ؿبمد برادة "أّف بداية الكتابة الّنسوية ىي بداية استيحاء اؼبر بوال ِضَت يف ا

عبسدىا واإلفراج عن أحاسيسو اؼبخبوءة واكتشاؼ لغتو اؼبغايرة للغة اإلسقاطات واالستيهامات اليت  
راتو الّتأويلية اليت تشّكل أفق بلتو يف الّنص ومؤشّ سبثّ  ، غَت أفّ 2كفن ُّا الّرجل حيوية اؼبرأة وتلقائيتها"

البعد األنثوي الذي يربط اؼبسألة  ، حيث نلمح مع اؼبرأة الّشاعرةاؼبتخّيل زبتلف من نٍص إىل آخر
بقضايا اعبسد األنثوي اغبميم؛الّرحم،اغبمل والوالدة وعناء اؼبخاض وؽبفة استقباؿ اعبنُت،وىذه "

وللكينونة اليت ذبد فيها اؼبرأة نفسها وتتمرأى فيها ىويًّة  الوالدة ليست انسبلًخا ولكّنها امتداد للّذات 
 .3وحلًما واستمرارًا"

رتبط بوعي الكاتبة، ادت من ذلك، قصيدة الّنثر الّنسوية يف اعبزائر ربّواًل نوعًيا وكميًّا، لقد شه    
قافة حبضورىا، كينونتها وأنوثتها ألْف ربّرر لغتها من الّنسق الذّكوري الذي فرضو اَّتمع وتكّفلت الثّ 

 كما استدعى "تبٍّت  4حبفظو، استدعى ىذا "اقًتاف الوعي الفعلي باعبسد والوعي اؼبمكن للكتابة"
 .5ى بدوره إىل انبثاؽ رؤية جديدة للعامل"موقف جديد من الّذات أدّ 

ؤاؿ الغذامي "ىل بيِد اؼبرأة أف تكتب وسبارس الّلغة الفحل وتظّل مع ىذا ؿبتفظة وِضمًنا وبضر السّ    
 .6بأنوثتها أـ أنّو يلزمها أف )تسًتجل( لكي تكتب وسبارس لغة الّرجل؟"

ليح "اؼبرأة ليست يف حاجة لكي تسًتجل لتمارس فعل الكتابة، ىي تكتب العامل واغبياة ذُبيب وفاء م
ثة لتكوف إضافة نوعية إىل القلم اإلنساٍل وإثراء يغٍت األدب... وأف تكتب بلغتها بأنوثتها وبلغتها اؼبؤنّ 

، تُبّشر اؼبرأة / 7ائية"ثة ورؤية نسال يعٍت أف ربصر كتابتها يف ذاهتا، بل تكتب قضايا اإلنساف بعٍُت مؤنّ 
تغًتؼ من معجمها األنثوي، وتستنهض ذاكرهتا على الّلعب اػببّلؽ  ؛ثة/ الكاتبة بالّتايل، بلغٍة مؤنّ 

، أين تفتح لغتها (المرأة / األنثى)اليت أبقتها يف ؿببس اغبجب، إىل (جلالمرأة / الرّ )اؼبتطّهر من 

                                                           

 .05-04ص -ذبليات اعبسد واألنوثة، ص –عبد اهلل إبراىيم: الرواية النسائية العربية  -1

 .04، ص 0653ؿبمد برادة: دراسات يف القصة العربية، مؤسسة األحباث العربية،  -2
 .163فاطمة الوىييب:اؼبكاف واعبسد والقصيدة، ص- 3

 .12ص  عبد النور إدريس: التمثبلت الثقافية للجسد األنثوي، -4

 اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها. -5

 .5عبد اهلل الغذامي: اؼبرأة والّلغة، ص  -6

 .31وفاء مليح: أنا األنثى، األنا اؼببدعة، ص  -7
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بوية "ذبرّأت اؼبرأة إذف على فحولة الّلغة وأعلنت عن اكرة األأنيث بعيًدا عن أسِر الذّ على بكارة التّ 
 .1أنوثتها بشكٍل صارٍخ بتأنيثها ػبطاُّا األديب"

نوردىا باالفادة ث أف يتمّثل وفَق آلياٍت فرَضها الّنسق الثّقايف ويف الّضفة األخرى أُريد للجسد اؼبؤنّ 
 :2عبد اهلل الغذاميمن شروحات 

 
 

أّف اعبسد األنثوي ليس مصدرًا للعقل،  فكرًة مؤّداىا قايف الفحويلالثّ  لقد رّسخت منظومة الّنسق    
، ألّف الّلغة والعقل قد اجتمعا يف الّرجل، واؼبرأة ال 3واستعمالو لّلغة لن يكوف إاّل "رغًيا وثرثرًة وضباقًة"

باؾ الّتوازف يف فحة أو إر ث افتضاض بكارة بياض الصّ يبكنها إالّ استقباؿ ذلك، أّما ؿباولة اعبسد اؼبؤنّ 
يف الذّكوري عوامل اؼبعادلة الثّقافية أو معانقة أسرار الّلغة يعٍت مواجهتها لنسٍق كامٍل، ما هبعل السّ 

 ُمسل طًا على رقبتها ألّّنا كسرت طوؽ صمتها يـو دخلت فبلكتو الّلغوية.
 
 الجسد / األرض / الوطن: -3-1

وي عرب نزيف الّلغة استجابًة لنداءات الّذات بغية تتويج الّشعر الّنس واألرضي بُت  ينشأ الّتعالق    
قات اليت غبقت باؼبرأة وحّنطت كينونتها؛ وخلع براقع الوصايا اليت أّرخت ؽبزائم )األنا( والّتمزّ ،اؽبوية 

والدة، ىي بؤرة االنبثاؽ من اػبفاء الحتضاف ىيويل العامل، إذ الوشائج بُت دالالت اعبسد )

                                                           

 .06، ص اؼبرجع نفسو -1

 .44إىل ص 41ينظر: عبد اهلل الغذامي: ثقافة الوىم، ص  -2

 .36عبد اهلل الغذامي: ثقافة الوىم، ص  -3
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 المرأة/ األـ/ الّذاكرة األسّيةوداللة األرض تقـو على عناصر تراكمية تستعَت من ...(،  نماء،عطاء،
 .الخصوبة/ الحياةمرموزات 

من ىذه الّذخَتة، ُتوّشح الكتابة األنثوية نشيدىا بالّتماىي مع/ يف جغرافيا الوجود الكوٍل استجبلًء 
يلة طلباوي يف قصيدة لقطوؼ الّرغبة صبوتأسيًسا إلبداع اختبلفها وخصوبتها، تقوؿ الّشاعرة ،للهوية 

 مدارات :
 للمدى عطر الغياب

 حين تحـو الفراشات حوؿ
 ظالؿ األنا...

 يوغل ضفائري في الحضور
 أنا الّنخلة أسكنك ليّتسع المعنى

 في ضيف العبارة...
 بحث عن بقايا الوجوهأعبثًا 

 المترفة في دفاتري الّصغيرة
 أنتعل الذّكرى

 أمتطي صهوة الحبر
 طوؼ الّرغبة عينيك مداراتلق

 تعيد تشكيل المدى عند صحوة الّشفق
 تشتهينا المساءات
 تتمّخض عن فكرة

 تقطف الّشمس مطلع البدايات
 تمتد كّفك الجحيم
 تقّشر فاكهة الحرؼ
 1ترضعني رحيق المعنى

                                                           

 www.alnoor.se،15:30،الساعة:21،03،2017: لقطوؼ الرغبة مدارات ،صبيلة طلباوي-1
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ر/ الّرجل، عرب القصيدة الّنثرية بانوراما ُحلمية، ذات شغٍف استثنائي باآلخ صبيلة طلباويلقد أقبزت  
فصوؿ ل اغبّب يتسّرب إىل كامل اعبسد الّنصي، لُيعيد بناءه والعامل خصوبًيا وصباليًا ضمن "عما ج

 .1متعاقبة، ُتشّكل يف ىذا الّتعاقب دورة اغبياة، دورة البناء اغبضاري، وإنشادات خلوده"
ؿبموٍؿ على صوهتا اؼبرىق  نعتاؽ كبو فضاٍء مغايرٍ األنا ىنا، ذبوب حبثًا عن الّتوازف الوجودي واال   

 ،زبلع عباءة الّصمت وتكاشف اغباضر وتواجو الّذات  ف بتحليقات اعبسد يف حدوس الّلغةاؼبلوّ و 
 –فًتحل مع تفاصيل اعبسد ومفاصل األرض لتخاطب اآلخر، وتعّمق آلية االنطبلؽ للقيا اؼبطلق 

 .اعبسد الّشعري واعبسد الوطنحيث يتجّلى الّتماىي بُت اعبسد الفيزيقي و  –بتعبَت ابن عريب 

بيعة، البوح فتستحيل الّذاكرة بؤرة يتناسل منها الّنص، وفق ربليقات إبداعية يتداخل فيها اعبسد بالطّ 
 ع:مع الّشجن، وتتظافر حواس األنثى مع اآلخر، ويبتزج الواقع مع الّتوقّ 

 

 
 

 ،مس، الشّ الّسماءموزات )(حُت تتعالق اؼبر بيعة/ األرض)الطّ اعبسد يف اؼبتخّيل ينحلّ      
ما يتيحو الًّتابط  (، وتتّنفس، األنامل،الوجوالعيوف كّف،ال ّضفائر،ال( مع )ّصحراء،الّرمل، األنهرال

( الّذي اقًتف بالقدرة على منِح اغبياة واػبصب األرض/ المرأةالّشفيف بُت طَريف اػبصب )
مز والبناء ضمن خارطة االستعارة والرّ  واالنبعاث، ىذا ما توميء إليو اغبركة االمتدادية للجسد،

كما أخذ الًّتميز الكوٍل أبعاده يف نص صبيلة طلباوي ،فقد ،بيعة فيونات الطّ اؼبقطعي لَِتُحل  مكوّ 
(،توظيًفا واعًيا يكشف عن رؤيا الّشاعرة يف ربط الّنخلة  الّنخلة ،الطّينوظّفت رموز اػبصب )

من جهة الّصرب والّشموخ من جهة ، وداللتها على اػبصب كمعادؿ فٍت بالواقع اؼبوضوعي كوّنا رمز 
،حُت طرؼ معادلتها األخرىتؤّكد عربىا االلتصاؽ باألرض ومشاُّة اؼبرأة اؼبعطاء ،أخرى ،حيث 

                                                           

 .00، ص 0115، البحرين، 0030خالد زغريت: بناء االختبلؼ واكتشاؼ اؽبوية يف شعر غادة الّسماف، ضمن ؾبلة فضاءات الوسط، ع -1
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كيما يلتحق ُّا غيم اؼبسافات ويغدو رمًزا  تضرب الّنخلة جذورىا يف الّرمل الذي تتناسل منو الّرؤى
 ة األنثوية واالشتغاؿ على فتح منافذ البوح أمامها يفرار على تأكيد اؽبويّ .ويف ذلك قبد االصللّتاريخ 

 مشهد مكّثف امتاز بعمق دالالتو مع توظيفو توظيًفا نفسًيا وفكريًا وفنّػًيا. 
 تقوؿ الّشاعرة:

 تتوالد سيقاف الحرؼ فيّ 
 حشاء وىًجاأحملك في األ

 ات الفجر اآلتيتضيق ممرّ 
 بقدـ الحكمة ترفس

 نجدار الطّي
 فيجيء مخاض العمر
 اىّز إلّي بجذع العبارة
 تساقط الحروؼ جمًرا

 فتولد فيّ 
 1وتولد القصيدة

عيد الّشاعرة تشكيل اعبسد األنثوي، حُت زُبرجو من إطار الكائن اغبسي اؼبرئي اؼبوجود إىل تُ     
 بيعة.لة يف مظاىر الطّ ز اؼبتمثّ فنتازيا تؤطّرىا سباثلية  العبلقة بُت اؼبعاٍل احملّملة يف ثيماتو العضوية والّرمو 

ينبثق منها  دالليةً  جاعلًة من اعبسد بؤرةً األبعاد  اعبسد ببعده ليتماىى بُبعد األرض، وتتداخل  فيمتدّ 
اؼبعٌت ويدور حوؽبا، مرتكزًا على شفرات اعبسد الذي حّولتو الّشاعرة إىل بعٍد داليٍل جديد ينتقل إىل 

اخلية للجسد بيعة ويتبلحم معها ... من ـباطبة العناصر الدّ الطّ ينجسم مع كينونة " حىت جسد الّنص
للعناصر اػبارجية للكوف، فبّا جعلها متآلفة مع إيقاع اعبسد وفق تواصل منسجم، لكوف اعبسد 

 .2بيعة بشحنة متوقدة منبعثة منو"يشحن دبظاىر الطّ 
وصل خطابو وكينونتو وعطشو و يريد أف يكما تُفصح اعًتافات الّنص عن توؽ اعبسد األنثوي "إنّ   

إليو داللة و وأنوثتو إاّل مع اآلخر الذي انضافت نوجداو ، وال يصل إىل روِعو 3إىل الّتبلقي والّتواصل"

                                                           

اؼبوقع الّسابق.صبيلة طلباوي: لقطوؼ الرغبة مدارات ، -1

 .031: سرد اعبسد وغواية الّلغة، ص ينظر: األخضر بن السائح -2

 .30، ص 0103، دار الّتنوير، للطباعة والنشر، لبناف، 0رسوؿ ؿبمد رسوؿ: األنوثة الّساردة، قراءات سيميائية يف الرواية اػبليجية، ط -3
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...(، وما تبلىا، حىت هبئ  يب ، خطى ، سبرُ  تعيد تشكيل ،ربملٍت كّفك ،تدؾّ فائضة عرب األفعاؿ )
 األجساد وتُعم ق تبلزمية البقاء. صباح األنثى ويًتاءى التّنامي بينهما، وتتماىى

لذلك ،1"توليس إجهاًضا للجوىر األنثوي ألنّو تأصيلو وتأكيده واستمراريق من اإلنثياؿ "دفُّ ىذا التّ    
 ل الوجود بالعبلقة اؼبتواشجة مع اآلخر، واؼبشاركة الفعلية لكلْيِهما يف حركية الكوف.  قبد الّشاعرة ُتؤصّ 

 تقوؿ كذلك حبيبة ؿبمدي:
 رجل حّدثني "
 عن القلب  
 والّشعر  
 وناـ  
 .2"فَنما في جسدي وطن الكالـ 

يقـو الطّقس الّشعري عند الّشاعرة على اعبمع بُت طريفَْ اؼبعادلة اؼبرأة / الّرجل، يف تصريٍح ُموٍح   
طلقة من داد، دبا ينطوي عليو من تراسل أّدتو شبكة العبلئق اؼبنتبعبلقة طبيعية تكتمل فيها أبعاد اإلم

إْذ يبّثل اعبسد األنثوي منطلق اػبصوبة والّنماء والّتوالد والكينونة، وتبًعا للحدث الّشعري،  اعبسد.
" يؤّكد ربّقق ىذه اػباصّية اعبسدية، لكن ىذا االمتداد ال يتحّقق حبديث الّرجل عن َنَما فالفعل " 

: فما يبكن أف ينمو يف جس ؟ إاّل وطن دىا؟ما الّذي ينجبو الكبلـ القلب والّشعر مّث استسبلمو للّنـو
 !الكبلـ

 
 :اآلخػػرالجسد /  -3-2

ىل الّلغة لتشي بالّتفاعل البّل ؿبدود بُت األنا وموجودات الكوف، وتضّخ إتستند "أحبلـ مستغامبي"    
يقبع  وسبنح الّنص ترياقًا يطوي اؼبسافات يف روضة القلب، وحّق ؼبن،يف احتفاليات الّذاكرة  دماء اؼبعٌت

 داخلها أف ُيصغَي ؼبباىج اغبّب.تقوؿ:
 يـو وقعت عيناؾ عليَّ أوَّؿ مّرة "
 فوتو غفي  
 في ذروة عزلتو  

                                                           

 .00خالد زغريت: بناء االختبلؼ اؽبويّة، ص  -1

 .61حبيبة ؿبمدي: كسور الوجو، ص  -2
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 يُواصل قلبي إبطاؿ مفعوؿ قُبلة  
 فتيلها أنت  

 كيف لُقبلٍة أف ُتوِقف الّزمن ؟ 
 .1"كيف لشفتين أف تُلقيا الَقبَض على جسد ؟  

اعبسد، وضّخت يف  ةفتاحًيا تركت ُتوهباتو روائَح لو نت أجبديشاءت القصيدة أف ترتدي معًٌت ان   
 خبلياه لغًة أصغت إىل ظمِئو داخل الفضاء النّصي حينها يبدأ االنقساـ اػبَلوي.

وىي ال َتٍِت تزكي نَتانو بأحطاب الّلغة وأحطاب على ذلك، رُبِسن أحبلـ اإلنصات إىل اعبسد "
 (، َتستند يفصوت اآلخر المذّكر / الُقبلة( مع )الجسد صوت، كما تسرِد غبظة تقاطعو )2العشق"

ؾ " إذ وبرّ الغوايةبغيات يف شريطها احملّمل برموز اغبضور األُّى: "ذلك إىل لغة ذَبلو حبسِب الصّ 
 . "في ِعصمة قبلٍة لم َتحُدثوايا ألّّنا "ىا مؤامرة العشق اؼبفًِتس النّ ضدّ 

 سيدي.."
 قُبلتك تلك الّتي لم تكن 
 رَكْت لي يًدا لكتابتهاما ت 
 كأنّها بدأت بلثِم أصابعي  
 ثّم التهمْتني.. حتى أخمِص قدميّ  

 3"وىي على ركبَتيها تطلب يدي...
الّزمن إىل  ؼى ىذه االحًتافية يف االشتغاؿ الّصوري الكثيف، حُت تعّدى مفعوؿ، القبلة إيقاوتتجلّ 

 :إلقاء القبِض على اعبسد

 
                                                           

 .35،ص 2015:عليك الّلهفة ، نوفل ،بَتوت /لبناف ،  أحبلـ مستغامبي -1
 .020، ص 0111، وزارة اإلعبلـ، البحرين، مارس 35زىَت غاًل: مراجعات، ضمن ؾبلة البحرين الثقافية، ع -2

-  30عنواف القصيدة، ص. 

 .31أحبلـ مستغامبي: عليك الّلهفة، ص  -3



 النسوية الجزائرية الّنثر قصيدة في الّلغوي الّتشكيل                            الفصل الثّالث                                  

- 274 - 

 سي:الجسد / اإلغراء الجن -3-3
يعتمر جسد الّنص بالّلذة وقد ضبلت بشائرىا الّشبقية اليت ذبرّأت على ارتَياد ُغرؼ الّنص اؼبغلقة عرب 

 ،ما يسميو بارت باؽبسهسة
الّنص يصبح مصدر لّذة فوالّنّص ، تتحّوؿ القراءة إىل عملية جنسية يلتحم فيها القارئ حَُت " 

ىذا اإلشتغاؿ الذي يعضد اعبمايل دبخبوءات  .1"هتاوالقارئ يبارس دوره يف تقّبلها وربليل عبلما
اعرة الفتاهتا الّداعية إىل اؿ صوب صفحة اعبسد اليت تكتب عليها الشّ جالّذات على كبٍو ىبطو باستع

، حيث ذبيء الّلغة منثالًة تصغي إىل جوعو وظمِئو، ىذا -2بتعبَت حبيب مونسي –ؿ الّتجاوز والّتحوّ 
يف اعبزائر من مثل:  ةالّنسويالقصائد الّنثرية ُّا  تجارب اليت حِفلء إىل التّ د عند اإلصغاطّر ما نلمسو ي

الّتحليق يف  مسعودة لعريط يف )مرايا اعبسد(، ُسليمى رحاؿ  يف )ىذه اؼبرّة( وأخريات ىاجسهنّ 
 فضاءات الّلغة واعبسد حيث يتماىى الغامض يف الكتابة مع الغامض يف الّذات.

بْوَح الّشاعرة بكّل ضبوالت االستبلب بعدما أّنكتها  عُ س لنٍص َيسَ يت تؤسّ ىذه اغبوارية، ىي ال   
ابوىات وكشف اؼبسكوت بيعي أف تعلو مغامرة إخًتاؽ الطّ وكاف من الطّ ،عراؼ وإكراىات اَّتمع األ

 ـ اؽبوة بُتددة تقـو بوظيفة ر د عليو، القصيدة الّنسوية اؼبتمرّ ىو ما تسعى قصيدة اؼبرأة الّتمرّ عنو و"
 ؿ اعبسد إىل كتابة وتتحّوؿ الّذات إىل موضوع.ليتحوّ  ،3جسد اؼبرأة ولغة ىذا اعبسد"

، نُبصر من 4ا شيمبورسكا" ذراع اػببلصفوألّف الّشعر مواعدة للّذات باالنعتاؽ أو ما ُتسميو "فيسوا  
جتماعية وطقوس خبللو نربات البوح األنثوي اؼبتمّردة عن الوصايا البائتة واإلمبلءات األخبلقية واال

 نفهم االستدعاء اعبريء  للّذات إىل مركز الّنص.،ايل قايف، بالتّ الّنحر الثّ 
وإذا ما أخضع نص مسعودة لعريط لقراءة غورية، سيّتضح دبوجبها مراوحاهتا وصيغ ؿباوراهتا، عندما   

يواف تقف )مرايا غرقة يف استباحة اعبسد، وعلى عتبة الدّ اؼبد فَاَىا على اػبرائب فَغرت لغة الّتمرّ 
(  -احتمً –اعبسد( حبموالهتا الّنفسية والّروحية اليت ُتكتنز  بتجاوزات أيروسية الفتة تبحث فيها )ُغيـو

                                                           

- 002، ص 0666، مركز اإلمباء اغبضاري، حلب، 0شي، طينظر: روالف بارت: ىسهسة الّلغة، تر: منذر عيا. 

 .000، ص 0102، دار كنوز اؼبعرفة للنشر والتوزيع، عماف، 0، ط-األيروس والتاناتوس –نصر علي سامي: اعبسد يف شعر ؿبمود درويش  -1

أفريل 2011،18اف ،اعبزائر ،حبيب مونسي : الشعر النسوي،تعرية الذات وفضاء البوح، اؼبلتقى الدويل الشعر النسوي  بتلمس-2
 www.anfasse.org.19:39،الساعة2016

، 0102(، قسم اللغة العربية، جامعة كَتاال، اؽبند، 0عبد الناصر سي. ج: مظاىر التمرد يف الشعر النسوي العريب اغبديث، ضمن كتاب اؼبؤسبر ) -3
 .32ص 

 67ؿبمد العباس : سادنات القمر ،ص  - 4
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عن اػببلص اعبسدي، كما نلمس أّف جسد الّديواف زبًتقو أجساد أخرى يبكن أف مُبّثل عليها بالّرسم 
                                            اآلّ:                                             

 
إذ يستوقفنا اغبضور اؼبذىل للجسد يف منت الّديواف، كانتظاـ مفتوح على الّسياقات االجتماعية 

ومرتٍع خصٍب يتدّفق يف نشداف اؼبعٌت )جسد األنا يليو جسد اآلخر(، وكمعادٍؿ رمزي ،قافية والثّ 
 يف اعبسد / الّشهيد. 1إغراء جنسي إىل قيمة ثقافية" للمجتمع يتحّوؿ فيو "اعبسد من ؾبرد

 وحُت يتوّرط يف االنتشاء تقوؿ الّشاعرة:
 في غمرة األلم"
 ينبجس الجسد 
 يمنح الّروح 
 تنبجس الّروح 
 تمنح الجسد 
 وفي غمرة الّصبوة والّسقوط 
 2"نرتقي إلى قصيدة... 

ىامًشا ينفلت من الّشهوية لُتعطي للّنص ف جسدىا وذبعلو لتغلّ "مسعودة لعريط تكتب الّشاعرة    
اتو الّشبقية فوؽ اعبسد الّسافر وتستعيد ربّررىا عرب دفع الّرجل إىل اإلنصات إىل جسد اؼبكتوب لذ  

تفاصيل اعبسد يف صُبٍل ُتضاجع ليبًل يروي  -عرب االمتداد الّلغوي–فتمنح لنّصها ،.3الكتابة"
احتفاًء بالّلغة الّشهوانية ،ويل ؿ الذي صنعو اغبرماف الطّ ويرفع حجبو لُيصّعد مكبوت القو ،ضوضاءه 

                                                           

 .65اؼبرأة والّلغة، ص عبد اهلل الغذامي:  -1

 .02، ص 0111مسعودة لعريط: مرايا اعبسد، دار ىومة، اعبزائر،  -2

، 0111، مطبعة سجلماسة، مكناس، اؼبغرب، 0حفرية يف األنساؽ الّدالة: األنوثة... اعبسد... اؽبوية، ط –عبد النور إدريس: الكتابة النسائية  -3
 .35ص 
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دة خصوصية اغبضور األنثوي بعيًدا عن قلعة الواقع القمعي، حبثًا عن ربرير مؤكّ ، اؼبفتتنة بنفسها
بوصفو أيقونة تعكس بنية سوسيو ثقافية ،واالنسبلخ من اؼبعطف القدَل ،الكياف وربطيم وصايا األّب 

 س أجبدية األعراؼ.وأيديولوجية يف ؿبب
يف كّل ذلك، كانت قصيدة الّنثر لدى مسعودة لعريط جسًدا وببل بوحو اؼبمكن ويستعيد فراديس 

 :تقاطيع الجسدائعة، تقوؿ يف اغبريّة الضّ 
 فجسدي يشتهي الفراغ"
 وذراعي ال تحب دؼء معطف قديم 
 .1"ال يكّف عن مؤازرتي بالوصاية 

عن  ص إىل ظمأ اعبسد ورغبتو يف اآلخر ونداء حواسو، باحثةً كما تصغي الّشاعرة يف دثار النّ    
ؤية الّشهوانية للجسد اعبائع يف ظّل ثقافة القمع ى الرّ االرتواء، فيغّلف الّنص برغبوية اعبسد، ىنا تتبدّ 

 لّلذة تقوؿ:
 أفرغتك في جسدي"
 أصواتًا ولهيًبا 
 وؾ مّنيمحوكّلما قلت أ 
 وجدتني قتيلة عند بابك... 
 يا أنتفأنا  
 جئت إلى الّتراب زىرة نديّة 
 جئت سمكة 
 وبموجة البحر الذي امتّد بين أصابعي 
 محوت الّرواية 
 .2"وعانقت الجسد 

قايف للمرأة، فباعبسد األنثوي يكوف ربّقق الكتابة باعبسد الوجود الّلغوي والّنفسي واالجتماعي والثّ 
دة للّتعبَت عن ىويتو منذ لذلك يّتخذ لغات متعدّ  الّنص بالفعل وتكوف إّذاؾ األنثى يف الّنص بالقوة،

                                                           

 .16مسعودة لعريط: مرايا اعبسد، ص  -1

 .64اؼبصدر نفسو، ص  -2
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يء ونقيضو نظرًا للمحو الذي غبقو جرّاء اه الشّ د الّداليل يف اذبّ ربّولو من الّنموذج اػباـ إىل الّتعدّ 
 .1كورةقايف حوؿ الذّ الّتمركز الثّ 

لّشعري وتستمر اعبسد بفضاء قصيدة الّنثر ليحوي كّل اؼبعطيات اؼبوجودة يف كوّنا اامتزج فقد     
 واستئثار الّنص بو يعود إىل أسباب، نذكر منها: هحضور ولعّل معو غبظة إنتاج اؼبعٌت.

أسباب "مّتصلة بنظرة اَّتمع إىل اعبسد عموًما وما وّلده ذلك من إحساٍس عند اؼبرأة من أّّنا  -0
ة، وىكذا فإّف الّسبب اػباص بشعور اؼبرأ،مرغوبة على مستوى اعبسد وليس لشيء غَته 

 . 2د جسد"يًتّتب ضمن نسٍق ثقايف شامل، تفضي ىيمنتو إىل اختزاؿ األنوثة إىل ؾبرّ 

الوعي الّنسوي الذي يرى أّف الكتابة "ىي استجابة لنداء اغبضور.... واالنتقاؿ من عامل  -0
، وحّل اؼبتناقضات اليت سبارسها العبلقات االجتماعية 3األسرار إىل عامل األنوار"

غفوهتا، حيث يغدو اؼبنطلق من عبسد اإليقاظ حواس ،سية الذّكورية واألخبلقية والّنف
 لعرِض قضيتها.

ال يكوف اعبسد يف قصيدة النثر الّنسوية "قادرًا فقط على الفعل واػبلق واالشتباؾ والّتعالق  -3
واالندماج والرُّؤيا واإلبداع، عندما تكوف الّلغة واؼبخّيلة نبا اغباضن الوحيد لرغبة الّتفّتح 

وإمّبا يضاؼ إىل ذلك بالّتساوؽ مع الّلغة واؼبخّيلة ،ل واغبلم سدي على اغبرية والّتأمّ اعب
قدرتو على اكتشاؼ أسرار اعبسد عرب عبلقتو باآلخر، سواء كاف ىذا اآلخر اؼبكاف يف 

 .4بعده الفيزيقي أو الثّقافة يف بعدىا الّتارىبي أو اإلنساف يف بعده اعبسدي"
 
 الّلغة الّصوفيػػة: -4

ّف اغبديث عن رفض الّشاعرة للواقع اؼبأزـو وحبثها الّدؤوب عن عامل أكثر شفافيًة وصفاًء ىو إ     
جربة اؼبعاصرة عن ذبربتُت إبداعيتُت "الّصوفية" و"اؼبعاصرة" حيث "شّكلت التّ  حديث من دوف شكٍّ 

                                                           

، منشورات دفاتر االختبلؼ، مكناس، اؼبغرب، 0الرواية الّنسائية أمبوذًجا، ط–ينظر: عبد النور إدريس: التماثبلت الثقافية للجسد األنثوي  -1
 .011،010،010، ص ص 0102

 .04،ص04،0665عماف ،ع عبد اهلل إبراىيم: الرواية النسائية العربية ، ذبليات اعبسد واألنوثة ،ضمن ؾبلة-2

 .5األخضر بن السايح: سرد اعبسد وغواية الّلغة، ص  -3

 .01، ص 0112، بَتوت، لبناف، 0ؿبمد اغبرز: شعرية الكتابة واعبسد، مؤسسة االنتشار العريب، ط -4
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الكماؿ البشري بوسائل  كما فعلت الّصوفية يف سعيها "كبو  1ؾبااًل مبلئًما ؼبواقف الرّفض والّتضحية"
 .2مادية وروحية"

د أّف الّصوفية "أقرب الفلسفات إىل الّشعر ألّّنا سعٌي متواصٌل لكشف ىذا اؼبنحى اإلزدواجي يؤكّ     
؛ لذلك عبأت الّشاعرة 3الغامض واؼببهم والّتعبَت عن عوامل الّنفس الّداخلية... وىي غاية الفن ككل"

ا ال يبكن اإلفصاح عنو والكشف عن "، ؼبا لو من قدرٍة على الّتعبَت فبّ اعبزائرية إىل "الّرمز الّصويف
ها بُعًدا إوبائًيا خصًبا، يُفرغ الكلمات من تداعياهتا فردانية الّذات وعمقها البلّمتناىي، ما منَح نصّ 

 ى أعماؽ الكائن والوجود." اليت تستجيب لعمق الّتجربة وتتقصّ الّلغةالقديبة ومعراجها يف ذلك "
 يات الكأس:تجلّ  -4-1

 " للّشاعرة نصَتة ؿبمدي، تقوؿ:نص الكأسيظهر جببلء الّنفس الّصويف اؼبتوّىج يف مقاطع قصيدة "
 يتفّتت البشر داخل الكأس "
 ويكبر الّرب في قلبي 
 ال شيء غير مرارة الّلقاء 
 إنثياالت الحرارة في مساماتي 
 تطفح الروح بالبكاء 
 اأقتل األنبياء واحًد واحدً  
 ألفظ جنتهم 
 كي أصنع جحيمي الوردي  
 ثّم... 
 إّنك موصود لخطاياي 
 .4"أنا الّلعنة المعصية 

ا ودالالت جديدة، من دائرهتا اؼبادية إىل دائرة أعمق، ( عند الّصوفية أسلوبًا خاصًّ الكأسأخذت )
 و تعاىل:منها قول ؛( كلمة مؤنّثةالكأسوجعلوىا تُعرّب عن األحواؿ واؼبواجيد واألسرار. فػ)

                                                           

 .33، ص 0101ف، ، مؤسسة االنتشار العريب، بَتوت، لبنا0طالب اؼبعمري: اػبطاب الصويف يف الشعر العريب اؼبعاصر، ط -1

 .21، ص 0101، دار الكتاب اعبديد، بَتوت، لبناف، 0ؿبمد علي الكندي: لغة القصيدة الّصوفية، ط -2

، دار  ُّاء الدين، عامل الكتب اغبديث، اعبزائر، 0ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الرمز، قراءة يف اػبطاب الشعري الصويف العريب اؼبعاصر، ط -3
 .010، ص 0101األردف، 

 .36نصَتة ؿبمدي: غجرية، ص  -4
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، والعنصر األنثوي معادٌؿ موضوعي للحب 1
ورة الفيزيائية احملّسة وشفرة استيطيقية توحي بانسجاـ اإلؽبي "الذي وُبيل إىل ذبّلي العلو يف الصّ 

ة اإلؽبية وىي "البديل اػبمري الّذي وموضوع اإلسكار ىو احملبّ ، 2الّروحي واؼبادي واؼبطلق واؼبقّيد"
 .3الّروحيُت" يسبب الّنشوة والفرح

 ويبكن توضيح ىذه العبلقات بالًّتسيمة اآلتية:

 
 
بعينو )أبو  الّشرابنفسها )ابن سيدة(، وىي  الخمر( كما وردت يف اؼبعاجم العربية ىي الكأسفػ)

عرايب: أّف الكأس ال ُتسمى كأًسا إاّل وفيها الّشراب، والقدح يف مصطلحات حامت( ويقوؿ ابن األ
 .4رة الفارغة من اػبمر وإف امتؤلت ظبيت طبرًاىو القارو  ىدامالنّ 

ومن مّث تكوف داللة "الكأس" ىي "اػبمرة" أي دبا ىو متعارٌؼ يف االستعماؿ الّلغوي الّشائع، اليت 
ألنّو يعانق فيها حّب ،راب إىل الّسكر كحالة ذاتية عالية يصل إليها الّصويف تؤدي يف ارتباطها بالشّ 

ق للّذات اػببلص من الواقع الذي ربقّ كما وحية اؼبطلقة  للّصويف الّنشوة الرّ  اإللو أي أّف اػبمرة حّققت
ربياه واؽبروب ؼبقاومة رداءة الّزمن واقتحاـ عامل اؼبطلق، لذلك يلجأ الّصويف إىل شرب اػبمر ليغيب 

اؼبؤمل  اعرة بغياُّا عن العامل اغبسيعن الوعي ويشعر بسعادة وصولو إىل الّذات اإلؽبية، كما تشعر الشّ 
 يقع ذلك ضمن رمزية الّدالالت وليس الّتجسيد الفعلي ؽبا: –

                                                           

 .13-12سورة الصافات: اآلية  -1

 .014، ص 0645عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، دار األندلس، بَتوت،  -2

 .335، ص 0110، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، 0أمُت يوسف عودة: ذبليات الّشعر الصويف، ط -3

 www.almaany.com،15:20،الساعة:2016سبتمرب 16كأس يف معجم اؼبعاٍل،ينظر:تعريف ومعٌت   -4
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اعرة عن وبدؿ االنتشاء والوصوؿ  تنفصل الشّ ،اعرة ويف خضم الّرحلة الّصوفية تتمّرد الّذات الشّ 

 :ؿبمدي  تقليدية الّشطح الّصويف إىل حالة الّصحو! تقوؿ نصَتة
 تقاربت ما بيننا المواجع"
 اؿواحتماالت الّسؤ  
 ُكن غّصتي اآلتية  
 كن خيمة قلقي  
 .1"أو كّسر ىذي الكاس 
 (:الّسكر والّصحوفيؤدي االضطراب إىل تعاقب ثنائية ) 

 :ات مستغرقة ال علم ؽبا وال خرب وال إدراؾ للفناء والبقاء.كوف الذّ   الّسكر 

 ؛ اهلل وحده.يات تنظر بعُت الفناء ألّف البقاء للموجود اغبقيق: إدراؾ العامل ولكن الذّ الّصحو 

الت الّذات وانتقاؽبا من حاؿ إىل حاؿ، حُت تنتقل األشياء والواقع من نائية ربوّ ايل، تبُّت ىذه الثّ بالتّ 
 اعبماؿ إىل القبح )والعكس(، يف شطحٍة مفاجئة.

 

                                                           

 .10نصَتة ؿبمدي: غجرية، ص  -1
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 :يات الّنبيّػةتجلّ  -4-2
يف وضح الّليل" لربيعة جلطي،  ىجلّ ؤية الّصوفية يف ديواف "النّبّية تتؤية الّشعرية بالرّ عندما تصطدـ الرّ   

ات ؿباولًة تربير عبلقة الذّ  ،ة وتتدّوف إسقاطات اؼبنت حُت توِغل يف أسئلة الوجودتتحافز الّلغة الّسريّ 
ة ورُباوؿ العودة باإلنساف إىل اغبياة باؼبكاف والّزماف واألزؿ؛ "إّّنا أسئلة ترضع من ثدي اغبقيقة األزليّ 

 ماء،...(المرأة، الحب، الحياة، البحر، السّ  معارج تتوامض عناصرىا )عًة إىلمتفرّ ،1الربزخية"
 وتتلّخص امتداداهتا يف حشد اآلّ.

ات اإلؽبية، ، تتأّسس ىذه الّتجربة "على أسلبة الّلغة وجعلها اؼبعشوؽ ذاتو، نيابة عن الذّ شكٍّ  وببل  
وفية دبا أّّنا ذبربة لغوية قبل كل جربة الصّ وىذه األسلبة اػباصة منوطة خبلق برازخ داللية تُبٌت وفقها التّ 

 .2شيء"
يف اعًتاض الّشاعرة على تناقضات األشياء واإلنساف، وؿباولة إعادة الوجود أي تًتاءى ىذه اغبركة   

ايل الّدخوؿ يف وبالتّ ،ز الّلحظة بغية إرساء وجوٍد للّذات ثانًيا يل إىل حيّ إعادة الّذات / الكائن الّتحوّ 
؛ألّف الّذات ستظّل مربوطة 3"لاحملو إّما بقوة الوجود أو بقوة الّتشكّ "زة/ االعًتاض ومن مّث عامل اَّاو 

 مع الواقع / اَّتمع بكل ما وبملو من خيبات أو تطّلعات، مبّثل ذلك باؼبخطط اآلّ:
 

                                                           

 .00ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الّرمز، ص -1

 .16اؼبرجع نفسو، ص  -2

 .03، ص 0116، اعبزائر -، دار أمواج للنشر، سكيكدة0ينظر: حسناء بروش: الشعرية يف ديواف مفرد بصيغة اعبمع ألدونيس، ط -3
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ال تعدو و  ،ال ِمراء يف أّف العنواف عنصٌر فاعلٌي يتيح للقارئ تفكيك الّنص واستنطاؽ دالالتو    
( ّليخ)الّتجّلي والتّ ة تنبض باعبينات الّداللية حيث تتسارد حركة العنونة أف تكوف أصغر خليّ 

د على اللّذين تشابك فيهما الّتناقض اإلوبائي اؼبؤكّ  )الفناء / البقاء(والـ( )الّنور / الظّ متحابكة مع 
 ؤاؿ عن تفاصيل نص اؼبنت.اؼبكاشفة اليت ذبّر قارئها كبو شغف السّ 

واحًدا ىو أسئلة الوجود  ( لتشّكل من عناصرىا ِظبلًّ ضح الّليلو  +الّتجلي + ةنّبيّ التتوّحد )   
حيث تٌنشٌئ تنويعات الفضاء الغبليف الذي ُيشّكل مكانيًة مرئيًة لنوعُت من ،وحفرياتو اؼبختلفة 

ونبأ  أ[ –ب  -نػ ّية" ىو "]موز: الّلفظ/الّرمز والّلوف/الّرمز فاعبذر الذي انتزعت منو الكلمة "النّبالرّ 
وغَت خاٍؼ ما ؽبذه   1يء نْبًئا ونُبوًء: ارتفع وظهر، ومن أرٍض إىل أرٍض أخرى ونبأ الّرجل: أخرب"الشّ 
هور بعد اػبفاء فػ"يتكّشف للقلوب من اللة الّلغوية من وشائج عميقة دبعٌت الّتجّلي الذي يعٍت الظّ الدّ 

 .3ي "ظهور الوجود اؼبسمى باسم الّنور"ٌت الّتجلّ ، ويعترب القاشاٍل مع 2أنوار الغيوب"
و بعًدا مقّدًسا آخر، فالّليل نواة داللية تلوح منحت" اليت الّليلبلفظة " "يالّتجلّ "وقد ارتبط    

باؼبتناقضات يف اقًتانو بالّدالالت الّسلبية واإلهبابية؛ وقد أسهب عامل االنثروبولوجيا الفرنسي "جيلبَت 
بلمية: "يبدو لمة، حيث يقوؿ يف فصل "الّرموز الظّ يل والظّ فحات كّرسها للّ من الصّ دوراف" يف عدٍد 

من "كاال" وىذا الّلفظ قريب جًدا و اؼبادة األساسية للوقت، ففي اؽبند يدعى الزّ الّليل األسود إذف وكأنّ 
 يوغا أي عصر –من "كايل" كما يعٍت كبلنبا "أسود قامت" بينما يدعى عصرنا اغبديث كايل 

                                                           

 .563، ص 0111، مكتبة الشروؽ الدولية، صبهورية مصر العربية، 1اؼبعجم الوسيط، ؾبمع الّلغة العربية، ط -1

.  10:01/ 0103سبتمرب  10: اؼبراتب واؼبصطلحات، 3مصطلحات الصوفية، موسوعة الفرؽ، الباب العاشر، الصوفية، ؼ -2
www.dorar.net/enc/ 

اؼبرجع نفسو.-3

http://www.dorar.net/enc/
http://www.dorar.net/enc/
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، فالّليل هبمع يف مادتو اؼبشؤومة كّل الّتقييمات الّسلبية: العتمة والّسواد "اػبطيئة، القلق، 1الظّلمات"
 .  2د والّتمييز"الّتمرّ 

لمة معٌت يفيد بدايات اػبليقة، حيث ال وجود للّذات اإلؽبية يف األزؿ قبل "للظّ من جهة أخرى فإّف و 
لمة إىل موضوع للّرغبة والولع والعشق فسي تستحيل الظّ ، ومن منظور الّطب النّ 3ي"إشعاع الّتجلّ 

مة وشغٌف مرضٌي باألوقات اليت يتخّللها الّظبلـ وميٌل قاىٌر إىل والولع يكوف ىوًسا باألماكن اؼبعتّ  ...
 .4الّظبلـ واأللواف القاسبة

يل" حُت يرشح بدالالت اح على اقًتاف "الّنبّية" "باللّ غبتًتاشح الّرموز وتتفاعل لئل وحعلى ىذا النّ     
يقًتف مع لفظة )َوَضِح( تنعقد حُت و  5القداسة كونو "الّرحم البدئي الذي حبل بالكوف وأقبَبو"

هور حيث يركض الّلوف األضبر تتمركز الّدالالت اؼبضيئة لتضيف دينامية الظّ و ، معوإشارات الّلوف 
ثر كثافة كّلما كاف أكثر نورانية، كأمّبا الّنور فكّلما كاف الّلوف أك ،ورانيةالقاٍل من ىبلمو إىل ىبلـ النّ 

 اإلؽبي اػبالص انطلق شعاًعا نورانًيا صافًيا، لكنو وبوي سائر األلواف يف ذاتو.
ليضيف داللة فائضة  األوفر من صفحة الغبلؼ ال يوّظف إال   والّلوف األبيض الذي شغل اغبظّ     

يف ارتباطو  6ة"وء األزيل والنّار األزليّ اغبياة والضّ  من اإلضاءة تسبح يف مائها اؼبوجودات؛ ىو "مبدأ
ة جبل سيناء نزلت لوج وأعايل اعبباؿ، وىذه األخَتة كثَتًا ما تكوف مصدر اإلؽباـ اإلؽبي، فعلى قم  بالثّ 

سوؿ ي حدث ذبّلي الّسيد اؼبسيح أماـ تبلمذتو وقد اعتكف الرّ الوصايا العشر، وعلى قمة جبل الّتجلّ 
 . 7يو وسلم يف جبل الّنور عند نزوؿ القرآف الكرَلصّلى اهلل عل

 
 

                                                           

، 0660 جيلبَت دوراف: األنثروبولوجيا، رموزىا، أساطَتىا، أنساقها، ترصبة مصباح الصمد، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، -1
 .33ص 

 .32اؼبرجع نفسو، ص  -2

 .065، ص 0111بناف، شبل مالك: معجم الرموز اإلسبلمية، دار اعبيل، بَتوت، ل -3

 .333، ص 0113، مكتبة مدبويل، القاىرة، 0، ج1اغبنفي عبد اؼبنعم: موسوعة الطب النفسي، ط -4

 .45، ص 0661فراس السواح: لغز عشتار: األلوىية اؼبؤنثة وأصل الدين واألسطورة، دار اؼبنار، سوريا،  -5

 /www.maaber.org.  01:26، الساعة 0103سبتمرب  3، 0114لغة األلواف،  –ينظر: قيصر زكا: كبو عامل أفضل  -6

 اؼبرجع نفسو. -7

http://www.maaber.org/
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ماء بيضاء واألرض سوداء ومن نستقرئ إذف كيف تتصَّت اؼبوجودات بُت األبيض واألسود، "السّ 

لوينات اليت أنشأهتا ربيعة جلطي خلفية يقظة تكّوف ىذه التّ  ،1خبلؿ عناقهما ولدت كل األحياء"
غبظاتو االنشطارية اليت تعبث باغبياة ولكن الّليل يفتح ّنارًا جديًدا  من الذي يدفع العامل لؤلسود و للزّ 

س شواظ ئ لوالدة جديدة، من ىنا نتلمّ كما الّنـو الذي يفتح يقظة جديدة، كذلك الّرحم الذي يهيّ 
 ن الواقع فانتعلها الّنص كي يقاـو صبلفتها وقمعها. رات اؼبعاصرة القوية اليت تتبطّ وتّ التّ 

ك تندفع النّبّية لًتوي "بالّسرد حاالت شعرية وبالّشعر تسرد القصص، الّنبية شهرزاد نتيجًة لذل   
ا رأتو شهرزاد ألف ليلة وليلة فهي تعيش يف عصر أكثر إيبلًما وأعمق جرًحا، اؼبعاصرة أكثر تعًبا فبّ 

 .2"فضاؤىا يتجاوز ما وبدث خلف ستائر اغبرَل إىل ما يقع يف األركاف األربعة للكرة األرضية
ة وطأتو على فالّنبّية ترى ما ال يراه أحد، فتنبئ بالعنف والقبح واإلحساس بفظاعة الواقع وشدّ   

ٍة لتمثيِل حقائق األشياء وترسيخ الّنفس، ولعّل ذلك ما أفضى ُّا إىل البحث عن اؼبطلق يف رغبة ملحّ 
 .3ن أخطبوط اؼبادة"ويف يف حبثو "عن مبلٍذ يأويو ىروبًا مىوية ثابتة سباًما كما يفعل الصّ 

ها طعم الوعد بالعثور على اػببلص وعلى اعرة / الّنبّية عباءة شهرزاد لتمنح نصّ لذلك ارتدت الشّ 
 :ىارمونيا وجودية جديدة

                                                           

 لغة األلواف. –ينظر: قيصر زكا: كبو عامل أفضل -1

 .02، ص 0101ديسمرب  03ربيعة جلطي: يف حوار حوؿ ديواّنا اعبديد، حاورهتا نوارة غبرش، جريدة الّنصر،  -2

 .16،ص 0100،الشلف ،02جغدـ اغباج: الرمز يف الشعر الصويف ، ابن القارض أمبوذًجا،  ضمن ؾبلة اؼبمارسات اللغوية ،عينظر:  -3
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فية وىي سبارس طقوس رؤيوية عرب و موز الصّ شعائر الرّ  ،يوافة/ القصيدة/ الدّ بيّ النّ يبلحظ قارئ 

وقدر أف تأوي إليها وقدر غربتها أف تثوي فيها "جلطي  ربيعة  ثبات، قدراالررباؿ والرّفض  والبلّ 
عر إالّ لغة األكواف وال وطن لو إالّ  مطلق غريباً على األرض والّلغة فبل لغة للشّ  الّشعر أف يكوف

 بقراءة ن من استكناه ما خفي من الّذات والوجود إالّ ولن نتمكّ 1اؼبكاف وال زماف إالّ مطلق الّزماف"
 :الّصوفية الّساحبة يف ملكوت الّنصز و الّرم بعض
 ةػػالغزال: 

 تقوؿ الّشاعرة : 
 ماءىالّ رفعت جسرؾ من فيض الدّ "

                                                           

 ، 0114، مسكلنياٍل للنشر والتوزيع، تونس، 0لسلوى الراحبي، ط -سَتة األلواح اؼبنسية   -" سلوىفتحي النصري : مقدمة ديواف " -1
 .03ص 
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 قليالً ...؟ ! 
 ىالّ لجمت خيولك غير األلفية 
 تدّؾ حدائق القرنفل ...؟! 
 أيّها الهزير المهزـو 
 ال تصّدؽ.. 
 عجرفة غزالة ... ليس إالّ  
 قميُصها الّضاحك بخبث... 
 ـ آخر أزراره ... يُقاو  

 .1"محنة األثقاؿ
ي صورة من ذبلّ ات اإلؽبية أو ىي "ويف فهي رمز اعبماؿ ورمز للذّ للغزالة حضور خاص يف الّشعر الصّ 

 ويف االصطبلح الّصويف كناية عن الوصوؿ إىل اغبقيقة، وتّتخذ داللة الغزالة لدى ربيعة 2احملبوب"
بنفسها اؼبغًتبة االالىية ات اعبماؿ يف الذّ  نالباحثة ع ةكتحّر الّنفس اؼبإىل جلطي اؼبسار نفسو إْذ ترمز 

 ي كيما تقاِوـ ؿبنة األثقاؿ.جلّ حَتًة وشوقًا وانتظارىا غبظة التّ 

 األجنحػة : 

 تقوؿ ربيعة جلطي :
 ل تدلّ "
 العناؽ دنيا صور مخبوؿ 
 والجناح الهش مني يئّن ... 
 أيّها الخجل المحمـو بسواده 
 .3"إلى الجحيم 

ا توصف مؤلجنحة تتخالف مع ما يكشفو اؼبنت عندلالّداللة اليت يبكن أف يتلّمسها القارئ      
وفية حلة العروجية الصّ باعتبارىا رمزًا من رموز وسائل الرّ باؽبشاشة، إذ غالًبا ما ربضر كلمة األجنحة "

 .اؽبّش منها يَِئنُ وض مغامرة العروج واعبناح ات أف ترربل وتنتقل وزب، فكيف للذّ 4قديبًا وحديثًا"

                                                           

 .000ة، ص ربيعة جلطي: الّنبيّ  -1

 .41، ص 0653صبحي ؿبي الدين: الرؤيا يف الشعر البياّ، ارباد الكتاب العرب، دمشق،  -2

 .000ربيعة جلطي: الّنبّية، ص  -3

 .306ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الّرمز، ص  -4
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   األرض: 

 للّتجلي اإلؽبي، تعبَت عن صباؿ الّذات اؼبقّدسة وصباؿ خلقها وإبداعها، تقوؿ الّشاعرة: الطبيعة سبّثلٌ 
 أمنا األرض ..."
 من بدء خلقتها ... 
 1"تهوى الّلّف والّدوراف ... أبناؤىا أيًضا 

يها، ال ايل اؼبرموزات بالفعلية اليت تؤدّ لق بالتّ بيعة وُتصادؽ عناصرىا فتتعالذلك تتماىى الّشاعرة بالطّ 
بد ؼبن يقرأ اؼبقطع أف يكتشف العبلقة اغبتمية بُت اؼبرأة واألرض اؼبنجدلة كأيقونة إيكوفينزمية طاؼبا 

 . ػ كما رأينا سابًقاػ  اعتنقتها اغبياة، االنبعاث واػبصب

  البحػػر: 

ياؽ الّصويف اؼبتناسب مع ئية ودواؽبا الرّامزة لتحمل السّ ضمن سياٍؽ متيائي زبتار الّشاعرة تراكيبها اؼبا
وسيطًا للّرحلة العروجية ... كما عري اؼبعاصر "ي البحر يف اػبطاب الشّ فوئية، حيث نلفجواتو الضّ 
وفّية وما يعًتي الّصويف من ظمأ وشوٍؽ عارـٍ الرتياد اَّاىيل وركوب اؼبخاطر بغية حلة الصّ يعرّب عن الرّ 
 .2ّري من اؼبعارؼ الرّبانية"الوصوؿ وال

 قبدىا تقوؿ :
 البحر الملهوؼ يجرىا إلى الغرؽ ..."
 .3"يِحُن إلى رُبعو المنفلت 

 عاشق مجنوف ...ويف وضع آخر: "  
 أنانيّّ ىو البحر أيًضا... 
 إف أحّب سفينة ... 
 .4"أغَرقَػْتها لهفُتو !! 

ؿ عندما يطغى ىذا الّتحوّ ،انية مركزًا حمليط األوىلثّ تتدّور دالة اغبركة على دالة الّسكوف، فُتصبح ال  
زبرج حركة األمواج عن طاعة البحر لتجّسد دالة الغرؽ وما يّولده ىذا الغوص يف اَّهوؿ من سكينٍة، 

ويف غلب الّصوفية اؼبتأخرين أيًضا األلوىية بصورة البحر، إّف البحر يف الّشعر الصّ أ"يُفّسر وإىل ذلك 

                                                           

 .50ربيعة جلطي: الّنبّية، ص  -1

 .340ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الّرمز، ص  -2

 .41: الّنبّية، ص ربيعة جلطي -3

 .56اؼبصدر نفسو ، ص  -4
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فكرة األعماؽ والّسكوف األبدي، وفكرة الغوص أو الغرؽ اليت ذُبّسد فعل الفناء أي  ر هبمع بُتاؼبتأخّ 
 .1ًتاب واالنفصاؿ( والعودة إىل حرارة األعماؽ اؼبائية األبدية"االغاخًتاؽ حدود الّذات ): حدود 

نتقالية من فالّذات الّشاعرة بلغت عاؼبها اعبديد بالفناء يف األعماؽ ؼبعرفة اغبقيقة استَجابة غبالة ا
 اؼبمكن اؼبرئي إىل اَّهوؿ البلّ مرئي.   

  الّلوف األزرؽ: 

يُعّد عامل األلواف من أكثر العوامل صبااًل وُخصوبًة واقًتابًا من عامل الّشاعرة، فوظّفت : األضبر، األضبر 
فيض الّلوف األزرؽ بشكل مست ها وظّفت القاٍل، األبيض، األسود، الوردي، الرمادي، األصفر، لكنّ 

 تقوؿ :
 عاشقاف ..."
 ِظاّلف أزرقاف ... 
 فوؽ كوكب أزرؽ وشهوة نجم أزرؽ ... 
 من أّي صوب جاءا ... 
 ِظاّلف أزرقاف ... 
 غير آبهين بانجراؼ الغناء نحو العدـ ... 
 .2"يعبثاف ِبذيل اليأس ويضحكاف 

رار واألشياء الغامضة، كما أنّو "وىذا األخَت رمز لؤلسفرتبة األزرؽ كما تراىا الّصوفية مقرونة بالبحر   
ًما بصريًا وشعوريًا، يطلع من ثنايا ؤ وبذلك ىَبلق إيقاع الّلوف األزرؽ توا.3رمز للّرحلة الّصوفية أيًضا"

إّف البراط الّشاعرة اعبزائرية يف ىذا األفق، وليد  كينة واالمتداد.العشق وقد استغرؽ يف اؽبدوء والسّ 
اختارت الّسفر مغًتبة إىل موطن وقد  يفتح الّلغة على بكارة الّتشكيل، إىل معٌت ، قادىاالظمأ الكياٍل

 نعليها احًتاًما ؼبوطن اغبضرة اإلؽبية. وعشقها، خالعةً  يهاا، ذبلّ لوهتخ
 

ىل إالّنسوية مقصورة على اػبروج من الغرض الّنثرية الت اليت طرأت على القصيدة مل تكن الّتحوّ     
عبَتية اعباىزة إىل الّتشكيل ، وإمّبا رافق ىذه الّتحّوالت ؾبتمعة ربّوؿ جذري شكاؿ التّ الّتجربة ومن األ

                                                           

 ، منشورات عكاظ، 0، نقبل عن عبد اغبق منصف: الكتابة والتجربة الّصوفية، ط306ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الّرمز، ص  -1
 .111، ص 0655الرباط/اؼبغرب،       

 .033ربيعة جلطي: الّنبّية، ص  -2

 .304ص  ؿبمد كعواف: التأويل وخطاب الّرمز، -3
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صبح متحرًّكا قلًقا يتلّوف أثابًتا تزخرفو العبارة ، بل يف اؼبعٌت ويف نظاـ الّتصوير ، فلم يعد اؼبعٌت مستقرًّا 
الكتابة من ىذا ،وتتشّكل بتبلوين الفضاء باعتباره مساحًة رمزيًة وطقًسا زبييلًيا تتكّوف فيو الّصورة 

ويبلت تتوؽ إىل أكتابة واعية بذاهتا أي بكوّنا لعًبا فنّػًيا قوامها الّتجريب واالقامة يف مفًتؽ التّ ،اؼبنظور 
وإىل إعادة كتابة تاريخ  انطولوجي للغياب القسري للّذات بشكل  تأسيس الّنص اؼبغاير واؼبختلف

 تتوّسل بالّلغة. سري/علٍت وفق شعائر 

 



 

 

 ر اب :ال صل ال
في قصيدة الن ثر    يا يقـاعالت ش يل  

 سويةالجزائريةالن  
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 نظومات اؼبواخًتاؽ  ،أّف اإلبداؿ الّنصي الذي اقبّر عن تنسيب العبلئق بُت الّشعر والّنثر ال شكّ       
أفق ذبديدي يليق بالوعي ما بعد اغبداثي يف ظّل  عرية اليت حفل ُّا الّنصغَّت يف سّلم قيم الشّ  الّلغوية

 الّنثر.الّدائم ىو ثورة أتت بانبجاس قصيدة  داؼبتحّوؿ، ىذا االرتدا
َّت دائٍم وضروري لنقل اؼبمارسة صة تشيٍّد إيقاعها كتيبدو أّف اَّاوزة على ىذا الّنحو ذبربة ملحّ و  

ذبسيًدا لشعرية "ال ذبيء من الوزف والقافية  1عرية "من حتمية الوزف إىل احتمالية اإليقاع"الشّ 
قة الكبلـ اإلهبابية والّذيوؿ اليت وإمّبا ذبيء من "عبلئق األصوات واؼبعاٍل والّصور وطا 2رورة"بالضّ 

 .3دة"نة اؼبتعدّ ىا من األصداء اؼبتلوّ ءذبّرىا ورا
عشيق الّداليل الذي هبمع ًة وإوباًء، ينّم عنها التّ الّنسوية رق  الّنثرية  إّف تبشَتًا كهذا يبنح القصيدة    

ب ءالّداخلية اليت تتثا تووالّصوت باؼبعٌت حينذاؾ ندرؾ أنبية اإليقاع ودينامي ،اغبروؼ بالكلمات
ق اإليقاع بالّظبلؿ تكرارًا وتقاببًل يف فضاء يبلغ منتهاه من الّتشكيل والّصياغة الّلغوية "سواء أتعلّ 

قصيدة ،4قيامو يف الّنص بأكملو"ـ الّنغمية الّداللية دبفرده أـ دبوضعو يف سياؽ اعبملة واؼبقطع، أما
 .5تلغيو ولكنها ترفض الوزف باعتباره معطًى جاىزًا""ال ترفض اإليقاع وال  -ايلبالتّ -الّنثر  

 ،يف نٍص ال يعرؼ االستقرار اعرات اعبزائريات ضالتهنّ عري، وجدت الشّ ضمن ىذا الّنمط الشّ    
ر، الرّفض عرية عرب االنفبلت، االنفتاح، الّتحرّ مّرد اليت تشّد الوحدات الشّ مشحوف بأسئلة اػببلص والتّ 

ما  ، وىو من دوف شكٍّ 6ؽبجُت أمكننا مشاىدة "فيديو كليب بالكلمات"وحبكم اؼبزج ا ،واػبروج
 ة: سنحاوؿ الوقوؼ عنده من خبلؿ اإليقاع ىذه اؼبرّ 

 التّناغم الّشكلي: -1
ات قمقوماتو من اإلشرا جديًدا يستمدُّ  إيقاعاً  ،بالّتجاوزات ىتطرح قصيدة الّنثر باعتبارىا أرًضا ُحبل   

"ذبربة أحالت الّتفجَت ؿبل ،ة ؼبقًتحات الّشكل يّ هتا الّشكلية كاستجابة طبيعالّداخلية للقصيدة ونزوعا

                                                           

 .51صبلح بوسريف: حداثة الكتابة ، ص  -0

 .054أدونيس: الثابت واؼبتحوؿ، صدمة اغبداثة، ص  -0

 .003أدونيس : مقدمة الشعر العريب، ص  -3

 .014إبراىيم رماٍل : الغموض يف الشعر العريب اغبديث، ص  -1

 .11، ص 0101ار اؼبغاربية، وجدة، اؼبغرب، ، شركة مطابع األنو 0الطيب ىلو : ببلغة اإليقاع يف قصيدة النثر، ط -2

 .330عز الدين اؼبناصرة : إشكاليات قصيدة النثر، ص  -3
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فسَت ويفيدنا ىذا الكبلـ أّف قصيدة الّنثر تعتمد على صورة موسيقية نفسية ؤيا ؿبل التّ الّتسلسل والرّ 
 .1ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالّتجربة الّشعرية"

وموقعها و"على األشكاؿ اليت تأخذىا وتتحّوؿ ُّا داخل ا االىتماـ بالّصيغ الّتعبَتية ذلك يعٍت حتمً 
 ، ويتضّمن ىذا اَّاؿ الّلغوي أبعاًدا إيقاعية تظهر على مستوى :2ؾباؿ لغوي ربدده مساحة الّنص"

 .شكل المفردة كحضور لغوي صرؼ 

 ىندسة البنية. /طبيعة ىذا الحضور 

تبلؼ القائم على حركة الئىذا ا،ّشكل إذ يرتكز اإليقاع اؼبلّح على تشابك الّداللة والّصوت وال
حو نات الّداخلية للّنص يشّكل لنا الّنسق  اإليقاعي للقصيدة الّنثرية/اإليقاع الّداخلي، كما نوضّ اؼبكوّ 

 يف اؼبخطط: 

 
 

 الّنسق االيقاعي للقصيدة الّنثرية

دة الّنص الّلغوي اليت من اؼبؤّكد أّف ىذا الّتناغم الّشكلي الذي أيقظ صبرة الّشعر يف الّنثر وفق ما
 تتفاعل مع اشًتاطاتو يف بناء الربامج اإليقاعية نفسره من خبلؿ:

                                                           

، دار الفكر 0منيف موسي: نظرية الشعر عند الشعراء يف األدب العريب اغبديث من خليل مطراف إىل بدر شاكر السياب )دراسة مقاربة(، ط -0
 .353، بَتوت، ص 0651اللباٍل، 

 .012مد جابر: قضايا اإلبداع يف قصيدة النثر، ص يوسف حا -0
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 .إيقاع اغبرؼ 

 .إيقاع اؼبفردة 

 .إيقاع اعبملة 

 

 إيقاع الحرؼ:  -1-1
إيقاعية يف اؼبفردة / الكلمة، إذ يندرج ضمن دائرة اإليقاع الّداخلي،   اغبرؼ أصغر وحدة عدُّ يُ        
اعبمالية من الّتوافق الّصّو داخل البنية أو اغبميمية اليت تنهض ُّا العبلقة بُت  يكتسب قيمتوكما 

الّصوت واؼبعٌت أو ذبانس وتنافر األصوات النّاذبة ما يوّلد إيقاعية ـبتلفة، تربىن عن جدواىا وحيويتها 
واغبالة الّنفسية ،من جهة حُت تنزؿ اؼبفردات منزلتها الّداللية البلّئقة دبا يتوافق والّسياؽ العاـ للّنص  

عر ىو اَّاؿ الوحيد الذي زبلق فيو رمزية األصوات آثارىا وإمّبا للّشاعرة من جهة أخرى، إذ "ليس الشّ 
ريقة ة وتتمظهر بالطّ ة إىل جليّ وت واؼبعٌت من عبلقة خفيّ ىو اؼبنطقة اليت تتحّوؿ فيها العبلقة بُت الصّ 

 .1اؼبلموسة جًدا واألكثر قوة"
األمر الذي  ،األفق، تسعى الّشاعرة اعبزائرية إىل كشف جزئيات عاؼبها الّضبايب ىذا  اريف إط   

رجاء استدعى تفعيل اغبركة اإليقاعية وتكثيف الطّاقات اإلهبابية، ومن مباذج ىذا االحتفاء، تقوؿ 
 :رنّة الّشجنديق يف قصيدة الصّ 

 !!وتسألني عن دمي المفصود منك...يا..."
 الواجف الخطوات في انبهاؽ الفجر

 اء الحزين..سفي لغو الم
 الغيم الماطر الُمقل...في ارتعاش 

 ترمقني عيناؾ...
 ممتطًيا ورطة الّسؤاؿ ..
 أحاوؿ رتق أماسّي البوح

 وصهيل الكلمات...
 أمّشط أرصفة ..

 !تتململ خانعة تحت قدميك  
                                                           

 .21روماف جاكسوف: قضايا الشعرية، ص  -0
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 !تجرُّ جرًحا مثقالً بالاّلءات ..يا..
 خرافّي ىذا الغموض..

 لم المحترؽ المدىىذاالح
 ىذا الّدبيب المتدحرج على صدر الّليل

 وىذه الّشفاه الّراعشة..؟؟
 ترنو لحظة لثم من قناع اآلت
 1لعين ىذا الّلحن الجنائزي...

يتأّسس مقطع الّشاعرة على الّتكثيف يف استخداـ أصوات اؼبّد الّطويلة، ذات اؼبخرج اغبنجري    
حرفًا  (06ب)لي مع اغبضور القوي ألصوات اؼبّد اؼبفتوحة وتسخَتىا يف إثراء الّنظاـ الّداخ

 ٍل،(0)،واؼبكسورة(سا،عا،ىا،فا،خارا،(0)حا،(0)ال،(0)(وا،0(ما،)3(آ،)3(نا،)3(يا،)3ذا،)(1))
 ثبلث مراتٍ عشَر حرفًا، أّما اؼبضمومة فًتّددت  ثبلثة( بلغت ىيي،ع،يبي،سي،مي،ز (0)يف،(1)

 و(.نو، مو، صفقط )
ا متميّػزًا، كما طبعو خبصائص ع الّصوت اؼبمدود اؼبفتوح منح الّنص، شعاًعا إيقاعيً لذا فإّف شيو    

ظ والّنطق وبالّتايل مزيًدا من اؼبّد اليت سُبّد بسبب ضعفها فتستغرؽ زمًنا أطوؿ يف الّتلفّ  اّتساع ألف
الفتحة أّخف وَسَنُد ىذا الّضعف، أّف ،وإف زالت تطّلب األمر ـباضاً  زوؿتاؼبعاناة اليت تطوؿ وال 

اغبركات وأضعف أصوات الّلُت من حيث الوظيفة الّصرفية داخل الًّتكيب، فبّا هبعل اإليقاع بطيًئا 
مًتاخًيا، فتفرض على القارئ قراءة األبيات بتمّهل وتأفٍّ، ولو أراد اإلسراع ما تيّسر لو ذلك، وىذا 

ّشكوى مفّسرًا ما تعّرضت لو الّذات من ها األلف من األنُت واليتعالق مع اغبمولة الّرمزية اليت يبثّ 
 وحشٍة وشوٍؽ.،معاناة 

عبلمة قيومية أّما اغبركة األفقية اؼبائلة فعبلمة تكوين،إذ يعّلل ابن  ة األلفومن جهة فإّف استقام   
وهبيب عن الّسؤاؿ األربعُت يف الفتوحات اؼبّكّية، وىو "   عريب جعل العرب األلف مبتدأ اغبروؼ،

ف مبتدأ اغبروؼ؟اعبواب ألّف لو اغبركة اؼبستقيمة وعن القيومية يقـو كّل شيء،فإف كيف صار األل
ويبدو أّف ؽبجة ابن عريب تستبطن إقراًرا .2قلت إمّبا يقع الّتكوين باغبركة االفقية، فإنّو ال يقع إالّ دبرض"

 .3يبّثل شرط اػبلق والّتكوينمن حركة اؼبيبلف اؼبرتبطة حبواء معترباً إياىا مرًضا، وأّف مرض اؼبيبلف إمّبا 
                                                           

 .48،ص2008لعشق األضبر ، عن وزارة الثقافة ،موفم للنشر، اعبزائر،لرجاء الصديق : فواصل  -1
 .122،دار صادر،بَتوت ،د ت، ص 1،ط2ابن عريب :الفتوحات اؼبكية ، ج -2
 www.brachylogia.com،22:22،الساعة:2017ماي13شكل من أشكاؿ الّتعبَت الّرمزي،مقاربة انشائية،  اغبرؼ:حياة اػبياري -3
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عرب البوح واالعًتاؼ اؽبامس يف  وبالّتأكيد يرتبط ىذا الطّغياف الّصّو "بالبعد اإلخباري اؼبمتدّ    
جات الّصوتية واليت سانبت يف الّتعبَت عن دواخل الّنفس خطاب أنثوي رقيق ... كاف وراء ىذه الّتموّ 

 .1ونقلت ىذا اإلحساس إىل دواخل القارئ"
وتتجاوب مع القصيدة اليت  ،صّ تتناغم ياء اؼبّد مع الّتيار الّشعوري والّنفسي يف مسار النّ  مثلما    

ترـو إليها الّشاعرة؛ إذ تنطلق الياء من اعبوؼ الذي ينقطع ـبرجها فيو وتنتهي بانقطاع ىواء الفم 
اإليقاع ُيساير اغبركات وت اعبويف اؽبوائي دوف أف يعًتضو أّي عائق، ىذا حُت يأّ اؼبّد يبر الصّ 

الغماـ  فيساعدىا اؼبّد على االنطبلؽ لكن كبو  ؛الّداللية/ أنّات الّشاعرة اليت تنبعث بصعوبة وتثاقل
فسية اؼبنقبضة اليت تزيد اغبالة النّ  ن، فضبًل عوالرّاكض بُت آالؼ اغبكايا،نواع الّتخـو أاؼبسربل بكل 

 من تثاقل اإليقاع يف اؼبقطع.
الّتعاشق بُت الّصوت واؼبعٌت يبذؿ كّل مفاتنو الجتذاب القارئ إىل معبد الّشاعرة "وبُت  يبدو أفّ    

شفتيػ)ىا( ولسانػ)ىا( أظباء وحروؼ واشتقاقات جديدة ألشكاؿ عبادتػ)ىا( اليت تتجّدد كّل 
" مزاً ا الّلغوي، ليستحيل ر هعلى ىذا الّنحو يكّف اغبرؼ عن كونو ؾبّرد عبلمة اعتباطية يف نظام،2يـو

  (brachylogie    .)أو شكبلً من أشكاؿ االبراخيليا

 :لكلمةإيقاع ا  -1-2
، ىوذا، تبدأ 3"فمن اغبروؼ اليت يسكن بعضها بعض إىل اغبروؼ اليت يرّكب بعضها بعًضا"   

 ثاعبديد، وتتبد ى الّصورة الّنفسية والّشعورية حيالّتوزيع  أليفية للبنية اإليقاعية ضمن الّسلسلة التّ 
ز ُتوكل الّشاعرة أمر اإليقاع إىل اؼبزاوجة بُت الّلغة والّنفس واالنسجاـ بُت إيقاع الّلفظة ومعناىا، ليعزّ 

 اإليقاع الّداخلي للّنص من حركة الّتكرار الّلفظي للكلمة.
يف مرونة كبَتة  من ذلك أّف اؼبفردة "تكتسب أنبيتها أواًل من طبيعتها كمفردة، وذلك دبا يتوافر ؽبا    

ا "ال سواء حرفًا أو اظبًا أو فعبًل أو صيًغا صرفية مشتقة وثانيً 4التشكيل الذي يتسٌت ؽبا الظهور بو"
 .5عة فيها"تكوف ذات شأف إذا نظرنا إليها خارج خصائصها اإليقاعية اؼبتوضّ 

                                                           

 .13الطيب ىلو: ببلغة اإليقاع قصيدة النثر، ص  -0

 ، بتصرؼ.63، ص 0664لطفي عبد البديع: الشعر والّلغة، -2

 يف االحجاـ اػبطابية. الّصغرو االبراخيليا عبارة يف أصل الببلغة اليونانية ،تعرؼ القصر يف اػبطاب 
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 .246يوسف حامد جابر :قضايا االبداع ،ص  -4
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ومة االنزالؽ وعلى ىذا تتوّسل الّشاعرة اعبزائرية يف قصيدهتا الّنثرية أقصى طاقاهتا اإليقاعية ؼبقا     
إىل الّنثر واالرتفاع إىل مستوى الّشعر يف ؿباولة الّتوسيع اؼبفهومي للمفردة وتعميق دورىا اإلببلغي، 

 1ويأّ القارئ كي يشّم رائحة كلماهتا ويعرؼ كيف تتوازف اغبروؼ أو زبتلّ 
 :الفعػػػل -أ

 : حيث ق أثره عم  يُ اع، و ل اإليقفع  يُ استناًدا على الُبٌت اغبّية اليت تتوّىج داخل الّنص، 
 المفردة = الحضور الّلغوي )داللة + إيقاع(

تؤّثث شهرزاد بن يونس نّصها وؽبا أف تستعَت عناصر مكرىا من الّلغة وغوايتها من اإليقاع ىنا ،
 وللمتلقي أف يشتهي أجبدية ىذا الّتكوين وقد مّدت أغصانو العاشقة تقوؿ:

 قلتها ورحلت 
 د أحببت ة ققلت أّنك ألف مرّ  
 جسًدا ...  

 شفتين ذابلتين وأقسمت ... 
 صّدقت أّنك تخوف الجميع 

 وغير عيني ما أحببت  
 قافيتنا في الوحل تمضي  
 –قلتها وكذبت  –غبية أنا  
 أو تدري ... ؟  
 ألّني امرأة تؤمن بالحب  
 بعفة شرٍؼ  
 لوالىما ما كنت خالدة  
 لست أىابك رجاالً ...  

 من شمع يذوبوف 
 عن وقع الخطي يذودوف  
 سئمت ... 

                                                           

،ص 1989ر البيضاء،اؼبغرب، ،النجاح اعبديدة، الدا2ينظر: روالف بارت وآخروف، يف اصوؿ اػبطاب النقدي اعبديد ، تر وتق :أضبد اؼبديٍت،ط -1
44. 
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 1كت.تحبني شريفة تمسّ  
ع، حيث تتماىى األسطر مع حشِد اؼبقطع تستشعر إيقاًعا داخليًا يشاكس حالة الّتوقّ  أوأنت تقر    

األفعاؿ لتؤسٍّس استجابات جديدة )داللية، إيقاعية(، ما يسوّغ اشتغاؿ الّنص على اإليقاع اؼبتعّدد 
( قاؿ( اؼبسند للفعل األجوؼ )قُلتَ ؾ / ضمَت الفاعل يف )فع اؼبتحرّ الذي يفرضو ضمَت الرّ 

ر على امتداد الّنص فبّا هبعلو قطب اغبركة اليت تدفع العناصر الّنصية اإلخباري، واؼببلحظ أنّو يتكرّ 
 عدية اؼبوايل.مع ضمَت فعل التّ  تواألخرى، كذلك يتبادؿ فاعلي

 ائم على إيقاع صّو ناجٍم عن اعبمع بُت األصوات :(، الق)قاؿن اؼبقطع بالفعل األجوؼ يُدشّ 
 ي بالّصبلبة والقساوة(. ح: حرؼ شديد ؾبهور انفجاري )يو القاؼ*       
 دة والّرخاوة )مزيج الّتماسك والّليونة(. ط بُت الشّ : حرؼ ؾبهور متوسّ الّـال*       
 نة(.راوة والّليو وس انفجاري شديد )بُت الطّ م: حرؼ مهاءتّ ال*       

واؼبخرج العريض لبلـّ  ،أو االنفتاح   االنفجار فجأةً  طق مثّ وت عند النّ وانسيابية اؼبخرج من اكبباس الصّ 
تشّد تكوينات ،فالزمة إيقاعية ناصبة عن فاعلية اغبروؼ فيما بينها  يشّكلإذ كونو أوسع اؼبخارج، 

 ية يف ربريك عناصر الّنص األخرى.إذ بدى أنّو يبتلك أنب،الّنص إىل بعضها نتيجة فعل القوؿ اؼبذكور 
(، فعلى اؼبستوى تأحببا بارزًا ربّدده اؼبفردة البنائية اؼبوالية )إيقاعً  الّشاعرةكذلك، يؤّسس نص 

ا لذلك فصيغة الفعل ال ربتاج لواسطة ( الّداؿ على الّتعدية استنادً تأفعلالّصريف وردت على وزف )
عري، ال زبلو من داللة ّتعدية يف الفعل اؼبشّكل للّسطر الشّ ال ، كما أفّ أو مساعدة بل تتعّدى بذاهتا

وفاعلية تعمل على خلق تناغم ينسجم واألثر اغبّسي اؼبتكّوف، فاألنا األنثوية اؼبتكّلمة تقاِوـ وتتعّدى 
 كّل اؼبسافات وتتجاوزىا حىت وإف جار عليها بالُبعد:

 ي أنا ... ذىي " 
 وإّني باقية 

 .2" ك بدربي ما بقيتولكنّ  
راظبًة يف كّل غبظة إلتماعاهتا، ،عري قس الشّ على ىذه األنساؽ اإليقاعية تشّكل األنثى ىيئة الطّ   

( يف الّنص  متجاوزًا أنػامَت )فاربًة أزرارىا كْيما تتنّفس من خبلؽبا الّداللة، يف ىذه الفجوة يتحّرؾ الضّ 

                                                           

 .22،23شهرازاد بن يونس: والبحر أيضا يغرؽ أحيانا،ص ص -1
 .24،ص اؼبصدر نفسو-2
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الّصوتية، وما يوحي بو ىذا الّتكوين، إذ  داللتو اؼبقّيدة إىل دالالت حيوية يفرضها الّشكل واؼبقاطع
 صّور اعبديد الّتمييز بُت الّضمائر داللًيا وخطابًيا وأجناسًيا.يقتضي التّ 

" وعرب منأنا وأنت وساعة الزّ ( بالّذات الّشاعرة اؼبتكّلمة، ابتداًء من العنواف "أنػابذلك يرتبط )   
باقية( أو استعماؽبا لياء  إنيّ امرأة،  يأنّ ، ؿأناة ) غبية ظيالقرائن الّتعبَتية والوسائط الّلغوية والّتلفّ 

يف صوتيات الّضمَت، فهو تًتاكم  حّوؿ بعاد ىذا التّ ، أ( عيني، شرفي، كرامتي، دربياؼبتكّلم )
سيميائيًا يرتبط بالّذات اؼبتكّلمة الفاعلة / القادرة على إثبات وجودىا / انتمائها وىويتها، واؼبنتجة 

موخ والّتعايل وفق اؼبّد الّصّو لؤللف كأيقونة ؿبّملة بالشّ  ىو ر ىذا اغبضور الفّعاؿطّ يؤ ا ومللفعل، 
استقامتو بُت اغبروؼ، وىذا يف  مع شكلو، فبل مشابو لو  ؤجات اؼبعٌت اإلحايل، وىو بذلك يتواطتدرّ 

 (: أنتَ مَت )ى فيو الضّ فرض وجود مستمع / ـباطب ذبلّ يالوضع 

 
الّصفاء يف الرّبط بُت حدث اػبلق وحدث الكتابة يف الّنسبة إىل الّزوجية، لك اجتهد إخواف لذ    

وشرحوا ىذا البعد الوجودي  (حّواء)واػبّط اؼبقّوس رمزًا إىل (آدـ)بُت اػبّط اؼبستقيم رمزًا إىل 
بينهما ومنهما وعنهما ترّكب ىذه اغبروؼ حىت بلغت إىل ّنايتها  بقوؽبم:"خطاباف ال ثالث ؽبما ومن 

وحّواء عليهما الّسبلـ ،وذلك من اػبّط  ـوث االنس كّلهم من الّشخصُت الّلذين نبا آدكحد
 1رة واػبّط اؼبقّوس الذي ىو ؿبيطها"ئاؼبستقيم الذي ىو قطر الّدا

ائرة / نصف الكوف( حيث )نصف الدّ  الّنوفمَتين يف الّرحم الذي يرظبو فلك ل ىيويل الضّ وتتشكّ    
كوينية وىي أيًضا تلك ائرة التّ وف "ىي الدّ يبومة / الّنماء، فالنّ قطية / الدّ رهتا النّ تتوامض نواة اغبياة أو بذ

مَتين للضّ  هاأي أّف الّشاعرة هتدؼ بتوظيف 2فظة اإلؽبية اليت تكتسب األشياء منها شيئية وجودىا"اللّ 
 األنثى:وبُت اغبرؼ واؼبفردة تولد كينونة  3اد"عبَت عن حاؿ االربّ )أنػا / وأنت( إىل "التّ 
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 .318ؿبمد كعواف : التأويل وخطاب الرمز ،ص  -3
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 الّتواشج الّنغمي بُت الكلمات واغبروؼ، يعّمق الّنصاف إيقاعهما على مستويُت : اعرب ىذ
 داللة األصوات.و كرار ظ الّصوتي            التّ الّتلفّ *        
 إليقاع الّصوتي            حركات الحروؼ.ا*        

 :الّنص ي للمفردة إيقاعكذلك تعّمق البنية اؼبقطعية والّنرب الّلغو 
 

 
 

من اليسَت أف نتبُّت الّنرب االرتكازي الذي ذبّسده البنية اؼبقطعية لؤلفعاؿ واليت تتشّكل يف أغلبها    
ز فاعلية اإليقاع " حيث تًتكّ ومن مقاطع طويلة تكّثف الّداللة وتبلور الفاعلية الّذاتية اؼبّنوه عنها 

 .1اليل"الدّ ر على اؼبستوى وتّ ف نسبة التّ تتكثّ 
كما وبّقق  الّتفاعل الّصّو على مستوى الكلمة أثره الفاعل حُت يتعّدى مستوى البنية الّلفظية إىل 

ملة والّنسق الكّلي، فالّشاعرة تعي ىذه القضية الّصوتية فاعتمدت اإليقاع الّتناويب بُت اَّهورة اعب

                                                           

االيقاعي يف شعر عبد الوىاب البياّ ، دراسة يف اعبذور اعبمالية لبليقاع، أطروحة دكتوراه، جامعة اغباج ػبضر ،  مسعود وقاد: صباليات التشكيل -1
 .295، ص 2010،2011باتنة ،اعبزائر ،

 نواة الحياة
 الذّكورة + األنوثة  

 ا
 ادي / مّد صّو قي

 مشوخ / استعبلء

 ت

 أنػ
 تاء مبسوطة، حرؼ

 غَت مستقر وبّرؾ
 وتليظهر الصّ 

= 

= 

⁺ 
= 
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ر الّشعوري احملتدـ والّتفاعل مع والّتعبَت عن الّتوتّ اخلي إلثارة اإليقاع الدّ ، واؼبهموسة الّشديدة والّرخوة 
 احمليط والعامل اػبارجي ونقل تفاعلها إىل القارئ عرب الّنص.

ع يف اإليقاع الّداخلي عمدت الّشاعرة إىل ظاىرة صوتية أخرى تقـو أساًسا على وألجل الّتنوّ    
كرار اؼبعجمي ريف القائم على التّ وازي الصّ ػ "التّ استبداؿ اؼبراكز اؼبونيمية وتبادؿ اؼبواقع واألدوار نتيجة ل

 :بن يونس تقوؿ شهرزاد 1لكافة الّدواؿ واليت زبتلف شعريتها"
 "ىي ذي أنا     

 .2وطني شرفي .... شرفي وطني" 
بعدىا الّصّو ومستواىا إثراء إذ سبيل حركة البنية اؼبزدوجة إىل زبصيب اإليقاع واستثمار قيمو يف 

 رًا يف بنية اإليقاع.ىو أكثر ذبذُّ   الّداليل الذي
 :االسػػم -ب
ذات تأثٍَت يف نفسية اؼبتلقي من خبلؿ صيغو الّصرفية وأوزانو  يبتلك االسم كذلك قدرة إيقاعيةً    

يف ربقيق إيقاع اؼبفردة من خبلؿ ىذا  هيبكننا إبراز دور و القياسية والّسماعية ومشتقاتو اؼبتعّددة، 
  اؼبقطع، تقوؿ الّشاعرة:

 الجسد يكتب إيحاءه 
 على شفة الواجهة ..  

 مسامات الخطي العابرة 
 في وىج العاصفة  
 !ى العتبات الجسد يتخطّ  

 وكل العتبات لظى .. 
 إالّ عتبة القلب المحايد 

 !عن ىمس الذكريات 
 أيّها العابرين ضفاؼ الحلم،  
 !والغياب  

 تة المو قد أز المتوسّ 

                                                           

 .66الطيب ىلو : ببلغة االيقاع، ص -1
 .24بن يونس : والبحر أيضا يغرؽ أحيانا، ص رزادشه -2
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 . 1!والخراب 
 ع األظباء اؼبوظّفة يف ىذا اؼبقطع إىل ُبٌت تتشاكل صرفًيا وداللًيا:كما نبلحظ، تتوزّ 

 

 فَػَعٌل، فَػْعٌل ، فُػُعلٌ  اسم الفاعل الجمع
 فاعلة 
 ما انتهى بتاء

 حرؼ مدّ  ووثاني
 ِفعاؿ/َفعاؿ

 

 س.ج. مؤ
 مسامات
 عتبات
 ذكريات

 
 

 ؿُبَاِيد
 متوسٍّدٌ 

 

 
 فَػَعلٌ 

 
 َجَسدٌ 
 َوَىجٌ 

 
 
 ةواِجهَ 
 عاِبَرةٌ 
 ةٌ عاِصفَ 

 
 

 ِغَيابٌ 
  َخرَابٌ 

 سذ.ج. م
 

 العابرين
 
 فَػْعلٌ 

 َىْهسٌ 
 قَػْلبٌ 
 َمْوتٌ 

 اػبُطى ج. ت
 أزقة

 ُحُلمٌ  فُػُعلٌ 

 
وزبلق يف ضوء اغبضور القليل ،ي بالّسكوف والثّبات واالستقرار ضكبن قبالة تكوينات اظبية، ترت   

ة من الّتشاكبلت الّصرفية يالّداللف فقط(، إيقاعها اػباص، حُت نلحظ خّفة اغبركة للفعل )فعبل
الواردة على صيغة )فعل(، ما أسهم يف رسم معامل اإليقاع القائم على اإلنسجاـ بينها داخل اؼبقطع 

ة بأردية نبسية تنطلق من مدائن الّذات فإذ ترِد كّل من )نبس، قلب، ُحكم ....( ضمن دوائر مغلّ 
 وأقاصي أنفاسها.

غلب األظباء اؼبوظّفة على الّنحو الذي يُعّدؿ البوصلة من اإلفتقار أيف  ف يستعَت باإلضافةأللّنص و   
 أخرى: الّداليل والًّتكييب إىل الثّبات مرةً 

                                                           

 .20،21،ص ص 2002، منشورات ارباد الكتاب اعبزائريُت،دار ىومة، 1طخَتة بغاديد: فبرات الغياب ، -1
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كذلك تؤّثث )األلف( يف األظباء اؼبصوغة على وزف )فاعلة( امتداًدا لؤلشياء الفاعلة / اؼبتعالية،    

دة بالعامل احمليط، وىذه الّصفات متولّ  ومنفعلةً  اعلةً مة بوصفها فات اؼبتكلّ تأكيًدا للحضور البارز للذّ 
فعل، ففي امتداده انتقل الفعل من كونو حدثًا إىل المن إشباع فتحة اغبرؼ األّوؿ الذي يبّثل وجو 

اسم لو صفة تسمو فوؽ زمن اغبدث، لذلك يتجّلى األلف كيانًا فبيّػزًا متواطًئا مع شكلو ؿبّمبل 
رة على االقباز، ىوذا تتفّجر اؼبفردة بطاقاهتا اإليقاعية الفاعلة، حُت تطّل بالّتصاعد واالمتداد والقد

 من غبش اإلوباءات.
فظ داللة فوؽ داللتو اوية تتبادؿ األدوار بُت اؼبفردة واإليقاع "ذلك أّف اإليقاع يعطي اللّ من ىذه الزّ    
بداعي، فالّلفظ خارج اإليقاع ح الّدور اإليقاعي لّلفظ داخل الّنص اإلاىرة اغبرفية ... يًتجّ الظّ 
فسية اليت وبملها داخلو يستوي يف ىذا األمر اغبرؼ حنة النّ اللية والشّ عري ال وبمل نفس القوة الدّ الشّ 

 .1واالسم والفعل"
 
 :لجملةإيقاع ا  -1-3

ا ، ذباوزً 2ي"عدّ يقـو إيقاع اعبملة / الًّتكيب على ربويل االذباه "من مبدأ الّلزـو إىل مبدأ التّ    
ف إاّل بتفجَت كّل فبكنات الّلغة دة ال تتوقّ ظمية اؼبغلقة، حينما يّتخذ مظاىر متعدّ حديدات النّ للتّ 

 وتية وـبتلف أشكاؿ الفراغات.وازنات الصّ كرارات والتّ باستدراج التّ 
ات تغدو اؼبفردة أىّم عنصر حركي داخل عمود اعبملة الفقري، وتظهر من ىذه اػبصوصية بالذّ    

م يف نسق اػبطاب )اختيار الكلمات وتركيبها( ما يعٍت أّف حراؾ اؼبفردة يقاع على الّتحكّ قدرة اإل
ر س اإليقاع الّداخلي الذي "يتوّلد من سباس الكلمات، فتتفجّ كيبية ىو ما يؤسّ ياقات الًّت داخل السّ 

 اللة.توّلد الدّ ت إثر ذلك 3وتتحّوؿ طبيعة أجسادىا من خبلؿ برؽ شعري كثيف"
                                                           

 .53الطيب ىلو : ببلغة االيقاع ، ص  -1
 .153صبلح بوسريف : حداثة الكتابة يف الشعر العريب اؼبعاصر ، ص  -2

 .42، ص 0652، دار اآلداب، بَتوت، 0عبد العزيز اؼبقاٌف : أزمة القصيدة العربية، مشروع تساؤؿ، ط-3
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لة يف إطارىا  يرى يوسف حامد جابر أّف إيقاع اعبملة "يقـو أوالً على حركة عناصرىا اؼبتشكّ  وىنا     
 1اؿ الّنصي"اَّهاهتا داخل كجملة كما يقـو ثانيًا على حركة اعبملة ذاهتا ككتلة حركية وعلى توجّ 

والفعاليات  ربنبية النّ بلت اؼبقطعية وأشكّ بلهتا "دبا فيها التّ قاطعات اعُبملية وتشكّ وما وبدث نتيجة للتّ 
ح أ من اػبصائص اليت تُعّمق مفهـو اإليقاع يف الّنص وتوضّ ل جزًء ال يتجزّ اللية اليت تشكّ وتية والدّ الصّ 
 2اىو"اذبّ 

 ( لعدالة عساسلة:رجل عموميل ىذا اؼبقطع من قصيدة )لنتأمّ 
 " للبحر صمتو 

 ولقلبي صوتو  
 ار لألصابع والنّ  
 ها التي نسيت حسّ  
 وعيها  فقدت 
 األحاجي التي تقاـو الموت  
 واألماكن الموحشة  
 عة في فمي ... في دمي ... في المدى موزّ  

 عندما كاف يقسم بالحب 
 بالملح الذي سوؼ نأكلو  
 بالغرفة التي سوؼ تجمعنا  
 و سيغلق بابها .... أجفانها .... أذانها يعدني أنّ  
 افذة لنّ يفتح بحره .... قلبو .... نبضو ... على ا 
 يقسم بالذي  
 لم يكن بيننا  
 .3اعة العاشرة "كانت السّ   

                                                           

 .032يوسف حامد جابر: قضايا اإلبداع، ص -1

 .033اؼبرجع نفسو،ص -2

 .010،013،011عدالة عساسلة : يـو إضايف للقيامة، ص  -3
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تنساب القصيدة آف سبثّلها جارفًة معها توزيعات إيقاعية متداخلة، منتهكة الّداؿ احملوري يف العرؼ    
 .الّنسوية الّشعري، حيث تغدو اؼبباغتة والّلعب دبفاصل اؼبعٌت امتدادا عبلئقًيا لطبيعة قصيدة الّنثر

أخَت بعبلقات الّتقدَل والتّ  –كما ىو واضح   –ترتسم معامل إيقاعية ىذه القصيدة لعدالة عساسلة  ناى
ا يشَت إىل سبوّج كيبية والّصرفية والّداللية( ثانياً، فبّ كرارية )الًّت التّ  لبٌتاليت تصّدر ُّا اؼبقطع أواًل وحبركة ا

فق الّشعوري، ويف غبظة التقاء اؼبسارين تبدأ ة مع الدّ اإليقاع تبًعا لطبيعة تشكيل اعبمل اؼبًتاصّ 
 ي.تناغمات اؼبقطع بالّظهور والّتجلّ 

 لقلبي( و)للبحر صمتو) تُتنستطيع تلّمس أصداء اإليقاع اؼبنشطر، من طبيعة تشكيل اعبمل  
قيم داللية تُلقي بضوئها على اغبركة ب(، حيث زّودت حركة اػبرب اؼبتقّدـ على اؼببتدأ الّنص صوتو

 دفاعية للّشاعرة:االن

 
 

اكرة يف تأثيثو وإخراج كئ على الذّ اخلي  الذي يتّ رب طاقاهتا على البوح وكتابة الدّ حيث فّجر اػب    
ريقة تتبلحق ة، يتجّلى ذلك من خبلؿ تكثيفها العايل إليقاع الّذات وُّذه الطّ أؼبها من دىاليزه اػبفيّ 

 بلً ت لتعرب من الّذات إىل اآلخر الذي يبّثل حضوره "عامالالالًّتاكيب وتتسّلل إىل الباطن وتتدّفق الدّ 
تكتب  ، وُتصرّح الّشاعرة يف ىذا الّسياؽ، أّّنا حُت1ا يف زبصيب داللة الّنص وحركتو وإيقاعو"مهمًّ 

 ايل نٌص جديٌد.عن اؼبكاف وأّف أّي مكاف جديد ىو رجل جديد وبالتّ  اجل فإّّنا تكتب حبثً عن الرّ 
د أّف الّتشكيل اؼبقطعي ومن اؼبؤكّ ،تعاٍل اإلغًتابُت : اغًتاب نفسي واغًتاب مكاٍل وكأٍّل بالّشاعرة س
 .2"الّلغة اػباصة لئليقاع" دح القضية ويؤكّ غبركة اعبمل يوضّ 

                                                           

 .23ينظر األخضر بن السايح : سرد اعبسد وغواية اللغة، ص  -1

-aswat،11:20،الساعة: 0103مربسبت03عدالة عساسلة: اؼبكاف ىاجسي األّوؿ يف الّشعر وقصيدة الّنثر إبداع مفتوح،اؼبعاينة -*

elchamal.com 

 .061ينظر ؿبمد علي مقلد : الشعر والصراع األيديولوجي، ص  -2
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يفصح نص عدالة عن مشهد ؿبمـو عشقي متوتّر، تسَت إليو حركة اعبذب اليت ربكم إيقاع    
وازف الّلفظي الذي يّتسم بالتّ  لقلبي صوتو()و(للبحر صمتو )اؼبقطع، ويبدو أّف الّتقابل بُت الوحدتُت

ل حركة )األنا( بتوافق نربي ارتكازي يف (، حيث تستهّ األنػػا( و)البحػرتعكسو البنية اإليقاعية غبركيت )
يف الّسطر األّوؿ، وفق ىذا الّتعادؿ وبفل اؼبقطع باغبيوية  البحر(اٍل وكذلك حركة )الّسطر الثّ 
 اإليقاعية:

 

 
 

مل الوحدة تإىل جانب ذلك فالّتشكيل اؼبقطعي غبركة الوحدتُت يكشف عن الّتوازف بينهما إذ تش   
انية، فضبًل عن الّتوازي الّنحوي الّناتج األوىل على مقطع طويل وآخر قصَت وكذلك أمر الوحدة الثّ 

 .اً واختبلف اً ر ا توتّ ضً أيقبد تبلؼ من ائوبقدر ما بينها ،عن تكرار اؼبكونات الًّتكيبية والّصرفية 
تعميق اؼبفارقة بقصد  فعلى اؼبستوى الّداليل اختارت الّشاعرة عبلقة الّتضاد، كشكل للمغايرة "

( والفعلُت صمتو -صوتو ضاد بُت )سبّثل ذلك التّ وقد ، 1ا للخاسبة اؼبفاجئة"دً وربقيق الّدىشة وسبهي
 (.يغلق -يفتح )

ى بُت )يغلق / يفتح( ما مموعة من العبلقات الّتضادية، حيث يتناإّف الواعز يف اؼبعٌت ىنا يشَت إىل ؾب
 اللية:يبنح الّنص نكهة احملموالت الدّ 

 االستبلب، الّدونية، األنا اؼبكّبلة داخل غرفتها، اغبجب ... الغلقؼ : 

 ر من جدراف الغرفة، العبور ...: اغبرية، اّنيار اغبواجز، الّتنفيس، الّتحرّ   الفتح 

ىي الكتابة والكتابة ىي "افًتاؽ مع اآلخر وارسباء و الكينونة لوجود والوجود ىو الكينونة فالغرفة ىي ا
ات الكاتبة وتكثيف ألشياء يف آخر مغاير بواسطة الكلمات، والّنص اؼبكتوب امتداد وجودي للذّ 

 .2أخرى تتجاوزىا"
حُت تتسّلل عرب شرفاهتا،  كما ربّرؾ ىذه الثّنائية تضاريس الغرفة وربًتؼ الّلعب على تفاصيلها،    

( يتوافق مع نبضات )قلبو، بحره، نبضوات بُت مّد القيد وجزر االنعتاؽ، فالفتح وفيما يبدو أّف الذّ 
                                                           

 .65الطيب ىلو : ببلغة االيقاع ، ص-1

 .10ؿبمد نور الدين أفاية: اؽبوية واالختبلؼ ، ص -2
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يقّيد فاعلية األنثى  (، وبّوؿ الغرفة إىل مكاٍف وكياٍف ىشٍّ بابها، أجفانها، آذانهااألنوثة اغباؼبة والغلق )
ياج الفحويل وإف كاف ورة اؼبختزنة خلف السّ ىو استجابة للصّ  ووباصر حركتها، ىذا اؼبوقف من اآلخر

يرغب فعبًل يف هتيئة طقوس االستقرار يف غرفة آمنة تبحر صوب أجواء الغبطة؛ كّلها كانت وعود  
 كاذبة:

 قاؿ لي سنموت معاً 
 بعد قّصة...بعد خطّة

 القاطرة تبعد عمر مر 
 خانني ....ضّيعني.... 

 أربكتني فكرة االشتهاء
 المراحل المدركة في 
 كّلها كانت مواعيد كاذبة  

 ذكريات طاغية
 بعد عمر

 قلبو آف للّسقوط 
 وصار مكاناً لرمي الفضالت الهامدة 
 حقِّا إنّو عاشق 
 رائع ...خائن 
 1برتبة نجمة خامسة. 

، ويف صميم صمتو التكنوع من االمتداد والبقاء ألنّو مكاف الّتحوّ   البحروىذا ما تعكسو رمزية    
كما يقوؿ –فصمُتو ،ر البوح اؽبادئ يف ذاكرة الغرؽ اؼبوغل بالّدموع والبكاءات تتعثّر األسئلة ويتعثّ 

"يصلي ورًدا أسود الّلوف من أعلى مسارح لغة عارية ترسم قبمات الزّيف قبل ؿبو أكواف  -ؿبمد بقوح
يذاف بالكبلـ وربرير تُعاند وجعها ووضعها فهو إذف : إ اليت  األمس" وصوتو مصدر قلق وخوؼ لؤلنا

 م بالّشجوف:لغّ للّصوت اؼب
                                                           

 .144،012عدالة عساسلة: يـو اضايف للقيامة،ص ص -1
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  ّمت المعلن     =     اآلخر المنتظر مت          الصّ البحر            الص 
  القلب            الكالـ          البوح الّصامت      =    األنا المتكّلمة 

األنثى أف تتكّلم وتبوح بثقل مت وآف للّذات/ فالبحر ىو اآلخر وقد ربّرر من قيود اؼبنطق/ الصّ 
 ناقضات والّصراعات.دبروج االنكسار والتّ  فالقلب اؼبسكو 

ؿ ليدّشن حركة جديدة لئليقاع تؤّكدىا صيغة اسم اؼبفعوؿ يف ؿباولة الكشف عن وّ حىذا التّ  ينسحب
 امتداد اغبركة واستمرارية اإليقاع ومواصلة بوحها:

 

 
 

رة قو البنية اؼبكرّ اع فبتٍد من الّثوابت اإليقاعية حيث تعمّ شكيل اؼبقطعي عن إيقتكشف طبيعة التّ 
اغبياة داخل الّنص وبّثت فيو  )شبو اعبملة من اعبار واَّرور + اؼبضاؼ( اليت رفعت وتَتة اإليقاع 

وباف يف كامل وحداتو اعبامدة "ليتجّسد خلًقا جديًدا متمازًجا بالفكر والّلغة الّشعرية وظبحت لو بالذّ 
شكيل حُت "تقـو على ربريكو فعاليات من داخل التّ  1والعواطف سبازح الّروح باعبسد" والّصور موزوالرّ 

 .2بات فيو وتعطيو قابلية أكرب للحركة والّتفاعل"تلغي ظاىرة الثّ 
وإثراء الّتمّوج  ،لقد أّدت ىذه اؼبقاطع وظيفة إيقاعية كربى يف تأجيج حّس اؼبناجاة من جهة  

، حيث قبد على صعيد اؼبقطع الّتناوب بُت اؼبقاطع القصَتة والّطويلة فيما اإليقاعي من جهة أخرى
 :جربةبينها لبلورة الّتعادؿ ومنح وحدات الّنص ما ربتاجو من تبلحم واستقرار وفق مشيئة إيقاع التّ 

                                                           

 .02، ص 0113، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، 0يقاع يف الشعر العريب، طعلوي اؽبامشي : فلسفة اإل-1

 050اؼبرجع نفسو، ص  -2
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عل وبتتبع حركة اعبمل اليت انتهت إليها الكتلة، نلمُس ىيمنة اإليقاع الّنربي للمقاطع القصَتة بف  

رات اػبارجية، األمر الذي أّلف نسًقا إيقاعًيا حّرؾ ما حولو مستفيًدا من ق اؼبؤثّ خلل يف انتظاـ تدفّ 
حىت آخر  بًل بالّدفقة االنفعاليةإيقاعًيا ؿبمّ  اً ر ا فيها توتّ ياقية باثًّ رات السّ تداعي العناصر الّدالة من اؼبؤشّ 

 سطر:

 
 ()الّتوازف / الهدوءور / االضطراب( الّتوتّ اؼبًتاوح بُت )فإّف إيقاع اعبملة يف نص عدالة و  وبتقديري

ىو ترويض لنفسها للحيلولة دوف اّنيارىا "فبمجرد ما يتحّوؿ الواقع إىل كبلـ يضع مصَته اعبمايل 
ا شعريًا فبنوعا من الّلمس، متحّل باؼبسؤولية الّشاعرة نصها فستانً  تبعدما ألبس 1بُت يدي الّلغة"

 ل فيما سُبسك ىي برأس اػبيط.مّ أى تفاصيل التّ الرّاشدة، ِخيط عل
 

                                                           

 .37جاف كوىُت : بنية اللغة الشعرية  ،ص  -1
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 الّتكػػرار: -2

ثر الوقوؼ على "إيقاع القصيدة، إيقاع اؼبوجة اليت تتكّسر، أتاح لنا الّشكل اؼبباغت لقصيدة النّ        
 يستدعي ىذا األمر مهارةً  1يف أعطافها موجة أخرى" موجة تتقّدـ، تنفلت إىل الوراء حاملةً 

جريبية منها : ة واؼبمكنات التّ اقات اإليقاعية اػبفيّ مقًتحات اػبروج باستثمار كّل الطّ لتعديل خاصة ً 
وىو 2وافق والقبوؿ"ا و"مرتكزًا صوتيًا يشعر األذف باالنسجاـ والتّ الذي مّثل نسًقا تعبَتيًا مهمًّ ؛  كرارالتّ 

اللية اليت يهدؼ ريقة الدّ حدث نوًعا من بياف الطّ ، ليُ ىخر ُّذا اؼبعٌت يتعانق "ضمن أجزاء الّنص األ
كرار ياؽ يتحّرؾ التّ ، ضمن ىذا السّ 3فيها حىت تصل رسالتو كما يريدىا إىل اؼبتلقي" زإليها اؼببدع فَتكّ 

د إحداث إيقاعي خطايب وخلخلة لفظية ال طائل يف القصيدة ال ُّدؼ ربقيق تأكيدات جزئية أو ؾبرّ 
وصفو حينذاؾ أسلوبًا شعريًا مل يعد يكتفي دبا عري ببل يسعى إىل تصعيد حيوية الّنص الشّ ،منها 

الالت فينة واإلبانة عن الدّ طوح، بل صار يسعى إىل الغوص الكتشاؼ اؼبشاعر الدّ يظهر على السّ 
 4اخلية.الدّ 
ء للقصيدة يُهيّ  5و"تكبن إزاء تشكيل إيقاعي "ضروري وعضوي حىت ولو كاف يف أبسط مستويا   
جم واعبّو الّداليل، ويكسب أجزاء الّنص حركتها وسباسكها، كما يشحن ثرية تشكيبًل تناغمًيا ينسالنّ 

 م يف العبارة.رة، توازنًا فنًيا ىبضع لنوٍع من اؽبندسة الّلفظية والقوانُت اػبفية اليت تتحك  الكلمة اؼبكرّ 
قنية ضمن اعبسد قة الكامنة يف  ىذه التّ إىل الطاّ  وقد أخضعت الّشاعرات اعبزائريات نصوصهنّ 

 .تبع الّتكرار وأنواعو يف متوّننّ تيقاعي للّنص ويبكننا اإل
 
 :تكرار الاّلزمة  -2-1

يتّم ىذا الّنوع من الّتكرار من خبلؿ ترديد سطر شعري أو صبلة شعرية بُت فًتة وأخرى يف      
وًعا ن قق اإليقاع وزبل"تساعد على تدفّ ألّف البّلزمةمقاطع القصيدة، بغية خلق انسجاـ إيقاعي وداليل 

ويلة من عنصر من الًّتابط القوي بُت أجزاء القصيدة أو مقاطعها، وال تكاد زبلو أغلب القصائد الطّ 
                                                           

 .12عبد الكرَل حسن: قصيدة النثر وإنتاج الداللة، ص -1

 .061، ص 0110لة والبنية اإليقاعية، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، ؿبمد صابر عبيد : القصيدة العربية اغبديثة بُت البنية والدال-2

 .05، ص 0115، مكتبة اآلداب، القاىرة، 0جودة مربوؾ ؿبمد: التكرار وسباسك الّنص، ط-3

، جامعة جيجل، أكتوبر / 3ع ينظر رابح بن خوية : شعرية التكرار يف الّنص الشعري اغبديث، قصيدة الطبلسم مبوذًجا، ضمن ؾبلة الّنص والّناص،-4
 .004، ص 0112ديسمرب، 

 .26، ص 0652، مكتبة اؼبنار الزرقاء، األردف، 0ط عبد الفتاح صاٌف نافع: عضوية اؼبوسيقى يف الّنص الشعري، -5
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هاية الّلتُت تشّكبلف "ُمفتتًحا يلقي بظبللو اإليقاعية وغالًبا ما تتحّدد يف موضعي البداية والنّ 1البّلزمة"
 .2اللية على عامل القصيدة"والدّ 

 ":اكرة الحزينةالذّ " تقوؿ صليحة نعيجة يف ديواف
 "بداخلي امرأة .. 
 تتأّجج في ثورتها 

 تحتدـ أنوثتها في صراع حضارات الّدنيا  
 بداخلي امرأة ..  

 كّل البوالر ... كّل الّشواىد 
 تصرخ بملء الحقيقة  
 أّف ثمة ملحة ستأتي  
 ئوا لها األصقاع فهيّ  
 لتحّط رحالها بأرضي.   

 بداخلي امرأة .. 
 د وجدت لتخل

 في مصاؼ زنوبيا .. بلقيس .. إيزيس وكّل األخريات.  
 بداخلي امرأة ... تلمع تفاصيلها بالعظمة. 

 تنسج أناملها أماني المجد 
 بداخلي امرأة .. 
 تحمل رمًزا .. 
 تبّدد عجًزا تصنع اآلتي لغًزا  
 بداخلي امرأة .. 
 .3كالغجر راحلة في الوفاء ..."  

                                                           

 .056، ص 0113فيصل صاٌف القيصري: بنية القصيدة يف شعر عز الدين اؼبناصرة، د.ط، دار ؾبدالوي للنشر والتوزيع،  -1

 .011ؿبمد صابر عبيد : القصيدة العربية اغبديثة، ص  -2

 .36، 35، ص 0111، منشورات أصوات اؼبدينة، قسنطينة/اعبزائر، 0صليحة نعيجة: الذاكرة اغبزينة، ط -3
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ذت شكبًل ؿبوريًا يف مراٍت( وازبّ  ستّ ىي البّلزمة اؼبركزية اليت تكّررت )" بداخلي امرأةعبارة " إفّ 
 اؼبقاطع / يف بناء معامل الّنسيج اإليقاعي وبالّتايل الّداليل : 







زمة عموديًا لتجّسد بنية تكرارية كثيفة، تُلقي بظبلؽبا على معامل الّنسيج اإليقاعي، ع ىذه البلّ تتوزّ     
لى اعبسد الّنصي، باسطة اإلحاالت اؼبتداعية من الّتعب والّضجر من قيد وُتسقط بدالالهتا ع

الّداخل، وال تًتاكم ىذه العبلئق اليت تطارد الّشاعرة إاّل لتِجَد ؽبا انتشارًا يف القصيدة ال يلبث أف 
 رىا من ىذا الّداخل؟.ىُبتزف يف ىيئة سؤاؿ: فهل يل دبن وُبرّ 

بتحرير اؼبرأة اليت بداخلها، تبلور ذلك يف اغبركة الّداللية اؼبتنامية من  نتبُّت أّف )األنا( ُتضمر نداءً   
د يف كّل مرّة أّف شبّة: بوادر، شواىد، أماٍل، عظمة، أنوثة، ... سبركزت بداخلها، ؤكّ تتكرار البّلزمة اليت 

 اؼبغايرة. ىذا الّتمركز وىذه تأكيد الّتكرار إىل فيها  ل بداللة مغايرة، عمدم  ويف كّل مرّة ربُ 
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 :كرار االستهالليالتّ   -2-2
صيغ متشاُّة وـبتلفة بغط على حالة لغوية واحدة، توكيدىا عّدة مرات كرار "الضّ يستهدؼ ىذا التّ   

، ومبوذجو ما 1 قائم على مستويُت رئيسيُت إيقاعي وداليل"من أجل الوصوؿ إىل وضع شعري معُّت 
 :" ؼبنَتة سعدة خلخاؿأكتبجاء يف قصيدة "

 عٍت لكن ال أكتب يل ....                 أكتب
 للمحتمل اؼبفًتض، للمكن                 أكتب
 للػذي بينػي وبينػػو، .                 أكتب

 مسافة الوىػم           االستهالؿ/
 حرؼ الػروي                 أكتب
 مشتاقػػػة                 أكتب
 تػػػاءهمس                 أكتب
 2دمػػػػي                 أكتب

 ................... 
  

( مشّكبًل بذلك موقًعا مرةً  24إىل آخر اؼبقطع ) " الذي امتد  أكتباستهّل الّنص بتكرار الفعل "
تو الّداللية مناخ الّنص واألىّم من ذلك أّف حركتو الّتكرارية، منحت مركزيًا وعنصرًا نواتًيا، غمرت مظلّ 

ًدا، أو شحنة إيقاعية، حاولت الّشاعرة بو تأكيد حالتها وىي تلتفت يبينًا ويسارًا، خوفًا أو تردُّ  الّنص
ىكذا يبدو من فعل الكتابة: ؼبن تكتب وماذا تكتب "األكيد أّف رحلة الكتابة رحلة شاقة وىي أكثر 

ربكمو قيم ذكورية سبارس  ا تدفع شبن الكتابة وشبن األنوثة يف ؾبتمع مازالتشقاء بالنسبة للمرأة ألّنّ 
( وما صاحبها من عبلئق ىو تأكيد إلصرارىا أكتبلكن أتصّور أّف تكرار ).3اغبجر على النساء"

التزامها " و"أنا أكتب إذف أنا موجودةعلى أف تكوف الكتابة/ اإلبداع قضية حياهتا/ قضية وجودىا "
 .4كبو ذاهتا وكبو اغبياة"

                                                           

 .063ؿبمد صابر عبيد : القصيدة العربية اغبديثة، ص -1

 .3، ص0110ب اعبزائريُت، دار ىومة، اعبزائر، ، ارباد الكتا0منَتة سعدة خلخاؿ: الارتباؾ ليِد االحتماؿ، ط-2

 .02وفاء صليح: أنا واألنثى، األنا اؼببدعة، ص  -3

 .26، ص  اؼبرجع نفسو -4
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لرشيدة ؿبمدي دورًا يف قصيدة شهادة اؼبسك (المسك)كلمة   أحدث تكرار يف الّسياؽ ذاتو ،   
 :بارزًا يف احملافظة على الوحدة اؼبوضوعية والفكرة بُت فقرات الّنص تقوؿ 

1 
من ىذا اؼبنظور، فالتكرار مل يأِت عنوًة، بل صّور اضطراب الّنفس ودّؿ على تصاعد انفعاالت 

 اعرة.الشّ 
 غيير داخلي:كرار المتعّمد مع تايقاع التّ  -2-3

" للّدراسات األلسنية "يبكننا الّتوّصل إىل استحداث األثر اإليقاعي يف القصيدة فريق موأشار "      
، وعلى ىذا األساس، سبضي قصيدة الّنثر،  2عرب تكرار وحدات أكثر كربًا من الّتقطيعات العروضية"

طاقة الّتكرار كملمٍح تعبَتٍي بارٍز، كحضوٍر متوىٍج، عامر بالقيم اعبمالية واإلبداعية، إىل استثمار 
يرتفع ُّا إىل مستوى راٍؽ من الفاعلية والّداللة،  فقد يكوف "بتكرار البنية نفسها للجملة اؼبتعّددة 

. لذا تسعى الّشاعرة يف 3الكلمات، أو على األقل، بتكرار أركاف رئيسية )ركناف أو أكثر( يف البنية"
اإليقاعي بتكرار أركاف اعبملة، األمر الذي يؤّكد خصوصيتو وتفّرده يف قصيدة الّنثر إىل تنمية الثّراء 

 تقوؿ:إنتاج داللة القصيدة وتكثيفها، وىو ما نبلحظو يف نص فائزة ربوؼ 

 أرى الحلم يسافر في وجعي  

 يرميني للعمق الّسحيق   

 وال أستفيق 

 
                                                           

 .81، ص 2001رشيدة ؿبمدي :شهادة اؼبسك ، منشورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت ،اعبزائر ،-1
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 كفجر تكّسر موجو على نسمة في الهواء   

 لطّريقومضى يداعب رعشة في ا  

 

 .1فانتهى في العناؽ  

على ىذا الّنحو من الّتشكيل الّصياغي يرتطم البصر بًتاكيب متوازية ،تلّفها عناقيد االيقاع 
عرة وتتماىى مع دينامية الّداللة يف الّنص ، وتأسيًسا على ذلك ، يؤّجج الّتوازف االيت تنبض بوعي الشّ 

 ع يف الّشكل اؼبكّرر اآلّ :(صبرة االيقا  بالّداخلي للجمل يف الّنموذج )

 +مفعوؿ بو +مضاؼ إليو (ضمير مستتر)فعل + فاعل 

(من أقساـ ذات بنية واحدة ، ما من  بمن ىذه الزّاوية، يتأّلف ىذا الّتشكيل من الّنموذج )
شأنو خلق تواتر ايقاعي  متماثل  بُت اعبمل اؼبكّررة ونوًعا من الّتجاوب الذي يشّد لغة الّنص اغبُبلى 

 الّتجّلي الّداليل.ب

بوظيفة  الّضبط االيقاعي اؼبنتظم كمنّظم للًّتكيب  أ(يف الّتشكيل)  (ال كي)كما تقـو كّل من 
 الّنحوي ، حيث إّف تكرار الّصورة الّنحوية ذاهتا يف الًّتاكيب وىب الّنص إيقاعيتو:

 فعل +فاعلجار وؾبرور+ فعل وفاعل) ضمَت مستًت جوازًا تقديره ىو(+حرؼ نصب+ حرؼ نفي+

تكرار –لقد حفلت الّنماذج بنمط متداخل من الّتكرار ،تتقّلص وفقو اعبمل اؼبتوازية وتتمّدد 
لتتحّوؿ إىل وحدات إيقاعية تستعيد حواسها االنفعالية من ربّوالت دراما الّنص وما  -شبو منّظم للبٌت

كدمات اغبياة اليت تتسّلل   توحي بو من ىيئات متناسبة مع الّنسق الّتكويٍت للّتكرار اؼبتصاعد من
 مواظبها اؼبتوّعكة على سجادة الغياب فتتماثل الّذات ػبدوشها :

 كنت تودعني...تفرقني

 وكنت أراؾ ترافق ظّلي

....... 
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 أجّر قلبي .. وجهي...جرحي

 تعزفني المدارات

 1وال أستفيق

األصبل من حياة واقعية مديدة ، فاغبّب بالّنسبة للمرأة ليس فكرة افًتاضية ،إمّبا ىو الفاصل الّطوباوي 
وشرط وجود ، أو ىو كّل حياة اؼبرأة حسب مقولة مداـ دي ستايل ، بالّنظر إىل أّف اؼبرأة حسب 

.فبّا يسمح بتشظّيات  تعكس 2اػبربات اغبّسية للعاشقُت ال تبلغ كماؽبا األنثوي إاّل عندما رببّ 
 يقاعية.مبلؿبها على قسمات اعبسد الّنصي وتقاطيع اؼبرايا اال

لذلك فالّتحّوؿ االيقاعي يف الّنص ، ىو بالّضبط الّتحّوؿ الذي يلتقط من الواقع الّنفسي وقد 
ق، من ىنا نفهم ايقاع الّتكرار اؼبتعّمد مع مرّجتو الّشاعرة مع اعبراح والكلمات انسجاًما يتلّظى يف الع

 تغيَت داخلي نسغتو الّشاعرة وسرّبتو عرب مفاصل الّنص.

 الّنحو تتداعى تفاصيل اغبداد يف نص صورية مطراٍل:على ىذا 

 للمدينة ...لبونة

 دىشة الّلقاء؟؟

......... 

 للفضاء المحتبس في جنوني 

 للّنماء الممتد في الّرمل ..

 للموت المتدّفق في الحلم 

 3للحلم الّرابض في الّظلّ 

َّتات الّداخلية الرّابضة يف األسطر حيث أسبغت ألواف اغبالة دبتاىات الّلحظة اؼبنكسرة و قرنتها بالّتغ
الّشعرية ، لتجعل القارئ يتذّوؽ العناء اؼبعرّب عنو يف الّنص وينتظر البهجة اليت تضن ُّا اؼبقاطع عليو، 

 .ما ىبلق تراسبلً داللًيا يندلف من الّصور الفّنية اليت تشاكس االيقاع
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 تكرار الّتجاور:   -2-4

خذ فقط شكل و "بات فبكًنا اآلف أف نتصّور وجود إيقاع ما، ال يتّ تقوؿ جوليا كريستيفا إنّ        
توب ل ىذا الّتصريح نكشف يف العادة عن نوع آخر من اإليقاع يكسر الرّ حُت نتأمّ  1الّنظم العروضي"

اكرة اإلبداعية على احتماالت إيقاعية ووباوؿ ملء ثغرات الوزف، ىو الّرىاف اعبمايل الذي يفتح الذّ 
طق فيها يتبلـز مع حركة الفكر يف أىدافو رة كما أّف "النّ تنجم عن ذباوز األلفاظ اؼبكرّ  مغايرة، قد

 .2وكيدية أو الفكرية"التّ 
ثر اليت ظبح ا لدى كاتبات قصيدة النّ نويعات اإليقاعية قد شغلت حيّػزًا واضحً ال شّك أّف ىذه التّ      

وكيد على االسم أو الفعل أو ي للتّ ما يؤدّ مط غالًبا كرار، وىذا النّ فضاؤىا باسًتساؿ أسلوب التّ 
 ر ذبسيًدا لفكرٍة أو رأي.كيب اؼبكرّ اىا للًتّ يتعدّ 

 " لنوارة غبرش : بعيًدا عن حضرة البرديف " كما قبد ذلك ماثبلً 
 ك الذي كاف ... وكافحبّ 
 أوصلني اآلف 
 إلى جزر الَبرْد وحكَم علَي بالحزف المؤّبد  
 دبالبرد المؤبّ  
 فراشة ُمنكسة الَزىوِ  وىا أنا ذي 
 ياِت أرتجفمنُمَنَكَسُة األ 
 رى كيف يمكنُ تُ ُترى ...  
 لنهاِر األحاسيس 
 يفأف يتلبََّد بالزّ  
 ديدؼِء الشّ كيف يمكُن لنشيد الدّ   
 أف يتلبَّد البرد 
 ك الذي كافىا حبّ  
 يطيُر بعيًدا ... بعيدا عن حضرة البرد 
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 1أدماني اآلف في حضرة البرد 
 اعرة إىل تنمية الثّراء اإليقاعي، اعتماًدا على أكثر من نوٍع كما نوّضحو:سعت الشّ 
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يغة نفسها للمفردة اظبًا أو فعبًل )كاف، تُرى، ثر باالسًتساؿ يف تكرار الصّ يسمح فضاء قصيدة النّ     
ا خاًصا: إيقاع بعيًدا، الربد(، وىذا الّنمط يُعُت الّشاعرة على توكيد الّلفظ اؼبكّرر، ويبنح الّنص إيقاعً 

 .1الّصدى، ويف اآلف ذاتو "وبمل قوًة داللية تفيد التّنامي والبناء اؼبتصاعد واؼبؤّسس"
ّو وتدفع بو جانس الصّ ق من ىاجس التّ (إىل وحدات إيقاعية تُعمٍّ 2ؽكما يتحّوؿ تكرار البٌت يف )

 .إىل مفاصل الّنص، حيث تتوزّع البنية الّنحوية الواحدة بالّشكل اؼبكّرر

وزيع نسًقا بسيطًا يف صورة سؤاؿ وجواب ونسًقا للّضمائر وبكمو الّضمَت اَّهوؿ يوّلد ىذا التّ       
(، تتزاحم Patient( يف موقع اؼبعموؿ )أنػامَت )(يف مقابل الضّ Agentموقع العامل ) ( الذي وبتلّ ىو)

كرار ليس تكرار ؿ ـبتلفة، فالتّ ر بأشكاىذه األنساؽ اإليقاعية بتشكيبلهتا اػباصة، "أو ُقل إّّنا تتكرّ 
يء الذي يتلّوف، ومن ىنا ربتفظ كّل قصيدة بفرداهتا ال بفرديتها ... الذي يتكّرر، بل ىو تكرار الشّ 

 .2ولكل قصيدة إيقاعها الذي ال ينبع من عنصر واحد بل من تناغم عناصر متعددة"
كملمح تعبَتي بارز ارتفع ُّا إىل ثرية استثمار طاقة الّتكرار  النّ  غبرش استطاعت قصيدة نوارة   

مستوى راٍؽ من الفاعلية والّداللة من خبلؿ "تكرار البنية نفسها للجملة اؼبتعددة الكلمات أو على 
( من صبل متوازية، 3ؽإذ يتأّلف الّتشكيل يف ) 3األقل بتكرار أركاف رئيسية )ركناف أو أكثر( يف البنية"

رة اخلي الذي يبنحها انسجاًما إيقاعيًا وّلدتو الّصورة الّنحوية اؼبكرّ دّ توازّنا ال قوىذا الّتوازي ىو ما ىبل
 ونوًعا من الّتجاوب الذي يشّد لغة الّنص اغبُبلى بالّتجّلي الّصّو على شاكلة:

 
 وال شّك أّف مرّد ىذا الّنوع من الّتوظيف الّتكراري ىو إنصات الّشاعرة إىل وجيب اإليقاع اػبفي.

 ؿبمدي :كذلك تقوؿ نصَتة 
 "واس )ي( يا رجلي

 ولتذكر رعشة
 حظات الهاربةاللّ  
 وانطفاء الكلمات 
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 من عيوف االنكسار 
 شّردني حزف المدينة 
 وغّيبك عني صوت 
 المرافئ القاتلة 
 1ضجر ... ضجر ... ضجر 

ي(، ر الرّابض يف قلب  يتوّسل اؼبواساة من اآلخر )واسيٍت يا رجلتوّشح نصَتة اؼبقطع بالّتذمّ        
ف من عبء الوجود وسبنحو ُعلًوا ومعًٌت، وتتجاوز عطب الكينونة ونقائص اغبياة حيث يلوّح لتخفّ 

( ضاعف من إحساسها باؼبتاىة )يا أنا بوصليت ضجرجل باعتباره اػببلص، لذلك فتكرار )الرّ 
 ؽ واالنكسار.متاىة(، ضمن جسارة الّرحلة إىل الّتمزّ 
ّتكرار يف تباطؤ اإليقاع وىو بذلك ُيساير اغبالة الّنفسية للّذات/ ومن جهة أخرى أسهم سبّدد مفعوؿ ال

 الّشاعرة. 

 تكرار الّتصدير: -2-5

ونقصد بو أّف" الكلمة اؼبكّررة تنبٍت على أساس الّتسلسل الذي يكّرر الكلمة يف الّسطر  
تنويو بو ، يلفت  ويف ذلك فسحة من الّتبلـؤ والّتناغم ،و "تركيز ؼبدلوؿ اؼبكّرر 2اؼبوايل مباشرة "

ومن مباذج ذلك قوؿ رجاء  3الّنفس إىل اؼبستأنف من أخباره ،على أّي وجو يّتجو إليو الغرض"
 :4من أوحى لك بتفاح الجسدالصديق يف قصيدة 

 أتهادى في ردىات الكّف الفسحة

 في كّوة الفراغ 

 ىي الّلحظة تأتدـ باالعتراؼ..

 حين تضاجع تفاصيلي الّصغيرة

 ك بداخليثّم تقذؼ نفس
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(، وإعادهتا يف بداية  تدور..وتدورالواردة يف آخر الّسطر ) تدوريلتقط اؼبتلقي بعينو الّلفظة 
األرض بنا(، أي أّف ديباجة الّتكرار ىنا تقـو على أساس الّتسلسل  تدورالّسطر اؼبوايل من اؼبقطع )و

 عي.الذي يستأنس الكبلـ بذات الّلفظة كيما وبّقق الّنص طقسو االيقا

 
 :كرار الّتراكمي/ الاّلشعوريالتّ  -2-6

كرار إىل مبط آخر من التّ  –دومبا التواءات  –اإليقاع عن خيط يقودنا  اتكشف مستويات ىذ     
ترتطم ُّا حركة الداللة  ،رة يف تشكيل دفقات صوتيةتسهم فيو حركة الكلمة أو اعبملة أو البنية اؼبكرّ 

ر حروؼ وأفعاؿ يًعا غَت منتظم وال ىبضع لقاعدة بعيتها إذ "تتكرّ ولكنها تتوزّع أثناء الّتشكيل توز 
 موذج اآلّ:ُل عليو بالنّ مبثّ  1كرار"وصبل بأعداد متباينة حسب القدرات األدائية لكّل نوع من أنواع التّ 

 رفك سّيديشعلى "
 على شرؼ الوعود المجففة 
 على شرؼ الحزف ... على شرؼ الخريف 
 شرؼ النسياف على شرؼ العشق ... على 
 أدعوؾ لحفل تنكري في أّوؿ نيساف 
 يحضره كّل من عشقنا ومن بكينا 

 ... على شرؼ الدمع ... على شرؼ الضحك
 على شرؼ الحماقات التي نكررىا كّل مرة بي 

 ك وكذبيبعلى شرؼ كذ...
 وغرورؾ ... وغروري 
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 .1وجنونك ... وجنوني " 
ط حها اؼبخطّ عات صوتية ـبتلفة كما يوضّ ر ذبمّ يتشّكل الّنص من إيقاعات ناذبة عن تكرا   

 اإلحصائي اآلّ :

 
عات مهارة الّشاعرة يف تلوين اؼبسار اإليقاعي للّنص بطريقة تساعد على الوصوؿ الّتجمّ  ىذه تعِكس 

بوتَتة الّسرد إىل شبكة من الّتناغم مع مناخ الّداللة وتعّمق من إحساس اؼبتلقي حبالة األنا اليت أقامت 
 يف فصل الّلقاء والّدىشة، فصل الغَتة والّلهفة، فصل لوعة الفراؽ، فصل روعة الّنسياف ... إّّنا حفبلً 

 رباعية اغبّب األبدية بربيعها وصيفها وخريفها وأعاصَت شتائها.
اعرة، تعّددت على شرؼ الوعود، اػبريف، اغبزف، يبدو أّف تعّدد األطراؼ اليت احتفت ُّا الشّ    

ىي رباوؿ االنصهار مع الكلمات واألشياء لِتوائم ِصراعها مع اآلخر اؼبنتعل نسيانو العشق، ...، و 
 ر بذكرياتو ما منح الّنص آليات إيقاعية خاصة.واؼبتعثّ 

 الّتكرار الّنسقي: -2-7

وبافظ ىذا الّنوع من الّتكرار على الّصيغة الّلغوية والّنسق الًّتكييب ذاتو ، وفيو تستبدؿ األلفاظ 
 ثنايا الّنص اؼبنجز على مساحات شعرية متساوية ، وفق ىذا التّناسب الّلفظي والّتجانس وسبتّد يف
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الّصّو والّتوازي الًّتكييب الذي ينهض بالّنص وينظم فعاليتو االيقاعية ويعّمق اؼبعٌت ، يشعر القارئ 
ة واؼبماثلة االيقاعية تظبّلف ،ذلك أّف "اؼبماثلة الوزني 1إزاءىا بتماثل القيم الّداللية والطّاقات االيقاعية

ومن الواضح ، أّف ىذا الّلوف من الّتكرار لو حضوره الفاعل ، 2دليلُت طبيعيُت على اؼبماثلة اؼبعنوية "
 يف القصيدة الّنثرية ، على كبو ما يتجّلى يف قوؿ نادية نواصر:

 إنّهم يطلقوف الّرصاص على الّشاعرة 

 إنّهم يحرقوف

 شعرىا...

 يسلخوف

 ..جلدىا.

 يقلعوف أضافرىا الّناعمة

 يذبحوف...

 قلبها...

 ينهشوف

 صدرىا

 يغرسوف الّرماح

 في الوريد الّدقيق

 إنّهم يركضوف ...

 بحوافرىم

 3فوؽ جرح الّصغيرة كي تذبل المشتلة

                                                           

،كلية اآلداب ، قسم اللغة 1،ع23التكرار يف شعر أدونيس، ضمن ؾبلة اعبامعة االسبلمية للبحوث االنسانية ، ـ ؿبمد مصطفى كبلب : بنية -1
 .88،ص2015العربية ، غزة ، فلسطُت،يناير

 .89جاف كوىُت : بنية اللغة الشعرية ،ص -2
 .49،ص 2007لة ، اعبزائر ،، دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عُت ملي1ببل ذاكرة ،ط نادية نواصر:زمن -3
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نستطيع تلّمس األصداء االيقاعية من خبلؿ فاعلية الّتكرار الّنسقي الذي يربز جاذبيتو 
كثر االيقاعات وقًعا يف الّنفس وأشّدىا أاليت تتحّمل يف عبلقاهتا مع مّد وسيطرة الّصيغ الّلغوية 

( اليت تتبلحق متسارعة   يفعلوفالتصاقًا باألذىاف النتمائها إىل صيغة داللية واحدة وىي صيغة)
 غبركة الفعل الّشعري.

لخوف ، يطلقوف ، يحرقوف ، يستعرّب الّشاعرة من خبلؿ ىذه األنساؽ الّلغوية اؼبكّررة )  
(عن جراحات األنثى الّشاعرة اليت خرجت يف رحلة عري فبتّدة مع يركضوف ، يقلعوف ، يغرسوف

مسافات الوجع وحُت أُّو ؽبا ما يكسر حواجز جسور ىذه اؼبسافات امتطت حلم الّصعود إىل 
خّططوا سدرة اؼبنتهى ، لكنّ الّذات تصطدـ خبيبة حجم الّنزبف اذّباه الذين أغلقوا دوائر اغبلم و 

 لكسوؼ القمر ،لذلك ضبل الّتكرار يف ثناياه عناصر الّتأكيد على الّصفات اليت وظّفتها الّشاعرة.
 
 :كرار الختػػاميالتّ   -2-8

أثَتي عري واؼباىية غَت أّف دوره التّ ور الشّ كرار االستهبليل من حيث الدّ وع عن التّ ال ىبتلف ىذا النّ 
ا معو لفظًا ومعٌت أو متجاوبًا مع ًسا لرسالة العنواف أي متطابقً يتكّثف يف ّناية القصيدة وهبيء مكرّ 

 :" لربيعة جلطيهارعلى الضفة األخرى من النّ يف خاسبة قصيدة "مثلما يتجّلى  اؼبضموف 
 أيّتها البالد، أريد أف أطعمو السكر فوؽ كفي

 أيّتها  البالد ال أريد شيًئا .. 
 أيّتها البالد ال أريد شيًئا 
 ي ...أريد طفل 
 أريد طفلي ... 
 أريد طفلي ... 
 1أريد طفلي ... 

تنطلق ربيعة جلطي يف تأثيث عاؼبها الّشعري من بنية الّتكرار اػبتامي اليت يتجاوب فيها الًّتكيب 
 بالّشكل اآلّ:  اؼبكّرر مع مضموف الّنص

                                                           

 .066ربيعة جلطي : من اليت يف اؼبرآة، ص -1
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ر داخل الكتلة، نية(، لتبّث الّتوتّ اكرارية )األوىل( و)الثّ فبنائًيا هتيمن اؼبقاطع الّطويلة على البنية التّ 
فاعليتها باالنسجاـ مع موضوع الّنداء/ الببلد بكّل ؿبوالهتا وتفاصيلها، حُت تسعى  زوداللًيا ترب 

الّشاعرة إىل كشف أزقتها وفصوؽبا اؼبتقّلبة والّتعامل مع راىينيها بنزعة أيديولوجية، حبث ا عن الّسبلـ 
الّنرب القوي يف الفعل اؼبضارع  وقوعىو  1يدة "احتفالية إيقاعية"اؼبفقود، وما جعل من خاسبة القص

:(أريدُ )

 
قيم اليت بوجودىا نصبت اغبدود ا موسيقًيا بطيئا وقد ساعد على ذلك عبلمات الًتّ الذي فرض مدًّ   

ا بالًّتاخي، كذلك بُت اعبمل، موّلدة بذلك حركة داخلية حزينة خّيمت على الّنص فبّا أعطى إحساسً 
كرارية فيو داللة على اإلرادة والّصمود من جهة وتأكيد لسرياف حالة األنا واآلخر ّف تكثيف البنية التّ فإ

والببلد اليت  تتقاذفها األزمنة وىنا تسمح ىذه اغبركة بوجود رغبة يف االستقرار ىبضع ؽبا اغبّيز الّنصي 
اعر فيضيئها عر على أعماؽ الشّ طها الشّ كرار "أحد األضواء البّلشعورية اليت يسلّ لذلك يكوف التّ 

 .2حبيث نطّلع عليها"

                                                           

 .01ؿبمد صابر عبيد: القصيدة العربية اغبديثة، ص  -1

 .043نازؾ اؼببلئكة : قضايا الشعر اؼبعاصر، ص -2
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 الّتناغم الّداللي/ إيقاع األفكار:  -3 
ىذا اؼبستوى من أكثر اؼبستويات ذبسيًدا لئليقاع الّداخلي، وقد قيل "إّف اإليقاع ىو  عدُّ يُ         

ورة أو ن دراسة الّصوت، الصّ ، فبل يبك1اؼبعٌت ألّف الّلغة ال تنتج اؼبعٌت خارج إيقاع تركيبها الّداليل"
من جهة واالمتزاج العضوي  ؽد الّداليل اػببلّ استناًدا على الّتعدّ ، الكلمة دوف ربطها بالبعد الّداليل

نكتشف آفاقو إّذاؾ هتا ربيع اؼبعٌت، اما تصنع مع نظَت يالذي تتناسل عربه الكلمات من جهة أخرى، ك
 اللة.الدّ كل و البكر يف ضوء اعبدلية القائمة بُت الشّ 

عبَتية اؼبكّونة لو غ التّ يده الصّ ربدّ  الذي ق للّنص سباسكو وتكوينو اؼبدىشعلى أساس ذلك، يتحقّ 
ايل "فعالية اإليقاع ىنا، ىي ما يبكن أف وتناسبو اغبيوي بُت إيقاع األصوات وإيقاع األفكار، بالتّ ،

رىا من جهة، بينما تسمح لنا من اللية داخل الّنص من آثار تشَت إىل فعالية حضو توجده اغبركة الدّ 
 .2انية برؤية تعددية داللية"هة الثّ اعب

الّداليل والّشكلي حُت يرتفع نبض الّداللة يف اغبالة األوىل ويتنامى الّشكل يف ف ناغمالذا يتضافر التّ 
عروضية انية، تبًعا لذلك يقوؿ ىارولد أوزيوف : "ال يظّل شيء يف شكل القصيدة وال بنيتها الاغبالة الثّ 

 . 3وال عبلقاهتا وال أسلوُّا اػباص ؽبا، عندما تفصل على ما ربتويو من معٌت"
وتتّبع ،ثر عند الّشاعرات اعبزائريات ِوفًقا ؽبذا اؼبستوى أمكننا مقاربة اإليقاع الّداليل لقصيدة النّ 

القصيدة، وىو  يجنة لنسمزية اليت ربتويها اؼبفردات اؼبكوّ ابع "من طبيعة وفاعلية القيم الرّ النّ  إيقاعهنّ 
، 4ل واالستغراؽ يف عامل الّنص وأجوائو اػباصة"أمّ فس من خبلؿ التّ يتشّكل يف النّ  عادة إيقاع خفيّ 

 ى من خبلؿ : يتجلّ  وذلك  نص متفّرد بسماتو اإليقاعية على اؼبستوى الّداليل، ذلك أّف كلّ 
 .إيقاع الّتواصل 

 .إيقاع الّتمايز 

 إيقاع الّتواصػػل: -3-1
إّف اؼبسار اػباص الذي تسلكو الّدالالت يف انسجامها مع عناصر البنية من شأنو ربديد ىوية    

عرية لتوليد حركة إيقاعية ذات نويعات اليت تستدعيها الفعالية الشّ قاطعات والتّ سة على التّ الّنص اؼبؤسّ 
اه، ولعّل يف رصد االذبّ  خلق سياقًا متوالًفا يؤّكد فعالية اغبضور  وفعاليةتخصائص متشاُّة تتفاعل ل

                                                           

 .30، ص 0662، السعودية، 053أضبد سليماف األضبد: اإليقاع وداللتو يف الشعر، ضمن ؾبلة اؼبنهل، ع-1

 .053يوسف حامد جابر: قضايا اإلبداع، ص -2

 .06على جعفر العبلؽ: يف حداثة الّنص الشعري، ص  -3

 .43ؿبمد صابر عبيد: القصيدة العربية اغبديثة، ص -4
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ى ليعيد ترتيب أوضاع ناغم أف يتبدّ الالت ما يِشي بإيقاع الّتواصل داخل الّنص، ويتيح للتّ حركة الدّ 
 :"حالة غياب"ات، تقوؿ  نوارة غبرش يف كل، فيما تعيد الّشاعرة ترتيب وضع الذّ الشّ 
 يده مدّ 
 شكلني سماء بلمسة حناف 

 مّد بعده
 غياب أحالني غروبًا بلمسة 

 كيف لي أف أحيل العراء أمكنة من حنين
 كيف لو أف يحيل البهاء إلى إلو حزين   

 أنا ما ّشردتو في براري حلمي المديدة
 إذ في الحلم تزىر إقامتو أكثر 
 أنا ما أىملتو على معاطف عواطفي 
 وسعأماوات إذ في العواطف تتاح السّ  

 و كما في الحياة لكنّ 
 1شّردني في القصيدة"

اكرة وقد حفرت ؾبراىا بآليات مل بت إىل الذّ شحنات صاعقة تسرّ  غبرش ثر عند نوارةلك قصيدة النّ سبت
ها عراء،  ذُبهد القارئ و تدفعة  إىل ؿُبَاؽِبا ؼبواجهة ؿِبن اؼبعٌت و بإوباء ؾبنٍح يقّدـ لنا نصّ يألفها الشّ 

دة، حالة الّذات وقد لّفها الغياب يف رّ ؾ يف  زواياه اؼبتفالّنسيج الّشعري حيث تتحرّ  تفاصيل مؤداىا ملُّ 
 فقجة و متدرّ  يةا متناسًقا، دبا يؤثل عاؼبو بغنائر للّنص إيقاعً قس يوفّ ،ىذا الطّ ةاغبياة وشّردىا يف القصيد

 مشيئة شعرية تتشّكل من تشابك الواقعي واغبلمي.                                                    

وتتنافس حركاتو لتهّز البعد ،حتفاء يّوزع الغياب سبثيبلتو اؼبضاعفة يف أعماؽ الّنص اال اوتأكيدًا على ىذ
َته من ثاَّاؿ للقارىء كي يستأنس دبا ت فو، فاسحةً اؼبوضوعي ضمن شبكة متداخلة من االنبثاؽ والغوص والطّ 

 عات.توقّ 
و ما تبعو غبظة مثوؿ دالالتو  قس بدًء بالعنوافحديد، يربز دور اإليقاع يف تعميق وحدة الطّ وىنا بالتّ 

 :يف حضرة الّنص
                                                           

 .01نوارة غبرش: كمكاف ال يعّوؿ عليو،  ص -1
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 مّد بعده" 
 .1"أحالني غروبًا بلمسة غياب  

د حالة اغبركات الّتالية يف الّنص تساعد على فهم الواقع اؼبشار إليو، فيما نقرأ قبد أّف ما يؤكّ  ولعلّ 
 ىندسة البنية داخل ا، وفق تعادلية صارمة ذبمع بُتاهتيات البنية وتقاطعع الّداخلي ىو ذبلّ الّتصدّ 

 اليل حيث:ناغم الدّ فع درامية ىذه الفعالية لتكّوف طريًقا للتّ تالّنص + دالالت البنية وتر 
 اءمالعزلة / الوحدة  =  الهوية  / االنت

 

 
 

ي وكبت اؼبعٌت من أعماؽ الّروح ثو اإللزامي/ الّرجل، تستغرؽ الّشاعرة يف كتابة الوجع األن وعرب اؼبمرّ 
 .2ص من آثار مهيمنة وتبعات ىّشة"شياء "وتلك رغبة دفينة كبو الّتخلّ وتبلبيب األ

 عرب مسارين :اؼبرأة  لقد ضبل الّنص على عاتقو عبء الّتعبَت عن ذات 
 .مسار الّذاكرة 

 .مسار الحاضر/الواقع 

من، الذ كوري اؼبهياريخ على ذلك، تؤطّر الّشاعرة نص البوح بالّنسق اغبضاري اؼبنفتح على آفاؽ التّ 
ل يحيث تّتخذ من الّتفاع 3ل واؼبعاينة"أمّ اكرة للتّ "ضبوالت الذّ تطرح  ُتساِئل عثرات اغبياة  ماوكي

                                                           

 .00نوارة غبرش: كمكاف ال يعّوؿ عليو ، ص -1

 .6،ص نوافذ الوجع مقدمة  :نصَتة ؿبمدي -2
 .53زىور كراـ: السرد النسائي العريب، ص -3
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، وليس غريبًا أف يشحن الّنص 1اتمصاحبة لآلخر الغائب عرب الذّ  ةة للبوح وقريناؼبنسية مطيّ 
قطبيتها الوجودية، حاؽبا يف ة الّتداعي لفهم موقعها يف فبارسة رات الّذات اؼبثقلة دبشقّ باحتقانات وتوتّ 

سبة للمرأة ؿبّل اغبمل أو تواصلو، إّّنا تعرّب عنها "فالكتابة األنثوية ربّل بالنّ اليت  ذلك حاؿ األنساؽ 
 .2تظهر كنتيجة لتسامي العبلقة بكائٍن ؿببوب"

عن وحشة و ،ة احملّملة بطقوس الغياب تعرّب عن ؽبفة للغائب من الواضح أّف صبل الّنص اؼبًتاصّ       
، مرتديًا عباءة من وىبتفي، ىبتفي ويشعُّ  يشعُّ ألق وح وىي زبتلس أسرار وىواجس أنثوية، ترتفع كالرّ 

ات راعية القائمة بُت الذّ ويبكن أف مبّيز يف ىذا الّصدد اغبالة الصّ  ،اتحزف امرأة فقدت بكارة اؼبسرّ 
رفُت عرب األسئلة م العبلقة بُت الطّ واآلخر واإلحباطات وعدـ القدرة على ؾباُّتها، إذا استطعنا فه

 اعرة منات/ الشّ ل الذّ تسلّ تغبات اؼبنكسة" حيث اؼبوجعة "اؼبعلقة على شتاء القلب " أو بتبعات" الرّ 
 الوجع. معطف 

رة/ ضبأة االنفعاؿ واضطراب الوضع اللة اؼبتوتّ اإليقاع الذي نسعى إىل إظهاره يف حركة الدّ  يكمن   
، 3عبَت بداًل من أف يدعو يسَت يف طريقو على خٍط مستقيم"الفكر إف صّح التّ  "إنّو يبّوج ،عوريالشّ 

ا وبمل اػباصية ذاهتا اخل/ اػبارج فتمنحو إيقاعً ر على طوؿ اؼبسار الّنصي الدّ حيث تندفع حالة الّتوتّ 
 وينفتح على أكثر من ؿبور:

                                                           

 .40ينظر: األخضر بن السايح :سرد اعبسد، ببلغة الّلغة، ص -1

 .020،ص 0660، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، 0صفاهتا، تر: طبلؿ حرب، ط آٍل آنزيو: اؼبرأة األنثى بعيًدا عن-2

 .005، ص 0632، دار اليقظة العربية للتأليق والنشر، دمشق، 0لسفة الفن اؼبعاصرة، تر: سامي الدرويب، طجاف ماري جويو: مسائل ف -3
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لة يف اختبلفها وائتبلفها ال يتوّلد "من لنا أف نلمس إيقاًعا ـبتلًفا يف نص شاعرتنا، وبتفي بالّدال، إذف 

 .1هائية فيو، وإمّبا من حيث طبيعة اؼبوقف لكّل منهما"طبيعة حركة العناصر وانسجاـ داللتها النّ 
 : مايزإيقاع التّ -3-2

د اؼبستويات ع، ىناؾ نسٌق من العبلقات االستثنائية تنهض على تعدّ لتحقيق قدٍر من اإليقاع اؼبتنوّ     
د حركات متمايزة تنصاع ألوامر ًعا كبَتًا وزبلق من الّتعدّ كسب األبيات تنوّ تي، فر عص  الشّ داخل النّ 

ر، وىذا الالت، إذ ينجم عن توظيفها إثارة إيقاع متمّيز مبٍت على الّتوتّ الّتضاد وتقبل التّػّلوف شأف الدّ 
خرى وسيطرهتا األلى ع ةص وقيامها فيو على أساس تغليب واحدال يعٍت "انفصاؿ اغبركات داخل النّ 

 . 2عليها .... وإمّبا يبكن أف يعٍت جدؿ اغبركات ذاهتا، مهما كاف مستوى ىذا اعبدؿ"
تبًعا ؼبا ربّدده خصائص اغبركة اعبديدة اليت تنهض على نفي األخرى وبعبارة أخرى أّف إيقاع    
واإليقاع دبا ينسجم مع طبيعة اللة يف انتشار اغبركات وتفاعلها وفق مراسيم الوالء للدّ  مايز جليٌّ التّ 

 اغبركات ذاهتا.
 د أّف ىذه األخَتة ذبتهد إلدىاش القارئ وإثارتو، كما ينتبو للّتعالق اغباصل بُت اؼبعٌتومن اؼبؤكّ 

ي الذي وبصل يف األفكار يف معظم مناي ىذا التّ فالباطٍت يف ربليل الّتوازيات، نل الظاىر واؼبعٌت
 :"ىابعطر الذّ "تقوؿ صورية إيناؿ يف  ،دواوين الّشاعرات اعبزائريات
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 "كنت
 أعّوؿ على صحوة القلب 
 ألحرؽ بئس الخيبات، 
 وأتهّجى المستحيل الوارد باكًرا ... 
 ثّم ألهو في فّن الخياؿ... 
 لكنيّ  
 ما فرغت من صخب العبور ...؟ 
 ما انتفضت من رماد 
 !اكرة...الذّ  
 فسط في شرفات النّ إنّني أتورّ  
 ىابالذّ  أستلذّ  
 بل...إلى مناخات النّ  
 وأنا ال أقوى 
 شازاتعلى صّد النّ  
 والوجع منافس قديم 
 لألماني ... 
 في انتظار انزالؽ آخر، 
 أو شاىد سليم على المعنى ... 
 فاذيستطيع النّ  
 ويفتح لي باباً  
 .1موصدة؟!" 

                                                           

 .1،2،ص ص0115، منشورات أصوات اؼبدينة، اعبزائر، 0صورية ايناؿ: عطر الذىاب، ط -1



 الّتشكيل االيقاعي في قصيدة الّنثر الّنسوية                                              الفصل الّرابع:                      

-030- 

 

ناقض واالنكسار داخل عنا؛ يقـو على حركيت التّ ينمو اإليقاع يف ىذا الّنص على مسار يشاكس توقّ 
إشارة الستقبلليتهما عن بعض يف  واحدة تتمّيز عن األخرى سبايزًا واضًحا، دوف أيّ  كلّ ،الّنص 

 قعاً اٍل واالوقت الذي تتنامى فيو البهجة يف اؼبستوى األّوؿ ابتغاء ذباوز الوجع ُيضمر اؼبستوى الثّ 
 ا وقد أرخى جدائلو:مغايرً 

 ى اؼبستحيل، فس، أهتجّ فاذ، شرفات النّ فن اػبياؿ، النّ : صحوة القلب، المستوى األّوؿ
 يفتح باباً موصدة،....

 اكرة، انزالؽ آخر، ال أقوى : بئس اػبيبات، صخب العبور، رماد الذّ المستوى الثّاني
 شازات....على صّد النّ 

رىا موّلًدا اٍل بدفع إيقاع جديد للّنص يرفد مكونات اؼبستوى األّوؿ ويأسعلى ىذا، يقـو اؼبستوى الثّ  
يطرة عليو، كما أّف ىذا اإليقاع هبرؼ قة تعمل على قمع اؼبستوى األّوؿ والسّ منها حركة جديدة متدفّ 

ئ عناصرىا على إهباد مرتكٍز راهتا وهتيّ راع اػبفي الذي هبمع بُت ىذه احملتمبلت، لتنفتح توتّ معو الصّ 
ع بو من انفتاح على اغبركية اللية وما تتمتّ و االىتزازات الدّ تفاعلٍي بُت اغبركات، وىذا اؼبرتكز تبثُّ 

 اعرة.ات الشّ ائمة اعبرياف كبو اؼبركز أي الذّ الدّ 

 ،فاعل اغباصل ذبسيًدا للفعل الذي يلعب فيو اسًتجاع العامل اغبميمي اؼباضيايل يصبح التّ وبالتّ 
قاعية اؼبقطع الذي دورًا يف إي،اؼبطّل على ىواجس القلق واغبزف  ، ووإضاءة إحباطات اغباضر اؼبأزـو
وازف يف العامل تّ الرورة على ربقيق بالضّ  اليل داخل طقس خاٍص يرتكزيصل بُت أطراؼ اؼبستوى الدّ 

 إلعادة بناء ذاهتا من جديد. رات العامل اؼبغايراعرة الذي تنجزه مؤشّ فسي للشّ النّ 

اخل واػبارج ىادفًا يف الدّ بُت  كاً وفًقا ؽبذا الفهم وباوؿ اإليقاع "مقاربة أطراؼ ىذا اؼبوقع متحّر  
 .1اخل نفسًيا وليس واقعًيا"ىذا اػبارج لرغبة الدّ تطويع  الوقت ذاتو إىل 
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 صي:إيقاع الفضاء النّ -4
نشادي إىل البعد البصري.                           بية تغيَتات إيقاعية من البعد اإلعرفت القصيدة العر      

موذج القدَل النّ  /كلتاد، متجاوزة بذلك االمتثاؿ إلمبلءات الشّ انعكست على اشتغاؽبا الفضائي اؼبع
دة يف دية اؼبعقّ عدّ ات ذاكرة ال تقبل اػبدش،  ودخلت "التّ الذي فرض انوجاده ومايزاؿ من قدسيّ 

جديد واؼبغايرة، عن رغبة ؿبمومة يف التّ ربّ كما تع  (....)كل الكبلسيكي مقابل الوحدة البسيطة يف الشّ 
 .1د"دة لنموذج اؼبتعدد الغامض اؼبعقّ اّ واغبرية اؼبولّ د الذّ فرّ التّ 
ث عن مقًتحات الكتابة األحد عري بإرباؾ دفع بو إىل اؼبغايرة حبثًااألمر الذي أصاب الوعي الشّ   

..، كبدائل ..قوؽ ومواضع االنقطاع و.والشّ  والًّتقيم  وادفاعلية البياض والسّ رورة على سة بالضّ اؼبؤسّ 
سًتاتيجية خاصة لقراءة نٍص استثمر الفضاء عن طريق إدماج بنيات ظبيوطيقية إؼبتلقي بإيقاعية تلـز ا

 غَت لغوية لغايات داللية.

عري اؼبكتوب يصَت تتابًعا لعبلمات بصرية على مساحة معينة، وىذه ابت أّف الّنص الشّ "الثّ ومن   
اؼبكتوب ربتوي عينو  صصالو بالنّ ئ اتّ يباشر القار  د ماغوية ودبجرّ العبلمات الزبرج عن نطاؽ األدلة اللّ 

 .2"عو الفضائيص يف ىيئتو البصرية تلك ويف كليتو اليت يضبطها توزّ النّ 

، فقد شّكل االىتماـ 3د ظاىرة صوتية دبا يف ذلك الّصمت على مسافات زمنية "ماداـ االيقاع "تردّ و 
 أندريو جيد الّرسالة اليت بعثها إىل يف ماالرميوبتوزيع الّنص على اؼبكاف ىاجًسا لكّل الّشعراء ، يقوؿ 

:" لتنظيم الكلمات يف الّصفحة مفعوؿ ُّيٌّ ،إّف الّلفظة الواحدة  ربتاج إىل صفحة  0564سنة 
كاملة بيضاء ، وىكذا تغدو األلفاظ ؾبموعة أقبم مشرقة ...إّف تصوير األلفاظ وحده ال يؤدي 

ّكد رامبو الفكرة الواردة يف رسالة ماالرميو " أيا نفس ، ويؤ 4بيض متّمٌم"األشياء كاملة وعليو فالفراغ األ
 5ال تصنعي القصيدة ُّذه اغبروؼ اليت أغرسها كاؼبسامَت ، بل دبا تبّقى من البياض على الورقة"
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اعرة اعبزائرية بعض اعبوانب الفضائية حيث"صار باإلمكاف تقليص فت الشّ ىذه اؼبناخات وظّ  ويف ظلّ 
يب البصري كسانية والًتّ أدلة جديدة عن طريق توضيب للميكانيزمات اللّ  ات وخلقالكلمات إىل نُويّ 

 .                 1غة"ّو لعناصر اللّ أو الصّ 

 حبسب طبيعة ذبارُّنّ  ْلَن قصائدىنّ اعرات ؽبذا اعبانب، حُت ُرْحَن ُيشكّ ويّتضح لنا مدى اىتماـ الشّ  
 من خبلؿ مستويُت: الّشعرية فصار لكّل قصيدة بنيتها اؼبرئية، نُقارُّا

 إيقاع البياض وبالغة المحو: -4-1
ضافر بُت البياض البصري يف قصيدة الّنثر وتناغم الّلفظي يوحي باالنسجاـ بُت اؼبعٌت اغباضر إّف التّ    

يف اؼبكتوب واؼبعٌت اؼبغّيب يف البياض، بُت اؼبعٌت اؼبنتظر واؼبعٌت اؼبوحى بو، بُت اؼبعٌت اؼبفًتض واؼبعٌت 
عري ياؽ الشّ عات، اليت غالًبا ما ترد يف قالب مغاير خارج عن السّ ٍت، أو حسب ياوس أفق الّتوقّ مالضّ 

وت اؼبألوؼ الذي استدعاه نسق الّلعبة القائمة بُت البياض والّسواد، بُت الكتابة واحملو، بُت الصّ 
 والبصر.

ندرج بُت الّنصُت اؼبتوازيُت، ويف راع اؼبناسق أو الصّ اعرة إلقناع اؼبتلقي بالتّ ىذا ما يكشف سعي الشّ   
مت صلة عر مثلو يف ذلك مثل اؼبوسيقي يعقد مع الصّ ىذا اغباؿ، يذكر ميشاؿ بوجواز أّف " الشّ 

زة، وىذا صمت يُػَعدُّ جزًء ال ينفصل من الكبلـ دبا أنّو يندرج يف اغبركة اإليقاعية للقصيدة، ويكوف فبيّ 
ر وتساؤؿ وتفّكر أو ف وعبلمة أمل أو انكسار وتأثّ وقّ داخلها أيًضا حركة تنفس وحركة انتظار وت

 .2ل"تأمّ 
شكيلي للمكاف وبُت البياض والّسواد ترتسم مسافة إيقاعية ينهض فيها البياض على العنصر التّ    

م عن اؼبرئي اؼبكتوب نفًتض أّف ده جاؾ أنيس يف قولو:" حينما نتكلّ الذي وبتلو الّسواد،  وىو ما يؤكّ 
سالة وإمّبا ىي اؼ عند تفكيك الرّ ة ليست جسًما غريًبا عن الّنص أو ؾبرد وسيط شفّ األشكاؿ اػبطي

عري بفضل إرتسامو اػبطي "صورة ، حىت لكأّف الّنص الشّ 3أجساـ دالة مندؾبة يف الّتماثبلت الّنصية"
 4بصرية يتوارى فيها اؼبدلوؿ وراء ىيمنة الّداؿ ومركزية العبلمة"
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 ة:ػػػتينتمّثل ذلك بالًّتسيمة اآل

1 
لكن قبل أف نستحضر الّنصوص الّنسوية والكشف عن اػبيبء، فيها نسأؿ : ما غاية الّشاعرة من 

فها للبياض دليل على حَتهتا ؟ أـ وجدت يف يتعطيل ِحرب الكلمات وترؾ اؼبساحة فارغة ؟ ىل توظ
لنا أف نقوؿ أّف  سعفها لتأدية غرضها ؟ ىلتالبياض ما مل ذبده يف الكلمات ؟ أـ أّف الكلمات مل 

كعبلمة على   ها؟ أـ أّّنا تتوظبّ كمسايرة للموضة  قنية يف منجزىا اإلبداعي بعت ىذه التّ الّشاعرة اتّ 
 اؼبخبوء واؼبسكوت عنو ؟.

 اّتجاه الّسطر الّشعري: -4-1-1
 والّسواد ، يف مساحات البياض إّف البّلفت النتباه اؼبتصّفح للقصائد الّنثرية الّنسوية ذلك الّتمايز اعبليّ 

ىو الّتبلقح الفكري الذي حدث بُت الفضاء الّشعري والفضاءات اؼبصاحبة ذلك والشّك أّف تربير 
 األخرى.

ومن أجل دراسة الّتنّوعات اؼبختلفة للّشكل الكتايب يف قصيدة الّنثر الّنسوية ، قّدـ ؿبمد مفتاح 
كّل مالذي في قصيدة )الّنموذج من  ، نوّضحو ُّذا2(البياض والّسواد)دلية اعب ىذه مقًتحو يف شأف

 لنادية نواصر تقوؿ : (زمن المنفى
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وبينما هتيمن مساحات الّسواد على ،يتعانق البياض والّسواد حُت تتفاوت أطواؿ األسطر الّشعرية 
زبّف االضاءات الربقية اؼبتبلحقة غبركة الّسواد على اؼبستوى  القصيدة تربز فاعلية البياض،وحيث 

 تتداخل اؼبساحات الّدالة يف الّنص.الّسطري 
 الكلمة / الّسطرلكن تًتاجع فاعلية البياض بتضاؤؿ حجم الّسواد فيها ، إذ يبّثل الّنص بنظاـ    

سطر تتبلحق ربت ؾباؿ العُت اؼبتلّقية كما رأينا يف مباذج ما هبعل األ، 1الكلمتين /الّسطرونظاـ 
 سابقة.

 الّنسوية : يةقصائد الّنثر اليف  ىذه اعبدلية يلّ ماذج اآلتية، لنرى ذبل النّ نتأمّ ول
 ج :الّسطر المتدرّ  -
 : ياع / الّتشتتالضّ  -أ

 :  "أوجاع"يف نواصر  تقوؿ نادية 
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كل واؼبضموف يف يف ؿباولة لتعزيز حركة البصر رباوؿ نادية نواصر "إهباد نوٍع من الّتوازف بُت الشّ 

 ا عجزت الّلغة بسوادىا بثّو يف لدف القارىء.يكشف عمّ .  دبا يناسب مقصديتها و 1العمل األديب "
عب، الوجع، ات من : التّ اؽببوط حبركة ُتواِئم ما تشهده الذّ  ىاىو علشكيل الّسطري يف اذبّ يدّؿ التّ 

ج يف ذبسيد اغبركة درّ ينجح التّ  أنا( الّسواد، و))أنا( البياض:مأ، اػبوؼ واؽبلع، وبُت األناتُتالظّ 
 د يف سبّثل حالة االرتقاء و مواصلة اغبياة.                                      ة/ الّصعو اؼبضادّ 

مت يف ّناية كّل سطر شعري وتفّرده بكلمة واحدة، ىو ما وبّدد اؽبوية كذلك فإّف ؾبيء الصّ   
بلت ة تأمّ ابعة من رحابالّلغة اؼبنتظرة النّ  ةوهتيئ،لية البياض من جهة عبفااإليقاعية  للّنص اليت تتحّدد 

، أمل اػببلص من جهة أخرىا عن موسيقى الت، حبثً حوّ قاهتا وقد أرىقتها التّ ات وىي زبتزؿ سبزّ الذّ 
مت العميق، اعًتاؼ كامل" حينما يعّج اؼبقطع اعر الروماٍل القدَل أوفيديوس ناسو: "الصّ يقل الشّ 

، وُيربىن على الّتسلسل (اليلبًل اؼبعٌت )من الفضاء البصري إىل الفضاء الدّ باؼبشاىد والّصور مشكّ 
ات من كوف، وبات فبكًنا رصد حركة الذّ مت، اغبركة و السّ وت والصّ اخلي القائم على تتابع الصّ الدّ 

 ةكو كثر خبلؿ رصد اغبركة اإليقاعية، ما هبعل عُت اؼبتلقي مقّيدة حبجم الّسواد القليل الذي ربّر 
عبلمات  ناكما يشّد انتباى،...( شهرأأغرؽ، صارع، أصعد، أطف، أعزؽ، أنزؿ، األفعاؿ ) 
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ىشة يف داللة على عجب اؼبتتالية يف ّناية القصيدة يف ؿباولة تغذية إيقاعية اؼبقطع بًتسيخ عامل الدّ التّ 
 .بصر القارئ وكأّف ىناؾ نية خطف ىنثاألب من ثورة أعلنتها عجّ تراكم االنفعاؿ والتّ 

 لة على االستمرار:االدّ  -ب

ذلك نقرأ قوؿ أـ سهاـ يف  الّسطري يف سبثيل حالة االستمرار والّسَتورة ، منكما أسهم الّتشكيل 
 :( قتلوؾ واقًفا)قصيدة 

1 

ينهض البياض على العنصر الّتشكيلي للمكاف الذي وبتّلو الّسواد، والّشاعرة ىنا ذبّسد فعل االستمرار 
حيث يكوف الّتنّقل بُت ،ا على كبو متدرّج شاقوليًّ  أناديكالفعل ر ذبسيًدا بصريًا من خبلؿ تكرا

ما ،حبركة سريعة (الذي)والوحدة الثّانية اؼبستهّلة ب  (المحاصر)الوحدة القرائية األوىل اؼبنتهية ب 
وبكي ىذا الّتشكيل ،(أناديك)حىت ّناية الوحدة القرائية  وبالتّايل وبدث تباطؤ يؤّجل فاعلية البياض 

اؼبنادى ازّبذت أحوااًل مفّسرة ، نازعة بذلك إىل تربير حالة استمرارية الّتطّلع لرؤيتو، فشخصية 
 مسّوغات الّنداء اؼبكّرر والبحث عنها : 
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وتسنح الفرصة لعُت اؼبتلقي كي يتأّمل الفضاء اؼبكاٍل احمليط بالّسواد ، والّشاعرة إذ تعمد إىل الّتصّرؼ 

اء ُّا من خبلؿ الفضاء الذي يف عناصر بناء نّصها ، فهي بذلك تزّود اؼبتلقي بدالالت يتّم االوب
 ىبضع بالّضرورة لطبيعة الّتجربة.

 .دطر المتساقط: الّتعدّ السّ 
عو اه ىيأهتا اليت رُبدث كسًرا يف أفق توقّ يقّدـ ىذا الّسطر مثَتات و حوافز تشّد عُت اؼبتلقي باذبّ 

 تقوؿ ربيعة جلطي: ،كل الكتايبىل مساءلة إوباءات ىذا الشّ إوتدفعو 

 ور أنثاه كاف:يناجي العصف
 مّر أحدىم ثّم قاؿ:

 ليتنيو....إنّو يُعنػي فَػَرحو! -
 ثّم مّر آخر وقاؿ:

 !مسكين .... موجوًعا يئن -
 ثّم مّر آخر وقاؿ:

-!.................................. 
 ثّم مّر آخر وقاؿ:

-!..................................1 
مسارب  رعحُت تشمغالق الّصمت  لّصمت ؾبرب على فكّ هبد القارئ نفسو أماـ تعاقب الكبلـ وا

 و وىو يتساءؿ عن قوؿ اآلخرين،عجبية يف اؼبساحة الّصامتةأويل وتدفعو إىل مساءلة الوقفة التّ التّ 
اعرة جزًء من الّنص ب الشّ يرامي ىو تغير الدّ ينامية اغبوارية والّتوتّ فبّا يصّعد الدّ و اختبلؼ األّولُت، 

ساٍل بالّداؿ الطّباعي وإذا راـ القارئ تأويل الفراغ ذىب يف ذلك مذاىب شىت كأّف بإبداؿ الّداؿ اللّ 
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أو أّف الّلغة نفسها عاجزة عن االحاطة  اعرة مفتوحػًاالّنقاط اؼبتتابعة تلقي عليو ربّديًا داللًيا تركتو الشّ 
 .ُّا
اؼبغّيب كأّف الّصمت ينطق ُتوّضح القصد  ،امتُتعريُت الصّ طرين الشّ السّ  /يبدو أّف وقفات البياض  

اليل عرية من األعلى إىل األسفل يرتفع اإلرباؾ الدّ دبعاناة واغًتاب البشر، وعرب تساقط األسطر الشّ 
ى األقواؿ ( الذي تتناوب عليو الّذوات وتتلو  )قاؿقرير بالفعلالتّ  ىمقوؿ ويُقو  حابًكا جوىر اؼبقوؿ والبلّ 

ات اليت تعيش غربتها، صورة الذّ / عصفور الذي يناجي أنثاه ال يف ذىن اؼبتلقي صورة لًتسم،د وتتعد  
امتة، دليبلً يرشدنا إىل معٌت االنفعاؿ واغبَتة عجب اليت تعقب اؼبساحة الصّ كما تربز إيقاعية عبلمة التّ 

 leباعي )قصاف الطّ ىكذا يكوف النّ  1ل "بنية تعبَتية بوسعنا أف نلمس طرفها اغبسي"اليت تشكّ 

manque graphiqueي الذي يّتخذه رادمت اإليل "أبسط أشكاؿ الصّ فداف ىاف (، بعبارة : فا
 .2اعر موقفاً يف بعض حّيزات القصيدة"الشّ 
 فتيت:قطيع الكتابي /التّ التّ -
ج الكلمات يف بياض الورقة عن طريق "تقطيع كلمة أو رّ دىل تإها تلجأ الّشاعرة يف تشكيل نصّ   

سم الكتايب العادي خل القصيدة، فهو عدوؿ بصري يف طريقة الرّ ؾبموعة كلمات إىل أجزاء متعددة دا
 3عة يف القصيدة"عرية تعبَتًا عن البعد الّنفسي لداللة اؼبفردة اؼبقطّ للمفردات الشّ 
ياغي والّتحرير البصري والّتشكيل اغبريف وجزًء من جديد الصّ اىرة "شكبلً من أشكاؿ التّ وتُعّد ىذه الظّ 

 ى ىذه اؼبيكانيزمات أنبٌت اؼبقطع اآلّ: ، عل4ورة الّلغوية"الثّ 
 الّرجل الذي ارتجل شكل المكاف

 وأغفل عنوانو في الرَّمل 
 انكفأ في قبة الّنجاة 

 يبتهل المستحيل
 الّرجل الذي سكب قيامتو في نصي 

 س...
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 ؽ...        
 1ط...             

َّانسة الّصوتية بُت العبلمة اؼبنطوقة عن الّتفاعل بُت الّلساٍل والّتشكيلي حيث ا اؼبقطعيكشف ىذا 
د الّسياؽ الّداليل للعبلمة الّلسانية ( ُتؤكّ سقطأي أّف الّشاعرة بتشذيرىا للفعل )،كة والعبلمة اؼبفكّ 

على بياض الّصفحة وفق خط عمودي يتساقط إىل األسفل ليجّسد للقارئ مشهد سقوط الّرجل 
وتأّ مهّمة القارئ نويع الّشكلي لوؾ القرائي ؽبذا التّ يل السّ شيًئا فشيًئا ذبسيًدا بصريًا، فضبًل عن تعد

كذلك تعمُد نوارة غبرش إىل نثر مفرداهتا ،خراج الّنص إىل عاؼبو الّذاّ اػباصإطفاء ىذه اغبَتة و إيف 
 يف قصيدًة احًتاؽ، تقوؿ:

 والقلب قد مات، وفي وجع الوداعِ 
 صلبت نبضػُو...

 ثمَّ أىديتو لنار الّنوى
 رؽ...كي يحت

 2كْي يػ... حػ... تػ... ر... ؽ...
عة بطريقة حُت ظهرت مقطّ  (يحترؽعري يف كلمة )يب يف ىذا اؼبقطع الشّ فتيت الكتاى ظاىرة التّ تتجلّ 

شكيل الكتايب ات، حيث يتناسج التّ وح ومعاناة الذّ طر للّتعبَت عن أوجاع الرّ اه السّ أفقية يف نفِس اذبّ 
سمًكا مرئًيا قًة بذلك ما اعتربه دوفراف"غبركية البوح ؿبقّ  اعرةلم الشّ سباإليقاعي حُت تست

لذلك مة أو إجهادىا حُت ترـو إخراج الكبلـ، كأف  الذي ساىم فيو حبسة صوت اؼبتكلّ ،3"للكتابة
يناسب كما بلشي شيًئا فشيًئا،  التّ و ي يف اؼبفردة يناسب حاؿ االحًتاؽ وفعل اغبرؽ، شظّ ىذا التّ فإّف 

 إذف  الّتقطيعفأي ذلك اؼبضمر الذي مل تصرّح بو الّشاعرة ،  رةة وحركة نفسها اؼبتوتّ اعر انفعاالت الشّ 
 .وإسباـ معناه الّضائعبعض اؼبفاتيح ؼببلحقتو منحنا 

 ، تقوؿ: مأمأةعلى منواؿ الّلعب البصري، كتبت حسناء بروش قصيدة  

 مطر..فراغ..مأمأة...
                                                           

 45نصَتة ؿبمدي: روح النهرين، ص -1

00نوارة غبرش : نوافذ الوجع، ص -2

3- Franc Cucros: Le Poétique, le reel (preface de Mikel du frenne), Paris, méridiens 
Klinckseck, 1987, P :11.  
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..... 
 بيني وبيني...مؤتاىا

 ولعنتاىا
.. .. .. 

 ميء...ميء...
 فراغ..

 في فراغ..

 في فراغ..
 صوتاف في غوريهما..

 عدـ..
 ي
 ؽ
 ط
 .1ر

جات الّنفس وحركاهتا الباطنية، لذلك ىذا الّنمط من الّتفضية الّشعرية ىو اؼبعادؿ اؼبوضوعي لتموّ 
 أيقونًيا لبلوباءيقطر(سبزيق وحدة اؼبلفوظ ) بعثرة اغبروؼ بشكل رأسي و اعتمدت حسناء بروش على

وؼبا يدّؿ عليو الّتقطَت من األعلى إىل األسفل خببلؼ  بدالالت مصاحبة تؤّكد الّتقطَت ماديًا ونفسًيا
حيث يتماثل تشظّيو مع انفعاالت الّشاعرة وحركة الّتقطيع الّسابق اؼبمتد عرضًيا ؼبفردة )وبًتؽ( ،

 الليًة وايقاعيًة.د طاقةً  –باعتباره سطرًا شعريًا -وبمل كّل فونيم  إذنفسها اؼبتوتّرة، 

على مدلوالت اغبركة اليت تندفع قطرًة قطرًة ، لتتقاطع مع تصَّتات )الفراغ(كما تنسحب مدلوالت
رية تتناسل مع ئ فجوات توتّ وتًتادؼ مع إشارية الّنقاط اؼبتتالية اليت زُببّ )العدـ( الّذات ، وتتداخل مع 

معها  الّدرامي على طوؿ اؼبقطع الّشعري ساحبةً ر شبكة العبلئق الّلفظية.ىوذا ،تتبّدى مبلمح الّتوتّ 
 اؼبتلقي إىل شواطئ الّرؤيا احمليطة دبكانية الّنص.

                                                           

 .48،49،ص ص2014،دار التنوير، اعبزائر،1حسناء بروش:للجحيم إلو آخر،ط -1
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دراؾ وضبط الّسياقات لتشّتت مع االمتناع عن الكبلـ وأجواء الّصمت اليت تظّل متعّسرة على اال
تتآكل "ات حُت مليًئا باؼبفارق اً الّصياغات وتشّظي العبلقات بُت العبلمات ،يتصَّت الّنص أخرس

...فالقوؿ يبٍت شكلو الكلمات وىي تكاد تسقط يف بئر الّصمت قبل أف تتفّجر يف اؼبقطع الّتايل 
إىل قطعة منحوتة  يوداللتو يف اقتصاده وعفويتو وحّدة ؿباكاتو اعبسدية ؛ يتحّوؿ الّسطر الّشعر 

صبالًيا يوشك أف يقود إىل االنتحار  تعكس معناىا بالفراغ احمليط ُّا وكتلتها ، إّّنا زبلق موقًفا ووضًعا
 1الّشعري بالّتبلشي"

من ىذه اؼبنطلقات اليت حاورنا على أساسها قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية يتبُّت لنا أّف االيقاع الّناتج  
عن تفكيك ما وراء اؼبكتوب وتركيبو فيما وراء احملو ؛ فضاء حركي يبنح العناصر عبلئقها على صعيد 

مكاشفة بُت أنا الّنص   ة واعبملة والّشبكة الّنصية الكربى، ما هبعل اغبركّية الّشاملة مغامرة/اؼبفرد
كبياضات وأنا القاريء كمحّرض لكتابة جديدة وأنا الّشاعرة وقد منحت زمنها االبداعي بعًدا 

 تأثَتيًا، وىذا اؼبعيار يرتكز على الطّاقة االبداعية لكّل شاعرة.

 لُتقيم حوارًا بُت البياض والكتابة، معتمدة على باعتبارىا شكبًل داالًّ  -يةو سثر النّ نّ إذف، تأّ قصيدة ال
شكل الكلمات واألحرؼ أو  Mallarméصي"وقد أعترب ماالرميوعناصر بصرية يربزىا الفضاء النّ 

دفعة   »فحة والفراغات اؼبًتوكة بُت الكلمات عناصر مهمة ؼبا ظباه بػشكل القصيدة على الصّ 
و مباشرًة إىل العُت، وجّ للقصيدة والتّ  فظيلّ .... كانت ترمي إىل إتاحة ـبرج من اؼبستوى ال« فكشتبا

 .2مزية"لكنها يف قيامها ُّذا اكتسبت نوًعا آخر من الرّ 

عت وإف لة أساور األنوثة يف حلبة الّنص فإف غابت سبنّ ـباتعري للمبدعة اعبزائرية أتاح األفق الشّ   
واألسرار وىي تُناسل قارئًا ترَّّب على  ،البياض الذي يتعاىل باؼبسكوت عنو حضرت توارت يف اندىاش

 "ما أرغملها ويقبل لعبتها الّليلية، ليكشف بعضد مكرىا وصليل حروفها، يتأمّ وّ عانزياحات لغتها، ت
 .3يف القصيدة على الّصمت"
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ء األنثى أشياأف يف "تتحّدد اؽبوية اإليقاعية لقصائد أخرى بفاعلية البياض، كما ىو الشّ  بينما
 " لنادية نواصر، تقوؿ :األخرى

 حين جّن الّليل جنوف وىاجمتني عيناؾ ...
 واقتحمني صوتك، مشتعالً بالّشوؽ والحناف

 أدركت أّف الخنجر الذي استأصلتك
 بو ىو نفس الخنجر الذي استأصلت بو كياني

 وأّف المذبوح ىو أنا ال أنت ...
 !ت ...والمستأصل ىي روحي ال أن

 د بموتي ال بموتػكوأّف جميػػع القرارات تنػدّ 
 رجوُتك أف تخرج من تفاصيلي برفق ... اً مرار 
 معك تالفيػف روحي ... رُتك أالّ تجرّ وحذّ 
 ك تعّمدت االستبػداد بمطارات قلبي الّسريػةلكنّ 

 اليـو كتب طبيبي الّشرعي
 على مساحات صدري وخصري:

 (أّف مرضي المزمن )ىو أنت
 وكم ىو مرير أف يطعنك طبيبك

 1بمرارة عّلتك
" الذي فرضتو الكتابة أكرب من الّصوتتبدأ القصيدة بأسطر شعرية طويلة، وىذا يعٍت أّف حجم "

" الّذي فرضو البياض، لذلك جاء إيقاع الّنص  ثقيبًل متباطًئا، ُمساِيرًا لؤلسلوب الّصمتحجم "
الّذي  يوِىم القارئ باالنتقاؿ من الّشعر إىل الّنثر، كما أّف  اغبكائي الذي أنبٌت عليو اؼبقطع، األمر

ومع ذلك تعود الفراغ والكتابة ل يف الفضاء اؼبكاٍل اؼبّوزع بُت ايغاؿ الّسواد أتاح لو فرصَة الّتأمّ 
عري طر الشّ السّ  القصيدة من حٍُت إىل آخر إىل الّتسارع اإليقاعي / االنتقالية اإليقاعية، حُت يبتدُّ 

 عري واغبدث الّشعري.بًعا غبركة الفعل الشّ تقّلص، وذلك ويت
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 إيقاعية عالمات الترقيم:-4-1-2

وذلك ،عري وإشارات ضابطة للقراءة ص الشّ واؿ اؽبامة داخل النّ قيم أحد الدّ عبلمات الًتّ  تعدُّ      
وتية ات الصّ رب لنّ بوضع رموز ـبصوصة يف أثناء الكتابة لتعيُت مواقع الفصل والوقف واالبتداء وأنواع ا

 واصل اإلنساٍل وضرورةً ا للتّ ا " مفيدً ا تارىبيً سبً ت مكدّ ، لذلك عُ 1واألغراض الكبلمية يف أثناء القراءة
 2ف إىل ثقافة العُت والكتاب"ذوت واألدرهبي من ثقافة الصّ ىا االنتقاؿ التّ ااقتض حتميةً 

 لبثّ ،اعرة ترتكز عليها ل الشّ ور البارز الذي جعهتا والكشف عن الدّ اءفكاف ال بد من إض    
ص ي " ما يبنح النّ طّ غة بسوادىا اػبعورية اليت تعجز عنها اللّ اخلية وإفشاء األسرار الشّ اؼبكبوتات الدّ 

ورة الفنية حركة تزيد من حيوية الصّ  هاتبعث في ا ايقاعيةً اَّازية صورً  هصور  على غم يضفيا من النّ مزيدً 
ص كما تقـو ص أو باالهبابات عن سؤاؿ يؤرؽ قارئ النّ اشتقاؽ للنّ  عري، إذ تقـو بنوع منص الشّ للنّ 

 3بإحداث صدمة لدى القارئ كأف تثَت انتباىو أو تزيد من إعجابو"

عري برباعة يف قصائد جانب األجبدبة وتفاعلها مع غَتىا لنسج الواقع الشّ إىل  سبظهراهتا ونتبُّت      
غراض فنية وصبالية ومقصدية هبدر بنا تأطَتىا واستجبلء عها الكاتبة ألوكيف تطوّ ،سوية ثر النّ النّ 

 اعرة صبيلة كبلؿ:" للشّ ليأال تسجها ىذا اؼبقطع من قصيدة "اذنربىا، ومن مب

 استنجد دفئً أ
 يحتوي .. غضبي .. طيشي 
 طفولتي ...  نداء كلّ  
 ال تسألي 

 ك إف كنت أحبّ 
 يا حبيبتي 
 دري ...؟ أي لست إنّ  
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 وحالرّ  يي فر يس ك ... دماإف كاف حبّ 
 وضياء 
 في معابد العشق 
 تتراشقو 
 األرواح ... األشواؽ ... وفراشات وحدتي 
 1ال تسألي...؟. 

دارة، إذ بلث )...( يف ىذا اؼبضمار مكاف الصّ الثّ  الستمراريةقاط افقيتاف )..( والنّ قطتاف األربتل النّ 
ل أمّ ا للتّ ا مناسبً ئ للقارئ جوً ل، حىت هتيّ ة بأسلوب الفصء بُت اؼبفردات واعبمل اؼبتتابعة اؼببنيّ يذب

 : قوؽبا عري بنقاط متتابعة كما يفطر الشّ السّ  ةاعر نهي الشّ كما تُ ،قطتُت ؽ حُت يقف مع نرب النّ اواإلطر 

 لست أدري ... ّنيإ

 !ال تسألي ...؟

ناميات تياد التّ اؼبتلقي إىل ار  قاط مع عبلمة االنفعاؿ ونربة االستفهاـ والبياض، حاملةً حيث تتظافر النّ 
ات ثها الذّ ة اإلشارات واإليباءات اليت تؤثّ ا من االستغراؽ يف ؾبرّ ساؤلية اليت ال تتزحزح عن كوّنا نوعً التّ 

تراشق األشواؽ يف معابد العشق،  ها ال تكفُّ كنّ لروب، ىا األنُت واغبلم الذي امتطى الدّ وقد ىدّ 
قاط طر اؼبختومة بالنّ سواغبَتة بعد قراءة األ األمر الذي يكشف عن ثقل اإليقاع اؼبنجدؿ من األسف

 مة للمتلقي تسجيبلً قاط ىذه السّ لت فيو النّ وقد سجّ  ،د بو الفضاء اؼبكاٍل اؼبمتدو اؼبتتابعة وىو ما هب
 ا.  بصريً 

بت من اؼبكتوب اؼبثّ  ف إيقاع كلّ الفراغ ىنا وبيل "إىل كتابة أخرى أساسها احملو الذي يكثّ  أي أفّ 
 ا يف قوؽبا:   ا ـبتلفً قاط إيقاعً ، كما قبد ؽبذه النّ 2"ىحب اؼبمو واؼبكت

 أجيئ من أقصى القصيد
 أخفي ... خوفي 
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 أنسى نفسي 
 لتنساني أمتي ...  

 ....ا بعد ما غاب عمريوتجيئني نورً 
 نابل والمروج ...فأراني السّ   
 وأشتهي حينها 
 شعرا المشط سحري ... 
 يووفي التّ  
 أرتدي آاله 
 ىا ...والحرؼال أملك غير  

 يقليل ... القليل منّ و 
 القصيد أالمس سرّ  
 حظة نجميليبتسم للّ  
1وتشرؽ شمسي ...  



ات وىي تنساب يف رحلة البهاء الكتايب والوجودي، وما اؼبقطع أف يكتشف حركة الذّ  أال بد ؼبن يقر 
ة، حدوده القصيّ  ات فيو بالكبلـ إىلصي لتصل الذّ بغية تأىيل اعبسد النّ ،تستلزمو الكلمة من سحر 

ا ربت تأثَتىا زمنً  ف يكسر ثقل اغبركة االيقاعية وينقل القارئ إىل إنسيابية إيقاعية يظلّ أما من شأنو 
( حُت تنعزؼ ؿبتمبلتو مصادمة ما حبكو 1( عن سابقة )ـ2وإىل ىذه اغبركية ىبتلف )ـ ،طويبًل 
 ة البنية اؼبكتوبة والفراغية.بكليّ 

ؼ ىو " تسجيل ظبة من ظبات اآلداء ذصوص اؼببنية بتقنية نقاط اغب النّ و يفسلذي باستطاعتنا تلمّ او 
قيم اء اؼبنسوج بُت عبلمات الًتّ االوبأكيد على التّ ، راغبة ً عبأكثر من صورة وموض 2ا"فهي بصريً الشّ 

 " لزىرة خفيف: غيرةد يف قصيدة "اللة، مثلما ىو ؾبسّ واإليقاع والدّ 

 !! نيي... وقد حاف ح
 ... ا وجدتكأخيرً 
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 !!جرة ع الشّ ذ عند ج
 !!ؽ طعموذنمت ولم أ

 ك ...أنّ  ل إليّ خيّ 
 ... !!وطفل فقد أمّ 

 دنوت صامتة ...
 !!بعيني أرعاؾ 

 ،،،لو ألقي عليك وشاحي ،،،كاف بودي
 أ بأشواؽ حنيني معبّ 

 ،،،ن عندىاتيلو نرجع كرّ  ،،،ي كاف بودّ 
 .1سدرة المنتهى

ر حيث تصوّ  ،طرت يف بداية السّ قاط اليت ذبلّ اعبديدة للنّ  وزيعيةسقاطات اؼبنت عرب التّ إ فتتدوّ    
ورغبة مذىلة تصاعد إزاءىا عطر ،اعرة بأسلوب قصصي ُّجتها اليت ينحتها آدمها بلهفة مربكة الشّ 
( ىي ما زاد من تلعثمها يف أخيرا وجدتكة )الفجوة األسيّ  ولعلّ  ،قيا اؼبفعم بقداسات الوىلة األوىلاللّ 

وؼ بداية غَت عادية، مث عطف عليو بالواو ذبب يف ابتداء الكبلـ دبحيعود السّ سردىا، وإىل ذلك 
صبلة البداية ىي امتداد لذلك اؼبعطوؼ عليو /  د أفّ وتؤكّ  ،ؼ اؼبعطوؼ عليوذاليت تشَت على ح

اعرة، ما جعل من ىذه ا لتلعثم الشّ و مل يفلح نظرً أنّ  ص إالّ وؼ الذي حاوؿ االحتفاظ بصدارة النّ ذاحمل
 دت منو عبارات اؼبقطع اآلتية.ا تولّ ا دالليً ا ومركزً ا افتتاحيً بارة ؿبورً الع
عر البطاؼ رؤياه، ومن الشّ تو،منو فجائي ذؼ ؿباورة الواقعي حُت تأخذ على نقاط اغبايل، تعُّت وبالتّ   

 ري لتدشُت اغبلوؿ اإليقاعي وفق ذاكرة بصرية تستقيم علىلسّ ااعرة فبارسة طقسها  على الشّ ويتعُّت 
 اكرات.قاعدة الذّ 

ود جبوار الكلمات سواء قبلها أو بعدىا أو بُت  قاط السّ موعة من النّ َّالّشاعرة  وضع فّ إوعليو ف  
نقيط كناية بصرية عن داؿ طور كفاصل بصري، والتّ طر الواحد أو بُت السّ كلمة أو أخرى داخل السّ 

عبلمة يف مكانو  قاط عة من النّ ؾبمو  ها...، ووضع هاب بنحو مقصود من قبلو صبلة( مغيّ أ)كلمة 
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امت والكبلـ اػبفي وت الصّ لذلك يتواصل الصّ 1متؼ أو دبعٌت آخر كعبلمة على الصّ ذعلى اغب
اليل ياؽ الدّ عرية مع السّ سطر الشّ ل األلّ صية اليت تتخقيم والبياضات النّ لو عبلمات الًتّ الذي سبثّ 

 : عرة زينب األعوجاقوؿ الشّ يف سانية كما للعبلمات اللّ 

 ففي وىج
 وىج العيوف

 يا وطني 
 و يا .. وطني ..

 مكنك أف تناـ .. ؟؟؟ي
 وأف تناـ .. ؟؟؟

 2.. ؟؟ !!! و .. أ.. ف..ت..ف..ا..ـ
عب واألوضاع الكابوسية اليت عانتها الببلد قد انعكس على مساحة والتّ  قينرب الضّ  ليس ىبفى أفّ 

و .. عة )غة اؼبتقطّ ( وعلى اللّ  ني ..يا .. وطداء واؼبنادى )مت الوارد بُت أداة النّ الصّ 
ا يغفو فيو ا خلفيً د تقطيعها ما يشبو ركحً فسي الذي جسّ عد النّ ا عن البُ تعبَتً  أ..ف..ت..ف..ا..ـ(

 ع انكساراهتا.الوطن بعد نكء اعبروح وذباوز العقبات اليت ذبرّ 

لت فت، بعد أف فضّ جاور بشكل التابع والتّ ب يف التّ عجّ ما تسًتسل عبلمات االستفهاـ والتّ ك    
كيما توحي دبا مل تستطعو األصوات ،اؼبهاـ ؽبا   ؾبدي، موكلةً البّل  الّصراخ مت بدؿاعرة الصّ الشّ 
ر وتّ انية ربيل على التّ الثّ  يف طلب اغبقيقة فإفّ  روبة، فإذا كانت األوىل تشاكل اغبَتة واؼبواجهة وتلحّ الصّ 
خ عامل منهما يرسّ  فسية واالنفعالية وكلّ األزمات النّ ا على اؼبواقف و ر أيقونيً شّ كما تؤ ،رامية والدّ 
داف المتبلء والفراغ حيث هبسّ اناسبية بُت فاعل التّ د ىذا التّ وال ريب أف يولّ  ،ىشة بإيقاعو القويالدّ 
 أثَتية يف اؼبتلقي  .عن فاعليتها التّ  ا فضبلً ا بصريً ا ايقاعً معً 

 :رقيمغياب عالمات التّ *
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 وكرافيةً  لسانيةً  شفرةً تشّكل  وت كوّنا قيم مرتبطة بضبط نرب الصّ عبلمات الًتّ  إيقاعية د أفّ من اؼبؤكّ 
ل فعّ ا تُ ّنّ عري ألص الشّ واؿ داخل النّ الدّ  أحد أىمّ  كما تعدُّ ،يف مواصلة القراءة  ، وعنصر إغباحخاصةً 

يدينا وجسدنا  م بشيء آخر غَت الكلمات برؤيتنا و نا نتكلّ واإليقاع "فهي شاىدة على أنّ  إنتاجية اؼبعٌت
واصلية والوظيفة الئلية والوظيفة التّ فريع إىل ثبلث ىي الوظيفة الدّ ة قابلة للتّ يئيسو، وىذه الوظيفة الرّ كلّ 
 ا.فا لغاية شعرية أيضً صبح عدـ استخدامها موظّ أ، إىل جانب ذلك 1حوية"النّ 

اللة وإنتاج معٌت نقيض، ؽبذا ساع الدّ ا يف اتّ ا ما يكوف سببً قيم غالبً الًتّ عبلمات غياب أو تغيَت  إفّ 
ا من منحها معٌت رسطو عن ترقيم نصوص ىَتاقليطس خوفً اامتنع  -حسب ليوطار–بب السّ 

ذبريدىا يف ايقاعيتها تكفي، وىكذا اجتهد  عرية ألفّ صوص الشّ كما منع مبلرميو ترقيم النّ 2ا.مضادً 
كل معُت، يقوؿ يف ىذا د حافات اؼبعٌت، بل سبنح رسم شمن طبيعتها عن طريق نقبلت ال ربدّ 

ىذه األخَتة تعترب مفضلة  قيم، إفّ عبلمات الًتّ  ا وال تًتكوا إالّ ا وضعوه جانبً وا نصً ذدد "... خالصّ 
ا دبا فيو الكفاية حىت يف غياب عبلمات ساقو، يف حُت يبقى مدلولو جليًّ ص واتّ ا سبنح صورة النّ ّنّ أل

 3قيم"الًتّ 

يف ديواف  ػأفكما ىو الشّ ،ثرية النّ  ال يلتزمنها يف قصائدىنّ اعرات اعبزائريات لذلك قبد بعض الشّ 
 تقوؿ:،صفحةً  171ا على مدار نادرً  قيم إالّ ( لزينب األعوج، إذ مل يرد الًتّ عطب الروح)

 تسألينني في لوف دمعي
 وعن وزف الوجع وعن مساحات الّنواح

 تطلبين أف أىّز الّنـو في مضجعو
 قبل أف تفجعو الكوابيس

 تقاطر حملة عشًبا يابًساوقبل أف ي
 ؿ الّنورتسألينني عمن رحلوا في أوّ 

 وعمن تكّفن الورد بعطرىم
 وعّمن ترّجلت الّتربة لتقبيل أقدامهم

                                                           

 121، ص 3ؿبمد بنس: الشعر العريب اغبديث، ج - 1
109الشكل واػبطاب، ص ،ؿبمد اؼباكري :ينظر -2

 110ينظر: اؼبرجع نفسو، ص -3
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 .1ونحن مازلنا على موعد الّنار
ا مبّ إص، اليل للنّ ال وبصر األفق الدّ  و غياب داؿٌّ دفة، ألنّ إىل الصّ  بو ىذا الغياب ال يبكن أف يعادو 

ويف اؼبقابل ،ىناؾ شاعرات أخريات بالغن يف وضعها ويف غَت  دة.احتماالت متعدّ يفتحو على 
 اعتبارات: ونوجز غياب عبلمات الًّتقيم إىل .2مواضعها ردّبا "لدوافع تأنّقية واستعراضية أخرى"

  ّقيضاللة وإنتاج معٌت النّ ساع الدّ غبة يف اتّ الر. 
  ّقيم يف ئليقاع أف يقـو مقاـ عبلمات الًتّ لن أي يبك -بتعبَت ماالرميو -إيقاعيتها تكفي  ألف

 اللة وتوجيو اؼبتلقي.ضبط الدّ 
  ّات تأويلية سعن ذلك من انعكا د القراءات وما ينجرّ ا أماـ تعدّ ص مفتوحً يغدو ؾباؿ الن. 
  ّص البصريةغياُّا يربز نغمية الن. 
  ّة العُت خببلؼ اإليقاع وليد ثقاف -صورُّذا التّ –ر واالنفتاح "فااليقاع اعبديد حرّ دليل على الت

.3القدَل الذي كاف يستجيب ؼبقتضيات ثقافة األذف"


 إيقاع الّتشكيل: اختراؽ سلطة المكاف.-4-2
إاّل بتجاوز مدى اللّغة وكسر نظاـ الّشكل اؼبألوؼ من خبلؿ  4ة الكتابة"رادق "إال تتحقّ 

لّصلة بُت الكاتب واؼبتلقى باندثار ورة البصرية يف"ؿباولة سّد الفراغ الذي أحدثو ضعف ابَت بالصّ عالتّ 
الوظيفة اإلنشادية اليت كانت تربز القيم اعبمالية واؼببلمح الّتعبَتية وقد يكوف ىذا االىتماـ من 

شكيلية اليت وجدت طريًقا إىل تأثَتات الدادئية والسريالية وغَتىا من الّتيارات الّشعرية والفنوف التّ 
 .5د على اؼبألوؼ والرّتيب"الّشعر العريب اغبديث ُّدؼ الّتمرّ 

الّنسوية دورىا يف  يةقصيدة النّثر الي ا، تؤدّ قً ًقا والّشكل زبلّ ضمن ىذه اغبرية اليت جعلت الّنص تدفػّ   
وتستجيب ؼبغامرة اػبروج من ،تنمية حدوس القارئ دبا تضيفو من مقًتحات ترفض عبودية الّشكل 

                                                           

 .004زينب األعوج: عطب الّروح، ص  -1

 .614فواز عبد العزيز اللعبوف: شعر اؼبرأة السعودية اؼبعاصرة، ص  -2
، ناشروؾ، بَتوت، 1يوسف: القراءة النسقية، سلطة البنية ووىم احملاثية، طأضبد  -3  410، ص 2007، الدار العربية للعلـو
 011، ص 0655، دار توبقاؿ للنشر، 0جاؾ دريدا: الكتابة واالختبلؼ، تر: كاظم جاىد، ط -4

 .13، ص 0110توزيع، عماف، ، دار الفارس للنشر وال0إمتناف عثماف : شعر سعدي يوسف، دراسة ربليلية، ط-5
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كأّّنا قد لصقت يف جسد القصيدة، إّّنا تشبو لوحة تبدو و "فو من أمباط بصرية وما توظّ  ،اتياؼبتعال
معّلقة على اعبدار، فهي ليست جزًء من ىذا اعبدار لكنها مع ذلك غَّتت مبلؿبو وأضافت إليو 

قيم وتقسيم اؼبقاطع والبياض والّسواد واألشكاؿ معاٍل جديدة، أمباط األساليب البصرية منها الًتّ 
على اعبدار يف انتقاؿ اؼبفاىيم اؼبوجودة يف ضمَت الّشاعر العاجز اؽبندسية.... ، وتلعب دور الّلوحة 

 .1عن بياّنا شفاىًيا"

 تشكيل الّسطر الّشعري:-4-2-1
ال اؼبسّلمات  اليت ظّلت تلجم اؼبعٌت و و استحاؿ الّنص إىل أراض ال ربكمها اؼبمارسات الثّابتة   

طّية و ما وبدث فيو من تواعبات يف مستوى سبدُّ ظّل وصايتها عليها بل "إّف تشّعبات توزيعاتو اػب
،ما وبّدد بناءه اؽبَتاقليطي باؼبعٌت الذي  2العبلقات اليت وبدثها مع مرجعيات ليست شعرية بالّضرورة"

 يعطيو للحياة وقابليتها للّتغَّت الّدائم.
دو يف حداثة يف ضوء ىذا اؼبعٌت، نفهم تعّدد الّتوزيع الكتايب اػبّطي يف الّنص، فحىت ما كاف يب  

القصيدة توزيًعا شعريًا متميّػزًا ، ربّوؿ إىل توزيعات متداخلة تبٍت إيقاعها حبرية، ىذا االجراء ىُبّوؿ 
كما يفتح اَّاؿ أماـ الّتشكيل    3للّشعر أف "يبرح يف عرائو البدائي ويعيد اختيار مواقع إقامتو" 

وعبلقتها دبوسيقيتها الّداللية، وما تقًتحو من البصري للّسطر الّشعري يف تنويعاتو اغبرفية اؼبتتابعة 
تشكيبلت ترتبط باإليقاع الّشخصي كما يسميو مبلرميو، وىي اػبُطوة اليت َحَدت بالّنص إىل خلق 

 نوع من اإليقاع البصري اؼبساوؽ إليقاع اعبمل و األفكار وذلك بالّنظر إىل:
 طرية:المسافة السّ -1
من خبلؿ  4الّسطر الّشعري من نقطة انطبلقو إىل نقطة توّقفو"  نقصد ُّا " اؼبسافة اليت يقطعها  

تفاوت أو تساوي أطوار األسطر الّشعرية، ىذا الّتفنن الذي استنفذت صوره يف وقت قصَت ىو ما 
هبرُّ حتًما إىل توسيع مفهـو اإليقاع من خبلؿ االحتداـ بُت إيقاع الّذات وإيقاع العامل حيث يغدو 

                                                           

 .25، ص 0101عبد اَّيد ناجي العذاري: أسلوب )الكوالج/ اؼبلصق(، ضمن ؾبلة كلية الًتبية، جامعة واسط، -1

 49صبلح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة، ص -2
 141صبلح بوسريف، حداثة الكتابة، ص  -3
 171لصفراٍل، التشكيل البصري ص اؿبمد  -4
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 اَّرى اإليقاعي العاـ، فالنص مثل الّشخص ال يعرؼ إالّ "بواسطة اإلمكانات الّسطر أداة طيعة يف
 كما يقوؿ ىايدغر.  1اؼبختلفة لوجوده"

 2مبّثل ذلك يف اؼبخطط اآلّ:

 
 : ةّتفاوتمالةالّسطريالمسافة * 

لّسَت ج وكسر مبطية اذ إّف االختبلؼ يف أطواؿ األسطر الّشعرية يعٍت خرؽ الّنظاـ الذي كّرسو الّنمو 
وىو ما  3اػبّطي حيث تتفاوت األسطر )سطرين أو أكثر( "تفاوتًا كّمًيا من حيث عدد الكلمات"
 .4هبرُّ الّشاعرة بتعبَت ىربوت ريد كي تتصّرؼ بإبداع حسب قوانُت من وضع خياؽبا اػباص

 وت":تقوؿ فائزة ربوؼ يف قصيدة "مدينة التّ 
 أنا اآلتية من رحم الّشقاء

 لمالحةمن غضب قصائدنا ا
 أزرع بصدري وطًنا يسكرني ككالـ األنبياء

 آه يا عيوف الّرب الّساكنة فينا
 آية تصلي عمق اآلية والّرمل في كفي والّصحراء

 أنت ىناؾ يستوطنك الجرح.. 
 ومدينتي .. جرح ...انكسار
 و امرأة عارية من زمن البدء

 يحاصرىا الّرمل صوب الّرمل
                                                           

 .210حداثة الكتابة، ص ح بوسريف، صبل -1
.177ص إىل171التشكيل البصري، ص ،: ؿبمد الصفراٍل ينظر -2

 172، صؿبمد الصفراٍل: التشكيل البصري -3
بتصرؼ 284، صالشعر العريب اغبديثاالذباىات واغبركات يف سلمى اػبضراء اعبيوسي : -4
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 تابوتأنا وبقايا حلم .. ونصف كفن .. و 
 تقرأ الحيزيات مبتورة قصائدنا

 ...... 
 الكاىنة تصرخ فينا..

 قمم األوراس تنتحب..
 يبقى عشقك حكايتي األبدية

 كثيًرا من أشيائي  ذخ
 في غربتي

 1أبحث عنك ... عّني.
ف حُت نصغي إىل الّنص قبد أّف الّتفاوت اؼبوجي ُيسيطر على تأثيث األسطر الّشعرية، ويف ذلك تغلّ 

(، بانسياب شفيق تنتجو عبلئق أزقة مدننا( و)أجسادنافضاءات االنفصاـ اؼبنبعث من ) الّشاعرة
مع، اإلنكسار، قصائدنا الجرح، الدّ الّلغة اؼبلّطخة بالّتشويش والّرغبة اؼبتناسجة مع البّلمتوقع )

وبراعم اؼباضي اؼبعّلقة على مشجب  أجسادنا المنهكة، اإلعصار ، الخطايا، ...(، المغتصبة
 ّذبوؿ وألق اآلّ اؼبًتامي على مشارؼ الّصقيع.ال

يف  كلمتينحيث تتفاوت أطواؽبا بُت –لذلك نشعر باالرتباط العضوي بُت أطواؿ األسطر الّشعرية 
واؼبوجة الّشعورية اؼبتدّفقة عرب كل سطر حيث تلّوف  –يف أطوؿ سطر  وثماني كلماتأقصر سطر 

زبضعو النفعاؽبا وتلّونو خبصوصيتها أي زبضع الّسطر الّشعري  الّشاعرة اإليقاع بتجربتها الّشعورية حُت
للمعٌت وال تتوّقف إاّل حيث يشاء اؼبعٌت والّتعبَت أو دبعٌت آخر الّداخلي / اؼبعٌت يتحّكم يف ربديد 

 اػبارجي/ طوؿ الّسطر الّشعري.
 ويف موضع آخر تقوؿ ربيعة جلطي:

 بوقاحة يغازلها الّليل:
 في عينيك..سيجيئ الّنهار وأقيم 

 ! كالعادة
 يا ليل يا عين .. !!

 غّنت لك العرب دىًرا ..
                                                           

 .13،14،15ئر مراد رايس، ص ص : أمكنة أخرى للغياب، اؼبطبعة الرظبية، البساتُت، بؼفائزة ربو -1
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 واألعواد والّنايات.
 لك يا ليل ساه.. ما

 ال تحّرؾ ساكًنا؟
 قاؿ اللّيل ..

 لم أكن أسود..
 قبل مروري بأرضكم. !!

......................... 
 ال تمّرغ جلدؾ تحت شمس ..

 سيزداد سواًدا ..
 1أيّها الّليل .. !!

اؼببلحظ أّف الّشاعرة بَػَنت أسطرىا بتقنية الّتفاوت الّدرامي أي " تفاوت أطواؿ األسطر الّشعرية    
، وداخل ىذا اؼبنحى تتنابع األسطر الّشعرية 2اؼبوظّفة للّداللة على )صوت( معُّت وتسجيلو بصريًا"

ىا، ما هبعل قراءة الّنص  ُّيئات متفاوتة ناصبة عن توّقف أحد طريف اغبوار عن نطق كّل عبارة دبفرد
كامبلً مرىونًا بتتّبع الّتوّقف عن كّل سطر، ُّذا اؼبعٌت، يبدي اػبّط البياٍل للمقطع تعالًقا تلقائًيا ال 
يعرؼ الثّبات ال يف الّشكل وال يف الّصور وال يف الّرموز، بل ظّل حبّدتو الّتعبَتية كمن يرّمم شقوؽ 

مع الّليل اؼبرتعش على كتف األقدار القاحلة بتعبَت نوارة غبرش،  الكينونة بإكسَت اؼبصاغبة اإلبداعية
 وفق ىذا الّنسق، انبٌت اإليقاع على مفاصل األداء الّدرامي للمتحاوَرين.

 :ة ّتساويمالة الّسطريالمسافة  * 
يتبّدى االمتداد اػبّطي للكلمات وفق قانوف الّتساوي "تساوي طوؿ سطرين شعريُت متواليُت أو أكثر 

ساويًا تركيبًيا وايقاعًيا وىبرج أحيانًا قيدا الًّتكيب واإليقاع الّتساويات الّسطرية النّاذبة عن مّط اغبروؼ ت
 3لتتساوى األسطر الّشعرية يف الّطوؿ"

 زبَتنا نصُت وجيزين نستجلي منهما سبظهر ىذه الّتقنية: 
 " ؼبنَتة سعدة خلخاؿ:غناءالقصية األوىل بعنواف "

                                                           

 .18، 17، 16،  ص ص ةبيربيعة جلطي: النّ  -1
 .175شكيل البصري، صؿبمد الصفراٍل: التّ  -2
.176، صاؼبرجع نفسو -3
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 لم يكن ذنبو
 ن تساقط ظّلوحي

 عن جفوف العراء
 وفاض من عاله الجفاء

 لم يكن دنبو
 حين تناثر حلمو

 وانزوت البالد بعيدة
 1في فتوحات الّسماء 

( مقطًعا عن تساو افتتاحي ناتج عن تكرار البنية 13تنّم تشكيلية ىذه القصيدة اؼبكّونة من )
 ُّما كل مقطع: االيقاعية والًّتكيبية للّسطرين الّشعريُت الّلذين اسُتهل

 
ف يعقد الّناظر يف تشكيلة الّسطرين الّلذين اشًتكا يف توازي البدايات بتكرار صيغة الّنفي يف أيبكن 

الّسطر األّوؿ وباختبلؼ مفردات الّسطر الثّاٍل، الّصلة بُت تساوي أطواؿ األسطر الّشعرية وتآزرىا 
نكمش يف ذباعيد اػبواء حُت انزوت الببلد البعيدة يف ايقاعًيا وتركيبًيا لتصوير اعبفاء والغياب والفراغ اؼب

فتوحات الّسماء ويف كّل مقطع تواصل الّشاعرة إبراز االشتباكات اؼبوغلة يف البكاء بعد سطرين 
 أوكلت ؽبما مهّمة االفتتاح.

 ":وأنت ... معراج الّروح دائّماكذلك، تقوؿ صليحة نعيجة يف "
 ىا ... "سّيدي الجليس" 

 االحالـ بو صنوبرة
 والطّفوالت الّشقّية 

 بو علم األعالـ
 واألحالـ مذ كانت فتّية

                                                           

 23منَتة سعدة خلخاؿ: أشجاف اؼبلح، ص -1
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 سّيدي الجليس
 بو ىدأة الّنفس

 يا روعة الّشجن واألماني القصّية 
 بو صغري ...
 بو ضجري ...

 بو وتري ...
 بو خطواتي الحبلى بأسراري الذّكّية

 بو عجزي ...
 بو قدري...

 1بو ملمح الّشاعرة الّشقّية 
مقاطع(، تتباين يف عدد أسطرىا وأطواؽبا إاّل أّف  09سطرًا( موّزعة على) 78ّوف الّنص من ) يتك   

البلّفت لبلنتباه يف ىذين اؼبقطعُت ىو تساوي أطوار بعض األسطر الواردة ضمنها، رغم اختبلؼ 
نواؿ وعلى ذات اؼب الّشقّية، الفتّية، الذّكّية، القصّية ..الكلمات يف كّل سطر عن سواه مثل: 

 وتري،، صخري، ضجري( رغم اختبلؼ كلماهتا )14.13.12.11.10.9طواؿ األسطر )أتتساوى 
 (.قدري

 
ولعّل اؼبعٌت الّشعري العميق الستدعاء تقنية الّتساوي الّضمٍت ىو ذباوب البنيتُت الًّتكيبية          

ا فاعبلً تدىشك سبثيبلتو ى الّنص كائنً واإليقاعية حيث تفصح األسطر عن نربىا وإيقاعها حىت ُيسوّ 
 اؼبرّكبة داخل أنفاؽ األثر الثّيمي الذي تتجاذبو.

                                                           

 .82،81، ص ص 2009زائر ،وعهد قيصر،دار أسامة للطّباعة والّنشر والّتوزيع ،اعبصليحة نعيجة: زمن الّنيار الببلىة -1
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ُّذا اؼبعٌت ،تتقّدـ قصيدة الّنثر الّنسوية ساعيًة وراء اؼبمكنات اؼبتاحة اليت سبّكنها من خلق        
خذنا أجواء إيقاعية جديدة تتوّلد كثافتها اليخضورية من الّنسيج الّداخلي للقصيدة وال عجب أف تأ

على سراديب سرّية ولقاءات إشراقية مدىشة : يقوؿ جاف كوكتو: إذا ما صادفت صبلة أثارت 
 1حفيظتك، فإّنٍت وضعتها ىا ىنا ال لتكوف حجرًا تتعثّر بو، بل عبلمة خطر كيما تبلحظ مسَتي" 

قف اليت وإف لذلك فإّف طوؿ األسطر الّشعرية أو قصرىا ما ىو إاّل فبارسة غَت مباشرة لعبلمات الو    
ة الّشاعرة ىي أف تضع ، ومهمّ 2أنبلت يف الّنص إاّل أّّنا ستحّدد أو تُعّوض بتقنية الّسواد/البياض

حىت ،ىاجًسا يف ذىن اؼبتلقي ،حُت تشّكل أسطرىا أو حُت تًتؾ لو فراغات هبب عليو ملؤىا 
ببل قارئ أو قراءة ىو ؾبّرد  صّ نفكلُّ  ا، وكما  يرى فولفغانغ أيزريكتمل عنده اؼبعٌت اغبقيقي نسبيًّ 

ـٌ بعضها إىل بعض ،ولن ترتقي إىل درجة األدب إف مل يباشر القارئ وظيفة القراءة  عبلمات متضا
 3ومن ىنا يبقى الّنص مفتوًحا....األولية، فالّتأويلية، 

 األشكاؿ الهندسّية: -4-2-2
ن يف فبارسة الّتشكيل والّتفنّ  ،لقد أتاح الّتحّوؿ على مستوى الّشكل فرصًة أكرب لبلنزياح الكتايب

البصري على جسد قصيدة الّنثر باعتبارىا شعرًا أيقونًيا يتحّقق فيو مقًتح الكتابة، إّف أمرًا كهذا هبعلنا 
ء القارئ ؼبزيٍد من األسئلة.يف يُهيّ حيث البياض على صفحة  نتعّقب غبظة العناؽ بينها والّشاعرة 

سها وقلقها،  أنواع اؽبندسة الّشكلية، لُتعربٍّ عن ذاهتا، تدّوف توجّ غبظة االلتقاء، تتسّلل الّشاعرة إىل
 فرحها وأؼبها، تقوؿ أحبلـ مستغامبي:

 
4 

                                                           

 130، ص 2002هاـ يف شعر اغبداثة، سلسلة علم اؼبعرفة، اَّلس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت ، يعبد الرضبن ؿبمد القعود: اإل -1
 .67، ص2009، ل من غبار " ، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيعجينظر:  نسارؾ زينب: شعرية قصيدة عاشور فٍت من خبلؿ "ر  -2
 اؼبغرب، ،مطبعة أميمة ،فاس،1ينظر: ؿبمد اليهاجي وآخروف ،: الّتلقي والّتأويل:من النموذج الّنصي إىل الّنموذج الّتفاعلي للقراءة ،ط -3

 .123،ص2014
 .106أحبلـ مستغامبي: عليك الّلهفة ،ص -4
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يوّجو بصر اؼبتلقي كبو شكٍل بصري تنتظم خطوطو تلقائيا كبو مثلٍث قائم الزّاوية من األسفل، 
صرية، تنطلق فيو الّشاعرة من البنية خطوطو ونبية ال تُرى إالّ أّف ؽبا حضورًا حقيقًيا يف فبارستنا الب

اوية األوىل من اؼبثلث اليت تأخذ يف الّتنامي من ( واليت سبّثل بصرياً الزّ أحتفظغرى/ الكلمة احملورية )الصّ 
نائية حىت تنثر ما تكّثف يف ضفافها، إّذاؾ يتحّوؿ الوضع يف الّسطر األخَت )القاعدة األحادية إىل الثّ 

ىل البنية الكربى حيث تشغل حّيزاً أكرب من البياض يوسٍّع من ؿبيطها اؼبكاٍل؛ الّسفلية من اؼبثلث( إ
 كوؾ، ... وتتواىل األسطر عموًما حىت تستقرّ بالّذي احتفظت بو:الوجع، األسئلة، الشّ  حصرّ تُ نراىا 

 " بنومي على عتبات قلبك"عند الّسطر: اغبركة 
 ويف موضع آخر تقوؿ نصَتة ؿبمدي:

1 
 

هتندس الّشاعرة معماريتو بالّتوازي مع إذ عري الثّاٍل عكس البنية الّسابقة، موذج الشّ يأّ النّ    
حُت يرفض اؼبثلث أف يكوف  ،مضموف الّنص، حيث تندفع األسطر الّشعرية إىل اختزاؽبا شيًئا فشيًئا

 ي(.ًعا يلفظ جزءه الكتايب ويطرحو على جنٍب متواٍر وصوالً إىل أصغر بنية مثلثية )ليس معمربػّ 
هتدؼ الّشاعرة من تغذية نصها بإيقاع بصري مقلوب إىل كتابة إيقاع الّذات والّتعبَت عن حالتها 

مل  على قائم الزّاوية من األ وقد تلّبست بالوحدة واحتماالت العتمة، فوضع اؼبثلث اؼبقلوب ،الّنفسية
ا تضطلع األسطر ىذا م ،أوضاع اغبياة "عشيقة للمدى والوجع"بقلب  يكن اعتباطًيا بل يوحي 

فلو  ،الّشعرية رظبو من خبلؿ توزيع الكلمات بشكٍل مكّثف ومتزاحم من األعلى ال يلبث أف يتناقص
 بيعي.عاد )اآلخر/ الرجل( لعاد الوضع على ما كاف عليو وعاد اؼبثلث إىل شكلو الطّ 

ا على كبو أكثر سلوب الذي اعتمدتو الّشاعرة يسّهل على القارئ فهم الّتجربة واالحساس ُّإّف األ
 :"رياحين الّروح"تقوؿ صبيلة كبلؿ يف فّنية وصبالية .

                                                           

 .12نصَتة ؿبمدي : غجرية،ص  -1
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1 

2 
 

ل كما مثّ   -يوّجو الّنصاف بصر اؼبتلقي كبو خطوط ونبية تقـو بتنظيم كّل نص داخل مثلث بصري  
لو  رى إاّل أفّ ناتج عن الّنقاط الرّئيسية لزواياه الّثبلث على كبو تلقائي ،ومع أّف اؼبثلث ال يُ  -أعبله

حضورًا يف فبارستنا البصرية ، حيث تنشيء الّشاعرة مساحة ىارمونية ربفر لغتها مباىج الّذات 
نوثتها كّلما أاؼبتناسجة ترانيمها بظبللية اغبّب رغم اضطراُّا الذي يتداعى فيناىز طباعها حىت تنسى 

الحّب، الحياة، ناظر) أردهتا األمواج إىل معارج تُ ارتكبت إمث الغضب ،ىوذا تستحيل الّذات قصيدة ً 
 مع توليدات الّتحّوؿ  اؽبادئة ،الغامضة ،واؼبتباوحة.الحلم( 

                                                           

 44صبيلة كبلؿ :رياحُت الّروح ،ص -1

 8ص، اؼبصدر نفسو -2
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كذلك وبّدد الّشكل اؼبثلث الّسمات الّسلوكية للّذات اؼبتكّلمة الواقفة بُت الرّفض والّتحّدي ،رغم    
،حيث 1األظبى" شبحية اغبزف والّتوتّر وىذا ما يوحي بو " الّشكل اؽبرمي من تركيز طاقاتنا على اؽبدؼ

 يقف اؼبثلث للّتأشَت على اؼبنع والّتحذير.
من ىذا اؼبنطلق اؼبنفتح على اؼبكّوف اؽبندسي الذي ذبّسده لعبة األضبلع واؼبّتصل بالّشكل   

الفيثاغورسي الذي يعترب فلسفة لرؤية الكوف ،تقارب الّشاعرة صورة العبلقة بُت اؼبرأة والوجود، حيث 
ي الّساقُت ىذه الكينونة ودورات اغبياة يف اػبصب والّتوالد إلعادة واقع العبلقة اختزؿ اؼبثلث اؼبتساو 

اؼبتكافئة بُت الذّكورة واألنوثة حيث توضع األنثى يف مواجهة األشياء والعامل ، لكن كيف ذلك ؟وما 
 العبلقة بُت اؼبثلث متساوي الّساقُت واألنوثة والذّكورة ؟

مولة الّرمزية للمثلث عن الفعل اؼبادي ،حيث يرمز للحلية األمازيغية باؼبقدار الذي تُعرّب فيو اغب  
داتية اليت يدّؿ عليها إالّ أنّو يتعّدى الوظيفة األالّدبوس(،أي Tazerzit،  تازرزيتاؼبعروفة باسم) 

،رمز اػبصوبة واعبنس واعبماؿ ،  )Tanit،   تانيت (اؼبعٌت الّلغوي ، فهو ليس سوى رمز لآلؽبة
عشتار لدى البابليُت وأشتوريت لدى الفينيقيُت وإزيس لدى اؼبصريُت القدامى وأنا يتيس  ويقابلها

 لدى اللوبيُت.
أي أّف اؼبثلث متساوي الّساقُت يبّثل تعبَتًا عن شكل من أشكاؿ سحر اػبصوبة ورمز ألصل   

اؼبثلث اؼبّتجو  /راؼبثلث اؼبّتجو لؤلسفل ، والذّك/وسبب توالد االنساف واستمراره من تبلقي األنثى 
 لؤلعلى .

ص، بل على ترتيب الكلمات وطريقة قراءهتا "بعد أف أّف القلق الّداخلي ينعكس على ربرير النّ  يبدو
قنيات اعبديدة قدَر تفاعلو مع األحاسيس ا يتفاعل مع التّ يً صارت القصيدة جسًما طباعًيا وحيّػزًا مكان

عندما تنصهر  الت الّذاتبلحقة ربوّ مثرية القصيدة النّ  .وتستمر الّشاعرة يف بناء معمارية2واؼبشاعر"
 اإليقاعات يف حّيزىا األكثف، تقوؿ حبيبة ؿبمدي: 

                                                           

 11سوزاف ديلينجر : الّتواصل رغم اختبلفنا،ص -1
دبوس تازرزيت : حلية أمازيغية جّد مشهورة عند أىل سوس والّصحراء ،لوحة معدنية على ىيئة مثلث متساوي الّساقُت ، ينتهي يف منتصف قاعدتو ب

 Deesse deالقمر الذي اقًتنت بو عبادة االؽبة /األـ ، بوصفها ربّة اػبصب  أو قضيب وبمل خاسبًا مفتوًحا ، يرمز إىل اؽببلؿ أي إىل أحد أطوار
fertilite  بينما يرمز اؼبثلث إىل رحم اآلؽبة / األـ أو إىل مثلثها العاٍل ،triangle pubique  يف حُت يرمز الّدبوس أو القضيب إىل قرين اآلؽبة ،

. 2016ديسمرب 29صاٌف ، اؼبثلث ورمزيتو يف الفكر السوري القدَل  وإّما العشَتة أو الّسارية.ينظر : عبد الوىاب أبو
00:02،www.alnahah.com 11:00.الّساعة 2017جانفي 5األـ اؼبغربية –وينظر : يف ذاكرة اآلؽبة،www.mominoun.com 
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1 

يؤازر الّشكل الكتايب اؼبضلع اؼبنتظم حالة الّشاعرة، وذلك بالّنظر إىل األشكاؿ اؼبستًتة اليت تشغل    
 لها تعّزز حركة البصر وتوّجو فعل القراءة.بيعي لوجودىا، وىو ما هبعا ضمن اغبّيز الطّ البياض افًتاضيً 

كما اعتربه ،ع اؼبغّيب باعتباره أصل الّتصميم يف كّل شيء ها بشكل اؼبربّ والّشاعرة إذ ترُسم نصّ 
يهلُّ، ره ضمَت الغائب : "ىٍت يُفسّ (، ىذا الوجود االفًتاضي الذّ Mondrian)موندرياف 

 تفضحني، قتلتني، ُيحييني ...".
اوية ومتساويي الّساقُت ًعا منتظماً هبمع بُت مثلثُت قائمي الزّ لّنظر يف الّشكل بدا لنا مضلّ وإذا أمعنا ا  

لها الوجود االفًتاضي القارئ نفسو أماـ أيقونة أخرى ُيشكّ  هبد ا البياض، ىو ذا عند الوتر، هبسدنب
ي بغيابو يغيب وىي غياب االستقامة وتقّلب األوضاع، ذلك أّف اؼبثلث القائم داللة على الّتّحد

دىا دوره.عبلوة على أّف وضعية األسطر قد أَتت باكبناء غَت طبيعي، يرسم لنا مسار حركة متغَّتة ذبسّ 
" أدركت الّشاعرة بذلك الّروابط فهل العشق ... ىل فيضك/ ما يحييني إذ قتلتنيالّدواؿ "

حبيث تبدو لآلخرين وكأّّنا تُرى بها وأخَتًا أعادت صياغتها "اؼبفقودة/ اؼبستًتة بُت األشياء مّث تقلّ 
 .2ألّوؿ مرٍة"

ثر النسّوية اعبزائرية نتاٌج ؼبغامرة الكتابة، حُت تغدو شبكة من أّف قصيدة النّ  دلقد بات من اؼبؤكّ      
والّتنازؿ عن اشًتاطات الّنموذج ،ساّ آثار االختبلؼ، ترصد دروب اؼبتاىة تدمَتًا لكّل ما ىو مؤسّ 

 يةً خطّ  وتشكيٍل جديدين، بعد احتفائها بالّسرد الّشعري الذي منح الّنص ىيئةً  الوزٍل لتأسيس نظاـٍ 
ا إىل ميزة يً ٍي يبكن أف يًتجم إيقاعمت( كػ "مقًتٍح خطّ وت والصّ أو حُت اعتمدت لعبة )الصّ  مناسبةً 

 .3رية تتَجّسد يف عبلمات الًّتقيم اؼبتاحة"بص
                                                           

 .32حبيبة ؿبمدي : اػبلخاؿ ،ص -1

 046، ص 0664، 0، ع03وليد منَت: التجريب يف القصيدة اؼبعاصرة، ضمن ؾبلة فصوؿ، ـ-2

 .29حامت الصكر : حلم الفراشة، ص  -3
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ًدا )على اؼبستوى ، صباليًة وتَػَلِقيًّا وتَػَفرُّ يفاً تأل ار ثراءىنستطيع اؼبضي يف اؼبقًتحات اإليقاعية لنذك    
 فسيج الذي يتألّ رًا إىل كونو "النّ ّو واؼبستوى الًّتكييب(، ولقد نّبو ريتشارد مبكّ اليل واؼبستوى الصّ الدّ 

 .1عات واإلشباعات أو خيبة الّظن أو اؼبفاجآت اليت يوّلدىا سياؽ اؼبقاطع"من الّتوقّ 
سانيده أيدة الّنثر الّنسوية القراءة موضع سؤاؿ حُت يقّدـ صا الّنمط الّتجرييب يف قيضع ىذ    

اػباصة، وقد نفخ الّروح يف رحابة الّصفحة ، وىجر مرقد اؼبرجعيات كيما يسرد ؿبارؽ الّنص الذي 
خّلفو  ألقى بنفسو يف منحى الّتعّدد واالختبلؼ ، ويظّل القارئ إزاء ذلك متشبثًا حبفنة الفراغ الذي

اعرة مل تعد تكتف بتدشُت سبائك الّلغة انسحاب الكتابة ألنّو غدا فالق إصباح اؼبعٌت ، وكأّف الشّ 
فقط بل "راحت تبحث عن شيئ يتّمم الّنقص الذي تشعر بو فوجدتو يف الّسمت اػبّطي ويف 

بُت اؼبتأّمل والعمل زيًا الّشكل الّزخريف ويف الّلوحة اؼبناسبة للقصيدة ليحدث ذباوبًا عاطفًيا سحريًّا ورم
االبداعي والّزخرفة والقصيدة، لتمنح قصيدهتا بعًدا فنّػًيا وروًحا تثَت الّدىشة وهتبها ىالة من الفخامة 

 2واػبلود"
ليجعل غببيبة ؿبمدي ( كسور الوجو )،يًتاتب الّتجريد يف ديوافوغَت بعيد عن ىذا الّرىاف اغبداثي   

نز فيها الكثَت من الّدالالت البصرية اليت تستلهم حركة اػبّط من الّسطور والكلمات قيًما تكت
واذّباىات اغبرؼ وطاقاهتا الكامنة  يف خلق خلخلة بصرية مرّةً  باألشكاؿ وأخرى باغبركة، وضمن 

ؿبمود اؽبندي، تكوف الّصفحة قد سّخرت ىذا الّلقاء والّتنسيق بُت الّشاعرة والفناف الّتشكيلي 
قة بُت اػبطاب الّلغوي الّلساٍل واػبطاب البصري األيقوٍل ضمن فسيفساء أعضاءىا بوشـو العبل

اؼبقًتح اعبمايل اعبديد القادر على الّسمو بذائقة نّصّية يّتحد فيها الّشعري والّصوري وفق شريعة 
 :اؼبتلقي من جهة ومنحو داللة أوسع حُت ينطبع  الّنص يف ذاكرتو كما تنطبع الّصورة غبظة رؤيتها 

 ء الّنّصي / المقطع الّلغوي.الفضا
 3كما نرى:.الفضاء الّصوري/ الوجو/الّلوحة الّتعبيرية

 

 

                                                           

بدوي، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف والًتصبة، . نقبلً عن "أ. أريتشارد : مبادئ النقد األديب، تروتق: مصطفى 30، 29اؼبرجع نفسو، ص  -1
 ".33، ص 1963القاىرة، 

 ، بتصّرؼ171عبد الرضباف تربماسُت:البنية االيقاعية للقصيدة العربية اؼبعاصرة يف اعبزائر،ص  - 2
 .62حبيبة ؿبمدي: كسور الوجو ، ص -3
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 الوجو بوصفو مركز /،يتقّدـ الّرسم الّتشكيليىذا اإلجراء الّتشكيلي البصريوتأسيًسا على        
؛حيث يًتافق ، دببلمح الّتحّدي والّتعايل1االستقطاب واألبعاد ، وأكثر أعضاء اعبسد داللة وترميزًا 

فعل اؼبواجهة مع حركة الرأس ومبلمح الوجو اؼبصاحب غبّس الّشموخ ويتماشى مع رغبة األنثى يف 
، ما من شأنو أف يشحن عزمها ويبّدىا بطاقة االستمرار والقدرة على واالستعبلء على اآلخر  الّتجاوز

الّرسم ليًتجم   لة يف الّنص.اؼبضي كيما ربفظ لنفسها ذلك اؼبسار الّتصاعدي داخل الّسلسلة الّدا
 ذياؼبواجهة الفعل بصريًا ما حاولت الّشاعرة أف تربزه يف نّصها وىي ال تفتأ تنحت بعناد وإصرار 

 بّشر بقوة الّذات.ي
كسور ال الّتجريدية  ةهبّسد عرب الّلوحيرسم بالكلمات مادة بصرية كما  الّنص ىنا دبعٌت آخر ،     

تشل ذاهتا إذ تشّكل نصًّا يقوؽبا، فالّذات تتبلمح وجًها يزحف كما يزحف اليت رباوؿ الّشاعرة أف تن
ا لذلك ،لقراءة الّتمازج وقد ء القارئ تبعً ويهيّ ،   2اػبّط على خّد الورقة بتعبَت فاطمة الوىييب

اختلطت العبلمات الّلغوية بالّرسـو واألشكاؿ ويعقد موعًدا مع "صبهرة اؼببدعُت، الّشاعر ، الّرساـ ، 
،أي أنّو لن يكوف متلّقًيا ومستهلًكا بقدر ما 3قاريء الّلغة ، قاريء الّصورة ، قاريء الّتشكيل ..."

يكوف مدعًوا إىل االنشغاؿ بالًّتكيب البصري الذي يشي بالقصيدة الّلوحة اليت تعرض فيها الّشاعرة 
قيود الّشكل الّنموذج،  عناصرىا الّتكوينية ، سعًيا منها ػبلق جغرافيا جديدة وبناء حّر منفلت من

                                                           

 .114عبد القادر الغزايل : الصورة الشعرية وأسئلة الّذات ، ،ص  -1
 .145ينظر فاطمة الوىييب : اؼبكاف واعبسد والقصيدة ، ص- 2
التلقي البصري للشعر مباذج شعرية جزائرية معاصرة،ضمن اؼبلتقى الدويل اػبامس السيمياء والنص األديب ، جامعة ؿبمد خيضر خريف ؿبمد الصاٌف:  -3

 .548،ص 2008، بسكرة، اعبزائر، نوفمرب،
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اؼبطابقة إىل داللة االوباء، واالنفتاح على  ػ فيما بعد ػ إىل الّتأويل واالنتقاؿ من داللةليفسح اَّاؿ 
 آليات الببلغة البصرية وتطّلعاهتا.

إف  البراط الّنص يف منظومة الّصورة "يستلـز توافر امكانات شعرية استثنائية غاية يف الّدقة       
مق والّسيطرة وإاّل سقطت الّصورة يف شباؾ اؼبباشرة وانقطعت فيها خيوط الّتخييل اؼبشعة وسبّزؽ والع

،لذلك ينشأ عن الّتداخل بُت 1نسيجها الّداخلي وفقدت بالتّايل عمقها الفٍت واعبمايل اغبّر"
تو الّتعبَتية ونقلو الفضاءين اػبطي والّصوري من عبلقات مرّكبة ايقاًعا وانسجاًما، ربّرر الّرمز من وظيف

،كما وبّقق "ببلغة إضافية تنقل القصيدة كأثر صبايل من مستوى الّتلقي إىل مصاؼ الفعل الّشعري 
دراؾ العبلقات الّنصية الّتخييلية ،إىل مستوى آخر من الّتلقي إالذي تنتبو عنده اغبواس من أجل 

ستعار دبثابة نص بليغ من الّدرجة تشتغل دبوجبو القصيدة يف سياؽ تعالقها مع الّشكل البصري اؼب
الثّانية ، ال يكتفي بأف وبّقق شعريتو من خبلؿ انزياحات لغوية تركيبية ،وإمّبا يراىن على شعرية بصرية 
، تّتخذ دبوجبها الّدواؿ واؼبداليل اؼبتموضعة يف فضاء الّشكل عبلقات عرب لغوية ،هبتاح فيها الّداؿ 

فده بداللة ـبتلفة ال تدرؾ إاّل من خبلؿ البحث يف أمباط السيميائي فضاء الّنص الّشعري لَت 
  2البصرية"(syntagme et paradigme)االستبداؿ والًّتكيب 

موّزعة على وىو يف ؾبملو قصيدة واحدة -""مرثية لقارئ بغدادكما هبد القارئ لديواف        
رّة بالبّلزمة "ياقارئ بغداد" تفتتحها الّشاعرة يف كّل م ،صفحة 265على مدار  سبتدُّ مقطًعا و 117

،وىو ذات الّصنيع الذي أقبزتو يف ديواّنا عطب الّروح حُت اعتمدت على بؤرة واحدة "يا جدّ 
من الّتشكيبلت البصرية إىل جانب العبلمات الّلغوية من كمًّا ىائبًل ، -العتيقة" تفتتح ُّا اؼبقاطع 

الّسياسي واالجتماعي واغبضاري،وإلبراز اؼبسكوت  أجل تشكيل الّدالالت الّشعرية وفتح دارة االوباء
عنو يف الثّقافة العربية ،وقد انتهجت الّشاعرة يف إخراجو أسلوبًا مغايرًا ؼبا ىو معتاد عليو يف دواوين 

 :3الّشعر اعبزائري،تقوؿ زينب األعوج يف مقطع من قصيدهتا جاء بالّشكل اآلّ

                                                           
 .194لتخييل الشعري ،ص ؿبمد صابر عبيد : مرايا ا - 1
-2011وسيلة بوسيس : داللة الفضاء الّشكلي يف الّشعر اعبزائري اؼبعاصر،دكتوراه العلـو يف األدب العريب ، جامعة منتوري ،قسنطينة،  - 2

 .66،ص 2012
 .23،ص2010زينب االعوج:مرثية لقارئ بغداد ،منشورات الفضاء اغبر ،اعبزائر، -3
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ّث عناءات العراؽ والّشعوب العربية األخرى اليت تكابد زبَّتت الّشاعرة رموزًا بسيطة لب      

اؼبلفوظ ،فأقبز بنكهة خاصة يبتزج فيها الرّثاء باالفصاح عن مرايانا اؼبكسورة االضطهاد 
لوحة شاحبة الىثة مؤثّلة  /أيقونات مصاحبة،يط بفوىات مشتعلةوب الذي"المحرقة"الّلساٍل

 اتؤوس قرائن لسياسيطها أشكاؿ تشبو آالت قطع الرّ اليت رب"المشنقة"ملفوظباالشارات،تؤّلف مع 
وفبرّات تستطيع إغواء اؼبتلقي وسحبو إىل ؾبرّاهتا ،بيد أنّو ال يبكن ضماف القمع وأساليب الّتعذيب،
ما إف يصطدـ ُّذا الّتشكيل "حىت تتداعى إىل ذىنو ؾبموعة من الّدالالت لبوثو يف اؼبوقع ذاتو ،ألنّو 

بؤرة داللية واحدة ،لكّنو يظّل عاجزًا عن حصر كّل ىذه الّدالالت ،ويف عجزه اليت تصبُّ كّلها يف 
 1ذاؾ تتحّقق الّنشوة اعبمالية ليتشّكل الّنص كشبح داليل رافض لتقدَل نفسو بسهولة ويسر"

وبعد الّتمزّقات اؼبستعصية على الوصوؿ إىل استقرار،تصطادنا الّشاعرة بشباؾ االُّار الّتشكيلي     
اج الّداليل،حيث اختصرت يف اؼبقطع اآلّ مشهديات أخرى تبلقح اغبلم وسبحو الواقع بالّتوّقع واالُّ

 ،وتردـ اعبرح باؼبكابرة ،وزبرج زىرة الّتفاؤؿ واألمل من برعم إمكاّنا الّتارىبي ، تقوؿ:
 

                                                           

 .117،ص2002شياء يف الشعر العريب اغبديث،عبد اهلل الربدوٍل مبوذجا، اصدارات رابطة إبداع الثقافية ، اعبزائر ،ـبتار مبلس :داللة اال -1
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ربّط وتطَت ،حيث   مدلوالت الّسبلـ شقوؽ الّنص ُّيئة نسق سبثيلي أّدتو حركة اغبماـ اليتعربُ تَ        
لذلك نراىا مّيالة إىل فرش الّرؤية الّشعرية تغّرد الّشاعرة مع أسراُّا أمبًل بالّسلم تارًة وباغبلم تارًة أخرى،

بالّرموز والّدواؿ ،اليت تتشاكل مًعا كما تتشاكل الّصبغيات يف شريطها اغبلزوٍل ،وذلك من خبلؿ 
 يترّقب خسوفًا أولق من قاعدة اآلنية /اعبملة الفعلية )حة آلنية فخارية موشاة باغبماـ ،الذي ينطلو 

(،كما استفادت حركة اؼبقطع من ىناعلى حيث اؼبكاف الذي هبّسده اؼبلفوظ )( ،صوب األكسوفًا 
 مزايا البياض يف زبليق صورة لقلب يعلو الّنص.

ىو اغبماـ الذي  عوج ؿبتمبلتو إىل الّسطح حيث اغبلم اؼبنطلقوإىل ىذه اغبركية يفرز نص زينب األ
ورغم العذاب الذي اعًتى الّنص غبظة ىتكت الّصورة عري الواقع،  مل ينهكو الّسفر إىل وكر الّسبلـ.

صبيبًل ،وجدتو يف طبائع اغبماـ ؛يف إصراره وإقدامو وعزيبتو ووفائو وألفتو  ؿ أف ذبد عاؼباً إاّل أّّنا رباو 
 وطًنا،حلًما، حبِّاا ربلم بو وما تعايشو من واقع )للمسكن ،سبيبًل للّتعبَت عّما ىبتلج يف نفسها وم

دالالت اوبائية عرب ا فإّف قيمة رمز اغبماـ يف شعرىا مل تكن فقط ألّف ؽب (،لذلك ،أماًل، جسًدا



 الّتشكيل االيقاعي في قصيدة الّنثر الّنسوية                                              الفصل الّرابع:                      

-064- 

 

؛ارتباط رمزه بالًّتاث الّشعيب واغبضارات وأماكن العبادة وقصص الّسبلطُت واغبّكاـ وذاكرة  العصور
ضبّلتو  ألجل ذلكىبتصر ما تبّقى ذبريًدا للواقع وذبسيًدا للّذاّ،ألنّو الّشعر العريب ،فحسب بل 

 رسالتها على كبو يفسح للقارئ تلّقيها .
االنتقاؿ  -من خبلؿ الّتعبَت بالّصورة عن مبدأ الّتعبَت بالّلفظ  تستعيضأف رباوؿ القصيدة الّنثرية      

غ الذي أحدثو ضعف الّصلة بُت الّشاعر لسّد الفرا  –من الّتشكيل اػبّطي إىل الفضاء الّصوري
 .1واؼبتلقي باندثار الوظيفة اليت تربز القيم اعبمالية واؼببلمح الّتعبَتية 

ومن مّث يُعّد تنظيم الّشكل الكتايب ضرورة داللية لتجّلي الّنص الّشعري ألّف"الّشكل اػبّطي ال يبّثل 
فإنّو على العكس من ذلك  ا اغباؿ يف الّنص الّشعريأسلوبًا وال نظاًما تعبَتيًا يف أّي لغة طبيعية ، أمّ 

 .2،إذ إّف الًّتتيب الكتايب للّنص يأخذ أنبيتو اػباصة"
وقد حرصت الّشاعرة  اعبزائرية على ربويل البياض إىل نص مواز أساسو احملو الذي يكّثف إيقاعية     

لبياض اؼبتوزّع على الّنص يدلّنا على فهي تعي أّف الّشعر "إذا كاف يقوؿ بالّصوت فإّف ىذا ا ، اؼبكتوب
أنّو يقوؿ أيًضا بالّصمت وردّبا كاف قوؿ الّصمت أشّد مضاعفًة وكثافًة ألنّو يف ربليقو فيما وراء الّلغة 

يطمح إىل أف يلتقط الّروح ، وعندئذ نرى أّف توزيع الكلمات على الّسطور يف القصيدة ليس ؾبّرد أداة 
اف بقدر ما ىي طريقة يف تشعَت الّلغة ، إذ تكفُّ عن نثريتها وىي تسعى إىل للّتوافق االيقاعي يف األوز 

                                                           
-رات،وأشهر ضبامة ىي تلك اليت سكنت غار ثور الذي ايعترب اغبماـ رمزًا للحّب والّسبلـ، وارتبطت ىذه الّرمزية الّتارىبية بو يف ـبتلف الّثقافات واغبض

مد رسوؿ اهلل عليو وسّلم و صاحبو أبو بكر الّصديق رضي اهلل عنو،حُت كانت قريش تبحث عنهما ليطفئوا شعلة اغبّق والّنور،فأرسل اهلل دخلو ؿب
ما بلـ ،كالعنكبوت ليحيك بيتو على باب الغار وضبامينت لتجلسا يف عشيهما حىت خّيل للمشركُت أنّو ال أحد بالّداخل، فارتبطت رمزية اغبماـ بالسّ 

ّف اؼباء مل هبّف بعد ومل تظهر اليابسة ، ومّرة عادت أأرسل نوح عليو الّسبلـ ضبامة لتكشف إف كاف ىناؾ يابسة ،ويف كّل مّرة تعود خالية يف داللة على 
ئل،وخّصص اعباحظ يف كتابو وقيل إّف الّروماف أّوؿ من استخدمو يف نقل الّرسا لى انتهاء الّطوفاف،ع إليو اغبمامة ويف فمها غصن زيتوف فاستدّؿ بو

ليونانية أفروديت مع ضبائم اغبيواف بابًا للحماـ تناوؿ فيو حياتو وطرؽ تربيتو وتدريبو،ويف االساطَت اليونانية ،ترتبط باغبّب والّرومانسية ،إذ تصّور اآلؽبة ا
ّف بناهتا الّشقيقات الّسبع يف الّسماء ىّن سرب من أيور ، و ربّلق حوؽبا أو تسًتيح على يدىا ،كما تقوؿ األسطورة أّّنا ُولدت يف عربة ضُبلت من ط

(ىي آؽبة اغبّب حسب معتقداهتم ،و يشاع يف االسطورة أّّنا نزلت إىل األرض بعد    xochiquetzalاغبماـ . ويف ثقافة األزتيك القديبة تعترب)    
 األساطَت اؽبندوسية، كاماديفا ىو آؽبة اغبّب الذي يُعرؼ بأنّو يطَت على الّطوفاف العظيم على شكل ضبامة وأعطت العامل ىدية الكبلـ واللغات ويف

 laٍت )ظهر ضبامة لذلك عادة ما يرمز للحماـ لديهم باغبّب. كما أّف الكثَت من اختارىا رمزًا للّسبلـ سباًما مثل ما فعل بيكاسو يف عملو الف
colombe  ّ1949تيارىا لتكوف رمزًا للّسبلـ يف مؤسبر الّسبلـ العاؼبي بباريس عاـ اخ ( حيث أظهر اغبمامة مع غصن زيتوف دبنقارىا ومت. 
 abunauaf.com،23:06،الّساعة 2017ماي12ينظر:اؼبعاينة،

racingdove.skyrock.mobi،23:25،الّساعة2017ماي12ينظر:اؼبعاينة،  

 .213ينظر: ؿبمد اؼباكري ،الّشكل واػبطاب ، ص  -1
 .106لّنص الّشعري ، ص اف :ربليل اسبيوري لو  -2
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.ىذا الّتوزيع اؼبعرّب، يتواصل يف مدّونة الّشاعرات اعبزائريات ، ومن ذلك ما 1اقتناص فائض داللتها"
 :2قبده يف قصيدة جواز سفر بيومًتي للّشاعرة زىرة خفيف

 
سطر الّشعرية ، ما منح صر اؼبتلقي إىل خّط منحن جّسدتو حركة األإّف تأّمل الّنص الّسابق يُوّجو ب    

،وىو ُّذا الّتشكيل وباكي طريق 3الّنص "الّليونة واالستمرار ...الوداعة والّرشاقة وأيًضا بالطّراوية"
اؼبسافر /الوطن الذي تقّدـ االنعطافات اؼبرنة لؤلسطر ىويتو اؼبقرونة باػبامس من يوليو وخبمسة 

رض ، ما من شأنو أف يضّم العناصر اؼبتفرّقة ، وبقبلدة فّضّية على شكل طُبسة تباينة من األنتوءات م
 الزمتو منذ والدتو.

اليت تكتّظ باغبركة والّتغَّت والّتقّدـ يف اؼبسَت على درب الوعي لتخليص  5يبدو أّف دالالت الرّقم     
سَتة ومعاناة البحث عن اغبقائق اليت تاىت مل وعناء اؼبف اختربت شعور األأالّنفس من الّنواقص بعد 

، تنتشر بشكل عمقي يف الّنص وتلتحم مع 4بُت االنعكاسات ومن مثّ الّصعود ُّا إىل الكماؿ
رباكي ايقاعية اؼبقطع اَّّسم   ربّوالت الّتقابل بُت اؼبسافر/ الوطن وبُت الّشكل اؼبنحٍت للّنص ،وىكذا 

وىي تسعى  -شكبًل وأداًء  -يف رحلتها   الّذات ي ستسلكو الذ عرب الّتجسيد اؼبقارب للطّريق
 للحصوؿ على جواز سفر كيما ربّدد مبلؿبها اليت غطّتها الّتجاعيد.

                                                           

 .223صبلح فضل : أساليب الّشعرية اؼبعاصرة ، ص  -1
 .95: الرذاذ  و الّرماد ، ص  فيفزىرة خ -2
 .010ؿبمد الصفراٍل: التشكيل البصري، ص-3

 .www.alhekme.22:50،الساعة2017جانفي9،منتديات اغبكمة 2جينظر: دروس علو اعبفر  -4
 www.edracat.com.22:33،الساعة 2017جانفي 4.9رقاـ واالعداد ،جاأل وينظر: نزار ؿبمد شديد : علم
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ن ؽبذه األشكاؿ) اؼبثلث ، اؼبستطيل ...( من سطر اؼبكتوبة يف الفضاء اؼبتضمّ وبالّتايل، تتحّوؿ األ   
تشكيلية وترميزات تيبوغرافية ربكم ىندستها  ؾبّرد معطيات بصرية فبنوحة للقراءة إىل معطيات

،ُوظفت ال لتقرأ فقط، بل لُتشاىد كعبلمات بصرية ذات أبعاد داللية أخرى ، تفرض جهًدا تأويلًيا 
مزدوًجا من اؼبتلقي حىت يُرّكب تلك الّداللة اؼبتأتية من اؼبونولوج الّشعري الذي يتماىى يف عملية 

الفراغات الّزمنية وسّد الفجوات اليت ُّا يتمّثل أو يتشّكل حدث  اػبلق والّتكوين حُت"يتوىّل ملء
إعادة تركيب ؽبا مستمدة من  –يف الوقت نفسو  –آخر أو أحداث أخرى وكأّف قراءة الّنص تعٍت 

 1خرباتنا ومستقاة من ذباربنا"
 
 :المغربي سيميائية الخطّ -4-2-3

ية الّنسوية خصوًصا وأنّنا أصبحنا إزاء نٍص متماوٍج الكتايب دوٌر يف ذبسيد الّتجربة الّشعر  للّتشكيل   
الّشاعرة تُفاعُل أسرار  تزاؿ الّشكل يف قانوف أو مبٍط ألفّ الخومعّقد وبؤرة ببلزمية مراوغة، فبل ؾباؿ 

 ص على جسد الّصفحة.متداد والّتقلّ االالقائمة على  احتماؽبا  حدسها وخفاءات
عبزائرية إىل تشكيلها البصري عرب تشظيها إىل كتابة الّنصوص وتشّف نزعة قصيدة النثر الّنسوية ا   

أو إدراج الّرسـو يف ثنايا الّديواف، وعلى القارئ ذبميع اؼبتشظي النّاتج عن اؼبزالق البصرية  اؼبغريب باػبطّ 
 ا واحًدا عليو اقتحاـ أكثر من نٍص.، وبدؿ أف يواجو نصًّ لديو  اليت كسرت أفقية القراءة

نامج الّشعري وتناميو، يظهر جببلء يف نصوص ربيعة جلطي اليت أقبزت نّصها وفق اؼبعطى ىذا الرب  إفّ 
القارئ، كما يعّد "الفن األوحد الذي  فزتشكيبلً مرئياً، يست يل للّشكل البصري باعتبار اػبطّ الّتحوّ 

كما   2أفكار"ستطيع دوف مغاالة أف نقوؿ إّف لو روًحا فهو كصوت اإلنساف يُعرّب عّما يف الّنفس من ن
 : 3"قامة الّنزيف"ص نيف  هقبد
 

                                                           

 .07،ص1995،منشاة اؼبعارؼ، مصر ،1رجاء عيد: القوؿ الشعري، منظورات معاصرة، ط -1
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فاعتناء الّشاعرة خبصوصية الّتشكيل البصري للحرؼ يدؿُّ على وعيها بالبعد الببلغي واعبمايل   

الذي كتبت بو اؼبصاحف  ذاكرهتا كونو اػبطّ  –فيما يبدو  –اؼبغريب القدَل الذي حفظتو  للخطّ 
ويّة ، ونسخت بو أمهات الكتب األدبية والّنقدية ولواله ودّونت بو أحاديث نبواؼبراسبلت اػباصة،

 لضاع الكثَت من العلم يف اؼبغرب واالندلس.
فأّوؿ ما يستثَته البصر يف اػبّط اؼبغريب ذي اؼبادة الّشعرية قدسّية الكلمة وُّاؤىا الذي يتآزر اؼباضي    

ودعوتو إىل  قيمتو الوظيفية، نع فضبلً  كزمن مدرؾ واغباضر اؼبكاف اؼبرئي  يف ترسيخها ونقل تأثَتىا.
ما أوجد شكبلً جديًدا يف اؼبسار اػبطي اؼبرتبط  -االنزياح الكتايب اعبديد- 1تغيَت مسار الّشعر

بالثّقافة اغبروفية اؼبغربية، يقوؿ : "كثَتًا ما   ايل، لنا أف نرصد ارتباط بنيسأساًسا بالّنص الّشعري، وبالتّ 
ا األثر اآلخر الذي يبنح ىويتنا ابتهاًجا، إّّنا عودة اؼبكبوت، حاولنا كتبنا عشقنا للخط اؼبغريب، ىذ

ًجا ا سذّ ؿبق ىذا العشق بتنويبو حبجة تكريس وحدة اػبط العريب، وحدة الّذوؽ وحدة اغبساسية، كنّ 
سبة لنا مصدر اغبقيقة ألّف الكبت اؼبتزايد مل وبمل معو الّتصدّع اؼبتصاعد غباجاتنا،كاف اؼبشرؽ بالنّ 

 .2دة حىت ينتفي استبداد اؼبركز"ػبطأ، ومل ندرؾ أّف الوحدة اغبقيقية ىي اليت تنبثق عن عروقنا اؼبتعدّ وا
إّف مقًتح بنيس يف العودة إىل اػبّط اؼبغريب بوصفو حبلًّ بصريًّا للّتواصل والّتلقي الّشعري ،وربرير لعشق 

اسم اليت طبعت الًّتاث اؼبغريب ،وسبييز ؽبا نائم، ىو أيًضا اعًتاؼ باػبصوصية القومية باعتباره أحد اؼبي
 عن اػبصوصية اؼبشرقية اليت ظّلت مهيمنة.

                                                           

 .18ظر :ؿبمد بنيس : حداثة الّسؤاؿ ،ص ين  -1
 .51، ص 0662بنيس: بياف الكتابة، ضمن كتاب بيانات، تقدَل : مصطفى لطفي اليوسفي، دار سراس للنشر،  ؿبمد-2
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لو تربماسُت مربّرًا يف قولو: "يسّهل من عملية القراءة  هبداؼبغريب  ولعّل عبوء الّشاعرة إىل اػبطّ     
بدؿ اؼبواجهة ويّقرب العمل األديب من قارئو ويف ذلك تعويض لئللقاء واختيار اؼبواجهة البصرية 

الّسمعية ومراعاة إيقاع الّتناسب والّتناسق بُت اغبروؼ، كما يراعي يف إيقاع الوزف والّتجاوز والّتجانس 
بكسر اإليقاع الّساكن الذي  يف الّنفس، يقـو اػبطّ  وحركةً  بُت الّتفاعيل، فمثلما يبعث الّشعر ُّجةً 
 ةً ؿبويّ  حاويًا ويصَت الّنص لغةً  ا، يصَت اغبرؼ نصًّ يف األثناء 1يطغى على اؼبكاف فيمؤله دبيًبا وحركًة"

 فيو عن قاعدة ثقافية وأبعاد ذبريدية قادرة على ترصبة مواقف الّشاعرة.  تنمُّ تشكيلية اػبطّ 
على استيعاب أشكاؿ اػبطوط و تدريب بصره على استدعاء  احىت ليجد القارئ نفسو ؾبرب     

رية صؼبا زبتزنو من قيم تبولوجية وتارىبية إىل جانب القيم الب ذاكرهتا للرّبط بُت خصوصيتها وداللتها
اعبمالية اليت سانبت يف إخراج الّنصوص إىل الواجهة  من منظور أكثر إفادة ونفًعا ، تكشف عن 
عوامل جديدة جديرة بالقراءة واؼبتابعة.وعلى طريقة ابن عريب فاػبّط أنثى عاشقة تستقبل بكّل لّذة 

 الّنص يف روحها. العاشقُت ما ينضح 
من ذلك ،فإّف لكّل قصيدة نثرية ايقاعاهتا اػباصة ، ال باؼبعٌت الوزٍل الظّاىري لبليقاع ، بل باؼبعٌت    

؛طريقتها يف االستهبلؿ أو 2العميق الذي هبعل لكّل قصيدة توتّراهتا وانفجاراهتا، مفاتيحها وأقفاؽبا
ثّابت ، راحت ترّكز"على حركة اؼبكونات ، يف حركة الّنمو إّناء العبارة، وبتخّليها عن الّزي االيقاعي ال

يف نسيج العبلقات الّنهض بينها حيث يلّف االيقاع ىذا الّنسيج ، ُيسّور فضاء الّنص ،يُدّوره، وذلك 
 3االيقاع شكل الّتوتّر اؼبتجّوؿ يف الّنص كّلو"حُت يّتخذ 

دبية ، بل وبُت ـبتلف بُت األجناس األ كذلك فالّنص بفضل ارتسامو اػبّطي اعبديد "يدّؾ اغبواجز
حُت تتشّكل أجزاء  القصيدة النّثرية "على تفاصيل الّلعبة القائمة بُت البياض والّسواد ، 4الفنوف "

فطاؼبا أّف اؼبساحة اؼبكانية للكتابة غَت ؿبّددة باطار مسبق كما ىو اغباؿ يف القصيدة العمودية، 
وربميلو بطاقات داللية وصبالية  5ر حجم الّسواد والبياض للقصيدة "فللّشاعرة اغبرية اؼبطلقة يف اختيا

وايقاعية مستفيًدا من الّرسم والفنوف الّتشكيلية وغَتىا حىت لكأّف الّنص الّشعري صورة بصرية يتوارى 
 6فيها اؼبدلوؿ وراء ىيمنة الّداؿ ومركزية العبلمة
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اليت تنهض بوظيفة يف الّداللة الّشعرية تندرج ربتها يف قصيدة الّنثر الّنسوية و  إّف الكتابة االيقاعية 
 مساحات الفراغ وطريقة توزيع األبيات وعبلقات البدء والوقوؼ والقيم االوبائية يف الّشكل الكتايب؛

ترتيب اغبروؼ وأحجامها ومسافات الفراغ بينها ما يستوجب قراءة ىذه الكتابة قراءة أوركسًتالية أي 
لّنص بنظرة تتناولو أفقًيا وعموديًا يف آف واحد وىو ما يعٍت كسر خطّية القراءة ا أعلى القاريء أف يقر 

 .1اؿبايدً  واطمئناّنا الّتقليدي الستمرارية الوزف والّصفحة البيضاء باعتبارىا فضاءً 
  

 
 
 
 
 

                                                           

 ،بتصرؼ.11ينظر: يوري لوسباف ،ربليل النص الشعري ،ص -1



 

 

 مةــــــــــــخا 
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 :خاتمػػػػة
 

لقوؿ ما يقتضيو  مدفوعةً  بعد ىذه اؼبغامرة اؼبغرية يف مقاربة القصيدة الّنثرية الّنسوية، َأجُدٍل        
اػبِتاـ من قوٍؿ، راغبًة أف يكوف القوؿ للقارئ اغبصيف، فلو وحده اغبّق يف أف هبيب عن الّسؤاؿ / 

سؤاؿ البداية، بعد أف يتلّذذ باالحتماالت اؼبباغتة للقصيدة الّنثرية الّنسوية ،وإاّل فما قيمة  –الّرىاف 
وىذا  ما تفّطن لو نيتشو، حُت أعلن دوف مواربة أّف فلسفتو،  اؼبغامرة إذا كانت مضمونة الّنتائج سلًفا

 سفٌر يف اؼبمنوع، لكن بعيًدا عن أجواء نيتشو الّثورية، فإّف الّذي يبكن استخبلصو: 
 

حسب سوزاف برناف، أرادت زحزحة  –أّف قصيدة النّثر شكٌل ذبرييب حداثٌي، أداة سبّرد ما ورائي  -1
اهتا ووخز الّذائقة جبرعات صبالية مغايرة، ما جعلنا أماـ وليدة يافعة مهّددة الّتجربة الّشعرية عن مواضع

بالّسقوط يف أحضاف الّسياؽ الذي يتحّوؿ عطفو عليها إىل إبتبلع كامٍل حُت استعاضت عن الكياف 
الواحد اؼبغلق أماـ االنزياح عن إمبلءات الّذاكرة وخلخلة بيت الطّاعة الّشعري، مؤّسسة توازناهتا 

 إلبداعية على الّصلة بُت الفوضى والّنظاـ.ا
 

ا مؤّسساتًيا حُت تعّرضت لوابل من االهّتامات التّبخيسية كما واجهت عانت قصيدة الّنثر يُتمً  -2
صبلًة من االعًتاضات سبّثل أكثرىا يف ازدواجية )الّشعر/ الّنثر( أو كيف يتأّسس الّشعر من نقيضو وىو 

وأحدث ىزًّة ذوقيًة لدى اؼبتلقي، أِضف إىل ذلك فقد ظل  رىاف اإليقاع الّسؤاؿ الذي زلزؿ اؼبفاىيم 
يف ىذا الّنوع األديب من أعظم الّتحّديات اليت مل تُفلح ـبتلف الّتنظَتات األدبية يف ربديد مفهومو أو 

 طبيعتو مع اهّتامات بإفساد الّلغة واػبروج على الًّتاث واإلنسياؽ وراء الغامض.
 

ؼبصطلحاّ خبصوص كتابات اؼبرأة اليت تبحث عن ىويتها، مل يستقر بعد، بالّرغم من إّف اعبدؿ ا -3
أّف الكثَت من الكاتبات وحىت الّنقاد يرفضوف مثل ىذه اؼبصطلحات ألسباٍب متباينة، إاّل أّّنا تتقاطع 

 معاٍل يف نقطة مشًتكة وىي كوف ىذه األخَتة )نسوي، نسائي، أنثوي( معّبأة أيديولوجًيا ورُبيل إىل
من قبيل اؽبامشية وما كاف يف معناىا أو يسعى إىل خلخلة اؼبفاىيم الّسائدة حوؿ اؼبرأة يف اػبطاب 

 الذّكوري اؼبهيمن.
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يشَت مصطلح األدب الّنسوي آلًيا إىل آخر رجايل، للّداللة على جنس اؼببدع، والذي يشَت  -4
ابة، وُّذا الّتوظيف الّشائع ؼبصطلح األدب، بدوره إىل وجود إختبلؼ يف طرؽ الّتفكَت وبالّتايل الكت

يكتسي ىذا األخَت معٌت الّشمولية القائمة على إلغاء اآلخر/ اؼبختلف جنسًيا عرب فعل اإلحتواء من 
 خبلؿ عمومية مصطلح األدب وُكّليتو. 

اٌف الّرجل الًّتاتبية اؽبرمية بُت الّرجل واؼبرأة ىي اليت رّجحت كّفة اغبضور والّسلطة واؽبيمنة لص -5
على حساب اؼبرأة طيلة إمتداد اؼبركزية الذّكورية. فقد ُكّرست اؼبرأة موضوًعا يف الّنص: شعرًا ونثرًا أو 

 رمزًا لقيمة أو بُعًدا لكينونة وجودية أو ميتافيزيقية.

ثّقايف والفٍت شهدت الكتابة الّنسوية اعبزائرية ربّواًل كميًّا ونوعًيا ارتبط بانفتاح اؼبرأة على اَّاؿ ال -6
وازدياد وعيها بذاهتا وحضورىا وطموحها ألف ربّرر لغتها من تقاليد الكبت الّلغوي واعبمايل والقمع 
اإلحتماعي، وعندما ُنصغي إىل أىّم الّتجارب اليت حفلت ُّا قصيدة الّنثر الّنسوية اعبزائرية، فإنّو 

 يبكن لنا أف نرصد آليات تشّكلها:

 ،رّكزت الكاتبات كثَتًا على ثيمة اؼبرأة / األنثى، وأبرزهتا على أّّنا خبصوص اؽبوية الفردية
مهّمشة وذاتًا ملغاًة يف ؾبتمع ذكوري، زبضع فيو اؼبرأة لقوانينو أعرافو ويف ذلكم ؿباكمة 
للمجتمع الذي ال تزاؿ األنساؽ الثّقافية اؼبتوارثة منذ القدَل تتحّكم يف بنيتو وطريقة 

راقت  لك اؼبقوالت بتفسَتات الّنص الّديٍت وفق اؼبعطيات اليتتفكَته، ونتيجة لدعم ت
 أصحاب ذلك الّتسّلط.

 ضبّلت الّشاعرة نّصها ثقافًة أدبيًة أرادت ُّا أف ترفع الّستار على الكبت الّتارىبي
واالجتماعي والّسياسي ،لتدفع إىل اؼبركز ما ظّل زمًنا طويبًل يتنّفس ربت الّظل ما هبعل 

لية ربّرر من كل أشكاؿ القهر واالستبلب واإلقصاء اليت سبارسها عليها من كتابتها عم
 سلطة ؾبتمعها الذّكوري وإثبات الكياف اؼبختلف واؽبوية اؼبتمّيزة وتربير الوجود الرّاىن.

 ،استثمار قصيدة النّثر الّنسوية للبنية الّسردية منحها قدرًا من التّنوع الّتعبَتي داخل الّنص
ية صبالية شكلية بُت البنية اؼبكثّفة )اإلضمار، اغبذؼ،....( كما أقامت حوار 

 واالسًتساؿ واغبكي دبا يتطّلبو الّسياؽ الّنصي.
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 استطاعت الّشاعرة من خبلؿ قصيدة الّنثر الّنسوية أف تُقّدـ لقطات وفبلشات ومشاىد
الّشكلي  وأّف اختيارىا للّنموذج –إذ ال تُقّدـ على األغلب بنية ملحمية طويلة  –سريعة 

 الفبلشي ىو دبثابة تشٍظ للبنية الّشعرية والّرؤية يف آٍف مًعا.
 ًّا وفاعبًل يف بناء الّداللة يف سعِي االحتفاء بالّشكل الكتايب للّنص باعتباره دااًل مهم

الكاتبة دائًما إىل كسر أفق توقع القارئ وزلزلة اليقُت اعبمايل لديو، من خبلؿ اخًتاؽ 
واالنزياح عن السُّبل الفنية الّشائعة ،ولتحقيق ذلك االخًتاؽ كاف اعتمادىا اؼبعايَت اؼبألوفة 

اؼبتنوعة لتعزيز الّداللة وفتح اَّاؿ  على توظيف عناصر الّشكل، إذ جرّبت فبكنات اػبطّ 
للبصر حىت يتأّمل اؼبوجود الّنصي، كما سّخرت الفراغات لتنسجم مع داللة الّنص 

كّمل الّصمت ما مل يقلُو الكبلـ، ما منح نّصها خصوصّية فتعضد ما يُقاؿ دبا يُرى، وت
 شكلّيٌة وداللّية.

 اغبضور الطّاغي للمرجع الّصويف، سواء يف طبيعة الّلغة أو بناء الّنص ومن نتائج ىذا
و كبو الباطن االستثمار احتفاء الّشاعرة باػبيايل الّشعري خارج سلطة العقل، والّتوجّ 

ة، ويظهر ذلك يف تعاملها مع األشياء وموقفها من الّذات للبحث عن اغبقائق اؼبغّيب
 والعامل.

 ّبلت متباينة للمرأة حّققت الكتابة باعبسد اؼبتخمة بفضاءات رمزية متعددة، واغباملة لتمث
قايف  والّنفسي، كونو ثيمة أساسية لولوج ىذه الكاتبة الوجود الّلغوي واالجتماعي والثّ 

غة وإنسانيتها، حيث تتمّتع اؼبرأة يف قصيدة النّثر حبسٍّ الفضاءات، معتمدة على ألق اللّ 
فٍّت مغاير هبًتح من الكتابة بناءات  ودالالت تتطّلع على مستوى األشكاؿ واؼبضامُت 
واالستطيقا إىل اغبديث عن الّذات، ومل هتتم اؼبرأة دبوضوعات اغبّب واعبسد واغبرية إالّ 

الّرغم فبّا تشّكلو من خرؽ وما سبثّلو ضمن لكوّنا ربّقق ؽبا االختبلؼ والّتمّيز ب
اؼبوضوعات احملظورة يف العرؼ االجتماعي  والقيم األخبلقية والّدينية، األمر الذي جعل 
اغبركات اعبسدية منخرطة يف تشفَت الّرسالة وربقيق اؼبتعة والّلذة يف الّتلقي، وكّلما 

قدراهتا وتسعى إىل ربويل العزلة  تضّخمت دائرة االستبلب تّتجو األنثى إىل االستفادة من
 د الّداليل. إىل فضاء منتج، وبّوؿ اعبسد من الّنموذج اػباـ إىل الّتعدّ 
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د اقتحاـ ألشكاؿ إبداعية، ذبّرب فيها الكاتبة أدواهتا مل يكن اختيار اؼبرأة لقصيدة الّنثر ؾبرّ  -7

رأة بضرورة الّتجديد واػبروج من تقليدية الّنسق وطاقاهتا الّتعبَتية وإمّبا كاف ذلك االقتحاـ لقناعة من اؼب
 كذلك:

 ،عثرت يف ىذا الّشكل على مطلق صبايل مفتوح، يبزج بُت ما ىو شعري وما ىو نثري
ويضع الّشرط اعبمايل يف مرتبة تالية للّرؤية و الّتغَّتات واغبالة، وينفتح أكثر على 

 مكنونات الّذات وجوىر الواقع.
ؼبثَت للجدؿ إلثبات وجودىا وحرّيتها اؼبقصودة واستنهاض براءة  اذّبهت ؽبذا الّشكل ا

الّذات والعامل طائرًا ناريًا من رماد اؼبؤّسسة القمعية، بعد عصور من الّصمت البلّ 
إرادي والّظمأ اؼبعّذب إىل االمتبلء الوجودي حيث رأت أّف جّدة الكتابة ُّذا الّشكل 

 ٍذ مثارًا للجدؿ والّتساؤؿ.سوؼ يهبها أرضيًة للّتحقق إذ تضحي آنئ
 استطاعت من خبلؿ قصيدة الّنثر أف تناؿ وجبدارة حّق اإلقامة يف مدينة الّشعر ألنّنا

ة يف بأماـ نصوص مشحونة بالّصور الطّافحة باػبياؿ والّرؤى و الفلسفات الّضار 
ة، أعماؽ الّتاريخ اإلنساٍل وىو ما يظهر من خبلؿ توظيفها للّرموز واألساطَت القديب

حُت ابتعدت لغتها عن مهمتها الّتقليديّة وغدت لغة خلق وخرؽ تصدـ القارئ 
 ها ومراوغتها بتناسل نصوصها داخل الّصفحة الواحدة.بتمعنّ 

حها الّذات األنثوية بكثافة وتطّرؼ الفت صيغة من صيغ ًت تبدو قصيدة الّنثر اليت ذب
س كأمثولة بشرية وثيقة الّصلة ي الّنسوي البتداع ـبّيلة أنثوية تقاـو ما كرّ الّتحدّ 

باألخبلقي و الّرومانسي والرّثائي واإلمتاعي أو الّتأكيد على وجود نٍص خاٍص يكفل 
االعتبار ؽبذا الكائن حيث اغباجة إىل الّتعبَت عن خربات استثنائية لكائن مهجوس 

 بلوعة اإلنعتاؽ واغبضور.
جاوزة تضاريسها بُغية الوصوؿ إىل فضاء فجّرت الّشاعرة الّلغة يف ؿبضن قصيدة الّنثر مت  -8

ّوضت مألوفاهتا باكبرافات فبتعة، وشّكلت إشعاعها الّداليل اؼبكّثف وفق قمتعّدد الّدالالت، حيث 
ىندسة تعبَتية مقتضبة ومرّكزة تتبلءـ وذىنية القارئ اؼبتوتّر اؼبهوس بالكلّيات والرّافض للّتفاصيل، 

اؽ اؼبستوى اإلمتثايل للقوؿ الّشعري وخلخلة الّنظاـ الّلغوي قصد وال يتأّتى ذلك إاّل عن طريق اخًت 
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تسويغ لغة اؼبنجز الّشعري وشعرنتها باذّباه ببلغة خاصة ال تطمئن إىل موروث معجمي وؾبازي 
 سابق. 

فّعلت الّشاعرة اإليقاع باعتباره طاقة ذوقية خفّية وقيمة فنّية متعالية تنهض معو اغبمولة الّداللية  -9
 يشحنها الّشعر أواًل والّنثر ثانًيا. ومن مّث فهو اؼبكاف الذي تتثاءب فيو األنساؽ اإليقاعية ذات اليت

البنية االنفجارية؛ الّتكرار، الّتوازي، البياضات والفراغات واألشكاؿ ويتقاطع على امتداد أديبو اإليقاع 
ّشرت قصيدة الّنثر لدى اؼبرأة اػبفّي الذي كبُدس بو من غَت وساطة من ظبٍع أو بصٍر، لذلك فقد ب

 اعبزائرية بإيقاع جديد، أقد ر على ربرير نّصها من الرّتابة الوزنية.

نتائج رحلتنا يف عوامل قصيدة الّنثر الّنسوية اليت وضعتنا أماـ سيل منهمر من األسئلة  تلكم أىمّ        
كتابة الّشعرية، حيث اغبارقة كما منحت القارئ بقدر ما أخذت منو غبظة اإلنصات لشروط ال

خم فيض من سننها، وقد صاحب ىذا الزّ  استدعتنا الّنصوص الّنسوية اعبزائرية لفتح مغاليقها وفكّ 
الًّتاشق الّنقدي والّتبلسن الّسجايل الذي أّكد االنثياؿ الّنسوي العاـر اذّباه قصيدة النّثر خارج قصيدة 

ذه إصابتها لعنصر الكماؿ، بل إّف الّنقصاف حتمية طبيعية اؼبوازين الذّكورية ، وكبن ال نّدعي حملاولتنا ى
ألّي حبث، وما ىذا البحث سوى حلقة يف سلسلة طويلة نأمل سبامها حبلقات اؼبهوسُت والباحثُت، 

 ليظّل الّنص مفتوحاً ؼبن يرـو إجراء اؼبغامرة.
 

 



 

 

 المـــ ح 
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 ::كرونولوجيا قصيدة النّثر الّنسوية الجزائرية1ملحق 
 الّسنة اسم الّشاعرة عنواف الّديواف
 1982 ليلى راشدي متاىات الّصمت، دار البعث قسنطينة

 ، ش.و.ف.ت، اعبزائر.2تضاريس لوجو غَت باريسي، ط

 يا أنت من منا يكره الّشمس، ش.و.ف.ت، اعبزائر.

 

 ربيعة جلطي

 زينب األعوج

1983 

 ربيعة جلطي الّتهمة: منشورات الّسفَت، اؼبغرب

 

1984 

منشورات الّسفَت، اؼبغربشجر الكبلـ،   1991 ربيعة جلطي 

 أكاذيب ظبكة، موفم للنشر

 اؼبملكة واؼبنفى، دار سعاد الصباح، القاىرة.

 

 أحبلـ مستغامبي
 حبيبة  ؿبمدي

1993 

 1995 حبيبة ؿبمدي كسور الوجو، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، مصر، القاىرة

 كيف اغباؿ، دار حوراي، دمشق 

 ة، منشورات التبيُت باعباحظية.عابرة أوراسي

 

 ربيعة جلطي

 نورة بوراس

1996 

  1997 

  1998 

 وقت يف العراء، اَّلس األعلى للثّقافة، القاىرة

، منشورات التبيُت باعباحظية  بقايا ىـر
 حبيبة  ؿبمدي

 فوزية لرادي
 

1999 

 2000 صبيلة طلباوي شظايا، منشورات التبيُت، اعباحظية

شورات االختبلؼىذه اؼبرة، من  

 شهادة اؼبسك ، منشورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت ،اعبزائر

 سليمى رحاؿ 

 رشيدة ؿبمدي

 

2001 

 وحديث يف الّسر، دار الغرب، اعبزائر

 ، منشورات الفضاء اغبّر، اعبزائر،.راقصة اؼبعبد 

 فبرّات الغياب، ، دار ىومة، اعبزائر.

اد الكتاب اعبزائريُت، ال ارتباؾ ليد االحتماؿ، منشورات ارب
 دار ىومة، اعبزائر.

كأس سوداء، منشورات ارباد الكتاب اعبزائريُت، دار ىومة، 

 ربيعة جلطي

 زينب األعوج

 خَتة بغاديد

 منَتة سعدة خلخاؿ

 

 نصَتة ؿبمدي
 

2002 
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 اعبزائر.

 

 

 من اليت يف اؼبرآة؟، دار الغرب، اعبزائر.

 ثقافية.قصائد معّتقة باألسى، عن رابطة ابداع ال

 امرأة اؼبسافات، منشورات ارباد الكتاب اعبزائريُت.

، دار ىومة ،ارّباد الكّتاب اعبزائريُت، اعبزائر1حكاية الّدـ،ط  

 

 ربيعة جلطي

 سامية زقاري

 نادية نواصر

 عمارية ببلؿ، أـ سهاـ

 
 
 

2003 

 أظباء اغبب اؼبستعارة، منشورات أصوات اؼبدينة.

 اؼبرأة .نوافذ الوجع، منشورات صبعية 

 الّذاكرة اغبزينة، منشورات أصوات اؼبدينة، اعبزائر.

 مرايا اعبسد، دار ىومة، اعبزائر.

 أظباء اغبب اؼبستعارة، منشورات أصوات اؼبدينة.

 .يف اغبب واآلماؿ والوطن، مكتبة اقرأ، قسنطينة

 

 منَتة  سعدة خلخاؿ

 نوارة غبرش

 صليحة نعيجة

 مسعودة لعريط

 منَتة سعدة خلخاؿ

ية وافقصون  

 
 

2004 

 صهوات الرّيح، منشورات اؼبكتبة الوطنية، اعبزائر.

 اػبلخاؿ، مركز اغبضارة العربية، القاىرة.

 والبحر أيًضا يغرؽ أحيانًا، منشورات أمواج، اعبزائر.

 قطوؼ اؼبواسم الرّاحلة، عن وزارة الثقافة. اعبزائر

 نادية نواصر

 حبيبة ؿبمدي

 شهرزاد بن يونس

 رجاء الصديق

 
 

2005 

 أشياء األنثى األخرى، فرع عنابة الرباد الكتاب اعبزائريُت.

 إغواءات ، منشورات الربزخ، اعبزائر.

 ردّبا، اعباحظية، اعبزائر.

 الّصحراء بالباب، منشورات أصوات اؼبدينة

 نادية نواصر
 ظبَتة قبلي

 راوية وبياوي

 منَتة سعدة خلخاؿ

 

2006 

 غجرية، منشورات أبيك.

 زمن الّدىشة ،دار اؽبدى، عُت مليلة.إفضاءات من 

 نسيت حقيبيت ككّل مرّة، دار النهضة العربية ،بَتوت.

أنا البّلجئة إىل أعشاب صدرؾ، طبع اؼبؤسسة الوطنية للفنوف 

 نصَتة ؿبمدي

 زىرة بوسكُت

 ؼبيس سعيدي

 نادية نواصر

2007 
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 اؼبطبعية،اعبزائر

 روح الّنهرين، موفم للنشر،. 

 أوجاع، عن وزارة الثقافة. 

 الّظبلؿ الرّاقصة، الشعبية للجيش.

 ة للربد، منشورات وزارة الثقافة.أوقات ؿبجوز 

 ردّبا، صادر عن اعباحظية، اعبزائر.

 حب يف حب ،مطبعة اعبيش.

 وىج اػباطر، مطبعة اعبيش.

 أيقونات، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية

 
 نصَتة ؿبمدي

 نادية نواصر

 رجاء الصديق

 نوارة غبرش

 وبياويراوية 

 ابتساـ معلم 

 ظبَتة بوركبة

 سامية بن عسو

 
 
 

 عطب الذىاب، منشورات أصوات اؼبدينة

 حبار ليست تناـ، دار النايا، دمشق

 فواصل للعشق األضبر، موفم للّنشر، اعبزائر

 صورية ايناؿ

 ربيعة جلطي

 رجاء الصديق

 
 

2008 

 العُت اغبافية، منشورات السهل، اعبزائر

 الببلىة وعهد قيصر، دار أسامة للطباعة، اعبزائرزمن الّنيار 

، منشورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت، 1رياحُت الّروح، ط
 اعبزائر

 أمكنة أخرى للغياب ،اؼبطبعة الرظبية للبساتُت
 ؾبازات اػبوؼ، مديرية الثقافة ،سكيكدة ،اعبزائر

  البدء ،منشورات البيت للثقافة والفنوف

 منَتة سعدة خلخاؿ

 حة نعيجةصلي

 صبيلة كبلؿ

 
 

 فائزة ربوؼ
 صورية مطراٍل

 سليمى رحاؿ

 

2009 

 يـو إضايف للقيامة، منشورات ارباد الكتاب، اعبزائر

 إىل السينما، منشورات الغاووف، بَتوت.

 

 عدالة عساسلة

 ؼبيس سعيدي

 
 

2010 

 حبري يغرؽ أحيانًا، دار اغبكمة للنشر ، اعبزائر.

 

 عفاؼ فنوخ

 
 

2011 

 2012 صورية مطراٍل اػبوؼ، مديرية الثقافة سكيكدة، اعبزائرؾبازات 
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 للجحيم إلو آخر، دار التنوير، اعبزائر

 مامل أبح بو لكم، دار الفضاء اغبر للنشر

 حسناء بروش

 صليحة نعيجة

 صدى اؼبواؿ، موفم للنشر، اعبزائر

 أشجاف اؼبلح، موفم للنشر، اعبزائر

 راؼبشي يف ؿباربك، موفم للنشر، اعبزائ

 عطب الروح، يصدر عن ديب الثقايف

 حديثة زوليخة، موفم للنشر، اعبزائر

 للرّيح قالت الّشجرة، موفم للنشر، اعبزائر

 ؼباذا وبن الغروب إيّل، دار فيسَتا

 نادية نواصر

 منَتة سعدة خلخاؿ

 نادية نواصر

 زينب األعوج

 نادية نواصر

 منَتة سعد خلخاؿ

 صليحة نعيجة

2013 

..وبعضك ىباتل،دار ميم للنشر ،اعبزائركّلك يف الوحل .  2014 راوية وبياوي .

الّنبّية تتجّلى يف وضح الّليل، منشورات ضفاؼ االختبلؼ 
 بَتوت/ اعبزائر.

 عليك الّلهفة، نوفل للنشر، اعبزائر.

 ليزانكسيا، دار ميم للنشر ،اعبزائر.

 الّزر اؽبارب من بزّة اعبنراؿ ،دار النقطة للطباعة والنشر 

 

 يعة جلطيرب

 
 أحبلـ مستغامبي

 ظبَتة بوركبة

 أماؿ رقايق

 
 

2015 

 كمكاف ال يعّوؿ عليو،منشورات الوطن اليـو ،اعبزائر.

 الّرذاذ  و الّرماد، منشورات دار األوطاف ،اعبزائر

 تباريح الّروح، دار األوطاف، اعبزائر
 غوايات اؼبعٌت، دار اؽبدى

ؼبطبعية، اعبزائرجسد الغياب ،عن اؼبؤسسة الوطنية للفنوف ا  

نسياف أبيض ،منشورات االختبلؼ ،منشورات الّضفاؼ 
 ،اعبزائر /لبناف

 نوارة غبرش

 زىرة خفيف

 زىرة خفيف

 زىرة بوسكُت

 نصَتة ؿبمدي 
 نصَتة ؿبمدي

2016 
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 كرونولوجيا الّرواية الّنسوية الجزائرية 2 : ملحق

 الّسنة اسم الّروائية عنواف الّرواية
سة حرّةمن يوميات مدر   1979 زىور ونيسي 

  1980 

 لوقبة والغوؿ
 ذاكرة اعبسد

 زىور ونيسي

 أحبلـ مستغامبي
1993 

 1996 أحبلـ مستغامبي فوضى اغبواس

 رجل وثبلث نساء

 عزيزة

 فاطمة العقوف
 فاطمة العقوف

1997 

 مزاج مراىقة

 
 فضيلة الفاروؽ

 
1999 

 أوشاـ بربرية
 بُت فكْي وطن

 بيت من صباجم

نَتصبيلة ز   

 زىرة ديك

 شهرزاد زاغر

2000 

 حبر الّصمت

 اغبريات والقيد
 تداعيات امرأة قلبها غيمة

 الشمس يف علبة

 ياظبينة صاٌف
 سعيدة بيدة بوشبلؿ

 صبيلة زنَت

 ظبَتة ىوارة

2001 

 يف اعبُّبة ال أحد

 أحزاف امرأة من برج اؼبيزاف
 تاء اػبجل

 زىرة ديك

 ياظبينة صاٌف
 فضيلة الفاروؽ

2002 

غم الّشاردالنّ   

 عابر سرير

 قدـ اغبكمة
 حُت تبتسم اؼببلئكة

 ربيعة مراح

  أحبلـ مستغامبي
 رشيدة خواـز

 حنُت عمر

2003 

 السمك ال يبايل
 زنادقة

 إنعاـ بيوض
 سارة حيدر

2004 

الدموع رفيقيت 1ذاكرة الّدـ األبيض ج  2005 خدهبة مبري 



 المالحق                                                                                                 

 

-302- 

 

سطور سُبحى 2ذاكرة الّدـ األبيض ج  

 وحده يعلم

 خدهبة مبري

 عايدة خلدوف

الذّكريات 3ذاكرة الّدـ األبيض ج  

 لعاب احملربة
 وطن من زجاج

 اكتشاؼ الّشهوة

 خدهبة مبري

 سارة حيدر

 ياظبينة صاٌف
 فضيلة الفاروؽ

2006 

 جسر للبوح وآخر للحنُت

 شهقة الفرس

 اعًتافات امرأة
1أجراس الّشتاء ج  

2أجراس الّشتاء ج  

 رجاؿ من السكر

 زىور ونيسي

حيدرسارة   

 (عائشة بنور )بنت اؼبعمورة

 عائشة مبري

 عائشة مبري

 حنُت عمر

2007 

 مفًتقات الطرؽ

 نقش على جدائل امرأة
 بعد أف صمت الّرصاص

 عبَت شهرزاد

 كريبة معمري

 ظبَتة قبلي

2008 

 اؽبجالة
 قليل من العيب يكفي

 فتيحة أضبد بوروينة
 زىرة ديك

2009 

 أعشاب القلب ليس سوداء
 ػبضر

ع العمرلن نبي  

 أقاليم اػبوؼ
 الّذروة

3ط  COMنسياف  

 نعيمة معمري
  ياظبينة صاٌف

 زىرة مبارؾ

 فضيلة الفاروؽ
 ربيعة جلطي

 أحبلـ مستغامبي

2010 

  2011 

 نورس باشا
 نادي الّصنوبر

 ىاجر قويدري

 ربيعةجلطي

2012 

 اؼبرأة بالوضوح القامت
 أعشاب القلب ليست سوداء

 األسود يليق بك

يلة بلحاج لونيسصب  

 نعيمة معمري
 أحبلـ مستغامبي

2013 
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 ربيعة جلطي عرش معّشق

 اػبابية
 اؼبوت اؼبتعّفن

 صبيلة طلباوي

  عائشة قحاـ
2014 

 حروؼ الّدـ

 ما مل تقلو الّتينة اؽبرمة

 رائحة الّذئب

 حنُت بالّنعناع

 أرائك القصب
 

 بشرى بوشارب
 صاغبة لعراجي

 سامية بن دريس

 ربيعة جلطي

 ربيعة جلطي

 

2015 

 
 
 
 

 تاج اػبطيئة
 امرأة من دخاف

 عقد الّتوت

 نساء يف اعبحيم
 سرداب العار

 زوايا الّصفر

 شجرة مرَل

 عايشة

 تشرّفت برحيلك
 خربشات على غشاء الّشرؼ

 ظّل اػبياؿ

 حيث نبض قليب

 مهر الّليل

 بقايا حبّ 
 زنوبيا

 ىبيبء يف جيبو قصيدة

 تفاح اعبنّ 
 حّب من أّوؿ نقرة

 رسائل أنثى

ي اؼبرجافعازب ح  

 صبيلة مراٍل

 نادية بوخبلط
 مليكة رافع

 عائشة بنور

 كريبة عساس

 آسيا بودخانة
 سامية بن دريس

 حنكة حواء

 فَتوز رشاـ
 إيباف أظباء

 امينة مليكة
 خولة حواسنية

 وىيبة حنكة

 أظباء سنجاسي
 مناؿ مزىود

 منجية ابراىيم

 صبيلة مراٍل

نريباف نومار مرَل   
 ناىد بوخالفة
  ربيعة جلطي

2016 
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 امرأة من دخاف
 دوار العتمة

 رائحة اغببّ 

 نادية بو خبلط
 وافية بن مسعود

  عايدة خلدوف
 

 بلقيس
 على شفا

 اؼبهاجرة
 ذات القلبُت

 مرَل دايل يوسف

 مرَل سبع

 بشرى بوشارب
 فاطمة بن شعبلؿ

2017 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 بَتوت.شيد، دمشق، القرآف الكرَل: رواية حفص، دار الرّ 

 :المصادر - أ
 .1983وزيع، اعبزائر، شر والتّ ركة الوطنية للنّ ن األطفاؿ، الشّ األعوج، زينب: أرفض أف يدجّ  -1
 .2002، اعبزائر، غبرّ اؼبعبد، منشورات الفضاء ااألعوج، زينب: راقصة  -2
 2010منشورات الفضاء اغبر ،اعبزائر،،1طزينب :مرثية لقارئ بغداد ،،عوج األ -3
 .2013حدة، قافية(، اإلمارات العربية اؼبتّ دى ) عن ؾبلة ديب الثّ وح، دار الصّ لرّ األعوج، زينب: عطب ا -4
 .2003، دار ىومة ،ارّباد الكّتاب اعبزائريُت، اعبزائر ، 1أـ سهاـ )عمارية ببلؿ(: حكاية الّدـ،ط -5
 .2008، منشورات أصوات اؼبدينة، اعبزائر، 1طىاب، إيناؿ، صورية: عطر الذّ  -6
 .2014،دار الّتنوير،اعبزائر،1إلو آخر،ط بروش،حسناء: للجحيم -7
 .2002اد الكتاب اعبزائريُت، اعبزائر، ، منشورات اربّ 1طات الغياب، اديد، خَتة: فبرّ بغ -8
 .2007، منشورات أرتستيك، اعبزائر، 1طقلو لك، أبلعاليا، زىرة: ما مل  -9

 2007: اعًتافات امرأة ،منشورات اغبرب ،اعبزائر ،( بنت اؼبعمورة)عائشة ،بنور  -10
 .2005، منشورات أمواج، اعبزائر، 1طا، ا يغرؽ أحيانً بن يونس، شهرزاد: والبحر أيضً  -11
 .2007عبية للجيش، اعبزائر، باعة الشّ بوسيس، وسيلة: أربعوف وسيلة وغاية واحدة، الطّ  -12
 ظبية للبساتُت.ربوؼ، فائزة: أمكنة أخرى للغياب، اؼبطبعة الرّ  -13
 .2009سو، منشورات أىل القلم، جاب اهلل، خالدية: للحزف مبلئكة ربر  -14
 .1991فَت، مكناس، اؼبغرب، جلطي، ربيعة: شجر الكبلـ، منشورات السّ  -15
 .2002وزيع، وىراف، شر والتّ ر، دار الغرب للنّ جلطي، ربيعة: وحديث يف السّ  -16
 .2003وزيع، وىراف، شر والتّ جلطي، ربيعة: من اليت يف اؼبرآة؟، دار الغرب للنّ  -17
 .2015يل، منشورات ضفاؼ/ االختبلؼ، بَتوت/ اعبزائر، ى يف وضح اللّ ة تتجلّ بيّ جلطي، ربيعة: النّ  -18
 .2016زىرة : الرذاذ  و الّرماد ، منشورات دار األوطاف ،اعبزائر ، فيف،خ -19
 .2016وح، دار األوطاف، اعبزائر، : تباريح الرّ زىرةفيف،خ -20
 .1982مت، دار البعث، قسنطينة، اعبزائر، راشدي، ليلى: متاىات الصّ  -21
 .2015رقايق، أماؿ: الّزر اؽبارب من بزّة اعبنراؿ ،دار الّنقطة للطّباعة والّنشر ،اعبزائر ، -22
 .2001اد الكتاب اعبزائريُت، اعبزائر،سعدة خلخاؿ، منَتة: ال ارتباؾ ليد االحتماؿ، اربّ  -23



 قائمة المصادر والمراجع:                                                                                                             

306 

 

 .2004سعدة خلخاؿ، منَتة: أظباء اغبب اؼبستعارة، منشورات أصوات اؼبدينة، قسنطينة، اعبزائر،  -24
 .2006سعدة خلخاؿ، منَتة: الصحراء بالباب، منشورات أصوات اؼبدينة، قسنطينة، اعبزائر،  -25
 .2009هل، اعبزائر، سعدة خلخاؿ، منَتة: العُت حافية، منشورات السّ  -26
 .2013شر، اعبزائر، م للنّ فسعدة خلخاؿ، منَتة: أشجاف اؼبلح، مو  -27
 .2013شر، اعبزائر، م للنّ فجرة، مو يح قالت الشّ سعدة خلخاؿ، منَتة: للرّ  -28
 .2007اقصة، مطبعة اعبيش، اعبزائر، بلؿ الرّ ظّ الصديق، رجاء: ال -29
 . 2008شر، اعبزائر، للنّ  مفمو الصديق، رجاء: فواصل للعشق األضبر،  -30
 .2009اب اعبزائريُت، اعبزائر، اد الكتّ عساسلة، عدالة: يـو إضايف للقيامة، منشورات اربّ  -31
 2006،رياض الريس للكتب والنشر ،بَتوت،2، ط فضيلة: اكتشاؼ الّشهوة،الفاروؽ -32
 .2011فنوخ، عفاؼ: حبري يغرؽ أحيانا، دار اغبكمة للّنشر، اعبزائر،  -33
 .2009، منشورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت، اعبزائر، 1كبلؿ، صبيلة: رياحُت الّروح، ط -34
 .2005اية، اعبزائر، غبرش، نوارة: نوافذ الوجع، منشورات صبعية اؼبرأة يف اّتصاؿ، وحدة الّرغ -35
 .2007غبرش، نوارة: أوقات ؿبجوزة للربد، منشورات وزارة الثّقافة، اعبزائر،  -36
، اعبزائر،  -37  .2016غبرش، نوارة: كمكاف ال يعّوؿ عليو، منشورات الوطن اليـو
 .2004لعريط، مسعودة: مرايا اعبسد، دار ىومة، اعبزائر،  -38
 .1993لصباح، القاىرة، ؿبمدي، حبيبة: اؼبملكة واؼبنفى، دار سعاد ا -39
 .1995ؿبمدي، حبيبة: كسور الوجو، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، مصر، القاىرة،  -40
 .1999ؿبمدي، حبيبة: وقت يف العراء، اَّلس األعلى للثّقافة، القاىرة،  -41
 .2005ؿبمدي، حبيبة: اػبلخاؿ، مركز اغبضارة العربية، القاىرة،  -42
 .2001ورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت ،اعبزائر ،شهادة اؼبسك ، منشؿبمدي، رشيدة: -43
 .2002ؿبمدي، نصَتة: كأس سوداء، منشورات ارّباد الكّتاب اعبزائريُت، اعبزائر،  -44
 .2007ؿبمدي، نصَتة: روح الّنهرين، موفم، للّنشر، اعبزائر،  -45
 .2007ؿبمدي، نصَتة: غجرية، منشورات أبيك، اعبزائر،  -46
 .1993ة، موفم للّنشر، اعبزائر، مستغامبي، أحبلـ: أكاذيب ظبك -47
 .1993مستغامبي، أحبلـ: ذاكرة اعبسد، موفم للّنشر، اعبزائر،  -48
 .1998،دار اآلداب ،بَتوت،5أحبلـ: فوضى اغبواس ، ط،مستغامبي  -49
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 .2015ل، بَتوت، لبناف، فهفة، نو مستغامبي، أحبلـ: عليك اللّ  -50
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 :الملّخص

يقف ادلتقّصي حليثيات الّشعرية ادلعاصرة على فسيفساء نصّية وارفة الّظالل وكيمياء لفظية كثيفة       
وحيثّو على الّسري قُدما حنو الطّاقات ، تنصهر فيها ادلتون الكتابية ،أين تقّدم للقارئ نصًّا جريًئا يستفزّه 

 اكتشاف عوامل الّنص يف أثناء عملية اإلدراك اجلمايل .

حاول ىذا اجلهد البحثي الوقوف عند مدارات الّتجاوز الّنسقي الذي أسهم يف االنثيال األنثوي    
من زجر الذي وجد يف قصيدة الّنثر رلااًل خصًبا متحّررًا من مؤّسسة الفحول ومرتًعا شعريًا خالًيا 
ومؤّشرًا ثقافًيا  ادلعايري األبوية ، والريب أن تتمرأى قصيدة الّنثر ظاىرًة فارقًة يف تاريخ شعريتنا العربية ،

دااًل يزيل احلدود بني األجناس اليت حرصت الثّقافة البطريركية على ضرورة الفصل بينها حفاظًا على 
الذي خضع إلكراىات الّتغييب واالقصاء تقّدم نقاء الّنوع، وحني يتداخل الّنص مع الّصوت الّنسوي 

 قصيدة الّنثر نفسها متخّففة من أّي ذاكرة أبوية معلنة هتاوي القلوع ادلرجعية احلصينة.

كما حاولنا يف ىذا البحث مالمسة فضاءات قصيدة الّنثر الّنسوية لدى الّشاعرة اجلزائرية والولوج إىل 
 مغاليقها الّنصية من خالل:

فيو تقدمي قراءة مفاىيمية دلصطلحي" قصيدة الّنثر" و "الّنسوية" ووجدنا أنّو أمر زلفوف إذ حاولنا 
أين يعثر القارئ  ادلتصّفح  -ضالّة ومضّللة –باذلالمية ، دلا أُثري حوذلما من اعرتاضات يف الّتسمية 

فة كما أّن مقرتح خلباياىا على تعّدد مفاىيمها وتداخلها بتأثري الرّتمجة و عمليات الّتفاعل ادلختل
الّتغاير و االختالف ىو الذي قاد تأّمالتنا إىل تفعيل أسئلة الّتحّول اليت أثارهتا قصيدة الّنثر على 

مستوى الّداللة وااليقاع والّشكل وانطلقت الّنسوية لتحقيق ادلطلب اجلمايل ادلفقود بعد فتيل الّصراع 
 وطقوس الوأد.

الّنسوي الّشعري اجلزائري الذي اختزن حاالت الّتهجني الّنصي وحاولنا كذلك االقرتاب من الرّاىن 
/قصيدة الّنثر، بوصفها إحدى الفعاليات اجلمالية اليت مارست فيها ادلرأة الكتابة بشكل مطلق، حيث 
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االنتقال من الّنص القطيعي إىل الّنص القطائعي ، لبّث شجوهنا أمطنا الّلثام عن رىان  الّتأنيث يف 

 يف شكل يثري غيظ اجملتمع الذّكوري.ونفث مهومها 

كما  وقفنا مع الّتشكيل الّلغوي عند لغة زئبقية تأىب أن تستقر يف منوذج أحادي ، ما جعل الكلمة    
ترتشف ذلب الّرؤيا ادلتنافرة  لتحاول أن ترتاكب متجاوزة حدود وقعها من خالل: ادلنظومة الّلغوية 

 د، الّرموز الّصوفية،...اخلاّصة، الّذاكرة الّنّصية ، لغة اجلس

وأخريًا تتّبعنا الّتشكيل االيقاعي و تغلغلو داخل شرايني الّنص الّشعري كوعي عميق خيرتق الّسائد   
وخيلخل القناعات اليت تكّرس مفهوم شعريتو يف الوزن والقافية ،أي حتويل االيقاع من مبدأ الّلزوم إىل 

ا يشبع هنمها االبداعي من الّسمت اخلطي والّشكل مبدأ الّتعّدي ،حيث راحت الّشاعرة تبحث عمّ 
الّزخريف والّلوحة ادلناسبة للقصيدة، ومن تفاعل بني الّدوال البصرية ،البياض ،عالمات الرّتقيم ، 

األشكال اذلندسية ادلختلفة ، ومن أجل إمتام ادلعىن وانتاج الّداللة وتنظيم ادلفاصل ادلهّمة يف قصيدة 
صر على طول الّشكل اجلديد وتعيد اختيار مواقع إقامتها كما يقرتحها االيقاع الّنثر  تتوزّع العنا

 الّدينامي ادلفتوح. 

ىذه الّشمولية يف الّتشكيل تبّشر بغبطة الكيان الّنسوي يف خروجو واختالفو عن األعراف الّسائدة     
ّل مرد انتهاك الّنظم الّشعرية ومتّلصو من أّي كماشة نظرية حتاول تأطريه واخضاعو دلعايري تنّمطو ،  ولع

ىو شعور ادلرأة بالقهر داخل سياج الّلغة بدًء ، كما تسىن لنا أن نشهد جنوًحا نسويًا الفًتا يربو يوًما 
بعد يوم من خالل قصيدة الّنثر اليت ظّلت ىي أيًضا يف منأى عن التفاف ادلؤّسسة الفحولية ؛نًصا 

رحًبا الرمتاء الّصوت األنثوي يف غماره ،حتتمي بو الّشاعرة من فلوتًا من الّتحّيزات ادلضمرة ورلااًل 
اآلليات ادلهيمنة الكامنة يف اخلطابات الّشعرية ادلكّرسة ؛أرادت ادلرأة  بذلك أن تعاين إبداعيا حتليقها 

 يف أجواز الفضاءات القصّية لإلبداع الّشعري. 

 ،الّلغة، االيقاع، اخلصوصية.أنيث تّ : قصيدة الّنثر الّنسوية ، الالكلمات المفتاحية

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الملخص
Résumé 

L'explorateur représente une mosaïque textuelle contemporaine, une 

chimie richement verbale, dans laquelle se fond le fusible textuel, où il présente 

au lecteur un texte audacieux qui le motive et l'exhorte à aller de l'avant pour 

découvrir les mondes du texte lors du processus de perception esthétique. 

Cet effort de recherche a tenté de défendre les orbites de la transcendance 

qui ont contribué à la féminité féminine, qui a trouvé dans le poème en prose un 

champ fertile exempt de la fondation des pharaons et un complot poétique 

dépourvu de la piété des normes patriarcales. La littérature est que le poème en 

prose est un phénomène important dans l'histoire de notre poésie arabe. Parmi 

les races, la culture patriarcale était désireuse de les séparer afin de préserver la 

pureté du genre et lorsque le texte se chevauche avec La voix féminine, qui a été 

soumise aux cris de l'absentéisme et de l'exclusion, le poème en prose lui-

même et soustrait à toute mémoire patriarcale déclarée, elle est fortifiée. 

Nous avons également essayé dans cette recherche de toucher les espaces 

du poème de la prose féminine au poète algériennes et l'accès aux textes 

galactiques, lorsque nous avons essayé de fournir une lecture conceptuelle des 

termes «poème en prose» et «féminisme» et nous avons constaté qu'il est 

encombré de merde, en raison des objections soulevées dans l'étiquette - mal 

orientées et trompeuses - où le lecteur trouve le navigateur pour ses diverses 

significations et chevauchant l'impact de la traduction et des interactions 

différentes. La proposition d'hétérogénéité et de différence est ce qui a conduit 

nos réflexions à activer les questions de transformation suscitées par le poème 

en prose sur le niveau de signification et le rythme et la forme et le féminisme 

ont commencé à Atteindre la demande esthétique perdue après la fusion des 

conflits et des rites de culte. 

Nous avons essayé aussi de nous rapprocher de la féministe algérienne qui 

a stocké les cas d'hybridation scripturaire, comme une des activités esthétiques 

dans lesquelles les femmes ont pratiqué l'écriture en termes absolus, révélant la 
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féminisation de la transition du troupeau au texte abstrait, sous la forme d'une 

société dominée par les hommes. 

En ce qui concerne la formation linguistique dans  la langue du mercure, 

nous refusons de nous installer dans un modèle monolithique qui a fait déplorer 

les flammes de la vision contradictoire pour tenter de se chevaucher au-delà des 

limites de leur impact: la langue spéciale système, mémoire textuelle, langage 

corporel, symboles mystiques; 

Alors nous suivons la formation rythmique et sa pénétration dans les 

veines du texte poétique comme une conscience profonde pénétrant dans le 

courant dominant et dépourvut de convictions qui consacrent le concept de 

poésie en poids et en rime, c'est-à-dire convertir le rythme de la Principe 

de nécessiter au principe de l'infraction, où le poète cherche ce qui remplit 

l'inspiration créative de l'azimut linéaire et de la forme décorative et l'interaction 

entre les fonctions visuelles, le blanc, les signes de ponctuation, les différentes 

formes géométriques et pour compléter le sens et Produisent la signification et 

l'organisation des articulations importantes dans la prose du poème, les éléments 

sont répartis selon la nouvelle forme et ré sélectionnent les sites mis en place 

comme proposé par la dynamique ouverte. 

Cette inclusion dans la formation annonce la joie de l'entité féminine dans 

son départ des normes en vigueur et l'évite de tout peloton théoricien essayant de 

l'encadrer et de le subjuguer à ses normes. Peut-être que la violation des 

systèmes poétiques est le sentiment de l'oppression des femmes dans la clôture 

de la langue, et nous avons assisté plus d'un jour par jour au poème en prose qui 

a également été éloigné du cercle de l'établissement floral; un texte de flatteries 

et un large espace pour y absorber la voix féminine, le poète est protégé par les 

mécanismes dominants inhérents au discours poétique dévoué; Ainsi, souffrent 

de vol créatif dans la sortie des espaces sternaux de la créativité poétique. 

.Mots-clés: Poème en prose féminine, féminite , la langue, Rythme , 

confidentialité.
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Abstract 

The explorer stands for a contemporary textual mosaic, a richly verbal 

chemistry, in which the textual fuse melts, where he presents the reader with a 

bold text that motivates and urges him to move forward to discover the worlds 

of text during the process of aesthetic perception. 

This research effort tried to stand at the orbits of transcendence which 

contributed to the feminine female, which found in the prose poem a fertile field 

free from the foundation of the pharaohs and a poetic plot devoid of the piety of 

patriarchal standards. The lyric is that the prose poem is an important 

phenomenon in the history of our Arabic poetry, Among the races that the 

patriarchal culture was keen on the need to separate them in order to preserve 

the purity of the genre, and when the text overlaps with the female voice, which 

was subjected to the cries of absenteeism and exclusion, the prose poem itself is 

subtracted from any declared patriarchal memory, Its fortified. 

We have also tried in this research to touch the spaces of the poem of women's 

prose to the Algerian poet and access to the galactic texts through: 

In the  first , when we tried to provide a conceptual reading of the terms 

"prose poem" and "feminism" and found that it is fraught with crap, because of 

the objections raised in the label - misguided and misleading - where the reader 

finds the browser for its various meanings and overlapping the impact of 

translation and different interactions That the proposal of heterogeneity and 

difference is what led our reflections to activate the questions of transformation 

raised by the prose poem on the level of significance and rhythm and shape and 

feminism began to achieve the aesthetic demand lost after the fuse of conflict 

and rites of worship. 

In the second, we tried to get closer to the Algerian feminist who stored 

the cases of scriptural hybridization, as one of the aesthetic activities in which 
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women practiced writing in absolute terms, revealing the feminization of the 

transition from the herd to the abstract text, in the form of raises peeve male-

dominated society. 

As we stood with the linguistic formation in the language of mercury 

refuse to settle in a monolithic model, which made the word lament the flames 

of the contradictory vision to try to overlap beyond the limits of their impact 

through: the special language system, textual memory, body language, mystical 

symbols, 

While in the finally we follow the rhythmic formation and its penetration 

into the veins of the poetic text as a deep consciousness penetrating the 

mainstream and devoid of convictions that consecrate the concept of poetry in 

weight and rhyme, that is to convert the rhythm from the principle of necessity 

to the principle of infringement, where the poet is looking for what fills the 

creative inspiration of linear azimuth and decorative form And the interaction 

between visual functions, white, punctuation marks, various geometric shapes, 

and in order to complete the meaning and produce the significance and 

organization of the important joints in the poem prose, the elements are 

distributed along the new form and re-select the sites Set up as proposed by the 

open-paced dynamic. 

This inclusiveness in the formation heralds the joy of the female entity in 

its departure from the prevailing norms and evading it from any theoretical 

platoon trying to frame it and subjugate it to its standards. Perhaps the violation 

of the poetic systems is the feeling of women's oppression within the language 

fence, and we have witnessed more than one day A day through the prose poem 

which was also kept away from the encircling of the floral institution; a text of 

flatteries and a wide space for the female voice to be absorbed in it, the poet is 

protected by the dominant mechanisms inherent in the devoted poetic discourse; 

Thus suffer creative flying in the exit of spaces sterna of poetic creativity. 



                                                                                                                                                                                                                      الملخص

 

Keywords: Feminist prose poem, femininity , the language , the rhythm 

,privacy. 

 

 
 




