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  مناقشا  1قسـنطينة  -إالخوة منتوري  ٔاسـتاذ التعلمي العايل  يوسف وغلييس  04
  مناقشا  2قسـنطينة  -عبد امحليد همري  ٔاسـتاذ التعلمي العايل  محمد كعوان  05
  مناقشا  جيجل - محمد الصديق بن حيىي  )ٔا( ٔاسـتاذ حمارض  فيصل محلر  06

  
  :السـنة اجلامعية

 2018/ 2017 - هــ  1439/ 1438
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ا، حدودها، أمهيتها، واملقارنة  ا، تطورها، تصنيفا تُعّد القضايا املتعّلقة بالفنون من حيث مفهومها، نشأ
بينها من حيث األفضلية من أهّم القضايا اليت شغلت املفّكرين والنقاد والدارسني منذ القدمي على اختالف 

م  م التّ اهتماما م العلمية وجماال وقد تزايد االهتمام بعد أن وجد كّل هؤالء تأثريات . صيةخصّ الفكرية وتوّجها
الشعر حتديدا . وتعالقات وتفاعالت متبادلة بني الفنون، ِممّا عّزز مكانة الفن وخاصة يف نوعه األديب الشعري

ة املنشأ واحدة اجلريان جامٌع لتقنيات خمتلف باعتباره يدخل يف عالقات مع ما يقاربه أو يبعد عنه، فهو مصبٌّ 
وهذا التوسل ليس لقصوٍر يف الشعر أو جلموِد أدواته، وإمنا ألّن الشعر هو األكثر ترشيحا لتوظيف غريه  والتدّفق،
 .حبثا عن بالغٍة جديدٍة ومسوٍّ فينٍّ يليق مبكانته من الفنون

تغيريا يف القراءة وتغيريا يف الذوق واملفهوم والرؤية، ويف خلخلُة التناول الّشموّيل للظواهر الفنية أحدثت 
ا من  سبيل االستجابة ملقتضيات هذه اخللخلة استعان الشاعر اجلزائري املعاصر بالفنون اجلميلة يستعري منها أدوا

ا، ومن هنا جاءت هذه الدراسة املعنونة بـــــ ة والفنية يف الكتابة تداخل األنواع األدبي"أجل تصعيد طاقاته واالرتقاء 
واليت حاوَلْت تتّبع ظاهرة تداخل الشعر مع خمتلف األنواع الفنية ومن ّمث الكشف     " الشعرية اجلزائرية املعاصرة

عن مدى إفادة الشعر اجلزائري املعاصر يف بناء الدالالت اجلديدة من التشكيالت الفنية املتنوِّعة يف كتابة القصيدة 
الكشف عن حقيقة التداخِل الّنوعيِّ فقد وقع اختيارنا على نتاٍج ُقدِّر بـــواحد وعشرين ديوانا ومن أجل . وتلّقيها

يتبعها كتاب  شبهات املعىن( اخلضر شودار) أحزان العشب والكلمات(إدريس بوذيبة : شعريّا لشعراء عشر هم
  )مرثية لقارئ بغداد( األعوجزينب ، )وحديث يف السر..  /!كيف احلال؟/ شجر الكالم( ربيعة جلطي، )الندى

يف البدء كان / عوملة احلب عوملة النار/ طاسيليا /أسفار املالئكة( عز الدين ميهويب، )رجل من غبار(عاشور فين 
، مليس )النخلة واجملداف/ ملصقات/ اللعنة والغفران/ كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس/ قرابني مليالد الفجر /أوراس

يوسف الشاعر ، و )العني حافية(، منرية سعدة خلخال )يكو اللقلقها(، معاشو قرور )إىل السينما(سعيدي 
 ).  تغريبة جعفر الطيار/ أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار(بديوانيه وغليسي 

الفن التشكيلي، الفن املسرحي، الفن : هذه الكتابات جّسدت مناذج لتداخل الشعر مع فنون أربعة هي
ا استثناء ،السينمائي تقصي غريها من التجارب األخرى، وإمنا وقع اختيارنا عليها  اتوفن السرد، وإننا ال نزعم أ

ولـّما كان حضور فّن يف فّن آخر . بطريقة جلية وجذابة بعد أن وجدناها قد خرجت عن حدود النوع الفين الواحد
استندنا إىل اخللفّيات النظرية لكّل فن انطالقا من هو حضور تقنية أو عدد من التقنيات يف تشكيله البنائي، فقد 

أثر كّل فن من الفنون املذكورة أعاله يف الشعر، وليس األثر اآلخر؛ أي  خصائصه النوعية األصيلة لنكشف عن
 .أخرىتأثريات الشعر يف الفنون األخرى، وتلك ظاهرة فنية أخرى ال تبعد عن هدفنا ولكنها حتتاج إىل اجتهادات 
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ا وليدة ضياع استبّد بوعينا اإلدراكي واجلمايل كقرّ وقد حفّ  اء زنا للخوض يف هذا املوضوع أسئلة ال ننِكر أ
وباحثني، إشكاليات متعلِّقة بقضايا التجنيس، وأخرى متعلِّقة بكيفيات تداخل الفن الشعري مع الفنون األخرى  

 :ومن بني هذه اإلشكاليات

اجز أسلوبية اجلنس األديب واجلنس التعبريي عموما، خبلق حوار هل استطاعت سردية الشعر أن تكسر ح -
 األجناس داخل عمل واحد ؟ 

  إىل أي جنس ميكن أن ينتمي النص مع ما حيمله من مالمح مشرتكة ؟ -

ما هي األمناط النوعية والّتشكُّالت البنائية اخلاصة بكّل نوع فين ؟ وهل هناك فرق بني احلديث عن األنواع  -
 عن بىن األنواع ؟واحلديث 

 كيف ينـــُتج النص الواحد عن جتاور بنيتني من نسقني تعبرييني متمايزين ؟-

ما احلدود الفاصلة بني الشعر وبني الفنون التشكيلية واملسرحية والسينمائية والسردية ؟ وما هي الفنون القريبة  -
 منه والفنون البعيدة عنه ؟

كيف تتحّول البىن الفنية وتنتقل من أطرها احملددة لتنفتح على الفن الشعري ؟ وهل الوصول إىل حتديد النوع   -
الفين يف اخلطاب الشعري ينطلق من البناء العام الذي يفضي بنا إىل حتديد النوع الفين املتشكِّل يف إطاره         

 أم العكس ؟ 

ئرية املعاصرة املنفتحة على التنويع من جتاوز املقوالت اليت تَـُحدُّ من روح وهل استطاعت الكتابة الشعرية اجلزا -
 املغامرة اجلمالية ؟    

هذه اإلشكاليات دفعت بالدراسة ألن ترسم هدفها، وهو حتليل مناذج الشعر اجلزائري املعاصر يف إطار 
صلت بعض األعمال حدود التماهي دون تداخله مع األنواع الفنية املذكورة بوسائلها وأمناطها، خاصة بعد أن و 

وإنّـــنا نروم بذلك إىل تعميق الوعي جبماليات التجربة . أن يفِقد اجلنس األديب الشعري خصائصه الفنية األصيلة
الشعرية، بالوقوف على متظهرات الفنون يف إبداع النصوص الشعرية اجلزائرية املعاصرة، وإبراز أثر ما يُـحِدثه 

 .ات الفّنان املبدِع واملتلّقي املتذوِّقساسيج دالالت شعرية أعلى تستجيب حلالتداخل يف إنتا 
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يف خطوته األوىل حياول البحث تفّهم . ولتحقيق هذه األهداف فقد اعتمدنا خطة تتكّون من مخسة فصول
ات التمييزية نظرييت األنواع الفنية واألنواع األدبية؛ وفيها وقوف عند املشكالت واملفاهيم واملعايري واملواصف

ليستكشف يف فصوله األربعة بالفحص والوصف والتحليل والتأويل قضية تداخل األنواع األدبية والفنية التشكيلية 
 .واملسرحية والسينمائية والسردية مع الشعر اجلزائري املعاصر

وجدنا ميال واضحا منذ القدمي للتنظري ألنواع الفنون واآلداب وحماولة إقامة حدوٍد بينها أو  خالل حبثنا
ا،  نظرية األنواع الفنية واألدبية يف الرتاث "الذي وسم بــــــــ  الفصل األولفقد اهتّم البحث يف هلذا الّتمكني لتقار

والعربية القدمية واحلديثة على كثافتها، خّصصنا املبحث نة النقدية الغربية بفحص املدوّ " النقدي الغريب والعريب
األول لنظرية األنواع الفنية؛ وفيه تتّبعنا تطّور الفن وفلسفته يف الرتاث النقدي والفلسفي الغريب والعريب، لنقف 

 .بعدها على أهم التصنيفات اليت حاولت حتديد الفنون وتأطريها بالنظر إىل منطلقات معينة

لثاين فخصصناه للحديث عن نظرية األنواع األدبية يف الرتاث النقدي الغريب والعريب، وفيه أما املبحث ا
وقفنا على تعّدد األراء وتشّعبها، واليت أدرجناها من باب املنهجية والتنظيم يف إطار نظريات لتشابه املواقف 

  .       والرؤى
ا يف عرض القضية يف الدراسات النقدية العربية، وهو ليس إال تقصري  ةدراسهذه الوقد يسّجل القارئ على 

ا، وذلك ليس استنقاصا منا وال إبرازا لعمق الدراسات الغربية، ألن القضية  قلةبسبب  الدراسات النقدية العربية ذا
 .يف أساسها ذات منبت غريب

د معريف وتقين ومجايل حول متعّلقات بعد أن استندنا إىل اخللفيات النظرية اخلاّصة بكّل فّن وتسّلحنا برصي
ومكّونات كل نوع فين بوسائله وخصائصه وتكويناته ووقفنا عند طبيعة كّل منها بالرصد والتقسيم استقّر البحث 

كّل فصل يسّجل انبعاثا جديدا من حيث اشتغاله على حماور خمتلفة عّما هي يف   ،عند أربعة فصول تطبيقية
ا يف أصلها وحبسب تداخلها مع النصوص  تقنيات توّزعت حبسب خصوصية كّل نوع فين، الفصل اآلخر أل

 . الشعرية املستضافة، حىت أّن مصادرها النظرية والتطبيقية تكاد تكون مستقّلة يف كّل فصل

للجمع بني ثقافة الكلمة ببالغتها " تداخل الشعر مع الفن التشكيلي"املوسوم بـــــ الفصل الثاينذهب 
ة الصورة ببالغتها البصرية، هذان التنويعان على مستوى مدّونة البحث ذهبا بنا إىل تقسيم الفصل         الشفهية وثقاف
 . إىل مبحثني
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خّصصنا املبحث األول للبحث يف التشكيالت النصية يف الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة يف ثالثة 
ي؛ وفق هندسة التشكيل الشعري باالجتاهات اخلطية حبثنا يف املطلب األول يف التشكيل اخلطي اهلندس. مطالب

ووفق هندسة التشكيل البنائي من خالل املزج بني الشعر العمودي والشعر احلر، والكتابة بطريقة النثر، والنرب 
 .البصري

صنا املطلب الثاين للبحث يف التشكيل اخلطي بالشعر؛ برسم أشكال هندسية وأيقونية أو بالتشكيل خصّ 
من خالل الكتابة بطريقة عادية أو بطريقة أرقى باإلفادة من اإلمكانات اليت مينحها اخلط العريب يف خبط اليد 

لنقوم يف املطلب الثالث باستنطاق حساسية اللون ودرجة تأثريه ودوره يف التنوع الداليل داخل . الكتابة والزخرفة
 .البناء النصي

.      التشكيالت الصورية يف الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرةا املبحث الثاين فقد خصصناه للبحث يف أمّ 
يف املطلب األول صّنفنا اللوحات الداخلية للدواوين الشعرية حبسب أنواع الرسوم املعروفة يف علوم الفنون 

ا من حيث بؤرة الشكل واللون  التشكيلية، ليبحث املطلب الثاين يف لوحات الغالف اخلارجي هلذه الدواوين بقراء
 .والضوء والظالل، وأثر كل ذلك يف اإلحياء باملعىن

والعرض؛ / ؛ مّيزنا بني ثنائية النص"تداخل الشعر مع الفن الدرامي املسرحي"املوسوم بـــــ الفصل الثالثويف 
، واملبحث الثالث يندرج ضمن األداء )النص الدرامي(املبحثني األول والثاين يدخالن ضمن النظام األول 

 .عرضوال

وقف املبحث األول عند احلوار الدرامي؛ حيث فّصلنا احلديث عن أشكاله املتمثّلة يف املونولوج والديالوج 
يف املبحث الثاين حتدثنا عن الصراع الدرامي بأشكاله املتعدِّدة باعتبارها تكوينات . وتعدد األصوات والكورس

أما املبحث الثالث فخصَّصناه لسينوغرافيا العرض . نوعية مسرحية تندرج ضمن بنية النص الدرامي الشعري
 .املسرحي يف الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة

جاء يف مبحثني؛ خصصنا املبحث األول " تداخل الشعر مع الفن السينمائي "املوسوم بـــــ الفصل الرابع
املعاصرة من خالل استلهام تقنية الّلقطات للبحث عن اجلانب التقين للكامريا يف الكتابات الشعرية اجلزائرية 

بنوعيها املسافية واملتحركة وفق ما هو معمول به يف فن السينما، لنستجلي يف املبحث الثاين اجلانب التأليفي 
 . والتنظيمي للقطات من خالل تقنية املونتاج بأنواعه املتنّوعة، والذي كان اسرتفاده ال يقّل ثراء وإثراء
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مجعنا بني فنني أدبيني متقاربني " تداخل الشعر مع الفن السردي"الذي محل وسم  مسالفصل اخلاويف 
ني خّصصنا املبحث األول للحديث ومتكيًنا لقيمة التداخل بني الفنّ  ،وعناصرهمنهما اشرتاطاته ومطالبه  كلٍّ كن للو 

مها السارد من اخللف   عن املؤلف الضمين الذي هو الكاتب احلقيقي أي الشاعر، والذي يتمظهر يف وضعيتني
أما يف املبحث الثاين فقد خصصناه للحديث عن السارد املمّثل الذي يبدو على مسافة . والسارد احلاضر يف سرده

انطالقا من متظهرين اثنني مها السارد املمّثل متكّلما وشاهدا   -إيهاما حبقيقة ما جيري- بعيدة عن املؤلف الضمين 
ويف هذين املبحثني تبيـَّنَّا مالمح وعناصر سردية أخرى هلا دورا بنائيا تتعّزز . طال للحكايةوالسارد املمّثل متكّلما وب

ا الكتابة الشعرية وهي الشخصيات، الزمان، املكان، احلدث، وطبيعة اللغة املستخدمة يف إجناز الربنامج السردي 
 . للنص الشعري

طاب، ليتبّدى الزمن السردي من املباحث الرئيسية زنا يف املبحث األخري بني زمن القصة وزمن اخلوقد ميّ 
املكّونة للخطاب السردي، وقد صار احملور الذي ينّظم عملية السرد الشعري ورافدا مهمًّا يف تنظيم القصة يف 

 .القصيدة اجلزائرية املعاصرة

اَعْبـــَر هذه الفصول التطبيقية األربعة كشفنا عن حيل األنواع الفنية بعناصرها وأمن املختلفة  اطها ونويعا
ا غنا فيها استنتاجات يف صورة وقد ذيّلنا البحث خبامتة صُ . داخل النص الشعري الذي متّدد يف حيوية الستيعا

 . تركيب ألبرز اخلالصات اليت قادنا البحث إليها

عدد من املناهج وقد فرضت خطة البحث والرؤية املنهجية املستفيدة من اسرتاتيجية القراءة والتلقي اسرتفاد 
املعرفية واملنهجية املتوافرة اليت متّكننا من الوصول إىل الّتداخالت األنواعية يف اإلنتاجية الشعرية، وقد تعّددت هذه 

يف الفصل األول اعتمدنا املنهج التارخيي الذي ساعدنا يف التبّصر بتطور الفنون . املناهج بتعّدد اهتمامات الفصول
نظرية األدب يف النقد التأسيسي لقضية األنواع الفنية واليت انبثقت عنها نظرية أخرى وأعاننا يف عرض جهود 

 . أوسع باع وأشّد جدل هي نظرية األنواع األدبية

كأساٍس يف عمليِة التحليل يف  الوصفي املوضوعيأما املنهج الطاغي يف الدراسة التطبيقية فهو املنهج 
وهذا املنهج . الّنفاذ إىل عمق الظاهرة وإعطاء تفسريات منطقية بالدالئل والرباهني، وقد ساعدنا يف الفصول األربعة
السيميولوجي الذي ساعدنا يف إبراز الدالالت اإلحيائية املتخّفية وراء الظاهر واملكشوف كاملنهج   يثري مناهج كثرية

البنيوي الذي كان ، واملنهج والوصف والتأويل بعد أن وجدنا النّص الشعري احلديث مراوغا عصيا على القبض
  .وسيلتنا يف رصد البىن املهيمنة واخلصائص البنائية األصيلة يف كل فن
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كما هو احلال يف كّل دراسٍة صعوبات كثرية أهـّمها ندرة  -يف فصوهلا التطبيقية-وقد صادفت هذه الدراسة 
تتناول ظواهر النوع الفين الواحد            يف أغلبهافهي املراجع اليت تنحو منحى موضوعنا، وما وجدنا من دراسات 

أو تتعّرض للمظاهر البنائية والتشّكالت اخلطابية منعزلة أو منفصلة عن النص الشعري، خاصة يف جانبه التطبيقي 
" تيسري حممد الزيادات"لـــ" توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى"ونستثين يف هذا احلكم كتاب 

وعرض تطبيقيا ) املسرح والرواية والفن التشكيلي والفنون الدرامية والفن السينمائي(ي ألــّم بتقنياِت مخسة فنون الذ
أما الكتب اليت وجدنا فيها البذل احملمود واملعاجلة الوافية اليت تقرتب      . لتوظيفها يف القصيدة العربية املعاصرة

اللون لعبة "، "حممد املاكري"لـــ" الشكل واخلطاب"من موضوعنا وتشرتك معه يف جزئيات مهمة نذكر كتاب 
" يف الشعر العريب القصيدة التشكيلية"، "حامت الصكر"لــ" مرايا نرسيس"، "فاتن عبد اجلبار جواد"لـــ" سيميائية

 ". حممد الصفراين"لــــــ" التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث"، وكتاب "حممد جنيب التالوي"لـــ

األول فقد وجد زادا معرفيا وافرا خاصة فيما يتعّلق حبضور قضية األنواع  - النظري -أما البحث يف فصله 
عبد العزيز "لـــ" نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري"كتاب األدبية يف الرتاث النقدي الغريب، وقد وجدنا يف  

أما البحث يف فصله الرابع والذي اشتغل على . عمال طيبا حيث عرض القضية على حنو من التفصيل" شبيل
  تداخل الشعر مع الفن السينمائي، فقد سّجلنا غيابا تاما يف املراجع اليت اهتمت بعالقة هذا الفن احلديث     

 . بالشعر وهو أمر شّكل عقبة للبحث -نسبيا-

ونشري يف ختام املقدمة إىل مالحظة قد يصادفها قارئ هذا البحث، وهي وجود ضرب من التكرار فيما 
ا  يتعّلق بإعادة النص الشعري على أكثر من مساحة نصية، وهذا لدليل بّني على تداخل أنواع الفنون بتقنيا

لواحد، كما قد يتبّدى التكرار يف تأويالتنا للدوال الرمزية اليت جنح إليها الشعراء املختلفة على مستوى النص ا
م  اجلزائريون، وما مثة تكرار، وإمنا هو متاثل يف الدالالت على حنو تتوّحد فيه جتربة الشعراء الذين كشفت كتابا

 .بانته عن غري هذا السبيلالشعرية عن واقع ُصوِّر بأنه عامل القلق والتيه، وهو مقصٌد ال وجه إىل إ

وإننا ال نّدعي لعملنا الكمال وال نزعم بأننا أحطنا جبميع مناطق الفاعلية، ألّن القصيدة الشعرية املتداخلة  
مع الفنون عالـٌم كشفه يظّل دائما يف حاجة إىل الكشف، والعمل حيتاج إىل دراسات متّممة تقف عند تداخل 

 .الشعر مع فنون أخرى

يف األخري نشكر اهللا تعاىل الذي وّفقنا وأعاننا على إجناز هذا البحث، وندين لصاحب الفضل أستاذنا 
على مجيل قراءته، ونبل إرشاداته، وصواب تصحيحاته، فله مّنا " حممد الصاحل خريف"املشرف األستاذ الدكتور 
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أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا كما نشكر األساتذة اخلرباء . جزيل الّشكر وفائق الّتقدير واالمتنان
ما سيبدونه من جهد وعناء يف قراءته من أجل تصويب اهلّنات وتقدمي التوجيهات اليت سيكون  البحث وعلى كلّ 

 .هلا بإذن اهللا تعاىل األثر األكرب يف سبيل االستقامة



 

 

  

  

 الفصل األول

نظرية األنواع الفنية واألدبية في التراث 
 الغربي والعربي النقدي
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أّدى احلديث عن العالقة اجلدلية بني األدب وغريه من الفنون إىل عالقة إشكالّية عويصة تندرج ضمن 
فقد حاولت الشعرية األدبية حّل مشكلة األجناس األدبية تصنيفا، تنويعا، تفريعا، تنميطا . مباحث نظرية األدب

ثانيا؛ باعتبار األوىل  وتقعيدا بغية التمييز بني األجناس األدبية وأنواعها أوال، مث بني األنواع األدبية واألنواع الفنية
 ومضمونا ومقصديّة، واستكشاف عوامل التطّور انبثقت من رحم الثانية، كل ذلك عن طريق املقارنة بينها شكال

فهما وتفسريا وتأويال، والوقوف عند حدود التالقي واالختالف بينها الستجالء اخلصوصيات النصانية اليت 
 .خرجت عن البنية األصل خرقا، تفتيتا، تفريعا، حموا، واستبداال

أما الثانية فهي " نظرية األنواع الفنية"ي وعليه، فقد وقفت هذه الدراسة عند نظريّتني اثنتني؛ األوىل ه
مبجموعة من املقاربات املنهجية والرؤى والتوّجهات، وكّل ناقد  ةكلتا النظريتني مؤطّر ". نظرية األنواع األدبية"

وباحث يستعني مبقاييس ومعايري وضوابط ومؤّشرات وتصنيفات ختتلف عّما لغريه، على أن املنبع األساسي لكّل 
هو الفكر اليوناين الذي أضاء رؤية القاعدة للبنية الفكرية واملادية اليت على أساسها بنت أوروبا مدارسها املقاربات 
 .احلديثة

    :نظرية األنواع الفنية في التراث النقدي الغربي والعربي: المبحث األول

غم والتناسق بني خلقه وهو قمة يف التنا هللا سبحانه وتعاىل يف أحسن تقومي،اإلنسان أعظم عمل فين خلقه ا
يف مكان وزمان معّينني جيمع الثمار ويصطاد من احليوانات  هوجودوبمنذ صورته البدائية األوىل . أعضائه وجوارحه
درك أنه ليس سّيد ذاته وسّيد وجوده اآلّين، وإمنا هو جيد نفسه وسط املوجودات كل ذلك جعله يما يسّد جوعه،  

 أفعاله الغريزية اآللية بدأت ترتاجع أمامفكان نتيجة ذلك أن ، عن أداة تعينه على مواجهة الطبيعة يبحثوعليه أن 
انتقل من مرحلة مجع الثمار اجلاهزة من الطبيعة إىل مرحلة إنتاج أشياء نشاط وعيه يف تواصله مع الوجود، وبذلك 

 .احملدودجديدة يف عامله 

  :بيعةمرحلة حيوية الط: المطلب األول      

ج لألفكار؛ فالكائن احلي يف ج لألشياء، وقبل ذلك منتِ إّن عملية استحياء الطبيعة هي نشاط إنساين منتِ 
أن هذه احلركات قد تكون عادية، عامة  ،املنعرج األولقوم حبركات إراديّة تأخذ منعرجني؛ هراته وسلوكاته يظمت

 من أن تكون اعتباطية أرقى من األول، احلركة فيه بدًال هو فاملنعرج الثاين؛ أما  .اعتباطية، حمكومة باملصادفة
ا تنشأ عن نشاط عقالّين ذو مظهر حّسي واقعيفوحمكومة باملصادفة   .هي نظامية، حمّددة، عينّية، إيقاعية، أل
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هو يسّد نواقص فبواسطة األفكار يلّيب اإلنسان حاجّياته وكّل ما يتطّلبه بقاؤه، حني يسلك املنعرج األول 
اجلمال الطبيعي، وحينما يسلك املنعرج الثاين هو بذلك قد استقّل عن الطبيعة، حّقق اجلمال املثايل، ونقل ذوقه 

من صور ذلك التآلف الذي يذهب ويعود  هو صورةٌ من هذا املنطلق الفن و  .من اجلمال الطبيعي إىل اجلمال الفّين 
  ).احلياة/ اإلنسان(من وإىل 

 : اإلبداع البدائي -أوال

 30000من (الفن الذي أنتجه أكثر أجزاء البشرية ختّلفا ممن يعرف «حبث علماء الدراسات اإلنسانية يف 
تقع (ية تقع من فن ما قبل التاريخ هذا الذي ينتمي إىل العصر البليولييت وأمثلة متبقّ ) سنة قبل امليالد 10000إىل 

الكانتابرية، اجملموعة اإلسبانية الشرقية واجملموعة اإلفريقية اجملموعة الفرنسية : يف ثالث جمموعات جغرافية
  )1(»)يف روديسيا اجلنوبية ويف جنوب غريب إفريقيا(، رسوم الكهوف بالتامريا بإسبانيا، فنون البومشان )الشمالية

 ذا جاء فنههل نفعيةفتوّصلوا إىل أن اإلنسان البدائي يف العصر احلجري القدمي نظر إىل األشياء من وجهة نظر 
 .ذايت عضويوفق أسلوِب عرٍض  طبعيا

ويلها   إن اخلصائص العامة لإلبداع اجلماعي البدائي واليت تتلّخص يف منذجة ظواهر احلياة وتشخيصها و
تعّرب عن التصورات الفانطازية العامة عن احلياة واليت هي من خصائص العشرية كّلها أو القبيلة كّلها، والقائمة «إمنا 
لقد كانوا يتقّبلون صور هذه األعمال القائمة على أساس ... وعي مجيع أعضائها يف نشاطهم اليومي العملييف 

ا الواقع احلقيقي الذي كان والكائن بالفعل ومل يكونوا بعد . الفانطازيات، والتشخيصات، والتهويالت على أ
ميتلكون مفهوم التعّمد والقصد للحظة اإلبداعية ميتلكون الوعي بالشرطية االصطالحية اإلبداعية للتصوير، كما ال 

مل ختلق   العصر الحجري القديم فاألعمال يف. )2(» يكن إبداعهم اجلماعي بعد فنا حبّد ذاتهوهلذا مل. الفنية
 ظاهرة اجتماعية«كأعمال فنية بل كجزء من الطقوس السحرية الدينية، ومن هذا املنظور نعترب الفن البدائي 

نشأت وتطورت يف ارتباط وثيق بتطور قوى اإلنسان يف مواجهة الطبيعة من ناحية، وبقدرته على تفسري الطبيعة 
، أما مذهبه الربيء الساذج فيحتاج إىل أشياء رمزية متّكنه من خمادعة الطبيعة )3(»والسيطرة عليها من ناحية أخرى

ابديال ل هلذا راح خياله يبتكر الصنم والقناع والطوطم  .لحقيقة ومتّلصا من فرضية احلياة وحتّكما

                                                                 
  .43ص. 1998دط، القاهرة، سامي خشبة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : تر. معىن الفن: هربرت ريد  )1(
. 2005، 1األردن، ط - أمحد علي اهلمداين، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان: تر. املدخل إىل علم األدب: جمموعة من الكتاب الروس  )2(

  .65ص
  .167ص. معىن الفن: هربرت ريد  )3(
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، فقد أخذ الناس تدرجييا يتعّلمون الرسم والنحت فيصّورون احلياة وينسجون اإلنتاج الصيدي مرحلةأما يف 
عزي أوال إىل فنانني «هذا الفن يف الكهوف واملغارات  -الحقا-شف اكتُ  وحني. أساطري احليوانات القدمية للغاية

م، لسبب يصُعب فهمه، َزحُفوا داخل قبو طبيعي وزيّنوا سقفه على غرار ما فعل  ديثةمن العصور احل ّ ُزعم أ
ولكن مل يعد باإلمكان مقاومة األدلّة بعد أن ّمتت اكتشافات أخرى يف أعماق . مايكل أجنلو يف كنيسة الّسستني

قبل التاريخ بكونه خالق تلك  الكهوف املظلمة حتت ظروف تدّل على بعد سحيق يف الزمن، فاعرتف إلنسان ما
غري أن هذه األشكال التعبريية كانت نفعّية بالدرجة األوىل . )1(»األعمال الفنية املدهشة من الرسم والنحت واحلفر

 . عن احملتوى الفكري الشعيب البدائي، وعليه فإنه ال ميكننا اعتبارها إبداعا فنيا باملعىن اخلاص للكلمةتعربِّ 

  : الحجري الجديدفن العصر  -ثانيا

 العصر احلجري اجلديد فنّ نتيجة لعوامل مناخية وأنظمة اجتماعية واقتصادية مّتصلة باحلياة اجلديدة فإن 
إذ ختتفي الصور احلية اليت متّثل أشكال احليوانات، وخيتفي كل «خيتلف اختالفا تاما عن فّن العصر السابق له؛ 

أساليب خمتلفة من احللية اهلندسية على سطح األواين الفّخارية واألدوات  شيء يشري إىل احلياة العضوية، وحتّل حمّله
 .، مبا يُظهر قدرا من احليوية وقوة التعبري قّل نظريه يف أي عصر من العصور)2(»احلجريّة خباصة

ترّقى وعيه وتعّمقت نظرته إىل الطبيعة، فتطّورت كذلك  مرحلة الّرعي والزراعةبانتقال اإلنسان البدائي إىل 
" األلعاب"لتحّل حلقات الرقص واألغاين الربيعية قبل بداية احلصاد ورعي القطعان و «أشكال الطقوس السحرية 

ات ، وعليه فإنه ومن خالل حلق)3(»احلربية قبل الغزوات حمّل البانتاميم احليواين القدمي للغاية قبل الصيد الكبري
الفن (الرقص والغناء الطقسية، ويف هذه املرحلة حتديدا تنحدر جمموعة من الفنون هي الفنون اللغوية األدبية 

 . ، فن املوسيقى، وفن الرقص)الدرامي، امللحمة الشعرية، والقصيدة الغنائية

شخصيات  وميثل ذلك يف أصبح قائد اجلوقة يقّص عن األحداث املرغوب فيها،«ظهرت عندما  ؛الدراماف
، وهو أمر حيدث خاصة يف الطقوس اجلوقية الدرامية )4(»ترّد على ذلك بالرتجيع الغنائي أمام اجلوقة اليت كانت

 .الربيعية

                                                                 
  .17، 16ص. 1982، مايو 53: حممد عصفور، إصدارات عامل املعرفة، الكويت، ع: تر. البدائية: أشلي مونتاغيو  )1(
  .31، 30ص. دط، دتالقاهرة، اهللا عليه وسلم،  احلليم، مطبعة شباب حممد صلىفتح الباب عبد : تر. الفن واجملتمع: هربرت ريد  )2(
  .61ص. املدخل إىل علم األدب: جمموعة من الكتاب الروس  )3(
 .62ص. املرجع نفسه  )4(
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يبدو، يف األساس يف حلقات الرقص احلربية  على ما«ظهر ف ؛)الملحمة الشعرية(القص الغنائي أما 
االنتصارات تصوير  االنتصار القادم بواسطة الذي يعوذ اجلوقة القصصي غناء قائد كان يتطّور فيه. الطقسية

  وقد أصبحت أغاين قواد اجلوقة بالتدريج أكثر اتساعا، تفصيال. السابقة للقبائل حتت قيادة زعمائها املشهورين
 .دون مصاحبة الرتجيع الغنائي )1(»إىل أغاين قصصية بطولية احتفالية مهيبة انفرادية ويف األخري حتّولت

من األغنية اجلوقية الطقسية اليت تعّرب عن املعاناة اجلماعية، ليتحّول كّل ترجيع  احندرت« الغنائيةيدة القصو 
 .)2(»"مدّور"إىل مقطع مكتمل 

املعرب عن العاطفة واالنفعال ) اللحن(نشأت هي األخرى من امليلوديا  اليت؛ لموسيقىلواألمر نفسه بالنسبة 
وعندما انفصلت . يف البداية تعلم الناس صياغة امليلوديا يف األغنية اجلوقية الطقسية«يف األغنية اجلوقية الطقسية؛ 

ويف ... الوترية أو النحاسية -األغاين امللحمية والغنائية عن اجلوقة كان أداؤها يرافق بالعزف على اآلالت املوسيقية
ن حيث امليلوديا واإليقاع، انتقلت امليلوديا وقت الحق، خاصة أثناء أداء األغاين الغنائية األكثر تعدادا وتنّوعا م

ا، يف البداية البسيطة للغاية، وفيما . من األغنية إىل األداء الصامت على هذا النحو ظهرت املوسيقى الصامتة ذا
ا وأشكاهلا  .)3(»بعد تدرجييا أخذت تتعّقد يف حمتويا

األخرى؛ فقد ظهر يف حلقات الرقص  فتطّور على النحو الذي سلكته األنواع الفنية ؛فن الرقص أما
ا، ويطّور «والغناء الطقسية،  ويف وقت الحق ينفصل عن األغنية اجلوقية، يكتسب أمهية وداللة مستقلة قائمة بذا

يف داخله كذلك األشكال املنفردة لألداء، ومع احتاده باملرافقة املوسيقية، يتحّول إىل شكل إبداعي فين مستقل 
 .)4(»الرقصهو فن  -بذاته

لقد عّرب الفن يف العصور القدمية عن احلياة الروحية للمجتمع، وكشف عن خصائص التفكري الفانتازي 
للشعوب البدائية اليت عملت على ترقية وعيها وإجياد أداة حتقق هلا إنسانيتها، وعلى الرغم من أن األعمال 

ا ف إال أن املهتمني  -باملعىن الصريح هلذه الكلمة-نية اإلبداعية يف هذه املراحل املتقدمة ال ميكن وصفها بأ
ا طفولة    . واحلاملة للتقاليد املضمونية والشكلية الثابتة ألنواعه املختلفة" الفن"بالدراسات الفنية واجلمالية يعتربو

                                                                 
 .63، 62ص. املدخل إىل علم األدب: جمموعة من الكتاب الروس )1(
 .63ص . املرجع نفسه  )2(
 .64ص. نفسه  )3(
  .الصفحة نفسها. نفسه  )4(
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  :فلسفة الفن في التراث الفلسفي والنقدي الغربي والعربي: المطلب الثاني      

واجتهادات الباحثني وتعّددت آراؤهم حول مسأليت الفن واجلمال بدءا من تصّورات  تنّوعت مقاربات
، وصوال إىل ما سّجله النقاد الغرب والعرب من تصّورات تثري أسئلة "أرسطو"اليت أثراها " أفالطون"و" سقراط"

هذه النظرية ". األنواع الفنيةنظرية "مركزية حول العالقات املتبادلة بني هذا الفن وذاك يف إطار ما يعرف اليوم بـ 
ما هو الفن؟ ما هي آليات نشوء األنواع الفنية وارتقائها؟ : اليت حاولت اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت منها

وما هي املنهجيات املعتمدة يف مقاربة النوع الفين يف ضوء الفلسفات املختلفة؟ وهي التساؤالت اليت سنجعلها 
الفن وأهم التصورات اليت دارت حوله يف الفلسفة اإلغريقية، يف الفلسفة الغربية  منطلقنا للحديث عن مفهوم

 .احلديثة، وعند العرب

 :الفن في الفلسفة اإلغريقية -أوال

غري أن السفسطائيني سفة فالالالت إن الفن واجلمال مفهومان فلسفّيان كبريان ومتالزمان، حّدثت فيه تأمّ 
 .  احلقيقةالفالسفة اإلغريق حينما كانوا يبحثون عن وسائل جديدة للتوّصل إىلاألسس النظرية بدأت مع 

املصطلحات الفلسفية اليت فّسرت الفن باعتباره من حيث اجلوهر حماكاة ألوجه  ىحدوتعترب احملاكاة إ
 ".أرسطو"و" أفالطون"وهو مذهب  .اجلمالية اتالكون وهذا االجتاه هو أقدم مبدأ نظري معروف يف الدراس

يوّضح أفالطون " اجلمهورية"يف الكتاب العاشر من  :)ق م 347-ق م Platon( )427( أفالطون - أ
بعد عن ومنه فالفن ييقّر بأن الفنان ال ينتج أشياء ذات حياة واقعية بل ينتج ظواهر فقط، حول الفن إذ نظريّته 

ة؛ واحد موجود رّ إىل وجود ثالث أسِ " أفالطون"ألنه مقّلد وحمّور هلا ولتوضيح هذه الفكرة يشري  احلقيقة بدرجتني
وملا  . يف الطبيعة هو من صنع اهللا، هناك سرير آخر هو من عمل النجار، أما عمل الرسام اليدوي فهو الثالث

ذا االعتبار إزاء ثالثة فناننيكانت األسرّ   :ة ثالثة أنواع فنحن 
 .اهللا عرف؛ وهو الصانع احلقيقي لسرير حقيقي -«
 .هو صانع سرير أيضا النجار -
الرسام اليدوي؛ هو ليس صانعا وال مبدعا، إنه مقّلد لذلك الذي يصنعه اآلخرون، إنه يكون مبعدا ثالثا من  -

باعتباره ال ميتلك الشاعر وهكذا هم كل املقلدين اآلخرين، مبا يف ذلك . امللك ومن احلقيقة أيضا بطريق طويل
 .والفضيلةبن احلواس، صانع اخليال، وال يعرف شيئا عن الوجود احلقيقي واجلمال والعدل د، اقلِّ فهو امل ،)1(»املعرفة

                                                                 
  .458 -447ص. 1994شوقي داود متراز، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، دط،  :اجلمهورية، تر: 1جم. احملاورات الكاملة: أفالطون: ينظر  )1(
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كل الشعراء الصاحلني، الشعراء امللحميون  «أما أصل العمل الفين فريّده أفالطون إىل اإلهلام، فهو يقول بأّن 
م ملهمون  كما يقول بأّن . )1(»وممسوسونكما الشعراء الغنائيون، ال يؤلفون قصائدهم اجلميلة بالفن، إال أل

م ملهمون بكل بساطة ليتكلموا ذلك الذي حتملهم على التكّلم به إهلة . ال يتكلمون بقواعد قانون«الشعراء  إ
وعندما يلهمون، ينظم واحدهم قصائد مليئة باحلماسة والعواطف اجلياشة، وينظم آخر تراتيل . الشعر، وذلك فقط

، لكن أيا منهم ال يكون ملهما يف األنواع األخرى بأي عمبقيةبع مقاطع ملحمية أو ثناء، وغريه أغاين كورس، ورا
، وإذا ما انتزعت األلوان املوضوعة على عمله الشعري فإنه )2(»إن الشاعر ال يغين بفن، بل بقوة إهلية. حساب

 .السار، واملفيدسيظهر مبظهر الفقري املبعد عن اجلمال الذي تتحّدد ماهيته يف املناسب، النافع، 

ولكن  أرسطو جوهر معىن احملاكاة األفالطوينيعيد  :)ق م 322- ق م Aristote ()384( أرسطو - ب
اجملرد الذي ال -من احملاكاة، لكنها ليست حماكاة لعامل املثل  تلفة؛ فكل أنواع الشعر هي أشكالعلى درجة خم

وليس  عند الفنان بعيدة عن احلقيقة بدرجة واحدة وإمنا حماكاة للطبيعة مباشرة، ومن مث فاحملاكاة -وجود له
            هي أال حياكي أحداثا تارخيية معّينة -أو الفنان بوجه عام-  فوظيفة الشاعر«: يقول أرسطو. بدرجتني

أو شخصيات بنفسها، ولكن أن حياكي أوجه احلياة يف عاملّيتها الشاملة من حيث الشكل، واجلوهر، واملثال كما 
  فالشعر خلق باعتباره حماكاة لالنطباعات الذهنية. على صفحة روحه عن طريق مالحظتها ومدارستهاتنعكس 

ال يلتزم باحلرفية والنسخ الكلي، وإمنا  فالشاعر. )3(»ومن مث، فهو ليس نسخا مباشرا للحياة، وإمنا متثل هلا
ء مهما كانت زمنّيتها كما يعرض األشيا  يستوحي الواقع كما يبدو للحواس وحياكي النموذج الذي يتمّثل يف عقله،

الشاعر حياكي األشياء كما هي، أو كما كانت، أو كما ينبغي أن « بأنّ  قوله يقصده يفهذا ما لعل ، و ومثالّيتها
ا كانت كذلك  .)4(»تكون، أو كما اعتقد الناس بأ

تني يف ا ما متشا مالقد أصبحنا إزاء نظرتني على الرغم من أ متباينتني على املستوى الباطين  لظاهر إال أ
د أن قيمة الشعر تتوّقف على مصداقّيته يف تصوير احلياة عن طريق احملاكاة وليس عن طريق جند أفالطون يؤكّ «

ا يؤكّ  -كما الحظنا-لكن أرسطو . البهجة اليت يبعثها يف النفس تعترب د أن احملاكاة الفنية الدقيقة هي يف حّد ذا
د أّن من الضروري أن يكون الشيء احملاكي مجيال فإن وبينما جند أّن أفالطون يؤكّ . ورمصدرا للبهجة والسر 

ايؤكّ  "أرسطو" وإذا كان أفالطون . د أن حماكاة األشياء القبيحة قد تكون قادرة على أن تبدو مجيلة فنيا يف حّد ذا
يعرتض على الشعر كنوع من أنواع الفن ألنه يطلق العنان للعواطف اليت جيب أن تكون دائما حمكومة ومكبوتة 

                                                                 
  .19ص. حماورة إيون: 3جم. احملاورات الكاملة: أفالطون  )1(
  .20ص. املرجع نفسه  )2(
 .62، 61ص. دط، دتالقاهرة، إبراهيم محاده، مكتبة األجنلو املصرية، : تر. فن الشعر: أرسطو  )3(
  .62ص. املرجع نفسه  )4(
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يعرتف بأن الشعر يطلق العنان للعواطف لكنه يرى أن يف ذلك ختفيف الوطأة على العواطف  "أرسطو"فإن 
ا لشيء هو يف الواقع ون يرى أن الشعر تقليد أو حماكاة فالطهذا باإلضافة إىل أن أ. وبالتايل التقليل من حّد

لكن أرسطو يرى أن ... حماكاة لشيء موجود يف عامل املثل وبالتايل فإنه يضع الشعر يف املرحلة الثالثة من احلقيقة
دفها الشعر عندما يعاجل موضوعا فإن هذه املعاجلة تكون أفضل وأعظم قيمة من املعاجلة التارخيية اليت يكون ه

الوصول إىل احلقيقة عن طريق رصد احلقائق التارخيية التسجيلية بينما يهتّم الشعر باحلقيقة املطلقة أكثر من 
قد خنق الفنانني عامة والشعراء خاصة بقيود صارمة  "أفالطون"وإذا كان ، )1(»اهتمامه باألحداث التارخيية اخلاصة

أعطى قيمة للفنان وفّنه، كما قّدم له مقرتحات وتعليمات  "أرسطو" وعي البدائي يف الفنان فإنّ وأعلى من دور الّال 
وحدة املكان، وحدة (تزيد من فاعلّية اإلنتاج الفين، حتّدث عن التخييل، التطهري، أرسى قانون الوحدات الثالث 

تعّلق مببدأ من آفاق الدراسة النقدية لزمن طويل فيما ي "أفالطون"كما وّسع هو وأستاذه ،  )الزمان، وحدة احلدث
 .الوحدة العضوية، وكذا مجاليات التلّقي بعد موت املؤلِّف

 : الحديثةالغربية فلسفة في الالفن  -ثانيا

شهدت الساحة النقدية الغربية الكثري من الكتب يف علم اجلمال وخباصة فن الشعر، حيث شارك أعظم 
من الفالسفة بأفكارهم اجلمالية ليقّدم كّل منهم خطّته ونسقه اخلاص حول العامل والفن، حيث تسطع أمساء كل 

 William Hokart( ) -1697 ("ويليم هوغارث" ،)John Locke( )1632-1704("جون لوك"
 )Edmund Burke( "إدموند بريك" ،)David Hume( )1711 -1776( "ديفيد هوم" ،)1764

 "مبغارتنالكسندر " ،)Gottfried Leibniz( )1646-1716 ("ليبنزغوتفريد  "،  )1797- 1729(
)BoumgartanAlexander ( )1714-1762(، "كريستيان وولف" )Christian wulff(     
 " اسريرـــــــــإرنست ك" )1775-1854((Fredrich shelling) " شلنجفريديريك " ،)1959-2010(

(Ernst cassirer) )1874 -1945(، "شلر ماخر " ) (Schleivmacher)1768-1834( ،"إميانويل 
    ) Wilhelm HegelGeorg(" هيغل جورج فيلهلم"، ) Immanuel Kant )1724 - 1804 "كانط

 "دنيس ديدرو"و، ) Schopenhaue Arthur( )1788-1860( "شوبنهاوررتور " ،)1831- 1770(
)Diderot Denis( )1713 - 4178(،  كاليف بل"دون أن نغفل" )Clive Bell()1881-1964( 

                                                                 
  .159، 158ص. ، دت2طالقاهرة، دار املعارف، . تراثا إنسانيا وعامليا. األدب اإلغريقي: أمحد عتمان  )1(
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 "سوزان الجنر" ،»الشكل ذو الداللة«أعمال الفن هو  اخلاصية املشرتكة بني كافة الذي ذهب إىل أنّ 
)Susanne Langer) (1895- 1985 ( الذي " كاريب. ف. إي"، »مشاعر رمزية«اليت وصفت الفن بأنه

الشيء اجلميل ليس له من صفة مشرتكة أو نوعية جتعله «إىل أن " بندتو كروتشه"ذهب مع الفيلسوف اإليطايل 
) -George Dickie()1926( "جورج ديكي"، النظرية املؤّسسية يف الفن الذي يعّد األمريكي »مجيال

من أبرز املدافعني عنها؛ واليت تنطلق من الفكرة القائلة ) -Jerrold Levinson ( )1948("جريولد لفينسون"و
وصوال ... ، نظرية االنعكاس يف الفن، نظرية التعبري، نظرية اخللق»كل عمل فين خيتلف وفقا للزمان واملكان«بأن 

       )Vico Giambattista( "فيكوجيامباتستا "إىل ميتافيزيقية علم االجتماع اجلمايل مع اإليطايل 
  .املاركسيةالنظرية  و )1798 -1857(  Auguste Comte"أوجست كونت"و) 1744 – 1668(

د أعالم ومدارس ونظريات الفلسفة اجلمالية احلديثة فإنه يصعب علينا الوقوف عند مجيع آرائها أمام تعدّ 
  وبشكل دائم مسائل بعينها؛ إذ كان هدفها تعريف الفن خصائصهبالدراسة والنقد، غري أننا وجدناها قد طرحت 

وظيفته، سيكولوجية الفنان واجلمهور، أصل الفن، تصنيفات الفنون، مكانة األدب بني الفنون وعملت على 
وعليه فإننا سنقف حصرا ال قصرا على فلسفة الفن . إخل...توضيح الشروط الضرورية العتبار أي عمل عمال فنيا

   ).Benedetto Croce( )1866-1956( "روتشهبندتو ك"و، "هيجل"، "كانط"من  عند كل

سنة " نقد ملكة احلكم"لكتابه " كانط" مع تأليف السابع عشر، وأساسا  يف القرن :إيمانويل كانط -أ       
خطا النقد والفن أخطر مرحلة يف تاريخ علم اجلمال، حيث وبتوّجه الفلسفة حنو املثالية يف الفن تبّدلت  )1790(

 .املفاهيم يف الصياغة واألسس

هو مهارة إنسانية تنُتج عن احلرية؛ أي عن  -باعتباره عمل من فعل الطبيعة-إىل أن الفن " كانط"يذهب 
ا فنون عبقرية؛ على اعتبار أّن إرادٍة تضع العقل أساسا ألفعاهلا،  وهلذا فالفنون اجلميلة ينبغي أن يُنظر إليها على أ

أما بالنسبة للحكم على هذه األشياء . هذه األخرية استعداد يف النفس بواسطته تعطي الطبيعة القاعدة للفن
) عتباره هو الشيء اجلميلعلى ا(فالبد من ذوق؛ الذوق فقط بالنسبة للجمال الطبيعي " فّنا"اجلميلة اليت تسمى 

 ).على اعتباره متّثٌل مجيل لشيء(والذوق مع العبقرية بالنسبة للجمال الفين 

                                                                 

   الشكل الدال لعمل من أعمال الفن هو ذلك التنظيم اخلاص الذي يتخذه «ليشمل مجيع الفنون، انطالقا من أن " الشكل الدال"عّمم مفهوم
انفعاال ) الذي يتمتع باحلساسية الفنية ويّتخذ املوقف االستيطيقي(احلسي لذلك العمل والذي من شأنه أن يثري يف املتلقي  "mediumالوسيط "

  .26ص. 2013، 1عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: تر. الفن: كاليف بل. »استيطيقيا
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إذ رأى بأن املخّيلة . وجبرأة هادئة زلزل قواعد فلسفة الفن، حينما طّبق املنطق على علم اجلمال" كانط"
ّلل الفن بالّدقة العلمية الكّلية كي يكون  الفهم، الروح، والذوق عناصر ضرورية للفن اجلميل، كما استطاع أن حي

 .كامال وبشكل تام

و اآلخر إىل أنّه يتوجب على الفن أن يقتصر على حماكاة الطبيعة، لكن الطبيعة ه يذهب :لجهي -ب       
اجلوهرية بوجه عام الداخلية واخلارجية على حّد سواء، ألن الّنزعة الطبيعية الّصرفة ال تصلح ألن تشكِّل القاعدة 

للفن التقّيد بالطبيعة أمر بالغ يف احملاكاة لكنه يغدو مع الفن جمّرد استنساخ وصورة كاريكاتورية للحياة، وعليه 
ا، سيبقى أبد الّدهر دون مستوى الطبيعة، وسيكون أشبه بدودة جتهد «فــــ الفن بتطلعه إىل منافسة الطبيعة مبحاكا

اعمون أن احملاكاة متّثل هدف الفن، وأن الفن يقوم بالتايل على تقليد أمني ملا حني يزعم الز ... وتكّد لتضاهي فيال
وهذا معناه حرمان الفن من حرّيته، من مقدرته . هو موجود أصال، فإمنا يضعون الذاكرة يف أساس اإلنتاج الفين

ون أن يكون من طبيعة بينما املفروض يف املضم... النتاج يستمّد قيمته من مضمونه... على التعبري عن اجلمال
  فاإلنسان يُظهر براعته ومهارته يف املنتجات املنبِثقة عن الروح أكثر مما ُيظِهرها يف حماكاته للطبيعة. )1(»روحية

من خالل حتريكه مجيع املشاعر اليت جتيش يف النفس «ذا فالفن ذو طبيعة روحية، على اعتبار أنه يُرضي النفس 
ومجيع ... ا وتنّوعها، وبدجمه كل ما جيري يف املناطق الباطنية من النفس يف حقل جتربتنااإلنسانية يف عمقها وغناه

 . )2(»هذه املفاعيل حيدثها الفن عن طريق احلدس والتصّور

 الروح، الفكرة: املواهب الطبيعية الثالثكربى لعامل اإلنسان الداخلي حبديثه عن قيمًة  " لجهي"أعطى لقد 
إقرار باملوهبة، الوعي، النشاط الفكري والعملي، التطور الروحي للفنان، والشعور هو  الروحفحديثه عن  .العبقرية

الوجود اجلوهري املاثل يف الفكر، وهي  عنده فهي الفكرةأما  .يف الشيء املطروح بدل االنغماراالنفعايل باجلمال 
 .ّيفها مع اجلمال الطبيعيختتلف من شخص آلخر حبسب معيار بصريته ومشاعره وحبسب طبيعة روحه يف تك

غري أن الفن  ،يالفكرة هي وحدة عينية مؤلفة من أشكال جزئية، واجلمال هو تصاحل هذه اجلزئيات يف شكل كلّ 
  ).األملعية( العبقريةال يظهر إال يف حالة فاحلق واألرقى 

 :العناصر الثالث العمل الفين نتاجإىل أن الفن ينتج عن ملكة األفكار اجلمالية، واعترب " هيجل"ذهب 
البد أن ننظر باإلهلام، غري أنه خاصة  باعتبارها صفةاألملعية مع الروح الواعية، والفكرة املنغرسة يف جوهر الفكر، 

ا مالمح جوهرية ة واحلِ ربة، املمارسة، الرباعة التقنيّ املران، الدّ التأّمل، إىل   .عملية اإلنتاج الفينيف أيضا رفية على أ
                                                                 

  .40ص. 1988، 3لبنان، ط -رج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوتجو : تر. فكرة اجلمال. املدخل إىل علم اجلمال: هيغل  )1(
 .46ص. املرجع نفسه  )2(
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ذيب األخالق، وتطهري  )1(»تلطيف اهلمجية«أما حتديده هلدف الفن بـــــ  بوجه عام؛ أي الّتخّلص من الغرائز، 
 .من قبله "أرسطو"األهواء، فهذه فكرة حتّدث فيها 

. ل نزعة الصياغة التعبريية يف فلسفة اجلمالهو خري من ميثِّ " كروتشه"الفيلسوف اإليطايل  :بندتو كروتشه -ج
" كروتشه"حينما جعل النشاط الفين هو الصورة الَفْجريَّة لنشاط الفكر، أما " هيغل"فلسفُته مثاليٌة تأثّرت خبطى 

هو  -حسبه- فالفن. فقد حّرر العمل الفين من القيود اليت تعوقه حينما قّرر عدم التمييز بني الواقع والالواقع
وملا كانت املعرفة الفنية غنائية تعّرب عن حالة . لة؛ الفن حدساإلدراك املباشر حلقيقة فردية جزئية بواسطة املخيّ 

الفن هو التعبري عن شعور، أو هو التكافؤ الكامل بني العاطفة اليت حيّسها الفنان وبني «خاصة بالذات فإن 
ا عن هذه العاطفة، أي بني احلدس والتعبري  . )2(»الصورة اليت يعربِّ 

ختالف النظرة الفلسفية  -"انعكاس خيال الفنان وبصريته على الواقع"باعتباره -إىل الفن " كروتشه"نظرة 
اإلغريقية اليت تتمّثل الفن يف أنه انعكاس الواقع على عقل ومشاعر الفنان، أما دعوته إىل التعميم بدل التفرقة بني 

سفي يف مشكلِة عدم حتّدد شكل وآخر من أشكال الفن فقد أثّرت على تصنيفه للفنون مما أوقع علم اجلمال الفل
 .العالقة بني حالة العقل وبني املوضوع اخلارجي

  :الفن عند العرب ‐ثالثا

: والفنُّ . احلال: واحد الفنون، وهي األنواع، والفنُّ : الفنُّ « :يلي ما" فنن"ماّدة  "لسان العرب"جاء يف 
ورجل . أي يشتّق يف فّن بعد فّن، والتفّنن فعلكوالرجل يفنُِّن الكالم ... من الشيء، واجلمع أفنان وفنون بُ رْ الضَّ 
ا إذا ... وافّنت الرجل يف حديثه ويف خطبته إذا جاء باألفانني... يأيت بالعجائب: مفنّ  افّنت احلما بأُتُنه واشتّق 

.. .أخذ يف طردها وَسوقها ميينا ومشاال وعلى استقامة وعلى غري استقامة؛ فهو يـَْفنتُّ يف طردها أفانني الطرد
  .)3(»والتفنني التخليط؛ يقال ثوب فيه تفنني إذا كانت فيه طرائق ليست من جنسه

أخذ يف فنون من : وافنتّ . أفناٌن وفنونٌ . ج. احلال، والضرب من الشيء«هو " القاموس احمليط"يف  الفنُّ و
 .)4(»طرائق ليست من جنسه: التخليط، ويف الثوب: الغصن، والتفنني: والفَنُن حمرّكة. القول

                                                                 
  .49ص. فكرة اجلمال. املدخل إىل علم اجلمال: هيغل  )1(
  .13ص. 2009، 1املغرب، ط -لبنان، الدار البيضاء -سامي الدرويب، املركز الثقايف العريب، بريوت: تر. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه بندتو   )2(
 .327، 326ص . )فنن(: مادة. دط، دت، دار صادر، بريوت، 13مج ،لسان العرب: ابن منظور  )3(
 8، طالكويت حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراف: تح ،القاموس احمليط: الفريوز أبادي  )4(

 .1222ص. )الفن(: ، مادة2005
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أخذ يف فنون من : وافّنت الرجل. التزيني: والفنّ . الضرب من الشيء: الفنّ «": تاج العروس"وجاء يف 
 . )1(»طرائق ليست من جنسه: والتفنني يف الثوب. التخليط: والتفنني. القول

مسارات يف عرف اللغة العربية القدمية هو الذهاب يف كّل مذهب، يف كّل ضرب، يف كّل جنس، ويف فالفّن 
 .خمتلفة، متعّددة، ومتنّوعة مما يُنِتج ختليطا أساسه الرباعة والعجب

الحظنا خلطا مصطلحيا ومعرفيا؛ جبعل الفن هو اجلنس، النوع كلمة للاللغوي  عىنامليف  ناخالل حبثو 
غري  إخل"...فنون النثر"، "فنون الشعر: "الضرب فضال عن اخللط بني هذه املصطلحات الثالث، فالعرب تقولو 

 .أن الفن مبعناه اخلاص غري ذلك

م عند مصطلح   فالفن. بالتعريف والتفسري والتحديد" الفن"وقد توقف النقاد العرب على اختالف توجها
أما مهمَّته فهي توجيه أخالق الفرد واألمة حنو السعادة اإلنسانية، وقد  . يرادف الصناعة واحلرفة" الفارابي" عند

ال ينفي وال حيّقر " الفارايب"من نظرة أفالطون الذي أخرج الشعراء من مدينته الفاضلة، فـــكانت نظرته أكثر مرونة 
 .من شأن أنواع الفنون اليت تّتجه حنو اهلزل رغم تفضيله للفن الذي حيّقق توازنا بني جانيب اإلمتاع والفائدة

ا " املهارة"أو " احلذق"معىن أساسيا واحدا هو «كلمة حتمل " عبد العزيز عتيق"والفّن عند  اليت يبلغ 
أما املعىن العام فيكون بتوسيع داللة . )2(»عام وخاص: املرء مقصده بعد تدبّر ومتّعن، مث هي بعد ذلك هلا معنيان

كل نشاط إنساين تتّم تأديته برباعة، ويهدف إىل حتقيق غرض معني، هو املعاجلة «" الفن"الكلمة؛ ليشمل 
وهذا ينايف الداللة . وبالتايل قد يشمل خمتلف الصنائع واحلرف »ن أجل هدف ماالبارعة، والواعية، لوسيط م

 .احلقيقية للفن

كل عمل راق يهدف إىل ابتكار ما «بــــأما املعىن اخلاص فيقتضي حصر الداللة وتضييقها؛ ليختص الفن 
املنظمة الراقية اليت تقوم مقصور على األعمال اإلنسانية . هو مجيل من الصور، واألصوات، واحلركات، واألقوال

على العلم والغرض املنشود هنا هو ابتكار أشياء تُنَعت باجلمال، ملا حتدثه يف النفس من لذة وسرور، ومن هذه 
الرسم : املبتكرات كل األعمال واآلثار الفنية اليت تتمخض عنها قرائح الفنانني، وتعّد من الفنون اجلميلة السبعة

                                                                 
: مادة. 2001، 1مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، ط: ، تح35ج ،تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين  )1(
 .517 -515ص ).فنن(
 .10ص. 1972يف النقد األديب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، دط، : عبد العزيز عتيق  )2(
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ذا املعىن يقتصر على الفنون اجلميلة اليت تقوم . )1(»رة واملوسيقى والرقص واألدبوالتصوير والنحت والعما فالفن 
دف بعث اللذة والسرور يف النفسعلى االبتكار املنظّ   .م اجلميل 

أحد النشاطات اإلبداعية العملية اليت يشتمل عليها القطاع «الفّن بأنه  "ميشال عاصي"وقد عّرف 
يبقى كل تعبري عن معاناة الشخصية اإلنسانية يف حدود العادي، واملبتذل، وال يثري اهتماما من دونه ... العقالين
 .، بذلك فالفن هو اإلبداع اجلمايل املتميِّز)2(»مجاليا

أما حنن فنقرن الفن بالنشاط اإلبداعي الذي يعكس «: فريبط الفن بالواقع حني يقول" جابر عصفور"أما 
يف أشكال فنية، تؤّدي إىل إدراك متمّيز للواقع وختتلف فيما بينها باختالف األداة اليت  الواقع من وجهة نظر الفنان

ا، ابتداء من اخلطوط واأللوان، ومرورا باحلركات واألصوات، وانتهاء باأللفاظ  تعتمد عليها أو الوسيلة اليت تتوّسل 
 . متيز كّل فن عن اآلخرفالواقع هو منطلق كل الفنون، أما األداة فهي اليت. )3(»أو الكلمات

جاءت جمملة، فهم حيّددوا دون أن يفسروا، ويعّرفوا دون أن يفّصلوا " الفنّ "عن النقاد العرب أحاديث 
 .دائرة املصطلح ليدخلوا فيه ما ال نعّده اآلن من قبيل الفن يوّسعونوميّحصوا، وهم 
املتقن، املنسجم، املتوازن واملتناسب يف  هو القدرة واملهارة الفائقة مع األداء الكامل -عندنا-إن الفن 

التعبري بإنشاء أعمال خمتلفة تعّرب عن التصّور الروحي الواعي لصاحبها مبا يلّيب حاجاته االنفعالية العاطفية يف 
م الروحية واجلمالية م، وتطّلعا ا االجتماعية مما يلّيب حاجات الناس، متطّلبا  .عالقا

 
 
 
 
 

 

                                                                 
 .14 -11ص. يف النقد األديب: عبد العزيز عتيق: ينظر  )1(
 2للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، طحبث مجايل يف األنواع واملدارس األدبية والفنية، منشورات املكتب التجاري . األدب والفن: ميشال عاصي  )2(

 .34ص. 1970
  .218ص. 2009، 1للبناين، بريوت، ط، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب ا3قراءة يف الرتاث النقدي، ج. النقد األديب: جابر عصفور  )3(
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  :ونــــــــات الفنـــــــتصنيف: الثالثالمطلب       

املختلفة صقال، إجادة، وضروبا من التحسني والتمليح، على أّن وسيلة هذا  عرب العصور عرف الفنّ 
التحسني يف كّل إجناز فين هو الوقوف على مكامن اإلجادة والقوة مبماثلة الفنون األخرى استدراكا ملواطن 

وعليه، فقد صاحب تفرّع الفّن إىل أشكال وألوان . ق كل فن على حدىالضعف والتقصري والنقص اليت تلح
. وأنواع تغّريا يف املفاهيم واحلدود حىت بات من الصعب إجراء حبث تصنيفي يرصد اخلصائص النوعية لكّل فنّ 

ييز ما هي أهم تصنيفات الفنون؟ وما هي أهّم املمارسات التنظريية املفتوحة على مت: ولإلجابة عن التساؤلني
  "كروتشه"، "أرسطو: "الفنون ورسم حدودها؟ حاولنا االقرتاب من اإلطار العام لتصنيفات الفنون عند كل من

 ".هيجل"، و"سوريو إتيان"،  "توماس هل جرين" "كانط"

   :أرسطو -والأ

     فإن كّل فّن خيتلف عن اآلخر باختالف املادة اعً حيمل معىن موسّ " أرسطو"عند " حماكاة"لفظ مبا أن 
الشعر امللحمي، والرتاجيدي، وكذلك الكوميدي، وفن  «أو املوضوع، أو الطريقة اليت تتم فيها احملاكاة؛ إذ أّن 

أشكال من  -بوجه عام-عب على القيتارة، كل ذلك تأليف الديثرامبيات، وغالبية ما يؤلف للصفر يف الناي، واللّ 
        أو املوضوع خيتلف عن اآلخر يف ثالثة أحناء إما باختالف املادة  فإن كل نوع -مع هذا- نولك. احملاكاة

 .)1(»أو الطريقة

وله  ره فنون التصوير، النحت والعمارة، وثانيهما مسعي؛ويدخل يف إطا مرئي؛ أوهلما :نوعان فالمادة -
الرقص، العزف، الشعر امللحمي والرثائي، الشعر : مع أو تتفّرق لتنتجوهي جتت. الوزن واإليقاع واللغة: ثالثة أبعاد

 .الغنائي، الشعر الرتاجيدي والكوميدي، والنثر 

فقد تتعّرض احملاكاة ألناس أفاضل أم أردياء؛ فما حياكى إما يكون أجّل وأنبل، وإما  ؛الموضوعأما  -
ذا الفرق ختتلف الكوميديا عن الرتاجيديا ،أحّط وأدىن، وهي فروق توجد يف كل األنواع اليت ذكرت ؛ و

ا أناسا أحسن مما نعهدهم عليه يف فالكوميديا تصّور أناسا أسوء مما نعهدهم عليه، بينما تصّور الرتاجيدي«
ا حتاكي األعمال واألحداث النبيلة ومتارس ما و . )2(»الواقع يبدو أّن أرسطو يقّدم الرتاجيديا على الكوميديا أل

 .نفسيذين هم يف حالة عدم اّتزان ّل نبال والعلى األشخاص األق" التطهري"ــــليه بـاصطلح ع

                                                                 
  .   55ص. فن الشعر: أرسطو  )1(
  .68ص. املرجع نفسه  )2(
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  إما بأن يستخدم السرد يف جزء «ق حماكياته فالشاعر حيقّ . هي الفرق الثالث الذي ميّيز الفنون الطريقة -
ا يتكلم بلسانه هو، دون وإما ... ويف جزء آخر يتقّمص شخصّية أخرى غري شخصّيته، مث يروي القول على لسا

؛ أي أّن الطريقة هي )1(»وإما يعرض الشخصّيات، وهي تؤّدي كّل أفعاهلا أداء دراميا إحداث مثل هذا التغيري،
منها ما يأخذ صيغة حماكاة وهذه األجناس األدبية الكربى ، والدرامي اليت تفّرق بني الشعر امللحمي والغنائي

زء منها كالم مباشر وجزء آخر غري مباشر، ومنها ما يأخذ صيغة حماكاة غري منها ما يأخذ صيغة حماكاة ج مباشرة
 .مباشرة

املوضوع والطريقة اليت تتم فيها احملاكاة، فإن أرسطو افرتض و إذا كانت أنواع الفنون ختتلف باختالف املادة و 
ناتج عن العملية اآللية  تتضافر فيما بينها يف تكوين أّي نتاج طبيعي أو صناعي -أو علل-وجود أربعة مسببات 

 :)2(العلل فيما يليوقد حصر هذه . للمحاكاة

 .وهي املادة اخلام اليت يستخدمها الفنان يف حتسني عمله: علة مادية-1
  .وهي اهليئة أو الشكل الذي يعيش يف ذهن الفنان عن العملية الفنية: علة صورية-2
 .العمل الفينهي القوة احملركة أو املسّببة لوجود : علة فاعلة-3
 .وهي النهاية املستهدفة من عملية تشكيل الفنان ملاّدته: العلة الغائية-4

هذه العلل ما هي إال تأكيد للفكرة السابقة؛ حيث أّن العلة املادية تطابق املاّدة، العلة الفاعلة تطابق 
واّده طبقا م -كصانع-املوضوع، والعلة الصورية هي الطريقة والكيفية والنهج واألسلوب الذي يصوغ فيه الفنان 

ال تتبّدى للمتلّقي حبيث  ،"الطريقة"يف الّذهن واحملّددة بـة نه من التفّرد تلك القوة املركوز للشكل الذي اختاره، فتمكِّ 
        ائية؛ متارس التأثري واالنفعالإال من خالل الوعي الفين للفنان بإخراجها يف هيئة ماّدة حمسوسة، مدركة، غ

 .حسب التعبري األرسطي "التطهري"أو 

  : بندتو كروتشه -ثانيا

ائية فإن ذلك  سو دوملا كانت احل". احلدس"هو " الفن" بأن "كروتشه"يقضي  فردية، جديدة، وال 
. )3(»أو أن يكون عمال حسابيا ال شعوريا...يستبعد أن يكون الفن وسيلة إلجياد صنوف ومناذج وأنواع وأجناس«

نية بنظرية بأن الّسلسلتني املْذهبّيتني اليت تُعرف إحدامها بنظرية األنواع األدبية والثا" كروتشه"من هذا املنطلق يرى 
                                                                 

  .72ص. فن الشعر: أرسطو  )1(
  .66ص. املرجع نفسه  )2(
  .39، 38ص. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه بندتو   )3(
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ا األثر  األنواع الفنية مها نظريتان خاطئتان، إذ ال قيمة ثابتة هلذين التصنيفني، وال قيمة كذلك للقوانني اليت يعّلق 
إن  الفين داخل الفن الواحد أو يف أثر الفنان الواحد، كما أنه ال قيمة أيضا للتساؤل أي نوع أعلى وأرفع وأمسى؟

  . األجدى إبراز مجال األثر أو قبحه بدل التفكري يف التأثري والتأثر ، إذْ باطلةي هأية حماولة لتصنيف الفنون 

ا فهمت الفن على أنه حدس غنائي؛ " كروتشه"ينعت  فلما كان كل أثر فين يعّرب «نظريته بالصحيحة أل
اية  لعددها، وال ميكن عن حالة نفسية وكانت احلالة النفسية فردية وجديدة أبدا، فإن احلدس يتضّمن حدوسا ال 

اية له من الزمر، ولن تكون هذه الزمر عندئذ  أن جيمعها تصنيف، إال أن يكون هذا التصنيف مؤلفا من عدد ال 
أما اآلثار الفنية اجلزئية . شيء واحد، هو الفن نفسه أو احلدس... فالنوع والصنف مها... زمر أنواع بل حدوس

فليس بني الكلي واجلزئي هنا ... ميكن ألحد منها أن يرتجم إىل آخرفال حصر لعددها، وهي مجيعا أصيلة، وال 
وإمنا هناك سلسلة من  )1(»ليس هناك سلسلة من األجناس أو األنواع. أي عنصر وسيط، باملعىن الفلسفي للكلمة

 .احلدوس الغنائية

   :إمانويل كانط -ثالثا

ال يوجد إًذا إال ثالثة «أنه ملا كانت وسائل التعبري حمّددة يف الكلمة واحلركة والنغمة، فإنه " كانط"يرى 
يوضح تقسيمه فيجعله كما . )2(»فن القول، فن التشكيل، وفن لعبة اإلحساسات: أنواع من الفنون اجلميلة

 :)3(يلي

الفنون اجلميلة حيتل املقام األول إذا تعلَّق هذا األخري من بني مجيع . وتتضمن البالغة، وفن الشعر: فنون القول -
ا  .األمر باجتذاب النفس وحركا

 :أو فنون التعبري عن األفكار يف عيان احلواس؛ وهي بدورها نوعان: الفنون التشكيلية -
 .يعرف حبّسني مها البصر واللمس، ويشمل النحت واملعمار. أو التجسيم: فن احلقيقة احملسوسة *
فن الوصف اجلميل للطبيعة : يّتجه إىل البصر فقط، ويقسمه إىل قسمني. أو الرسم: فن الظاهر احملسوس *

ا؛ أي فن اجلنائن  وهو يفّضل الرسم عن سائر الفنون ). فن هندسة حدائق االستمتاع(وفن الرتتيب اجلميل ملنتجا
 .التشكيلية إلمكانية نفاذه نفوذا أعمق يف منطقة األفكار

                                                                 
 .72ص. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه بندتو   )1(
  .250ص. 2005، 1لبنان، ط -غامن هنا، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت: تر. نقد ملكة احلكم: كنت إمانويل   )2(
 .256 - 249ص. املرجع نفسه  )3(
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، واللعب الفين )املوسيقى( ن اللعب الفين باإلحساسات السمعيةللعب اجلميل باإلحساسات؛ ويتضمّ فن ا -
وحتتل املوسيقى بعد الشعر املرتبة الثانية إذا تعلق األمر باجتذاب النفس ). فن األلوان( باإلحساسات البصرية

ا، أما من حيث الثقافة اليت جتلبها للنفس  ا ال ... املكانة الدنيا بني الفنون اجلميلة فإن املوسيقى حتتل«وحركا أل
. )1(»ومن وجهة النظر هذه، فإن الفنون التشكيلية تتقّدم عليها مبراحل عديدة. تفعل غري التالعب باإلحساسات

يضيف إىل هذه اجملموعات الثالث طائفة أخرى من الفنون املركبة؛ مثل املسرح، الغناء، األوبرا " كانط"غري أن 
 .والرقص

  : )Thomas hill green( )1836-1882( توماس هل جرين - رابعا

  أوالها ثالث فنون جمّردة هي املوسيقى وخاصيتها الزمان«يذكر ستة فنون كربى موّزعة بني ثالث مراتب 
ويف ثاين هذه املراتب للفنون يوجد . والعمارة وخاصيتها املكان، والرقص وجتتمع فيه خاصيتا الزمان واملكان معا

فنان تعبرييان أو تصويريان مها النحت والرسم ومها يطردان يف املكان، ويف ثالث هذه املراتب يوجد الفن الرمزي 
أن وقد جعل لكل فن من هذه الفنون مرتبته املناسبة له فمثال جند . )2(»أي األدب الذي يستند إىل عنصر الزمان

والتصوير له أمهيته يف الدعاية االقتصادية، والنحت يف  الرسم الكاريكاتريي له أمهيته يف الدعاية السياسية،«
الدعاية األدبية للشخصيات البارزة يف اجملتمع، والعمارة هلا أمهيتها التارخيية كتخليد املواقع، واألبطال، وكذلك 

. )3(»الغناء اجلمعي مثل النشيد الوطين والدعوة إىل الوحدة واحلرب وحفالت الرقص والتمثيل واخلطابة والشعر
 .وعليه فالفن له تركيبات متنوعة فضال عن الرتكيب اجلمايل

   : )Etienne souriau( )1892-1979( ن سوريوتياا - خامسا
ا تعبريا عن التداخل الوثيق بني الفنون املختلفة بىن . تصنيفه للفنون اجلميلة يعّد أكثر التصنيفات دقة وأقر

اخلاصة بكل جمموعة من الفنون، وثانيا على أساس التمييز بني فنون من أوال على احملسوسات األساسية «تصنيفه 
  اخلطوط، األحجام: احملسوسات السبعة كما حّددها سوريو هي. )4(»الدرجة األوىل وفنون من الدرجة الثانية

املقاطع الصوتية، واألصوات املوسيقية وذلك على النحو  ،األلوان، اإلضاءة، احلركة، األصوات اجلزئية املقطعة
 : )5(التايل

                                                                 
 .261ص . نقد ملكة احلكم: كنت إمانويل   )1(
  . 133 -132ص. دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، دت. فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة: حممد أبو ريان  )2(
  .15ص. 2002، 1ان، طالفن والدراما واملوسيقى يف تعليم الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عم: حنان عبد احلميد العناين  )3(
 . 182ص. فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة: حممد أبو ريان  )4(
  . 55ص. 2001، 1دراسة يف االستيطيقا الشكلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، ط. داللة الشكل: عادل مصطفى  )5(
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 وفن متثيلي هو الرسم)األرابيسك(هناك فن جتريدي هو الزخرفة : اخلطوط ،.  
 متثيلي(، وتصوير ملون )جتريدي(هناك تلوين خاص : األلوان.(  
 سينما(، ومتثيلي )جتريدي(هناك إضاءة إسقاط ضوئي : اإلضاءة.(  
 متثيلي(، والتمثيل الصامت )جتريدي(هناك الرقص : احلركة.(  

، فن العمارة  )فن الزخرفة(األرابيسك : ففنون الدرجة األوىل غري تعبريية وال تصويرية، وهي تتحّدد كما يلي
تصويرية؛ أما فنون الدرجة الثانية فهي تعبريية  .والتلوين اخلالص، اإلضاءة، الرقص، النظم اخلالص، واملوسيقى

وتشمل الرسم، النحت، التلوين التصويري، التصوير الفوتوغرايف التمثيل الصامت باإلشارة، األدب والشعر 
 .واملوسيقى الوصفية

   :لجهي -سادسا

  ب الفنون حبسب نواح ثالثة يعتربها احتماالت لعالقات قائمة بني الفكرة واملضمون يف مضمار الفنيرتّ 
 :)1(وهي كما يلي

  ).فن مكاين(يضم املعمار : الرمزيالفن  -
 ).فن مكاين(يضم النحت : الفن الكالسيكي -
ميتد يف ( ، والشعر )فن زمين(، املوسيقى )فن مكاين(يضم ُكالًّ من التصوير ): املسيحي(الفن الرومانسي  -

 ).الزمان واملكان

الشعر الغنائي أما . ونسكفنون  النحت، التصوير، و العمارة. حركةفنون  املوسيقيو الرقص والغناء ف
عنها فنون  تنبثقامث  ا،فنون احلركة أول الفنون ظهور وقد كانت . ريةفهي الفنون الشع والقصصي والتمثيلي

 .الفنون الشعرية تتوّلداألخرية وعن هذه  ،السكون

يف الشعر هو الفن العام، األكثر مشوال، الفن الذي أفلح «" هيجل"ومن بني هذه الفنون مجيعا يعترب 
يف الشعر يكون الروح حرا يف ذاته، وينفصل عن املواّد احلسية كي جيعل منها إشارات . االرتفاع إىل الروحية األمسى

  الشعر امللحمي، والغنائي: والروحي هو الذي يعّرب عن نفسه روحيا بإشارة التمثل...منذورة للتعبري عنه
الذي يكون ذاتا وموضوعا يف آن معا، وهذا ) Abaolute spirit(؛ أي أن الشعر هو الروح املطلق )2(»واملسرحي

مشرتك بني مجيع أشكال اجلمال وميتّد فيها مجيعها، ألن عنصره احلقيقي هو «ما جعله أعلى الفنون وأرقاها، فهو 
                                                                 

  .145 - 134ص. املدخل إىل علم اجلمال: هيغل  )1(
  .155ص. نفسهاملرجع   )2(
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، وهو يتفّوق على كافة الفنون )1(»التخّيل الذي حيتاج إليه كل إبداع يستهدف اجلمال، كائنا ما كان شكله
ففي استطاعته أن يكون فنا رمزيا وجليال كفن . الفن الكلي، أو مركب الفنون األخرى كلها«األخرى باعتباره  

كما أنه يستطيع أن يعّرب . وميكن أن يعرب عن الكلي واجلوهري وعن السكون واهلدوء اإلهلي كفن النحت. املعمار
العابر كما يفعل فن التصوير أو الرسم، وهو باإلضافة إىل ذلك قادر على التعبري عن  عن أهواء الفرد وعن املزاج

أعمق ألوان االنفعال العاطفي كما تفعل املوسيقى، وهو ليس مقّيدا كالتصوير والرسم بلحظة واحدة من حلظات 
على هذا النحو فهو ليس رمزيا فقط  ومبا أنه كّليّ . الزمان، لكنه يستطيع أن يصّور الفعل واحلركة يف تطّورها املتتابع

  . د تداخل األنواع الفنية مع الشعروهي فكرة تؤكّ . )2(»لكنه هذه الفنون مجيعا. وال كالسيكيا فحسب

خنلص يف األخري إىل أن العقل هو اجلوهر األصيل لكل فن، وهو النتيجة احلتمية لتفاعل اإلنسان مع 
اإلنسان البدائي هو أب  حينما راح يؤّكد بأن" إرنست فيشر"إليه  الطبيعة تفاعال مقصودا، و لعل هذا ما ذهب

إّن صانع األدوات األول الذي «وأنه املالحظ األول لقوانني الطبيعة والكاشف عن عالقة العلة باملعلول؛  الفن
واإلنسان األول الذي أطلق على . شّكل احلجر يف صورة جديدة حىت ختدم اإلنسان، كان هو الفنان األول

األشياء أمساءها كان بدوره فنانا عظيما، وذلك عندما مّيز أحد األشياء عن متاهة الطبيعة، ورّوضه عن طريق 
واإلداري األول . استخدام رمز، مث أسلم هذا الشيء الذي خلقته اللغة إىل غريه من الناس كأداة متنحهم القوة

. من القوة اجلماعية لإلنسان، كان نبيا يف الفن الذي نّظم عملية العمل بواسطة الغناء اإليقاعي، وزاد بذلك
  والصياد األول الذي تنّكر يف هيئة حيوان ومتّكن عن طريق هذا التماثل بينه وبني فريسته من زيادة حصيلة صيده

والرجل األول الذي وضع يف العصر احلجري عالمة على أداة أو سالح برسم حز أو حلية، ورئيس القبيلة الذي 
هؤالء ... بسط جلد حيوان على قطعة من الصخر أو على جذع شجرة حىت جيذب إليه هذا النوع من احليوان

الفنون اليت يشرتك فيها اجلسم واإلمياء، فكان فالفن قد تطّور بتطّور األداة، نشأت بدايًة . )3(»مجيعا هم آباء الفن
والغناء الّلذين تطورا عن حركات عشوائية وصيحات ونداءات وحشية مبهمة، ليكتشف هذا اإلنسان  أوال الرقص

أن هناك أدوات عَرضّية من الطبيعة باستطاعته حتسينها وتطويرها واستبداهلا مبا يتالءم ومطالب  -فيما بعد-
اسب واحتياجاته اجلمالية الطارئة، فكان الرسم، النحت، العمارة، املوسيقى يف مرحلة ثانية، مث اللحظة ومبا يتن

                                                                 
  .157ص. املدخل إىل علم اجلمال: هيغل  )1(
. 2005، 3إمام عبد الفتاح إمام دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط: فلسفة الروح، تر: 4، ج2مج. فلسفة هيجل: ولرت ستيس  )2(

  .165 - 164ص
 .50ص. دط، دتالقاهرة، أسعد حليم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : تر. ضرورة الفن: إرنست فيشر  )3(
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ا قوة جديدة إزاء اإلنسان وإزاء الطبيعة على -ظهرت فنون الكلمة  على اعتبار أن اللغة وسيلة حتمل يف ذا
 . ّخرةوفن التمثيل املسرحي، لينشأ فن التمثيل السينمائي يف مرحلة متأ -السواء

املذاهب الكالسيكية تقّسم الفنون «وجدنا بأن  -اليت تعّرفنا عليها سابقا-من خالل تصنيفات الفنون 
فنون متصلة باملكان وأخرى متعلقة بالزمان، بينما جند يف التصنيف التقليدي فنونا : قسمة ثنائية مصطنعة إىل

وقد انضّم إىل . ثالث هي الرقص واملوسيقى والشعرالعمارة والنحت والرسم، وفنونا إيقاعية : تشكيلية ثالث هي
وأخريا فن . هذه الفنون فن سابع هو فن السينما وفن ثامن هو الفن اإلذاعي ورمبا فن تاسع هو الفن التليفزيوين

ويؤخذ على هذا التصنيف التقليدي للفنون أنه كغريه من التصنيفات األخرى ال يستوعب قسما  . الصور املتحرّكة
ن الفنون املركبة وال سيما يف جمموعة الفنون اإليقاعية، فال جند مثال فن املسرح أو الدراما وهو يستخدم كبريا م

وكذا الفنون السردية  )1( »...النثر يف التعبري أيضا وليس الشعر وحده، وال جند كذلك فنون األوبرا والباليه والغناء
 .من قصص وسري

وقابلية التداخل يف  ميوعةوعليه ميكن القول بأن الفنون تبقى مستعصية على التصنيف ملا تتميز به من 
كل فن يتواجد فيزيائيا يف الزمان كما ). بني السمع والبصر والكالم(الزمان واملكان واحلركة والسكون واإلحساس 

كل الفنون حبيث ميكن احلديث فقط عن خصوصية يف املكان، أما وحديت التجسيد والتعبري فهما قانونان عامان ل
ذا التداخل هو الذي جعلنا نصّر على وجود جوهر . التجسيد والتعبري يف كل نوع فين على انفراد ولعّل الشعور 

مشرتك بني الفنون كلها، كما جعلنا نقّر بأن الفنون منظومة موّحدة تنمو، تتطور، وقد تتحّول كنتيجة لتحّول 
ظهور أي فن من الفنون اجلديدة ال يعين عادة إضافة عضو «ساين الذي ال يكف عن احلراك، غري أّن اجملتمع اإلن
وحيصل . الفنية، إذ نادرا ما حيدث تغّري نوعي يف التعالق بني الفنون يؤثر على املنظومة بأسرها» العائلة«آخر إىل 

ا تثري بعضها بعضا، وتتبادل مع . عالق وتداخلهذا ألن الفنون يف املمارسة العملية الفعلية تتواجد يف حالة ت إ
اية املطاف جراء تأثريات . واملكتسبات وسواها» املنجزات«بعضها البعض  وخصوصية كل فن منها يستقيم يف 

، أما األدب وخباصة النوع الشعري فيقع يف مركز منظومة الفنون ألنه وّسع من جمال )2(»منظومة الفن بأمجعها
نظرية "وعليه فإننا سنقف يف املبحث الثاين عند . ا أثرى الفنون األخرى وأخذ بدوره منها بعض الثراءفاعلّيته حينم
 -كما رأينا-الشعر  اليت شهدت هي األخرى جهودا تنظيمية لإلبداع الفين األديب؛ على اعتبار أن" األنواع األدبية

 .أرفع الفنون وأعظمها منزلة

                                                                 
  .187ص. فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة: حممد أبو ريان  )1(
  .143ص. 2007، 1األردن، ط -حسني مجعة، منشورات أمانة، عمان: تداخل أجناس الفن، تر): وآخرون(أوفسيانيكوف   )2(
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  :ألدبية في التراث النقدي الغربي والعربينظرية األنواع ا: المبحث الثاني
ا الشعرية الغربية والعربية قدميا وحديثا، ملا للجنس رب عتَ يُ  اجلنس األديب من أهّم القضايا اليت انشغلت 

  األديب من معايري نوعية ومقّومات منطية مرتبطة بعوامل ومتظهرات لغوية، ذوقية، طبيعية، جغرافية، اجتماعية
 . إخل... ودينية ،تارخيية

ا خلخلة ملعايري التجنيس  ولـّما كان الشعر أرفع الفنون وأعالها قيمة، وكانت الكتابة األدبية يف حّد ذا
باسم احلداثة، ظّل اجلدل قائما حول إمكانية حتديد مرتكزات، مكّونات، مسات، وضوابط هذه األنواع اجلديدة 

ا مع األجناس الكربى الفصل بني  نامي اجلهود، تعّددها، تشّعبها، وتراوحها بني داع ملبدأوأمام ت. ورصد عالقا
؛ واليت تعترب من أهّم مباحث نظرية "نظرية األنواع األدبية"على رفضه لفكرة التقسيم، فقد سعت األنواع ومصّر 

اع األدبية ؟ هل عدد األنو  ما هي آليات رصد اجلنس األديب ودراسته: األدب إىل البحث يف التساؤالت التالية
ائي؟ ما هي املنهجيات اليت اعُتمدت يف مقاربة اجلنس األديب عند الغرب ويف العامل العريب ؟ وما  حمدود أم ال 

 .خذها منطلقا لبحثنا؟ وهي التساؤالت اليت نتّ  هي العالقة اليت تربط النصوص بأجناسها وأنواعها األدبية

  :في النقد الغربينظرية األنواع األدبية : المطلب األول      

بت تشعّ . متصور اجلنس األديب على مّر العصور مكانة مرموقة يف وصف الظواهر األدبية وتفسريها احتلّ 
، لتشمل مجيع كثريةً   الغموض والتضارب أحيانا سعت القضية حدَّ قسيمات، واتّ صنيفات والتّ عت التّ املقاربات، تنوّ 

ية لتمتّد إىل عصور مديدة مع الكالسيكية اليت حافظت على التقسيم العصور التارخيية بدءا من اإلنشائية اإلغريق
لكنها نادت بالتعّدد األجناسي إىل حّد  حه املعلم األول، مث الرومانسية اليت مل تنكر األصلالثالثي الذي اقرت 

سانيات النظريات اإلفادة من الل إعالن بعضهم موت األجناس، لتبلغ القضية ذروة تعّقدها حينما حاولت بعض
 . البنيوية وما بعدهاو مع الشكالنية، وذلك الصبغة العلمية تضفي عليه  كيمقاربة األدب  يف 

 :األنواع األدبية في نقد ما قبل الحداثة -أوال       

  : النظرية األجناسية اليونانية والرومانية - أ

عمل  عمل األديب يشبه يرى أنّ  حيثالصراع بني الشعر والفلسفة، " أفالطون"ج يؤجّ : أفالطون -1أ       
يطعم ويسقي «ـــوالشاعر املقّلد الذي يستسلم لنشوة الوحي واإلهلام يغرس دستور شّر يف روح كل إنسان فـ املرآة
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الشعراء من  "أفالطون"، وعليه فقد طرد )1(»الشهوات بدال من كبتها؛ إنه يدعها حتكم، مع أنه جيب ضبطها
راء الشعبالفن لألخالق على اعتبار أن  لفكرة الفن للفن وقولهيّتصل برفضه  لاألو مدينته الفاضلة لسببني؛ 

 حيث ؛فّضل امللحمة على غريها من األجناسيكما   ،دخل بعضهم بشروطمفسدون للمثل العليا، غري أنه يرتّدد في
ّتاب املأساة؛ لكن وإننا على استعداد أن نعرتف أن هومريوس هو أعظم الشعراء األول بني ك«: يقول يف اجلمهورية

ناءات للرجال الشهريين الفاضلني، هي الشعر الوحيد ــالرتانيم إىل اآلهلة والثّ  علينا أن نبقى ثابتني يف حكمنا أنّ 
ل، إما يف مقاطع يت ذلك ومسحت لعروس الشعر املعسولة أن تدخُ ألنك إذا ختطّ . له يف دولتنابَ الذي جيب أن نقْ 

ألفضل على الدوام الوجداين الغنائي، بدال من دخول القانون وعقل البشر الذي اعُتِرب االبطولة أو الشعر  شعر
 .)2(»فلن يكون احلكام يف دولتنا سوى اللذة واألمل بالرضا املشرتك

بب ّســـــال إذ، مهوريـــــةاجللطـــــرد الشـــــعراء مـــــن  الثـــــانيضـــــح لنـــــا الســـــبب مـــــن خـــــالل هـــــذه الفقـــــرة األخـــــرية يتّ 
ــــــق بطريقــــــة احملاكــــــاة ــــــ«؛ يتعّل ويّتخــــــذ . ةة أو مســــــتقبليّ فكــــــل قصــــــيدة هــــــي مبثابــــــة ســــــرد ألحــــــداث ســــــابقة أو حالّي

إمـــــا الشـــــكل الســـــردي الصـــــرف أو الشـــــكل اإلميـــــائي : أشـــــكاال ثالثـــــة -بـــــاملعىن العـــــام للكلمـــــة-ســـــرد األحـــــداث 
ـــــــذي يقـــــــوم علـــــــى احلـــــــوار بـــــــني الشخصـــــــيات مثلمـــــــا حيـــــــدث ذلـــــــك يف املســـــــرح، أو الشـــــــكل املـــــــزدوج أي  أي ال

ـــــذي ا ـــــاويب ال ـــــاحلوارالتن ـــــه هـــــومريوس إىل اســـــتعماله كلمـــــا قـــــرن ســـــرد األحـــــداث ب ـــــذه فاملقصـــــود .  )3(»لتجـــــأ إلي
ــــــتكلّ -الشــــــكل الســــــردي الصــــــرف األشــــــكال أّن  ــــــيت ي ــــــة اخلالصــــــة ال ــــــهالرواي ــــــا الشــــــاعر ذات األنشــــــودة (هــــــو  -م 

ــــة ــــا الشــــاعر مــــن خــــالل  -، الشــــكل اإلميــــائي )املدحي ــــتكلم  هــــو  -الشخصــــياتالروايــــة باحملاكــــاة؛ وهــــي الــــيت ي
روايـــــة -عـــــن غـــــريه مـــــن األشـــــكال األخـــــرى  "أفالطـــــون"له ، أمـــــا الشـــــكل املـــــزدوج والـــــذي يفّضـــــ)املأســـــاة وامللهـــــاة(

ا الشاعر ذاته تارة وتارة باحملاكاة  ). امللحمة(فهو   -يتكلم 

ة ميكن أفالطون ال يتحّدث عن ثالثة أجناس أدبية، ولكن عن ثالثة أصناف حتليلي«جتدر اإلشارة إىل أن و 
إنه يقتصر على القول بأن : أو ما هي امللحمةال يسأل نفسه ما هي املأساة . توزيع النشاطات اخلطابية عليها

األعمال املشمولة حتت التسمية العامة، تراجيديا، واألعمال املشمولة حتت اسم ملحمة، ميكن أن تتمّيز حبسب 
مبعىن آخر، طريقة التعبري ال . س أخرى إىل هذين اجلنسنيال شيء ميكنه أن مينع إضافة أجنا. طرق التعبري عنها

                                                                 
  .463ص. املةاحملاورات الك: أفالطون  )1(
  . 464ص . املرجع نفسه  )2(
 - ، بغداد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء)آفاق عربية(عبد الرمحان أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة : تر. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )3(

  .22ص. املغرب، دط، دت
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، وما )1(»إما أن يروي، أو أن حياكي، أو أن جيمع بني الطريقتني: الدور التعبريي للشاعر د جوهر العمل ولكنّ حتدّ 
لشكل شعري موجود، قائم بذاته يف عصره وهو  حديد األجناسي إمهاله القصديّ ته يف احلصر والتّ د عدم دقّ يؤكّ 

 ) .الغنائي(الشعر الالمتثيلي 

لكنـــــه خالفـــــه يف مواضـــــع كثـــــرية، فاحملاكـــــاة  "أفالطـــــون"مـــــن أفكـــــار أســـــتاذه  "أرســـــطو"أفـــــاد : أرســـــطو -2أ       
ــــا  -كمــــا أشــــرنا يف عنصــــر ســــابق-عنــــده  حماكــــاة للطبيعــــة ممــــا يســـــاعد  أوالأعظــــم مــــن احلقيقــــة ومــــن الواقــــع أل

 .  ؛ إلكماهلا وجالء أغراضهاوما وراء الطبيعةحماكاة للخيايل  ثانيامث  على فهمها

الشعر « أن عا؛ يقول يف حديثه عن أنواع احملاكاة موسّ حيمل معًىن " أرسطو"عند " حماكاة" إن لفظ
فر يف ف للصّ ، وغالبية ما يؤلّ الديثرامبياتوفن تأليف  ،، وكذلك الكوميديوالرتاجيدي امللحمي

                                                                 
  .16ص. غسان السيد، احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، دت: تر. ما اجلنس األديب. ماري شيفري  )1(

  حماكاة ملوضوعات جادة، يف نوع من الشعر «امللحمة انطالقا من مقارنتها بالرتاجيديا، وعليه فامللحمة عنده هي " أرسطو"يعّرف : الملحمة
أما الرتاجيديا فهي على العكس يف كل [ال يتحدد فعل امللحمة بزمن ... وتصاغ يف شكل سرديال تستخدم امللحمة غري وزن واحد، ... الرصني
 .89ص. فن الشعر: أرسطو. »كل أجزاء امللحمة ميكن أن توجد يف الرتاجيديا، بينما أجزاء الرتاجيديا ال توجد يف امللحمة]... ذلك
  ترتكب كلمة تراجيديا «: التراجيدياtragódia من لفظتني :tragos  ومن » ماعز-أو-جدي«مبعىنóidé  أي . »أغنية-نشيد أو«مبعىن

آخر هو أن أفراد  األغنية العنزية؛ والعالقة بني العنزة والرتاجيديا أن الِفرق الفائزة يف املنافسات املسرحية جتازى بعنزة، وهناك من يذهب إىل تفسري
 .60ص. املرجع نفسه. »ون ثيابا من جلد املاعزالكورس اليت تنشد يف املسرحيات كانوا يلبس

ا مشفوعة بكل نوع من أنواع التزّين الفين«: هي" أرسطو"والرتاجيديا بتعريف  - ... حماكاة لفعل جاد، تام يف ذاته، له طول معّني، يف لغة ممتعة أل
 .95ص. نفسه. »وبذلك حيدث التطهري وتتم هذه احملاكاة يف شكل درامي، ال يف شكل سردي، وبأحداث تثري الشفقة واخلوف،

ا يف ذلك شأن الكوميديا–ولقد نشأت الرتاجيديا يف األصل « - مث أخذت ... فالرتاجيديا نشأت على أيدي قادة الديثرامب . نشأة ارجتالية -شأ
ري، واستكملت شكلها الطبيعي، توقفت وبعد أن مّرت خالل عدة مراحل من التغي. تتطور شيئا فشيئا إىل أن منت وصارت إىل ما تبدو عليه اآلن

 .81ص. نفسه. »واستقّرت
. نفسه. »، احلبكة)يتوفران على عنصري الفكر والشخصية(، األشخاص )وسيلتا احملاكاة(املرئيات املسرحية، الغناء واللغة : وعناصر الرتاجيديا هي« -
 .96 - 95ص
 . 96ص. نفسه. »الشخصية، اللغة، الفكر، املرئيات املسرحية، الغناءاحلبكة، : األجزاء الكيفية للرتاجيديا سّتة وهي« -
، املخرج »االبيسود«، املشهد التمثيلي »الربولوج«املقدمة : فهي) أي األقسام املنفصلة اليت تنقسم إليها الرتاجيديا(أجزاؤها الكمية «أما  -
 .127ص. نفسه. »واملنشداملدخل، : ، غناء اجلوقة؛ وهو ينقسم بدوره إىل نوعني»االكسودوس«

  .170 - 169ص. نفسه. »الرتاجيديا املركبة، تراجيديا املعاناة، الرتاجيديا اخللقية، الرتاجيديا املناظرية«: وللرتاجيديا أربعة أنواع متمايزة
 ترتكب كلمة «: الكوميدياkomoidia  منkomos  مبعىن احلفل والصخب، ومنaeiden كوميديا بتعريف وال. »مبعىن يغين، أو ينشد

ا فرتجع إىل قادة األناشيد االحليلية ... حماكاة ألشخاص أردياء، أي أقل منزلة من املستوى العام«أرسطو هي    60ص. نفسه. »»الغالية«أما نشأ
  .88 -81وص

  الديثرامب dithyrambos :» مخسني رجال، مقّنعني يف جلود عبارة عن مقطوعة دينية شعرية غنائية راقصة، كانت تؤديها جوقة مؤلفة من
  .60ص  .نفسه. »املاعز، حول مذبح اإلله ديونيسوس، رب الكرم واخلمر، واخلصب بوجه عام
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فإن كل نوع خيتلف  -مع هذا-ولكن . أشكال من احملاكاة -بوجه عام- واللعب على القيتارة، كل ذلك  الناي
احملاكاة  طريقةأما االختالف يف . )1(»ما باختالف املادة، أو املوضوع، أو الطريقة إ: عن اآلخر يف ثالثة أحناء

فذوو : لقد اجته الشعر اجتاهني وفقا لطباع كل شاعر من الشعراء« :فهي اليت تفّرق بني أنواع الشعر؛ يقول أرسطو
       و األفعال النبيلة، وأعمال األشخاص األفاضل؛ بينما حاكى أصحاب الطباع املّتضعة الطباع اجلّدية الرزينة، حاكُ 

ة الرتانيم لآلهلة، واملدائح يّ دّ شأوا األهاجي يف البداية، يف حني أنشأ ذوو الطباع اجلِ أو العادية، أفعال األردياء؛ فأن
إىل نوعني على نشأته  من حيثم الشعر قسّ  "أرسطو"أن من خالل هذا القول ضح يتّ . )2( ».. ملشهوري الرجال
، أما عندما امللهاةوحني ارتقت نشأت عنها من الناس أفعال األردياء قد حاكت  األهاجيحسب الفعل؛ ف

 .املأساةحينما ارتقت امللحمة نشأت عنها و ، امللحمةحاكت األفعال النبيلة فقد نشأت عنها 

  األهاجي                                    

      امللحمة لهاة                          امل                      
  

 املأساة                                                         

ال الشخصـــــــيات املتفّوقـــــــة، وأن بإمكـــــــان الشـــــــاعر أن يســـــــرد أو أن يعـــــــرض أعمـــــــ«عـــــــن طريقـــــــة احملاكـــــــاة و 
ـــــة يســـــرد املأســـــاة، والســـــردي وعلـــــى هـــــذا النحـــــو حيـــــدِّد الـــــدرامي املتفـــــّوق . أو يعـــــرض أعمـــــال الشخصـــــيات املتدنّي

ــــــدّين  ــــــدرامي املت ــــــدّين جنســــــا املتفــــــّوق امللحمــــــة ويطــــــابق ال ــــــة جيّــــــدة، وملامللهــــــاة، والســــــردي املت  غــــــري حمــــــّدد بكيفي
لتوزيـــــع املشــــار إليـــــه، ال وبعــــد ا... الســـــاخر لشــــعروإمنــــا مثّـــــل لــــه أحيانـــــا با يطلــــق عليــــه أرســـــطو مصــــطلحا معّينـــــا 

وبــــــهذا . )3(»ى اجلنســـــان املتميّـــــزان وحـــــدمها متقـــــابلني تقـــــابال متفاوتـــــاويبقـــــ. للّســـــرد املتـــــدّين أو للملهـــــاةجنـــــد ذكـــــرا 
ــــــاب  ــــــة األدب-"فــــــن الشــــــعر"فقــــــد اقتصــــــرت صــــــفحات كت ــــــاريخ نظري ــــــى وصــــــف  -أول جهــــــد منهجــــــي يف ت عل

ـما مـــــن هـــــخللوّ  اخلصـــــائص النوعيـــــة للرتاجيـــــديا وامللحمـــــة مـــــع إمهـــــال املنظومـــــات التعليميـــــة والشـــــعر الغنـــــائي الـــــذايت
جتــــــــاوز " أرســــــــطو"وبإضــــــــافة إىل أن  ".فــــــــن الشــــــــعر"يف األجــــــــزاء املفقــــــــودة مــــــــن كتابــــــــه  اذا ذكرمهــــــــ، إال إاحملاكــــــــاة

الـــــذي أمســــــاه  هللحـــــديث عـــــن النثـــــر يف كتابـــــأيضـــــا التصـــــنيف األفالطـــــوين اجملمـــــل لألنـــــواع األدبيـــــة، فقـــــد تطــــــرق 
 . الذي يعتربه أرقى وأفضل من النثر عقد مقارنة بينها وبني الشعر ها، وفي"اخلطابة"

                                                                 
  .55ص. فن الشعر: أرسطو  )1(
  .80ص . نفسهاملرجع   )2(
  .26، 25ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )3(
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  "جنس"النقدية على لفظ  "هوراس"ال نعثر يف كتابات : )ق م 8 -ق م Horace( )65( هوراس -3أ       
 .ة إلجناز أعمال ناجحةولكن إعطاء نصائح عمليّ  ةجنسيّ أو هدفه ليس تأسيس نظرية شعرية  ألنّ 

النوع «حيث أن ؛ "وحدة النغم"بالفصل املطلق بني األنواع األدبية انطالقا من قاعدة  "هوراس"ن يؤمِ 
األديب خيضع لتقاليد معينة، ويتحدد بواسطة البحر العروضي الذي جييء فيه، ومن خالل احملتوى الذي 

لكل ... املناسب وعلى الشاعر أن خيتار طبقا للموضوع الذي يتناوله النموذج العروضي واألسلوب... يتضّمنه
مستقلة متاما، ومطلوب من الشاعر أن حيافظ عليها  واألنواع عنده وحدات . حبره وأسلوبه موضوع، ولكل نوع

امللحمي (الثالثة  على األنواع" فن الشعر"يف كتابه  "هوراس"حافظ وبالتايل فقد  ،)1(»كذلك، فال خيلط بينها
الذي يطلق على  SATIR  الساتريزاد عليها نوعا رابعا هو قد و  ،اليت أرساها أرسطو) الكوميديو  ،الرتاجيدي

   .األهاجيبعض 

 : )2(بني ثالثة أجناس ومثانية أنواع أدبية" ديوميد"ميّيز  :)Diomed( ديوميد -4أ       

  )الدرامي(جنس خمتلط                   جنس السرد                         جنس احملاكاة     

  ستريي  كوميدي  تراجيديغنائي        بطويل         تعليمي  حكمي  سردي                 

من الفوضى يف جمال وظيفة  الثالثي الذي ينطلق من اخلاصية الشكلية األكثر خارجية بثّ " ديوميد"تقسيم 
ا داخل هذا  مع بعض التغيري- "ديوميد"وقد عاد لنظام . األجناس القدمية أكثر مما أثرى بإعادة األمور إىل نصا

التقسيم الثالثي ضمن  الذي يدمج )Jean de Garlande) (1190-1258( "جان دي غرالند" - الرتاث
 :)3(كان تصنيفه كما يليمجع جديد من األجناس األدبية؛ وعليه فقد  

 

                                                                 
 . 432ص. 1987، 1دار املعارف، القاهرة، ط. ومناهجهأصوله وتطوره . األدب املقارن: الطاهر أمحد مكي )1(

  مأساة شعرية مؤثرة، عاطفية، األشخاص اخلرافيون يشكلون فيها اجلوقة، تذكر مآثر اآلهلة الفائزة يف حلبة املالكمة، واجلواد اجملّلي يف: الساتير 
  .السباق

  . 37ص. مدخل جلامع النص: ، وجريار جينيت25ص. ما اجلنس األديب: ماري شيفري: ينظر )2(
 .96ص. 2006، 1األردن، ط -، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان)حنو منهج عنكبويت تفاعلي(علم التناص املقارن : عز الدين املناصرة: ينظر )3(

عبد العزيز شبيل، النادي الثقايف األديب الثقايف : تر. نظرية األجناس األدبية: ناس، ضمنأدب العصور الوسطى ونظرية األج: وهانس روبرت ياوس
  .76ص. 1994، 1اململكة العربية السعودية، ط -جدة
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 الشكل الكالمي              شكل التمثيل            درجة الواقعية يف السرد             األحاسيس   

  
 مأساوي هزيل نقدي حماك   تارخيي خرايف برهاين        نثر     الوزن              مهما كان شكل            

        )ثالثية ديوميد( املتكلم                         
   تقين   تارخيي   إيقاعي   ملحن

  أو علمي       الكتابة  

  : الكالسيكيةالنظرية  –ب 

فّرقت بدقة بني «وباملسعى البنيوي األرسطوطايل، حافظت على نقاء النوع وثباته،  الكالسيكيةكت متسّ 
وعلى الشاعر أن حيرتم  أسلوبه الذايت، وغايته املتمّيزةاألنواع املختلفة، فكل واحد منها له موضوعاته اخلاصة، و 

جتيء وليدة اخللط بني نوعني أو أكثر، مثل  عليها نقية خالصة، واألنواع اهلجينة اليت] بقييُ [هذه القواعد وأن 
  .)1(»املأساة اهلازلة، مرفوضة متاما

ما املشرتك " آوسنت وآرن"و "نيه وليكير "كما يشري الناقدان -وللكالسيكية الفرنسية  نظرية "يف كتا
لنسبة لكل كذلك التمييز الواضح يف الشخوص املسرحية با... متييزها االجتماعي لألجناس األدبية« -"األدب

ويف التفرقة بني األساليب وفنون القول حبيث ) التقاليد الطبقية( »DOCORUMاللياقة «نوع، له ما يلزمه يف مبدأ 
وكان للنظرية الكالسيكية أيضا ترتيبها اهلرمي لألجناس، الذي كان من . يكون منها الرفيع، واملتوسط، واألدىن

ة القوة(عناصره طبقة الشخوص، وكذلك األسلوب، وأيضا الطول واحلجم  وجدية اللهجة ) والقدرة على جما
يورد سبعة أجناس  "كنتليان"«ـــــــف. غري أن القول بثبات النوع ال يعين عدم ظهور أنواعا جديدة .)2(») البيان(

شعرية تتمثل يف اجلنس امللحمي، واملأساة، وامللهاة، والرثاء، واهلجاء، والنقد وأخريا القصيدة الغنائية الذي اعتربها 
اهلجاء املقطوعة الشعرية، األنشودة الغنائية، الرسالة : كما يلي  "بِلتيي دي مان"وجيعلها . درامياجنسا السرديا وال 

  الرثاء ،امللحمة: كاآليت  "فوكلين دي الفريناي"فها بينما يصنّ . البطويل» التأليف«النقد، امللهاة، الشعرية، الرثاء، 
القصيدة ) العذري(املقطوعة الشعرية، القصيدة اهلجائية، األغنية، القصيدة الغنائية امللهاة، املأساة، النقد، الغزل 

                                                                 

  حيب العواطف اهلادئة، واألهداف احلكيمة، والشخصيات املدروسة طبائعها، الواضحة حواشيها، وحيب االعتدال والتوازن «مذهب  :الكالسيكية
  .47ص. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه بندتو. »والوضوح، ومييل إىل التصور، خالفا للمذهب الرومانطيقي الذي مييل إىل العاطفة

  . 433ص. أصوله وتطوره ومناهجه. األدب املقارن: الطاهر أمحد مكي  )1(
  .325ص. اململكة العربية السعودية، دط، دت - عادل سالمة، دار املريخ، الرياض: تر. نظرية األدب: رينيه ويليك، آوسنت وآرن  )2(
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اهلجائي،  ائي، املأساوي، امللهايت، النقديالبطويل، الغن) النوع: (كما يلي "فيليب سدني"ويصنفها . الرعوية
 . ها ال تعدو أن تكون تفاسريا للتصور األرسطي القدمي حول امللحمة واملأساةوهي كلّ  .)1(»الرثائي والرعوي

 األول والرابعفيخصص النشيدين  )2(الفن الشعري) Boileau( )1636-1711( "بوالو" يصّنف
ضم جعله ي، يف النشيد الثالث يبحث يف املأساة، امللحمة وامللهاة، أما النشيد الثاين فيشعرية العتبارات أجناسية

قصيدة : le rondeauالروندو  ،la balladالباالد  ،القصيدة اهلجائية ،السونيت القصيدة الغنائية ،القصيدة الريفية«
أغنية خفيفة، يسود فيها اهلجاء، ويهاجم : le vaudeville -الفودفيل، و la satire األهجية ،عاطفية ذات أدوار

  .)3(»املؤلف فيها عيوب زمانه

هل تتمّيز أجناسه ... أساس هذا التنميط دال حيد«، فهو أنه ترصيف إمجايل" بوالو"ما يقال عن تصنيف 
ا أو لبنائها، أو لشكل القصيدة، أو حلجمها، أو للنربة ا ا الكونية طبقا ملوضوعا ا، أو لنظر           لعاطفية 

ا متيّ   )4(»أو للجمهور الذي تتعامل معه؟  .زها عن غريهاأو لسمات أخرى خاصة 

، وامللهاة، بل جعلها تتمحور حول صنفني املأساةامللحمة، حصر األجناس الكربى يف هو اآلخر  "رابين"
امللحمة واملأساة : ية العامة إىل ثالثة أنواع من القصائد اجلّيدةميكن توزيع الشعر «: يقول .اثنني مها الفعل والسرد

» السرد«والثاين حول » الفعل«وامللهاة، وميكن أن خنتصرها يف صنفني فقط، حبيث يتمحور الصنف األول حول 
ترجع فامللهاة : أما بقية األنواع األخرى اليت أوردها أرسطو فيمكننا أيضا أن نرجعها إىل الصنفني السابقني

للقصيدة البطولية، علما لغنائية والقصيدة الريفية ترجعان للقصيدة الدرامية، والقصيدة النقدية للملهاة، واألنشودة ا
بأن املقطوعة الشعرية، والقصيدة العاطفية، والقصيدة اهلجائية، والقصيدة الغنائية ذات األدوار، واملوشح الغنائي 

 . )5(»ةليست إال أصنافا من القصائد  الرديئ

كانت احملاولة األوىل يف ، فقد  "الغنائي"جعلها حتت جنس واحد هو توحيد مجيع القصائد غري اإلميائية و  أما
وقد تبعه . ، الغنائي، وامللحمي)الدرامي(املسرحي : جعل الشعر ثالثة أقسام«الذي  "منتورنو"ذلك مع اإليطايل 

                                                                 
  .38 - 36ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )1(
يف نظرية األدب : ، وإبراهيم خليل 39، 38ص. مدخل جلامع النص: ، وجريار جينيت318ص. نظرية األدب: نرنيه وليك، آوسنت وآر : ينظر  )2(

  .19ص. 2010، 1لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -حبوث وقراءات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت. وعلم النص
 . 51ص. علم التناص املقارن: عز الدين املناصرة: نقال عن. ، دص2002رجاء ياقوت، اجمللس األعلى للثقافة، مصر، : فن الشعر، تر: بوالو  )3(
  .318ص. نظرية األدب: رينيه ويليك، آوسنت وآرن  )4(
جريار : ال عننق. Réflexions sur la poétique): 1674سنة " (تأمالت يف الشعرية"اجلزء الثاين من الفصل األول من كتاب   )5(

  .39ص. مدخل جلامع النص: جينيت
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يقرتح تقسيما رباعيا  "سرفانتيس"غري أن  ،"بومغارتن"، "غرافينا" ،"دريدن"، "ملتون"يف هذا التقسيم كل من 
  .)1(»هو امللحمي، الغنائي، املأساوي، واهلزيل

ا  وجعلها مبثابة املبدأ الوحيد » باحملاكاة« ، حيث متّسك"باتو"آخر حماولة يف الشعرية الكالسيكية قام 
بأن الشعر الغنائي جنس متمّيز مثله مثل الشعر الدرامي والشعر امللحمي  "باتو"يرى . وجلميع أنواع الفنون للشعر

امللحمة والدراما موضوعهما األفعال، بينما خيتص الشعر الغنائي فغري أنه خيتلف عنهما يف موضوعه؛ 
ة إذ كلما تواصل الفعل كان الشعر ملحميا أو دراميا، وإذا انقطع، وأصبح يرسم احلالة الوحيد«باألحاسيس، 

 .)2(»للروح وإحساسها اجملّرد كان الشعر غنائيا

لنتوقف عن البحث عن «: فيقول يرّد عليها "ريني براي" انتقادات كثرية، فهذاالنظرية الكالسيكية تلّقت 
ما ال ميت بصلة لألجناس الكربى، فلم يسرتع  قد نظروا باحتقار شديد لكلّ فاملنظرون . هذه النظرية املعوزة

يق للضّ «ت وضعّيتها أما األشكال الصغرية األخرى فقد تدنّ . )3(»انتباههم سوى املأساة والقصيدة البطولية
ال يقوم « »جنس«احلقيقي ألبعادها، وللضيق املفرتض ملوضوعها من جهة، وللتحّيز للقدمي بصفة خاصة ضد كل 

طريقتني لرفعهما لدرجة الشرف  "جريار جينيت"قرتح ، وعليه ي)4(»ة أخرىهمن ج »الفاعلعلى حماكاة اإلنسان 
ويف االجتهاد ) باملعىن العام للكلمة(ل يف احملافظة على القانون الكالسيكي للمحاكاة أما األوىل فتتمثّ «: الشعرية

أما الثانية فتتمثل يف التخلي كّليا . »احملاكاة«إلظهار أن هذا النوع من اإلخبار هو بكيفية معّينة حالة من حاالت 
بني التعبري غري املماثل والتعبري  »درجة الشرف الشعرية«محاكاة، والتصريح باملساواة يف عن القانون الكالسيكي لل

يف  "باتو"، و"بومغارتن"، "غرافينا"، "دريدن"، "سرفانتيس"، "منتورنو"وهذا ما ذهب إليه كل من . )5(»املماثل
 ."جريار جينيت"حماولته املستحيلة كما وصفها 

مل يثريوا مشكلة «الذين  مذهب الباروكمل يكن مقبوال لدى اجلميع، وخباصة من أتباع  كياالجتاه الكالسي
ا فهم يبحثون عن حرية فنية أكرب، وال يثقون يف القواعد ... األنواع فحسب، وإمنا تعّرضوا أيضا للقواعد املرتبطة 

ملرنة، ويرون النوع األديب كوجود تارخيي قادر على التطور، ويسمح بإمكانات خلق أنواع جديدة، ويدافعون غري ا

                                                                 
  .41، 40ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )1(
  .44ص. املرجع نفسه  )2(
  .40ص. نفسه  )3(
  . نفسه، الصفحة نفسها  )4(
  .نفسه، نفسها  )5(
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ال حتّس بوجود  مع الكالسيكيةف، )1(»روكيا يف مالحمها، وكانت املأساة اهلازلة نوعا مسرحيا باألنواع َلَذيَّةعن 
؛ أي الفصل "نقاء النوع"هو فط، أّما مبدأها األساس نظرية منهجية تنظيمية فق، فهي األنظمة اجلمالية األخرى

عموما، تعّد النظرية الكالسيكية امتدادا لإلنشائية اليونانية والرومانية، يف  .بني األنواع مبا ال يسمح هلا باالمتزاج
فق تراتبية هرمية احرتامها للقواعد واألساليب الفنية املتفق عليها واستنادها إىل بالغة الفصل بني األجناس األدبية و 

 .قارّة

 :األنواع األدبية في النقد الحداثي -ثانيا       

  : الرومانسيةالنظرية  - أ

التجديد الذي أصاب األفكار اجلمالية يف القرن الثامن عشر ترك صداه يف جمال األنواع األدبية، إذ كان        
على اعتبار أن النماذج اإلغريقية والالتينية ليست  املنطلق هو مناهضة املذهب الكالسيكي القائل بثبات األنواع،

  متّرد على النظرية الكالسيكية«" العاصفة واالندفاع"فاجتاه ما قبل الرومانسية الذي محل اسم . شيئا مقّدسا
الذايت، وعبثية تقسيم النشاط اإلبداعي املتوّحد، وأن مجالية ] استقالله[وأظهر خصوصية العمل األديب املطلقة و

نوع تنبثق من عملية اخللق الشعري، بوصفها اقتحاما رادعا ألبعد أعماق الشاعر، وجتيء متّردا وليس التزاما ال
 . )2(»بالنماذج والقواعد، وترى من الضروري إدانة وجود األنواع

بح مرادفا يف القرن التاسع  عشر أصبح الشعر أوسع بكثري من النظم، بدأ األدب يص مع والدة الرومانسية
ره ن األدب وتطوِّ نظر للنصوص األدبية بوصفها وحدات عضوية وأبنية متكاملة تكوِّ صار يُ فعليا ملا هو ختييلي، 

ا نظرت لألنواع األدبية اعتمادا على العناصر الداخلية  اخلارجية على العناصر  اللألدب وبالتايل فمعظم نظريا
 . الشكلية

                                                                 
  .434ص. أصوله وتطوره ومناهجه. األدب املقارن: الطاهر أمحد مكي  )1(
  .437ص. املرجع نفسه  )2(

  إن املذهب الرومانطيقي هو املذهب الذي يطلب إىل الفن أول ما يطلب أن يكون انصبابا عفويا عنيفا ملا خيتلج يف نفس اإلنسان « :الرومانسية
ب مؤلف من إملاعات خاطفة من عواطف احلب والكره، والغم والفرح، واليأس واحلماسة، ويكتفي، خمتاال، بصورة غائمة غري حمّددة، وأسلوب مقتض

وقد شهدت هذه املرحلة نشوء علم اجلمال احلديث، ختلص الفن من املمارسات املادية . »وإشارات غامضة، وعبارات تقريبية، واندفاعات قوية مضطربة
  .47ص. سفة الفناجململ يف فل: كروتشه بندتو. والعالقات اإلديولوجية، وأضحى مع الرومانسية الرمز هو قلب النظرية اجلمالية
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النظرية وهو أحد أعالم -) Schlegel friedrich ()1772-1829( "فريدرخ شليغل" يصف
فازدهار، فنضج، فتصّلب، ففناء، ويعترب كّل ذلك قدرا  لتطور على أساس أنه منو، فانتشارا« -الرومانسية

ا)1(»حمتوما    .، حبيث تشكِّل  كّل قصيدة جنسا بذا
حافظ «حيث لكل األنواع األدبية يف نظام تطورها الطبيعي؛  على أنه متثيل كاملينظر إىل الشعر اليوناين كما 

 »الشكل«أن ...  1797يقول يف سنة  على التوزيع األفالطوين أو قل استعاده، وأعطاه مدلوال جديدا، فهو
) الشكل املزدوج(وهذا األخري  )2(»والدرامي موضوعي، وامللحمي ذايت وموضوعي يف آن »ذايت«الغنائي شكل 

أعلن فيما بعد ترّدده يف تثبيت  قد هغري أن. للشكلني اآلخرين -مبدئيا وضرورة-  اسابق باعتبارهغريه  علىق فوّ تي
د ويكمن تردّ « .يا، والدراما شعرا ذاتيا موضوعياهذا التوزيع؛ إذ جعل امللحمة شعرا موضوعيا، الغنائي شعرا ذات
تعاقب تطور الشعر اإلغريقي الذي تبدو ذروته يف شليجل حسب بيرت ْسزوندي أنه تارة يعاين تعاقبا ضّيقا، وهو 

 »ملحمية« وتارة أخرى يعاين تعاقبا أوسع، وهو تعاقب الشعر الغريب وتطوره الذي تبدو قمته يف. املأساة القدمية
فإنه ) Fridrich Holderlin ()1770-1843(" رلينهولدِ فريدريش " اأمّ  .)3(») نطيقيةالروم(مبعىن الرواية 
ا بطولية يثمِّ «فهو  ؛يف تقييمه "شليغل"ال يّتفق مع  ن القصيدة املأساوية على نظريتيها الغنائية وامللحمية أل
 .األجناس الثالثة  بنيغري أنه يعود فريفض كل تصنيف ألنه يرى تكامال ،)4(»ريزة عقالنيةوتستجيب لغ

املوسومة باألجناس -طرق اإلخبار ) Johan Goethe()1749 -1832(" غوتهيوهان " وقد نعت
ا أشكاال طبيعية للشعر؛  - امللحمة، الشعر الغنائي، والدراما املتمثلة يفاألدبية  سرد [حيكي بوضوح شكل «بأ
. )5(»قةالشعرية الثالث قد تعمل معا أو مفرت هذه الصيغ . يؤثّر فردياوالثالث يهّيج ويتحّمس،  وآخر، ]صرف

ألّي تغيري جوهري، بل إنه أضفى هالة من الفوضى املصطلحية  "غوته"فالتصنيف الثالثي للشعر مل يتعّرض مع 
 ".األشكال الطبيعية للشعر"بتحديد نسّيب وغري دقيق هو " األجناس"حينما عّوض مصطلح 

                                                                 
  .31ص. 1987، فرباير 110: حممد عصفور، إصدارات عامل املعرفة، الكويت، ع: تر. مفاهيم نقدية: رنيه ويليك  )1(
  .49ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )2(
 .51ص. املرجع نفسه  )3(
  .52، 51ص. نفسه  )4(
  .15ص. نظرية األجناس األدبية. تاريخ األجناس األدبية: كارل فييتور   )5(
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" ملكة التعرف"، امللحمة إىل "ملكة الرغبة"إىل  املأساة«يعزو يف حديثه عن األسس الثالثة للروح  "كانط"
هذه األشكال الطبيعية للشعر تُناظر التكّون األويل لإلنسان جتاه الواقع . )1(»"اإلحساس"والشعر الغنائي إىل 

 .وبالتايل فهي قد تعمل متناغمة يف األثر الفين الواحد

يف االرتفاع إىل الروحية الفن العام، األكثر مشوال، الفن الذي أفلح «هو الشعر  بأن قرّ في "هيجل" أما
يف الشعر يكون الروح حرا يف ذاته، وينفصل عن املواد احلسية كي جيعل منها إشارات منذورة للتعبري . األمسى
، وعليه )2(»الشعر امللحمي، والغنائي، واملسرحي: والروحي هو الذي يعّرب عن نفسه روحيا بإشارة التمثل...عنه
 :يصّنف األنواع كما يلي دون مساءلته للثالثية نفسها،األرسطوطالية ينطلق من الثالثية  "هيجل"فــــ

وينبغي أن تصف قصيدة املالحم األعمال اجلزئية اليت «املبدأ الذي يرتكز عليه هو املوضوعية، : شعر املالحم -
ا شخصيات جزئية النمط  فروح األمة بأسرها ينبغي أن ترتكز يف بطل امللحمة، فهو ينبغي أن يكون... أجنز
 .وشعر املالحم يضع الظواهر احلقيقية يف املاضي، وبالتايل فهو األبعد للزمن. )3(»النموذجي لعصره وبلده

تعرب عن احلياة الباطنية لروح الفرد، فتمثل القصيدة الغنائية املبدأ الذي يرتكز عليه هو الذاتية؛ : الشعر الغنائي -
 .بالتايل الشعر الغنائي هو األقرب للزمنو الظهور اآلين للمشاعر يف تتابع زمين يتطابق مع نشوئها، 

هو موضوعي ألنه « وضوعي معا؛خيلط الغنائي وامللحمي، الذايت وامل هو أعلى صور الشعر،: الشعر الدرامي -
من األحداث اليت تقع يف العامل اخلارجي، وهو ذايت ألن الفعل اخلارجي يتطور من يضع أمامنا سلسلة حمّددة 

والشعر الغنائي هو أقرب إىل الزمن من الرواية  ،)4(»خالل حياة النفس الباطنية كما تبدو من حديث الشخصيات
 .امللحمية اليت تضع احلقائق يف املاضي

بعض؛ فالشعر جنس تناسل منه امللحمي والغنائي، األول فكرة توالد األنواع بعضها من " هيجل"يؤّكد 
املأساة وامللهاة، وبتمازجهما نشأ : شكالن مها لدرامي، من هذا األخري نشأسبق الثاين، بعد متازجهما نشأ الشعر ا

 يعتربها ، وبرتاجع الدراما نشأت الرواية اليت"املسرحية االجتماعية"أو " الدراما احلديثة"نوعا ثالثا أقل أمهية هو 
ا تناقضات اجملتمع الرأمسايل ملحمة بورجوازية "هيجل"  .حديثة أفرز

                                                                 
  .281ص. نقد ملكة احلكم: كنت إمانويل   )1(
 .115ص. فكرة اجلمال. املدخل إىل علم اجلمال: هيجل  )2(
  .167ص. فلسفة الروح. فلسفة هيجل: ولرت ستيس  )3(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
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ا الداليلاألجناس بالزمن، تناول ا "هيجل"ربط كما    على مستوى رؤية العامل ألعمال يف مستوى مضمو
ه أنه يفضل أشار إىل وجود قطيعة فينومينولوجية بني الذات واملوضوع وبني اإلنسان والواقع، ويبدو فيما كتب

 .وقد عاجل كل ذلك برؤية فلسفية مجالية مثالية مطلقة...امللحمة على الرواية، والشعر على النثر

 أنّ بقول في) Northrop Frye( )1991 -1912(" نورثرب فراي" "تشريح النقد" صاحب مؤلَّفأما 
السؤال فوعليه  هو طريقة العرض،) الغنائيةالدراما وامللحمة والقصيدة (الثالثة دبية األجناس أساس التمييز بني األ

 . املقروء؟/ أين نصّنف األدب املطبوع: هو" فراي"الذي يطرحه 

يتحّدث عن األمناط القصصية إذ  لقة الفارغة بإضافة جنس آخر هو جنس القصص،هذه احل "فراي"ميأل 
  العائلية، الساخرة األسطورية، الرومانسية،: بها إىلفيشعّ  )1(املأساوية، ويذكر األمناط القصصية الكوميدية

  هي األقرب إىل القصة يف أمناطها املتأّخرة - حسب ما ذهب إليه–فالدراما  .السلوكيةو البوليسية،  ،امليلودراما
هناك  بلاملأساوي والكوميدي كما هو متوارث، فقط أما منطي الدراما فليس  ،"إيقاع اللياقة"حيكمها إيقاع هو 

  .جتماعيةاال ومنهاتارخيية، ال منهاكتابية، ن الدراما منها الأنواعا م

، قصيدة الرثاء الرعوية، قصيدة املنفى، قصيدة تعتمد قصيدة الرثاء: أمناطفهي  )2(القصيدة الغنائيةأما 
يعرف اعتمادا كبريا على ما يسّمى باجلملة السحرية والتكرار الكمي وإذا غلب عليها احلس اجلماعي اقرتبت مما 

   ."إيقاع االرتباط"بإيقاع خمتلف هوتتسم وإذا كانت الدرما حيكمها إيقاع اللياقة فإن القصيدة الغنائية . بالباالد

ا تفتقد للحبكة وعنصر خيُ  "فراي"سرد اعرتايف فإن  )3(اعتبار السريةوب رجها من حّيز النثر غري القصصي أل
ّتكئ ي؛ فالرومانس أقدم من الرواية، كاتبه ال يهتّم بالتشخيص وإمنا  )4(التخييل، كما فّرق بني الرومانس والرواية

وقد تتداخل هذه . الرواية، السرية، الرومانس، التشريح: رتبطها أربعة فروعفالقصص أما  .على الشخوص النمطيني
 .الفروع يف العمل الواحد

                                                                 
  .386 -370ص. 1991األردن، دط،  -حممد عصفور، مطبعة اجلامعة األردنية، عمان: ترمجة. حماوالت أربع. تشريح النقد: نورثرب فراي  )1(

  بشكل عام تعين صوت الشاعر التشخيصي «: اللياقةethical هي تعديل صوته ليتفق مع صوت الشخصية أو مع نغمة الكالم اليت يتطّلبها ،
  .350ص. املرجع نفسه. »احلالة النفسيةاملوضوع أو 

  .370 -354ص. املرجع نفسه: ينظر  )2(
 هو خليط من التوريات، األواصر الصوتية، األواصر املعنوية الغامضة اخلاضعة ملبدأ االتساق الفكري؛ أي ضرورة التشكل يف هيئة « :إيقاع االرتباط

  .354ص. نفسه. »اإلشارات الناقلة للمعىن يقبلها وعي الشاعر وقارئه املستيقظ والتكّيف لنظام
  .401ص. نفسه  )3(
  .241-239ص. نفسه  )4(
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    الرواية اخليالية: انطوائي -شخصي واع أربعة وصفها بأصناف اخليال؛ن أنأيضا ع" فراي"حتّدث 
: جنسا، يسميه: اخليال العقالين املنفتحو ، السرية الذاتية: انطوائي -عقالين الرواية الواقعية،: منفتح -شخصي
يتحدث عن أنواعه يف عالقتها مع بعضها البعض ويف عالقتها مع األنواع األوىل   "فراي"أخذ وقد . التشريح

 ).تقاليد(املؤسسة اليت تربط بني أفرادها قوانني داخلية بوجودها  فشبهكمعطيات تارخيية 

ة هي أن التمييز بني مل يتحّدث عن التقاليد املتغّرية إال أن له حملة نقدية متمّيز  "فراي" على الرغم من أنّ و 
 السياقيةأساس املقاييس ، بل على (formal)املقاييس الشكلية أساس أدب ال يكون على األدب والّال 

(contextual).   

إىل أن األجناس األدبية إنتاجات فنية مبهمة  )Karl Viëtor( )1882-1948( "يتوريكارل ف" يذهبو 
األجناس  الغنائي امللحمة واملأساة والشعربإذ يراد  وجد خلط كبري يف استعمال املصطلح؛األصل التارخيي وهلذا ي

أن هو يقرتح بالتايل فو . كذلك أجناسا  األقصوصة وامللهاة والقصيد الغنائي تسمىويف الوقت ذاته  ،الثالثة الكربى
ينبغي ف »جنسا«يته الشعر الغنائي يف كلّ  كان علينا أن نسميإذا  «: يقول .تقتصر التسمية على واحد منهما

العلوم الطبيعية مثلما ميزت ، »أنواعا« »القصيدة الغنائية«و »األهزوجة«و »ةالسونيت«و »األنشودة«و »املرثية« ةيتسم
 بوصفه )Species( »النوع«و ،باعتباره الوحدة األوسع، )Genus( »اجلنس«بني  -القرن الثامن عشرمنذ -

ألجناس اواعتبار يف اعتبار هذه األخرية أنواعا " غوته"موقف  -يف حكمه هذا أيضا-وقد تبّىن . )1(»جمموعة فرعية
يف متييزه " كانط"مبوقف  "توريفي"يأخذ كما ". أشكاال طبيعية للشعر) "الغنائي الشعرو  امللحمة، املأساة (الكربى 

بني األسس الثالثة للروح يف أن هذه األشكال تتأّسس على ثالثة مواقف جوهرية للكائن البشري لضمان السيطرة 
ملكة (لغنائي إىل ، والشعر ا)ملكة التعّرف(، امللحمة إىل )ملكة الرغبة( إذ عزى املأساة إىل ؛على الواقع
فهو  -تورييف تصّور في-أما الذي يصنع اجلنس . ة تداخل هذه امللكات يف العمل الواحد، مع إمكانيّ )اإلحساس

احملتوى النوعي، الشكل اخلارجي، والشكل ( :افر ثالثة عناصر متكاملة من أجل تكوين كل متناغم منسجمتض
 ). الداخلي

يتعاىل إمنا لكنه ال يذوب فيها، و   يف التاريخ مع اآلثار الفردية،فعاليظهر اجلنس « هأنّ ب "توريفي"ويقّرر 
بل من املادة  ، فإن علم اجلمال النظري ال ميكنه أن يستخرج اجلواب من ذاته،ماهية اجلنس أما خبصوص ...عنها

                                                                 

   76ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت: ، ينظر"التشريح"ومساها  "جريار جينيت" "فراي"خانة فارغة استدركها عن.  
  .14ص. نظرية األجناس األدبية .تاريخ األجناس األدبية: كارل فييتور   )1(
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، وألننا إزاء جنسفالتجربة املمّيزة لكل عصر تنّمي اخلاصية النوعية لل )1(»إياها تاريخ اجلنس فحسب اليت مينحه
 .  الت بنيتهإلدراك قواه، أصوله، وحتوّ ) اجلنس(العودة إىل تارخيه  شيء حّي يتغّري فمن الضروري

دا أن الفن الفروق بني األجناس مؤكّ  يلغيالرافضني ملبدأ نقاء النوع األديب، أشّد من فهو  "هكروتش" أما
ا تعّرب  غنائيةحدس حمض وأن كل معرفة فنية هي  ال ميكن أن تصّنف الفنون « عن الشعور، ولذلك بالضرورة أل

اية لعددها ائيا، ألن احلدوس فردية وجديدة أبدا، وال  فال قيمة ثابتة لتلك التصنيفات . واألنواع األدبية تصنيفا 
 يب وما يشعر به شيء واحدما ينتجه األدالتكافؤ التام بني ، )2(»اليت يضعها النقاد للفنون ويف داخل الفن الواحد

 ، ال منطقي، خالق للصور، فاألدب كفنومن غري املمكن أن يكون إنتاجه عمال حسابيا ال شعوريا ألنه فردي
 ).احلدس(هو وليد املخيلة 

ال «؛ إذ يرى أنه )شعور، عقل( مقابلتهامن  )شعر، نثر(الثنائية كروتشه صاغ  ، لتأكيد مبدأ االختالطو 
عر لغة الشعور، والنثر لغة فالش. ز بني الشعر والنثر، إال إذا كان على حنو التمييز بني الفن والعلمميكن تربير التميي

اجململ يف "يف كتابه و . )3(»ولكن ما دام العقل أيضا شعورا يف جتّسده وواقعه، فلكل نثر جانبه الشعري العقل
ا تقسيمات  ،لألدب والفنون عامة دعوة صرحية للنقاد إىل التخلي عن التقسيم األجناسي" فلسفة الفن قائال بأ

ا بالنس« فـمدرسية لشيء يستحيل تقسيمه؛     بة إىل النوع الفين النقاد الذين حيكمون على اآلثار الفنية يقيسو
م ر أو قبحه، جيعلون يفكرون يف تأثوبدال من أن يربزوا مجال األث. ص الذي تنتسب يف رأيهم إليهأو الفن اخلا را

، وهي العادة )4(»اخرتقها، وأخذ بقوانني التصوير أو خرج عليهاهذا األثر قد التزم قواعد الدراما أو ون أن فيقول
 .الشائعة يف تاريخ األدب والفن منذ اإلنشائية اإلغريقية إىل اللحظة احلاضرة

ثورة جزئية ضد  ، كما أن ثورته ضد التجنيس تعتربالتطورية" برونتري"خصما لذوذا لنظرية  "كروتشه"يعّد و 
بأن الفن خلق  إدراكا منه ،رها اهتماماعِ مل يُ ة اليت تصنع فرادة العمل األديب اخلصائص الفنيالنظرية الكالسيكية، ف

أما آراؤه اليت تصّب يف عدم جدوى القائمة التصنيفية لألجناس األدبية فلم تكن لتعرف جناحا ما مل تكن  .حرّ 
مرفوقة مبيالد النظريات النقدية احملايثة السيما األسلوبية احلديثة اليت رّسخت استقاللية األثر الفين األديب، وعلى  

  .أسيس تاريخ بنيوي لألجناس األدبيةكلٍّ تُعدُّ آراء كروتشه داِفع النقد األكرب إىل ت

                                                                 
  .42ص. نظرية األجناس األدبية .تاريخ األجناس األدبية: كارل فييتور   )1(
  .13ص. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه   )2(
  . 36ص. 1963نزيه احلكيم، بديع الكسم، اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، دمشق، دط، : علم اجلمال، تر: كروتشه   )3(
  .69ص. اجململ يف فلسفة الفن: كروتشه   )4(
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   :النظرية التطورية - ب

مع هذه النظرية يظهر التعالق بني التطورية األدبية والتطورية البيولوجية املؤسسة على تصورات        
 )Jean-Baptist de Lamarch( "المارك"و )Charles Darwin) (1809 -1882("داروين"
  .املنهج العلمي التجرييب يف تقسيم الكائنات احليةيف اعتمادمها على ) 1744-1829(

من أتباع املذهب التطوري، تبّىن  عدّ الذي يُ  )f. Bruntière( )1849-1906( "برونتيرفردناند "فـــ
كما «إنه  .وتنمو، وتنضج، وتضعف، ومتوت كاألحياء نواع األدبية كائنات عضوية تولداأل المتمثّ  "داروين"نظرية 

. يف الطبيعة فال شيء يفىن يف األدب، ألن النوع األديب كالنوع البيولوجي ينشأ ويتطّور وينقرضال شيء يفىن 
ال يفىن متاما، وإمنا تتواصل عناصر منه يف . لكن املنقرض من األنواع األدبية كاملنقرض من األنواع والكائنات احلية

ولدت «إىل أنه  "برونتري"ء الطبيعي يف األدب يذهب ولتأكيد قانون االنتقا. )1(»النوع أو األنواع اليت تطورت منه
ىل مالريب إاملأساة الفرنسية مع جوديل وانقضت مع فولتري، ويف القرن السابع عشر حتّول الشعر الغنائي على يد 

ويذهب إىل أن خطب الوعاظ يف  ،)2(»لون الفصاحة ليعود سريته األوىل على يد روسو يف القرن الثامن عشر
 .السابع عشر وبعد فرتة انقطاع حتّولت إىل الشعر الغنائي يف القرن التاسع عشر ميالديالقرن 

 أثري األوساط اجلغرافية، واجلويةيذكر الوراثة أو األصل، وت«فـأما عن أسباب حتّول األجناس وعدم استقرارها 
 .فهو حقل املعركةليه ب ما ذهب إسحأما الزمن  ،)3(»واالجتماعية والتارخيية، وتأثري الفردانية خاصة

 تدرس الفلسفتان الوجودية والظاهراتية األجناس األدبية فتبحثان: الظاهراتيةالنظرية و  –الوجودية النظرية  -ج
ا الزمنية التعاقبية، وقد مثلنا للمنظور الوجودي بأحد أعالمه وهو ا التارخيية وحتوال ا وتطورا إميل "يف تشكال

 ".كاته  هامربغر"فتمثله " الظاهرايت"، أما املنظور  "شتايغر

  لحميامل(بني " مبادئ البويطيقا"كتابه  يف )Emil Staiger ()1884-1950( "إميل شتايغر" فّرق
هذه األنواع " خاصيات"أن كّل قطعة من الشعر تقع بني هذه األطراف الثالثة، غري أن  مؤّكدا) الغنائي، الدرامي

  .عدد حمدود جدا من األعمالقا تاما إال يف ق حتقّ ال تتحقّ 

                                                                 
شكري : نقال عن. 355، 352ص. 1971حممد أبو درة وزميليه، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، : ، ترمجة1التطور يف الفنون، ج: توماس مونرو  )1(

  .98ص. 1984، 1دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، اجلزائر، ط. حماضرات يف نظرية األدب: عزيز املاضي
  .89ص. حماضرات يف نظرية األدب: شكري عزيز املاضي  )2(
  .41ص. ما اجلنس األديب: ماري شيفري  )3(
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  على التاريخ د على أن األدب يعتمد ضرورةً كّ فراح يؤ أفكاره من الوجودية اهلايدغرية  "رشتايغ"استمّد وقد 
تذكار (نائي بأنه د ما هو غحدّ . ه وشبابه وشيخوختهوقد شّبهه بالوجود اإلنساين وبقوام اإلنسان؛ طفولت

 ي، إدراكمتوقع(، وما هو درامي بأنه )ّوريمالحظة، سقوط، تص(، ما هو ملحمي بأنه )استبشار، حسي
املاضي بالغنائية، واحلاضر : األوىل باألبعاد الزمنية الثالث االجتاهات الثالثة تتصل بالدرجةكما قال بأن ،  )منطقي

املاضي «: ليكما ي  حسب املفهوم اهلايدغريجيري تفسري هذه األبعاد الزمنية بامللحمية، واملستقبل بالدرامية، و 
هناك . spannung، واملستقبل يعين التوتر vorstellung  واحلاضر يعين العرض...er-innerung يعين االستذكار

 للدرامية  verstehenللملحمية، واإلدراك  verfallenللغنائية والسقوط  stimmungأيضا سلسلة االستبشار 
الغنائية والطفولة، امللحمية . وهي أيضا سلسلة مستمّدة من هايدغر، وهي تطابق املراحل الثالث يف حياة اإلنسان

أما ثالوث امللكات اإلنسانية فيدخل يف الصورة بدعوة الغنائية عاطفية أو حسية . والشباب، والدرامية والنضج
sinnlich وامللحمية تصويرية ،bildlich  أو حدسيةanschauendوالدرامية منطقية أو فكرية ،  begrifflich 

  . )1(»...تثبِ  ونُ ومياثل ذلك ما نفعله حني نشعر ونبّني 

ل سجَّ يُ  غري أن ما ،الثالثة بالتصور اهلايدغري للزمن إشارة متمّيزة من طرف شتايغراألدبية ربط األنواع إّن 
ا، إضافة إىل افتقار  ،واملوضوعاخلاصيات بدال من الذات / ه أنه رّكز على األسلوبعلي بل بدال من األنواع ذا

 .الفين والواقع إىل وجود فجوة كبرية بني أرائه الفكرية ا أدىمم نظريته لألدلة األدبية

الفلسفة استمّدت أفكارها من  اليت )Kate Hamburger( )1896-1992(" كاته هامبرغر" أما
) 1957(" منطق الشعر"في ف. الفن وغري الفن أو بني الفن واحلياة يختفي عندها احلد الفاصل بنيف يةاتالظاهر 

هو حقيقي ال ميكن أن يُنظر إليه إال من زاويتني؛  على اعتبار أن كل ما-بني نوعني من الشعر " هامربغر"ز ميِّ ُـ ت
عبري عن الواقع الشعر الغنائي عندها ت«. شعر الوجودصي أو شعر احملاكاة والغنائي أو القصمها  -ذاتية وموضوعية

أما امللحمة واملسرحية فتنتميان إىل القصص وختتلف فيهما  نة الرسالة أو الرواية التارخيية تشبه مكانته مكا
نفسه، أما يف بم الشاعر ففي القصيدة الغنائية يتكلّ . والفاصل بني النوعني هو املتكّلم. األحداث والشخصيات

ا - فالغنائي. )2(»امللحمة واملسرحية فيجعل غريه يتكّلم الذي هو تعبري عن الواقع، يصدر عن األنا، جتربة مّر 

                                                                 
  .321ص. مفاهيم نقدية: رنيه ويليك  )1(

  تدرس األجناس األدبية من ضوء نظرية كلية قائمة على تشغيل الفعل التأويلي الذي متارسه الذات املتلقية بانتقاهلا من النص حنو الفهم.  
  .312ص. مفاهيم نقدية: رنيه ويليك  )2(
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 يضمّ فالقصصي أما . الرواية املكتوبة بصيغة املتكّلمو إليه أشكاال أخرى كالسرية الذاتية،  ميكن أن يضمّ  -املتكّلم
 .ح الغنائيأيضا املوشّ إليه األشكال اليت جتعل من اخليال مادة هلا؛ ويشمل امللحمي، الدرامي، وميكن أن يشمل 

فهو . تعارضه معها يف نقاط عدةعدم النقدية لكن هذا ال يعين  "هامربغر"بلمحات  "ليكرنيه وي"يُعَجب 
. استعمال القصائد الغنائية يف الروايات هي عادةُ «يف نظريّتها  "هامربغر"قت أن املشكلة الوحيدة اليت أرّ بيقول 

إنه يرى  )1(»... ؟»أقوال حقيقية«هل هذه القصائد جزء من عامل القصة أقوال تصدر عن الشخصيات، أم هي 
ينهار عند التدقيق، ألنه من املستحيل استبعاد املسلسالت الشعرية من  "هامربغر"هذا التمييز الذي تتصّوره  بأن

 . أمر حاصلعامل القصيدة الغنائية، أي أن التداخل بني القصصي والغنائي 

فال «: يقول. تشويهها لتاريخ قصيدة األدوار واعتبارها بذرة منت منها قصيدة الباالد كما ينكر عليها
بصلة لقصيدة اإلعالن الصريح السكندرانية  قصيدة النساء الشعبية وال قصيدة الباالد يف القرون الوسطى متتُّ 

ekphrasis. ا ا بوصفها إياها بأ  »ةحفيّ قطعة متْ «كما أن هامربغر ال تقنعنا حينما تسقط الباالد من حسا
اية املطاف بوجود بعض . رنا أمثلة قريبة العهد من األدبني الروسي واألمريكيخاصة إذا تذكّ  لكنها تعرتف يف 

ا  »دائية إىل مستوى القصة يف الباالاحندار القصيدة الغن«الغموض وتشكو من  وهو أمر يدّل على فشل تقسيما
ا ا ى  ال تتعدّ  إذن حماولتها. )2(»اليت بدأت  اوسائله األسلوبية، تطور وصفا لنمو الشعر ولكو تعيد احلياة  إ

 . لكن بطريقة جديدة، و ملفهوم احملاكاة األرسطي وتستسلم للتقسيم األفالطوين للشعر

   :النظرية السوسيولوجية -د

اهتمت هذه النظرية برتاتبية األنواع األدبية باعتبارها تعبريا وانعكاسا للتطورات اجلدلية االجتماعية يف ضوء        
 "هيبوليت تين"فـــ. تصورات علم االجتماع املاركسي اليت تعترب اجلنس األديب إفرازا فوقيا من إفرازات اجملتمع

)Hippolyte Taine ()1828-1893 ( بالقول أن الفن " نظرية االنعكاس"املوسومة بـينطلق يف نظريته
يقّر بوجود ثالثة " تاريخ األدب اإلجنليزي"هو بالضرورة انعكاس حتمي للواقع التارخيي يف وعي الفنان، ففي كتابه 

 .)الزمنو اجلنس، البيئة، (: عه وتباين خصائصه هير يف األدب فتؤّدي إىل تنوّ عوامل تؤثّ 

                                                                 
  .316ص. مفاهيم نقدية: رنيه ويليك  )1(
  .317ص. املرجع نفسه  )2(

  »ا . أو العرق، أو النوع؛ أي اخلصائص القومية: الجنس تأثري املناخ والرتبة واحلوادث اجلسام والدوافع الغريزية والعناصر الوراثية " تني"ويقصد 
 .إخل...والعادات العدائية واملالمح اجلسديةوالنزعات الدفينة 

ا تأثري املناخ يف املزاج االنساين :البيئة                                                                                                      =  .يقصد 
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نظرية اخللق اليت و زت على املتلقي، نظرية التعبري اليت اهتمت باملبدع، اليت ركّ على خالف نظرية احملاكاة 
 . طبيعته ووظيفتهو حبثت يف النص األديب، تأيت نظرية االنعكاس فتقّدم مفاهيم جديدة حول نشأة األدب 

الواقع املادي أي «أن زت نظرية االنعكاس على الفلسفة الواقعية املادية اليت ترى بداعية ركّ يف تفسريها للعملية اإل
توّلد وعيا حمّددا هذا الوعي يضم الثقافة والفلسفة ) وهي ما تسميه بالبناء التحيت(نتاج اإلنتاج وقوى اإلعالقات 

أّي تغيري يف البناء التحيت يستتبع تغّريا وترى أن ). وهو ما تسميه بالبناء الفوقي(والقوانني والدساتري والفكر والفن 
أي أن التغري يف البناء االقتصادي واالجتماعي يؤّدي إىل تغري يف شكل الوعي أو جممل البناء . يف البناء الفوقي

ن ر يف البناء التحيت مغري أن العالقة بني البناءين عالقة جدلية مبعىن أن الوعي أو البناء الفوقي يعود فيؤثّ . الفوقي
سم للواقع االجتماعي املتّ  احتمي اهو إال انعكاس األدب ماف ،)1(»خالل تثبيته أو حتويره أو تعديله أو تغيريه

انعكاس / انعكاس الطبيعي(بالطبقية، غري أن هذا االنعكاس ال يكون واقعيا إال إذا انتقل من التصاحل مع الواقع 
 ). انعكاس واقعي( األفضل إىل هدم العالقات القائمة بغية التغيري إىل) مزّيف

ظهور أو انقراض األنواع األدبية مرتبط حباجات «وأتباعه أن  "تني"فكرة األنواع األدبية، يرى  وعن
وباملقابل فإن ... اجتماعية أي أن النظام االجتماعي هو الذي يفرض ظهور أنواع أدبية مالئمة لدرجة تطّوره

أي أّن . )2(»التعليم والوعي الفين والقدرة على تلقي النوع اجلديد وتذّوقهاملتلّقي البد وأن يكون على درجة ما من 
 -باعتباره فردا يف اجملتمع-تنظر إىل القارئ  فهي ،)احملاكاة، التعبري، اخللق( الف نظرياتنظرية االنعكاس على خ

 .كمتلّق ومشارك بشكل غري مباشر يف إنتاج العمل األديب وتنوع أشكاله

شّددوا على و رفضوا األدب الذايت واملعايري النقدية املطلقة، كما اعه فكرة الفن اخلالص،  وأتب "تني"رفض 
ا أفكار  .الصلة اآللية بني األدب واجملتمع   مل تتوصل إىل إدراك عالقة التأثري والتأثر بني األدب واجملتمع «غري أ

اجملتمع كيانا مبهما يّتصف بتجانس ومهي ووحدة أو إىل إدراك تناقضات اجملتمع وعالقاته، وهو ما أّدى إىل جعل 
ويؤكد . ون ظروفا مماثلة غري أن نتاجهم خمتلفاحيَ َـ وما يؤكد ذلك وجود أدباء ينتمون إىل طبقة واحدة وي، )3(»ومهية

على غرار - )Georg Luka'acs ()1885 -1971( "شلوكاجورج "ما أقّر به  -أيضا-هذا املذهب 
إذ اعترب الرواية ملحمة بورجوازية تراجيدية يتصارع فيها ودة بني امللحمة والرواية، املوجحول القرابة  -"هيجل"

                                                                  

شكري عزيز : ينظر. »متحرّكا ويعين به روح العصر أو مكان العمل األديب من تاريخ الرتاثأو اللحظة التارخيية؛ وهو ما جيعل مفهوم البيئة : الزمن= 
  .  64، 63ص. حماضرات يف نظرية األدب: املاضي

  .67، 66ص. املرجع نفسه  )1(
  .79، 78ص. نفسه  )2(
  .66 -65ص. نفسه  )3(
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الذي يرتّدد بني الذات والواقع من أجل " البطل اإلشكايل"البطل مع الواقع بأشكال خمتلفة نتج عنها ما يسمى بـــ
ا  .تثبيت القيم الوجودية األصيلة اليت يؤمن 

النظر إىل العالقة و حظة والتطور أكثر من األصل، إعطاء أمهية للّ و إنكار العوامل الفردية يف إنتاج األدب، 
ا عالقة آلية ال عالقة معقّ  دة ومتداخلة، التفكري يف التطور باعتباره تطورا أدبيا متصال بني األدب واجملتمع على أ

كلها   ،للعمل الفين بصرف النظر عن االهتمام به يف ذاته ولذاتهخرى األدالالت الباملسرية التارخيية، االهتمام ب
 .وبني الفهم الصحيح للعملية اإلبداعية حالت بني النظرية السوسيولوجية أفكار

 : النظرية األسلوبية -ه

فواحد من . سلوبية برصد األجناس األدبية اليت تتحّول على مستوى الصياغة واألسلوبتم النظرية األ
التارخيي يتتبع التطور األسلويب ) Mikhail Bakhtine()1895-1975( "ميخائيل باختين"أعالمها وهو 

على مستوى سلطة السارد، اللغة األسلوب، الشخصيات،  مميزا بينها وبني الرواية املنولوجية البوليفونيةللرواية 
 .العمل الروائيحيث يعتربها جوهر  ،القراء، واملواقف اإليديولوجية

ا" الشعرية"عّرف يالذي  )Jean Cohen ()1919-1994(" جون كوهن" أما علم موضوعه « بأ
قوة ثانية للغة وطاقة وسحر «فيبحث يف خصائص األسلوب الشعري ليتوّصل إىل أن يف الشعر  )1(»الشعر
األسلوب هو كل ما «، فالشعر يتميز عن النثر بأنه علم االنزياحات واالحنرافات اللغوية؛ من حيث أن )2(»وافتنان

ويبقى مع ذلك األسلوب كما مورس يف األدب، حيمل . ليس شائعا وال عاديا وال مطابقا للمعيار العام املألوف
إن االنزياح إذن ". خطأ مقصود"ا يقول برونو ولكنه كم. قيمة مجالية، إنه انزياح بالنسبة إىل املعيار أي أنه خطأ

مفهوم واسع جدا وجيب ختصيصه، وذلك بالتساؤل عن علة كون بعض أنواع مجاليا والبعض اآلخر ليس  
 ". اللغة العليا"باعتبارها لغة االنزياحات  ، وعليه فلغة النثر هي لغة الطبيعة ولغة الشعر هي لغة الفن؛)3(»كذلك

                                                                 

 على الرواية املنولوجية؛ باعتبارها رواية حوارية مبنية على تعدد األصوات واللغات واخلطابات واملنظورات السردية  " باختني"يفّضلها  :الرواية البوليفونية
ا الكاملة داخل النص، وال يطغى صوت الكاتب على هذه األصوات ا اخلاص وحيا   .والتصورات األيديولوجية، ولكل شخصية صو

  وتستند هذه الرواية املنولوجية إىل تيار  هي الرواية ذات الصوت الواحد واللغة املفردة واأليديولوجة املطلقة أحادية اجلانب، :المنولوجيةالرواية
  .الوعي، حيث تنسرب رؤى الكاتب عرب الراوي لتؤثر على الشخصيات

  .9ص. 1986، 1حممد عبد الويل وحممد العمري، دار توبقال، املغرب، ط: بنية اللغة الشعرية، تر: جون كوهني  )1(
  .259ص. 2000، 1أمحد درويش، دار غريب للنشر والتوزيع، ط: بنية اللغة الشعرية واللغة العليا، تر. النظرية الشعرية: جون كوهني  )2(
  .15ص. ةبنية اللغة الشعري: جون كوهني  )3(
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  : ةالشكالنيالنظرية  -و

ى إىل تناول أدّ فقد تركيزهم على التقنية أما  .الروس تاريخ األدب على أنه ثورة دائمة فهم الشكالنيون
ا  ايا األدب على أنه استخدام خاص للغة، حيث وصفوا النصوص األدبية بوصفها أبنية متكاملة يضم القارئ 

 .يف وحدة مجالية ‐آخر األمر‐السائبة 

الشكالنيون الروس ال يركزون على األدب بل على األدبية؛ أي يبحثون يف االستخدامات اخلاصة للغة مبا 
ذلك يكون  لالذي يؤّدي إىل خلق قيم خمالفة ملا هو مألوف، » singularisationاإلغراب «حيقق نسق 

 ألساليب الشعرية، مينحها هويّتهام اهو الذي ينظّ " القيمة املهيمنة"البؤري لألثر األديب والذي أمسوه  العنصر
 .يضمن تالحم البنية، وحيّددها يف مقابل العناصر األخرى

يرى بأن األدب مل يعد يف تعارض مع بقية ) Tynianov( )1894-1943( "تينيانوف"الشكالين 
) Tomachevsky( )1890-1957( "توماشفسكي . "أنواع اخلطاب وإمنا يف عالقة تبادل وحتّول معها

يذهب إىل أنه يوجد منطان رئيسيان للحكي؛ سرد ذايت وسرد موضوعي، كما يذهب إىل أن االستعمال املتمايز 
األنواع النثرية، وتتمّيز  -بالضرورة-للغة الشعرية خيلق األنواع الشعرية أما االستعمال املتمايز للغة النثرية فيخلق 

        وميكن اإلحساس باملظهر الصويت أو املظهر التلفظي. لرتكيبهابالطابع احملسوس «اللغة الشعرية عن النثرية 
 . هو احملسوس )1(»انتظامها كلمات هي احملسوسة وإمنا تركيبهاوأحيانا ليست بنية ال. أو أيضا املظهر الداليل للفظ

  )Victor Shklvsky ()1893-1984( "لوفسكيكشفيكتور "، "توماشفسكي"ويشري كل من 
وبقية الشكالنيني الروس إىل أن  )Boris Eikhenbaum ()1886-1959( "إيخنباوم"، "تينيانوف"

املعارضة، التقليد، والتقنني، وكل تقنني يؤّدي إىل حتّلل النوع األديب : األجناس يف تطورها الذايت متّر عرب آليات
ليت تفّرق بني األنواع املختلفة داخل وظهور أنواع أدبية جديدة، أما األنساق املهيمنة املشخصة أثناء القراءة فهي ا

 . النص الواحد

 "جان كوهن"و) jakobson   Roman( )1896-1982( "رومان ياكبسون"وإذا كان الشكالنّيني 
تزفيتان "تعاجل اخلطاب الشعري دون اخلطاب النثري، فإن البنيوي " الشعرية"حاوال إقامة علم الشعر فأقرّا بأن 

حث هي اليت تب" األدبية"قد حاول إقامة علم األدب فأقّر بأن  )T.Todorov ()1939-2017( "تودوروف
 . عن قوانني اخلطاب األديب يف كل من الشعر والنثر

                                                                 
  .24ص. 1986، 2بغداد، ط -سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق: تر. رواية تعلم. نقد النقد: تزفتيان تودوروف  )1(
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كما ،  )1(»عنفا منظما يرتكب حبّق الكالم االعتيادي«ل األدب بأنه نوع من الكتابة متثِّ  "ياكبسون"يعّرف 
ا  يف قوانينه، وبناه، وصنعاته النوعية اخلاصة، اليت ينبغي دراستها إن له. هو تنظيم حمدد للغة« أن األدب بيرى  ذا

والعمل األديب ليس محالة أفكار، أو انعكاسا للواقع املادي وال هو جتسيد حلقيقة . وليس رّدها إىل أّي شيء آخر
 .)2(»وهو مؤلف من كلمات، وليس من موضوعات ومشاعر... إنه واقعة مادية: ما متعالية

 ماج الصوت واملعىن يف إطار موّحدإد اخلصائص الصوتية لألثر األديب، وحتّدث عن عملية" نياكبسو "ل حلّ 
اليت ظلت حىت اآلن، مفهوما  إىل أن وصل إىل مفهوم املهيمنة يف إطار نظرية الشعر، يف مشاكل الداللة احبث

 . صاحلا لتمييز األجناس األدبية وغري األدبية

اليت جتعل من عمل  ؛ أي جمموعة العناصر"الشعرية"فجاء مبا أمساه  القول اللفظي كما اهتم يف نظريته بفن
تم بالوظيفة الشعرية للرسالة اليت يوجهها املرسِ  ما عمال أدبيا، ال يف الشعر فحسب «ل إليه ل للمرسَ فالشعرية 

ا أيضا خارج الشع تم  يمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة، وإمنا  ر حيث تعطى األولوية هلذه حيث 
مع ضرورة األخذ بعني االعتبار املسامهة الثانوية للوظائف  )3(»الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

 .األخرى

 :نة لكل سريورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي من خالل اخلطاطة التاليةاملكوِّ  لوميكن توضيح العوام

 اقـــــسي                               
 ل إليهمرسَ ...................الة  ــرس...................... لمرسِ 

 اتصال                               
 نــــــسن                               

                                                                 
 .11ص. 1995ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، : تر. نظرية األدب: تريي إيغلتون  )1(
 . 13ص. املرجع نفسه  )2(

  ا تضمن تالحم البنية": ياكبسون"كما يقول   المهيمنة   . عنصر بؤري لألثر األديب حتكم، وحتّدد، وتغّري العناصر األخرى، كما أ
  .35ص. 1988حممد الويل، ومبارك حنون، توبقال، املغرب، دط، : تر. قضايا الشعرية: رومان ياكبسون  )3(

  ا . إن املرِسل يوجه رسالة إىل املرَسل إليه«: تواصلي فيقولسريورة العوامل املكونة لكل فعل " ياكبسون"يوّضح ولكي تكون الرسالة فاعلة، فإ
سياقا قابال ألن يدركه املرَسل إليه، وهو إما أن يكون لفظيا أو قابال ألن يكون كذلك؛ وتقتضي الرسالة ... تقتضي، بادئ ذي بدء، سياقا حتيل عليه
وتقتضي الرسالة، أخريا، اتصاال، أي قناة فيزيقية وربطا نفسيا بني املرِسل واملرَسل ... بني املرِسل واملرَسل إليه. يابعد ذلك، سننا مشرتكا، كليا، أو جزئ

  .27ص. املرجع نفسه. »إليه، اتصاال يسمح بإقامة التواصل واحلفاظ عليه
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 :حها اخلطاطة التاليةه العوامل وظيفة لسانية خمتلفة توضّ ذمن ه عاملٍ  يوّلد كلّ 

 مرجعية                                 
  إفهامية...................شعرية  ...................... انفعالية

 انتباهية                                 
 لسانية ميتا                                

 اها أنّ من إضافة فكرة طريفة مؤدّ  "ياكبسون"ن احملكم بني القول األديب واللسانيات متكّ  من خالل الربطف
معينة، ميكن أن حيكمها عنصر مهيمن ينبع من نسق غري أديب، فقد كان العنصر النظرية األدبية، يف عصور «

وتوجه الشعر الرومانسي صوب املوسيقى، أما . املهيمن على شعر عصر النهضة األوروبية نابعا من الفنون البصرية
م بقية العناصر يف العمل ولكن أيا كان العنصر املهيمن فإنه ينظّ . ة فكان فن القولالعنصر املهيمن يف الواقعي

كانت من قبل يف املقدمة بوصفها  الفردي، فيقّدم عناصر على  غريها يف االهتمام اجلمايل، أو يرتاجع بعناصر رمبا
اية األمر- وما يتغّري . مهيمنة يف أعمال أدبية تنتمي إىل عصور سابقة  الرتكيب(النسق  يس عناصرل -يف 

  .)1(»"العناصر"عناصر بعينها أو جمموعات من " وظيفة"ولكن ) خلإاإليقاع، احلبكة، األلفاظ، 

ع تنوّ  "ياكبسون" أرجعويف دراسته للخطاب الشعري من خالل هيمنة إحدى الوظائف اللغوية عليه 
الوظيفة الشعرية املهيمنة، وذلك يف نظام  مسامهة الوظائف اللفظية األخرى إىل جانب«األجناس الشعرية إىل 

إن الشعر امللحمي املركز على ضمري الغائب يفتح اجملال بشكل قوي أمام مسامهة الوظيفة املرجعية؛ . هرمي متنوّع
سم نفعالية؛ وشعر ضمري املخاطب يتّ تكلم شديد االرتباط بالوظيفة االامل الغنائي املوجه حنو ضمري والشعر

   ا ووعظيا وفق ما إذا كان ضمري املتكلم فيها تابعا لضمري املخاطب امية، ويتميز بوصفه التماسيّ بالوظيفة اإلفه
 :اخلطاطة التاليةيف حه وضّ نوهو ما . )2(»أو وفق ما إذا كان ضمري املخاطب تابعا لضمري املتكلم

                             القصيدة الدرامية                    القصيدة الغنائية                                  الملحمة   
                                                         

  ضمري املخاطب              كلم املفرد                    ضمري املت   )    أنا الراوي، موضوعية(ضمري الغائب 
                                زمن احلاضرارع                           زمن املض               اضي                   زمن امل

ظيفة شعرية، ووظيفة إفهامية                     وظيفة شعرية، ووظيفة انفعالية        و   وظيفة شعرية، ووظيفة مرجعية          

                                                                 
  .36ص. 1998النشر والتوزيع، القاهرة، دط، جابر عصفور، دار قباء للطباعة و : تر. النظرية األدبية املعاصرة: رامان سلدن  )1(
  .33، 32ص. قضايا الشعرية: رومان ياكبسون  )2(
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مقولة الضمائر اليت متيز بني (بني الرتكيبات النحوية الثابتة للغة  توازٍ  "ياكبسون"أحدث وعليه فقد 
ككل؛ وبني مقولة القيمة املهيمنة اليت متنح مركز الثقل يف األثر الفين ويف تاريخ نظرية األدب  ) الوظائف األدبية

 . العنصر املهيمن نفسهعلى حنو غدت معه األشكال األدبية ال تتغري أو تتطور بطريقة عشوائية بل نتيجة تغّري 

بسبب إسقاط مبدأ الذي يكتسبها ) الوظيفة الشعرية(هي الشعر الوظيفة املهيمنة يف أشار إىل أن وملا 
 ة يتقاطع داخلها الشعر مع املرجع  أن الرسالة الشعري د علىأكّ يكون قد التماثل حملور االختيار على حمور التأليف، 

 . وباقي الفنون ،املبدع، املتلقي، الواقع، احلياة

يمنة الوظيفة  هلدراسات احلديثة واملعاصرة، لكن انشغالا لمرجع "رومان ياكبسون"ة كانت نظريلقد  
ت إىل جتاهل أنواعا فنية كثرية مبا يف زيئية أدّ شعرية جت  تصلح إال ملعاجلة الشعر، فهي نظريةالشعرية جعل نظريته ال

سبق  "حازم القرطاجين"جتدر اإلشارة إىل أن كما   .ذلك الكتابات األدبية املعاصرة املستعصية عن التصنيف
ختتلف مذاهبها وأحناء االعتماد فيها حبسب «يف حتديد الوظائف؛ حيث ذكر أن األقاويل الشعرية  "ياكبسون"

اض النفوس لفعل شيء أو تركه أو اليت أو اجلهات  اجلهة اليت يغتين الشاعر فيها بإيقاع احليل اليت هي عمدة يف إ
ملقول إىل اأو ما يرجع . أو ما يرجع إىل القائل. وتلك اجلهات هي ما يرجع إىل القول نفسه. هي أعوان للعمدة

  " ياكبسون"السياق، واملرَسل إليه حسب حتديد الرسالة، املرِسل، أنه يقصد أي ؛  )1(»ملقول لهإىل اأو ما يرجع  فيه
 .سنتعّرف عليها يف حينها "ياكبسون"إىل نقاط كثرية يتقاطع فيها مع  "القرطاجين"كما يشري 

  : وما بعدها البنيوية -ز

قول بأن بنية أن لغة املؤلف تعكس الواقع تأيت النظرية البنيوية اليت تبعلى خالف املناهج الواقعية اليت تقول 
بل إىل العمليات والتعارضات ، حبيث ال يغدو مصدر املعىن راجعا إىل جتربة الكاتب أو القارئ« اللغة تنتج الواقع

أي بواسطة البنية يف  )2(»اليت حتكم اللغة، وال يتحّدد املعىن بواسطة الفرد بل بواسطة النسق الذي حيكم الفرد
ا وعلى الرغم من أن البنيوية أّهلت الشكل والصيغة واخلصائص العليا على حساب املضمون إال أن هلا مواقف  .ذا

 .نشري إليها من خالل أهّم أعالمهاو نقدية صائبة نتعّرف 

على أهم النظريات واملناهج اليت عاجلت نظرية األجناس األدبية يف   "الشعرية"يف كتابه " تودوروف"يقف 
تشكل حياة األدب نفسها، وأن اخلطاب مع األدب نشأ مع نشوء  هذه األجناسي ليصل إىل أن درسها النقد

                                                                 
  .313ص. 2008، 3حممد احلبيب بن اخلوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: تح. منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين  )1(
 .109ص. النظرية األدبية املعاصرة: رامان سلدن  )2(
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مل حيقق تقاليده اخلاصة إال ابتداء من عصر النهضة حيث تتابعت الكتابات «األدب نفسه بيد أن هذا اخلطاب 
، وازدهر هذا اخلطاب، بكل الرتاجيديا والكوميديا، وامللحمة والرواية، وخمتلف األجناس الغنائية» قواعد«حول 

ولـّما اهتّمت الشعرية . )1(»تأكيد، ببنيات إيديولوجية سائدة، وبالفكرة املتبناة عن اجلنس األديب يف ذلك العصر
نظريًة لبنية اخلطاب األديب " تودوروف"بالبحث يف البنية احملّددة واخلصائص النوعية للعمل األديب، فقد اقرتح 

تّم  باألدب احلقيقي بل باألدب املمكن، وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص اجملّردة اليت «واشتغاله، نظرية ال 
  .)2(»تصنع فرادة احلدث األديب، أي األدبية

ذن ليست إ«: مبنطق القوة قائال بالنشو يرّد على "مفهوم األدب ودراسات أخرى"يف كتابه  "تودوروف"
لى الشعر والنثر فلم يُعد الكالم يدور ع. دلت بأخرىاألجناس هي اليت توارت، بل هي أجناس املاضي، فاستب

أما أن . والتخيل، بل على الرواية والقصة، على السردي واملقايل، على احلوار وعلى الصحيفة نةالبيّ وعلى 
السبب أوال أن . ذلك باطل: يدعونا إىل القولفهناك ما . ودالعمل جنسه فُيجعل معدوما من الوج» يعصي«

ال تغدو : أبعد من ذلكبل يسعنا أن منضي إىل . ق حتديداسوف خير -املخالفة حباجة من أجل وجودها إىل قانون 
فليس العمل هو ... على كل حال، ما يكتبه بالنشو نفسه ،وذلك. إال بفضل خمالفتها - ال حتيا-القاعدة مرئية 

ستثناء بالتحول فاال )3(»ل استثناء، بل إن هذا العمل يغدو بدوره قاعدةرورة قاعدة كي يشكّ الذي يستلزم بالض
 .ن عن ذلك القانونعلِ بعكس النظام أو بعملية النقل والتنسيق وحده هو الذي يُ 

ا يؤكّ  "تودوروف"ا عن حقيقة األجناس فإن أمّ    وحدات يسعنا وصفها من وجهيت نظر خمتلفتني«د بأ
أما النصوص . ويقّنن جمتمع ما، تكرار بعض اخلصائص االستداللية. وجهة املراقبة التجريبية، ووجهة التحليل اجملّرد

وليس اجلنس، أدبيا كان أم ال، سوى ذلك التقنني . له ذلك التقننيفهم وفقا للمعيار الذي يشكّ نتج وتُ الفردية فتُ 
اس تتواصل مع اجملتمع الذي تشيع فيه عرب عملية التقنني، فهي ؛ معىن ذلك أن األجن )4(»للخصائص االستداللية

دة حتديدا كامال عرب هوية اجلنس األديب حمدّ «ــلدى الكتاب، فـ »مناذج كتابة«لدى القراء و »أفق انتظار«تعمل مثل 

                                                                 
  .13ص. 1990، 2املغرب، ط -شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: تر. الشعرية: تزفيتان تودوروف  )1(
  .23ص. املرجع نفسه  )2(

   أجناس األدباحلدود بني هو من املواقف القائلة بغياب.  
  .24 ،23ص. 2002دمشق، دط،  - عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، سوريا: تر. مفهوم األدب ودراسات أخرى: تزفيتان تودوروف  )3(
  .27ص. املرجع نفسه  )4(
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ؤّدي إىل وجود يديولوجيا السائدة يحيث أن تطابق هذه األفعال مع األ جه اجملتمع،الذي ينتِ  )1(»هوية فعل الكالم
 . هابعض األجناس أو اختفائ

عّرف الشعرية رأى بأن األدب هو نتاج لغوي، و باعتباره الوريث الشرعي للشكالنيني الروس،  "تودوروف"
ا   هاوموضوع )2(»علم األدب، وهي يف ذلك مغايرة للفعالية التأويلية لألعمال الفردية، ومغايرة للعلوم األخرى«بأ

اخلصائص يقول باألدبية؛ أي  هلذا فهوبل استنطاق خصائص اخلطاب األديب،  يف حّد ذاته ليس العمل األديب
أصل األجناس هو اخلطاب اإلنساين القائم على التقنني املؤكد  ومبا أن .اجملردة اليت تصنع فرادة احلدث األديب

اندجمت يف نظرية أوسع هي نظرية قد " تودوروف"مع نظرية األنواع األدبية  فإنتارخييا خبصائص استداللية، 
 .اخلطاب وعلم القص

دف تصحيح " مدخل جلامع النص"يف كتابه  )- Gerard Genette ()1930( "جينيتجيرار " أما و
واليت استغلها  "أفالطون"كما يصفه، يعود بنا إىل تقسيمات " الوهم اإلرجاعي"التصور األجناسي اخلاطئ 

إىل أفالطون وليس إىل أرسطو كما ) امللحمي، الغنائي، الدرامي(فهو يرجع الثالثية الشهرية  ،من بعده "أرسطو"
 . )3(يعتقد النقاد الغربيون

األنواع «فالتقابل بني الغنائي وامللحمي والدرامي و«والصيغ؛  بني جوامع األجناس "جريار جينيت"ق فرّ 
ا طرق إخبار فعلية، سابقة لكلّ  »الشعرية البسيطة ا  مل يعد قائما على أ حتديد أديب وخارجة عنه، وإمنا على أ

 .السرد الصرف، السرد املزدوج، واحملاكاة الدرامية: دها يف أما الصيغ فيحدّ  )4(»»جوامع أجناس«أنواع من 

عية األجناس ووضعية ــوب بني وضـــــف القول واألسلــــن يف االختيار بني مواقــــــيكم -حسبه-االختالف إن 
، أو ما يطلق عليه اليوم بتعبري أدق ، والصيغ أصناف تنتمي للسانياتةفاألجناس أصناف أدبية صرف«غ ـــالصي

                                                                 
  .38ص. مفهوم األدب ودراسات أخرى: دوروفتزفيتان تو   )1(
  .84ص. الشعرية: تزفيتان تودوروف  )2(
جدلية احلضور والغياب، دار حممد علي . نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: مدخل جلامع النص، وعبد العزيز شبيل: جريار جينيت: ينظر  )3(

  .41 -35ص. 2001، 1تونس، ط -تونس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سوسة - احلامي، صفاقس
  اتبية على عدد من األجناس التجريبية وأن حيتويها، ومهما كانت مقدرة األجناس على االستيعاب يشرتط يف كل جنس أن يشرف بطريقة تر : جوامع

ا دون شك، نتاج الثقافة والتاريخ  .وعلى االستمرار يف احلياة، والتكرار، فإ
  .ألن معايريها يف التحديد تشتمل دائما على عنصر موضوعي ال خيضع لوصف شكلي صرف أو لساين: أجناس

  .75، 74ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )4(
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عالقة األجناس بالصيغ عالقة معقدة، ولكنها ليست جمرد عالقة تداخل كما يقرتح «كما يقّر بأن  ،)1(»التداولية
  .)2(»األجناس، ولو حدث ذلك بطريقة خمتلفة »اآلثار األدبية«كما خترتق ...رتق الصيغفاألجناس قد خت. سطوأر 

هو ما ينفي أي امتياز و  جنس قادرا على احتواء عدة أجناس جعل كل "جينيت"حاصل هذا التحديد أن 
من  »نظريا«ال يوجد مستوى جنسي ميكن اعتماده كأعلى «: قوله عن ذلك يف عّرب  وقدالثالثي،  عن النموذج

أعلى من غريها؛ فجميع األنواع واألجناس الصغرى واألجناس  »اطيةباستن«بطريقة  غريه، أو ميكن الوصول إليها
معاينة املعطى التارخيي، ويف أقصى احلاالت عن طريق على الكربى ال تعدو أن تكون طبقات جتريبية وضعت بناء 

 ة قائمة هي نفسها على حركة أوليةن طريق حركة استنباطيأي ع :نفس املعطى التقدير االستقرائي انطالقا من
ليس أكثر مثالية وال أكثر طبيعية من الرواية والقصة «ا لذلك بعً فالنمط امللحمي تِ ، )3(»استقرائية وحتليلية أيضا

والنقدي القصرية واحلكاية، ويصدق هذا القول على الدرامي بالنسبة للمأساوي واهلزيل، والغنائي بالنسبة للهجائي 
أكثر حتديدا  »أنواع«يوزَّع إىل  بإمكانه أن »امللهاة«مثل الرواية أو  إن توالد األنواع أمر حاصل؛ فجنسٌ . الالذع

 عا أخرى يف املستقبل ال نتصّورها الرواية البوليسية قد ينقسم بدوره إىل أنواع خمتلفة، وستوجد أنواونوع مثل 
  .)4(»ألنواعوبالتايل يعسر علينا وضع حّد لتوالد ا

، مع ذلك فإنه يصعب الدقة العلمية والعمق والشموللألجناس األدبية ب" جريار جينيت"اّتسمت دراسة 
 .على القارئ للكتاب تتّبع القضية وسط اآلراء املتعّددة واملتشّعبة وعرب أزمنتها املختلفة

 ألنّ  ،مفهوم لألدب أنه من الصعب إعطاءب فيقرّ  )R.Barthes ()1915 -1980(" تروالن بار "أما 
جمموعة من «هو  -إليهبالنسبة -هذا األخري شديد االتساع، شهد تطورا كبريا عرب التاريخ؛ وبالتايل فاألدب 

وفق عالقات جدلية متثيلية، وهو ال يظهر إال يف عامل لغوي من  )5(»املمارسات والقيم املشروطة مبجتمع معني
تحّدد  فهو نوع من اخللخلة ت -حسبه-أما األدب النموذجي . ال متناه هلا واستنساخٌ " غاتِ للّ  حماكاةٌ "منطلق أنه 

ذا يسمي كمتعة للذات وحتدث حلظة اإل   ".أدبا"وليس " كتابة"وليد تلك اخللخلة  "تبار "نتاج و

ا حتتاج لقارئ أمنوذجي يعي نقائص  "بارت"ـــي تلك الكتابة وليدة خلخلة األجناس فا عن تلقّ أمّ  يرى بأ
ط للعزائم، ألننا خناف أال ندرك جانبه التجديد مثبِّ . ال مفّر للحداثة من أن توّلد نوعا من التثبيط«: يقول ؛اثةاحلد

                                                                 
  .74ص. مدخل جلامع النص: جريار جينيت  )1(
  .80ص. نفسهاملرجع   )2(
  .76ص. نفسه  )3(
  .80 -77ص. نفسه  )4(
  .34ص. املغرب، دط، دت -عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: تر. درس السيميولوجيا: روالن بارط  )5(
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ثة وندافع عنها يف جمموعها راضني مبا تنطوي عليه من نقائص ال يكون اخذ موقفنا من احلدينبغي أن نتّ ... األهم
  .)1(»يف استطاعتنا تقديرها بالضبط

على  هز من موقفه الرامي إىل إلغاء فكرة التجنيس، تركيزُ بتفريقه بني النص واألثر يكون قد عزّ و  "تبار "
هلذا  همبيالد القارئ، جعلُ  موت املؤلف رهني ه فكرة أنّ ج فيها النص باعتباره مثرة اللغة، اعتناقُ نتَ اآلنية اليت يُ اللحظة 

كل الطروحات اليت   ...من حيث النوع واجلنس لك األثرق النص يف وعيه حتققا قد خيالف ذاألخري إمكانية حتقّ 
رت على فكرة توالد األنواع ألن التجنيس، وفقا واليت تعلي من شأن النص على األثر أثّ " بارت"إليها ذهب 

لذلك، شيء يضفيه القارئ على األثر ال املؤلف مما يؤّدي إىل إلغاء احلدود املوجودة بني األجناس وانتفاء قواعد 
 . اجلنس

حول قضية التجنيس األديب فيها الكثري من التقلب؛ فبعد أن رفض فكرة تقسيم  "روالن بارت"آراء غري أن 
 . على أمهية التجنيس كتبه  يفد يف مواضع كثرية األدب إىل أنواع راح يؤكّ 

 لمظاهر األجناسيةلدراسته  يف) -Wolf Dieter Stempel ()1929( "ستمپل وولف ديتر" قارن
أخذت فكرة البنية الحظ أن بني ما حدث يف اللسانيات البنيوية وما وقع يف جمال التحليل األديب، حيث  للتلقي
كالم لتوضيح العالقة بني النص  / لغة: »سوسري«ثنائية ليستخدم الكّتاب الحقا، . مع مقام اجلنس تتطابق

 .واجلنس املناسب

 -توى اللساين الصرفيف املس-ا كانت اللغة هي اليت إذ«إىل أنه " ستمپل"من هذين املنطلقني يذهب 
وحدة اصطالحية  يف شكل هقواعدمفهوما، فإن النص يتأسس انطالقا من اجلنس و  جتعل الكالم، نظريا،

النظام األديب لعصر ( الندماج يف جمموعات أوسعقابلة لقواعد  كما يعسر إنكار أن تكون .ممارسة االجتماعيةلل
اجللي (، وعليه فالتحديد األجناسي للنص الفردي حتكمه مقولة املنَجز )2(»...)إنشائية عامةمن العصور، نظام 

 .يف التفاوت املسّجل بني النظام وحتّققه) وامللموس

، وبالتحديد يأخذ بنظرية علم اجلمال "براغ"تصور مدرسة من ره لقانون النص األديب تصوّ  "ستمپل"يأخذ 
إىل  جزّأال ينظر إىل األثر األديب كوحدة، بل بوصفه يت«وأتباعه؛ فهو " كيموكاروفس"صاغها  مثلمااألديب 

                                                                 
  .44، 43ص. درس السيميولوجيا: روالن بارط  )1(

  وصف األثر األديب بأنه الذيل الومهي للنص وأنه رمزي بدرجة وضيعة ألنه قطعة من مادة ويعمل كدليل عام.  
  النقد واحلقيقة، والدرجة الصفر للكتابة: نقصد كتايب.  

  .110ص. جناس األدبيةنظرية األ. املظاهر األجناسية للتلقي: وولف ديرت ستمبل  )2(
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     .واملمكن البحت ثر يف مظهره املادياملمثل لأل، »صطنعامل -ادثاحل«أو  »الشيء -النص« إنه أوال: حالتني
) »سنن«أو (وفقا ملعايري  -األثر من قبل القارئ الذي  »جتسيم« املنتجة بواسطة »املادة اجلمالية« بعد ذلك،مث 

ي النص األديب مسار أجناسي باألساس، أما اجلنس فهو ل إىل أن تلقّ يتوصّ ل. )1(»ىنمععصره يعطي هلذا األثر 
 صيغ التخييل اليت يفرتض أنّ قه هو الرتكيز على عامل الواقع و ونقطة انطال ،سلطة تضمن فهم صياغة النص وحمتواه
 .هلا عالقة يف تلقي العمل من قبل القارئ

 بأن الكاتب يسعى إىل بلوغ قارئه بواسطة تكييف معّني، حيث ال يتم االنتقال من الصيغ "لپستم"يقّر 
إىل كيفيات التلقي جبعل النص جمّرد ركيزة مادية، وإمنا بوصفه تعبريا حمكوما بقانون أجناسّي؛ أي أن الصيغ يتم 

متضامنتني  -املتكاملتني يف جتليهما-وأجناسية الصيغة ما جيعل أجناسية النموذج «نماذج إبرازها بواسطة ال
 .عل القراءة جذابة ومفيدة؛ جب)2(»الواحدة مع  األخرى بواسطة وظيفتيهما

   :ونظرية التلقي والتقّبل - النظرية التاريخية -ح

ولفجانج "يذهب ترّكز هذه النظرية على أفق انتظار املتلقي يف قراءة النصوص األدبية وجتنيسها، حبيث 
أن  ينبغيالنصوص األدبية حتتوي دائما على فراغات «أن إىل ) Wolfgang Iser ()1926-2007(" أيزر

يقضي بأننا ف )Hans Robert Yauss ()1921 -1997( "ياوسهانس روبرت "أما  .)3(»قارئميلؤها إال ال
نتاجية، فكل أثر أديب ينتمي بالضرورة من الغريية اإلأو جمّردا  أدبيا ناشئا من الفراغ اإلخباري  أثرا ال نستطيع تصّور

وهذا املسلك . تتحّكم فيه ضرورات تارخيية تتجّلى يف عملية خلق البنية، تنويعها، اتساعها، وتعديلها إىل جنس
اك اجلنس قد يتط الدراسة الزمنية التارخيية أن ب "ياوس"يرى وعليه . أو إقصائه من قبل جنس جديدّور إىل حّد إ

 - يف رأيه-إن األمر . هي وحدها الكفيلة مبالحظة العناصر الثابتة والعناصر املتغرية داخل اخلليط األجناسي
أو  »جمموعات«، بل باعتبارها )Genera( ىن املنطقيباملع »أقساما«ها األدبية ال باعتبار  ألجناسبإدراك ايتعّلق «
زمنية تتواىل مراحل  ةبوجود ثالث يقرّ  فهوختضع ملبدأ التتابع األديب والتناوب التارخيي،  )4(»»عائالت تارخيية«

                                                                 
  .45ص. نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: عبد العزيز شبيل  )1(

  املظهر الصيغي يكون مضمرا وراء األثر األديب.  
  .126ص .نظرية األجناس األدبية .املظاهر األجناسية للتلقي: وولف ديرت ستمپل  )2(
  .74ص. حبوث وقراءات. يف نظرية األدب وعلم النص: إبراهيم خليل  )3(
  .25ص. نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: عبد العزيز شبيل  )4(
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الفردي ويف هذه املرحلة األخرية تقام عالقة بني األثر ، )تغّري الوظائفو  ،التقنني، خلق اآلليات ةحلمر ( هي تارخييا
 . والبعد اآلين للنظام األديب يف عصر من العصور

ا تسمح لنا باكتشاف خليط األجناس يف تقاطعها  -"ياوس"حسب -إن مزية املقاربة التارخيية  هي أ
، أما العنصر املهيمن فهو الذي يرتب اجملّرب لعدد غري حمدود من اإلمكانات داخل األثر الواحدحىت وتفاعلها 

ومنه فهو ميّيز بني اجلنس الصريح والبنية املصاحبة املندرجة حتت بنية أمشل؛ حيث أن . األثر املركبنظام ذلك 
؛ قواعد بفضل النصوص السابقة هافيعر أفق انتظار وقواعد ) السامع(إىل ذهن القارئ يستدعي النص اجلديد «

ا ببساطة يع ، وأمام هذا )1(»اد إنتاجها كما هيتكون عرضة يف اإلبّان لتغّريات وتعديالت وحتويرات، أو أ
التجريب غري احملدود من اإلمكانات ينبغي لنظرية األجناس األدبية أال تكتفي بالبحث يف األجناس املغلقة       

 .بل ينبغي التفكري يف إمكانية بناء نسق تارخيي يعاين خصائص كل األجناس األولية وحيّددها

ياغة نظريته حول األجناس األدبية؛ األول أخذه من منهج يرّكز على مبدأين هامني يف ص "ياوس"
الشكالنيني الروس واخلاص بالتعّلق الزمين واآلين القائم بني األجناس، والثاين أخذه من املنهج البنيوي واخلاص 

حتقيق التوازن بني الشكلية الروسية اليت تتجاهل  بدراسة األثر األديب من زاوية التلقي والتقّبل واالنتشار؛ فهو حياول
ليصف املقاييس «" أفق التوقعات"مصطلح  "ياوس"استخدم . التاريخ والنظريات االجتماعية اليت تتجاهل النص

هذه املقاييس تساعد القراء على . اليت يستخدمها القراء يف احلكم على النصوص األدبية يف أي عصر من العصور
ا على قصيدة من حتديد الكيفي ا ملحمية أو مأساوية أو رعوية مثال، كما أن هذه الة اليت حيكمون  قصائد بأ
ما يعّد استخداما شعريا أو أدبيا بوصفه مناقضا لالستخدام غري الشعري أو األديب  -بطريقة أعمّ -د املقاييس حتدِّ 

  .)2(»للغة

ف عند الشكل الداخلي يف مناسبته لو توقّ ة التلقي، و بني أفكار النظرية التارخيية وأفكار نظري "ياوس"مجع 
أو حبث يف الطبيعة  - "ياوس"مطوال ونقده فيها  "توريكارل في"النقطة اليت توقف عندها -للمظهر اخلارجي 

 . الداخلية لألجناس الزمنية املتحولة لكانت نظريته منوذجا متفّردا

من مبدأ عام هو ضرورة وجود فينطلق ) Robert Sholes ()1929 -2016(" روبرت شولس" أما
له خصائصه وإمكاناته الذاتية وقضاياه  على حدة يُدرك على أنه جنسمبا جيعل اخليال  ،إنشائية للتخييل األديب

  .طبيعة أجناسية -أيضا-أن ملقامي القراءة والكتابة " شولس"ويعترب  .اخلاصة
                                                                 

  .62ص. نظرية األجناس األدبية. أدب العصور الوسطى ونظرية األجناس: هانس روبرت ياوس  )1(
  .174ص. النظرية األدبية املعاصرة: رامان سلدن  )2(
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مبسامهة جديدة ألنه يعي ة األدبية نَّ يثري السُّ ...الفنان العبقري« تنبع من أنّ  الكتابةفأجناسية مقام 
اليت كان يضّمها، واليت بقيت إىل تلك الفرتة غري ملحوظة، أو ألنه يكتشف طرقا جديدة يف توليف مكانات اإل

مع احلرص  )1(»السُّنن الرتاثية السابقة، أو طرقا جديدة يف تكييف السُّّنة األدبية مع الوضعية املتغّرية للعامل احمليط به
 .أن يكون إنتاجه خمتلفا يف شكله وحمتواه عن تلك اآلثارعلى 

حبيث تكسبه حسا » ة للتخييلإنشائية أولي«فتتحدد يف أن القارئ عليه أن يصوغ  القراءةأما أجناسية مقام 
ءة، نصوغ يف القراأن نشرع بمجّرد ف« ؛أجناسي كذلكهو  فالسياق الذي يتم ضمن قراءة األثر األديب أما  .نقديا
وحناصر أكثر فأكثر الطبيعة املتفّردة  ا،يف قراء ما نتقّدمبقدر  ومنحصهاباجلنس،  ةتعّلقأو تلك، املفرضّية هذه ال

 . )2(»تستعمل اللغة بنفس الطريقةآثار أخرى يعقدها مع معاينة الصالت اليت لألثر املعين عن طريق 

نظرية "ليعّوضه بـ -ضّيقا خاصا بدراسة اآلثار الفرديةعلى اعتبار أنه معىن -" اجلنس"مصطلح شولس  يرتك
 املؤسسة على فكرة  -املتفتحة على اآلفاق التارخيية والروابط املوجودة بني األجناس التخييلية النوعية - " صيغال
 يةتخييلصيغ الهذه ال. ثالث نربات جوهرية متثل صيغ التخييل القاعديةقابلة لالختزال يف اآلثار التخييلية  أن كل«

 إن. التجربةوعامل  -مهما كان- التخييل عالقات ميكن أن توجد بني عاملثالث  تتأسس بدورها علىالقاعدية 
هذه الصيغ القاعدية . )3(»...همساويا له، أو من أسوأمن عامل التجربة، أو  حسنأ ي ميكن أن يكونعامل التخييلال

ائية جملموعة من  للتصوير التخييلي هي األنشودة العاطفية، احلكاية، واألهجية، وبني هذه الصيغ الثالثة نقاط 
باعتبارها تقع على شطري سّلم اجملموعة التخييلية فقد ظهرت بالشكل الذي ) احلكاية(أما الرواية . املمكنات

نشودة نعرفه اليوم نتيجة تطوٍر انطالقا من األهجية واألنشودة العاطفية؛ فمن األخالط التخييلية ذات الصلة باأل
تنشأ  )امللهاة والتكدية(تنشأ الرواية الرومانسية، وبارتباط احلكاية باألهجية عرب  )املأساة والعاطفة(العاطفية عرب 

الرواية اهلجائية، ومع مواصلة ابتعاد التخييل عن الواقعية إىل حّد جتاوز الطبيعية يصعب على الرواية احملافظة على 
 :ما ذهب إليه يف املخطط التايل" شولس"وميثل . دةشكلها الداخلي فتنشأ أنواعا جدي

 

 
 

                                                                 
  .93ص. نظرية األجناس األدبية. صيغ التخييل: روبرت شولس  )1(
 .95، 94ص . املرجع نفسه  )2(
 .97ص . نفسه  )3(
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 أنشودة عاطفية                رواية                 أهجية    
  )احتيال(مأساة                    طبيعيـة              تكدية         

  
 عاطفية           واقعيـة       ملهاة                

  
 حكاية                                   

  : التفكيكيةالنظرية  -ط

 تعّدديةالاحلوار والتداخل و على  ةمبني نتاج قراءات سابقةإىل النص األديب على أنه التفكيكية تنظر 
ورفضت النظرية رفضا مطلقا، فأحد أعالمها وهو التفكيكية قواعد التجنيس األديب  متحطّ . واالختالف

دعا إىل حترير األدب من كل قانون مبا يف  قد )Maurice Blanchot ()1907 -2003( "بالنشوموريس "
يضيف ، مث »إنه يسري حنو ذاته«: يقول إىل أين يسري األدب؟ :ذلك قانون التجنيس، ففي إجابة عن السؤال

هو رفض خيالطه رفٌض لفكرة التجنيس  "بالنشو"رفض غري أّن . )1(»أي حنو ماهيته اليت هي اختفاؤه«: داحمدِّ 
  إمنا األمهية للكتاب وحده، على ما هو عليه، بعيدا عن األجناس وخارج حدود العناوين«: يقول لألدب ذاته،

مل .ا سلطة تثبيت مكانه وحتديد شكلهمن نثر وشعر ورواية وتوثيق، اليت يفرض أن ينضوي حتت لوائها منكرا عليه
سب إىل األدب وحده، حىت كأن األدب يقبض بشكل مسبق فكل كتاب ينت يعد الكتاب ينتمي إىل جنس

ا وحدها أن متنح ما ُيكتب، حقيقته كتابا إذن سيجري كل شيء وكأن . وشامل على األسرار والصيغ اليت من شأ
ق مبفرده يف الضياء الغامض الذي أشاعه لريّده إليه كل األجناس تبّددت، فتأّكدت حقيقة األدب وحيدا، وتألّ 

 . )2(»لألدب »جوهرا« وقد ضاعفه وكأن هنالك إبداع أديب

العمل جنسه فيجعل معدوما من  »يعصي«أما أن «: فيقول" بالنشو"على ما ذهب إليه  "تودوروف" دُّ يرُ 
  السبب أوال أن املخالفة حباجة من أجل وجودها إىل قانون . ذلك باطل: يدعونا إىل القول فهنالك ما. الوجود

إال بفضل  -ال حتيا-ال تغدو القاعدة مرئية  :يسعنا أن منضي إىل أبعد من ذلكبل  -سوف خيرق حتديدا-
ا؟ وذلك، على كل حال، ما يكتبه بالنشو نفسه فليس العمل هو الذي يستلزم بالضرورة قاعدة كي ... خمالفا

                                                                 
  . ، املتحدث إليه"موريس نادو"، على لسان 33ص. درس السيميولوجيا: روالن بارط  )1(
 . 22ص. ودراسات أخرى  مفهوم األدب: تزفيتان تودوروف: عننقال . 1959كتاب املستقبل    )2(
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 يف ما حّذر منه يقعيف كتاباته  "بالنشو"نجد ل إنناو . )1(»يشّكل استثناء، بل إن هذا العمل يغدو بدوره قاعدة
ى عنه حلن «ففي حديثه عن . مل يكن قادرا على التخلي عن املفاهيم األنواعية وهو يدعو للتخلي عنها«إذ . و

.  حدث فعال السردف ،الروايةو  السردبني  ويفّرق، »القانون السري للسرد« ما يسميهإىل يشري  »جنيات البحر
 فال تقول الروايةأما  ...ليثبت زمنا خاصا به الزمنية العالقاتيقلب  -على حد تعبريه-ولكن احلدث يف السرد 
 .ما خيون رفضه املطلق لألنواع" الكتاب"و" األثر"، ويف احتفاظه مبا يسميه )2(»سوى ما هو عاد ومعتقد

  : مقاربات ما بعد الحداثة -ي

األدبية مل يعد واع إىل أن التمييز بني األن )Rene wellek ()1903 -1995( "ليكرينيه وي" يذهب
فاحلدود بينها تعرب باستمرار، واألنواع ختلط أو متزج، والقدمي منها يرتك أو حيّور، وختلق أنواع جديدة « باألمر املهم

يرى بأن التداخل أمرا ال مفّر منه ألن األنواع األدبية  إنه ،)3(»أخرى إىل حّد صار معها املفهوم نفسه موضع شك
النوع «رين يف أن يف هذا يأخذ برأي زميله آوسنت وآ هي تقاليد استيطيقية وجودها يشبه وجود املؤسسة؛ وهو

ويستطيع املرء أن يعمل من خالل املؤسسات القائمة وأن يعّرب عن نفسه . األديب له وجود يشبه وجود املؤسسة
ا مث يطّورها ... هلا، وأن خيلق مؤسسات جديدةمن خال واألنواع األدبية تقاليد :] يقول[كما يستطيع أن يلتحق 

ال على انفرادشكّ ) يف األساليب واملواضيع(استيطيقية    .)4(»لت األعمال الفنية 

رنز"، "جان بول"، "غوته"، "شتايغر"، "هامربغر"كل من يناقش ويليك أفكار    "فريدريخ شليغل"، "أيرينه 
لشعر الغنائي وصل إىل يستنتج يف األخري أن حماوالت حتديد ال، "هيغل"، "فلهلم فون مهبولت"، "فلهلم شليغل"

مل احملاوالت اليت جتري لتعريف الطبيعة العامة : إن اخلروج من املأزق واضح«: يقول طريق مسدود، علينا أن 
هتمامنا على تنوع الشعر وعلى تارخيه، أي على أوصاف األنواع ومن األجدى أن نصب ا... للقصيدة الغنائية 

وفق جدلية املاضي واحلاضر، جدلية الواقع والفكرة، والتاريخ ... األدبية كما تتمثل يف تقاليدها اجملّسدة
 . بعيدا عن التصنيفات السيكولوجية والوجودية )5(»واالستيطيقا

                                                                 
  .24، 23ص. مفهوم األدب: تزفيتان تودوروف  )1(
  .31ص. 1991، 1املغرب، ط -مقدمات يف نظرية األنواع األدبية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء: رشيد حيياوي  )2(
  .311ص. مفاهيم نقدية: رنيه ويليك  )3(
  .312، 311ص .املرجع نفسه  )4(
  .333ص . نفسه  )5(
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أن املصادر الكالسيكية لنظرية  )Austine Warren( )1899 - 1986 ( "نآر أوستن و " ويرى
النوعان املتمّيزان، وأن معظم النظريات احلديثة تطمس الفوارق بني الشعر والنثر ) املأساة وامللحمة(األنواع جتعل 

كنتيجة ملا (، وشعري )نثرا أو شعرا(، مسرحي )امللحمة الرواية، األقصوصة(ايل إىل قصصي فتقّسم األدب اخلي
الشكوك تساوره حول إمكانية التمسك بالتقسيم الثالثي اإلغريقي فإن ، وعليه )الغنائي الكالسيكيبدأه الشعر 

وليس علينا أن ... أجناسها األدبية »ثقافة«لكل « : يقول ،واعتباره تقسيما مثاليا ال ميكن دحضه أو خمالفته
نا ملزمني بالدفاع عن مبدأ نقاء اجلنس، يف كما إننا لس. لألنواع اإلغريقية الرومانية »األمثل«ندافع عن الطبيعة 

 هو ينظر إىل، وبالتايل )1(»شكله اإلغريقي الروماين، ذلك املبدأ الذي يرتكز على نوع واحد من األسس اجلمالية
ا ضرورات نظامية تلزم الكاتب ويلزمها بدوره، تكون ميّسرة له ومفهومة للقارئ، أما نظرية  األنواع األدبية على أ

ولكن على ) العصر أو اللغة القومية(تصّنف األدب وتاريخ األدب ال على أساس الزمان واملكان «اليت األدب 
ا نيفات هي تصف )2(»أساس أمناط أدبية خاصة من التنظيم والبناء تتغّري بإضافة األعمال األدبية غري حمددة أل

 .اجلديدة

    أنه يوجد . ، كما إن كال من الكنيسة، واجلامعة، والدولة مؤسسة»مؤسسة«النوع األديب « "رنآو "يعترب و 
إن املرء . ولكن كما توجد املؤسسة -ال كما يوجد احليوان، أو البناء، أو دار العبادة، أو املكتبة أو مبىن احلكم-

   ة يستطيع أن يعمل من خالل املؤسسات القائمة، وأن يعّرب عن نفسه من خالهلا، وأن خيلق مؤسسات جديد
وميكن للمرء أيضا أن ينتمي إىل . أو أن ميضي بقدر اإلمكان دون أن يشارك يف السياسة أو يف الشعائر

   .)3(»املؤسسات مث يعيد صياغة شكلها بعد ذلك

بالنسبة للتصنيفات  "األنواع" اعترب أنه من اجلدير أّال يستخدم لفظ" فييتور"ن تعّرض لرأي وبعد أ "رنآو "
فهو يرى أنه من الصعب إجياد لفظة ، )املسرحي، امللحمي، الغنائي" (اةأسلوب احملاك"الثالثة القائمة على أساس 

جند  غري أننا ،"األنواع"لفظ ) ساة وامللهاةاملأ(لتصنيف التارخيي لتقسيم، لكنه خيالفه حينما جيعل لبالنسبة هلذا ا
 .هكتابيف مواضع كثرية من  " النوع"و "اجلنس"لفظي يعود فيخلط بني نفسه  "وارين"

أن األنواع ميكن أن تقام على أساس بترى  ،كانت نظرية األجناس احلديثة وصفية يف منهج حبثهاملا  
  ؛ حيث نفى مبدأ نقاء النوعينتقد منهجيتها" وآرن"راح  ،»النقاء«وأيضا على أساس من  »الثراء«الشمولية أو 

                                                                 
 . 326ص. نظرية األدب: أوسنت وآرن ،رنيه ويليك  )1(
  .314ص. املرجع نفسه  )2(
  .314، 313ص. نفسه  )3(



Ùæù]<Ø’ËÖ]  .........................................  êe†ÃÖ]æ<êe†ÇÖ]<ë‚ÏßÖ]<p]Ö]<»<íéeù]æ<íéßËÖ]<Å]çÞù]<íè†¿Þ 

62 
 

ة املشرتكة يف إطار النوع إىل البحث عن األفانني اجلمالي ودعىرفض فكرة التأكيد على الفروق بني األنواع األدبية، 
 .د بني األنواعالبحث يف اهلدف األديب املوحّ  بني األنواع املشرتكة، أو الواحد

اهتم الرتاث النقدي الغريب قدميه وحديثه بقضية األنواع األدبية حىت كادت األسئلة ترتبط بفن األدب   
دون غريه من الفنون، ولعل العوائق االصطالحية واملعضالت النظرية، غموض املسألة، تعقدها، وتضارب اآلراء 

ا يعود أساسا إىل غموض مفهوم األدب ذاته،  اس األدبية باعتبارها من أهم قضايا نظرية لتبقى قضية األجنبشأ
الحظنا كيف أن كل ناقد أو دارس أو باحث يطرح آلية منهجية . األدب قضية قدمية، حديثة، ومستقبلية

للتصنيف والتجنيس والتنميط، ما جيعل معايري التجنيس ختتلف من مدرسة أدبية وفنية إىل أخرى، من مذهب إىل 
  .وكلها آراء مقننة مبجموعة من املقاييس واملعايري والضوابط واآلليات... رمذهب، ومن منهج نقدي إىل آخ
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  :نظرية األنواع األدبية في النقد العربي: المطلب الثاني       

على عناية النقاد العرب القدامى منهم واحملدثني، ما ُكِتب ال األدبية واألنواع قضية األجناس مل تستأثر 
على القدر الذي اختلف النقاد يف حتديد الشعرية العربية كان االتفاق . القليلة والفقرات املعدودةيتجاوز األسطر 

ما تكلمت به العرب من جّيد «الشعر والنثر، غري أنّه وعلى الرغم من أن : على أن للكالم العريب جنسان مها
م جعلوا   وأن كالم العرب كله )1(»املنثور أكثر مما تكّلمت به من جّيد املوزون كّل منظوم «كان منثورا، إال أ

وذلك الرتباطه بشعورهم وفطنتهم، وحاجتهم لديوان  )2(»أحسن من كّل منثور من جنسه يف معرتف العادة
حيفظون به كالمهم فاللفظ كما أشار ابن رشيق إذا نُظم كان أصون له من االبتذال وأظهر حلسنه مع كثرة 

 .تبّدد يف األمساع، وتدحرج عن الطباعاالستعمال، أما إذا كان منثورا 

أول ناقد نّظم دراسة الشعر، عّرفه " قدامة بن جعفر"يعّد  :األنواع األدبية في النقد العربي القديم -أوال
" فن الشعر"تتّبع خواّصه، استخلص مقاييسه من فنونه وأغراضه، نقد الشعر كما نقد النثر على غرار أرسطو يف 

فبعد أن جعل للشعر أغراضا . إفادته منه كانت يف املنهج أكثر من إفادته من املادة النقدية، غري أن "اخلطابة"و
من أن يكون خطابة، أو ترّسال  «املديح واهلجاء والنسيب واملراثي والوصف والتشبيه، جعل املنثور ال خيلو : هي

  .)3(»أو احتجاجا، أو حديثا، ولكّل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه

؛ فهناك من يف ذلك نقاد كثريون كلٌّ عّرف الشعر وعاجله حبسب منطقه وميزانه النقدي" قدامة"وقد تبع 
جعل الشعر صناعة، هناك من قّسمه إىل مطبوع ومصنوع، هناك من نظر إىل املسألة حبسب جدلية اللفظ واملعىن  

ضرب منه حُسن لفظه وجاد معناه، ضرب منه حسن «: الذي فّتش يف الشعر فوجده أربعة أضرب" ابن قتيبة"كــ
لفظه وحال، فإذا أنت فّتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىن، ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، وضرب منه 

هناك . هناك من قّسم الشعر تقسيما زمنيا كاجلاهلي واإلسالمي واحملدث واملعاصر. )4(»تأّخر معناه وتأّخر لفظه
فحصر  الشعراء فقّسمهم طبقات زمنية، وهناك قّسم الشعر باعتبار األسس النفسية القائم عليها من عمد إىل

املدح، اهلجاء، النسيب : منهم من جيعل الشعر أربعة أركان. الرغبة، الرهبة، الطرب، والغضب: قواعده يف أربعة
                                                                 

  .20ص. 1981، 5طبريوت لبنان، حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، : ، تح1ج. العمدة يف حماسن الشعر، وآدابه، ونقده: ابن رشيق  )1(
 .19ص. املرجع نفسه  )2(
  .105ص. 1962، 2القاهرة، ط -مصر، مكتبة اخلاجني، كمال مصطفى: تح. نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )3(

  رض املقصود تفصيل القول فيما رمسناه حموِج إىل إطالة يصعب فيها تتبع كل املواقف النقدية لتشّعبها وتعّذر استقصائها، وهو تتّبع سيخرجنا عن الغ
  .من البحث

 .26 -23ص .1977، 1الشعر والشعراء، دار األرقم، بريوت، ط: ابن قتيبة الدينوري  )4(
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، الوصف، ويدخل التشبيه النسيب، املدح، اهلجاء، الفخر: هناك من جعل أغراض الشعر مخسة. والرثاء
فإىل املدح يرجع الرثاء «مدح، وهجاء؛ : هناك من جيعل الشعر كله نوعان. واالستعارة يف باب الوصف

كصفات الطلول واآلثار، والتشبيهات احلسان  : واالفتخار، والتشبيب، وما تعلق بذلك من حممود الوصف
 )1(»لزهد يف الدنيا، والقناعة، واهلجاء ضّد ذلك كلهكاألمثال واحلكم، واملواعظ، وا: وكذلك حتسني األخالق

املديح، واهلجاء، واحلكمة، واللهو، مث يتفرّع من كل صنف من ذلك : جيمع أصناف الشعر أربعة«ومنهم من 
من ] يكون[فنون؛ فيكون من املديح املراثي واالفتخار والشكر، ويكون من اهلجاء الذم والعتاب واالستبطاء و

  .)2(»ال والتزهيد واملواعظ، ويكون من اللهو الغزل والطرد وصفة اخلمر واملخموراحلكمة األمث

، فقد جاء يف لسان بشأنه تتفقجّل املعاجم اللغوية القدمية ف "نوع"و " جنس"لفظيت اللغوي لعىن أما عن امل
. واألشياء مجلةالضرب من كّل شيء، وهو من الناس ومن الطري ومن حدود النحو والعروض : سُ نْ اجلِ «: العرب

 واجلنس يف تاج العروس. )3(»هذا جيانس هذا أي يشاكله: ويقال. واجلنس أعّم من النوع، ومنه اجملانسة والتجنيس
الطري، ومن حدود النحو من الناس و الشيء ومن كل ضرب من   :أعّم من النوع، ومنه اجملانسة والتجنيس، وهو«

 .)4(»والعروض، ومن األشياء مجلة

ناع الغصن : التمايُل، يقال: والنوع. كّل ضرب من الشيء، وكّل صنف من كّل شيء«فهو " النوع"أما 
 .)5(»نوعا وذلك إذا حرّكته الرياح فتحّرك ومتايل

وناع . واجلمع أنواٌع قّل أو كثُر ،أخّص من اجلنس، وهو أيضا الضرب من الشيء«" لسان العرب" وهو يف
 .)6(»التذبذب: والتنوّع. ترّجح: وناع الشيء نوعا. متايل: الغصن ينوع

" اجلنس"، فلما كان األصل اللغوي للفظ "النوع"من  كانت أعمّ " للجنس"نالحظ أن الداللة اللغوية  
حيمل الداللة نفسها مع " النوع"حيمل داللة التصنيف، الرتتيب، اجلمع، التأليف، املقارنة، واملشاكلة، فإن لفظ 

 .الذي هو األصل واجلوهر والتمادي عن اجلنسبعض التمايل والتذبذب واالحنراف 

                                                                 
 .121ص. الشعر، وآدابه، ونقده العمدة يف حماسن: ابن رشيق  )1(
  .الصفحة نفسها. املرجع نفسه  )2(
 .43ص. جنس: ، مادة6لسان العرب، ج: ابن منظور  )3(
  .515ص. ج ن س: مادة. 1975الرتزي، وحجازي، والطحاوي، والعزباوي، دط، : ، تح15تاج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي  )4(
  .287ص. ن و ع: مادة. 1985مصطفى حجازي، دط، : ، تح22ج . جواهر القاموستاج العروس من : الزبيدي  )5(
 .364نوع، ص : مادة. 8لسان العرب، ج: ابن منظور  )6(
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، ومبا أن شاغلنا )1(أما الداللة االصطالحية للفظني فنجدها يف أحكام الفقهاء وكتب املناطقة والفالسفة
حازم "هو  تتبع قضية األنواع األدبية يف الرتاث النقدي العريب فإننا سنتوقف عند أب الشعرية العربية احلديثة 

 . ي وضع أصول علم الشعر وقوانني الصناعة الشعريةالذ" القرطاجين

بفكرة  التخييل على حنو خاص، إذ " منهاج البلغاء وسراج األدباء"يف كتابه " حازم القرطاجين"احتفى 
" حازم القرطاجين"جوهر الشعر ومادته األمسى ليس الوزن والقافية كما هو سائد يف الشعرية العربية لقرون طويلة، 

خميَّل موزون، خمتّص يف لسان العرب بزيادة التقفية الشعر كالم «يف نظريته الشعرية يأيت مبفهوم جديد فيقول بأن 
. )2(»والتئامه من مقدمات خمّيلة، صادقة كانت أو كاذبة، ال يشرتط فيه مبا هي شعر غري التخييل. إىل ذلك

فاخليال هو القوة النفسية اإلدراكية اليت تقع وراء إبداع الفنون بعامة، وليس وراء إبداع الشعر وحده، خاصة وأن 
نون مجيعها تنتظم يف إطار ما يسمى باحملاكاة؛ اليت تنقسم من جهة ختّيل الشيء بواسطة أو بغري واسطة إىل الف

وكما أن احملاكي . قسم خييل لك فيه الشيء نفسه بأوصافه اليت حتاكيه، وقسم خييل لك الشيء يف غريه«: قسمني
ا متثال تلك باليد   قد ميثل صورة الشيء حنتا أو خطا فتعرف املصّور بالص ورة، وقد يتخذ مرآة بيدي لك 

الصورة فتعرف املصّور أيضا بتمثال الصورة املتشّكل يف املرآة، فكذلك الشاعر تارة خيّيل لك صورة الشيء بصفاته 
وعليه فقد تبىن احملاكاة بعضها .  )3(»نفسه وتارة خييلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء

إذ  ب أو تبتعد عن احلقيقة، وكلما كانت احملاكيات مستغربة حتركت هلا النفوس حتركا شديدا؛على بعض فتقرت 
وكلما كان الكالم مقتَصرا به على فن واحد ... املستحسن يف الكالم أن يفّنن يف ضروب اإلبداعات املوقعة فيه«

نفس، فإن شيمتها الضجر مما يرتّدد من اإلبداعات، وإن كان حسنا يف نفسه، مل حيسن ألن ذلك مؤدٍّ إىل سآمة ال
  . أما عندما يشاكل الكالم ضروبا شىت من الصيغ واهليئات لكان للنفس منه ابتهاجا )4(»والولع مبا يتجّدد

يف اعتناءه بالشعر حبسب مذاهب اليونانيني وطريقتهم " أرسطو"ملذهب " حازم القرطاجين"بعد أن عرض 
ا، وبعد أن نّبه إىل عظيم منفعة يف هذه الصناعة اليت مدارها أغراض حم دودة، وأوزان خمصوصة، وخرافات ينسجو

ولو وجد هذا احلكيم أرسطو يف شعر اليونانيني ما يوجد يف شعر «: املعّلم األول يف سّن قوانني الشعر راح يقول
معىن، وتبّحرهم العرب من كثرة احلكم واألمثال، واالستدالالت واختالف ضروب اإلبداع يف فنون الكالم لفظا و 

ا ولطف  يف أصناف املعاين وحسن تصرفهم يف وضعها ووضع األلفاظ بإزائها، ويف إحكام مبانيها واقرتانا
                                                                 

  .177 - 146ص. نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: فّصل القول يف هذا الباب عبد العزيز شبيل، ينظر  )1(
  .79ص. وسراج األدباءمنهاج البلغاء : حازم القرطاجين  )2(
 .83ص. املرجع نفسه  )3(
 .54ص. نفسه  )4(
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م، وحسن مآخذهم ومنازعهم وتالعبهم باألقاويل املخّيلة كيف شاؤوا، لزاد على  م واستطرادا م وتتميما التفاتا
  .تفخيم لعلم الشعر وما أبدت فيه العرب من العجائب ففي كالمه ،)1(»ما وضع من القوانني الشعرية

للعالقات اليت ميكن أن جتمع خمتلف األنواع األدبية فيما بينها، حتّدث " حازم القرطاجين"بعد أن أدرك 
. عّما تتقّوم به صناعة الشعر من التخييل، وما به تتقّوم صناعة اخلطابة من اإلقناع، والفرق بني الصناعتني يف ذلك

. الغرض يف الصناعتني فواحد، وهو إعمال احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس مبحّل القبول لتتأثر مبقتضاه« أما
للشاعر املراوحة بني " القرطاجين"وقد أباح  )2(»فكانت الصناعتني متآخيتني ألجل اتفاق املقصد والغرض فيهما

وملا كانت النفوس حتب االفتنان يف «: املعاين الشعرية واملعاين اخلطابية، لكن يف األقل من كالمه، ويف ذلك يقول
مذاهب الكالم، وترتاح للنقلة من بعض ذلك إىل بعض، ليتجّدد نشاطها بتجدد الكالم عليها، وكانت معاونة 

صيل الغاية املقصودة به مبا جيدي يف ذلك جدواه أدعى إىل حتصيلها من ترك املعاونة، كانت الشيء على حت
فوجب أن . املراوحة بني املعاين الشعرية واملعاين اخلطابية أعوَد براحة النفس، وأعوَن على حتصيل الغرض املقصود

أن تكون اخلطبُة اليت وقعت املراوحة بني يكون الشعر املراَوح بني معانيه أفضل من الشعر الذي ال مراوحة فيه، و 
ولتواخي الصناعتني وتداخل أقاويل كلتيهما على األخرى قال القائل . معانيها أفضل من اليت ال مراوحة فيها

  ]:األحوص[

  . )3(»وما الشعر ٕاال خطبة من مؤلّف           جييء حبّق ٔاو جييء بباطل

طابة يف باب التفنن يف الكالم ملا هلذه املراوحة من أثر طيب جيعل التداخل بني الشعر واخل" حازما"أي أن 
يف نفس املتلقي، شرط أال يستكثر يف كلتا الصناعتني مما ليس أصيال فيها؛ فإذا حدث التساوي أو اإلفراط فهو 

الذي جند له ما يقابله يف الدراسات احلديثة " العمدة"مذهب مذموم يف الكالم؛ ويف هذا يستعمل مصطلح 
وينبغي أن تكون األقاويل املقنعة، الواقعة يف الشعر، تابعًة ألقاويل خميِّلة، مؤكدة ملعانيها، مناسبة هلا فيما «: وليق

ا من األغراض، وأن تكون املخيِّلُة هي العمدة وكذلك اخلطابة ينبغي أن تكون األقاويل املخيِّلة الواقعة . ُقصد 
هذا املصطلح . )4(»مؤّكدٍة ملعانيها، وأن تكون األقاويل املقنعة هي العمدةَ  فيها تابعة ألقاويل مقنعٍة مناسبٍة هلا

  ".رومان جاكبسون"عند " املهيِمنة"يقابله مصطلح 

                                                                 
  .61ص. منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين  )1(
  .325ص . املرجع نفسه  )2(
 .326، 325ص. نفسه  )3(
  .326ص. نفسه  )4(
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وعُي حازم القرطاجين حبقيقة املرسلة الشعرية وطبيعتها جعله حيرز فضل السبق يف تنّبهه إىل أمهية عناصر 
يهيأ للقبول من جهة ما يرجع إليه وما يرجع إىل القائل وما يرجع إىل املقول االتصال اللغوي؛ يف تبيُِّنه أّن الكالم 

الّلذين  "التأنق"و " االستجداد"، كما أشار ألفكار هلا ما يقابلها يف النقد احلديث كمصطلحي  فيه واملقول له
؛ فاإلبداع يكمن يف توظيف اللغة توظيفا مجاليا يقوم على مهارة االختيار "االستبدال والرتكيب"يقابالن مصطلحا 
عنصرا أساسيا ال يكتمل " حازم"أما املتلقي الذي اهتمت به الدراسات األسلوبية فهو عند . وإجادة التأليف

جة قوامها ما أمساه بـــالفعل التواصلي إال من خالل ما يرتسم يف خياله  "  اإلغراب"من حسن الوقع وقوة األثر و
أما املوازنات والتشبيهات اليت يعقدها بني الشعر . وهو ركن أساسي بنيت عليه الشعرية عند الشكالنيني الروس

اليت تؤّكد وخمتلف األنواع الفنية واألدبية األخرى خاصة اخلطابة والفنون التشكيلية فتلك من التصورات املبكرة 
ذه االعتبارات فإن نظرية  يف الشعرية العربية تعترب منجزا " حازم القرطاجين"عالقة التداخل املتينة للشعر معها، 

  .نقديا أصيال البّد أن يقرأ وفق معطيات النقد احلديث

ناس اهتمت بعض الدراسات املتخّصصة بقضية األج :األنواع األدبية في النقد العربي الحديث -ثانيا
ا ومناذجها التمثيلية، لكّن أغلبها ال تكاد  ا ومسا ا ومكّونا األدبية وأنواعها من خالل تعريفها وحتديد مرتكزا

  : تكون سوى نقال مباشرا عن الدراسات الغربية بفعل الرتمجة والتعريب؛ نذكر من هذه الدراسات
األدب "  لعلي بوملحم )3("يف األدب وفنونه"هالل،  حملمد غنيمي )2("النقد األديب احلديث"و )1("األدب املقارن"

لشفيق البقاعي  )6("املدارس واألنواع األدبية"لعز الدين امساعيل،  )5("املكونات األوىل للثقافة العربية"و )4("وفنونه

                                                                 

   51ينظر ص". رومان جاكبسون"أشرنا إىل هذه النقطة يف حديثنا عن.  
   يمن يف النص الشعري على ما سواها إال  -يف نظره-مها  :والتأنقاالستجداد ا أن  سلوكان لفظيان ال تتحقق الوظيفة الشعرية اليت من شأ

من قبله يف جمموع عبارة، أو مجلة معىن، وبالتأنق طلب الغاية ] أي الشاعر[ يطيءأعين باالستجداد اجلهد يف أال «: يقول يف تعريفهما. بتآلفهما
ا،  وتأنق القصوى من اإلبداع يف وضع بعض أجزاء العبارات واملعاين من بعض، وحتسني هيئات الكالم يف مجيع ذلك، فإن العبارة إذا استجدت ماد

.      منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين. »أحسن موقع، وكذلك احلال يف املعاينالناظم يف حتسني اهليئة التأليفية فيها، وقعت من النفوس 
  . 216، 215ص 

  .1962 دط، ، دار العودة، دار الثقافة، بريوت،3ط. األدب املقارن: حممد غنيمي هالل  )1(
  .1982 دط، ، دار العودة، بريوت،1ط. النقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل  )2(
  .1970 دط، املطبعة العصرية للطباعة والنشر، بريوت،. يف األدب وفنونه: علي بوملحم  )3(
  .1972دط، القاهرة، دار الفكر العريب، . األدب وفنونه: عز الدين إمساعيل  )4(
  .1986، 2املكونات األوىل للثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: عز الدين إمساعيل  )5(
 1لبنان، ط -، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بريوت)يف األدب املقارن(مذاهب ومدارس . األنواع األدبية: شفيق البقاعي وسامي هاشم  )6(

1985.  
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ملوسى  )2("نظرية األنواع األدبية يف النقد العريب"لعبد املنعم تليمة، و )1("مقدمة يف نظرية األدب"وسامي هاشم، 
ا اخلروج من هالة الفراغ الذي كان خييِّم على . حممد خري الشيخ هذه الدراسات احملدودة حينما أراد العرب 

الساحة النقدية كان النقد األورويب قد وصل إىل حاالت من النضج والتقّدم، وبدال من االلتفاف حول شعرية 
بني املناهج الغربية ويستمّرون يف التبعية، مما أحدث تشويشا يف  أخذ النقاد العرب احلداثيون يقفزون" القرطاجّين "

  .وفيما يلي عرض ملنهج بعض النقاد العرب الذين تناولوا قضية األنواع األدبية بالدراسة. القراءة النصية

يرى هذا الباحث بأن األدب شعر ونثر، ويقول بأن النقاد العرب القدامى قصروا  :محمد غنيمي هالل - أ
كثرت حوهلما اخلصومة، اختلفت فيهما منازع الشعراء ومتثلت فيهما أهم «احلديث حول جنسني شعريني 

إىل أن أما بالنسبة ألجناس األدب النثرية، فيذهب . )3(»املدح والغزل: خصائص الشعر العريب كله، وهذان مها
النقد العريب مل يعن بأجناس األدب املوضوعية يف النثر، كما مل يعرفها يف الشعر، وإمنا احنصر ّمههم يف النثر الذايت 

  .فال خيلو املنثور من أن يكون خطابة أو ترّسال أو احتجاجا أو حديثا

تثبيت النماذج األدبية    يعلي هذا الناقد من دور التقاليد والعادات املوروثة يف  :الطاهر أحمد مكي - ب
ظهور األنواع األدبية يف تعاقب زمين دليل بنيِّ على أنّه مثة تقليد يفرض نفسه «فهو يرى بأن . أو اخلروج عنها

م عرب الزمن، ميألونه كّل مرّة بسائل خمتلف، فيغّري شكلها  على املبدعني، حني يصّبونه يف قوالب موروثة، جاء
مة ضروبا، والوعاء واحد يف كّل بتأثري املواّد اليت تصّب فيها، فتصبح املسرحية أنواعا، والرواية أشكاال، وامللح

احلاالت، وهذه التقاليد قد تكون موروثة وتطورت مع الزمن بعوامل داخلية حبتة، أو بتأثريات خارجية من آداب 
أخرى، وقد تكون مستعارة كلها من أمم جماورة، وحيدث يف حاالت قليلة أن تكون من خلق الكاتب نفسه 

وقد يكون للزمن «ذا فالنوع األديب قالب يفرض نفسه على كل مبدع  .)4(»فيخلق العمل األديب شكله اخلاص
دوره يف تشكيله فتتغّري خصائصه الفنية قليال، من عصر إىل عصر، ومن مذهب أديب إىل آخر، وقد يفقد طابعه  

ففي البدء كانت املسرحية شعرا، مث صارت تكتب يف الشعر والنثر، وهي اآلن تكتب نثرا . كلية، وقد ميوت
  .)5(» ...خالصا، وبدأت امللحمة شعرا، مث صارت نثرا، مث ماتت يف عصرنا احلديث

                                                                 
  .1987 دط، دار الثقافة، القاهرة،. مقدمة يف نظرية األدب: عبد املنعم تليمة  )1(
  .1995، 1دار الرتمجة، الكويت، ط. نظرية األنواع األدبية يف النقد العريب: موسى حممد خري الشيخ  )2(
  170ص. 1997ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : النقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل: ينظر  )3(
 .430ص. أصوله وتطوره ومناهجه. األدب املقارن: الطاهر أمحد مكي  )4(
 431ص .املرجع نفسه  )5(
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الشعر، النثر، مث تأيت اخلطابة كنوع : األعمال األدبية إىل ثالثة أنواع كربى" الطاهر أمحد مكي"وقد قّسم 
فالشعر . تأليفه اخلاصولكل نوع من هذه األنواع الكربى أو ما تفرّع عنها هندسته الذاتية و . ثالث مستقل عنهما

الرواية، النثر الفين، النثر التعليمي : أما النثر فأنواعه اهلامة هي. قد يكون ملحميا، غنائيا، مسرحيا، أو تعليميا
  . الرسائل، التاريخ، السرية، املناظرات، الفلسفة، النقد، الصحافة، املقالة، واخلطابة

احث ثالث األنواع الكربى إىل جانب الشعر والنثر، عاد وبعد أن عّدها الب) اخلطابة(أما هذه األخرية 
 .فاعتربها نوعا نثريا، األمر الذي جيعل تقسيمه ثنائيا ال ثالثيا

املؤرخني والنقاد الغربيني يف اعتبار الشعر أقساما رئيسية " أمحد الشايب"جياري : أحمد الشايب -ج
ذلك ــــــــــــلي والشعر اهلجائي فـــــــــآخرين مها الشعر التمثيأما إضافة بعضهم قسمني . قصصي، متثيلي، وغنائي: ثالثة

ما يصّوران شعور الفرد«يدعو  -حسبه- وهو حبه اخلري : رّد هذين القسمني إىل الشعر الغنائي إذا لوحظ أ
والتمثيل يف وهو ينفي وجود القصص . )1(»نقائصالّوه بشتُ غريته على الشعب أو احلياة العامة أن  أو وبغضه الشر

هومر العرب مل يوجد، بدليل أن هذه املادة اجلاهلية نفسها أوجدت القصص بعد «الشعر العريب القدمي فــــ
اإلسالم، وكانت خليطا من النثر والنظم، أما التمثيل فلم يتوافر للعرب عناصره وأسبابه الدينية والفنية وبقيت اللغة 

. يث حني حاول بعض اجملّددين إدخاله على األدب العريب حماكاًة للغربينيالعربية حمرومة منه إىل هذا العصر احلد
والغالب على الشعر العريب هو الغناء، ذلك الفن الذي يصّور العواطف الشخصية ويعتمد على اخليال 

 .)2(» ...التفسريي

. طابة، واحلديثالشعر، اخل: عَرفوا ثالثة أقسام من الكالم -"الشايب"حسبما يذهب إليه - نياجلاهلي إنّ 
ذا ازدهر النثر وكملت األنواع  وملا ظهرت الكتابة كانت الرسائل واملقامات واملناظرة واملكاتبة والقصة والتأليف و

قصصا وغناء ومتثيال، والغناء مدحا وهجاء، ووصف ورثاء «الرئيسية للكالم العريب، حيث نرى الشعر عند الغرب 
مث نرى النثر خطابة ومقالة وقصة ومقامة ورسالة ومناظرة . ثيل فكاهي وحزينونسيب ومحاسة إىل غري ذلك، والتم

، فالنثر إذا ما تناول األشياء عن طريق احلواس الظاهرة نشأ عنه فنان رئيسيان مها )3(» ...وحماضرة إىل غري ذلك
ء عن طريق التفكري املنظم أما إذا تناول األشيا -ومنها القصة والتاريخ والسرية- والرواية  -ومنه الرحالت-الوصف 

والفرق بني الوصف والرواية كما الفرق بني التقرير واجلدل؛ أن الفنني األّولني يصّوران . نشأ فنان مها التقرير واجلدل

                                                                 
 309ص. 1994، 10مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط. أصول النقد األديب: أمحد الشايب  )1(
 .312ص. املرجع نفسه  )2(
 .45ص. نفسه  )3(
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أما العرب فلم يذكروا صراحة أساسا علميا أو نفسيا لتقسيم . الشيء ساكنا، بينما الفّناِن اآلخران يصّورانه متحرّكا
  .فروعه املعروفة عندهم، ولعّل السبب يف ذلك هو انشغاهلم بنقد الشعر وتفضيله على النثرالنثر إىل 

الضوء " خلدون الشمعة"ألقى  "مقدمة يف نظرية األجناس األدبية"املعنون يف مقاله  :خلدون الشمعة -د
خالل منظورين تصنيفّيني على قضية األجناس األدبية يف الرتاث العريب مقرتحا مشروعا أوليا لدراستها، وذلك من 

  :مها التقدمي، وبنية املبَدعات

الدراما، امللحمة : يرسم الباحث احلدود الرئيسية لألجناس األدبية اليت يقّسمها إىل تسعة: التقدمي -1
ويربطها بالعناصر الثالثة املكّونة لألثر األديب . املقامة، احلكاية، القصة القصرية، القصيدة، املقالة، والرسالة ،الرواية

ختتلف األجناس التسعة من جهة املبدِع، من حيث «من خالل العالقة القائمة بني املبدِع، املبدَع، واملتلّقي؛ حيث 
غيابه أو حضوره أو احتجابه أو تضمنه؛ وختتلف من جهة املبدَع من حيث متثيله أو إنشاده أو قراءته؛ أما من 

، غري أن الباحث يتحرّج )1(»املتلقي، فتتمايز من حيث كونه قارئا منفردا أو مجهورا عريضا أو متقبِّال غائبا جهة
من اعتبار املقالة والرسالة جنسني أدبيني، مما جيعل خطاطته التصنيفية ال تشمل كل الوضعيات املمكنة للقول 

 .األديب

كل جنس أديب على حدى؛ بالوقوف أوال عند اخلصائص أي الدراسة التقنية لبنية  : بنية املبَدعات -2
واألجزاء املميزة لكل جنس، مث طرح التساؤالت املنهجية من خالل تطبيق مفهومات شاملة للعمل الفين يف 

 .املرحلة الثانية

وخيلط أنه خيلط بني ثقافتني متمايزتني مها الثقافة العربية والثقافة الغربية، " خلدون الشمعة"ما يؤاخذ عليه 
بني أجناس األدب العريب قدميه وحديثه دون متييز منه بني مصطلحي اجلنس والنوع، جاعال األسس النظرية الغربية 

 .منطلقه ومرجعه يف مقاربة األجناس األدبية العربية

حممد "حتّدث  كان التفاعل واقعا بني أساليب التعبري وأجناس الكتابة ملا: الهادي الطرابلسيمحمد  - هـ
مفهوم األسلوب  : اليت تقوم على ثالثة مفاهيم أساسية هي" أسلوبية أجناس"أمساه  عما "اهلادي الطرابلسي

 .ومفهوم اجلنس، ومفهوم األدبية

                                                                 
  .65ص. نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: عبد العزيز شبيل  )1(
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وخصوصيات استخدام األساليب " أصول األدب النصانية"يبحث الطرابلسي عن  األوليف إطار املفهوم 
يف تصنيف األجناس مبراعاة " ياكبسون"و" تودوروف"من نص أديب إىل آخر مرتكزا يف ذلك على حماولة كل من 

 .األساليب الغالبة

"    ليس معنيا بتحديد ماهية اجلنس األديب"يذهب الباحث إىل أن دارس األسلوب  الثاينيف إطار املفهوم 
لكن أال يعين ذلك ضربا من تبين ". اإلطار املنهجي الذي استقّر عند النقاد"تماد على بل يكتفي مبجّرد االع

 ؟ مفهوم اجلنس حبدوده وشروطه وضوابطه

يشمل اخلطاب العام وليس اخلطاب األديب على وجه اخلصوص فإن الباحث يشري  الثالثوملا كان املفهوم 
مفهوم األجناس حاضر يف «على اعتبار أّن " أجناس اخلطاب"بعبارة " األجناس األدبية"إىل ضرورة تغيري عبارة 

 .)1(»خمتلف النصوص على صعيد اإلبداع حضور أغراض القول فيها أيضا

وخصوصيات استخدام األساليب من نص أديب إىل آخر " أصول األدب النصانية"إن الباحث يبحث عن 
أما . تصنيف األجناس مبراعاة األساليب الغالبةيف " ياكبسون"و" تودوروف"مرتكزا يف ذلك على حماولة كل من 

حرصه على ميزة النص الفرد فذلك أمر ال يؤّكد فرادة أسلوبه ومتّيز خصائصه، األمر الذي ينفي قضية األجناس 
 .من أصلها

قضية األجناس " عبد السالم املسدي"يف إطار دراساته األسلوبية، يعترب  :عبد السالم المسدي -و
، هلذا فهو يدعو إىل ضرورة حتديد مقومات اجلنس األديب )2(»ذات بعد تصنيفي بالدرجة األوىل معضلة«األدبية 

ضمن معيار كّلّي يتّم االحتكام إليه يف ) معمار الصياغة، معيار املضمون، ومعيار الرتكيب(مبزج املعايري الثالثة «
فن اخلطبة، فن اخلرب، أيام العرب، أدب السري استخالص النسيج الذايت املكّون ألجناس األدب العريب النثرية من 

أقاصيص األقوام، مفاخرات القبائل، فن احلكاية، فن الوصية، جنس املناظرات، فن املعارضات، خطب 
مل يننب على مقولة األجناس أصال «كما يذهب إىل أن تصّور العرب لألدب . )3( »املصنفات، وفن السرية الذاتية

ئي مرتبط بنوعية الصوغ الفين، غري مرتبط بطبيعة اجلنس اإلبداعي؛ فكان بذلك تصنيفا وإمنا قام على تصنيف ثنا
، وهذا ما قاد بعض النقاد العرب إىل اعتبار قضية األجناس األدبية مقولة )4(»نوعيا أكثر مما كان تصنيفا منطيا

                                                                 
  .193ص. 1988، 1الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا، ط. حبوث يف النص األديب: حممد اهلادي الطرابلسي  )1(
  .107ص. 1983، 1لبنان، ط -دار الطليعة، بريوت. النقد واحلداثة: عبد السالم املسدي  )2(
  .114 -111ص . املرجع نفسه: ينظر  )3(
  .108ص. املرجع نفسه  )4(
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اث العريب املصّنف نوعيا إىل منظوم حضارية فوقعوا يف مأمث كبري هو إسقاط نظرية األجناس األدبية الغربية على الرت 
ومنثور، متناسني أن خلّو األدب العريب من األجناس األدبية ال ينفي القيم اجلمالية والفنية عنه على الرغم من 

ا تساعد يف الكشف عن بعض . الفاصل الفين البنائي بني الشعر والنثر وعليه، فهذه املقاربة وعلى الرغم من أ
ا تبقى قاصرة لعدم إملامها جبميع جوانبهااخلصائص التقنية    .لألجناس األدبية إال أ

لدراسة قضية  "عبد الفتاح كيليطو"تصّدى  "األدب والغرابة"يف فصل من كتابه : عبد الفتاح كيليطو -ز
كل نوع أديب «أن ب" توماشيفسكي"و" ياوس"ما قال به حيث يذهب إىل  ،األنواع األدبية حنى فيها منحى بنيويا

هذا النوع يتحّدد بكونه اشرتاك جمموعة من النصوص يف إبراز نفس أن ، و )1(»خاصا به" أفق انتظار"يفتح 
فإن انتماءه للنوع األول ال يتضّرر، أما إذا كان إخالال ) الثانوية(إذا كان خروج النص عن العناصر  ؛العناصر

 .من ذلك النوع، وقد يولد بذلك نوعا جديدابالعناصر األساسية املسيطرة فإنه كفيل بإخراجه 

تصنيفا آخر لرتاث األدب العريب يعتمد فيه على حتليل عالقة املتكلم باخلطاب " كيليطو"يف دراسته يقرتح 
 :أي إسناد اخلطاب مما يوّلد أمناطا خطابية أربعة

  ...ليديةالرسائل، اخلطب، العديد من األنواع الشعرية التق: املتكلم يتحّدث بامسه. 1«
  ...احلديث، كتب األخبار: املتكلم يروي لغريه. 2
  .املتكلم ينسب لنفسه خطابا لغريه. 3
إما ال يفطن إىل النسبة املزيفة فيدخل : هنا حالتان. املتكلم ينسب لغريه خطابا يكون هو منشئه. 4

 .)2( »اخلطاب ضمن النمط الثاين، وإما يفطن إىل النسبة فيدخل اخلطاب ضمن النمط األول

حيث يتفرّع . اخلطاب الشخصي، واخلطاب املروي«: وتبعا لذلك خيتزل هذه األمناط يف منطني اثنني مها
 . )3(»منسوب وغري منسوب، مث يتفرّع املنسوب بدوره إىل نسبة صحيحة أو زائفة أو خيالية املروي إىل

الذي حيتويه " اجلنس"مهمال مصطلح " النوع"إن الباحث يف قراءته البنيوية للرتاث العريب خيتار مصطلح 
باعتباره حيتوي أنواعا عديدة، أما دراسته فيقصرها على السرد أساسا مما " النمط"ويضّمه كما يؤّكد على مصطلح 

 .جعل نظرته خمتزلة، تفتقد للعمق والشمول

                                                                 
  .25ص. 2006، 3املغرب، ط -دراسات بنيوية يف األدب العريب، دار توبقال، الدار البيضاء. األدب والغرابة: عبد الفتاح كيليطو  )1(
  . 30، 29ص. املرجع نفسه  )2(
  .30ص. نفسه  )3(
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الشعر إىل أن األدب العريب قسمان كبريان مها " شكري عزيز املاضي"يذهب  :شكري عزيز الماضي -ح
والنثر، حبيث يوجد كّل واحد إىل جوار اآلخر ويأخذ كّل منهما طريقه يف جماالت التعبري اليت تنبع من طبيعة كّل 

أما أنواع النثر فهي املسرحية، القصة بفرعيها . للشعر أنواعه وهي الغنائي، امللحمي، الدرامي، والتعليمي. منهما
 . اع أخرى مثل املقالة وترمجة احلياة واخلاطرة، إضافة إىل أنو )الرواية والقصة القصرية(

غري أنّه يقّر بأّن الشعر العريب القدمي مل يعرف الشعر الدرامي واملسرحي، وإمنا كان غنائيا يستجيب 
  ملتطلبات البيئة الصحراوية البدوية غري املستقرة، كما مل يعرف القصة بنوعيها إال حديثا بعد كفاح عنيد وشاقّ 

ا غربية فإنه وملا كانت ن ال يضري أدبنا العريب افتقاره لتلك األنواع األدبية اليت ظهرت يف أوروبا، فلكّل جمتمع «شأ
 .)1(»مساته وخصائصه وبالتايل أنواعه األدبية

ا  "شكري عزيز املاضي"يستعرض  نظريات ومواقف غربية خبصوص قضية األنواع األدبية، ليحكم عليها بأ
على تباينها تستند إىل الفلسفة املثالية، خبالف نظرية االنعكاس اليت ترتبط حباجات مجالية اجتماعية؛ ويستدّل 

ا بظهور املدينة بأن نظرية األنواع هي  وأمام حقيقة التعّدد النوعي يقرّ . على ذلك بفّن الرواية اليت ارتبطت نشأ
 .ال يصّنف األدب وتارخيه حبسب الزمان واملكان بل حبسب بنية أو تنظيم أنواع أدبية متخصصة مبدأ تنظيمي

ذا احلكم دون البحث عن إجابة  ما ومها السؤالني الّلذينلقد اكتفى  ملاذا وجدت األنواع األدبية؟ : صّدر حبثه 
ذا سّجلنا على الدراسة عدم وضوح منهجها واكتفائها باالقتباس من وما هي أسس تصنيف األنواع األدب ية؟ و

 . املناهج الغربية

قضية األنواع " رشيد حيياوي"يستعرض " مقدمات يف نظرية األنواع األدبية"كتابه يف   :رشيد يحياوي -ط
، حتّدث عن الثالثية األسرية "أرسطو"و" أفالطون"األدبية يف تطورها بدءا باجلهود اليت وصلت إلينا فيما خلفه 

ا من أقدم قضايا الشعرية) امللحمي، الغنائي، الدرامي( ثالثية اليونانية عند العرب أما عن هذه ال. مؤكدا على أ
املنزلق املنهجي االعتقاد بضرورة توفر أدب ما على نوع من األنواع ينتمي زمانا ومكانا ألدب «فهو يرى أنه من 

وختضع . والذي تدلّنا عليه نظرية األنواع، أن النوع األديب ال ينشأ إال يف جدلية وتفاعل مع اجملتمعات. آخر
وقد كانت ثالثية . اجتماعية قد ال تساعد على منوها إذا هي نقلت إىل جمتمع مغايراألنواع يف ذلك خلصوصيات 

انتقلت فيما بعد إىل اجملتمعات األوروبية اليت كان فيها ما . امللحمي والغنائي والدرامي بنوعيه، ثالثية يونانية صرفا
فكّل جمتمع خيلق أنواعه أو يعّدل . ولكنها توقفت يف تفّرعها دون أن تصل لألدب العريب. يهّيء لذلك االنتقال

                                                                 
  .85ص. حماضرات يف نظرية األدب: شكري عزيز املاضي  )1(
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وعليه فإن هذه األشكال ال جيب أن ُتدرس يف إطار النظرية  )1(»من أنواع أخرى حىت تكون مناسبة لرؤيته اجلمالية
ا «اليونانية األرسطية للمسرح ولكن يف إطار نظرية لألنواع العربية؛  فإذا أخذنا السري الشعبية على اعتبار أ

ا تفتقد ألغلب عناصر الرواية كحوارية أو حىت كوحدة »روايات«  »كمالحم«وإذا أخذنا تلك السري ... سنجد أ
إذ  كتبت هذه السري بلغة نثرية يغطيها أحيانا طالء . فسنجد أن أول خاصية تفرق بينها وبني امللحمة هي الشعر

ة لباقي العناصر املضمونية اليت قد وهي إذا وجدت منظومة عند بعض املغنيني الشعبيني فستظّل مفتقد. فين
ويف مقابل ذلك، وجدت يف األدب العريب أشكال سردية متعددة بوسع نظرية لألنواع العربية . جتمعها بامللحمة

  . )2(»وحدها أن تدرسها

يف بعض الدراسات الغربية، أشار إىل أن النوع " النوع"ورود مصطلح " رشيد حيياوي"وبعد أن استعرض 
ا، وتِبعا لذلك يفّرق يتغري من ح قبة حلقبة بسبب تغري العالقات بني األنساق اليت تكوِّن تلك األنساق يف حّد ذا

والنوع . النمط هو النموذج واملثال الذي خيتزن جمموعة من السمات األسلوبية«بني النوع والنمط والنص؛ حيث 
  )3(»جز أو املظهر امللموس للنمط والنوعأما النص فهو املن. هو املتصرف بطريقة أو بأخرى يف تلك السمات

  .تعددا يف األنواع، وهنا تتبدى صعوبة إقامة تصنيفا منطقيا صارما لألنواع وعليه فتعدد النصوص يستتبع بالضرورة

نظرية األغراض الشعرية عند " رشيد حيياوي"فقد عاجل " األنواع واألغراض. الشعرية العربية"أما يف كتابه 
، مشريا إىل أهم االجتاهات النقدية العربية القدمية اليت اعتربت األغراض يةاألدبالقدماء يف ضوء نظرية األنواع 

فبعد أن أسند أهم االصطالحات كما . ها أو تداخلهاتصنيفات للشعر، وعاملتها بذلك معاملة األنواع يف متييز 
فن، ضرب، بيت : من تلك االصطالحات ما يلي«أطلقها النقاد العرب القدامى على األغراض تبّني له أن 

مما يفصح عن أّن  )4(»وهي اليت أطلقوها على األنواع األدبية األكثر متيزا. جنس، نوع، صنف، قسم، ركن، تنوع
  . د النقاد العرب القدامى ال ينفصل عن التقسيمات اليت أخضعوا هلا الشعر باعتبار أغراضهعن" النوع"مصطلح 

للقول بأن الشعر يتيح " حيياوي"يذهب ) اخلطابة والرسالة والشعر(ويف مقابلته بني األنواع األدبية الثالثة 
حتّددت اخلطابة  كذلك يف مقابل النمط وقد «وقتا للتأمل أكثر من اخلطابة اليت تأيت غالبا مرجتلة غايتها اإلقناع 

ا توظف مكونات البالغية كميا ونوعيا إىل حدٍّ ما. الشعري ا ال تذهب يف ذلك مبا خيرج النص اخلطايب . إذ أ أل

                                                                 
  .54ص. مقدمات يف نظرية األنواع: رشيد حيياوي  )1(
  .55ص. املرجع نفسه  )2(
  .8ص . نفسه  )3(
 .60، 59ص. 1991، 1املغرب، ط -األنواع واألغراض، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء. الشعرية العربية: رشيد حيياوي  )4(
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، لكن العالقة بني اخلطايب والشعري مل تكن أبدا عالقة تضاد، بل )1(»عن وضوحه وحتقيقه غاية اإلفهام واإلقناع
يف مؤلَّفه " ابن سينا"لتقارب بينهما قدميا، وقد أشار إىل هذه العالقة الفالسفة املسلمني كــــ كان الوعي با

" البيان والتبيني"يف " اجلاحظ"، "تلخيص اخلطابة"يف " ابن رشد"، "كتاب يف املنطق"يف " الفارايب"، "اخلطابة"
  ".منهاج البلغاء وسراج األدباء"يف " حازم القرطاجين"و

الرسالة منطا آخر إلجناز اخلطاب األديب لقيت عناية كبرية بسبب مكانتها اإلدارية " حيياوي"ويَعتِرب 
ختتلف اختالفا كبريا عن النمطني الشعري واخلطايب من حيث نوعية اجلمهور وأداة «والسياسية خاصة، وهي 

. كما يأخذ املنشئ فيها أمهية تتجاوز أمهية املرِسل إليه  )2(»التوصيل وبناء األسلوب وحىت طبيعة املضمون أحيانا
لكنهما . والرسالة واخلطابة ختتلفان عن الشعر يف أن الوظيفة الشعرية ترتاجع فيها لتهيمن الوظيفة اإلبالغية«

ة ختتلفان عن بعضهما من هذه الناحية، فهذه الوظيفة يف اخلطابة قد يتوصل إىل حتقيقها مبساعدة عناصر إضافي
ذا الدور كما يذهب   )3(»تعود إىل تشخيص اخلطيب، أما يف الرسالة فإن اللغة والكتابة وحدمها جيب أن يقوما 

م كرسالة وتوجه إىل شخص العالقة بني الرسالة والشعر ليست عالقة تنافر وتضاد، فالقصيدة قد تفه«إىل أن 
وعليه فالتَّـــَناوُع  )4(»لة أو شائعة فيها على األقلبل قد تستعري بعض الصيغ اليت هي من خصائص لغة الرسا. حمّدد

على دمج الشعري  الشكل واملوضوع، وهذا ساعدبني الشعر والرسالة واخلطابة وصل درجة كبرية على مستوى 
  . والنثري يف قالب واحد

اثني الغريب من األعمال اجلادة اليت حاولت التأصيل لقضية األنواع األدبية يف الرت " رشيد حيياوي"أحباث 
والعريب، غري أن تقسيمه ليس سوى إعادة لآلراء السابقة، مع اقرتاح تصنيفات مغايرة ال خمالفة، كما أنه كسابقيه 

  . جيعل للشعر املكانة األرفع بني األنواع األخرى

هيمنة الشعر على كالم العرب القدامى حالت دون إىل أن  "سعيد يقطني"يشري : سعيد يقطين -ي
بالفنون واألجناس األخرى، غري أن اشرتاطهم لثقافة الشاعر بضرورة إحاطته بكّل علٍم جعل الشعر  اهتمامهم

كما يذهب إىل أن هذه األجناس واألنواع تتحّول تبعا للتغّريات التارخيية والثقافية . رافدا ملختلف األجناس واألنواع

                                                                 
 .120ص. األنواع واألغراض. الشعرية العربية: رشيد حيياوي  )1(
  .126ص. نفسهاملرجع   )2(
  .127ص. نفسه  )3(
  .128ص. نفسه  )4(
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ا مما يؤثّر يف تسميتها وتص ّورها، حيث ال ميكن التفريق بينها إال بفضل العناصر لكل مرحلة، بل وبتغّري الوعي 
 . املهيمنة والسمات املمّيزة

امسا جامعا منه ينطلق لرصد األجناس واألنواع شرط توّفره على حّد " الكالم"يف دراسته جيعل سعيد يقطني 
 :تحليل الكالممعقول من درجات القبول لدى املتلقي، وعليه فإن الناقد يعرض ثالث مبادئ يراها كفيلة ب

  .مبدأ الثبات؛ يتحّدد يف العناصر اجلوهرية الكامنة يف اللسان العريب، وجند هذه املقولة ترتبط باجلنس -1
فكّل . مبدأ التحّول؛ أي التحّول يف العناصر البنيوية املاثلة يف اللغة العربية، وهذه املقولة ترتبط باألنواع -2

ا البنيوية عن بعضها البعض، وإن اشرتكت يف البعد اجلنسي يتضّمن جمموعة من األنواع ختتل«جنس  ف صفا
هذه األنواع الفرعية اليت تتحّول بتحّول الشروط التارخيية والثقافية منها األصلية؛ القريبة إىل . )1(»الذي جيمعها

ا وطبيعتها مثل لة اليت تتجّسد يف أخبار ومنها الفرعية؛ املتحوّ . اخلرب، احلكاية، القصة، والسرية: األجناس يف ثبا
 .الظرفاء والعشاق واحلمقى، حكايات الصاحلني، املقامات، السري الشعبية، وجممل األنواع اخلربية

مبدأ التغّري؛ أي االنتقال من حالة حلاالت أخرى تسجل يف الكالم، وهذا املبدأ يرتبط باألمناط على  -3
األنواع يف تطّورها التارخيي، وكّل ما يطرأ عليها من مسات جيعل خمتلف الصريورات اليت تتعّرض هلا «اعتبارها 

  ، والرحلة اليت يرتدد تصنيفها بني السرية الذاتية"كليلة ودمنة"، كقصص احليوان مثل )2(»بعضها يتمّيز عن بعض
والنوع املنتمية  التاريخ، أو اجلغرافيا، وعليه فاّتساع صفات الكالم يف الزمن هو الذي يصعِّب حتديد اجلنس ،القصة
 .إليهما

أساسا للتمييز " الصيغة"اعتماده على مفهوم " يقطني"وعلى غرار النقاد الغربيني السرديني بوجه عام، يؤّكد 
ا  -حسبه-بني أجناس الكالم العريب، على أن ذلك  ال يعين استنساخا لألصول الطبيعية الثالثة اليت قال 

من حماولة رصد طرائق متثيل األحداث بواسطة اللغة، كما جند يف البويطيقا  ال ننطلق«إننا : الغربيون، فهو يقول
 )3(»فالصيغة نراها كامنة يف طرائق التمثيل الكالمي بوجه عام. إننا ننطلق من منطلق مغاير متاما. الغربية

بواسطة السرد ، فتحاكي أحداثه »نص العامل«تغدو  -يف األول-يف كون اللغة «فاالختالف بني املوقفني يكمن 

                                                                 
  .184ص. 1997، 1مقّدمة للسرد العريب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط. الكالم واخلرب: سعيد يقطني  )1(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .189 ص .نفسه  )3(
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أو احملاكاة، بينما، يف الثاين، يغدو التمثيل الكالمي عاملا مستقال بذاته، ال حياكي العامل اخلارجي بقدر ما يشّكل 
 .)1(»عاملا موازيا له وخمتلفا عنه

فإنه  )2(»إما أنه يقول شيئا، أو خيرب عن شيء«باعتماد مفهوم الصيغة، وعلى اعتبار أّن مرسل الكالم 
القول واخلرب، وباختالف األداة يتفرّع القول إىل جنسني : صيغتان كلتامها تتحققان بواسطة النظم والنثر مها تتحّدد

مها الشعر واحلديث، ويتفرّع اإلخبار كذلك إىل جنسني مها الشعر واخلرب، على أن االختالف بني احلديث واخلرب 
د أن كّل كالم العرب يندرج ضمن إحدى األجناس ما جعل الباحث يؤكّ . ال يلغي التداخل بني القول واخلرب

 . الشعر، احلديث، واخلرب: الثالثة املتكاملة واملتداخلة

  حينما جعل من اللسان مبدأ الثبات، من اللغة مبدأ التحّول، ومن الكالم مبدأ التغّري " سعيد يقطني"
ط، فإن هذا التقسيم يوحي بالتناقض مع ما وجعل اللسان مبثابة اجلنس، اللغة مبثابة النوع، والكالم مبثابة النم

 .مث يعتربه بعد ذلك منطا" جنسا أكرب"استند إليه يف منطلق حبثه حينما اعترب الكالم 

وإذا كان زعمه بأن ذلك التقسيم جامعا، فإننا ال جند تربيرا لتقسيمه األنواع إىل أصول وفروع سوى حماولته 
الغربية، ولعّل السبب نفسه هو الذي جعله يستنتج بأن كل كالم العرب  إجياد تقسيما ثالثيا مياثل فيه النظرية

 .يندرج ضمن ثالثة أجناس ال خيرج عنها هي الشعر، احلديث، واخلرب

)" قراءة مونتاجية). (الشعريات املقارنة(األجناس األدبية يف ضوء "يف كتابه  :عّز الدين المناصرة -ك
ينطلق الباحث من إشكاالت التجنيس األديب الغريب يف إطارها النظري ليصل إىل أن االختالط مبدأ أساسي يف 

فاجلنس األديب، ال يستطيع الزعم أنه نقي متاما من االختالط مع األنواع األخرى، كما أنه «األدب والفنون عامة، 
ة تتداخل، بل تتداخل مع الفنون، كالفن التشكيلي ال يستطيع أن يستمّر متشرنقا على نفسه، فاألنواع األدبي

وقد ينتج عن هذا االختالط  . وهكذا تستفيد األنواع األدبية من األشكال الفنية... والسينما، واملوسيقى مثال
ألن اهلوية األصالنية ال متحو  )3(»نوع أديب جديد، لكن النواة الصلبة للهوية، تظّل تقاوم االندماج واالندثار

 .ا تلقائيا لصاحل هوية أخرى دون مقاومة؛ إن االختالط ال ميحو آثار األصلنفسه

                                                                 
  .131ص. جدلية احلضور والغياب. نظرية األجناس األدبية يف الرتاث النثري: عبد العزيز شبيل  )1(
  .190ص. مقّدمة للسرد العريب. الكالم واخلرب: سعيد يقطني  )2(
. 2010، 1األردن، ط - والتوزيع، عمان، دار الراية للنشر )قراءة مونتاجية). (الشعريات املقارنة(األجناس األدبية يف ضوء : عز الدين املناصرة  )3(

 .73ص
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ومبا أن األجناس تّتجه حنو هويات مفتوحة ومتيل لالندماج يف هويات كربى، فإنه يقرتح امسا جديدا هو 
هو مستقبل اختالط األجناس، لكن مشكلة الكشكولية، تتصف «معتِربا أّن هذا األدب " األدب الكشكويل"

ا جمموعة من اخلطابات األدبية وغري األدبية اليت ميكن وصفها بأربع صفات االنفصال، واجملاورة، وعدم : بأ
ورغم املتعة اليت خيلقها هذا التنافر والتبعثر بسبب الطرافة والتعّددية، إال أن النظرة . االّتساق، وغياب الوحدة

ألن صفة الكشكولية أبدا لن تطغى أمام آليات التحول  )1( » ...لوحدانّيتها كنوع مستقّل، تبقى موضع شك
والتغّري واالنفتاح، هلذا وأمام هذه املشكلة العاملية القدمية، احلديثة، واملستقبلية اليت مل ولن ُحتسم أبدا فإنه البد من 

 .حكم على اهلوياتاستقصاء درجات السيطرة؛ املواصفات املركزية، أو بتعبري الشكالنيني الروس القيمة املهيمنة لل

مع إغفال اخلطابة  ) الشعر امللحمي، الشعر الدرامي، والشعر الغنائي(احتفى النقد الغريب بثالثة أجناس مها 
كجنس أديب نثري، أما النقاد العرب فقد قّسموا الكالم إىل جنسني مها الشعر والنثر، مل يعاجلوا النثر، بل ظّلت 

إخل أنواعا فذلك يدعوا إىل .... أما اعتبار املدح واهلجاء واحلكمة. اعر وشعرهاجلهود النقدية حتوم حول ثنائية الش
ا يف احلقيقة أغراضا  .جتديد مفاتيحهم، أل

وملا كان النوع األديب يّتسم بقدرته على اجلمع بني الثبات والتغّري النسبيني، فإنه بذلك منتج ثقايف يرتكز 
لقد حصل تداخل عجيب بني أشكال التعبري الفنية، برزت . الية املتغّريةعلى مقوليت العنصر املهيمن والعناصر اجلم

حتّوالت كربى يف طرائق القول، ظهرت األنواع اجلديدة كما لو كانت إعادة إنتاج، تأثرت األنواع األدبية والفنية 
ر بني األنواع األدبية فانفتحت القصيدة املعاصرة الغربية، العربية، واجلزائرية على فضاء التجريب باحلوا. ببعضها

 .والفنية داخل منطق التعّدد واالختالف

 

  

                                                                 
  .72ص). قراءة مونتاجية). (الشعريات املقارنة(األجناس األدبية يف ضوء : عز الدين املناصرة  )1(



 

 

  

  

  

  

 الفصل الثاني

 تداخل الشعر مع الفن التشكيلي



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ê×éÓjÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

80 
 

ا ذلك التحويل والتخليط يف  تعّرف استخدام جمموعة من املواد املختلفة، املادية «الفنون التشكيلية بأ
ا  حتديدا، اليت مل يكن هلا معىن قبل أن يستخدمها الفنان، وإّن الفنان بتشكيله اخلاص هلذه املواد احليادية يف ذا

يسبغ على هذه املواد قيمة مغايرة مل تكن هلا، واألهم أن يطبعها بطابعه اإلنساين، ويسمها  أو املفتقدة للمعىن،
، فتتحّول )1(»مبيسمه اإلبداعي اخلاص الدال عليه، واملعّرب عن قيمته يف حلظة تارخيية معينة، وظرف اجتماعي بعينه

إىل وحدة قيمّية متناغمة، منسجمة  تلك املواد الغفل اخلرساء بفعل تكوينها وفق نسق معني وتنظيم خمصوص
 .ومتناسقة ختاطب العقل والروح والوجدان يف آن معا

ولـّما كان الفن الشعري يعتمد على اللغة أداة للبناء فإنه كان حباجة إىل مواد الفن التشكيلي ليضاعف 
ظ على حدوده املرسومة، كما مل يستطع الشعر احلفا.طاقاته التعبريية ويرفع مقولته الشعرية إىل درجة داللية أعمق
العالقة بني الفّنني مقررة منذ القدم، أدرك وجودها عدد . مل يعد جنسا نقيا مطلقا ميتنع عن آليات الفن التشكيلي

حنو التجسيم احلسي  وانزع حينماالقدمي  عراء العرب منذالشغري قليل من املفّكرين والنقاد، كما أدرك وجودها 
؛ بإخراج الفن الشعري الذي يبىن على الصورة الفنية القائمة على ما يشبه الرسم والتصويرالبصري ملعاين الشعر في

أو مستحضرة يف  ةعرع يف أحضان األشكال واأللوان، سواء أكانت منظور تنبت وترت «الوصف والتخييل وجعلها 
حتت مسميات مثل  يف مراحلها املختلفة أشكاال شعرية شىت تقعالثقافة العربية ، كما شهدت )2(»الذهن
أما حديثا اخل، ...الشعر اهلندسي، قصيدة الصورة، القصيدة التشكيلية املوشح، ، املخمس،، املشجراملسمط

انزاحت الكتابة الشعرية العربية ومنها اجلزائرية عن اعتيادية الرؤية والتشكيل حمّققة زحزحة مجالية على  فقد
كيف استلهم الشاعر اجلزائري : التجربة الشعرية اجلزائرية فإننا نتساءلوحنن نقرتب من . مستويات تشكيلية رحبة
؟ هل استطاعت  ؟ ما هي حدود العالقة بني الفنني وهل التعالق بينهما بلغ حّد التماهي تقنيات الفن التشكيلي

ا هتكت بالغة  -الكتابة الشعرية اللغة لتعّوضها التشكيلية أن حتافظ على قوة اللغة وجزالتها وفخامتها، أم أ
 ؟ ببالغة الصورة

                                                                 
 .46، 45ص. 2005، 1لبنان، ط -نقد اإلبداع وإبداع النقد، دار الفكر اللبناين، بريوت. الفن التشكيلي: كلود عبيد  )1(
 .59ص . ، دت4التفسري النفسي لألدب، دار غريب، القاهرة، ط: عز الدين إمساعيل )2(
  قصيدة عربية تتألف من مقاطع وأدوار، وكل مقطع أو دور يتألف من أربعة أشطر أو أكثر مّتفقة يف القافية ما عدا الشطر األخري فإنه «: المسّمط

معجم املصطلحات : جمدي وهبة، كامل املهندس. »الشطور األخرية األخرى يف مجيع املقاطع أو األدواريستقّل بقافيته املختلفة مع احتاده فيها مع 
 .365ص. 1984، 2مكتبة لبنان، بريوت، ط. العربية يف اللغة واألدب

  ترتاوح أبياته طوال بني ذات املقاطع األربعة وذات املقاطع العشرة حبيث  ]عصور االحنطاط=بعصر املمالك[نوع من القصائد ازدهر « :المشّجر
      ويالحظ أّن املشّجر يف الشعر العريب احلديث خيتلف عن هذا، إذ يكتب البيت األصلي يف اجلذع . تبدو القصيدة يف شكل جذع شجرة له فروع

 .367ص. املرجع نفسه. »ل مع ما يف الورقة بيتا فرعياأو الغصن، وكل كلمة منه تشكّ 
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  :النصي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرةالتشكيل : األولالمبحث 

 اتعرب حدوده التشكيلية يف عالق الداّل اخلطيّ يولِّد النص املعّد للقراءة تنظيما خاّصا للفضاء، حيث يوزَّع 
بصرية عرب تشكيالت ذات أبعاد تكوينية خمتلفة فتكتب املادة اللغوية للنص يف صورة  جدلية مع فراغ الصفحة

متداخلة، ومتعّددة؛ مثل الكتابة وفق أمنوذج اخلط اهلندسي أو األفقي أو املتعرّج، تطويع كلمات القصيدة إلنتاج 
أشكال هندسية أو أيقونية، الكتابة خبط اليد واالستفادة من إمكاناته الّزخرفية، أو العمل على جتسري العالقة أكثر 
بني الشعر والفن التشكيلي بتطعيم البنية الّنصية مبفردات الفن التشكيلي وخباصة الّلون بكل صيغه وأبعاده اجلمالية 

مسافة "وكّلها تشكيالت تَـّم القبض عليها وجتريبها من أجل جتاوز الّنمطية الّشكلية والّتعبريية وخلق ... والتعبريية
إحساسا عميقا باملتعة  -على السواء- للشاعر والفنان واملتلقي نح اليت متَ  "الفجوة"وأ" الدهشة"أساسها " توتر

  .والسعادة والشعور بالتسامي

   :ي الهندسي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرةطالتشكيل الخ: األولالمطلب       

ا  تتفاوتاليت  يشّكل احلرف بسواده الضاغط على بياض الورقة نظاما حمّدًدا من اخلطوط من حيث قدر
فاخلطوط مبختلف أشكاهلا على سطح  . واالنسجام بني الّذات املنِتجة والّذات املتلقِّية على إحداث التناغم

املنفتحة  )1(»حتّولت مع تنامي اخلربة اإلنسانية إىل هويات يعربِّ من خالهلا اإلنسان عن ميوالته«اللوحة / الورقة
نة يف تلك لفكرة املتضمّ ااملبدع بني حضور الكلمة بتشكيلها اخلطي مع على الّالحمدود، شرط أن يوازن هذا 

 .الكلمات

  :ةجوالمتعرّ  ةوالعمودي ةاألفقي ةالخطي اتاالتجاهبالتشكيل الشعري األبيض واألسود وهندسة  -والأ

ميكننا تقّصي هندسة التشكيل الشعري باخلطوط، بالوقوف عند اجتاهات اخلطوط األفقية، العمودية 
واملتعّرجة على النحو الذي تشكِّل يف بنائها الكّلّي نظاما حمّددا يقوم بوظيفة الربط بني األجزاء بعضها ببعض يف 

 . وحدة كّلية متجانسة

أوجاع صفصافة "هندسة التشكيل الشعري باخلطوط يف ديوانه على " يوسف وغليسي"فقد اشتغل الشاعر 
 : ُيصّوب الشاعر البيت" وقفة على دمنة احلب املوؤود"يف قصيدة . على مستوى مساحتني" يف مواسم اإلعصار

  » يفيض فؤادي من تدفِّق نبِعه                  فتسمو دموعي اكلّسحاِب لمتطَرا «
                                                                 

  .       175ص. 2009، 1لبنان، ط - املغرب، بريوت -املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء. آليات اإلقناع والداللة. الصورة اإلشهارية: سعيد بنكراد  )1(
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شاعر باالندفاع
الجتاه اخلطي 
)مسعت صدى
الجتاه اخلطي 
وانكسار لبؤرة 

  .واالطمئنان
ما االجتاه اخلط

وكل .والالتوازن
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إىل األع
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ليبلغ الر

مسبًقا 
شغلت

 اجت
الش
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مس(
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 الرأسي يبدو 
يف نفسه  دادا
يشري إىل  -ا

تشّد كل ليت 
النزالق، عدم 

            

ن اخلط نفسه 
وبدال من أن 
 ليوحي بنوع 
ط يف احلقيقة 
 يقرن احلسي 

آخــــــــر؛ بـــــــــأن 
دة املعجميــــــة 

.     208ص. 2
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اخلط «ضها، 
امتد سي حيسّ 

كان أم عموديا
شكل الزاوية ا
 السقوط، اال
                   

والتعبريي، ألن
ريع وغريزي، و
ميم مرة أخرى

واخلط. مما يقّرره
الذي  )2(»ري

مظهــــــــرًا آ -ـــــة
كّونـــــات الوحــــــد

2006دط، اهرة، 

...........  ‚i

 

 الصورة وغرض
إىل اخلط الرأس

أفقيا ك -يم 
طة واحدة فتش
راب، العنف،

  ".الوداع"هو 

ن التشكيلي و
شياء، أنه سر
 جسم التصمي
وحي بأكثر مم
ختزال التصوير

ضــــــــوع الدراســـــ
صــــــل بــــــني مك

القا عامة للكتاب،

.............
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هتها إىل حمور
د حني ينظر 

اخلط املستقي 
تندفع من نقط

باالضطرساسا 
نفسي الذي ه

دية بني البناءين
ند أطراف األ

يدخلمتاما، ل
فة انتقائية، ويو
ه نوع من االخ

 الشـــــــــعرية موض
ّم مبوجبـــــه الفص

الع ث، اهليئة املصرية
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نشيج الو"قصيدة 

املشاهد ووجه
املشاهد ؛ ألنّ 

.)1(»سبته إليه
 واملائلة اليت ت

متنح إحسمنا 
سبب املفّعل الن

عالقة االمتداد
ّيب وحّساس عند
طة الصحيحة 
 شيء ذو صف
وع ما، أي أنه

  

يف املدونــــــــة -
يــــــتم« تـــــدرُّجي 

دار الفكر احلديث 

.............

رشدت عني 
ولبه يف الطّ ارِ 

خلط نفسه ونس
طوط املتعّرجة

إ -"ج الوداع
طر الداهم بس

قني يؤّكدان الع
عصّيب« -"ريد

كسر يف النقط
وهو قبل كل  

اء موضوع  إل
 .ي بالتشكيلي

طر املكتــــــــوب 
طر يف شــــــكٍل 

     

.ة يف الشعر العريب

............

ا أر ط واجتاها
قي الذي يسا
 الذايت يف اخل
حلسم، أّما اخلط

نشيج"قصيدة 
لّالتوازن، واخلط

شعريني السابق
هربرت ري"ك 

طريقه، فإنه ينك
. معة املتضامة

رة جدا وجمردة
قعي والشعري

أخــــــــذ الّســــــــط
كّونـــــات الّســــــط

                       

القصيدة التشكيلية
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توازن اخلطوط
من اخلط األفق
 هذا االنفعال
 والصالبة واحل

كما يف ق-ت 
، ااالرتباكرار 

النموذجني الش
 أشار إىل ذلك
 مستمرا يف طر
شكال املتجّمع
 وسيلة خمتصرة

 بالواي والذايت

وميكــــــــن أن يأ
ر وتُفتَّــــــت مك
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فــــــــإن حركــــــــة ي
واملس - مــــــــائال
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ثر الكلمات ب
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ل مــــن الوحــــدات
واألفــــــراد... ء

م ال ي ماعي إ

"يف قصيديت 
ي، أما النقاط

:       لشاعر

        

  

  

  

  

 

                        

الشكل: مد املاكري
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عرب عن واقع 
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عد أن سّجله 
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ىت، يف قصيدة 
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مات معينة، تع
فالوسا. تابتها
عّمق بعتالذي 

ن الشكل املتع
اجتاهات شىت

007، 2جلزائر، ط
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ورات أرتيستيك، اجل
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ماهلا يف اللغة الدارج
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.............

يف ديوانه" هويب
 عليها، هو طر
 هو الطريقة ا

"ب والكلمات
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 الرايس، منشورات
دراسة نقدية"فضاء 
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............
  :يقول )1(

عز الدين ميه
جلزائر، وتركيزه 
زائر، والصمت
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("الباب"صقة 

ع"إن الشاعر 
عي ساد يف اجل
حياتيا يف اجلزا

  .بصريار 

"يف الديوان و 
كية يف التفكري
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  ...  هيا اهلامم

  ...لسعيد

  ..ٔايّـنا؟   
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كالي  :الدين ميهويب
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أغنية شع :رق ملول
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ويف ملص
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  األزرق
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  رٔايس يركب رٔايس                       

  أكيس مئال أكيس                       

  وهجـي يتدحرج مثكل 

  فوق حصاد الزرع املذبوح،

  اي ملول ... ٔاّهيذا أالزرق-

  كنا نبيك يف قارعة الشوق

  ونطوق زندهيا

  بعناقيد ادلمع أالزرق

  ...اقط ٔامواجاونسّ                  

  ...ٔامواجا                                 

  يف عينهيا العشـبيتني معا                                 

  اكنت الرحي تلكلنا ابدلهشة

  وحساابت املسك                                

  وتقدلان جشرا                                

  .من ربيع البوادي البعيدة                                                      

  ...مل نُك نذكر شيئًا

  ...كنا منسجمني جتاه حدود القلب نسري

  مل نك نذكر غري خطاان

  ختفق يف غاابت احلمل

  أكفئدة العشب املذبوح
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  وبقااي وجه شهرايري ذابل                           

  التصقت عيناه                                 

  .)1(»  فوق رضحي منيس                                     

اخلطوط اهلندسية املتعرجة متثل نوعا من الثورة اللغوية اليت تعلن عن بدائل مساعدة للداللة «هذه  إنّ 
كمصدر أساسي للتلقي هنا، باإلضافة إىل أن تناثر اللغوية، ورمسها على هذا النحو يفرض حقيقة الرؤية البصرية  

هذا التفتيت يفرض نوعا من التأين على املتلقي، القارئ ... د أكثر من طريقة للقراءةالكلمات ميكن أن يولّ 
عن الصراع الدرامي  االنزياح السطري املتعرّج يف فضاء النص الكتايبهذا قد كشف و ، )2(»املبصر، واملبصر القارئ

رأسي يركب رأسي، وجهي يتدحرج مثلك، نّساقط (الذي يعيشه الشاعر، كما كشفت عنه األسطر الشعرية 
حيث لعبت هذه البىن دورا فعاال يف جتسيد الصراع النفسي  )، كانت الريح تقلدنا بالدهشة..أمواجا.. أمواجا

  .والكشف عن حركة الذات الداخلية

كانت القصيدة  :البنائي للكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرةهندسة التشكيل ود و األبيض واألس -ثانيا
يف شكلها التقليدي تُنزَّل تنزيال على بياض الصفحة الذي ال يقبل إال التساوي بني الشطرين يف كل األبيات مع 

القصيدة الرتاثية العربية ذات النظام البييت املعروف خلقت شروطها التواصلية ترك مساحة زمنية بني الشطر واآلخر، 
ا  ا اخلاصة على املستوى السمعي أساسا«وكّرستها يف ذهنية املتلّقي العريب، وال شك أ    قد خلقت شكل حمار

قصيدة، مع وجود ذلك وما هاتان الصفتان العريضتان املتساويتان صدرا وعجزا يف ال. مث املستوى البصري ثانيا
النهر من الصمت أو البياض الذي يقطعهما يف الوسط إال صورة لذلك الشكل النموذجي الذي امتازت به 

وهو شكل يستمّد خصائصه البنائية من مكّونات اإلنسان العريب احلياتية . وبصريا قصيدة الرتاث مسعيا
املعاصر بأن ُغلِّب التحرير على اإلنشاد  كان التحريك الشكلي ولـّما تغّري الّذوق اجلماّيل للّتلّقي  .)3(»والنفسية
 .مبراحله

انتقل الشاعر املعاصر من الشكل  :الحرالشعر  الشعر العمودي و هندسة التشكيل في المزج بين - أ
ظيف التقليدي الذي يناسب الرتابة والتعبري عن املعىن بشكل خطايب إىل الشعر احلر الذي مينح أكرب حرية يف التو 

                                                                 
       .9، 8ص. دط، دت ،حتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائرشعر، مطبوعات ا. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة  )1(
  .      332ص. القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب: حممد جنيب التالوي  )2(
.    2006، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط. فلسفة اإليقاع يف الشعر العريب: علوي اهلامشي )3( 

  .  13ص 
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يبقى اجلمع بني الشكلني حماولة شكلية جديدة تربز فرق التعامل التحريري مع بياض الصفحة «واالستحضار، لــــ
ففي الشعر احلر يسيطر بياض الصفحة فتنسحب الكلمات يف حرج يوازي بُعد التذّكر واالستحضار الغائم، ويف 

 . )1(»حلماس والنزعة اخلطابيةاجلزء التقليدي يسيطر األسود على بياض الصفحة حتت وطأة ا

 ات بعواطفها العميقة ورؤاها البعيدةحركة الذّ  من النصوص الشعرية اليت جنحت يف الربط املتقن بني
يف املزج بني " يوسف وغليسي"حماولة الشاعر ومكونات اللغة يف تراكيبها املخصوصة ومساحتها الّتخييلّية 

جيد نفسه بني شكلني يف عامل نفسي واحد ال يستطيع إال التعبري «هذه إنه يف جتربته  .الشكلني العمودي واحلر
وقد يتفاجأ ... معا، وهذا يربر مقدرة الشاعر يف التعامل مع البناء ويف إخراج دواخله بأي طريقة كانت بالشكلني

ذا التجاور لكنه سرعان ما يكتشف أن النص حلمة واحدة وأن هذا التواشج بني املبىن  )2(»متلقي النص الشعري 
 .املعاصر واملعىن واملغىن ليس سوى مظهرا من بنية شاملة يتأسس عليها النص الشعري

نصادف التمازج بني الشكلني العمودي واحلر يف القصائد " أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار"يف ديوانه 
اهلجرة إىل بسكرة، على عتبات الباهية، وقصيدة وموسم " زليخة"تراتيل حزينة من وحي الغربة، طالق، أنا و(

، هذه األخرية اليت متّيزت بانسيابية فّياضة؛ حيث بدأ الشاعر قصيدته خبمس أبيات عمودية على )فجيعة اللقاء
وزن البسيط يف املقطع األول، ليعود يف املقطع السادس إىل تقنية املزج بني العمودي واحلر يف إطار املقطع الشعري 

 :حد، يقول الشاعرالوا

  ...قريبني يف البعد كنا «

 !!!بعيدين يف القرب رصان 

 ملاذا ملاذا بوادي الرمال التقينا

 !   ملاذا كصبح وليل، مكوج ورمل، تعانقنا مث افرتقنا ؟

 !  ملاذا بفج الوداع التقينا ؟

  !ملاذا بدٔاان ؟ وكيف التقينا ؟

 !ملاذا بدٔاان ؟ وكيف انهتينا ؟

                                                                 
  .    297ص. القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب: حممد جنيب التالوي  )1(
   . اجلزائر -قسم اللغة واألدب العريب، جامعة جيجلجملة تصدر عن النص والناص، . التجريب يف الشعر اجلزائري املعاصر :حممد الصاحل خريف  )2(
  .9ص. 2005، 2004مارس  -، أكتوبر3-2: ع
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 !الفراق افرتقنا ؟ملاذا قبيل 

  ...حمالْ ...حمالٌ ! .../ ملاذا ؟!   ملاذا ؟

  ..» اللّامذا«وتشـتد جذوة تكل 

 ..وجيرفين سـيل ذاك السؤال 

  متزقين حرية أالنبياء ،،

 ..حيارصين لغز ذاك احملال 

 : ومن حرييت

ــــــــــراب   يشــــــــــيب الغ

ـــــــــــذوب احلجـــــــــــر     ي

  

ـــــــــــوح العنـــــــــــادل   تن

ـــــــــــــوتر   ـــــــــــــوح ال   ين

  

  يضـــــــــــــّج أالنـــــــــــــني

  الّضـــــــــــــجريـــــــــــــّنئ    

  

ـــــــــــار ـــــــــــيض البح   تف

ــــــــــــر   ــــــــــــبيك املط   في

   
 وعّرافة احلي تقرٔا يف كفّي املرتعش 

                         .)1(» »القضا والقدر«سطور 

لقد بلغ الشاعر ذروة جتربته التشكيلية يف تعامله مع الشكلني ضمن البناء التشكيلي للنص الشعري الواحد 
التجريب الذي ال خيلو من املغامرة، حني يتشابك كّل من إيقاع البيت وإيقاع وهو ما حيّول التجربة إىل نوع من  «

فو... التفعيلة  . )2(»إىل التناغم، وتصبو إىل حتقيق االنسجام، ليتحقق هلا شرط اإلبداع يف بنية نصية واحدة، 

ضـــــات التناق أمـــــا الســـــبب الـــــذي جعـــــل الشـــــاعر يعـــــّرب بالشـــــكلني معـــــا ويف آن واحـــــد، فهـــــو دأبـــــه يف صـــــبّ 
الــــيت أحــــدثها الــــزمن علــــى نفســــيته عــــرب تشــــكيل فــــين تشــــكيلي هــــو نفســــه يّتســــم بــــالكثري مــــن التنــــاقض، الشــــكل 

ــــا- العمــــودي بســــواده -هــــو شــــكل تقليــــدي يعــــرب عــــن املاضــــي الســــعيد، أمــــا الشــــكل احلــــر  -بســــواده املــــوزع أفقي
 .   فهو الشكل احلديث املعرب عن احلاضر األليم -املوزع عموديا

                                                                 
  .39، 38ص. 1995، 1شعر، دار إبداع، اجلزائر، ط. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي  )1(
  .192 ص. فلسفة اإليقاع يف الشعر العريب: علوي اهلامشي  )2(
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 منطية النظام 
ندفاعا خدمًة 

 ليست لعبة 
غط على فراغ 
 من مساحة 

زينب "شاعرة 

    
فعيالت قليلة 
من الشعر إىل 

اليت تزداد  )3(
 هذه الصور 

سيد املوقف  

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

 والتحرر من 
ا اند افع كلما

يض واألسود
بسواده الضاغ

لمر الذي قلّ 

تقول الش" داد

تف تقف عند 
رئ أنه خرج م
(»دة املتالحقة

 سيطرته على
) األسود(ت 

...........  ‚i

 يف االنعتاق
تتد النثر اليت 

حت لعبة األبي
 والذي يشري 
 البيضاء، األم

رثية لقارئ بغد

لكتابة اليت ال
ىت ليخّيل للقار
 الصور املتعدد
د بسط النداء
 سيطرة جعلت

      

.............

9 

خّلقت الرغبة
ال إىل قصيدة 

املعاصرة أضح
وتربر متاسكه 
 فراغ الصفحة

 

مرث"ة الديوان 

رعتها بتدّفق الك
 يف إيقافه حىت
الصفحة تلك 
ذا فقد ت، و
سيطر عليها 

  
. 68، 67ص. 2
  

.............

90

: طريقة النثر
لتفعيلة ووصوال

 . وتتابعه

يدة اجلزائرية 
شكل النثري و
 فوق سكون 

 .)1(»وصفي

من القصيدة 

    
املوصوفة وسرع
فع التفعيالت
 على بياض ا
ّررة مخس مرات
 الصفحة وتس

.      320ص. 
2010، 1زائر، ط

 .    298ص . 

.............
ي الكتابة بط
دءا بقصيدة ال
سرعة احلدث

 اجلديد للقصي
ع اندفاعية الش
رضت نفسها 
س والتدافع الو

)2( )26(رين 

ق األحداث 
 اندفاعا ال تنف
سرعته وسيطرته

املكّر) أيها(و 
 تأكل بياض

     

ية يف الشعر العريب
 الفضاء احلر، اجلز
ية يف الشعر العريب

............
التشكيل فية 

ائية بد رية ال 
ذي يستسلم لس

نائي شكيل الب
كرة تتناسب مع
نٍف وحركٍة فرض
ت وطأة احلماس

سادس والعشر

عن تالحق«رة 
دفع الكلمات
األسود من س

)يا(يت النداء 
 الكتابة اليت 
                       

القصيدة التشكيلي 
شعر،. قارئ بغداد

القصيدة التشكيلي 

êÞ^nÖ]  .......

 

هندسة - ب
 أشكاال شعري
د الوصفي الذ

مع هذا التش
هي فكر« بل 

حة بتدافٍع وعنف
املنسحب حتت

يف املقطع الس
  ":ج

عّربت الشاعر
تد امتدادا وتند
ويزيد التدافع ا
ها بتصدر أدايت
ة مع طريقة
                        

: مد جنيب التالوي
مرثية لق: ب األعوج

: مد جنيب التالوي

]<Ø’ËÖ]

تيبالرّ 
للمشهد

جمانية،
الصفح
الفراغ ا

األعوج

وإمنا متت
النثر، و
حيويتها
املتدافعة
            

حمم   )1(
زينب  )2(
حمم   )3(
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وعرائس  األقراح،أمهات متألقات جيمعن الدمع مئونة ملا سيستجد من ...(ليتناسب ذلك مع النهاية السيئة لــــ 
 ).متشبثات بقوس قزح يوزعن اآلهات بني احلياة واحلياة

أبعاده اإلحيائية والرمزية  قصيدة النثر قد راهنت على ترسيمها البصري وحمموهلا الفكري واجلمايل بكلّ 
سود اليت لعبة األبيض واأل ، خاصة معق نوعا من التواصل العميق واملستمر مع فكر املتلقي ووجدانه وعينهلتحقّ 

 .ة للقراءة ال لإلنشادجزءا من األبعاد الداللية املهمة هلذه القصائد املعدّ  أصبحت حبقٍّ 

النرب البصري عبارة عن تشكيل خطي لبعض الوحدات داخل  :في النبر البصريهندسة التشكيل  .ج
املتلقي هلذه العالمة مبا يهدف الشاعر من وراء ذلك، إىل شّد انتباه «النص الشعري، ببنٍط مسيك، أسود داكن، 
 .ليسّجل الصوت تسجيال بصريا )1(»حتمل من مضمون يوّد الشاعر الرتكيز عليه

يف أحجام األشكال اخلطية ومسك األسطر «القصيدة اجلزائرية املعاصرة يف بعض مناذجها تقّدم تنّوعا 
     الشعرية، وهذا املظهر، ميكن اعتباره منبّـًها أسلوبيا أو نربًا خطيا بصريا يتّم عربه التأكيد على مقطع أو سطر 

فإن دوره اإلحيائي يقارب الدور الذي يلعبه النرب يف اإلجناز الصويت  ومن هذا. أو وحدة معجمية أو خطية
هنا إىل أن الوحدات املنبورة، قد تكون مقطعا مندجما يف سياق النص، أو سطرا مندجما يف مقطع  ونشري... للنص

يُـِربز أمهية استحضاره وفائدته  )2(»أو وحدة معجمية معزولة ومنفردة حبجمها أو مسكها داخل فضاء منفصل
 .اإلشباع اللوين باألسود الداللية يف النص

الطاقات اإلحيائية املضاعفة " ملصقات"يف ديوانه " عز الدين ميهويب"استثمر الشاعر  :نبر الكلمة - 1ج
للكلمة الشعرية بشكل الفت، وخاصة مع الكلمات البؤرية اليت أخذ يرّكز عليها داخل البناء الكلي للمقول خبط 

 ":موبوء"أسود مسيك بارز من أجل حتميل النص الشعري دالالت جديدة تزيد من حيويته، يقول يف قصيدة 

 :قال يل اجلراح يوما «

 ٔانت موبوء«

 ..وال حل سوى برت احلواس

 ٔاوجدمت يف أالمر.. قلت ماذا

                                                                 
. 2010، 1األردن، ط - عون، عماندار البداية ناشرون وموزّ  ،توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )1(

  .      226ص
  .    237، 236ص. مدخل لتحليل ظاهرايت. الشكل واخلطاب: حممد املاكري )2(
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 ؟مساس

  ال تقنط فهذا أالمر موكول ٔالحصاب: قال

 ..القياس

  ..العنيٕان ٔانمت فقأمت هذه : قلت

  مفن بعدي يصدق؟

  ..املعقوَف  ٔانفئاو جدعمت 

 من بعدي حيقق؟

 ..أالذنٔاو برتمت هذه 

  يدقق؟مفن بعدي 

 ..الكفٔاو قطعمت هذه 

  مفن بعدي يصفق؟

  -هو ٕان يُقطعْ  - لساينو

 .  )1(» مفن بعدي يعلّق

  ل نربا بصريا من خالل حجم اخلط ومسكهمتثّ ) مساس، العني، أنفي، األذن، الكف، لساين(فالكلمات 
وهي وحدات يف ارتباطها الداليل ال خترج عن السياق النصي الذي يعرب عنه الشاعر؛ وهو فقدانه لكل احلواس 

 .بسبب الوباء السياسي الذي جيّرد الفرد من هويته ومن خصوصياته اجلسدية األصيلة

محمد الدره، (فقد رسم الشاعر بالنرب البصري خريطة واضحة املعامل " قرابني مليالد الفجر"أما يف ديوانه 
، موشي، طخ، حيفا، آريك، ليلي.. رام اهللا، األقصى، حيفا، الفلسطيني، الحجارة، االنتفاضة، القدس، طخ

، نيرون، هوالكو، أريك، صبرا، سيناء، بن غوريون، بيروت، أنريكو، رام اهللا، إيالت، سالومي، كاليغوال
س، جنين، آيات، الضفة، ناتانيا، أوراس، الشام، الرافدين، الخليج، النيل، المغربي، العريش، السويس، نابل

النقب، العرب، الجنوب، صيدا، لبنان، إرم، عاد، الالذقية، أبها، إربد، الفيحاء، القدس، الكاف، الجهراء، 
البصرية املرتامية عرب صفحات الديوان هذه املدركات ). النجف، صنعاء، السرت، الفيوم، الجزائر، والجوالن

                                                                 
  .    40ص. ملصقات: عز الدين ميهويب  )1(
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نتماء القومي 
ة وحتديدا يف 
لداكن الذي 

حات السوداء 
 املسّجلة، أما 

وعليه . )2(»ا
ية الناجتة عن 
جاء يف املقطع 
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 عنها، إّن اال
 يف بيئة عربية
داد؛ األسود ا

املساح«: قوله
 احلركة البانية 
ياهد عمال بنائ
ك احلركة الباني
ديوان، فقد جا

  :)3(صورة

    .  

...........  ‚i

 القضية املعربَّ
دموية وقعت 
معا بلون احلد

 والسوداء بقو
ا مشكَّلة من 
نفتحة ال تشه

عن تلك" عوج
 كثرية من الد
 موّضح يف الص

.17ص. 2000 

.............

9 

وين صورة عن
صه بأحداث د
وقلمه وتلونا م

 قصيدة 
 بواسطة 
ث تكّرر 
حة خطية 
 ما قورن 
يف شكل 

حات البيضاء
ا  وبناؤها، أل
قّدم مناطق من

زينب األع"عرة 
يف مواضع ريب
كما هو )فرج

، 1ف، اجلزائر، ط
  

.............

93

لت على تكو
خ ويوّثق نّصه
فانفطر قلبه و

يف )1("ودار
ينبض، وذلك

لقصيدة، حيث
قصيدة يف لوح
ري بارز إذا 
 والذي جاء يف

املساح" ملاكري
خلق األشكال 
ا تق سكون أل

للشاع"  بغداد
باخلط املغرت 

الفرمفتاح صبر 

منشورات االختالف
 .      237ص 

.............
عمل)  وأماكن

يستنطق التاريخ
صورة وصوتا ف

اخلضر شو" 
ث ومتثّله حّيا ي
ا بؤريا داخل 
اية الق ى بعد 
فعل بنرب بصر
 هذا الفعل، 

املحممد "سِّر 
يتّم داخلها خ
رب مساحات س

مرثية لقارئ "
وال واليت كتبت
صبروا فإن الص

     

شعر، م. ب الندى
.ل لتحليل ظاهرايت

10    .  

............
اء، أشخاص،
لشاعر فراح ي
عن املآسي ص

 .والّ 

تكز الشاعر
سرتجاع احلدث
 احتل موقعا 
كّرر مرة أخرى
رتكيز على الف
ي يرتكز عليه

 .سفل

يفس : السطري
 نشاط وفعل ي
لعمودية فتعترب
ري يف ديوان 
ل، حكم، أقو

اص( :قوهلا) 3

                       

ت املعىن يتبعها كتاب
مدخل. ل واخلطاب
0ص. قارئ بغداد

êÞ^nÖ]  .......

 

أشيا(شري إىل 
 فّجر قرحية ال
عني، لقد عّرب 
 من هذه الدو

ارتك وقد     
على اس" جليا

الذي) أذكر( 
 عشر مرة، ليك
ية مت فيها الرت
ح الغائر الذي
مركوز حنو األس

النبر  - 2ج
 تعترب مناطق 
ات البيضاء ا
ّرب النرب السطر
ني آيات، أمثال

39( ني والثالث

                        

شبهات: ضر شودار
الشكل: د املاكري
مرثية لق: ب األعوج

]<Ø’ËÖ]

واليت تش
العريب 
فلسطني
ينبعث 

نوستاجل"
الفعل 
إحدى
تشكيلي
بالسطح
مثلث 

األفقية
املساحا
فقد عّرب
تضمني
التاسع 

            
اخلض  )1(
حممد  )2(
زينب  )3(
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وكأني بك وقد رفع (، )77ص( )حسبي اهللا ونعم الوكيل(: كما نسّجل نربا سطريا يف األقوال
) ال تتبرأ من لحمك حتى ولو كان مرا(، )122ص( )وال من يشرح لك صدرك(، )77ص) (الحجاب

ذه الطريقة الفنية وقد عمدت الشاعرة إىل التشكيل  ).175ص( )العقل رسول الحق(، )152ص( اخلطي 
  .إلثبات حضور الذات العربية وفاعليتها املنِتجة ثقافيا

على إحدى األسطر الشعرية " عز الدين ميهويب"الذي طبقه الشاعر  التقليباتكما ميكن اعتبار نظام 
كلمات اجلملة الواحدة للّتأكيد على أمهية فعل مبثابة نرب بصري يف شكل خمتلف؛ حيث عمد إىل تقدمي وتأخري  

 . حمّدد

يصّور لنا جمدنا املنهار يف شكل وردة سقطت من يده، متمثال فعل السقوط بأشكال «" سقوط"يف قصيدة 
ا، فإن نتيجتها ... لغوية متعددة ا وحىت أسبا فكما أراد أن حييل فنيا على أن أزمتنا مهما تعددت أشكاهلا وجتليا

ألن  )1(»، ويف تلك مندوحة عن تضييع الوقت يف جتسيم األزمة على حساب البحث عن خمرج لنا منهاواحدة
 :يقول. الفعل قد حتقق

  سقطت من يدي وردة «

 من يدي سقطت وردة

  وردة من يدي سقطت

 وردة سقطت من يدي

  سقطت وردة من يدي

 ..ال هيم

 .  )2( » !ولكهنا سقطت

يف قصيدة  الشاعر ألن األحزان واملواجع مستمرة، وهذا ما جعله يقولالوردة ال زالت تتحرك بني يدي 
 ":رحيانة الدم"

 

                                                                 
  .       14ص. ملصقات: عز الدين ميهويب: ديباجة، ضمن :يوسف وغليسي  )1(
  .     86ص. ملصقات: عز الدين ميهويب  )2(
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 رمبا طلعت وردة من يدي «

 رمبا وردة طلعت من يدي

 رمبا وردة من يدي طلعت

  رمبا من يدي وردة طلعت                                 

 رمبا من يدي طلعت وردة

 .)1(»رمبا طلعت من يدي وردة 

، فهو يوحي مبعىن إجيايب؛ وهو األمل واالستبشار بعودة )السقوط(على خالف فعل ) الطلوع(أما فعل 
 . الفرح وطلوع الفجر

ا " زينب األعوج"توظِّف الشاعرة  :النبر المقطعي - 3ج مرثية "الّنرب البصري واملخافتة البصرية يف ديوا
خطني متباينني األول عادي، أما الثاين فينسجم مع من خالل حجم اخلط ونوعه؛ إذ تستخدم " لقارئ بغداد

الشاعرة قوة الصوت وجهارته وشدة نرباته بالتأثري البصري  ضتعوِّ حيث ، اللحظات احلامسة يف إنتاج املعىن دالليا
ذا . الذي حيدثه تلّقي اخلط املغريب ميكننا رصد صيغ توزيع متباينة، على مستوى النص الواحد، حبيث تقدم «و

 املواقع اكتساحا خطيا للفضاء األبيض، يف حني تقدم أخرى اكتساحا أبيض للفضاء املكتوب، يف صورة مدّ  بعض
فقد ُبين املقطع السابع  )2(»وجزر حبيث تنتج داخل الفضاء النصي الواحد عالقات متعّددة وخمتلفة بني املساحتني

 :كما يلي   )3( )67(والستون 

                                                                 
  اجلزائر، دار هومة، اجلزائر، دط - شعر، منشورات أصالة، سطيف.عوملة احلب عوملة النار ويليها كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(

  .    24ص. 2002
  .    238ص . مدخل لتحليل ظاهرايت. الشكل واخلطاب: حممد املاكري  )2(
  .    162، 161ص. مرثية لقارئ بغداد: زينب األعوج  )3(
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وأصدق تعبريا 
شكيلي يقّدم 

ورا كبريا يف تثبيت 
  .     يته للعراق
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احلّجا"ر اسم 
لى القوة التأثري
ءها النفسي و

 أبلغ تأثريا، و
ومبظهرها التش 

جاز، وقد لعب دو
عند واليت -غة وقوة

...........  ‚i

ألفقي ومع ذكر
ه، للتأكيد عل
ين مبوجبه فضا

أكثر جاذبية،
"خضر شودار

د يف الطائف باحلج
ضح فصاحة وبالغ

.............
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 يف االجتاه األ
ألمهية مضمونه
قطعي كي تبين

 مظهرا آخر أ
األخ"اعر للش 

 . النصي

وقائد عسكري ُولد
اليت تنض - الشهرية 

.............
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 إال أن احلركة
لكاتبة عليه أل

املقرة إىل النرب 
 . 

زائرية املعاصرة
" عنكبوت"ة 

وثيقة بالسياق 

؛ سياسي أموي و)
 مأخوذ من خطبته

.............

كلّي عمودّي، 
قطع رّكزت ال
 جلأت الشاعر
لتارخيي املأثور

بة الشعرية اجلز
قصيدة. األول

ية هلا عالقة وث

     

)ه95 -41" (ي
ا  شاعرة يف قصيد

............

 وفق بناء هيك
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فه البتار، وقد
لق مع القول ا
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ج بن يوسف الثقفي
ل الذي ضّمنته الش
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ُنِسج املقطع 
ها مع النرب البص
ه اخلالدة وسيف
ء النصي املتعالق

قد يأخذ ا   
اللة النص منه
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احلجاج"هو  :اجُ جَّ 
والقول. ولة األموية
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الفضاء

عن دال
السواد 

 

            

   َجالح
أركان الد



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ê×éÓjÖ]<àËÖ]<

ري حجم اخلط 
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رات، مع تغيري
على البنية الك
، فكان النص
 يف معرفة أكث
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...........  ‚i
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76.  

.............
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يف الصفحة املق
ليجعلها ه" ت

ئ، وجعله يتم
ء، بدافع الفض
 بأنه نسيج خ

تراتيل حزين" 
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حية اإلمجالية ف

بيضاء »موت«
ويف كل احل. 

6ص ". ي املعاصر
                  

.............
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ابة القصيدة يف
ى شفري الوقت
لتأثري يف القارئ
ند بعض القراء
نا يف تشكيله

ث من قصيدة

فضهو الألّول 
برسم تشكيلي«
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 الفنان قّدم احل
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.            33ص 

.............
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سهو على"ص 
دد إلحداث ال
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 املقطع الثالث
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دراسة نقدية"فضاء 
ص .واسم اإلعصار

............
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ة األوىل للنص
ذا العد تابته 
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  .نة
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اخلطفقد أعاد 
 حجم اجلملة
جعلته يعيد كت
للنص األصلي
 املوازي، عند 
ط سواده بدكن

النموذج الثاين
واملعنون بـــــ "ي

  

  

  

  

  

يتشّكل فضاء
ر فيه إىل جتسي
ن النص، والرس
 فالشاعر قّدم

ن كلمة حياةم
ت يف الوسط ك
تصر للموت 

                        

فض: د الصاحل خريف
أوجاع: ف وغليسي

]<Ø’ËÖ]

وتكبري
النص ج
موازيا ل
النص 
الضاغط

وغليسي

الشاعر
أكرب من
موت،
بكثري م
تضّمنت
ذا ينت

            
حممد  )1(
يوسف  )2(
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؛ فالسندباد هو )1(»تأكيد، وبعث جديد له، وهذا ما حاول الشاعر أن يربزه من خالل تشّبهه بالّسندباد والعنقاء
  .رمز للمغامرة والبحث الدؤوب عن عامل االمتالء واخلصوبة، أما العنقاء فهي رمز للتجّدد واالنبعاث بعد املوت

  الطاقات احليوية للغة خلق الشعر اجلزائري املعاصر أشكاال جديدة شبيهة باألجسام احليةباالعتماد على 
هلا طواعية احلركة التمدد والتقلص والضغط بالرتكيز اللوين باألسود الذي يستلقي على بياض الورقة بالتصويب 

 للسواد بالنرب اخلطي على اخلطي يف اجتاهات سطرية أفقية أو عمودية أو متعّرجة، وقد يستمر الضغط اللوين
مستوى الكلمة أو السطر أو املقطع، وكلها إمكانات فنية تشكيلية تعمل كمنبهات أسلوبية بنائية تنتصر للعني 
على حساب األذن لتنطبع القصيدة يف الذاكرة كصورة حتمل أكرب الدالالت املمكنة بأقل وسيلة لسانية تعبريية 

  . متاحة

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
                                                                 

  .72ص ". دراسة نقدية يف الشعر اجلزائري املعاصر"فضاء النص نص الفضاء : حممد الصاحل خريف  )1(
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   :بالشعر في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة التشكيل الخطي: الثانيالمطلب       

اجلمايل يف إثراء صفحة الديوان تشكيليا  أثره -يف بعدها البصري مادة للبناء-لخط املعتمد على اللغة ل
معني قد يكون هندسيا  تقوم اهلندسة التشكيلية يف هذا احملور على اعتماد األسطر الشعرية لبناء شكل . ودالليا

وعلى صعيد تشكيلي آخر، قد يعمد الشاعر فيشّكل قصيدته خبط يده، أو يكّلف . كما قد يكون أيقونيا
خطّاطا ماهرا بإجناز تشكيالت خطية وزخرفية مستفيدا يف كل ذلك من اإلمكانات الفنية والذاتية للخط العريب 

  .    راءة والّتأّملمن أصالة وعراقة، وهو األمر الذي حيّقق جذبا للق

معرفة الشكل وأمهيته يف الفن التشكيلي يقود حتما إىل الرباعة يف  :باألشكالالتشكيل الخطي  -أوال
لقد أدرك الشاعر اجلزائري . تنظيم العناصر املختلفة املتاحة للشاعر للتعبري عن أحاسيسه ومشاعره وكوامنه الداخلية

إلدراك احمليط املباشر، وهو األساس الذي يقوم عليه استحضار  الشكل هو املدخل األساس« املعاصر أنّ 
أدرك أيضا أن أفضل األشكال هو ما ينسجم مع الذات يف تناغم مجايل . )1(»التجارب السابقة وأشكال الكون

ليس أمرا اعتباطيا، بل عملية خاضعة «قصيدته أو يضّمنه إياها  وفقهمثري، هلذا كان اختياره لشكٍل ما يبين 
، سواء تعّلق األمر )2(»لسلسلة من املقتضيات من أمهها استثمار الدالالت اليت ُتسند عادة هلذا الشكل أو ذاك

 .باألشكال اهلندسية أو األيقونية

 بعد مجايل، جترييب، وجتريدياملثّلثة واملربعة واملستطيلة والدائرية ل اهلندسية اشكلأل :التشكيل الهندسي - أ
. اإلشارية ويعّمقها عندما تلتحم هذه األخرية مع اإلحساس بتلك األشكال نفسيا واجتماعيا الداللة اللغوية يفّعل

زينب "على اعتباره شكل هندسي وّلد تشكيله الفين ظاهرة أسلوبية عند الشاعرة  وإننا سنركز حديثنا عن املثلث
 .ة وتعّرب عنها دالليا وتشكيليااليت محّلته طاقات تعبريية ورمزية حتيل إىل الفكر " األعوج

تنّوعت الصورة التشكيلية للمثلث بدرجة مثرية لالنتباه، من استخدام  "زينب األعوج"الشاعرة  أكثرت
ا؛   مسّطحا ،سواء كان مبتورا أو صحيحا، متطاوال مسحوبا أو مضغوطا املثلثإن  املثلثات وتعّددت هارمونيا

، متطابق الساقني، متساوي األضالع متعاكسني هرمني، يف شكل بزاوية معينة اأو مقلوبهرمّيا جليا أو مضمرا، 
شكل هندسي يشري إىل العالقات املنطقية وحييل على الفكر «ذي القاعدة العلوية، قائم الزاوية، إنه يف كل هذا 

                                                                 
  .     172ص. آليات اإلقناع والداللة. الصورة اإلشهارية: سعيد بنكراد   )1(
  .      175ص. املرجع نفسه   )2(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ê×éÓjÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

100 
 

إىل الصالبة ن من زوايا تشري دائما ويكفي أن نشري من جهة ثانية إىل أن األشكال اليت تتكوّ . والرتكيز
  .الطموح، الرتكيز على اهلدف، والقيادة، )1(»واحلسم

ا بقاعدة سفلية وعلوية يف فضاء الصفحة الواحدة قول الشاعرة يف هرمي شكالمن النماذج اليت أخذت 
 ):36ص(، ) 12(املقطع الثاين عشر 

  )أ(الشكل اهلرمي                          !                                                        
  ال                                                                                     

  اخلباء حامين                                                                
  )ب(الشكل اهلرمي                       و                                                          

  ال                                                          
  مضارب العشرية                                                                

  )ج(الشكل اهلرمي  و                                                                               
  ال                                                         

  بيت اهلزائم                                                    
  ما زلت مرمية عند العتبات                                               

  )د(الشكل اهلرمي                        !                                                         
  ٔاان                                                         

  رهينة احملال                                                   
  رهينة اخلضوع رهينة اذلل رهينة الاحامتالت                                      

         
  بقاعدتني سفليتني) ه(الشكل اهلرمي                    !                                                         

  هنا                                                        
                     01القاعدة         ٔانمكش دودة يف همب الارجتاجات                                        

 02القاعدة     ٔاخرق طقوس التربج بفاقع أاللـــــــــــوان                                    
                                                                                

                                                                 
  .      177ص .آليات اإلقناع والداللة .الصورة اإلشهارية: سعيد بنكراد )1(
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 دليل على أن

سف( مزدوجتني 
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  .      177ص
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ةل اخلواء وحةل
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شكيل املثّلثات
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رمي على اعتبا
ر قيمة وأمهية 

الب رأس املثلث
مر ال مفر منه
ىل احلياة القوي

ككلمة"  !فن

شـــــــــــبهات"يوان 
للشــــــــاعر" دى

 ريشــــــة اخلطــــــا
ــة نصـــــــــــــــوص 
ـــــه األمـــــر  ى ب
صــــــــــائد يف لوح

ا"ا، فقصـــــيدة 
                       

ت املعىن يتبعها كتاب
آليات . اإلشهارية
  .       نفسها

êÞ^nÖ]  .......

 

             
             

             
             

             
  

اختيار وسإن 
عدم احلياد و  

رة للشكل اهلرم
لفريدة األكثر

قالأما ان .)1(»
النقسام هو أم

يرمز إىل«فإنه  
الكف"وما ، )2(

يف الـــــــــــد     
ا كتــــــــاب النــــــــد

مل تكتــــــف " ر
بكتابــــــــــــــ" ـاب

ـــــل تعـــــدّ  ب، ب
م بعــــــــــض القص
 شـــــكال معينـــــا
                        

شبهات :ضر شودار
الصورة : د بنكراد

جع نفسه، الصفحة

]<Ø’ËÖ]

      
      
 

      
      
      

اجملتمع
الشاعرة
الفذة ا
»الراهنة
وأن اال
)الثاين
»احلياة

يتبعهــــــــا
شــــــودار
خطـــــــــــــــ

فحســـــب
ترســــــــــيم
تأخـــــذ 
            

اخلض  )1(
سعيد  )2(
املرجع  )3(
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كيل هندســـــــي 
ن اللوحـــــة إىل 
ــــارة  فيهمــــا عب
ــرتني يف كـــــال 

اليت ترادف  
قة بني الدال 
ني خصائص 

ء بني املتلقي 
ن التنافذ بني 

 الشاعرة فيه 
 وأشكال غري 
 مما يؤشر إىل 

  
والذي يقوين 

 لينجيهم من 

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

ص يف تشـــــــكي
حـــــة لتعـــــود مـــــن
ضــــلع األكــــرب ف

مـــــ "الراعـــــي"ن 

Iconicus(
وم فيها العالقة
 ذلك الربط بني

فجوة اجلفاق 
أعلى درجة من

البناء شحنت
فيات متعددة 
ع يضلِّل أكثر 

ائه الكلي األ
ريته يف السفينة 

...........  ‚i

ـــــــذلك الـــــــنص ة ل
ــنص إىل اللوح
ــــائمني، الض ني ق
تكـــــرار العنـــــوان

s(شتقة من 

حدة اليت تقوم
 األيقوين هو 

لتضييق يف حماولةٍ 
ضمن حتقيق أ

وين متصاعد ا
 عبارة عن كيف
 التعدد والتوزع

يف بنا-صوري 
ع شتات عشري

.............

10 

 فهـــــــي إعـــــــاد
ذهب مـــــن الـــــ
ــــني متقــــابلني لث
واحـــــد، مـــــع تك

ة األصل مش
هي تلك الوح
يكون التمثيل 

يف يل البصري
مزاجها حىت تض

 ذو نسق أيقو
عالمات  ب،

يبني بني ذلك 

ني الصويت والص
وهو جيمع" وح

.............

02

ـــــــة ، أمـــــــا الثاني
قـــــراءة الـــــيت تـــــذ
 يف شــــكل مثل
خـــــط ســـــطري 

التينية" أيقونة
َمثّ فاأليقونة ه
ة، ويك س املشا

 .ة

 آليات التشكي
تند لرؤيتها ومز

شكل ) 61ص
اسق وال تناسب
رسم غائر ال يب

صني التواصليني
نوح"ء بتشظي 

.............
ي،ص الشـــــــعر 

مـــــن خـــــالل الق
ســــخ للقصــــيدة 

ءت يف خ جـــــا

أ"الكلمة  :ي
ومن َمث. ماثلة

ريا على أساس
يقتها اخلارجية

مجيع " ألعوج
تست س واحد

  

ص(، )23(ن 
س بينها أي تنا
ها ونثرها يف ر

عالق بني النصني
وعا من اإلحياء

............
ـــــــنص وىل هـــــــي ال
حيـــــث يظهـــــر م
ــــكيل هــــو نسـ
ــط القصـــــيدة 

كيل األيقوني
ة واملم ين املشا
مسعيا أو بصر
ها الصورة وحقي

زينب ا"شاعرة 
صوصا ذات نفس

 . سطح الورقة

الث والعشرين
كاال شىت ليس
لمات مت متزيقه

 الرتكيب والتعا
قد أثار نو -نة

êÞ^nÖ]  .......

 

مـــــــرتني؛ األو ت
ط القصـــــيدة ح
 أن هــــذا التشــ
قطوعـــــة تتوســـــ

  .ن

التشك - ب
Im(وتعين ،

وع املمّثل له 
ل اليت تتضّمنها

الشاستثمرت 
مت نصقدّ  ،ئ

، املوضوع، وس

يف املقطع الثا
ل متطرف أشك
ة، حروف، كل

  .حمددة

غري أن لعبة 
يف شكل سفين

]<Ø’ËÖ]

ـــــــت كتب
يتوّســـــط
ــــنص  ال
عـــــن مق
اجلزءين

)ago
واملوضو
الدالئل

والقارئ
الذات،

وبشكل
منتظمة
داللة حم

يظهر يف
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 التأكيد على 

ل أيقوين آخر 
 :ن الديوان

  
، إذ يرتبطان 
م املشتهاة يف 
 احلمامة اليت 
كن أن تـُّتخذ 

، أما تصدر "
ة  فاعليته املغريِّ

 تشّد االنتباه 
 الداللية أمام 

) احملرقة(متني 
الشاعرة على 
فعل السياسة 
خطي عمودي  

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

يا يهدف إىل 

دالليا بتشكيل
من) 38(ثون 

ودينيا، تارخييا 
للحظة السالم
وحى به شكل
لة، القوة، وميك
"وفا أو كسوفا
جدد املوت وف

ية بنربة إشارية
 تتبعثر الرؤية 
 الداليل للكلم
كان، وتعمل ا
فية للحياة بف
يف تشكيل خط

...........  ‚i

صنع الفوتوغرافي

رتبطا صوريا ود
رقم مثانية وثالث

 الزيتون بعدا 
وتوٌق ل  الوطن

ة، وهذا ما أو
لروحية، الرجول

يرتقب خسو "
بتجيه إعالن 

من املرثية) 26-
هشة؛ حبيث 
غة التكثيف 
يف الزمان واملك

الناف) ال(إىل  
يف) مرة 33(ة 

.............

10 

 خيايل من ص

مرت -يف السفينة
طع الشعري ر

 حتمل غصن 
مٌز للعودة إىل 
حلاضرة واملاضية
دي يرمز إىل ال
: قول الشاعرة
ففي)  مضارعا

-23ص(، )7

ص مثري للده
شاعرة إىل بال
ي متوهجة يف

 مرة أخرى) 
السالبة) ال(ف 

.............

03

بسبب عطب

املتمثل يف-ين 
، املقط) 97(ن 

حمائم وهي 
يل فاحلمام رمز
 اللحظتني احل
يف خط عمود
مشسي بدليل 

فعال) 17( ر

7(قطع السابع 

ا ليجد أنه نص
د عمدت الش
 داللة التشظي

)هنا(شارة بـــــ 
قد تكرر حرف

.............
ىل هذه التقنية 

  

شكيله األيقوين
سابعة والتسعون

 باحلمام، وللح
السالم، وبالتا
ة بني قة مشا
 فتوجه نظرنا 

األعلى كرمز مش
سبعة عشر(ة 

املقط" ب األعوج
 وبالسمع معا

لقد.  والصورة
وريا مما جيعل

من خالل اإلش
ب السليبة، فق

............
ت الشاعرة إىل
 .دث تشكيليا

تش ذا البناء يف
ى الصفحة الس

لشاعرة سفينة
ينة نوح عليه ا
 الشاعرة عالق

تطريلرسائل و 
 املتجهة حنو 
لصفحة املوالية

زينب"لشاعرة 
التأّمل بالرؤية
ملزدوج للكلمة
شكيلهما صو
 ومضاعفته من
يف حق الشعوب

êÞ^nÖ]  .......

 

ن وقد استندت
لفرجوي للحد

إننا لنجد هذو 
د على مستوى

لقد رمست الش
الطوفان وسفين
 لقد أوجدت
مبنقارها آخر ا
حلركة العمودية
 املضارع يف ال

.  

وقد ابتدأت ا
 املتلقي إىل ا

عالمي امليل ال
بإعادة تش) نقة

ه هذا املعىن
ية املمارسة يف

]<Ø’ËÖ]

الطوفان
البعد ال

متواجد

بقصة 
البالد،
حتمل مب
هذه احل
الفعل 
لة واملبدِّ

وتدعو
التشكيل

املشن(و
استكنا
التدمريي
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، ال دمع، ال 
، ال فرح، ال 
 )، ال سقف

إال تنديدا رية 
لبشاعة  عبريية

 ).ف واحلبل

           

ستغاثت بعامل 
املقطع ) (19

 يف الصفحة 
 النعش، ذكر 
 إمنا يعرب عن 

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

 طري، ال محام
ن، ال مالئكة
ألف، ال ياء،
خري الثالث األ

من البالغة التع
السيف(ل ومها 

حلياة حينما اس
92ص - 82ع 

ا هو موضح
ر القرب، محل 
وين للصليب 

...........  ‚i

ال عشب، ال 
 هواء، ال جن
ال رسم، ال أ
هذه العبارات 
يدة، وما زاد م
 إىل أدايت القتل

 تنعدم فيه احل
املقطع(ـما يف 

كما- اخل...
جلنائزية، حفر
 التمثيل األيقو

      

  .     56ص 

.............

10 

ل، ال فيض، ال
، ال نفس، ال
، ال اسم، ال

، وما ه"حلبال
يف بداية القصي
ت به الشاعرة 

 األليم الذي 
بانا عديدة كـــ

).254ص - 
االحتفالية ا( 

وهذا). اخل..
.            ة

. 2013دط،  ن،

.............

04

 تربة، ال غالل
ر، ال سواحل،
ة، ال عالمة،
ما تدىل من احل
لغويا وصوريا يف
طع الذي أومأت

   

سي من الواقع
ا صلب  بكلما

-112املقطع (
را روحانية كــــ 
.ني آهلة الوهم
لوحدة الوطنية

األردن -عمان. زيع

.............
أل، ال خبز، ال
فاف، ال حبار
 كلمة، ال مسة

وم"، "سيوف
هما الشاعرة ل
اية املقطع  يف 

الغرتاب النفس
 فقد شّكلت

) (246ص  
 محلت أفكار
 واجلان، قرابني
عن الرغبة يف ا

     

ازوري للنشر والتوزي

............
ال ملح، ال كأل

ار، ال ضف  أ
ال حرف، ال ك

إال ظالل الس"و
اليت عربت عنه
شكيل الصوري

لشاعرة عن اال
صرانية حتديدا،

- 109ملقطع 
ن املقاطع اليت
سماء، اإلنس

كما يعرب ع  )

                       

اليا ،صميم والزخرفة

êÞ^nÖ]  .......

 

ال ماء، ال(لي 
 ال غواية، ال
 ال حياة، ال

، و"القفر....
حلرق والشنق 

تقتيل هو التشك

  

              
وقد عّربت الش
 وبالديانة النص

امل) (203ص 
، وغريها من-

 األموات، الس
1(»باحلياةاط 

                        

التص: ز عناد غزوان

]<Ø’ËÖ]

كما يل
هداية،
موت،

سوى"
بفعل احل
فعل الت

       

الغيب 
88- 

-املوالية
حماسن

االرتبا«

            
معتز  )1(
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<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚ ...........  ‚i .............

10 

داه 
رية 
يف 
هام 
لة ال

ليا 

.............

05

           

          

 التشكيلي مد
 املقاطع الشعر

، كما )صلوب
 هذا االستلها
ب وتعميق دال
 يبدو تشكيل

 

.............

 الشعر والفن 
كتابتها لبعض 

السهم املص(م 
حيث أسهم 
ج داللة احلرب
 وأّن السهم
".ت أطفالك

............

 التناغم بني 
ت الشاعرة يف ك
وشكل السهم

؛ حي)228ص
صليب يف إنتاج
طفال خاصة

ّمطت وعّمدت

êÞ^nÖ]  .......

 

وقد بلغ     
 حينما مجعت
كل الصليب 

ص -100ع 
ين للسهم والص
 وتعميد األط

قّم" يف العبارة 
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العميق
بني شك

املقطع(
األيقوين
تقتيل 
منغرس
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صادمة البصرية 
يف سكب عا 

، بوصوله إىل 
 "بسكرة"ـــف. 

البؤرة املكانية 

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

تكشف املص 
تنويعو  الشعرية

سالم بسكرة،
" وطين اجلزائر
تكون اجلزائر ا

...........  ‚i

"سف وغليسي
ا طول األسطر

ن والسب واألم
احضنيين أيا 

فهو أن تاعر 

.............

10 

يوس"للشاعر  
طيف  تفاوت 

ىل أرض اخلصب
فا"قا يف سر 
الشاذي يراود 

.............

06

"سم اإلعصار
عن  .."سكرة

صادمة 
شكيل 
خالله 
سكرة 
 ملهاجر

ة، إىل 
وينهل 
. الص

ين أيا 
ل باألحزان إىل
 األيقوين ناطق

الذ األملأما  

 والتشكيل 
 املرأة وهي 

اليت ) زائر
ز التجذر 

الرجل ك 
تقطر منه 

، أما )جلزائر
ن والّسلم 

.............
فصافة يف مواس
 اهلجرة إىل بس

تكِشف املصما 
صيدة عن تش
 حّدد من 

غرايف ملدينة بس
طائر الراحل امل
مبدينة قسنطينة
مي بنخيِلها 
ل الفرج واخلال

فاحضنيين"خري 
 املهاجر املثقل
مل التشكيل
، اجلزء بالكل

 .وأمنها

كيل األيقوين 
ة؛ فتلك  شا

اجلز= زليخة 
جرة احلياة رمز
ضر، أما ذلك
قل بالنوى، يت

اجل= زليخة ( 
يف عودة األمن

............
أوجاع صف"ن 
وموسم .. خة

كم. ض الورقة
رابع من القص
خريطة اجلزائر
 االنتماء اجلغ
مّثل نفسه بالط
روب ومحِئها مب

أين حيتم) كرة
جاج من أجل
 الشعري األخ
ل هذا الطائر 

يكتم) بسكرة(
ر البلد عالقة

يف عطائها و "

ن بني التشكي
صيدة عالقة مش

ز(ضنها هي 
شج) بسكرة 

 واألمل األخض
 الشاعر املثقل
معا جراء كيد 
مّثل األمل يف

 . ر
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ويف ديوان     
وزليخ.. أنا"ة 

على بياضحلرب 
ة للمقطع الر
 يتمثل يف خ
ر، تشكيليا، 

، وقد م)جلزائر
 من سعري اخلر

بسك(لصاحلني 
ِعني مائها الّثج
وحى السطر 

عن وصول" !
لبؤرة املكانية 
 تربطها باجلزائر

بسكرة"ى مثل 

وقد كان     
ي املرافق للقص
 النخلة وحتتض

=النخلة (ن 
لة واخلصب 
م سوادا فهو

الدم والدمع م 
ة البيضاء فتم
 للوطن اجلزائر

]<Ø’ËÖ]

لقصيد
احل سواد

البصرية
أيقوين
الشاعر

ا(وهو 
القادم 

زمزم الص
من مِع
وقد أو
بسكرة
هذه الب
املدينة 
الكربى

الصوري
تؤطّر 
حتتضن
واألصا
املتجهم
/ املداد

احلمامة
واحلب 
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وعلى صعيد تشكيل فّين آخر، فقد صّدر الشاعر      
 )1("هايكو اللقلق"ديوانه " قرور معاشو"والفنان التشكيلي 

بالبسملة اليت جاءت يف شكل أيقوين يتمثل يف طائر اللقلق؛ 
فاللقلق من الطيور املهاجرة اليت تعد قدميا رمزا مشسيا وتعترب 

كمرتمجة حسب األحوال، عن تقدم أو تأخر يف تغريات «
، وقد )2(»الطقس، وإن تواجدها يف املناطق املعتدلة فأل خري

الفنان هذه العتبة النصية تأخذ شكال أيقونيا / جعل الشاعر
  . دف تعميق معىن النص تشكيليا

بِعّدة  مّر اخلط يف تطّوره بدًءا بالكتابة الّصورية ووصوال إىل الكتابة الرمزية :اليد التشكيل بخط -ثانيا
وقد تنّبه ألمهية اخلط عدد . أشكاهلا النهائيةمراحل، حيث أخذت الكتابة يف التطور إىل أن استقّرت اخلطوط يف 

إن اللفظ معىن متحّرك واخلط معىن «: يوّضح أمهية استخدامه بقوله" القلقشندي"غري قليل من أهل العلم، فـــــ 
       ساكن فإنه وإن كان ساكنا فإنه يفعل فعل املتحّرك بإيصال كل ما تضّمنه إىل اإلفهام، وهو مستقّر يف 

انه، كما أن اللفظ فيه العذب الرقيق السائغ يف اإلمساع، كذلك اخلط فيه الرائق املستحسن األشكال مك ،حيزه
 وتتّبع أصل اخلط ، وبعد أن عّرف اخلط"حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط"أّما . )3(»والصور

متانة اخلط وجودته ورشاقته ورونقه إّمنا يتأثر ، ذهب إىل القول بأّن العريب حتديدا، ووقف عند أنواعه املتعددة
قال عبد احلميد "اخلط احلسن له مفعول كبري كما أن البيان له تأثري بليغ «بنفسية الكاتب يف اجلودة وعدمها، فـــــ

اخلط أحد "وقالت العرب ... البيان يف الّلسان واخلط يف البنان وقالوا اخلط احلسن يزيد احلق وضوحا" الكاتب

                                                                 

      .2016، 1األردن، ط - هايكو اللقلق، دار فضاءات، عمان: معاشو قرور (1) 
       .174ص. 1992، 1دمشق، ط -عبد اهلادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر، سورية: تر. احلياة -األديان -الرموز يف الفن: فيليب سرينج (2) 

  .     3ص. 1963دط،  ، دار الكتب املصرية، القاهرة،3ج. صبح األعشى: القلقشندي  )3(
   ا حركة األنامل بالقلم على قواعد خمصوصة«عّرف اخلط بأنه تاريخ اخلط : حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط. »ملكة تنضبط 

  .    8ص. 1939، 1لسكاكيين، اإلسكندرية، طالعريب وآدابه، املطبعة التجارية احلديثة، ا
  فأول حلقة من حلقات اخلط العريب هو اخلط املصري القدمي بأنواعه «مل يصل اخلط العريب إىل ما هو عليه اآلن إال بعد مروره على حلقات؛

        إىل فينيقيا وهي أرض  كنعان واحللقة الثالثة هي اخلط األرامي واحللقة الثانية هي اخلط الفينيقي نسبة. وهي اهلريوغليفي واهلرياطيقي والدميوطبقي ،الثالثة
  .     65ص. املرجع نفسه. »)احلمريي(أو املسند 
  الثلث، النسخ، الرقعة، الديواين، اهلمايوين، الفارسي، اإلجازة، التوقيع، سياقت، التاج، الكويف، الرحياين، الطرة: من أنواع الخط العربي  
  .    واملغريب
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ا تغري اإلنسان على )1(»"لسانني، وحسنه إحدى الفصاحتنيال ، أما الكتب املنسوخة بأنامل اخلطاط املاهر فإ
 .القراءة وحتفزه على تكرار النظر إليها

يف كتابات الشعراء  زللخط العريب حضور فين مميّ : خط العادي، والخط العربيال/ يد الكتابة بال - أ
األدب من خالل أن اخلطوط العربية اجلميلة واملتقنة يزداد مجال منظرها وفنيتها عندما يأيت تداخله مع « نياملعاصر 

ا نصا أدبيا شعرا أو نثرا، فهي وسيلة فنية مجيلة إلظهار األدب بالشكل والطريقة والكيفية املناسبة  .)2(»يكتب 

ية، واألثر العظيم للخّط يف خلق وقد أدرك الشاعر اجلزائري املعاصر أمهية الوظيفة التعبريية للكلمة املرئ
حتقيق الّتنافذ بني سطح مجالية خاصة للغة الشعر كما يف الفن التشكيلي، فراح يبحث عن الّسُبل اليت تضمن له 

ميتلك هناك من اعتمد يف ذلك على خطاط خبط يده، ديوانه لشعراء من كتب هناك من ا .الورقة وسطح الّلوحة
فأخرجه باحللة اليت تالمس  أشرف بنفسه على طباعة ديوانهالفضائل الروحانية واحلضارية للخط العريب، وهناك من 

 .يف الوقت ذاته القراءهواه اإلبداعي وذائقة 

اجملّسد حلقيقة الرعشة اإلبداعية بكّل «ألنه  األقرب إىل متثيل الداللة البصريةط اليد التشكيل خب عتربوي
دها الشعورية، وما تعكسه من إحساس صادق، ويف هذه احلالة فإن فراغ الصفحة يتفاعل مع خط اليد أكثر أبعا

عز الدين " ، وهذا ما جعل الشاعر)3(»من تفاعله مع التنظيم الطباعي الذي ميثل امتدادا منظما حلقائق باردة
ا " ربيعة جلطي"والشاعرة " يف البدء كان أوراس"يف ديوانه " ميهويب يكتبان قصائدمها " شجر الكالم"يف ديوا
الذي " يوسف وغليسي"، واألمر ذاته بالنسبة للشاعر الشعرية ماس لنصوصهالفاعل واملؤسّ  التأكيد حضورمهيدويا 
امتالك حروفها بسبب ملمارسة الفن  افسيح اميدان" اإلعصارأوجاع صفصافة يف مواسم "يف ديوانه  الكلمةجعل 

غدت الكلمة فقد  ،)4(»قدرة مطواعة على االنبساط واالستلقاء واملد والتقوس واالستدارة والتشابك واملزاوجة«
يف  " معاشو قرور"الشعرية والتشكيلية يف اآلن نفسه، خاصة بعد أن استعان الشاعر باخلطاط حبروفها هي املادة 

   ".انتصار"، و"حنني"، "قصيدة الزلزلة"هي باخلط العريب املغريب و كتابة ثالث قصائد له 

  

                                                                 
  .      421ص. تاريخ اخلط العريب وآدابه: حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي اخلطاط  )1(
، مؤمتر النقد الثاين عشر، جدارا للكتاب 2تداخل األنواع األدبية، مج: ضمن. تداخل األدب مع الفنون األخرى. فيصل حسني طحيمر غوادرة  )2(

  .  114ص. 2009، 1األردن، ط -األردن، عامل الكتب احلديث، إربد - العاملي، عمان
 .313ص. القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب: حممد جنيب التالوي  )3(
  .      160ص . 2011دط،  منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق،. الشعر العباسي والفن التشكيلي: وجدان املقداد  )4(
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" حممد بنيس"لكثري من الشعراء املعاصرين ومنهم الشاعر املغريب إىل الكتابة باخلط املغريب على غرار ا" وغليسي
ذا النوع من اخلطوط بقوله كثريا ما كــبَـــتنا عشقنا للخط املغريب، هذا األثر اآلخر «: الذي سّجل أبعاد الكتابة 

ا عودة املكبوت. الذي مينح هويتنا ابتهاجا   س وحدة اخلط العريبحاولنا َحمْق هذا العشق، بتنوميه حبجة تكري. إ
كان . كّنا سذجا ألن الكبت املتزايد مل حيمل معه التصدع املتصاعد حلاجاتنا. وحدة الذوق، وحدة احلساسية

املشرق بالنسبة لنا مصدر احلقيقة واخلطأ، ومل ندرك أن الوحدة احلقيقية هي اليت تنبثق عن عروقنا املتعددة حيث 
" يوسف وغليسي"للشاعر ) الزلزلة، حنني، انتصارقصيدة (القصائد الثالث ، وعليه ف)1(»ينتفي استبداد املركز

  .لالنتماء املغريب العريب اللرتاث، وانتصار  احتمل يف تشكيلها الفين ثورة من أجل القيم، حنين

من مظاهر الثقافة العربية  أمهية الكتابة باخلّط العريب فراح ينهلأدرك اآلخر  هو" اخلضر شودار" الشاعر
اليت ائية الالتشكيلية المكانات إللقد استعان با. هوصيعّمق معىن نصو يالمس هواه ما ا نهمآخذا واإلسالمية 
ا  املدِّ على دراية على استيعاب معىن النص الشعري وما يوازيها من قوة من " حممد خطاب" الفنانيد تتمّتع 

 على اعتبار أن، الليونة والصالبة يف تناغم مذهلبني والقصر واالتكاء واإلرداف واإلرسال والقطع والرجوع واجلمع 
  .رة يف الذهنية العربية اإلسالميةالصيغة اجلمالية املتصوّ  رامز إىلله بعد جتريدي اخلط العريب 

مع هذه الدواوين، ألن صاحبه هو الذي " عز الدين ميهويب"للشاعر " ملصقات"وميكننا إدراج ديوان 
رّكز على «لقد أرفق الشاعر نصوصه الشعرية برسوم موازية، . أشرف على طباعته فأخرجه باحلّلة اليت ارتضاها

فحة، بل جلأ يف بعض النصوص إىل اإلطار الطباعي للنص، حرفا ومجلة وسطرا، واستخدم السواد بكثرة داخل الص
التلقي البصري للنصوص، كما استخدم أحجاما أكرب من املعتاد لبعض  م األرضيات القامتة مما أثّر علىاستخدا

، هدفه منها مجيعا املباغتة اجلمالية للقارئ، التأكيد على أمهية الكلمة، وتسجيل داللة )2(»احلروف أو الكلمات
ذت خبط اليد لعكست فّ ل من قيمة احملاولة، واليت لو نُـ تخدام احلروف املطبوعة قد قلّ اس«غري أن . بصرية حمددة

أحاسيس ومشاعر كان ميكن أن تضفي على احملاولة مزيدا من اإلجادة التعبريية، وكان ميكن أن تستغل بياض 
ا بانتظامها ومجاهلا متثّ  ...الصفحة بشكل أكثر جتريدا، ألن انب االلتزامي العقلي ل اجلاحلروف املطبوعة وكأ

، مث إن حتليل خط اليد يُعترب األقرب إىل متثيل الداللة البصرية، وإّن اإلخراج الطباعي ميارس الضغط )3(»املنضبط
فهو ليس حلية شكلية كما يتوقع . الداخل وليس مغيبا هلا/ لتكون سندا للداللة املضمونية«على هذه األخرية 

                                                                 
  .84ص. 1995مصطفى لطفي اليوسفي، دار سراس للنشر، تونس، دط، : كتاب بيانات، تقدمي: ضمن. بيان الكتابة: حممد بنيس  )1(
  .85ص ". دراسة نقدية يف الشعر اجلزائري املعاصر"فضاء النص نص الفضاء : حممد الصاحل خريف  )2(
  .        332ص . القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب: حممد جنيب التالوي  )3(
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ز قرائي له وظيفة اجلذب ، وهو حمفّ )1(»يط بالنص األساسي يؤثر ويتأثر مبا حولهالبعض وإمنا هو نص رديف أو حم
  .واملباغتة الوجدانية من بوابة العني

  العالقة التشكيلية بني اخلط العريب والزخرفة جد متميزة :ةيالزخرفالهندسة و  ،الخط العربيالكتابة ب - ب
ة والفخامةوإصباغها بنوع ملء الفراغات، ، إلمتام التناسق ما معاال غىن عنهبل   .واحلسن واجلمال من األّ

يف الزخرفة اخلطية للبسملة، طور  استعمل شكل طائر اللقلق "هايكو اللقلق"يف ديوانه " معاشو قرور"الشاعر 
ذلك ما أشكال األحرف وقواعد أبعادها مما حقق التكامل واستحالة الفصل بني العناصر اليت تكّون التصميم، و 

  .حّقق التكافؤ الداليل بني النسق التشكيلي، والعنوان، وموضوع الديوان

أما يف اللوحات املرافقة للقصائد فإننا جند اخلطوط تتشّكل وتتّلون بعض أحرفها باألسود الفاحم، وتكُرب 
صيل املعىن، ألن وتصُغر، وتستمّر وتنقطع، ويزيد عرضها وينقص يف تشكيل جتريدّي صرف خيلو من أي حماولة لتو 

ا، منفصلة عن أي دور ترابطي مهما يكن   .   هذه الزخارف اخلطية ذات قيم وعالقات مطلقة قائمة بذا

" حممد خطاب"حني استغّل اخلطاط " شبهات املعىن"وهذا اجلنوح حنو التجريد اخلطي جنده أيضا يف ديوان 
ا من فراغ مما ُحيوِّر يف أشكال احلروف وميزجها «طواعية األجبدية وراح  مع حروف قبلها أو بعدها ومع ما حييط 
اليت ال جند هلا عالقة مع القصيدة، فالزخرفة اخلطية املتشابكة واملعّقدة تطمس املعىن وال  )2(»يتهّدد هوية احلروف

الذي ) الكاف(ال يبوح إال حبرف   )17ص(الشكل ف. تبني عنه، وإن كان كل شكل يكوِّن وحدة ضمن الكل
  .إحدى عشر مرة" نوستاجليا"اليت تواتر حضورها يف قصيدة ) أذكر(حنسبه تأكيدا وإشباعا حلرف الكاف يف 

فيضع فيها الفنان خربة اخلط  -)86ص(على مستوى الصفحة رقم ستة ومثانون -أما يف الزخرفة اهلندسية 
وإننا حنسب . جتريدية حىت حدود الفناءامللهم عرب بؤرة متوّهجة يف قلب مساحة لونية صافية نقية غاية النقاء، 

رجفة هندسية يف نقطة التكوين، نسل دائري كثري، ذبائح لون تنزف محاما، رسم خزيف "هذا التشكيل الزخريف 
 »كاليجرافيا«ختطيطا «، وعليه فاللوحة ليست إال )3("من حروف الكيمياء" أرتور رامبو"تأخذه الرجفة، ضحك 

                                                                 
، النادي األديب بالرياض، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )م2004 -1950(التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث : حممد الصفراين  )1(

   .131ص. 2008، 1بريوت، ط
  107ص. من البحث ضمن هذا الفصل: ينظر .     

رياض نور اهللا، مكتبة العبيكان، الرياض : عبد الواحد لؤلؤة، مراجعة: تر. أطلس احلضارة اإلسالمية: لوس ملياء الفاروقي ،إمساعيل راجي الفاروقي  )2(
         .533ص. 1998، 1ط
 93ص. من البحث ضمن هذا الفصل: ينظر.   

  .       79ص. شبهات املعىن يتبعها كتاب الندى: ، اخلضر شودار" يتحرككاندنسكي ظالم " قصيدة: ينظر  )3(
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  :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة التشكيل اللوني: المطلب الثالث      

ت وفضاءات إشارية وتعبريية رحبة، وقد قاد على مستويا يالشعر و  التشكيلي الفّننيانفتحت العالقة بني 
االفتتان اجلمايل للشعري بالتشكيلي إىل االنفتاح على فضاء التشكيل اللوين بقيمه ومتظهراته املختلفة              

ة تزيد من تثوير املعىن وتلوين الصور واملشاهد الشعرية بطاقات فنية مضاعف - لغة أو صورة، تصرحيا أو تلميحا -
  . وتفعيله

ختلق نوعا من التوازي املشهدي «دخل اللون يف نسيج التشكيل الشعري متّكنت القصيدة املعاصرة  أن  لـّما
يف منطقة القراءة بني تلّقي القصيدة امللونة وتلّقي اللوحة الفنية، يف السبيل إىل متّثل النص متثال جديدا يكون 

تتصدى اللغة . هذا التداخل متنامية حلساسيةاملعىن الشعري املتشكِّل بوصفه حصيلة حيوية بوسعه التوصل بلعبة 
، بني فن )التشكيلية(خلوض غمار هذه املهمة بأمنوذجها العالمي السيميائي ضمن خاصية هذه املعادلة التداخلية 

، يف استيعاب درجة االستخدام اللوين وطبيعته )امللفوظ/ الدال(وفن الشعر يف أداته ) اللون(الرسم يف أداته 
  .وصوغ نظم العالقة اجلمالية بني النص، والعامل، واحلساسية التعبريية )1(»م الصورةوحساسيته ودرجة تأثريه يف رس

بنية أساسية مهمة يف تشكيل القصيدة الشعرية، وركيزة هامة «اللون أحد أهم آليات فن الرسم، وهو أيضا 
  ا من العناصر اجلماليةتقوم عليها الصورة الشعرية بكل جوانبها، من الشكل إىل املضمون، فاللون حيمل قدرا كبري 

  . )2(»وجه اخلصوص علىوإضاءات دالة تعطي أبعادا فنية يف العمل األديب 

ال يتوقف «وقد استغل الشاعر اجلزائري املعاصر الطاقات اللونية ليفاعلها مبنطقة شعرية بعينها، على أن 
ا ) ن تلّقي العني القرائية هلاالقريبة م(االستخدام الشعري للون عند الصفات املباشرة الّصرحية لأللوان  بتسميا

غري ) املضمرة واحملجوبة(املعَلنة واملعروفة، بل يسعى إىل استثمار الطاقات الرمزية والعالمية والفضائية للقيم اللونية 
باستخدام املباشرة، املتأتّية من املناطق اللونية القصوى اليت تنتج األلوان من دون التصريح بصفتها اللونية املباشرة، 

أقرب إىل ) الرمزي واالحتمايل والتأملي(ورمبا يكون هذا على الصعيد الشعري . آلة التأويل القائمة على االحتمال
روح الشعر، بالرغم من الصعوبة اإلجرائية اليت تكتنف طبيعة الّتشكيل وحساسيته وكثافة مكوناته، والكشف عن 

فإننا وأمام الزخم اللوين اهلائل يف املدونة الشعرية حمل الدراسة إال أننا وعليه . )3(»حدوده املعتمة وفضاءاته الغامضة
                                                                 

. 2010، 1األردن، ط - إجرائي يف تشكيل املعىن الشعري، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمانحبث . اللون لعبة سيميائية: فاتن عبد اجلبار جواد  )1(
  .    8، 7ص

  .   13ص. 2008، 1ط. اللون ودالالته يف الشعر، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن: ظاهر حممد هزاع الزواهرة  )2(
  .193، 192ص. إجرائي يف تشكيل املعىن الشعريحبث . اللون لعبة سيميائية: عبد اجلبار جوادفاتن   )3(
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  مل نقف إال عند األلوان الطاغي حضورها تشكيليا وفنيا، ونقصد بذلك اللون األمحر، األخضر، األبيض، األسود
إسهامه يف توسيع  مث الوقوف على جدلية العالقة بني هذين اللونني األخريين، وأخريا رصد احلشد اللوين ومدى

  .رقعة احلشد الداليل للنص الشعري

األمحر من األلوان احلارة اليت تستمّد بريقها من وهج الشفق وألق الغروب واشتعال : اللون األحمر -أوال
بأشياء طبيعية بعضها يثري البهجة واالنشراح وبعضها يثري األمل «النار وهليبها، قد يرتبط اللون األمحر 

أما التصاقه  ؛ التصاقه بالنار املادة اليت ُخلق منها الشيطان يكون تعبريا عن الغواية والشهوة اجلنسية،)1(»واالنقباض
  . بالدم فيكون تعبريا عن املشّقة والّشّدة واخلطر واشتعال احلروب

ث يرتكز املشهد الشعري حول بؤرة مركزية موّلدة لألمحر؛ حي" عز الدين ميهويب"للشاعر " قدر"يف قصيدة 
يقول  بسياقها اللوين احملتشد يف منطقة شعرية واحدة،) دم(عرب التكرار املتناوب للفظة  تتوّحد األرض بالدم

  :الشاعر

  فيا ٔاهيا املشـهتـي وطنا من دم «

  ..هل ديم قدر

  ٔام ديم وطن ابلتبين ؟

  ..ٔاقول لهذا اذلي حيمتي بديم

  ٕاّن من مل جيد وطنا 

  .)2(».. يكتفي ابلمتين

األمحر ضغطه على التشكيل اللوين للوحة الشعرية بعد أن يتدّخل يف تلوين عدة صور  يواصل اللون
  .مأساوية عرب بؤرة واحدة مولِّدة للون األمحر تتوزّع بانتشاٍر شبه منّظم على مساحة الواقع اللغوي للنص

اللون األمحر خيفي الشاعر تعابري احلزن والكآبة يف تالفيف التشكيل اللغوي عرب " الريح"ويف قصيدة 
  :فيقول

  

                                                                 
      .211ص. 1987، 2اللغة واللون، عامل الكتب، القاهرة، ط: أمحد خمتار عمر   )1(
  .   71ص . كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )2(
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  سألتين الرحي «

  من ٔاخلف وعد املاء

  وّمعد ابحلناء نوارسه البيضاء

  وراح يصيح

  ..املاء دم

  .)1(»اجلرح مف 

ا  ، لكنها تتلّطخ )املاء، النوارس البيضاء(ارتبط اللون األمحر بأشياء طبيعية تثري البهجة واالنشراح لبياض لو
وعنف املعىن يف تشكيل وصياغة املشهد  مما أثار األمل واالنقباض) احلناء، دم، اجلرح(باللون األمحر بواسطة الدوال 

أما القول . الشعري، خصوصا عندما يظهر اللون األمحر سالبا لّلون األبيض، متفّوقا عليه، و مضادا للسلم واألمن
يتم االنتقال من حمور التواصل والرؤيا والتوجه «حيث  فذلك عالمة على الفناء والتالشي واملوت،" املاء دم"بأن 

كقطب ] اجلرح[فتحّقق اهتزازا توّتريا حمضا، وينبغي أال تفسَّر مفردة  الريحأما . إىل حمور اهلدم وتعطيل كل توجه
  .)2(»من أقطاب نظام القيم، بل كتقهقر إىل مرحلة تسبق انبثاق الداللة يف العامل الطبيعي

يتمركز . تتداخل الصور الشعرية وتتشابك وحتتشد يف كتلة شعرية تشكيلية واحدة" كاليغوال"ويف قصيدته 
األمحر على حنو تشكيلي طاغي احلضور والتأثري، وتفوقه على األلوان املصاحبة يف الشبكة اللونية اليت يعكسها 

واد الذي يضاعف من يسهم يف إشاعة فضاء داليل يرسم صورة املعىن الشعري رمسا لونيا يهيمن عليه الس النص،
  :واد هو لون الدم املقرتن باملوت، هو لذة النهاية واخلالص، يقول الشاعرالسّ  إنّ  .قوة الدوال احمليطة به

 ..         » غرنياك«اللون أالبيض  «

  والطفل النامئ ال يسهر 

           ... 

  ..                  » غرنياك«اللون أالخرض 

  والعشب الطالع ال يكُربْ 
                                                                 

  . 69ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب   )1(
  .69ص. 2003، 1علي أسعد، دار احلوار، سورية، ط: تر. سيمياء املرئي: جاك فونتاين  )2(
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           ... 

 ..             » غرنياك«اللون أالزرق 

  ال تُمطْر             » الرايس«وسامء 

  ..           » غرنياك«اللون أالصفر 

  والصمت أُقاٌح يف اجملمر        

  ..       » غرنياك«اللون أالسود 

 ومالءة سـّيدة تقْرب         

  ..          » غرنياك«.. أالمحراللون 

  ابٔالمحر         » غرنياك الرايس«

 ..           طفل يتأبط كّراسا 

  ودما مزروعا يف أالجفاْن        

  ؟          »بياكسو«من يعرف منمك 

 يعلقها اكليغوال عىل اجلدران» غرنياك«

  .)1(».. بال ٔالواْن » غرنياك املوِت «

ل النص من عدة طبقات لونية تشكيلية، كل طبقة تشّكل صورة مشهديّة ترتكز على معطيات يتشكّ 
اإلدراك احلسي، وإن الوحدات الشعرية اليت تنتج شبكة األلوان ذات القيمة اللونية التعبريية غري املباشرة يف كل 

ا األلوان ذات التعبري اللوين املباشر أم) الطفل، العشب، مساء، اجملمر، مالءة، غرنيكا الرايس(مشهد تتمثل هنا يف 
، وكلها حتتشد يف حّيٍز شعريٍّ واحٍد )األبيض، األخضر، األزرق، األصفر، األسود(فتقّدم صفات لونية تتمثل يف 

الدم الذي غمر املكان على عدة أصعدة؛ / وهو انتفاء اللون وتوّحده باملوت واالغتيال الناجم عن فاعلية األمحر
  . س، قصيدة كاليغوال، والديوان كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس ككلّ غرنيكا، الراي

خنلص إىل نتيجة مفادها أن الطاقة الدرامية للون تنبع من " كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس"فعند قراءة ديوان 
متة ومثرية طبيعة املكان واحلدث الذي خيضع حلركة الفاعل الشعري املنتج لكثافة داللية هائلة يف صور وصفية قا

                                                                 
  .79 -77ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
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معزَّزة باللون األمحر يف صيغه املباشرة أو بكلمات وتعبريات مشحونة تثوِّر حساسية هذا اللون وتستغّل طاقاته 
، حيث متّتعت هذه )الدم(املعّبقة باألسى والعنف واملوت، وقد سّجلنا حضورًا مكثـًّفا للفاعل اللوين املتمثل يف 

ضور والتأثري واهليمنة وصوغ نظم املعىن الشعري، حبيث ينطوي عنده دائما بدميومة عالية يف التشكيل واحل«الكلمة 
على النحو الذي تستجيب  )1(»على قابلية درامية حية يف تشعري الدوال والصور والتشكيالت واملظاهر والتفاصيل

  .لعمق التجربة الشعورية وكثافتها

   اإلسالمية باإلخالص واخللود والتأمل الروحييرتبط اللون األخضر يف العقيدة : اللون األخضر -ثانيا
 )2(»ولالخضرار التصاق مباشر وعميق جبذور احلياة، بل بوجود احلياة«كما يرتبط بالنعيم واجلنة يف اآلخرة، 

  .نفسها

والثورة مفجِّرا اللون األخضر باألرض " يوسف وغليسي"يربط الشاعر " تغريبة جعفر الطيار"ويف ديوان 
يظهر اللون األمحر " الفتة مل يكتبها أمحد مطر"يف القصيدة املعنونة بــــ .بطات اليت يثريها هذا اللونالرموز والرتا

سالبا للون األخضر بفعل حرارة الدم املسفوك، فاألمحر حييل على احلرب والعنف الذي أحلقه احلكم اإلسرائيلي 
  : الطاغي يف حق أرض فلسطني، يقول الشاعر

  ٔامحرٔاتعجب من سلطان  «

  .  )3(»  !عاث فسادا يف بدل ٔاخرض

خلصب والتجدد والوعد حبياة فاألخضر يبدو يف تضاد دالّيل مع األمحر، وهو هنا حيمل داللة األمل وا
واليناعة ليست جتسيدا لوجود فقط، وإمنا وعد بوجود . فاالخضرار يناعة وشباب«أفضل يف احلياة اآلخرة، 

م يرزقونوال ﴿: بدليل قوله تعاىل )4(»آخر : ، وقوله)5(﴾حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ر
م شرابًا طهورًا ﴿   .)6(﴾عاليهم ثياُب سندس خضٌر وإستربق وُحّلوا أساور من فضة وسقاهم ر

                                                                 
     . 122حبث إجرائي يف تشكيل املعىن الشعري، ص. اللون لعبة سيميائية: فاتن عبد اجلبار جواد  )1(
  . 46ص. 1984، 3لبنان، ط -دراسة بنيوية يف الشعر، دار العلم للماليني، بريوت. جدلية اخلفاء والتجلي: كمال أبو ديب   )2(
اء الدين للطباعة والنشر، قسنطينة. تغريبة جعفر الطيار. يوسف وغليسي  )3(   .69ص. 2003، 2اجلزائر، ط -دار 
  .     47ص. سة بنيوية يف الشعردرا. جدلية اخلفاء والتجلي: كمال أبو ديب   )4(
  .  169 :اآلية. سورة آل عمران. رواية ورش عن نافع. القرآن الكرمي  )5(
  .   21 :اآلية. سورة اإلنسان  )6(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ê×éÓjÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

118 
 

يّتخذ الشاعر من الريح واألمواج والغيم املمطر مفّعالت للون األخضر بصيغته " إعصار"ويف قصيدة 
 :املباشرة الصرحية فيقول

  تقسم يل العاصفة الشـتوية «

  ..وابلغمي املمطر.. وابٔالمواج.. ابلرحي

    ٔان أالجشار لفي خرس

  ٕاال من آمن ابجلذر الضارب

  ..يف أالعامق   

  .)1(» !...وتواىص ابللون أالخرض

حتمل املطر، واملطر حني  السحابة«إن العالقة بني الغيم واالخضرار عالقة سببّية بتأثري األول يف الثاين؛ 
  لكن كثافة الصورة ال تتجلى هنا فقط. فالسحابة إذن، خضراء. يأيت، نبع اخلصب، واخلصب يتجسد اخضرارا

ا : السحابة، هنا، ليست مطرا، بل احتمال للمطر: وإمنا تربز بوضوح أكرب على مستوى الفاعلية النفسية إ
ا تتحقق الغاية واملقصد يف  الذي لن يتحقق إال بفعل )2(»إمكانية للخصب الريح واألمواج؛ أي الثورة اليت 

 .الوطن ذو املنبت األصيل

النخلة؛ الشجرة املقدسة واملباركة " يسألونك"وليس ببعيد عن املعىن السابق، يستدعي الشاعر يف قصيدة 
ا األخضر وفروعها الباسقة ومشوخها لريبطها بقضاياه الوطنية والنضالية، يقول   : بلو

  !يسألونك عن وجع الورد واليامسني «

  يسألونك عن غابة النخل يف وطين

  شـتّتهتا أالعاصري ذات اليسار

  ! وذات الميني 

...  

  قل ٕانين خنةل.. يسألونك

                                                                 
      .71ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .   47ص. دراسة بنيوية يف الشعر. جدلية اخلفاء والتجلي: كمال أبو ديب   )2(
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  . )1(» !تتحدى الرايح وقيظ السـنني

، وهو ال )النخلغابة / اجلزائر(الكرامة  ينظر الشاعر إىل النخلة كرمز للمقاومة والّصمود والتمّسك بأرض
ينظر إليها كشيء منفصل عنه، بل هي امتداد لكيانه ووجوده، ويف هذا االمتداد إحياء باألصالة واالنتماء والّتجّذر 

  :وال خيرج عن هذا املعىن قوله. واملقاومة من أجل عتق الوطن من احلالة العسرية اليت فُِرضت عليه

  . )2(»ن املكحل ٔاخرضا لك احلروف تعربت فتٔالٔالت       وتلون الوط «

ا األخضر هي رمز مكّثف حيمل دالالت العروبة واالنتماء مث املقاومة والنضال والثورة من أجل  فالنخلة بلو
 .أن حيتفظ لون السلم بنضارته

للون األبيض داللة إجيابية، فهو رمز الطهارة والنقاء والصدق، وكثريا ما يقرتن : اللون األبيض -ثالثا
عليه " نوح"قصة النيب " ربيعة جلطي"تستدعي الشاعرة . باألمل، اخلري، اخلصب، رفعة الشأن، السلم، واملهادنة

فلك وهو ماٍض من أجل السالم مع قومه الذين أصّروا على ضاللتهم فأراد أن يهديهم وينجيهم بأن صنع هلم ال
  :فتقولتبليغ رسالته بقوة وإصرار وعزم 

 مق اي نوح من بياض املتوسط «

  غالب دمعك

 واقرن اللوح ابللوح

 ال تبك اي نوح

 صارع املرارة ما اسـتطعت

 وافرش سفينتك للحامم اجلرحي

 .)3(» فالبحر ٔابيض

اليت حيياها يف واقعه  القلق النفسي واحلزن واملرارة اإلنسان املعاصر ملواجهةحترِّض إن الشاعرة يف هذا التمّثل 
وقد كان الستخدام اللون األبيض وربطه باحلمائم داللة . وتطمِئنه عرب إحياءات لونية تدّل على األمل واالستبشار

                                                                 
       .63، 62ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي   )1(
    .55ص. املصدر نفسه  )2(
  .     110ص. 1996، 1دمشق، ط -شعر، دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، سورية!. كيف احلال؟: ربيعة جلطي  )3(
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ذات األمر  أفعالللنداء املعلن عنه باستجاب رمزية هي تعزيز فكرة السالم اليت لن يبُلغها هذا اإلنسان إال إذا 
 ).غالب، اقرن، صارع، افرش(النربة احلادة 

ذين استخدموه من ال. م واملوت حني يربط بالكفنوقد يأخذ اللون األبيض داللة سلبية كأن يقرتن بالتشاؤ 
  :يف قوله" عز الدين ميهويب"على ذلك الشاعر  يف تعبريات تدلّ 

  اي دما يقتات مين« «

  ..من شفاه ال تغين 

  كسؤال ٔابدي اللكامت.. يكرب النعش بظيل«

  .)1(» كجواد ٔابيض الّسحنة محموال عىل ٔاجنحة«

ا يرتبط بياض بضوء جامد ومتحّجر يتمّثل يف الظّل، كإشارة القرتاب  الكفن وهو يغلف الذات ويشي 
املوت وترصده املعلن، هذا النعش ولعظمته حتتفيه أجنحة املالئكة البيضاء بنورها الساطع، وهي إذ ترفعه 

ار إىل نقطة عمياء تتكثف فيها الشدة كلها«لألعلى . مل يعد يوجد سوى موقع واحد، وهو املوقع الذي حييله اإل
مل يعد يوجد سوى هدف واحد، أال وهو ذات .فجميع املواقع األخرى تنطفئ إىل حد ما جراء فارق الشدة الكبري

لكلي واحمللي، وختتلط على العني املنبهرة كل فيختلط ا. اإلدراك احلسي عينها، الكامنة يف اندماج ال يزول
ا  .)2(»االجتاهات، وال يدرك الوضوح أو ال يطاق وعليه فقد عّرب اللون األبيض عن عظمة الذات ونقائها أل

  .مغدورة يرتّصدها املوت يف كّل حلظة

     " أسود"األسود هو رمز احلزن واألمل واملوت والفناء سواء ورد باللفظ الصريح  :اللون األسود - رابعا
وقد شاع بني الناس اخلوف من الليل والظالم واجملهول فربطوا . أو بأحد مشتقاته اليت غالبا ما ترمز لشيء مكروه

للكنه أن يتجلى مباشرة من جهة الظلمة يزول الضوء احمليط، فال ميكن «ففي حالة الليل و؛ ذلك بالسواد
ومبا أن العتبة الصغرى هي قدرة املشاهد احلسية، فإن الُكنه . وذلك من بطالن متييز النور أو اللون أو املادة

                                                                 
  .   36ص. 1997، 1اجلزائر، ط - شعر، دار أصالة، سطيف. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب   )1(

  »يف الالتينية  أبيضcandidus  مأخوذ من السنسكريتيةcandra )ضوء .( ويف الروسيةbelyi )أبيض ( مشتق من اجلذرbhe )ويف . )يضيء
  .86ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر. »)ضوء( svetاملرتبطة بالروسية  xwitazمأخوذة من اجلرمانية  whiteاإلجنليزية 

      .58ص. سيمياء املرئي: فونتاينجاك   )2(
 »يف األملانية  أسودschwarz  ترتبط باجلرمانية الشماليةsortna )يظلم( والالتينية ،suasum )واإلجنليزية القدمية )مكان مظلم ،swart 

  .86ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر .»تعين ظالم وأسود
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الضوئي ينزوي، فيما يبدو، خلف املظاهر القائمة على الّالحمسوس، وهذا احلد هو ذو طبيعة تصديقية 
Véridictoire :ذه األمكنة، إضافة إىل أن اإلضاءة ال وجود هلا، فيتعطل فضاء السر والغموض يسيطران على ه

 .)1(»التوجيه كما تتعطل اجلدلية القائمة بني التكثيف والتحرك

عالية التمظهر والبنينة «عتبة داللية " عز الدين ميهويب"للشاعر " الليل"يعترب الدال العنواين يف قصيدة 
 طاغيا يف فاعلية اللون املضمر وتشكيالته، على النحو الذي حيّقـــــق والتبئري، متدخلة تدخال سيميائيا وتشكيليا

  :، يقول الشاعر)2(»اتصاال جوهريا تنفتح فيه القراءة من عتبة العنوان على فضاء النص

  ..من ثقب الباب جييء الليل «

 وتطلع شوكة صبار سوداء حبجم

 القرب املنيس بعيدا

  الليل جييء وحيدا

  املوبوءمن انفذة اخلوف 

  يأيت الفرح املوبوء

 وهذا الليل جفيعه   

  من ثقب الباب يطل غراب

  ..عنقاء املوت حتط عىل جشر اللميون

  الصمت جنون

  فتنكرس أالجفان 

  »!املوت .. ال غالب ٕاال «

  »!ال يشء سوى الغفران«

  .)3(» ومصت الليل جفيعه             

                                                                 
  .     58ص. سيمياء املرئي: جاك فونتاين  )1(
  . 56ص. حبث إجرائي يف تشكيل املعىن الشعري. اللون لعبة سيميائية: فاتن عبد اجلبار جواد   )2(
  .   9 -7ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب   )3(
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الذي مارس ضغطه ) الليل(بواسطة الدال اللوين املباشر لقد عّرب التشكيل الشعري عن هسهسة املوت 
صبار، اخلوف، (بواسطة دوال غري مباشرة وبتجّليات متنّوعة تقود إىل اللعبة العالمية للون يف احلقل الشعري، فــــ 

  .دوال تغوص يف املرارة والعتمة اليت هي رمز للموت) القرب، موبوء، فجيعه، الصمت، جنون، تنكسر األجفان

ويتأكد خيط املأساة وتتغطى اللوحة بالسواد حينما يستدعي الشاعر الغراب رمز اللعنة والشؤم وإثارة 
وهو . وهو مرتبط بالليل، والليل خميف موحش... مرتبط يف أذهان العامة بالفراق واملوت«الغراب طائر الفزع؛ ف

  ؛ إنه حدس املوت)1(»أمور تثري االنقباضمرتبط بالزفت والسخام واهلباب والرماد املتخلف عن احلريق، وكلها 
دا من رماده  ويتنامى احلدس إىل يقني حينما يستدعي العنقاء؛ الطائر األسطوري الذي حيرق نفسه مث يبعث جمدَّ

 :العبارةتشابكات وترابطات بصرية ونفسية تعلن عن حضور املوت وجتّدد فاعليته اللونية، وهذا ما تؤكده فهذه 
  .»!املوت .. ال غالب إال «

يغوص التشكيل الشعري يف باطن اللون األسود، خاصة  -للشاعر نفسه- "مداد لوطن احلب"ويف قصيدة 
  : حينما يقول الشاعر

ــــــادي -« ــــــوزع حــــــرقيت ورم   وطــــــن ت
   

ــــــــدادي ــــــــراحّيت م ـــــــــتحال ب  .وديم اس
    

...  
    

ــــــــــــــك دمعــــــــــــــة -   ٕاين ٔاراك ويف عيون
   

ــــــــداد ــــــــة وح ــــــــت حبرق ــــــــد اكتحل  فق
    

  كـــــــوين كـــــــام تبغـــــــني لـــــــون حقيقـــــــة
   

ـــــــل بســـــــواد ـــــــك ماث ـــــــن لون  )2(»! لك
    

أحرقت، طري تائه، السماء تناثرت، رمد العيون خمضب برماد، ( فقد حتّقق هذا الغوص عرب املسانيد التعبريية
طبقات مظلمة ترتبط ارتباطا مباشرا  وكّلها) وشم جارح، حرقيت ورمادي، مدادي، اكتحلت حبرقة وحداد، سواد

بالعتمة، وقد كان لكّل كلمة على احملور الرتكييب قيمة بنائية يف التشكيل الشعري وَمْوِقعا مناسبا يف فضاء النص 
  . الشعري

                                                                 
  .   201ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر  )1(
  .98 -96ص. 2003، 1اجلزائر، ط –أصالة، سطيف شعر، منشورات . قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )2(
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اللون األسود يف رؤية عميقة للفضاء اللوين على " يوسف وغليسي"فيقّدم الشاعر " خوف"أما يف ومضة 
اجلزائر وتستقطب عربه كثافة تشكيلية ال متناهية من الدوال / احلساسية الشعرية حنو صورة احلبيبةحنٍو تتعّمق معه 

  :اليت حتيل على اللون األسود الذي يأخذ حضورا بالغ العمق والقتامة، يقول الشاعر

  ٔاان واحلبيبة والعواصف «

  ...والغامم

  الليل يسكن مقلتيك 

  ..حبيبيت

  .)1(»  !ؤاان ٔاخاف من الظالم

ليكّثف من فاعلية املشهد ) العواصف، الغمام، الليل، الظالم(استند الشاعر على الدوال الطبيعية 
وجهامته، أما تلّون املقلتني باللون األسود؛ فذلك إشارة إىل الواقع األليم الذي حيياه الشاعر يف وطنه مما دفعه إىل 

  .الذهول واخلوف

املزاوجة بني األبيض واألسود إشارة إىل الّصراع األزيل بني قوى اخلري  :األسودو األبيض  جدلية - خامسا
  " : مقام يف الربادو"يف قصيدة " اخلضر شودار"يقول الشاعر . وقوى الشر، بني النور والظالم، وبني احلياة واملوت

  ٔارشب يف سواد القهوة «

  رسي، والقهوة ترشبين

  .)2(»يف بياض النسـيان 

يف هذا املقطع الشعري يتداخل األبيض واألسود يف صنع صورتني مراوغتني لبعضهما؛ الصورة األوىل تبدو 
سوداء اللون الرتباطها بلون القهوة وثقل السر الذي يكتمه الشاعر، أما الصورة الثانية فتشتغل فيها القيمة 

  . يب للجراحات وأحداث القتل واملوتاإلشارية للون األبيض على حمو الذكريات السوداء بالنسيان اإلجيا

وقد ُشكِّل هذا املقطع على أساٍس من التوازي العكسي القائم على التضاد اللوين، حبيث كان للجملتني 
وظيفة مسعية وطاقة نغمية منتظمة إىل جانب البعد البصري الناتج عن التجانس والتساوق اللفظي، لكنه تناسٌب 

                                                                 
  . 66ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .   72ص. شبهات املعىن يتبعها كتاب الندى: اخلضر شودار  )2(
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  مما أّدى إىل االنزياح الداليل والتشكيلي) األسود، واألبيض(الثنائية اللونية  يتشردم مع التضاد الذي أحدثته
خصوصا عندما يواصل األسود املراوغة يف منظر تشكيلي ينطوي على نوع من التعقيد يف أكثر من مستوى تعبريي 

  .على مستوى التشكيل النصي العام

فاحتة احلداد يف الصفحة : (متفّرقة من قصيدتهوتتجّدد داللة اللون األسود يف قول الشاعر يف مواضع 
   )1( )األوىل، متتِشق األجبدية سكاكني للقتل، ال أعشاب أجتّثها جلراحات املوتى، تعب اخلنجر من حكمة القتل

فعلى الرغم من أن البياض يرمز ملطلب السلم واملصاحلة إال أنه يبدو ضامرا أمام قوة عنف الواقع وكثافة سوداويته 
  . اللوحة الشعرية دالليا وتشكيليا بلون احلزن واملوت/ تلوِّن الصورة اليت

يوسف "للشاعر " تراتيل حزينة من وحي الغربة"من قصيدة " موت وحياة"ولفاعلية التضاد اللوين يف مقطع 
الصورة الشعرية إىل تتحّول ) موت، وحياة(عرب الفاعَلني الّلونيَّني غري املباشرين . أبعادها التشكيلية املثرية" وغليسي

، وقد وقف الشاعر عند تداعيات )األسود واألبيض(عامل فريد من الكثافة والغموض يف صراع جدّيل عميق بني 
  : هذا الصراع لغويا قبل أن يدلِّل عنه صوريا من خالل الرسم املصاحب للنص الشعري، يقول

  !..االٓن، شـيعت احلروف جنازيت «

  ..ومضت تعانق جثيت

  وال ٔاموت، ؤاان ٔاموت

  اكلسـندابد؛

  فاأن ٔاموت، نعم،

  . )2(» !...واكلعنقاء ٔابعث من رماد

موقفا جنائزيّا حزينا تتوّىل فيه احلياة تشييع املوت حيث أَفرغ  «لقد  أظهر الشاعر من خالل هذا التشكيل 
األكتاف إىل مثواه من حمتواها اللوين فجاءت أقرب إىل بياض الكفن الذي يلّف امليت، لينقل على ) املوت(كلمة 
ال ميوت، ألنه كالّسندباد يف قدرته على حتّدي الّصعاب وكالعنقاء ميوت ) موت(، غري أن هذا املسمى )3(»األخري

ذا فاللون األبيض الذي محِّل بداللة سالبة القرتانه بالكفن؛ حيمل معىن التشاؤم . مث يبعث حيا من رماده و

                                                                 
  .   74، 73ص. شبهات املعىن يتبعها كتاب الندى: اخلضر شودار  )1(
     .33ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي  )2(
     .457، 456ص . التجريب يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر: زهرية بولفوس  )3(
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تتالشى حينما ينزاح اللون األسود عن مناخه العالمي السليب ويتفّوق بداللته  والفناء، لكن هذه املعاناة سرعان ما
  .اإلجيابية على األبيض، القرتانه برمزية احلياة والتجدد واالنبعاث

بتشكيالت اللون  يقصد باحلشد الّلوين حتميل القصيدة :الحشد الداللي/ الحشد اللوني -سادسا
املتنوعة وبقيمه املباشرة وغري املباشرة من أجل إنتاج شعرية أعلى على صعيد التشكيل الفين والداليل للنص 

حبيث حيصل قدر عال من التوازي البنائي بني احلشد اللوين العامل واحلشد الداليل املنتج، عرب حيوية «الشعري، 
فاحلشد اللوين يف منطقة شعرية واحدة يثري على صعيد ... ممكن شعرية تنسجم فيها املكونات إىل أعلى حدٍّ 

تشكيل املعىن مجلة من املسائل التشكيلية والسيميائية واجلمالية، اليت حتتاج إىل وعي شعري متمّيز َيكوُن بوسعه 
  . )1(»استثمار هذا احلشد اللوين من أجل توسيع رقعة احلشد الداليل املوازي له

احلساسية اللونية والتشكيلية  من "اخلضر شودار"يفيد الشاعر " سكي ظالم يتحرككاندن" يف قصيدته 
حني يدفع بالتشكيل الشعري إىل قوة التصوير والتدليل، كاشفا عن عمق الصراع بانفتاحه على الغامض وتلوينه 

  :حبساسيات شىت، يقول الشاعر

  يف نقطة التكوين «  

  نسل دائري كثري   

  ذابحئ اللون تزنف حامما   

  ٔابيض                      

  ٔازرق                      

  ٔامحر                      

  ٔاسود                      

  اللون قةل حيث ينكرس الظل

  عىل شفاه املعني          

  سواد يتٔالٔال يف البياض...  

  بياض يغيض يف السواد

                                                                 
     .172ص. حبث إجرائي يف تشكيل املعىن الشعري. اللون لعبة سيميائية: فاتن عبد اجلبار جواد  )1(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ê×éÓjÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

126 
 

  رمس خزيف تأخذه الرجفة

  ٔاهيا الضاحك" ٔارتور رامبو"

  "من حروف العةل يف الكميياء

  أاللوان لكها 

  .)1(» غرائز لٔالفالك      

للون دراما خاصة تتمظهر عرب قوة حضوره يف املشهد الشعري أو الصورة «عرب صوفية اللغة يظهر أن 
  الشعري بطاقة سيميائية كبريةالشعرية، وُتسهم هذه الدراما عند حضورها يف ضّخ مساحات واسعة من التشكيل 

تتأّتى من الفاعلية احلركية لدراما اللون وهي تتشّكل تشّكال ممسرحا يف الكيان الشعري، إذ يتحّرك اللون يف جسد 
املنت النصي مبرونة أعلى تتمّوج أكثر إشعاعا، تضاعف من زمخة لعبة املعىن يف النص وتوّسع من قابلية اللون على 

، تتماهى األلوان املتجاورة متاهيا كبريا، وتتوّحد كّلها معا لتشكيل صورة واحدة هي وصف )2(»يالتأثري السيميائ
  .نقطة التكوين أو بدء اخللق

لقد خلق اهللا تعاىل اإلنسان باختالف ألوانه، منه األبيض، واألزرق، واألمحر، واألسود، ومنذ البدء يتصارع 
وذلك إشارة إىل  )سواد يتألأل يف البياض، بياض يغيض يف السواد(اعر البياض والّسواد بالطريقة اليت حّددها الش

الّصراع األزيل بني قوى اخلري وقوى الشر، بني املوت واحلياة، ويف املسافة التشكيلية الفاصلة بني األبيض واألسود 
ن، على اعتبار أن اللذين شّكال بتناحرمها رمسا خزفيا عظيما مهول املنظر تظهر سخرية الشاعر من مجيع األلوا

م-، مبعىن أن يف باطن كل البشر )األلوان كلها غرائز لألفالك( قوى  -على اختالف نسلهم وأشكاهلم وألوا
  ). اخلري، الشر(غريزية تتحّكم فيها ثنائية 

  احتفالية مدهشة لتشكيل شعري ملّون« "عز الدين ميهويب"للشاعر " النخلة واجملداف"قصيدة تقّدم 
  :، يقول الشاعر)3(»من ضغط السياق الداليل السليب الذي ينتجه النص -ما أمكن-يستهدف التقليل 

  ..ٔاان من برج «

  ال يعرف غري احلب املذبوح

                                                                 
  .   81 -79ص. شبهات املعىن يتبعها كتاب الندى: اخلضر شودار  )1(
      .118ص. حبث إجرائي يف تشكيل املعىن الشعري. اللون لعبة سيميائية: اجلبار جوادفاتن عبد   )2(
  .177ص. املرجع نفسه  )3(
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  ..وحمل ال يكرب يف جفن ٔاخرض

  ال يعرف غري اخلوف

  ومعرتك أالحزان 

  ..يفتش عن خرضة ٔارض...

  ال تنبت غري القحط 

  ما زلت ٔاعانق هذي أالرض...

  ولك مالئكة الرمحــن

  حتف ادلرب

  .. املوبوء

  ..بلون القحط

  ..ولون النفط

  ..ولون امخلر

  ولون البحر

  ..ما زلت ...

  ..جبني أالرض

  .)1(»بألوان شـىت 

) األمحــــــر=احلــــــب املــــــذبوح(يعتمــــــد الشــــــاعر علــــــى شــــــبكة مــــــن الــــــدوال ذات القيمــــــة اللونيــــــة غــــــري املباشــــــرة 
ـــــــــوء(، )األســـــــــود=اخلـــــــــوف(، )األســـــــــود=األحـــــــــزان( ـــــــــنفط(، )األصـــــــــفر=القحـــــــــط(، )األســـــــــود=املوب ) األســـــــــود=ال
ئكـــــة حتـــــّف ، حيجـــــب كـــــّل األلـــــوان عـــــن دواهلـــــا اللغويـــــة املباشـــــرة، وجيعـــــل املال)أزرق =البحـــــر(، )األمحـــــر =اخلمـــــر(

لتطّهرهـــــــــا مجيعـــــــــا مـــــــــن ) اللـــــــــون األســـــــــود(إضـــــــــافة إىل ) األصـــــــــفر، األمحـــــــــر، األزرق(بنورهـــــــــا األلـــــــــوان األساســـــــــية 
ــــا أشــــكال شــــىت؛ احلســــن منهــــا واخلبيــــث ــــا ألــــوان تصــــبغ  وباملقابــــل يعمــــل علــــى تصــــعيد . الــــّدرن، مــــن منطلــــق أ

ــــــذي ذكــــــره بصــــــيغته املباشــــــر  ــــــون األخضــــــر ال ــــــة الل ــــــذات  شــــــريوبصــــــيغة أخــــــرى تدرامي ــــــه ممــــــا يقــــــوي عالقــــــة ال إلي
                                                                 

    . 22 -20ص. 1997، 1اجلزائر، ط -نص شعري، منشورات أصالة، سطيف. النخلة واجملداف: عز الدين ميهويب  )1(
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وطنـــــه، كمـــــا يعمـــــد يف موضـــــع آخـــــر إىل الرتميـــــز باخلضـــــراء إىل األرض رافضـــــا كـــــل األلـــــوان مبـــــا / الشـــــاعرة بأرضـــــه
  :يقول الشاعر. على مجاهلا وروعة منظرها يف ذلك ألوان الطيف السبعة

  ..ٔاريد العمر - «

  ..وال ٔاسأل عن ٔاشـياء

  ..ما جدوى العمر -

  ..لبحروقد ٔاعطاك هللا ا

  ؤالوان الطيف؟

  ..ٔاسـبح ابمس اخلالق-

  ٔارفض ٔالوان الطيف 

  ..السـبعةَ 

  ..واخلرضاء-

  سوى اخلرضاءْ -

             . )1(» ..ال معر دليّ  -

يطوّع الشاعر احلشد اللوين لتعزيز بؤرة اإلشعاع الداللية والتشكيلية والرمزية للون األخضر الذي اّختذ 
  اللوحة التشكيلية كاشفا بذلك عرب اللون األخضر عن قوة االرتباط باألرض/ الشعريةبتمركزه وقوته جوهر الصورة 

  .  باحلياة، وباخللود

متظهَر التشكيل اللوين يف عمق التشكيل التعبريي الشعري بقيمه املباشرة وغري املباشرة ماحنا القصيدة بعدا 
بة جزءا من البنية اللغوية والرؤيا الفكرية اليت حيملها بداللته اخلص«لقد شّكل اللون . رؤياويا ومجاليا ال حدود له

النص، مما جعله خيضع لتعدد الداللة وجتاوز املألوف وفقا لتجربة الشاعر ورغباته النفسية، ماحنا القصيدة قدرا 

                                                                 

  نة لقوس قزح؛ على اعتبار هذا األخري خداع وهي األلوان املكوّ . األصفر، الربتقايل، األمحرالبنفسجي، النيلي، األخضر، األزرق، : ألوان الطيف هي
     .لوين بانكسار أشعة الشمس على قطرات املطر الساقطة

  .    36، 35ص. النخلة واجملداف: عز الدين ميهويب  )1(
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يتلقاها القارئ حباسة بصره اليت  )1(»أكرب من التحفز الذهين الذي يغين عملية التلقي بأدوات خطاب جديدة
  . متتلك آلية الرصد واملتابعة واملعاينة يف فحص لغة الصور التشكيلية اليت أحدثت فوضى مجالية منظمة

اشتغلت الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة على مستوى الفضاء النصي بتسجيل الدال اخلطي وفق 
خطية يتوزع فيها السواد على  تنظيمات بصرية حمددة يف كتابة النص الشعري؛ فيما يتعلق بالكتابة وفق تشكيالت

بياض الورقة يف صراع يشبه الصراع الدرامي حيث حيفل التشكيل الكتايب للسطر الشعري بأمهية بالغة يف تعميق 
  . املعىن وتركيزه بداللة بصرية مكّملة للداللة اللغوية

لزخرفية ليحّمل قصائده قوة وقد أفاد الشاعر اجلزائري املعاصر من اإلمكانات الفنية للخط العريب اخلطية و ا
إحيائية ال تنفصل عن تراثه األصيل وتارخيه اجمليد، أما استخدام اللون فقد كان استخداما تشكيليا حيث محِّل 
الدال اللوين بعالمات رمزية ودالالت جديدة تكثف الواقع وتلّونه من أجل إنتاج شعرية أعلى على صعيد 

  .التشكيل الفين والداليل للنص الشعري

هذه التنويعات كّلها مؤّشرات هلا دور حتفيزي بالنسبة للقارئ الذي ُيشرك يف إنتاج معىن مضاعف فتنفتح 
  .الكتابة الشعرية على عناقيد داللية ذات أبعاد مجالية جتّسر العالقة بني الشعر والفن التشكيلي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .282 -280ص. 2005، 1طعمان،  -إربدايف، دار الكتاب الثق. ظاهرة الرثاء يف القصيدة األردنية: عماد الضمور  )1(
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داللة عن عدم
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)مقلوب(كل 
 ومسوقها هي 

حممد الع"ئرية 

ذلك العمود حت

 

جمحلياة التشكيلية، 

.............

31

ن خطوط، للد
كنتيجلفوضى  

أضاف الش" ب
حيوي أربع دو
-شكل متقطع

أو " و"اقصة 
ق حبالة األمتعلّ 

الدائرية سوداء
ا ، وميكة تكّو

سيلقاه هذا الو

دء كان أوراس
حـُمِّ" الناسكة
    . للقصيدة

ية والزخرفية ل
عندما يكون رأ

ث إىل أدىن وتص

بشك" النخلة" 
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سباب تتأل )2
 تلك الكتل ا
 وهي يف بداية
لتعيس الذي س

يف البد"يوان 
 قرب النخلة ا
شكيلية املرافقة 

شكاله اهلندسي
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كون رأس املثلث
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دي، فقصيدة
فة كشفت عنه

ُوظِّف املثلث
« معينة، فقد 
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  هذه النخلة
ال تقرأ (اليت 

كال اهلندسية 
موذجي الذي 
و املركز الذي 

 أو تأطريات 
صوص ديوان 

 بني املستوى 
هو تشكيل  
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 القصيدة، هو

ت فنية لغوية
د ترافق كل نص

 ضرورة املزج 
:صويت، والثاين

1.  

...........  ‚i

مسوه ومسو شعر
ضا بسكرة مد

ذا الشكل من
س، الدائرة هي
ا، عند إلقائه

برسوماتشعرية 
تكاد" شو قرور
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تقنّية" غليسي
أل« وتشكيله؛ 
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صري حمسوس 
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د بنيته اللغوية
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ي من خالل تش
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وجاع صفصاف
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ق، واحلزن مغ
وحدة أنيسا و

أحزانا أعمق 
دير هلا ظهره و

يف ق : الثاني
وسف وغليسي
ة اليت تبدو ك
ا اللو  زُيـَِّنت 

أيقون«، فهو 
يف وعلى االنت

والصراع". ئر
ه الصراع الق
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ضاء النص نص الف
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لل"  اإلعصار
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 الذي ارتاده
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للشاعر يو" ن

فضاء الصفحة
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الصراع الذي 
يف فهو صورة 
اء لغة وكتابة 
ي أداة اتصال 
وتشكيله ألن 
تّدت الزخرفة 

س، بل عملية 
بني املعطيات 
" ربيعة جلطي

ىت تأخذ احلناء 

لبنان، دط  - ريوت
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ن عمق هذا 
 اإلطار الزخريف
 كّله، ولذا جا
طة بالنص هي
وى الزخريف و

فقد امت )3(»رة

لعامل احملسوس
الديناميكي ب 
ر"للشاعرة " ر

األلوان، وحىت

والنشر والتوزيع، بريو

 

...........  ‚i

عن" أمره على 
ية داخل ألجبد

 مشلت الوطن
الزخرفة احمليط« 

 وتركيبه واملستو
صري كالعمار

م 
ن 
ه 
 
ء 

شيئا ثابتا يف ا
 عن التفاعلرب 

حديث يف السر
ضية مبهرجة با

  :عرة
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  .      50ص. 
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 عظيم المغلوب
أّما تالحم األ 

ة واألزمة اليت 
، ولـّما كانت 
ستوى اللغوي 

كاين وتعبري بص

ـــــــــــة الرســـــــــــم قني
ضــــــمن" هــــــويب

ة مـــــن خاللــــــه
.صــــــاق بــــــالواقع
ـــــة أو لســـــوء عن

ال تصور ش« 
لتجريد، فتعّرب 

وح"..  ديوان 
صقه على أرض

تقول الشاع. ة

1.  
5ص ". ي املعاصر

.  

، جمد املؤسسة اجلا

2002اجلزائر،  -

.............

34

العب اجلزائري 

. ب املغلوب
نص احملنة«هو 

)2(»ث الشمول

 فرق بني املس
هو تشكيل مك

  .باالنتماء

ـــــــــــة بتقن ص املبني
ــــــدين ميه  ز ال

انـــــب امللصــــــقة
شــــــديدة االلتص

للعرمـــــز «وروه 
  .يف يومياته

وحة التكعيبية 
كاة وعنصر ا

ضمن   )6("ة
حلناء األسود ولص
مين من الظلمة

169ص. جلزائريف ا
ية يف الشعر اجلزائري

170ص . اجلزائر

،» والفن التشكيلي

-شر والتوزيع، وهران

.............
  .)1(»كم

إىل الشعب"ع 
واحلاضر السليب
 هذا النص هو
صريا من حيث
لغة متاما وال 
صويت والثاين ه
تعّمق الشعور 

ـــــــن النصـــــــــــوص
عــــــز"للشــــــاعر  

عر جــــــدارا جبا
ا، وجيعلهــــــا ش
 لشـــــيء مكـــــر
 احليطيست يف

اللوحملا كانت  
ني عنصر احملاك

حنة"ن اللوحة 
قص طابع احلن

عرب جسر زم ر

     

قصيدة املعاصرة يف
دراسة نقدية"فضاء 

صيدة املعاصرة يف ا
.  

لعالقة بني الشعر 

ر، دار الغرب للنشر

............
على سدة احلك

هداء الذي رفع
ري العظيم، و

أن تعّزز فكرة
ة، ويرتمجها بص
 واحلاضر كالل
زماين وتعبري ص
ضر باملاضي وتع

ـــــــــــث مــــــ :لثال
" تحيطيســــــ

رســــــم الشـــــا. 
اللــــــة، جيســــــدها

رمـــــزفهـــــي ود 
ذي ال يفارق 

 :م التكعيبي
 وهي تقابل بني

فإن )5(»جريدي
عتمدت على ق
متتزج بالدم ومتر

                       

البنية اإليقاعية للق 
ضاء النص نص الف

البنية اإليقاع للقص 
203ص.  واللون
يف جدلية ا«. صورة

شعر. يث يف السر
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رة يف اجلزائر عل

وقد أّكد اإله
ه املاضي الثور
فية مشهدية ت
عن هذه األزمة

املاضيل بني 
هو تشكيل  

ة لتصل احلاض

االنمـــــــــــوذج 
"ــــيدي نــــــص 

"ملصـــــقات" 
ة يثبــــــت الدال

ســـــوــدوائر باأل
الذ )4( »والشؤم

الرسم -رابعا 
هذا الشيء، 
ة والذهن التج
حة تكعيبية اع
فرح البد أن متت

                        

: الرمحان تربماسني
فض: د الصاحل خريف

: الرمحان تربماسني
اللغة :د خمتار عمر

مجالية الص: د عبيد
  .      77ص

وحدي: .. ة جلطي
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املتناحر

يتجاذبه
فوتوغرا
ليعّرب ع
وتواصل
:األول

اإلطارية

التجســــ
ديوانـــــه
وبرباعــــــة
ـــــ أمـــــا ال
احلظ و

       
إدراك ه
البصرية
هي لوح
لون الف

            
عبد   )1(
حممد  )2(
عبد   )3(
أمحد  )4(
كلود   )5(

ص. دت
ربيعة  )6(
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 عىل احلناء يسري الهنار «

  من جرس الظلمة حىت جنمة الصبح

 خيلف ديم عىل السـتائر

  وراء شـبابيك احلشمة                   

 .)1(»هناك 

غري أن األلوان يف القصيدة مل تكن هلا غاية يف حدِّ 
ا، إمنا هي وسيلة لبناء شكل يوحي  بالصالبة والقوة يف ذا

 . والدوائر اليت تشّكل أرضية اللوحة فهي ماثلة وموظفة لكنها مل تعد سافرة الوجودأما املربعات  .شكل شباك

وحديث يف ".. ضمن ديوان  )2("أريكة الوقت احلامض"يف اللوحة  :الرسم التجريدي -خامسا     
تشكيالت حجومية متعددة لبناء عمل " رؤوف برامهية"نالحظ استخدام الفنان  "ربيعة جلطي"للشاعرة " السر

حيمل يف ذاته كّل اإلحياءات املمكنة، ننتقل بالنظر يف العالقات النسبية اليت تنتظم  فين جتريدي غري مشّخص
األجزاء ضمن الكل، الفراغات، املساحات املعتمة واملضيئة، الزخارف النباتية، التظليالت، البقع الّلونية امللتهبة 

إحياء  خلصت من كلّ رق قواعد املنظور، العيون الشبحية، كل ذلك داخل البنية الصورية الكلية جندها قد خ
ة عناصر من الواقع، األمر الذي يضفي على الصورة التشكيلية العامة تشويشا متناغما يف تنافره  باحملاكاة  أو مشا

تزييفه وتغييبه، لكن وبوصل الشعري بالتشكيلي خنلص يِعد بطاقة بصرية خترتق اخليال، تشّغل الوعي، وتعمل على 
إىل احلكم بأن تلك العيون الشبحية هي المرأة، 

 :تقول الشاعرة

 مثة امرٔاة يف الركن «

 يف غفةل حارس

 عارية العطر

   والركب

                                                                 
  .      51ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي  )1(

   تعين التخلص من كل آثار الواقع، والبحث يف جوهر األشياء والتعبري عنها يف خالصات موجزة "تجريد"إن كلمة. 
  .      21ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي  )2(
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 عارية الثنااي

   وفضة املسايس

 مثة امرٔاة من فسفور متّقد

 وبنفسج انعس

 مثة امرٔاة مكسورة اخلاطر

 .)1(»جتّر اجلبال من حفافهيا 

هي امرأة أتعبها ... امرأة ترمي قصتها للريح، تلم قطاف النجوم، حمزونة القلب، زاهية الطالع، مالك... (
  عاثوا يف األرض فسادا بأن شدوا السهام والسيوف والسماط، صبغوا النهار باألسود الدامسالذين خراب الساسة 

إن هذه التشكيالت غري املنسجمة على صعيد . )2()واحلنة شوكا يف كفوف العرايس" غصايص"وحّولوا األحالم 
 . التجربة الشعورية للشاعرة هي ما عّربت عنه القصيدة والصورة التجريدية يف آن معا

يف الشعر اجلزائري املعاصر ظهرت أشعار كتبت بتأثري لوحة مرسومة، قصائد  :الرسم التعبيري -سادسا
اظهر فيها من  حديث الكالم عن "أو  "العني حافية". اجلمال والرباعة ما كان متوّفرا يف اللوحة األصلية ذا

وبني هذا . هو عنوان يشي بالتداخل العميق بني حديث الكالم وحديث الصمت، بني الشعر والرسم" الصمت
أفردت للحقيقة هامة الوضوح تنزع أغالهلا دفعة واحدة، وقد اشتّد عودها واستقامت البصرية فيها، ف«وذاك عني 

ا العني حافية بال نظارات، بال حذاء يقيها حّر االحتماالت أو برد الرتّدد. وجاللة التعبري لقد باءت وقورة . إ
 .  )3(»بالقرار، وراحت ختاطب اللوحة، تسائلها معانيها وقد أمثرت أحاسيس ورؤى

باختصار، عالمة أدبية مكتوبة، مضافة إىل العالمة التشكيلية، ولكل منهما  عنوان اللوحة«لقد أضحى 
) استقالهلا التشكيلي(حقله الداليل املستقل، واللوحة من املفروض أن متتلك استقالهلا النوعي والداليل الكامل 
انوية ال متلك أي سلطة الذي يفصح عن معطياته اخلاصة بلغته اخلاصة، واليت يتحّول العنوان جبوارها إىل إشارة ث

 رى يف الصورةت" منرية سعدة خلخال"، غري أن الشاعرة )4(»للحضور يف قراءة النص التشكيلي أو ترمجته إىل كالم
ا حقيقة كاملة، بل هي احلقيقة نفسها خاصة إذا افرتضنا أن األصباغ سائلة كاألحبار، وأن  اليت ختدم فكر

                                                                 
  .      24، 23ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي  )1(
  .      25 - 24ص: ينظر. نفسهاملصدر   )2(
  .      7ص. 2009شعر، منشورات السهل، اجلزائر، دط، . العني حافية: منرية سعدة خلخال  )3(
  .142ص. نقد اإلبداع وإبداع النقد. الفن التشكيلي: كلود عبيد   )4(
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هو الذي أنتج هذا النص املمتّد، تقول " يامسينة سعدون"لشاعرة وصديقتها التخاطر يف األفكار واألحاسيس بني ا
ومجعت بيننا  1991وتعرفت على الفنانة التشكيلية يامسينة سعدون باحلي اجلامعي بن عكنون سنة «: الشاعرة

فقد كنت أرافقها إىل مدرسة الفنون اجلميلة بالعاصمة وَأحُضر معها بعض . صداقة، أجزم أّن لّلوحة يد فيها
ا ألفة غريبة، إىل أن ترمجُت هذه ) عيين(الدروس، وشيئا فشيئا استقّرت  ا وشخوصها اليت ربطتين  على بورتريها

 .)1(»"العني حافية"العالقة شعرا من خالل هذه القراءات اليت عنونُتها 

ا مع قوة اإلحساس لقد وجدت الشاعرة  يف األسلوب العفوي التسييلي لأللوان قوة تعبريية تتماثل شّد
بكثافة النسيج، نسّجل امتالء  حيوية اخلطضم الديوان تسع لوحات تشكيلية عوِّض فيها . وحرارة االنفعال لديها

لون يف عالقة جوار، بل اللوحات وكثافتها وغياب الفراغ فيها، كما ال جند تسطيحا يف اللون أو وضع لون جنب 
مارا لونيا،كثافة، عمقا تشكيليا حبتا، وتراكبا متدّرجا يف طبقات وتنويعات لونية   .جند ا

النســــــــاء، األجنحــــــــة، الرقصــــــــة، الوحــــــــدة، الشخصــــــــية، احلــــــــب اجملنــــــــون، بروفيــــــــل (اللوحــــــــات املعنونــــــــة بــــــــــــــ 
] متـــــوهج[مكتضـــــة، مزدمحـــــة مبســـــاحة لونيـــــة متفّجـــــرة، أمحـــــر «كّلهـــــا  -تنيالتـــــالي تنييف الصـــــفح املثبتـــــة -) امـــــرأة

إن اكتظــــــاظ اللوحــــــة باملســــــاحة دون أن يعطــــــي . غــــــامق، مــــــع تنويعــــــات دقيقــــــة جــــــدا وكثــــــرية جــــــدا علــــــى األمحــــــر
الفنـــــان فراغــــــا كبـــــريا، أو ملحوظــــــا، حوهلــــــا يـــــؤدي إىل إحيــــــاء قــــــوي بشـــــحنة ضــــــخمة، ليســــــت انفعاليـــــة فقــــــط بــــــل 

  .)2(»هي شحنة تشكيلية ناجحة وموفقة

ا باللون األمحر دليل على  املزاج «لقد أعطت الفنانة األفضلية للشرارة اللونية اخلالقة اليت متنحها املرأة، افتتا
، وحب مالحقة املغامرة وخربة التوتر والعاطفة والرغبة يف اإلثارة، مما يزيد من الثقة )3(»القوي وبالشجاعة والثأر

ومينحها الرغبة يف ترك آثار قوية على األزرق املذّكر الذي يتسّلل إىل هذه اللوحات يف والقيمة الذاتية لتلك املرأة 
ا الكريستال الشفاف القابل لالنصهار مثل الشمع يف حضرة محرة النار وفتنتها   .روحية حية مضيئة كأ

  

  

  

                                                                 
  .      8، 7ص. العني حافية: منرية سعدة خلخال  )1(
  .      89ص .اإلبداع يف الفنون التشكيلية واألدبية تواصل. النص: أمحد فؤاد كامل  )2(
  .       184ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر  )3(
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  28ص                               26ص                               24ص        

املرأة "؛ يف اللوحة األوىل "اهلدوء"و"املرأة والطفل"سّجلنا غياب اللون األمحر يف لوحتني اثنتني    
الذي ) اللبين، السماوي(تنوعت درجات اللون األزرق وتفاوتت درجاته تفاوتا كبريا بني األزرق الفاتح  )1("والطفل

اعة، مث يأخذ هذا األزرق يف التدرج حنو القتامة والدّكنة يعّني بعض مالمح املرأة والطفل، وهو يرمز إىل الرقة والود
 عجينة احلياة الكثيفةهذه القتامة هي . ليعطي خلفية سوداء يف اجلهة العلوية من اللوحة وشهباء يف اجلزء السفلي

 )2(»تفكك العالقات، الرغبة يف قطعها، االنزعاج والقلق والسلوك غري املتوازن وقدرا من االهتياج«مما يعين 
وليد اخليال، ترعرع يف حضن األماين، هو املاضي الذي  -كما باحت به القصيدة-والدهشة ألن هذا الطفل 

  :انفطر، والغد الذي يُنتظر بوابل من الشوق، تقول الشاعرة

  لست طفيل متاما «

  فاأن مل ٔاجنبك

  لكنك انزتعت من بؤبؤ العني الضوء

...  

  آه، اي طفيل الرائع

  انفطر ٔانت املايض اذلي

                                                                 
  .       18ص. العني حافية: منرية سعدة خلخال  )1(
  .      190ص. أمحد خمتار عمر  )2(
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  ؤانت غدي اذلي اهنمر

  بوابل من سـنابل الشوق

  .)1(» وحروف ذرر

ذه احلروف الّذرر معادل يشري إىل الّلون األصفر الغّين بالّنصوع والّضوئية البيضاء،       حيث فالسنابل 
 )2(»واالنشراحاللمعان واإلشعاع واإلثارة ... التحفز والتهيؤ للنشاط« يبدو يف اللوحة كشعاع من نور يوحي بــــ

  .واألمل يف غٍد مضيء

نالحظ أن القتامات تتناوب مع التضويئات، فاألزرق باعتباره من األلوان  )3("اهلدوء"يف اللوحة الثانية 
مهّدد بالسكينة «، لكنه )4(»فاعلية املسكن واملهدئ«الباردة له 
، وهذا بفعل صفته الضوئية اليت تسّهل التواصل )5(»واالندثار
األصفر . مع اللون األصفر الذي جاء متوّقدا ومتوّهجا العاطفي

    قوي، عنيف، حاد إىل درجٍة ُمتكِّنه من أن يكون ثاقبا، «هنا 
أو رحبا وباهرا كتدّفق معدن يف حالة الذوبان، األصفر، هو األكثر 
دفئا، األكثر بوحا، واألكثر تأججا واتقادا من بني األلوان، يصعب 

، )6(»يتجاوز دائما الطوق الذي يتوخى احتواءهإمخاده أو ختفيفه، 
جه كالنجمة اليت خترتق زرقة السماء فتهّدد السكينة إنه يف توهّ 

واهلدوء بضوٍء خمبوٍل ال يكاد يضيء حىت خيبو متدّرجا إىل مقام 
  :تقول الشاعرة. البين احملروق الذي قد يضرب يف بعض ضربات الفرشاة إىل ما يقارب سحمة السواد

  ئني يف آالء الصيفجتي  «

  مدّججة بأمقار السحر الفيض
                                                                 

  .       17ص. العني حافية: منرية سعدة خلخال  )1(
  .      229. نفسه املصدر  )2(
  .       20ص. نفسه  )3(
حممد محود، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : مراجعة وتقدمي). دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، وداللتها( .األلوان: كلود عبيد   )4(

  .     23ص. 2013، 1لبنان، ط -والتوزيع، بريوت
  .     19ص. املرجع نفسه  )5(
  .     107ص. نفسه  )6(
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  تطلعني من تعب الشوق جنمة

  ومن ٔاقىص الصدق تنوئني

  ابلضوء اخملبول جمرورا يتباىه

  خلف راحةل ليل متوء يف سامئه احملزونة

 .)1(» أالغنيات وأالجشار

 متعتها احلسية اخلالصةجمة فهي املرأة يف إن األزرق هو الرجل يف سكينته وهدوئه وضعفه أما النّ وعليه ف
اء اللونني الضاحكني ال يصمد أمام قتامة األلوان املكتومة املقفلة على اليت تلقي بسحر ضوئها املشّع، غري أن 

  . حياة عنيدة معّقدة، مرّكبة، ومربكة باألحزان

وارتكاز على  إذا كانت السريالية جمرد ختليط وتعمية واخرتاق للقوانني :الرسم السيريالي -سابعا     
الرؤى احللمية واخلياالت املبتكرة والالمعقول بتجاوز الواقع 

غراب على "واالستناد إىل التشويه واخللخلة، فإن اللوحة 
ربيعة "للشاعرة " وحديث يف السر".. ضمن ديوان  )2("املدينة
عبارة عن إطار ونظام، لكنه النظام الذي ال خيلو من " جلطي

والشاعرة فتنتهما الرموز " رؤوف برامهية"الفنان . الفوضى والتشويه
هو «السرييالية فأْمَلت عليهما أن جيمعا عاملا ممزّقا يف نسٍق جديٍد؛ 

عن طريق اللون والتشكيل وجتسيم نسق رؤية التنبؤ واالستشراف 
ما هو غري قابل للتجسيم، حيث يظل التوتر قائما طول الوقت 

فهذه سرييالية، . ولكنه حمكوم، ومسيطر عليه، يف داخل سّر الفن
ا ُختِضعه مع ذلك ملوسيقى مضمرة وشاملة ا إذ تعرتف بشتات العامل فإ ا تعلو على الواقع، وأ   .)3(»بقوة أ

رؤى شاسعة وإحياءات غــــــــــــامضة، يف الفراغ السريايل سبيكة من البياض والسواد، حيث يف اللوحة 
بناء طوطميا قامت السواد يوحي بالرهبة، إنه غراب الشؤم واحلزن واخلطر املرتبص يف كل طريق  -ما يشبه-ينـــــــتصب 

                                                                 
  .     19ص. العني حافية: منرية سعدة خلخال   )1(
  .     119ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي   )2(
  .18ص. تواصل اإلبداع يف الفنون التشكيلية واألدبية. النص: أمحد فؤاد كامل  )3(
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جيلس القرفصاء طاله التشويه يلقي بنظره  كما جند تصميما يقوم على تضويء لوسط اللوحة يف هيئة كائن .ومنفذ
جهة الغراب، مع تضويئات زخرفية منتشرة وتضويئات أخرى عبارة عن تشكيالت مرتاوحة االنبعاجات، منرية 

  .وساطعة يف جهة ميني اللوحة
ذا التشكيل السرييايل    اكما الشاعرة يف قصيد ، متامايواجه لغز الوجود بفكره ووجدانه معاإن الفنان 

   :القصيدةاملعىن من كلمات بل إنه خيلع 

  غراب عىل املدينة «

  !!!غراب عىل املدينة 

  اي ٔاهلها اختبئوا

  ٔاو ال ختتبئوا.. 

  واي جشر البتويل

  ململ جناحيك واجلس القرفصاء

  واي جنوم السامء االٓمنة

  ال تتعري هذا السامء

  فالضوء حني ينرش املوت جناحيه

  .)1(» !خطيئة ...          

نسان يف املدينة الكابوس اليت تضيق بساكنيها، أو رمبا هم من يضيقون أزمة اإل حيّملها على اللوحة لقيهلي
د هو ما عربت عنه اللوحة الوجو  حيسم دوامةالذي أساوي املتعبري ا بعد أن طالتها يد التشتيت والتفريق، وهذا ال

   .والقصيدة يف آن معا

للشاعر " رجل من غبار"ضمن ديوان ) 69، ص37، ص33، ص23ص(وجند يف اللوحات التشكيلية 
سريالية فانتازية جلية وفعالة؛ حيث ميّثل الرجل املنحوت باأللوان الطوبية احملرتقة  تشويه وخلخلة" عاشور فين"

بالعلو والشموخ والكربياء، أما الوجه اإلنساين فقد حتول إىل بناء راسخ ال يرتّدد يف  اواحملرقة إباء بدائيا فيه انطباع
مواجهة احلياة، ال ميعن يف االستغراق يف غيابات الالوعي ومتاهات احللم، وإمنا يسّدد نظره على الفهم والوعي 

                                                                 
  .     121ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي   )1(
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ا وضمور حضورها- املنفتح على احلياة          لتشكيالت والفجوات هذا الوعي يتجّلى يف تلك ا -رغم قساو
ا وعنف توحي ) 69، ص23ص(فالنافذة يف اللوحتني . هاأو الفتحات الفوارة اليت حتّطم القوة الصخرية على حرار

رمزا للكمال، وعالمة بشكل تعويذة «) 33ص(يف اللوحة وتعّد النجمة اخلماسية باألمل يف احلياة الندية اخلصبة، 
 :وهو املعىن الذي عّرب عنه الشاعر لغويا بقولهأو حلماية هذا الرجل،  )1(»حلماية األصنام واألوثان

  اكن حني جييء الظالم «

  وتغيب املدينة يف جلة الصمت

  يفتح انفذة للحامم

  ....فيغين

   .)2( ! !ويف قلبه جنمة ال تنام

  :وهلـــــــوق

  وهو علمين كيف ٔافتح لك صباح «

  ! !كتاب أالمل 

  وهو عبأ ذاكريت ابلغيوم

  . )3(» ! !ؤاسمل رويح ٕاىل مطر حممتل

  )19ص(وحبجمها الكبري يف اللوحة ) 37، ص33، ص23ص(أما احلركة الدوارة اللولبية يف اللوحات 
ا  توحي بقدر من النعومة واالنسيابية، وتوحي، من مث، بقدر من الّتصاحل مع العامل، والّتوافق معه «باإلضافة إىل أ

ا من جهة )4(»يف داخل قانونه األساسي، قانون الدوران والصريورة املستمرة بدرجات خمتلفة، واالّتساق ، إال أ
ذا الرجل ليغوص يف تالفيف الذاكرة بآالمها  ا تذهب  ثانية تعطي لّلوحة وللرؤية معا توّترا ال ينتهي، أل

                                                                 
  .68ص . التصميم والزخرفة: معتز عناد غزوان  )1(
  .    29ص. 2003، 1شعر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط. رجل من غبار: عاشور فين  )2(
  .    30ص. املصدر نفسه  )3(
        .109 ص .تواصل اإلبداع يف الفنون التشكيلية واألدبية. النص: أمحد فؤاد كامل  )4(
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ا، ومنه فاحلركة الدائرية هي دوامة احلياة يف اتساقها الفريد  والوداعة، بني املكابدة ولوعات  بني األمل«ونكبا
ا- العذاب وبني املقدرة على تصفية هذه اللواعج وتنقيتها وتقبلها    .)1(»بل جتاوزها دون إنكارها -ال الرضا 

 
 ) 35ص (                                 ) 33ص (                         ) 23ص(     

         

                    
 ) 19ص(                                                  ) 69ص(                      

النحات يف املرمر، والشاعر يف «التحم عمل الشاعر بعمل الرسام، وجد " رجل من غبار"يف ديوان 
، حينئذ ينفذ  الكلمات، أدوات طيعة، فيجسِّد أحدمها األوهام الشعرية، ويصف اآلخر باأللفاظ أشكال النحت

                                                                 
        .37، 36ص. واألدبيةتواصل اإلبداع يف الفنون التشكيلية . النص: أمحد فؤاد كامل  )1(
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ة ودجمتها يف 
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ين؛ فهي رمز 
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97      .  
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 املعمار، عقال

برمز بصري يع
حواخلطوط تلمّ 
عنا رسومهم د

"قامة النزيف"
ساليب الشعبية

لألمتني العربية 
ا ذا بعد إنساين
ودينيا حيث ير

7- 95ص. 196

...........  ‚i

متد؛ هندسة 

ز إىل النص بر
 وال تعّرف، و
ن، وحيث تضع

عري قصيدة 
 والرؤى واألس

يًا   يشّكل حتدِّ
 دالليا مفصليا
بعدا تارخييا و

5دمشق، دط،  ،
        

8. 

.............

14 

األلق الفين املم

سم الذي يرمز
شكال توحي
شكال واأللوان

لشعزيا النص ا
لشاعرة الرمز 

ب حضاري 
رئيسيا ونبضا 
غصن الزيتون 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ته بقوهلا

ة واإلرشاد القومي
.  89ص ). م20

 .40ص 
5ص. 1991، 1

.............

45

ذلك ا )1(»عه

الرس« الرمزي 
األش«، حيث 

ط وتندمج األش

لتشكيلي رمزي
استلهمت ا 
   

سة على خطا
ة تشكل رمزا 
مة البيضاء وغ
ا لـّما  غري أ
فالداللة تأخذ 
العتداء على 
ساحة الدائرية 
حلمامة ليصري 
اللون األسود 
 ورمزيا مشبعا 
 معاين الذل 
نسان يف حياته

رفاعي، وزارة الثقافة
004 -1950(ث 

. »شكيلي والشعر
1املغرب، ط -ناس

.............
خر ويتبادل مع

قصد بالرسم 
جياز شديدين،
داخل اخلطوط

 فيها النص ال
".شجر الكالم

.          ّردة

رة مؤّسسأية مب
فاحلمامةسية؛ 

القة بني احلمام
غ -يه السالم

 من منقارها فا
ري السالم؛ باال

وما تلك املس 
د احتوت احل
ما دماءمها با
بعدا هندسيا 
لشاعرة عن
ي يلحق باإل

     

در الدين قاسم الر
شعر العريب احلديث
عالقة بني الفن التش
ورات السفري، مكنا

............
الشعر يف اآلخ

 .ساطتها

يق :م الرمزي
يف تكثيف وإجي

د، وحيث تتددّ 
«)3( . 

ص اليت عادل 
ا  ش"ن ديوا

عن أصالة متفّر

حة رؤى إنساني
ريات فنية ونفس
صة وأن للعال

علي" نوح"يب 
لزيتون منفلت 
 تصوير مصري
ا . الستهانة 

س احلرية وقد
رتكا بينهما، أ
ب، لتحتوي ب
وقد عربت ا
 والضعف الذ

                       

بد: واألدب، تعريب
كيل البصري يف الش

يف جدلية الع«صورة 
شعر، منشو. كالم
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ن التشكيل وا
خ البنية على بس

الرسم -ثامنا
يف )2(» احملورية

ن ترمز وال حتدّ 
»ود والغامض

من النصوص
ضمن"  جلطي

ل خاص ينّم ع

يف الّلوح     
ال ختلو من مثري

خاص- واحلرية 
ن وسفينة النيب
قتيلة وغصن ال
عكسيا، وهو
ة الدولية واال
ية سوى مشس

شرتك النزيف م
غ حدو الركب

و .ف والتوتر
سار والتشظي

                        

الفن و: س هورتيك
التشك: د الصفراين

مجالية الص: د عبيد
شجر الك: ة جلطي

]<Ø’ËÖ]

كل من
ورسوخ

داللته 
واأللوان

حمدالّال 

ربيعة "
تشكيل

كما ال
السالم
الطوفان
تظهر ق
معىن ع
الشرعية
املتشظي
مصدر
فقد بلغ
باخلوف
واالنكس

            
لويس  )1(
حممد  )2(
كلود  )3(
ربيعة  )4(
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  ضياع يف أالفق «

  ضياع يف املرااي

  ظالل تتدحرج يف أالزقة

  قي يف افرتاق اللغةتلت

  .)1(» وتفرتق يف التقاء الرساب

هذا اخلطاب الرثائي املوزع بني حتليق اخليال ومعطيات الواقع يأىب االستكانة والضعف، وهو ما عرب عنه 
  :القول الشعري

  ٔايهتا الاكهنة اي هنر الغناء «

  ضعي محكل يف الشجر احلزين

  ضعي محكل يف قلبنا

  خبورا يلف اليأس املضمر

  ضعي محكل يف حبران املر

  يصري سكر

...  

  فافتحي ٔاروقة أالفق

  يك حنرر الزمن من جوف احلوت

  حنن لسـنا هذا الضباب

  .)2(» فابذري احلقول عنبا ؤاواترا

فعلى الرغم من أّن إصابة احلمامة هو معادل رمزي النطفاء أيقونة السالم إال أن ارتفاع رأسها حنو السمو 
  .على اإلصرار والعزم وعدم االستكانة لألوجاع ّتحدِّي واإلرادة القوية، واحلثّ يكمن الوالتألق، يف هذا العلّو 

                                                                 
 .87ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي  )1(
 .92، 91ص. املصدر نفسه  )2(
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للشاعر  "أحزان العشب والكلمات"اللوحات التشكيلية ضمن ديوان  :الرمزي الرسم االنطباعي -تاسعا
       " إمساعيل راجي الفاروقي"تعطي زاوية نظر واحدة ضمن نسق ال متناه، وهذا ما عرب عنه " إدريس بوذيبة"

ما املشرتك " لوس ملياء الفاروقي"و  بالبنية املتداخلة أو املتصلة؛ حيث يشكِّل " أطلس احلضارة اإلسالمية"يف كتا
وقد حيدث تداخل عناصر . إلعطاء انطباع بتتابع ال ينتهي... ان هناالتكرار وتعّدد نقاط الرتكيز عامالن مهمّ «

التصميم على أي مستوى من املستويات، كأْن يكون على صعيد ترابط املوضوعات الفردية، أو ما يشمل 
، ما ينبئ عن وجود )1(»تنظيمات الوحدات بصورة أكثر تعقيدا، أو ما يشبه التعقيدات يف داخل النسق نفسه

 . قع يف حدود الزمان واملكان يصعب تفسريها إال بعد قراءة النص الشعريحقيقة ت

الّلوحات تنم عن عقٍل يقظ، حساسية دقيقة، وروح مأخوذة مبا وراء الظواهر اخلارجية مع براعة رصدها 
  مّددةإحياءات قوية وكابوسية ألشباح كائنات مسّطحة هلا أطراف متعّددة ومت«يف اللوحات . هلذه الظواهر نفسها
خِشَنة تقاسيم الوجه يف حضور  هذه األشباح أو الكيانات مزيج من األشجار املبتورة .)2(»مرفوعة قائمة وجانبية
عينان جاحظتان مليئتان مبا ال يفهم وال يؤّول متثالن صرخة العني النجالء املفتوحة على . مرعٍب ومؤٍس معا

 .طوطم ال زال حيلِّق يف الّالوعي الفردي للشاعر والفنان معاسعتها رعبا ودهشة، ولعل هذه الكائنات املرهوبة 

لقد اخرتق الفنان قواعد التناسب التقليدية يف سريالية عنيفة حينما عمد إىل اإلحياء بأشخاص حمددة      
حيث يتوّحد عامل ... أن يدمج اجلسم اإلنساين مع ما هو غري إنساين«اخلطوط ولكن غائبة املالمح، استطاع 

اقع مع عامل اخلرافة، وتصبح الظواهر اليومية العادية وقائع سحرية، وينكشف العامل الداخلي لإلنسان يف أضواء الو 
على النحو الذي  )3(»فانتازيا باهرة مستلهمة دائما من تراث الشعب ومن أدوات حياته العادية يف الوقت نفسه

  . جنده يف الكورس الشعيب

  

  

  

                                                                 

  ومساها انطباع وهي عبارة عن  1872عام ] فارسها األشهر[من عنوان لوحة رمسها مونيه «مصطلح أطلقه جمموعة من الفنانني انطالقا  :االنطباعية
        .32ص. »يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر«. مجالية الصورة: كلود عبيد. »مشهد لشروق الشمس

  .       569ص. أطلس احلضارة اإلسالمية: إمساعيل راجي الفاروقي، لوس ملياء الفاروقي  )1(
  .   59ص .تواصل اإلبداع يف الفنون التشكيلية واألدبية. النص: أمحد فؤاد كامل   )2(
         . 19ص. املرجع نفسه  )3(
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يعترب الكاريكاتري من أكثر الفنون التشكيلية جْذبًا للقراءة والتفاعل  :يالكاريكاتير الرسم الرمزي  - عاشرا
تعين رسم يغايل اليت " كاري كري"اسم مشتّق من كلمة التينية هي «بأنه " طالل الشعشاع"يعّرفه . والنقد والتفّكه

شخصيات "فتأيت مبعىن " كاركرت"، أما كلمة "الرسوم الساخرة"يف إبراز العيوب، والّلفظة اليت تقابلها بالعربية هي 
وذلك العتماد الفنان فيه على التشويه يف املقاييس التشرحيية جلزء من جسم اإلنسان أو للجسم   )1(»"أو شخوص

شأنه يف ذلك شأن  )2(»ب من عنصري التشكيل والكوميديا، أو السخريةفن مرك«وبالتايل فالكاريكاتري . كله
الكثري من األعمال األدبية الساخرة كانت إحدى األسباب الرئيسية لتطّور وظهور فن «األدب؛ حيث أن 

ا وجهً ، وما القناع الذي كان يضعه املمثل أثناء العرض املسرحي قدميا إال )3(»الكاريكاتري مبستواه وشكله احلايل
 .من أوجه العالقة بني فن الكاريكاتري والفنون التعبريية

هما يف الوظائف، حىت أن هناك من اعتربه ابًنا  وقد ارتبط فن الكاريكاتري بالصحافة ارتباطا وثيقا لتشا
تبدال عاقًا للفنون التشكيلية حينما راح يبحث عن منفٍذ آخر وعن تقنّياٍت تالئم طبيعته الّتحّررية، فقد مت اس

الرسم بالزيت واملاء بتقنيات الغرافيك القابلة للطباعة والنسخ، لكن كل هذا ال يتناىف مع انتمائه التشكيلي، ومع 
  . طواعيته يف التعالق مع الفن الشعري لتجديد العالقة املقّررة منذ القدم ومنحه إياه مزيدا من احليوية والتوهج

وسيلة حتريضية ضد  -باعتباره فنا وظيفيا أكثر منه مجاليا-تري وجدت يف الكاريكا" ربيعة جلطي"الشاعرة 
  .العدوان والظلم، لتتحّدث من خالله عن مشاعرها وحساسيتها ومطالبها يف تعديل العالقات وإصالحها

... اخلط، الكتلة، الفراغ : من عناصر عدة هي«بلوحات كاريكاتورية مؤلفة " !كيف احلال؟"لقد ُمحّل الديوان 
الكاريكاتري «يبدو أن الشاعرة وجدت أن  ،)4(»، املفارقة، املبالغة، املوضوع، املضمون، اهلدف، التعليقاحلركة

لفضح  ناجي العليوعلى خالف كل الفنون التشكيلية، هو فن الفكرة قبل كل شيء، ورمبا لذلك استعمله الفنان 
ا وجدت بأن صور الكاريكاتري تتمّتع )5(»الظلم واألمل الذي عاناه الشعب الفلسطيين بالقدرة على «، ويبدو أ

إضاءة آفاق الفكرة بزمن قياسي مقارنة بزمن اإلدراك الذي يقتضيه إدراك اللغة وخباصة أن صور الكاريكاتري تّتسم 

                                                                 
        . 20ص. 2011دراسة علمية نظرية وتطبيقية، مؤسسة االنتشار العريب، لبنان، دط، . فن الكاريكاتري: طالل الشعشاع  )1(
  .9ص. 1999من جدران الكهوف إىل أعمدة الصحافة، دار عشرتوت، دمشق، دط، . فن الكاريكاتري: حممود محاده  )2(
         .54ص. املرجع نفسه  )3(
. 2012، السنة العشرون، شتاء 54 :متوز، جملة فصلية ثقافية، اجلمعية الثقافية العراقية يف ماملو،ع. الكاريكاتري يف الصحافة العراقية: ضياء احلجار  )4(

  .     118ص
، ربيع 2:ع، 2السنةجملة تصدر عن جامعة الكوفة، الكوفة، . رسوم ناجي العلي الكاريكاتريية. الفضاء يف الكاريكاتري الساخر: علي البوجديدي  )5(

  .209ص. 2013
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ا خطاب مفتوح للمتلقي مهما كان مستواه الثقايف أو املعريف ، هذا التماثل )1(»بالبساطة والتلقائية واملباشرة أل
ا  حنو طاقات تعبريية تثّور املعىن لتشابه " !كيف احلال؟"البصري بني الفنني الشعري والتشكيلي جعلها تّتجه بديوا
الكاريكاتري املرسوم ميتلك ما يوازي إمكانات الفنون «اللحظة احلاضرة باللحظة املاضية، وهو األمر الذي جعل 

والفلسفية واألدبية بطريقة مميزة وخاصة وميتلك أيضا كّل ما جيعله فّنا رفيعا يف  اللفظية يف إيصال الرسائل الفكرية
وسيلة جيدة لالتصال اجلماهريي إىل جانب الرسالة اللسانية اليت  ، فهو)2(»القدرة على التعبري والتأثري واجلذب

  شعب الفلسطيين، العريبأّدت وظيفة التبليغ والتوجيه إىل القصيدة وتبيان حقيقة سوسيوسياسية يعيشها ال
  .واجلزائري

للشاعرة بـــــاللوحات الكاريكاتريية للفنان " !كيف احلال؟"توّسلت آلية التشكيل يف اخلطاب الرثائي 
، وعلى الرغم من أّن كل عنوان وضعته الشاعرة هو عنوان للوحة والقصيدة يف الوقت "ناجي العلي"الفلسطيين 

هلذا الفنان الكاريكاتريي ال حتمل العناوين نفسها، كما أحلقت تغيريات ببعض  ذاته، إال أن اللوحات األصلية
 . الصور،  كل ذلك كي يتناسب مع اللحظة الراهنة اليت تعرب عنها الشاعرة

األيقونة  "حنظلة"وكان الستدعاء . الّلغويّة حساب على ةاأليقونيّ  العناصرات الّلوح على هيمنتوقد 
الرمز عند هذا «ولـّما كان . رمزية واضحةالفنية والسياسية والرمز االسرتاتيجي األهم يف فن الكاريكاتري الفلسطيين 

                                                                 
 - جملة تصدر عن جامعة الشلفاألكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،  .فن الكاريكاتري يف الصحافة البحرينية اليومية: علي منعم القضاة  )1(

  .     157ص. 2012، 8: اجلزائر، ع
  .78ص. جملة متوز. تاريخ املفارقة. الكاريكاتريتاريخ : عبد الرحيم ياسر  )2(

  إىل جنوب لبنان وعاش يف  1948، بعد احتالل إسرائيل لفلسطني هاجر مع أهله عام 1937ولد ناجي سليم حسني العلي عام «: ناجي العلي
ااعتقاله عدّ  متّ . م عني احللوة، مث هاجر من هناك يف العاشرة، ومن ذلك احلني مل يعرف االستقرار أبداخميّ    ة مرات فكان يرسم يف الزنزانة على جدرا

لوحة  وبعدها صار من أهم الفنانني الفلسطينيني الذين عملوا على ريادة التغري السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف، له أربعون ألف 
التنمية السياسية املرتتبة على حركة : خالد حممد أمحد الفقيه. »1987وقد اغتاله شخص جمهول يف لندن عام . كاريكاتورية منشورة يف عدة جمالت

خالد حممد أمحد الفقيه، أطروحة مكملة ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف التخطيط والتنمية : إشراف. الوعي يف كاريكاتري الفنان ناجي العلي
  . 32 -13ص. 2008س، فلسطني، السياسية، كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل

كما اختذ حنظلة شكل حيوان القنفذ كثيف . اسم مشتق من احلنظل، وهو نبات طعمه شديد املرارة ينبت يف فلسطني، حماط باألشواك: حنظلة**
بالكويت وهو يف  1967حزيران عام ولد حنظلة يف اخلامس من «. األشواك اليت يستعملها يف الدفاع عن نفسه، ويتميز هذا احليوان بارتباطه باألرض

، اسم أيب مش ضروري، أمي امسها نكبة، وأخيت "حنظلة"امسي : ""بقوله "حنظلة" "ناجي العلي"ف العاشرة من العمر وسيظل يف هذا السن يعرّ 
.. ة وال ناوي أجتنسباختصار معيش هوي.. أنا مش فلسطيين مش أردين مش كوييت مش لبناين مش مصري مش حدا.. الصغرية فاطمة، جنسييت

ناجي "أما عن سبب تكتيف يديه وإدارة ظهره للناس فيقول ". بعرف كل اللغات وحبكي كل اللهجات معاشر كل الناس.. حمسوبك إنسان عريب وبس
ى رفضه املشاركة يف ألن املنطقة كانت تشهد عملية تطويع وتطبيع شاملة، وهنا كان تكتيف الطفل داللة عل 1973كتفته بعد حرب أكتوبر : ""العلي

  عندما تصبح الكرامة العربية غري مهددة: "وعندما سئل عن موعد رؤية وجهه أجاب العلي". حلول التسوية األمريكية يف املنطقة، فهو ثائر وليس مطبع
 = ضمريا مجعيا لآلخرين وخاصة. مائه للفقرلبسه ملالبس مرقعة وظهوره حايف القدمني يرمزان النت". عندما يسرتد اإلنسان العريب شعوره حبريته وإنسانيته
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ستوى الواقعي 

رة، فقد رأت 
  :وهلا

ستعادة  ملقاومة وال
 احلوار واملوقف يف
 .  37ص
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 أما ذكور البط

حتّملها صر "ي
صرخة القلم ا
ن احلداد، االح
بالتفاصيل الغز
إلبراز اللهجة، 
هجة تعزز املس

نتفاضة احلجار
ض وأبنائها بقوهل

ستشهاد زوجها وامل
ك لتكون املشاركة يف

ص. 2001، 1ط

...........  ‚i

 وال قوة هلا، 

ناجي العلي"ن 
ختها هي إىل ص
لذي يعلن عن
لصورة املثقلة ب
جاء كتوقيع إل
لهصود؛ ألن ال

را رئيسيا يف انت
األرض/ وطفلها

رتداد حقوقها بعد اس
ة، بل تعدت ذلك
ة والنشر، عمان، ط

.............

15 

 اليت ال حول

للفنانريكاتريية 
 وتضم صرخت
سود الفاحم الذ
ا أوحت به الص
 التعليق فقد ج
دق، فهو مقص

 

ي يشّكل حمور
القة بني األم و

ضلة من أجل اسرتد
ة والصلبة واملعطاءة
، دار وائل للطباعة

.............
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ربية املستكينة

 

الصورة الكار 
،"فاطمة"رخة 

طة باحلرب األس
كوين، وهذا ما

أما  .ن والقهر
ّقب اخلطر احملد

  . يف والقومي

ذراعيها؛ والذي
عّربت عن العال

ي كرمز للمرأة املناض
حدود املرأة الوالدة
يف فن ناجي العلي،

.............
م الشعوب العر

 :عرة

  رحي

  ، يطلّون

 السالالت

ت الشاعرة إىل
ن إىل صر خا
م لوحة خمطط

الكورمبا الظلم 
شبعة باحلزنامل 

ف وجدانية ترتّق
النتماء اجلغرايف

بني ذ "طمه
ين، وهلذا قد ع

     

. 
 الفنان ناجي العلي
 ناجي العلي عند 

املوضوع واألداة يف 

............
على أمرهم هم

تقول الشاع. را

كني ٔام بلح الر
 

  الرشفة
 

 ر الغايف 
، 

 :كور البط
ردة، ابردين،

 ثلج
 جثث، وماء

1(.  
ة عمدت مشا
ني فتضم صرخ
عي التلقي أمام
قسوة العامل، و

المحامل جتسيد
لسرد، وأطياف
 كما تشي باال

فا"ذي حتمله 
بعد إنساين ذا 

                       

.123ص. !حلال؟
يات اليت ابتدعها 
مة مل تقف يف فن 

:أمحد عنبوسي. »
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ب، املغلوب عل
ى جربوتا وقهر

نساء يتباك «
هن ال شك
يرثني هاوية ا
ومخر ادلالية
وينادين القمر
ٔان مق فاشهد،
ما يقرتف ذكو
عىل ٔارائك اب
من حماجر الث
زادمه
(»واحلروب 

لعقد عالقة م
 اللوايت يتباكني
على تثوير وع
االجتماعي، ق
 املعربة، وقوة جت
ركة، احلوار، ال

الدول العربية 

أما الطفل الذ
شاعرة  مشهدا

                        

كيف احل: ة جلطي
مة إحدى الشخصي

فاطم«ألمة العربية، 
» يف املوت واملصري
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والغالب
العظمى

النسوة
عمل ع
الظلم 
احلادة 
فيه احلرك
/للمرأة

فيه الش

            
ربيعة  )1(

  فاطم
كرامة األ
والشريكة
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نسبة إىل -  "
رة إضافة إىل 
اضح للجرمية 

القة بينه وبني 
الذي ميثل - 

ي حتيل عليه 
 ينــتع وهي ،
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"أفّكر أنا " و
تغيري، فالشاعر
ل بقمر منري فا

دف عقد عال
فالغراب) وت

ذيال-ما القرب 
تقنية احلّدة، ى

...........  ‚i

أو "القرب" حة
حلقها بعض الت
ستبدلت اهلالل

 :ة بقوهلا

د امع العني 
الغياب، املو(و

ر املتكرر، أما
على الّلوحة ذه

.............

15 

كاريكاتريي لوح
حل -"موجود ا

ة األصلية، اس
 يف القصيدةري

 

داضه بغراب 
و) ضور، احلياة

 والشر والغدر
هذ يف«لفنان 

.............
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  جليد

يف العرف الك
أنا إذا أفّكر نا

عليه يف اللوحة
 عن هذا التغيري

  -"ي العلي

ديكاريت لتعّوض
احلض(صورة بني 

شاؤم والبؤس
مد اـــوقد اعت 

.............
ني الرسة واجل

يطلق عليها يف
أن"القرب  شاهد
عما هو ع" لة

الفضاء معّلقة 

 ساء

  .)3( »ع

ناجي "ألصلية لــــ

الد األيقوينّ  ول
قد مجعت الص
جلمعي رمز للتش

. ملوت واحلزن

     

............
الت احلُبل بني

  كور هن

 «)1( . 

يأو ما  )2("ل
شكتبت على 

حنظل"ري موقع 
 الذي يغطي ا

باح هذا املسا

ٔالدراج الشعاع

األ الكاريكاتريية 

القو الشاعرة 
وعليه فق .زيل

 يف الوعي اجل
مل داللة املـــحي

                       

 .124ص. حلال
1. 

êÞ^nÖ]  .......

 

وهن حامال «

حامالت اذلك

وهن اذلكور

قابيل"اللوحة 
اليت ك يةلغو ال ة

ّخلت يف تغيري
ظالم الدامس 

ُخدع الصب «

واهنار عىل اال

اللوحة  -      

كما حذفت
تارخيه األ منذ

هو  - األوىل
هو حي - التالية

                        

كيف احل: ة جلطي
45ص. در نفسه

 .147ص. ه
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العالمة
ا تد أ
رغم الظ

املوت 
الثنائية

الثنائية 

            
ربيعة  )1(
املصد  )2(
نفسه  )3(
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 ويصرف نتباه القارئ،ا يشدّ  أن يروم ألنّه بالّسواد، كّللها أو اخللفّية، بينما أمهل .القرب رسم يف والوضوح الدقّة
دون  )1(»موضوعه والّرتكيز على غريه دون العنصر املرسوم على العني حيث تستقرّ  الّساخن املوضوع إىل بنظره
ا التأبيين سواه،  .وهو ما عربت عنه الشاعرة يف خطا

يضعنا الشاعر اجلزائري املعاصر أمام إطارين دالليني يتمّثالن يف نص الشعر ونص الرسم، باعتبار هذا 
األخري نصا بصريا يعادل إبداعيا الداللة احملورية لنص الشعر من خالل حماكاة مضمونّية ذات أمناط تشكيلية 

بني / النص على حنو تتوثق فيه الصلة بني فعل الكتابة وفعل التلقي/ اءة وتعود من وإىل اللوحةمتعددة تذهب بالقر 
الشعر والفن التشكيلي لتتجاوز القصيدة اجلزائرية أطرها اجلمالية التقليدية وتعتنق رؤية فنية جتمع بني حيوية اللغة 

 . وطاقات الفن التشكيلي

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 
                                                                 

  .        108ص. نظريّة وتطبيقّية علمّية دراسة. الكاريكاتري فنّ  :الّشعشاع فهد طالل  )1(
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  عر ـــــــــــــش

ات واأللوان 
ذا  ديوان، و

يف  :" بوذيبة

ي إىل شـــــــكل 
ومــــــن هنــــــا  . 

أو املالحظــــــــة 
م الّالشــــــكلي 
ة واكتســـــــاب 
ــــريات جمــــــّردة 
ن خالهلــــــا إىل 

. 2015، 4: ع
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ـدواوين الش

 يعتين باحلركا
ى صفحات الد

إدريس"اعر 

رية  ال تقضـــــــي
..اليــــــة حمضــــــة

راك البصــــــــري أ
صــــــيغ التنظــــــيم

ـــــــ) ــكل ةالفاعل
ضــــــي إىل تفســــ
 الشــــــاعر مــــــن

، ع23مج بابل، 

...........  ‚i

لد ي األمامي
         

شكل دقيق،
دع على مدى

 . رارها

للشا" كلمات
 
 
 
 
 
 
 
 

صـــــــورية صـــــــغري
ـــة بنائيــــــة ومجا
يل مــــــــن اإلدرا
ــــــة، مــــــع ص مالي

ـــــــة  الّالشـــــــ(الل
ن جهــــــة، وتقض

ينــــــزع تيمــــــة ــة

جامعة جملة انية، 

.............

15 

الف الخارجي
     :معاصر

ر ما أمامه بش
ع متخيَّل مبتدَع
أجل فّض أسر

 العشب والك
جري والتشظية
الثرية باأللوان
لّرّش والّتقطري
 احمليط السابغ
أللوان األخرى
 نقطة إشعاع
 والتحرر من

وهنا حتديدا. 

ة إىل أجـــــــزاء ص
ــا مبثابــــــة إزاحــــ
مســــــــتوى مجــــــــا
الســــــتجابة اجلم
ـــــــأخرى بد و ب

مــــــن) الشــــــكل
رييــــــة التجريديــــــ

      
العلوم اإلنسا .دية

.............
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لية في الغال
الملجزائري 

صف الشاعر
تشري إىل واقع
ىل الرائي من أ

أحزان "وان 
إىل التفج«ن 

ضة الشاخمة ا
يف الّسكب وا

ّثل د الذي مي
 متاما أمام األ
 الضوء؛ هو
 يف اخلالص

..ئرها مغلقةوا

ـــــــة صـــــــورة الكلي
يصــــــبح هنــــــ) ة

 تعــــــــّرب عــــــــن م
ج ضــــــرورات اال
طـــــــة بصـــــــورة أو

ـــــــ الال(بنائيــــــة لـــ
 اللوحــــــة التعبري

  56. ية واألدبية
وم التعبريية التجريد

.............
ات التشكيل
ا            

ي األمامي يص
رّكزة وحمكمة ت
قي به املبدع إىل

غالف في ديو
الفنان يعمد 

يف لوحته العريض
لتقنية العالية يف
ملبطن باألسود
ال يكاد يبني 
ي ميثل رخامية
ل الرتاجيدي 
كنة قامتة، ودو

ا   .ف درجا

أنظمـــــــة الص«ة 
ـــــــ) ل صــــــورة(كـــ

ــــذه اللوحــــــــة، 
قــــــي، تتواشــــــج
ـــــــا مرتبط ـــــــة هن
ــتّم بالرؤيــــــة الب

هــــــذه . )2(»ى
     

 يف الفنون التشكيلي
 الالشكل يف رسو

............
اــــاللوح: ني

             

الف اخلارجي
دقيقة مركياغة 

لي تفاعلي يلق

لتشكيلية للغ
رجي للديوان
ود نفسها، يف
ذلك بفضل ال
ألزرق الفاتح ا
وحة، لكنه ال
 الفاتح الذي

البطل"  ملول
ا داك زان فألوا
ية على خمتلف

ـــية يف اللوحـــــــة
الّالشــــــكل(ن 

يف هــــــ) شــــــــكل
ــــــاعال للمتلق  ف
ــ الفكـــــــرة البنائي
ــــــ ية خاصــــــة 
ن جهــــــة أخــــــرى
                       

تواصل اإلبداع . ص
مجاليات : لنداوي

êÞ^nÖ]  .......

 

لمطلب الثا
             

يف لوحة الغال
كيالت يف صي
ة فاعل تشكيل

اللوحة ا - أ
 الغالف اخلار
ت مادة الوجو

، وذ)1(»رتاقات
ف اخلطي لأل
تسبح فيه اللو

فاألزرق. شبة
األزرق "مل 

ت، أما األحز
لزخرفة والتوشية

حتـــــــوِّل التوشـــــ
، وبالتــــــايل فــــــإ

الّالش(بنيــــــــة ت 
ــــــيت تعــــــّد  رية ال
ـــــــدو  ورة، إذ تب
ة لغــــــة فلســــــفي
رة الكّليــــــة مــــــن
                        

النص: د فؤاد كامل
ى طالب طراد الن

20.       
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ا      
      

والتشك
فاللوحة

صورة 
وتفتيت
واالخرت

والّتكثيف
الذي ت
املعشوش
متثل أم
العذابات
تنبثق ال

معــــــني،
كانــــــــت
البصــــــري
للصـــــــور
اللوحــــــة
للّصــــــور
            

أمحد  )1(
هدى  )2(

013ص 
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حنــــــو اكتمــــــال 

الخضر "عر 
خلطية واللونية 

ولت الشاعرة 
ف اليت حوت 

  .ألفة
سني غريبني؛ 
 عزلنا املدرك 

بالعالمة ) تار

ن أهم املبتكرين 
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مــــــال وســــــعيا حن

للشا"  الندى
فعل احلركة اخل

حاو :"جلطي
 لوحة الغالف
وأ ا يف محيمية

 غريب حملسوس
إذا ما- رض 

ـيتڤالـ( الصورية 

واحدا مني جعلته 
 .املغنيةة 
 

...........  ‚i

تهــــــدم أمام وال

 يتبعها كتاب 
على فع "كي

ربيعة "شاعرة 
 حتريره داخل 
 ويتفاعل معها
ٌط، عرب دمٍج
تجذرة يف األر
حتكم العالمة 

جمال الفن التجريدي
ولوحةكاندنسكي، 

.  2015ص. ة

.............
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حلطــــــام والركــــــا

عنى هات الم
كاندنسك" سي

ملتداخلة، 
مع صيغة 

يف ] ختزال
 عالقات 
ّمنها هذه 
والذي ال 
 إىل هذه 
ذا  وحة 
ص الشعري 

للش"  الكالم
 وسعت إىل 
 فتنة املوسيقى 
للمعاين وضغط
ر اليت تبدو مت
 عالقة ثالثة حت

ن، اكتشافاته يف جم
كرسي ك: صاميمه

العلوم اإلنسانيةجملة 

.............
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حليــــــاة وســــــط احل

شبه"ي ديوان 
الروسي الفنان 

وا ري املنتظمة
وحة، تتصل م

باالخ[ وذلك 
، واليت تنتج

ة اليت تتضّمدي
ل الّالموجود و
سه عند النظر

اللو. )1(»اغتة
ا النصدّ  د قو

شجر " ديوان
 عن الّالوعي
ب فيقرتب من 

تكثيٌف ل" شيد
ـيتارڤ، وآلة الـ

 وتلك تتبّدى

فناين القرن العشرين
شكيلية، من أهّم تص

جم. عبريية التجريدية

.............
ن حضــــــور احل

لية للغالف في
سود، اعتمد
غري واخلطوط 

يف هذه اللو) 
العام للتكوين 
سية واحلجمية،
 الداللة التجريد
رتاثات لشكل
ه املرء يف حواس
والصدفة واملبا
 حركتها، وحيّد

دلغالف في 
عتباطي الناتج
والشكل الرتيب

رشي"ع الفنان 
بني األشجار،

وبني هذه -ي
 .  الغناء

     

روسي أحد أشهر ف
يف احلركة الفنية التش
شكل يف رسوم التع

............
ســــــي ذايت عــــــن

لوحة التشكيل
ح تصويري أ
ئر واملكعبات

الّالشكل(نية 
تبسيط البناء ا
للونية وامللمس
سهم يف بلورة 
ا اكرت صف بأ
والذي يتلّمسه
ة والعشوائية و
 نظامها، يقّيد

 .وحي

 التشكيلية لل
خّلص من االع
واسلطة اللون 

يت محلت توقيع
 يف الغابات ب
إدراكنا البصري

؛ وهي )لكالم

                       

فنان ر :)1944- 
ثرين يفومن أهم املأ

مجاليات الالش: وي

êÞ^nÖ]  .......

 

 إحســــــاس نفس
  . ص

الل -ب     
فوق سطح: "
هائل للدوا ف

كانت بن«هنا 
د اهلندسي، وت
يل اخلطية وا
 وصورية، فتس

واليت توص... 
ن واقع مرئي و
 هي التلقائية
فوضى يفضح 
ون بالتأّمل الّرو

اللوحة  -ج
الّتخل"  جلطي

ال ينفلت من س
يف اللوحة اليت
 الربي املنتشر

عن إ) الفطر(
الك( يف العنوان 

                        

-1866( نسكي
  يف الفن احلديث

ى طالب طراد النداو

]<Ø’ËÖ]

فــــــرض 
املنقوص

شودار
بتكثيف
ومن ه
التجريد
التفاصي
شكلية
.اللوحة

يعّرب عن
اللوحة
املعىن ف
املسكو

ربيعة "
تشكيال

الفطر 
(األول 
اللغوية 

            

  كاند
واجملّددين

هدى )1(
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طوط، األلوان 
نص واحد / 

كيف "لوحة 

ألخضر الذي 
يريد أن يفك 

3 .  

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

إن اخلط. ذلك
/ معا يف لوحة

الل :"ة جلطي

وقتامِة اللون األ
 ال يرمحه وال ي

302 -301ص 

...........  ‚i

ذالشعر متاما ب
تتجمع كلها  

ربيعة"شاعرة 

و  مغالبِة رهبةِ 
صيته يف عامل 

. 1992 دط، ق،
  

.............

15 

سيقى شعورا 
تستطيع أن 
كل مزعجة، 
 بالكثري من 
 اليت تعيش 
جيلب النظام 
 وألنه جزء 
ت احلاضر 
ما يسمح هلا ا
" شجر الكالم

للش" ! الحال؟
ة متناهية 
ة سامهت 

 .ة

ليت تكّثف 
ضر سلبّيته 
عل املشهد 

 من أجل 
كّد من أجل 
وضياع خصوص

دار طالس، دمشق
.   45ص. 200

.............

59

جدت يف املوس
ال تس« فنانة 

انيه من مشاك
ح هلا بالعمل 
يف عامل الطبيعة
اء، ومبا أنه جي
تة واملتناقضة،

 أمام متطلبات
كم  )1(» احلياة

شج"ص الشعري 
 . ا

كيف " يوان
 بدقة تكوينية
شكال راسخة
الداللية الرامزة

انية الكونية ال
ما يلقي األخض
تشكيليا، وجيع

 إنسان كادح
ليد توحي بالك
 ضياع عامله و

ف شلب الشام، د
00 دط،  القاهرة،

.............
أن الشاعرة وج

ا ،ألخرى إ
قط إىل ما تعا
ضا وأن يسمح
بغربتها أقل يف
جة امللحة للغنا
أفكارها املشتت
استناد صلبة
 بأن تستقبل 
كما يف النص
لكشف والرؤيا

ديغالف في 
رمست" الج

 مشبعة، وأش
ا العناقيد  ت 

تعبريي والروحا
عندم   خاصة

كّرر حضوره ت
 .يدية

حصانه، هو 
ضحية، حركة ا

يعين«ألخضر 

     

يوسف: تر.  البدائية
س األعلى للثقافة، 

............
ذه التعالقات أ
ا مع األشياء

ذي ال يرمز فق
 يرد عليها أيض
جيعل شعورها 

ه احلاجةل هذ
ا املفاجئة وأ
 ميّثل نقطة 

يسمح هلا. ني
 هذه اللوحة ك
 مفتوح على ال

التشكيلية للغ
مصطفى احلال
 ألوان داكنة
 تعبريية أوحت

عكس اجلو الت
، حدة والتعاسة

ضوء القمر املتك
وة وقتامة تراجي

ميتطي صهوة 
واخلشوع والتض
رد يف اللون األ

                       

شعر عند الشعوب
اجمللس ،كتابة الصورة

êÞ^nÖ]  .......

 

يظهر من هذ
مة والرتابط م
ين عن الغناء الذ
هو قمني بأن 
 والثقة، وأن جي
ومبا أن هلا مثل
جام النفعاال
ا، فإنه  حليا

ي الذي ال يلني
، األحلان يف 
ك يف زمن ممتد 

اللوحة ا -د
م"للفنان  "!

ء واقعية ما،
 يف حتقيق قوة

تع: اخللفية •
حساس بالوحد
كون فيلغي ض
 يزحل يف قسو

شخص ميت •
 تغمره القوة و

فضياع الفر. ه
«)2( . 

                        

الغناء والش: س بورا
كت: د خمتار اجلنويب

]<Ø’ËÖ]

ومبالدمي
تستغين
وإمنا هو
احليوية 
و. فيها

واالنسج
متّمم 
القاسي
الكالم
لتتحرك

احلال؟
إلعطاء
جمتمعة

من اإل
على الك
الكلي 

أرضه، 
ُصبغ به
»أسراره
            

موريس  )1(
حممد  )2(
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قوة والصالبة 
ر هذه املعاين 

ط بني الضوء 
كوين وانفالته 

 ني من األشياء
ضها وتتالصق 
 القوة حلضور 

 حوهلا النص 
ها احلق على 

لوحة  :"لطي

<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚

ة من حيث الق
د وعزٍم، وتظهر

 التضاد املفرط
شظي الزمن الك

 . ت

 خليط هجني
تصطدم ببعض

مما أكسب  

 اليت يتمحور 
غًة ينتصر فيه

ربيعة جل"رة 

...........  ‚i

ي يوحي بالثورة
ن عاليا يف حتدٍّ

 معه يتجلى 
ا يعّرب عن تش
كسار والشتات

قنية الكوالج؛
ك يف الفراغ وت

)1(» والرعب

 وهي الثنائية 
غة العامل صياغ

للشاعر" لسر

.............

16 

وهو قناع رمزي
ع رأس احلصان

اب الشعري،
مر مرتني فهذ
دّل على االنك

ل بنيته على تق
لسطح تتحرك
ت قوة العتمة

وة والضعف، 
ن أجل صياغ

حديث في ا
يت متيل إىل 
كيب، تكاد 
ن التجسيم 
من شكل 

يقع يف  طع
من األصفر 
ِوشاُح املرأة 

22      .  

.............

60

وه على الفراغ،
يتجّلى بارتفاع

 .ومشبعا

 الكوين للخطا
 أن يُرسم القم
ّو ضوئه فإمنا يد

ان يف تشكيل
ملتناثرة على ا

حتت كاٍن واقع

القوةي بثنائية 
عادا بالعمل من

وح".. ديوان 
عجينة اللون اليت
تناهية يف الرتك
 بل بنوع من
ذي يقرتب 

مّتقد بنور ساط
أرضية م قلب

ِو. ثافة والنقاء

2ص . ية واألدبية

.............
كلها ويسيطر ع
شموخ الذي ي
ي يبدو عاليا و

رب عن البعد 
أما. ري والشر

ظر، ولكن خبّو

ود اعتمد الفّنا
ت الصغرية ا
 إحساسا مبك

ة للوحة توحي
عرة زمنا مستعا

للغالف في د
يتوّسل بع«ين 

على بساطة مت
 غري تسطيح
 التجسيم الذ

لوجِه امرأٍة مت 
ر بدورها يف ق
 متساوية الكث

     

88   .  
 يف الفنون التشكيلي

............
ميأل املساحة كل
لبطولة وكذا الش
 الصهيل الذي

قون رمزي يعرب
 اخلريظلم، بني

هو األمل املنتظ

حة شريط أسو
الوحدا« هذه 
تعطي... رفية

بنية التشكيلية
ت فيه الشاع

 التشكيلية لل
وان تشكيل فين
تشكيل قائم ع
د ولكن من 
 نفسه وهو 

ةءة لونية نقيّ 
ة، واليت تتأطر
ونية مسطحة 

                       

8ص. كتابة الصورة
تواصل اإلبداع . ص

êÞ^nÖ]  .......

 

احلصان، مي •
والبوان واإلرادة 

الل وقع نداء 

القمر، أيق •
 بني احلق والظ

القمر هو. لطته

أسفل اللوح •
 واحليوانات، 
 أشكاال زخر

 .  وسطوته

وعليه فإن الب
ي الذي رصد

 

اللوحة -ه
ف يف هذا الديو

ت...  والبياض
 أحادية البعد
 يف الوقت

«)2( .  

برايف اللوحة 
لزُّرقة الشاسعة
ع يف عجينة لو

                        

كت: د خمتار اجلنويب
النص: د فؤاد كامل

]<Ø’ËÖ]

والعنفوا
من خال

والظل،
من سلط

والبشر
وتكّون
املكان 

الشعري
.الظلم

الغالف
الكثافة
تكون 
التحيت
»القناع

قلب ال
الناصع

            
حممد  )1(
أمحد  )2(
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الروحي بالرتاث  والسر، وتشري إىل عمق االرتباطنها مستلهم من عراقة تراثية ترمز إىل اخلفاء واحللّي الذي يزيّ 
األلوان فيها شيء من السطوع والصفاء اخلّداع؛ أخضر مزدهر، أزرق عميق جدا زجاجي مثل . الشعيب

ة عن رؤيا خاصة   .الكريستال، األمحر الغامق، كثافة يف التلوين وحبث عن األلوان األصيلة املعربِّ

رؤوف "استخدم فيه الفنان التشكيلي  فهو ال يَِقلُّ تعقيدا؛ حيثهذا التصميم على الرغم من بساطته 
إن الوجه اإلنساين . ها خالقافيها نفاذا واندفاعا وتشويخامات متعّددة ومقّومات شكلية أكثر هندسية " برامهية

وراء  املبتور قد تداخل وتراكب وتداغم مع التكوين التشكيلي الكامن وراء هذا التجسيد، أي التخطيط املضمر
لقد . تفّجر اللوحة، فهو تكوين أو ختطيط جتريدي مت فيه اختزال التفاصيل واالقتصار على املكونات الرئيسية

خضعت العني اليمىن لقيمة التشويه باحملو، ليقوم الشق األيسر من الوجه على مربع يف شكل سجاد زخرفُته عبارة 
ا العني املفتوحة على اجملهول، ورمبا يف ذلك تأكيد عن مربع متقاطعة أضالعه، بداخل هذا األخري دائرة ت بدو وكأ

وما هذا اجلدل التشكيلي إال صياغة مشروعة هلذا  .لقيمة جوهرية أساسية هي قيمة احلرية إزاء ضغوط التقاليد
  .اجلدل االجتماعي الطبقي نفسه

يف اللوحة  :"زينب األعوج"للشاعرة " مرثية لقارئ بغداد"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -و
تتساقط عجينة اللون يف فضاء عتم خانق وخميف ال تكاد تبني فيه إال 
. ظالل ألشخاص يكسوهم اللون األزرق الذي يوحي بالربودة واهلدوء

يف وسط اللوحة وبني كيانني زرقاوين يسطع اللون الربتقايل احلار 
التدقيق «ثارة، متوهجا، حمتدما، مشتعال يوحي بالدفء كما يوحي باإل

يف عمق اللون الربتقايل الغريب خيلق إحساسا مؤنسنا، حيّول اللون إىل 
ا وهي يف الرمق األخري، ومتضي الصورة يف رسم  حياة تشرف على مو
مشهدها احلكائي بداللة الربتقايل املتحّول إىل كيان مشخصن 

يف سياق تشكيلي وسيميائي ... يستغيث، مع حراك بشري من حوله
 .)1(»حي حبرارة اللون وقوة حضوره يف تشكيل لعبة املعىن، استنادا إىل توهج التشكيل وتوهج التدليل معايو 

هو لون النار، العنصر األساسي للعذاب وأمل االحرتاق واالنكسار والتوتر الذي  -هنا-الربتقايل احملمّر 
وميكن اعتبار الربتقايل املشّع . ثقافيا وسياسياحتياه األوطان العربية بسبب االعتداءات املسلطة عليها اجتماعيا و 

                                                                 
  .  162ص. تشكيل املعىن الشعريحبث إجرائي يف . اللون لعبة سيميائية: فاتن عبد اجلبار جواد  )1(
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ي والفلسطيين 

لوحة الغالف 

ملواد األخرى 
يس عليه أي 

 يريـــــد إظهـــــار 
ــــى املســـــتقبل 
صــــــيص الــــــذي 
النتقــــــال مــــــن 

وهــــــــذه . )2(»

  .43ص. 19
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لشعب العراقي

يف ل: "ور فني

مة من بقية امل
تد يف العلو لي

 ولعلـــــه كـــــان 
ـــ ـــــع عل ب ويتطّل
 حتميــــــه والبصـ
المــــــة علــــــى اال
»هــــــــذه األرض

79، فرباير 14: ع

...........  ‚i

 عن حقوق ال

عاشو"لشاعر 

ة األكثر دميوم
ن، وهيكل ممتد

ضـــــاء اجلســـــم،
ـــــب ة وهـــــو يرتّق
تعويــــــذة الــــــيت 

عال«ين؛ هــــــي 
ــــــــى ه قطــــــــة عل

 .عري

داب، الكويت، ع

.............

16 

شعوب، ودفاع
  

لل" ل من غبار
قة متدفّ  ةور 

يد ضاقت 
. ن والوجع
" ي فوضيلي

ق بتنويعاته 
 املتوهجة 
 ودمدمات  
ّجر عرامة 
وحي كلها 

 املادة الصلبة
جممل غري متقن

 كثـــــرية يف أعض
ةه عـــــرب النافـــــذ
فــــــذة فهــــــي الت
ـاملغزل احللــــــزوين
ســــــــان وهــــــــو نق
ية للنص الشعر

       
لثقافة والفنون واآلد

.............

62

نصرية جتاه الش
.ريكي الغاشم

رجل" ديوان 
صويل راسخ، 

ب قوي التشيي
د قلبه باحلزنلبّ 

علي"شكيلي 
ام البين احملروق
روقة واحلارقة،
صخر العريق، 
حة أيضا، تفج

تو )1(» مدمرة

لونية للحجر؛
جملسم برأس جم

 . رياح

هـــــار تفاصـــــيل 
ـــــراه ـــــا مبـــــا ي فتون
يت تســــــيِّج الناف
ــــــا ــــــة ب ت الدائري
ــــــــث اإلنس  حي
دالالت التعبريي

  41. ية واألدبية
، اجمللس الوطين للث

.............
حة للنظرة العنص
سرائيلي واألمري

ة للغالف في
تشكيل سرييا 

يف هيكل صلب
تلبعد أن فع 

دي الفنان التش
استخدصوصا ب

ن احلارة احملر
ورماديات الص
 ألوان مكبوح
طاقات روحية

متثاله املادة الل
اجملذا املنحوت 

لذي تذروه الر

ـــات عـــــن إظه
دمي احلركـــــة مف
اخلماســــــية الــــــيت

أو املنحنيــــــات ،
ألرض إىل ا) ى

باملوازاة مع الد

     

 يف الفنون التشكيلي
املعرفة صدارات عامل

............
، صرخة فاضح
الستعمار اإلس

وحة التشكيلية
 "جل من غبار

جل منحوت يف
به فاتسع وارتف

بني يدلت  حتوّ 
 ونابضة، خص

تلك األلوان 
و ،لنار القوية
،كني مدفونة

خبة العنف، ط
 .وخ

ان يف حنت مت
ت، فظهر هذ
شتعل بالغبار ال

النحــــ/ الرســـــام
ـــــور، وعـــــد ، وق
مــــــا النجمــــــة ا
ــــــات ،ــــــك الّلّف
ــــــــى ملــــــــأل األعل
 تتعّمق أكثر ب

                       

تواصل اإلبداع . ص
إصد. ية الفن العريب

êÞ^nÖ]  .......

 

ور يف الظلمة،
يعاين يف ظل ا

اللوح -ز     
رج"ي للديوان 

ة العضوية لرج
ض والسموات به
عامل الصخرية
جينة مهندسة 
).ن والفاتح

بألوان الن«علة 
 تأيت من براك
ر ضارية وصاخ
ة والقوة والرسو

استخدم الفنا
دمة يف النحت
سوى البين املش

كمـــــا امتنـــــع 
لرجـــــل هـــــادئ
أم. ري اجملهــــــول
ــ. ن عميقــــــا وتل

امل( اخلــــــــارجي 
ت التشكيلية 

                        

النص: د فؤاد كامل
مجالية: ف البهنسي

]<Ø’ËÖ]

نقطة نو
الذي ي

األمامي
باحلسية
األرض
مادة الع
إىل عج

الداكن(
واملشتعل
ا  كأ
مشاعر
بالشدة

املستخد
ألوان س

هـــــذا ال
واملصــــــري
يكمــــــن
العــــــــامل
التنويعا

            

أمحد (1) 
عفيف  )2(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ê×éÓjÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

163 
 

هدف   :"عز الدين ميهوبي"للشاعر  "أسفار المالئكة" اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان -ح
  إىل خلق عامل" أسفار املالئكة"اخلارجي األمامي يف ديوانه  من خالل لوحة الغالف" عز الدين ميهويب"الشاعر 

حتّولت فيه األلوان واألشكال واخلطوط إىل إشارات داللية ذات مسحة 
  . روحية عالية تفصح عن مكامن شعور داخلي يصعب وصفه لغويا

عرب شعرية لونية بالبنّـّي يف خمتلف تدّرجاته اليت تشبه تدّرجات 
جتمع بني الفاتح والقامت يوحي الشاعر بالصالبة طبقات األرض اليت 

ميّثل اهلدوء والسالمة  رار كاستقرار باطن األرض، البّين والقوة واالستق
واألمن وهو امللجأ من فوضى العامل اخلارجي خاصة حينما محّلت البقع 

تسعى إىل التطهري من املشقة  اللونية ميني اللوحة أبعادا روحية
من األرض واليت عّرب عنه البين احملمّر يف  والظلمات اليت تنبعث

  .الطبقات اللونية املشبعة أملا أسفل اللوحة

ويف بنائية تشكيلية واعية يستجيب الفنان لإلغراء التجريدي فيلقي مبتعة روحية بصرية من خالل     
  عامل ختّلصه من الدنسطاهرة تلقي بنورها على هذا ال ااالهتمام بالظل والنور من خالل تشكيالت حنسبها أرواح

ترنو الصعود لتعود  أو فتحهما اجلناحنيتلك الومضات الروحية تبدو يف حركة الطائر النوراين املتأّهب بتحريك 
احلاملني  "املالئكة"وهذه الصفات اليت تقّدمت ال تصدق إال على . احلب والسالم رسالة حاملة سفرهامن 

تطّهر عامله فينبثق و  الأللوكة أي الرسالة بأمر من اهللا تعاىل، وعليه فالفنان يستغيث باملالئكة كي تبسط جناحيه
ن الظلمات، أما الشاعر يف الديوان يف أسفاره عرب أمكنة متعّددة وأزمنة خمتلفة فهو سفري السالم على هذه النور م

ةاألرض بعد أن حفته املالئكة بأجنحته   .ا حرصا عليه من أجل تبليغ رسالته اخلريِّ

  

  

                                                                 

   احلمد هللا ﴿ :قال تعاىل. له جناحان، ومنهم من له ثالثة، أو أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك أجنحة كما أخربنا اهللا تعاىل، فمنهم منللمالئكة
.     فاطرسورة . ﴾يزيد يف اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شيء قديرٌ  ورباعَ  مثىن وثالثَ  رسال أويل أجنحةٍ  املالئكةِ  جاعلِ  واألرضِ  السمواتِ  فاطرِ 
  .1 :اآلية
   16، 15 :اآلية. عبسسورة  .﴾بأيدي سفرة كرام بررة﴿ :قال تعاىل. هم سفراء اهللا إىل رسله وأنبيائهاملالئكة. 
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 :"عز الدين ميهوبي"للشاعر " عولمة الحب عولمة النار"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -ط
اللوحة درجة واحدة من األمحر، مع مساحات ناعمة من الضوء الناري 

على قوته  الذي يشغل املكان املنبعث من العالمات اللسانية للعنوان
   .وسطوته

فالعنوان يف هذا الديوان حيتل موقعا اعتباريا متميزا يف فضاء 
مكررة مع ملفوظني خمتلفني ) عوملة(الغالف، جاءت الكلمة / اللوحة

جراء اللون الناري املشتعل  ، وكالمها رمز إليهما باألمحر؛)النار(و) احلب(
بقوة األرض ) حب(تعال احلرب وجراء العوملة اليت قادت تدمرييتها إىل اش

 . نزيف املوت

دراسة  :"عز الدين ميهوبي"للشاعر  "في البدء كان أوراس" اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان -ي
للفنون اجلميلة منحته خلفية فنية يف " عز الدين ميهويب"األديب والشاعر 

   انتقاء أغلفة إصداراته اإلبداعية سواء تعّلق األمر بشكل اخلّط أو اللوحة 
أو األلوان، وهي متلك إحياءات معينة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفكرة، وعي 

ثًا الشاعر بأمهية املزاوجة الفنية بني الشعر  والفن التشكيلي جعله يقول متحدِّ
كتايب مبثابة مولودي ألبسه كما تستحسنه «: اجلزائرية" الفجر"إىل صحيفة 

. من يرسم مالحمه؟: ، ويتحّدث عن غالف مؤلفاته جميبا عن السؤال»عيناي
أنا من ينتقي تفاصيل لباسه واأللوان اليت تليق به، ومل حيدث أن «: فيقول

ر النشر حول أغلفة إصدارايت ما عدا أثناء ميالد  دخلت يف جدال مع دا
عن دار الشهاب، أين تعّذر على املطبعة تنفيذ  1985الذي صدر سنة " يف البدء كان أوراس"كتايب األول 

اللوحة اليت اخرتتُـها للفنان التشكيلي صاحل ضيف رمحه اهللا اليت ُرِسـمت خصيصا إلصداري، وال أزال إىل غاية 
 . )1(»اللوحة الستعماهلا يف إصدارات قائمة تتالءم معها ألن لكّل عمل هويةاليوم أحتفظ ب

باللوحة اليت اختارها فإن دار النشر  ديوانه مل يتمّكن من تصدير غالف"عز الدين ميهويب"ومع أن الشاعر       
ا لتختار بدهلا مساحة لونية خضراء واسعة االمتداد، لعّلها  رجة ألوا ا و ختّلت عن اللوحة التشكيلية برقة ختطيطا

                                                                 
.  2012-10-14: يوم. صحيفة الفجر. كتاب حيرصون على مجالية الغالف وآخرون ال يهتمون. من يرسم مالحمه؟".. وجه الكتاب" )1(

https://www.djazairess.com/ alfadjr/227731  
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  نا باخلصب واجلمال والشباب له ولألوراس مهد الثورة اجلزائريةبذلك حتتفي بالشاعر الشاب يف أول إصداراته تيمّ 
باخلصب الذي يبعث على التفاؤل وباجلمال املستمّد من مجال الطبيعة، ومن الشباب  «يرتبط ضر الذي فاألخ

ا العنوان أمّ . هو رمز إجيايب من أجل أن حتيا اجلزائر يف أمن وسالم )1(»الذي توحي به خضرة النبات الغض الرطب
للكلمة احملورية  فهو بذلك مينح العمق البصري حينما ُنِسخ خبط اليد باللون األسود الغليظ على املساحة اخلضراء

  ."أوراس"يف العنوان ويف النص 

يغّطي  :"عز الدين ميهوبي"للشاعر " قرابين لميالد الفجر"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -ك
مستطيلة مساحة الغالف اخلارجي األبيض أكثر مما تغطّيه اللوحة اليت جاءت " قرابني مليالد الفجر"العنوان 

الشكل تقريبا، يتوزع على فضائها اللون البين على تدرجاته حيث يتغري 
من القتامة شيئا فشيئا حىت يصري إىل اللون األبيض يف شكل شعاع، 
ومنه فاللوحة تتوافق مع الفكرة ليس على ما هي عليه يف الواقع، وإمنا هي 

 الطبيعة صهر لألحاسيس الداخلية للفنان باألشكال الكائنة خارجه يف
) ميالد الفجر(و ) قرابني(فكما أن العنوان عبارة عن عالمتني مها  املرئية؛

اللوحة كذلك عالمتني تعربان عن العنوان وتوحيان به؛ الشكل املضيء 
ميثل ميالد الفجر وهو يؤشر إىل بزوغ مشس  الذي يقع يف بؤرة الصورة

بانسحاب األزرق لصاحل  احلرية، أّما التوزيعات األخرى احملسوبة واملتوازنة
برودة البين الرتايب فهو يوحي بالقرابني اليت تؤّشر للدم والتضحية يف سبيل 

حينما هذا التفاعل احليوي للعالمِة واملؤشِِّر سرعان ما يزيد توّتره أمام االنفعال العاطفي للغة الشكل . األرض
دورا ديناميكيا هاما يف بناء تلك اللوحة، حيث «ري ، إذ كان هلذا األخيتكامل التجريد واخلط أعلى وأسفل اللوحة

تستطيع  )2(»يبدو يف توليفه لألشكال، كما لو كان يندفع يف قوة، صارخا، متوترا، مشحونا بقوة تعبريية عالية
ا  .بانتظامها مبنطق بنائي هندسي أن توحي حبالة من اهلدوء االستاتيكي بعد أن ُجتِرب القارئ على التمّعن يف قراء

 

 

                                                                 
   210ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر  )1(
  .    111ص. 1995، 1دار الشروق، القاهرة، بريوت، ط ،دراسة تطبيقية يف أعمال بيكاسو .قراءة اللوحة يف الفن احلديث: فاروق بسيوين  )2(
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عز الدين "للشاعر " كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -ل
دف إىل اختزال الواقع  :"ميهوبي لوحة الغالف اخلارجي للديوان 

واختصاره وإن كانت الصورة مكتظة حبزمة دالالت، إحياءات، 
وتعبريات تتموقع خارج حدود اللغة، بل خارج احلدود الرمسية للصورة 

ا مبثابة نص مرئي مفتوح  إنّ . نفسها مصدر قوة الصورة يكمن يف كو
من بقع  مصّمم الغالف يّتخذ" عمر دهنة"الفنان . على اللغات قاطبة

الدم احلمراء رمزا ثوريا ملواقف وطنية ونضاالت فكرية صودر حقها يف 
العيش، إنه بلغة التشكيل اللوين هذه ال يالمس الواقع فقط بل يالمس 

الرمز األسطوري الذي " كاليغوال"أقرب نقطة ُمدركة تؤدي إليه، فـــ
ربيئة القابعة خلف األبواب املوصدة ُكِتب امسه خبط غليظ أسود بارز، لكنه سواد حيصد بسيفه الدموي األرواح ال
كريشة   شعرا  قلمه متاما" الرايس محيدو"وهو يصور جمزرة " عز الدين ميهويب"أما . تلطخه محرة الدم وتطغى عليه

مليهويب  -، فالقلبان اجلرحيان "كاليغوال"ذات يوم دموي من أيام " الغرنيكا"وهو يرسم لوحة " بيكاسو"الفنان 
حبار معا باللون صارا ينزفان دما أمحر، وهو ما عّربت عنه األصباغ واأل" كاليغوال"وبفعل الدموي  - وبيكاسو

وذلك خبصوبٍة فنيٍة تشكيليٍة حتيل إىل النص الشعري ) لدين ميهويب، يرسم غرنيكا الرايسعز ا( األمحر يف البنيتني
  .برمزية وضبابية وتكشف عنه وإن تلّبدت

وسط خلفية  :"عز الدين ميهوبي"للشاعر  "اللعنة والغفران"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -م
 لتتشّكل نقطة إشعاع كثيفةفيغمره  يصارع النور الظلمةسوداء صلبة 

حلمامات بيضاء مفعمات باحليوية حملِّقات يف األفق حبثا عن مشس احلرية 
  ). احلياة(بالبياض الناصع ) املوت(الستبدال السواد الدامس 

على لوحته تنّم عن  أضفاها الشاعرالثقافة اللونية البارعة اليت 
فالسواد يوحي مبعىن الرثاء، هو لون يشري إىل انغالق  مقدرته التصويرية؛

فق وتلّبده بالفجائع واألحزان والعدمية، لقد مّثل األسود تراجيديا املوت األ

                                                                 

   تشكيل اللوحات والتشكيالت اخلطية والتخطيطية ملتقى لثالث مبدعني؛ لوحة الغالف للفنان عبد احلفيظ قادري، خط الغالف للفنان حسان
فهو الذي مجع بني هذه الثقافات ليضفيها على ديوانه عن ) الشاعر(أما هذا األخري ". عز الدين ميهويب"شنشارة، وختطيطات داخلية للفنان الشاعر 

  .وعي فين
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ساعد فهي تعّرب عن رؤيا خاصة أصيلة ت) األمحر، األخضر، األبيض(أما األلوان . وأوحى بعمق املأساة الوطنية
يا من خالل أحد ينتمي إىل بيئة مشار إليها لوناملخّيلة على االنبعاث لتكوين صورة مرئية عن واقع متخيَّل 

ا وهي الراية  كطبقة -ثالثية األلوان؛ فاألبيض هو رمز الصفاء، األخضر رمز األرض واحلياة، أما األمحر مقّوما
يرمز بألوانه ) اجلزائري(واحملصلة أن هذا العلم الوطين «فهو رمز العنف والدماء والتضحية،  -لونية فوق األخضر

شكله وألوانه من احلضارة العربية واإلسالمية اليت ينتمي إليها، وهو يرمز إىل إىل وحدة املغرب العريب، ويستمد 
حياة أوىل بيضاء مسحة كاإلسالم السمح، بيضاء كقلوب أهلها، وبيضاء كأياديهم ال حيملون حقدا وال : حياتني

نهما هالل وجنمة عداوة، يساملون كل من ساملهم ووادعهم، وحياة أخرى خضراء فيها السعادة والنعيم ويفصل بي
، وبالتايل فلوحة غالف )1(» ...أمحران يرمزان إىل االنتماء، ويوحيان باجلهاد املرير من أجل حريتهم وكرامتهم

الشعري ليّتضح أّن القضية املعرب عنها  الديوان تبوح مبحتواه، وقد جتاوبت هذه الدالالت مع املنت اللساين للنص
  ".اجلزائر"هي قضية الوطن 

لوحة الغالف  :"عز الدين ميهوبي"للشاعر " ملصقات"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  - ن
مل يتقّيد حبيز يقوم مقام اخلارجي للديوان ال حدود هلا ألن الفنان 

يف ضيقه  ، كما الشاعر متاما الذي أنتج صورة كلية لإلنساناإلطار
يظهر . اخل...اورفضه للواقع املتصدع حضاريا، روحيا، سياسيا، اجتماعي

مركبة من  -على الرغم من ابتعادها عن تعقيدات الشكل-أن اللوحة 
 :جزءين

يف اجلهة اليسرى، وسط خلفية محراء ويف اجتاه عمودي  •
كتبت الكلمة  منفصل عن األشكال الكتابية الروتينية املألوفة،

حيث مزج  خبط غليظ مفعم باملؤثرات البصرية التشكيلية؛" ملصقات"
ندسة البناء الرتكييب آخذا األفكار التكعيبية اخلالقة الشاعر به يؤّكد التعبري  كشكٍل مرجعيّ  عمق التعبري 
استلهم فن الكوالج؛ باستخدام قطعا من أوراق اجلرائد مث َدَمـَجها يف منطِق الرتكيب اخلاص بالكلمة  .ويعضده

ا عن هذا الفعل وحتتويه" ملصقات"  .اليت تعرب بذا

                                                                 
  تقى الوطين الثاين، منشورات جامعة حممد خيضرلحماضرات امل ،السيمياء والنص األديب". دراسة للشكل واللون"العلم الوطين : حممد خان  )1(

  .   20، 19ص. 2002أفريل  16، 15. اجلزائر - بسكرة
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عر قد جلأ إىل هذا الفن ألنه يعّرب بالفعل ومبستوى من احلدة واالرتباط عن مشهد الثقافة ولعل الشا
اجلماهريية، تسليط الضوء على حدة التباين بني السياسات الثورية، الرتكيز على إشراقات التاريخ اليت تشع يف 

 .ماعي بغالف األداء اجلمايلاستيعاب تعقيدات اجملتمع املدين وتناقضاته، وتغليف التفاعل االجت احلاضر،

  ، ينظر)نصف وجهه(عرب صورته " عز الدين ميهويب"يف اجلهة اليمىن وسط خلفية بيضاء يظهر الشاعر  •
يتأمل، ويتمعن يف هذه امللصقات، ويف احلركة األفقية للعني والعمودية للخط، يف نقطة هذا التقاطع حتديدا يكمن 

 .مركز التكوين الذي يدعو إىل الثبات واالستقرار والّتوّقف لقراءة احلاضر واستنطاقه جبرأة

    :"عز الدين ميهوبي"للشاعر  "النخلة والمجداف"اللوحة التشكيلية للغالف في ديوان  -س     
يف لوحة الغالف اخلارجي للديوان جمموعة من العناصر اليت تبدو 

وكل عنصر من هذه العناصر «متنافرة ومفارقة للقراءة االعتيادية، 
وإذا مل يُعِمل . رؤيته/ يتطلب من القارئ تفعيل حاسة بصره الستقباله
أي أّن كّل عنصر . لنصهذه احلاسة لثوان فإنه يفقد جزءا من معىن ا

ا،  من العناصر البصرية املوظفة يف النص البصري حتمل معىن خاصا 
لتتشكَّل من خيوط هذه املعاين اجلزئية ضفرية املعىن الكلي، الذي لن 

ائيا بالطبع، ألن لكل قراءة  معىن جديدا  -وكّل قارئ -يكون معىن 
 .)1(»وخمتلفا، يغتين به النص، ويزداد ثراء

الدال / وهو العنوان" النخلة واجملداف"تعانق كفا أخضرا مكتوب عليه باألمحر  خلفية سوداء كاملة السواد
فتبدو      ) اجملداف(والدال الثاين ) النخلة(، أما العالقة بني الدال األول )الكف(اللغوي املفارق للدال البصري 

 :غري أّن قول الشاعر. لثاين حييل على البحر، خاصة أن األول حييل على الصحراء، واواهية -ظاهريا -

 ..وهذي الكف  «

 سـيقرٔاها العراف

 وسـيقرٔاها احملكوم عليه

 ...مبوت آخر

                                                                 
مؤمتر النقد الدويل الثاين . 2تداخل األنواع األدبية، مج. الفنون البصريةتداخل األدب مع . من الشعر اهلندسي إىل الشعر البصري: فاطمة الربيكي  )1(

 . 35ص. 2009، 1األردن، ، ط -األردن، عامل الكتب احلديث، إربد-، جدارا للكتاب العاملي، عمان2008متوز  24 -22عشر 
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ل هي شيء 
صميم والعزم 
ومة من أجل 

يف : "ــــــعيدي

 ليس بالقريب
" س سعيدي

ي من اخلارج 
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ض والوطن، بل
من الطاقة والتص
ف رمز املقاو

لمــــــيس ســ"ة 

تلفة يف زمن ل
مليس"ت الشاعرة 

يرض السينمائ

...........  ‚i

هي األرض. خ
شحنة هائلة م

لك هو اجملداف

للشــــــاعرة" ما

.  

شخصيات خمت
ه فقد اختارت
ن أن نرى العر

.............
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صب، والشموخ
ختتزن  ا وهي

وسبيلها يف ذلك

ــــــي ال نميســــــف
يهــــــــــا 
صــــــور 
ســـــــاره 
رات، 
ـــبهن 

لـــــوان 
ريين؛ 

جته  املنظر و

 املتبادلة بني ش
وعليه. سينمائي

ي، ومّكنتنا من

.............

69

ى احلياة، اخلص
ا ت الكّف بلو
وطن اجلريح، 

ــــــوان  "ــــي دي
ى تــــــــــتحّكم فيه
شــــــّكلة مــــــن ص
ـــــــيد علـــــــى يس
ـــــــــــور ـــــــــــة، وق وي

الــــــيت تكســـــ ـــة

عالقـــــات، األل
الضــــــوئية تــــــأثري
شكيلي بروعة 

عن العالقات
ة اإلخراج الس
لنص الشعري

  ).يا

.............

دمي حييل على
ذا فقد تلّونت
ب األمل للوط

ــــــالف فــــ  للغ
مونيــــــــــة كــــــــــربى
ــــــة مش ــــــة مرّكب ي
ظهـــــــر فيهـــــــا ســ
عمـــــــــــات باحليو
لــــــة الفضفاضــــ

  . ط ذراعيه

ي، محيميـــــة الع
النعكاســــــات 
اإلحساس التش

تكشف عائية 
ة الالزمة حلظة
 يقوم عليها ا

شعري= لغويا (

     

22. 

............
 ة الصحراء

 

  .)1(»ف

 النخلَة رمز قد
ّد يف كيانه، هلذ
ع املرير وجلب

ة التشــــــكيلية
شــــــــــكيلي وهارم

خلفي. ســــــيكية
، وواجهـــــــة يظه
صـــــــــــغريات مفع
فســــــاتني الطويل

كلب باسط   ن

 كـــــل مـــــن الـــــزي
تدّفقــــــة مــــــن اال

هو اي، والثاين 

لقطة سينما -
ؤثرات املختلفة
ا بالفكرة اليت

(قبل الداخل  

                       

2ص. خلة واجملداف

êÞ^nÖ]  .......

 

ما بني معانقة

بكف واحدة

ومعانقة اجملدا

بنا للقول أّن 
 بالشاعر وممتّد
جل تغيري الواقع

. 

اللوحــــــة -ع
ـــة مشــــــــــوخ تشـ
ــــــربة كالس ـــبها ن
ة وأشـــــــخاص،
ُس ســـــــــــيدات ص
ن زيــــــا مــــــن الف
ة، وأمامهن  وأ

لقـــــد أعطـــــى ك
ة واللطيفــــــة املت

متثيلي -درامي

-إذن-اللوحة 
كشف عن املؤ
 بعناية ربطتها

) تشكيليا= ا 

                        

النخ: الدين ميهويب

]<Ø’ËÖ]

يدفع ب
مّتصل 
من أج
.النجاة

اللوحـــــــــ
وتكســـــ
إطاريـــــــة
مخـــــــــــُس
ترتــــــدين
فخامة 

الرقيقــــــة
األول د

كما تك
اللوحة 

صوريا(

            
عز ا  )1(
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اللوحة  :"رور

شغلت  :"ال
نص، والثالثة 

ي وطريقة يف 
ن واألشكال 

 على مزيج سريع 
هي مناسبة لعمل 
ن يف اللوحة بل 

عديل : وينظر. 1
 .  210ص
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معاشو قر" ر

خلخا سعدة 
تجة لذلك الن

عطى املوضوعي
ن حيث األلوان

وان بالزيت وحصال
ة كيمياء اللون وه
 ليس بكثرة األلوا

95-193ص . 
ص. 2011، 1ط

...........  ‚i

للشاعر" قلق
 
 
 
 
 
 

منيرة"شاعرة 
لثانية لوحة منت

 
 
 
 

 
 
 

مس وجود املع
 حييط به من

من أتقن مزج األلوا
عناية التامة بدراسة
 لكن العربة فيها

.2006 دط، شق،
األردن، ط_  عمان

.............
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هايكو اللقل" 
 الشاعر عرب 
ملنقار األمحر 
ألرجل الطويلة 
ت عالية من 
شجار وفوق 
. طوال حياته

   

للش "ن حافية
ص شعري، الث
 للوحة الزيتية

 تالطم أمواج 
بأنه تنغيم ] ه

لتقطعات غري 

حبة مرتمنة يف 
 العنوان الذي 
هلا، ذلك أن 
 خاصة يف تلم
وقعه داخل ما

فهما أول م)  ايك
ظريات األلوان والع
 مبسحات شفافة،

دمشق - زيع، سورية
كتبة اجملتمع العريب،

63. 

.............

70

 في ديوان 
ليت يطرحها 
ألبيض ذو امل
هاجرة ذات األ
ق يف ارتفاعات
 يف قمم األ
ألنثاه ولعشه 
ا .   فال خيربو

العين" ديوان 
ية؛ األوىل كنص
تساقط على ا
 بتضارب أو 

نصفه[ ما قد 
 املنحرفة أو ال

 خطوطا ساحب
ال بالعودة إىل 
عري املوازي هل

ا آلية «ه،  إ
من حتديد مو

هيوبرت وجان فان
دة أمهها اإلملام بنظ
 اللوحة أو رقيقة 
دمشق للنشر والتوز
ئ يف التصميم، مكت

3ص  .ية واألدبية

.............
يلية للغالف
 مع الرؤية ا
ر اللقلق األ
من الطيور امله
نه من التحليق
ء، يبين عشه
 ليبقى وفيا أل
على أعشاشه 

 للغالف في 
ث بؤر مكانية
عجينة اللون تت
يل قد يوحي

صالبة، وفيها 
كل التدويرات 

ونية شكلت
ني شكلها إال
ىل النص الشع

االستغناء عنه 
م ّكن اإلنسان

     

ه(خوين اهلولنديني 
ت على عوامل عد
خدامها كثيفة على

دار د. رسم واللون
مبادئ. ظرية اللون

 يف الفنون التشكيلي

............
لوحة التشكي
ديدة التناغم
 الصورة لطائر

cic(؛ وهو م
 الّلذان ميّكنان
، حيب اهلدوء
ط الكهربائية،
مه وحيافظون ع

ة التشكيلية 
ثالث "ألجنحة 

نالحظ أن ع. 
لعل التشكي« 

 ترتاوح مع الص
ضيا كامنا مع ك

 عن بقع لو
مفاجئة ال يبني 

 مث العودة إىل
 مضافا ميكن
ت أيقونية متّك

                       

إىل األخصوير الزييت 
مد التصوير بالزيت
سم بإمكانية استخ

الر: حمي الدين طالو
نظ: بد اهللا الدرايسة

تواصل اإلبداع . ص

êÞ^nÖ]  .......

 

الل -ف     
يلية رسم شد
ت ديوانه؛ 
onia cico
حان الواسعان
 الحم، حذر،
 وأبراج اخلطوط
ر الناس بقدوم

اللوحة -ص
األ" املعنونة بــــــ

.غالف الديوان
 تلقائي، بل 
ة فيها سيولة 
 تشكيال عرضي

  .)1(»ة

اللوحة عبارة
 ت ملساحات

هذه الزيتية، 
رديفا ليست 

به وفق حمددات

                        

جع الفضل يف التص
ويعتم. اء اللونوضّ 

كما تتس الدقيقة  
حمي. »ها مع بعضها

حممد عبو د اهلادي 
النص: د فؤاد كامل

]<Ø’ËÖ]

التشكيل
صفحا

)onia
واجلناح
اجلو، 
املآذن 
يستبشر

اللوحة
على غال
بشكل
صخرية
يعتمد 
املنتظمة

تدرجات
محلته 
الصورة
استيعابه

            

   »يرج
اجلفاف 
التفاصيل
انسجامها
حممد عبد

أمحد  )1(
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ا شأن اللفظ، قابلة للتسنني وفق احملددات السياقية ووفق املسبقات الفكرية اليت قد جتعلها ... واألحجام ا شأ إ
ا محالة لدال... أداة للربهنة والتدليل واحلجاج الت هي جزء من نشاط نفسي غري خاضع إلكراهات املنطق، إ

 .)1(»رمزية قد تقول عن موضوعها ما ال تستطيع نصوص بأكملها قوله

 :يظهر يف الصورة شخصيتان غري منكفئتني على بعضهما

  االنبساطية والنشاط والطموح«تظهر يف الواجهة مشكَّلة باللون األمحر املتدرِّج؛ الغامق يشري إىل : املرأة •
وقد ميتزج األمحر . )2(»وعدم النضج، كما يدّل على احليوية والشباب فيدّل على الّتهّور) الزهري(أما الفاتح 

وهو يرمز إىل التوازن بني الروح «باألصفر فينتج لونا ثانويا هو الربتقايل احملَمّر املشكِّل لبعض األجنحة األنثوية، 
العميق الذي يوحي أما حتت الوجه فتتشكل عجينة من األزرق . واألمانة واإلخالص لذلك اإلحساس )3(»والشبق

وقد عّزز تناثر بقع من هذا اللون أعلى يسار . )4(»التميز والشعور باملسؤولية واإلميان برسالة ينبغي تأديتها«بــــــ
 .الشعور بالثقة واهلدوء، واملزاج املعتدل اللوحة

ا الزي: الرجل • تية يف تشكيل يبدو أن حضوره طيفي، ثانوي، وما ورائي، فبعد أن ألقت الفنانة بألوا
احلضور القوي للمرأة اّجتهت إىل اجلهة اليمىن من اللوحة، حيث عّوضت األمحر املشّكل ألجنحة املرأة باألصفر 

والشعور  )5(»ورغبة قوية يف اهلرب من الصعوبات املثرية... البحث عن خمرج...كإشارة إىل اخلروج من الصعوبة«
باالنقباض والضغط الذي سببه احلضور القوي لألمحر، لكن األصفر يتوصل إىل طريق غري مستساغ؛ األصفر 

باملرض والسقم «املخضّر املشّكل للرجل يوحي بسلبية هذه الشخصية وعدم فاعليتها، ألن هذا اللون يرتبط 
  الرمادي الذي يظهر بني سائر األلوان كفضويلّ  ، ويعّزز هذه الداللة التدرّج حنو)6(»واجلنب والغدر واخليانة

 .متطّفل، هو لون العتمة والضباب، ورمز اخلوف من اجملهول، امليل إىل التكتم، واجلنوح حنو التشاؤم

يف احلقيقة مل تكن يف حاجة إىل رجل حييطها بالعناية «إن هذه الصورة هي حكاية امرأة أحّبت لكنها 
ا صالبة واحلماية أو إىل سنٍد تتكئ  ا سّيدة تتمّتع بكامل قّو عليه باملعىن السائد يف العرف االجتماعي أل

                                                                 
  .      150، 149ص. آليات اإلقناع والداللة. الصورة اإلشهارية: سعيد بنكراد  )1(
  .      229ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر  )2(
  .     129ص. دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، وداللتها. األلوان: كلود عبيد   )3(
  .      183ص. اللغة واللون: أمحد خمتار عمر  )4(
  .    193، 192ص . املرجع نفسه  )5(
  .229ص. نفسه  )6(
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مروءة  -حّبته
هي يف الواقع 
ستجيب لنداء 
 . رسم والسرد

يوسف "اعر 

األحاسيس  »
نهما، تتأّتى بي
 

نة  الطوال الليّ 
يعادل التعبري 
 خطا واحدا 

وليونتها  وّترها 
كيالت الفنية 
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الذي أح- رجل 
ا حتبه، فهال أل

روح عندما تس
من الشعر والر

للشا "إلعصار

»صهر«ب إىل 

ار والتداخل بي
. قة باألحزان

ا  لقي بأغصا
 املتوتر الذي 
 ال نتبيّـن فيه
ج العاطفة وتو
اهم مع التشك

...........  ‚i

ر من ذلك الرج
ال لشيء إّال. 

تتعّلق بكرم الر
يه تعبريية كّل م

ي مواسم اإل

حوار أقرب. ط
 ذلك االنصها
سية تركيبية معبق

ا، تلق وانكسارا
اللون األسود 
عنوان والذي 
و معادل لتأّجج
ضر الذي سا

 

.............
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 بل هي أكثر
..).ي يسرتيح

 تعبري، حالة ت
ضاء تنتظم فيه

ع صفصافة في
حادة مندفعة 
مي مضموين 
 بني األبيض 
قيمة وبني ما 

عالقة محيمة 
" املضمون" و

 حبيث تنتظم 
ع الفراغ احمليط
 ومن خالل 
 أصول هندس

سات احلياة وا
عنيفة مثقلة با
ضور املركز للع

إمنا هو -خمتلفة
ا األخض حة بلو

      24ص. سو

.............

72

ا وتنظر فيها،
تعّدها له كي(ه 

 على أصدق 
عليه فالصورة فض

أوجاع"ديوان 
ف؛ خطوط ح
ي حبوار درام
كيلي البحت 
 الكثيفة املستق

    

يفية إحداث ع
سي الطابع، 
راها وحيّورها، 

، ومعوبعضها
لطبيعة املرئية،

القائم على )2

صراعها مع نكس
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العالمة سواء كانت صورة أو شكال مرئيا أو كلمة و  )1(»واحلق أن املسافة بني السمع والبصر قريبة جدا. ويتأمله
و نظام له رموزه اليت تعمل معا من منطوقة فهي متثل يف النهاية نظاما سيميوطيقيا اتصاليا يف شكل نسق ما أ

ا الصورة فهي غري ثابتة؛  خالل تركيب معني لتعطي داللة ومعىن خمصوصا، أما جمموع الدالالت اليت توحي 
 .حيث يتوّىل القارئ مهّمة إنتاجها، فتختلف وتتعّدد باختالف التفسريات والتأويالت

القصيدة "أفرز عن والدة ما يسمى  حمدودةالّال وبعد أن استلهم تقنيات الفن التشكيلي الشعري النص إن 
   سقي تثري القارئ، تباغته؛ بتشكيلها النّ الفنية جتسيدا بصريا مرئيا يف تشكيل الصورةاليت غدت  "التشكيلية

جتعل الداللة البصرية يف عمقها  وتوحي بدالالت جديدة تطفح بألق تصويرّي فاعل مؤسس على شعرية مضاعفة
ائية منها إنتاج املعىن، التأثري ، لنص الشعريتعادل الداللة احملورية ل لتتحقق يف القصيدة مجاليات ودالالت ال 

ذا  .العميق، وسرعة أكرب يف الفهم والتدليل  امل فرصة التجدد والتعدد ألفالكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة حتو
ا . ملتقى للمبدعني؛ الشاعر، الرسام، اخلطاط، قارئ اللغة، قارئ الصورة، وقارئ التشكيللنص ليكون تبعث با إ

  .احلواس فتدفع بالنص الشعري إىل آفاق جديدة العوامل لتخاطب كلّ  وبفضل الطاقات املتاحة هلا تستثمر كلّ 

                                                                 
  الدويل الثاين عشر، منشورات جامعة فيالدلفيا ثقافة الصورة يف األدب والنقد، مؤمتر فيالدلفيا. األديب والصورة الفنية املرئيةالنقد : عادل الفرجيات )1(

  .136ص. 2008، 1األردن، ط -دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان



 

 
 

       

  

  

  

 الثالثالفصل 

تداخل الشعر مع الفن الدرامي 
 المسرحي
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حماكاته للطبيعة مل يكن يف كنف  عندما  كان الّدين الوثّين وسيلة إىل السمو،عند اليونانيني نشأ املسرح 
الذي كان  هذا اإلنسان األول يستطيع التعبري عن أفكاره فلجأ إىل احلركة واحملاكاة عرب الطقوس والشعائر الّدينية

ا . واخلصب عامة إله اخلمر وحامي الكروم"ديونيسيوس"يقّدمها يف عبادة  ا وأصوا رقص هلذه القوى وقّلد حركا
فكانت الكوميديا اليت تقام يف . صرف يقوم على العرضلكي يتوافق معها، وبذلك أنتج املسرحية كفن أدائي 
كأغنية مجاعية تؤّديها  أما الرتاجيديا فتؤّدى غالبا يف الربيع. الشتاء هي خليط من األغاين واملونولوج والديالوج

مث يف مرحلة أخرى تطّورت األمور إىل اآلفاق الواسعة لألساطري وانتقل .... جوقة مع حركات تعبريية مرافقة
التمثيل من الطابع الفلكلوري شيئا فشيئا إىل الطابع الرمسي لألدب، وبات الشعر الغنائي وال سيما اجلماعي منه  

   .جيمع بني الغناء والرقص وفن السرد واملونولوج والديالوج

ومن الروافد اليت ساعدت على قيام العمل الدرامي املسرحي، امللحمة والشعر الغنائي؛ يف البدء استلهم 
وحني عّرب عن مشاعره الداخلية، يف نغم . الشاعر مجال العامل الواقعي وأحداث اجلماعة الكربى، فكانت امللحمة

وملا أدرك واقعه، واستخدم خياله يف خلق عامل جديد، يعكس العامل الذي تغّىن به     . ذايت، ُوِلد الشعر الغنائي
نشأت املسرحية يف رحاب الشعر الغنائي  وعليه فقد ،ملسرحيف جانبيه املوضوعي الواقعي والذايت الفردي، كان ا

  .مستّلة منه عنصر العاطفة كما استّلت عنصر القصة من امللحمة

وحينما تدرّج الفن املسرحي من األناشيد واألغاين ليأخذ صورته الدرامية الكاملة اّتكأ يف لغته التعبريية على 
ذا ف -الدراما فن سابق للشعر-الشعر  العرض، جعلت وضعه األجناسي وضعا إشكاليا          / ثنائية النصو

إضافة إىل  .إذ الطرف األول جيعله قريبا من األجناس األدبية، يف حني الطرف الثاين جيعله ضمن فنون الفرجة
  .اخللط بني مصطلحني اثنني ملفهوم واحد مها املسرح والدراما

ا  "الدراما"عّرف أرسطو  ، على أّن احلدث هو عصُب )السرد(ل فيه احلدث وليس القّص األص" نصٌّ "بأ
كما َفَصل النص الدرامي املكتوب عن العرض املسرحي املرئي واملسموع؛ فاألول من الفنون األدبية  . الدراما

فالنص الدرامي عند أرسطو ليس مشروعا لعرض مسرحي حيتاج جلهد فناين «وعليه . والثاين من فنون الفرجة
ىت يتحقق ويكتمل، بل هو مؤلَّف أديب لغوي مكتمل يف ذاته، ال حيتاج شيئا خارجه، وينتمي إىل تقاليد املسرح ح

الكتابة األدبية اليت تتوّجه إىل القارئ، ال إىل تقاليد الكتابة املسرحية يف صميم بنائها، وعلى فرضية وجود املمثل 
، وقد أعَلت النظرية )1(»كشرط لوجودها وحتّققهاواجلمهور، ومشاركتهم يف إنشاء عرض مسرحي حّي ومتجّدد،  

  .الدرامية الكالسيكية من شأن النص، ورفعته إىل مصاف األدب الرفيع املّعد للقراءة فقط
                                                                 

  .14ص. 1999القاهرة، دط،  املسرح بني النص والعرض، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع، :اد صليحة  )1(
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فيكون يف ذلك   ذا االعتبار، من املمكن أن يستقل العمل الدرامي عن اإلخراج، النص عن العرض،و 
ميكن أن يتحّقق يف العمل  »اجلوهر الدرامي««كسائر األنواع األدبية األخرى صاحلا للقراءة دون التمثيل، طاملا أن 

 .)1(»األديب دون أن حيتاج هذا العمل إىل إخراج على املسرح

) Drao(اليوناين مشتقة من الفعل " دراما"لفظة «فيعود إىل أصل الكلمة ويقول بأن " حممد مندور"أما 
  )الشعر احلركي(وبذلك يكون املعىن احلريف االشتقاقي الصطالح الشعر الدرامي هو  )يعمل أو يتحّرك(ومعناه 

مبعىن أن العرض . )2(»أي الشعر الذي يكتب به احلوار الذي يلقى مصطحبا باحلركة التمثيلية على خشبة املسرح
حتقيق لكينونته، هو تعزيز الكلمة باحلركة واإلمياء واإلحياء، لتبقى املسرحي تعبري عن النص الدرامي وأداء له و 

ليدخل ضمن الفن " العرض"والعمل الدرامي يغادر جنسه األديب مبجرد  .)3(»املسرحية عمل درامي بالضرورة«
  ).العرض= األداء = الفرجة = التمثيل(املسرحي املصنف ضمن فنون 

وهو التحديد الذي آثرنا الوقوف عنده ) الدراما، املسرح، املسرحية(وقد جرت عادة الدارسني التمييز بني 
  .يف دراستنا هذه، نظرا للفروق الشفيفة بينها، واليت صارت تُــْعبَـــُر باستمرار

 احلركة من موقف إىل موقف مقابل، من عاطفة «يف صراعه احلركي،  )4(»الدراما هي لغة السلوك«: الدراما   
فإذا كانت طبيعة بناء احلياة يف جمملها . أو شعور مقابلني، من فكرة إىل وجه آخر للفكرةأو شعور إىل عاطفة 

قائمة على هذا األساس الدرامي فال غرو أن تتمثل اخلاصية الدرامية يف كل جزئية من جزئيات هذا البناء، أعين 
ا كلمة، هي بنية درامية مهما ضؤل   فكل واقعة جزئية من وقائعنا اليومية، بل كل نظرة وكل. مفردات احلياة ذا

  . )5(»حجمها، وسواء التفتنا إىل هذه اخلاصية فيها أم مل نلتفت
 املكان الذي جيري فيه خروج الفنان عن أصل حاله يف الواقع مع دخوله يف أصل حال «يعّرف بأنه  :المسرح

ا  ودوافعها أو حماولته ذلك عن طريق عنصر شخصية يعايشها فكرا وصوتا وحركة وشعورا مع فهم طبائعها وعالقا
  .)6(»كه بعد خربةاخليال وفن التخييل، الذي يتملّ 

                                                                 
  .32ص. دراسة معاصرة، دار الفكر العريب، الكويت، دط، دت. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر. عز الدين إمساعيل  )1(
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: حممد مندور  )2(   .61ص. 2006، 5األدب وفنونه، 
  282ص. ، دت3قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط. عر العريب املعاصرالش: عز الدين إمساعيل  )3(
  .23ص. دراسات يف األدب املسرحي، مكتبة غريب للطباعة، القاهرة، دط، دت :مسري سرحان  )4(
  .279ص. قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية. الشعر العريب املعاصر: عز الدين إمساعيل  )5(
. 1993، 2حرية النص املسرحي بني الرتمجة واالقتباس واإلعداد والتأليف، مطبعة قسم املسرح بآداب اإلسكندرية  مصر، ط: أبو احلسن سالم  )6(

  .29، 28ص
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لون من ألوان «ذا فاملسرح هو شكل فين عام يعّد النص األديب أحد عناصره وموضوعاته؛ وبالتايل فهو 
ه وقيمه ونوازعه وإرادات املخصوص بالتعبري عن مشاعر اإلنسان ودوافعه وعالقاته وتارخي النشاط الفكري البشري

أفراده بوصفهم ذوات خاصة أو لكل منها خصوصيتها املتفاعلة فكرا ومشاعرا وقيما مع غريها يف حيز زماين 
ومكاين، ويف حالة من التغري والنمو، تعبريا حاضرا يف الرسالة والتلقي يف اإلرسال ويف االستقبال عن طريق نص 

سيدا مرتمجا بالصورة الصوتية وبالصورة احلركية البشرية مبساعدة وسائل آلية مرتجم أو مقتبس أو مؤلف، وجمّسد جت
إىل اإلبداع األول ) املخرج(وتقنية أو جمسدا جتسيدا مفسرا بالصورتني السابقتني، بقصد إضافة رؤية املبدع الثاين 

  )1(»قنيات احلرفينيمبساعدة إبداعات املصّممني، وت) للممثل(، تلك اليت سوف يعقبها إبداع ثالث )النص(
ا احلياة ماثلة أمامنا ّ   .فتمضي األحداث أمامنا وتـمّر الشخصيات على مرأى من أعيننا لكأ

 فن املسرحية هو أكثر فنون األدب حاجة «تشري إىل اجلانب األديب من العرض، أي النص ذاته،  :المسرحية
يريك وسطا .... واإلحاطة مبشاكل احلياة واإلنسانإىل نضج امللكة، وسعة التجربة، والقدرة على الرتكيز، 

م ااجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع اآلخر كما يتفاعلون يف احلياة، وتصل بينهم وشائج وعالقات حتّددها سلوك
م ويلوّ  م وأحداث حيا ا الصراع الذي يكون بني الفعل ورد الفعل، أو بني الفرد واجلماعة أو بني إرادة ونفسّيا

  . )2(»افح جمتمعا للوصول إىل غاية أو إرادة تصارع القوى الغامضة للطبيعةتك

ا والشعر من الفنون اليت يسهل تداخلهما مع بعضهما البعض   ولـّما كانت املسرحية فن أديب درامي فإ
ا الوحي ا األوىل كان الشعر هو صور حبث «دة، حينما بدأ الّتعالق بينهما منذ البدايات األوىل؛ فالدراما يف نشأ

مع اإلشارة إىل أنه حينما حدث ذلك كانت . املسرح عن أداة للتعبري اللغوي مل جيد أمامه أداة أفضل من الشعر
الدراما قد اكتملت عناصرها تقريبا، اكتملت بعد أجيال وقرون من التطور كانت أدوات التعبري فيها اإلمياءات 

، بل ميكننا الذهاب أكثر من ذلك حينما نقّر منذ البداية )3(»اية األمرأحيانا والرقص أحيانا أخرى مث الغناء يف 
هي أوثق الفنون األدبية صلًة بالشعر، فقد بدأ الشعر مسرحيا، أو بدأ املسرح شعريا كما نعرف  " املسرحية" «بأن 

ىت ابتدأت القصيدة يف الرتاث اليوناين حمصورا يف إطار املسرحية وامللحمة، وظل كذلك ح" الشعر"وكان مصطلح 
      - منذ احلركة الرومانتيكية، تنازع املسرحية هذا املصطلح، بعد أن انقرضت امللحمة كشكل أديب -الغنائية 

مقصورا على القصيدة الغنائية، بينما استقّلت املسرحية جنسا أدبيا " الشعر"حىت انتزعته منها، وأصبح مصطلح 
 املسرح والشعر، فظّلت املسرحية ُتكتب يف الكثري من مناذجها شعرا، على منفردا، ولكن الصلة مل تنقطع أبدا بني

                                                                 
  .19ص. والتأليف واإلعداد واالقتباس الرتمجة بني املسرحي النص حرية: سالم احلسن أبو  )1(
  .41ص .1994، 1دار الشروق، بريوت، ط ،دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن: حممد زكي العشماوي  )2(
  .13ص. 1998البناء الدرامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، دط، : عبد العزيز محودة  )3(
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ا ووسائلها الفنية للتعبري بواسطتها عن الطبيعة  حني ابتدأت القصيدة بدورها تستعري من املسرحية بعض تكنيكا
الكتابة (دراماتورجيا الفكري لفّن املسرح هو ال /، ذلك أّن األساس الثيمي)1(»الدرامية للرؤية الشعرية احلديثة

يقوم املسرح الدرامي يف معظم احلاالت على الدراما اليت ينشئها الكاتب، واليت حيّوهلا املخرج «، حيث )املسرحية
الدراما وهي األساس الدرامي للتمثيلية، تعيش يف تركيبها  . املنّفذ فيما بعد إىل سيناريو، وبعد ذلك إىل متثيلية

هي الصورة اليت تتشكل بواسطتها فنون األدب ... اللغة«خاصة إذا ما اعتربنا   )2(»ومتتلك أمهية أدبية خاصة
وهي اليت أدخلت املسرحية ضمن الفنون األدبية، كما جعلت الشعر احلديث مبوسيقّيته وبامتداده عرب  )3(»مجيعا

 .حدود الزمان واملكان يّتجه إىل املسرح يسرتفد منه خمتلف طاقاته اجلمالية

يف مصر القدمية، بني وهج العبادة وطقوس املعبد، حني كان رجال الّدين ميثّلون «وقد ولد املسرح العريب 
لعدم استناده إىل جذور دينية عميقة كما هو « غري أنه تأّخر يف الظهور ومل يزدهر ،)4(»قصة إيزيس وأوزوريس

وبالتايل، فن املسرح بالنسبة إلينا فن . )5(»الدينية احلال يف تلك البالد اليت نشأ فيها املسرح منبثقا من الشعائر 
استمّد من اآلداب الغربية دعامته وخباصة من «وقد  ،جديد اقتبسناه من الغرب كما اقتبسنا الفنون األدبية األخرى

املسرح اإليطايل الذي أنشئ يف النصف األول من القرن التاسع عشر، فهّيأ األذهان لفهم املسرحيات احلديثة  
ا   .)6(»واإلقبال على مشاهد

ا الشــــــاعر القــــــدمي فقــــــد عــــــاش املأســــــاة وعــــــّرب عنهــــــا لكنــــــه يبقــــــى تعبــــــريا عاطفيــــــا غنائيــــــا ال دراميــــــا، ألن أّمــــــ
ل روات املتتاليــــــة الــــــيت يســــــبقها تصــــــاعد احلــــــدث وتتبعهــــــا حلظــــــة تأّمــــــالبنــــــاء الــــــدرامي يتجســــــد مــــــن خــــــالل الــــــذّ «

روات وصــــــــوال إىل ذروة النهايــــــــة، مــــــــع لألحــــــــداث والــــــــذّ وســــــــكون تقــــــــود بــــــــدورها إىل ذروة تاليــــــــة مــــــــع تصــــــــاعد 
أو املســـــتمع برؤيـــــة الشـــــعر مرئيـــــا بكـــــل مكونـــــات الواقـــــع املرئيـــــة   يف الصـــــور تـــــوحي للمتلقـــــي  إحكـــــام البنـــــاء وثـــــراءٍ 
ـــــه  .)7(»يف املشـــــهد املســـــرحي ـــــ«غـــــري أن ـــــا إىل أن الشـــــاعر ال يعمـــــد عمـــــدا ألن يكـــــون شـــــعره ذا ينبغـــــي أن ننّب ه هن

دراميــــــة؛ فالعمــــــد يف مثــــــل هــــــذه احلــــــال خليــــــق أن يقتــــــل الشــــــعر والتعبــــــري  إىل أن جيعــــــل عباراتــــــهة دراميــــــة أو نزعــــــ
                                                                 

  .194ص. 2002، 4عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: علي عشري زايد  )1(
  .207ص. املدخل إىل علم األدب: تاب الروسكجمموعة من ال  )2(
  .57ص. دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن: حممد زكي العشماوي  )3(
  .473ص. أصوله وتطوره ومناهجه. األدب املقارن: مكي الطاهر أمحد  )4(
  .25، 24ص. فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية، مكتبة مصر، اإلسكندرية، دط، دت: علي أمحد باكثري  )5(
  1للطباعة والنشر، عمان، طحتليل النص األديب بني النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق : جمد حممد الباكري الربازيو حممد عبد الغين املصري   )6(

  .204ص. 2005
  .199ص. 2تداخل األنواع األدبية، مج. البناء الدرامي يف قصيدة جدارية للشاعر حممود درويش: ماجدة صالح  )7(
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ـــــــاه يمعـــــــا، وإمنـــــــا تكـــــــون للشـــــــعر وللتعبـــــــري هـــــــذه اخلاصـــــــ ـــــــدافع األول إىل الكتابـــــــة حيمـــــــل يف ثناي ة الدراميـــــــة ألن ال
ـــــة، وألن منطـــــق الشـــــاعر النفســـــي بعامـــــة  ـــــذورا درامي ـــــري-ب ـــــا در  -إذا جـــــاز هـــــذا التعب ـــــامركـــــب تركيب ـــــ  امي ـــــل لعّل ين ب

ــــــا، أو     تصــــــور الشــــــاعر للغــــــة كمــــــا هــــــي مســــــتقرة -بتعبــــــري أدق-ال أبعــــــد يف القــــــول إذا ذهبــــــت إىل أن اللغــــــة ذا
ــــــــــــه تصــــــــــــور درامــــــــــــي ــــــــــــه مــــــــــــن حركــــــــــــة األحــــــــــــداث  .)1(»يف ذهن        وهكــــــــــــذا يســــــــــــتمّد املعمــــــــــــار املســــــــــــرحي فاعليت

يكشــــــف عنــــــه احلــــــوار الــــــدرامي، إضــــــافة واألزمنــــــة، الشــــــخوص يف حركتهــــــا املاديــــــة واملعنويــــــة ويف صــــــراعها الــــــذي 
ــــــاج ــــــس، املكي ــــــاظر املســــــرحية، اإلضــــــاءة، املالب ــــــف العناصــــــر الســــــينوغرافية مــــــن تصــــــميم املن ــــــى  إخل،...إىل خمتل عل

  .أن تتضافر هذه العناصر مجيعها لتحقق عمال فنيا متكامال متناغما

الفنية املسرحية، يفيد منها الشاعر والقصيدة اجلزائرية املعاصرة ليست ببعيدة عن موجة التأثّر بالتقنيات 
و عليه فقد وقفنا عند أهم العناصر الدرامية يف الكتابة  .وينتخب ما يصلح ليكون عنصرا شعريا خمّصبا للتجربة

احلوار الدرامي بأشكاله املتعددة  : الشعرية اجلزائرية املعاصرة من خالل أشكال ومتظهرات خمتلفة حصرناها يف
  . ينوغرافيا العرض املسرحيالصراع الدرامي، وس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .290ص. قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية. الشعر العريب املعاصر: عز الدين إمساعيل  )1(
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 :الحوار الدرامي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة: المبحث األول

خيلق التوّتر، يعّمق «يغلب عليه مسة األداء أكثر من الوصف،  لغويّ  تفاعل بأنهالدرامي  وارف احليعرَّ 
يف  احلركة يغوص وراء احلقائق النفسية، وكّل ذلك يدفع بالصراع إىل األمام حّىت تكتمل صورة البناء الدرامي ككلّ 

ا كل املفردات حنو غايتها، وليس فرص«على أن يكون  ،)1(»بنية العمل األديب ة لبسط احلوار وسيلة تتحّرك 
حبيث تطرح  )2(»األفكار يف صورة جمردة مستقلة عن األبعاد الزمانية واملكانية للموقف وللشخوص املتحاورة

القضايا وتناقش األفكار ويتم تناول مجيع أبعاد احلدث الذي ينمو ويتصاعد لينشأ الصراع والتوتر يف حركة 
قي والتنافر بني األصوات املتحاورة، تّتضح لنا أبعاد فمن خالل التجاذب، والتال«متصاعدة إىل أن تبلغ غايتها، 
   .)3(»وهذا هو سّر التأثري املتزايد هلذا األسلوب حني ُيستخَدم يف القصيدة. املوقف، وتنطبع يف نفوسنا صورته

فهناك حركة خارجية ماثلة يف الطبيعة، وهناك حركة أخرى « ؛نوعاناحلوار باعتباره حركة جتاذب أو تنافر، و 
قد ترجع الصورة اخلارجية إىل رؤية بصرية حقيقية أثارت يف نفس الشاعر الصورة . داخلية ماثلة يف نفس الشاعر

 يدلّنا ويف أي من احلالني. وقد تكون هذه الصورة العيانية خمتَلقة وإن كانت ممكنة الوقوع. املقابلةالشعورية الذاتية 
تعميق أبعاد عمالن على كالمها ي )4(»الشعري »التفكري«التقابل بني الصورتني على منهج درامي واضح يف 

   .والكشف عن أغوارها الشخصية

؛ حوار نوعانا احلوار وباعتباره حركة خارجية غري مباشرة ناجتة عن تفاعل الشخصيات، فهو أيضا أمّ 
  . مؤسس على تعدد األصوات، وحوار مرتبط باجلوقة باعتبارها صوتا مضافا يف القصيدة

  :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة )جالمونولو ( الحوار الداخلي: المطلب األول

       وجه من أوجه احلداثة يف الشعر العريب املعاصر، على أنه صوت املرء حيّدث نفسه « احلوار الداخلي
ث عن نفسه، فيوّجه صوته إىل الداخل أو إىل اخلارج، وهذا املونولوغ الدرامي يوحي إلينا بأن الشاعر أو يتحدّ 

املأساوي  د، مستعينا بتقانات أخرى كالقناع أو الرمز أو احلسّ يضع نفسه فعال موضع البطل من مسرحية مل حتدّ 

                                                                 
 .281ص. 2003لعربية املعاصرة واملتكاملة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، بنية القصيدة ا: خليل املوسى  )1(
  .38ص. دراسة مقارنة. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر :عز الدين إمساعيل  )2(
  .299ص. قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية. الشعر العريب املعاصر: عز الدين إمساعيل  )3(
  .287ص. املرجع نفسه  )4(
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حني ... -األداء املسرحي -مدى اإلفادة من تكنيكات «لنا  ضح، ومن خالل هذه املناجاة الذاتية يتّ )1(»عموما
يصبح البطل يف حالة سدميية فيما يشبه تقاطعا حادا بني ذاته وذوات اآلخرين، ولذا يفقد التواصل اللغوي نسقه 

ا يف اخلارج أصداء هذه احلالة الفريدة واخلاصاملألوف التخاطيب، ألن اللغة تتّ  ة جه إىل الداخل وتفرز أصوا
  .)2( »...بصاحبها

" رجل من غبار"من الكتابات الشعرية اجلزائرية اليت جنح فيها صاحبها جنوحا دراميا مقطع من ديوان 
 يكشف عن، حيث تشكِّل اللغة الشعرية يف هذا املقطع املونولوجي الدرامي صوتا منوذجيا "عاشور فين"للشاعر 

  :، يقول الشاعروتفاقم أسئلة الكينونةبة وراء األمل غيَّ امل الشاعر،/ هوية البطل

  :اكن ينظر يف أكسه «

  ...موجة الشط اكذبة

  واملدى ال حيب العصافري

  مل تعد أالرض دائرة

  واخلطوط اسـتقامت ٕاىل آخر العمر

  !                                   والقلب ٔاوشك يسقط يف املنحىن

  ...ّرشدتين عيون أالحبة

  اجلفونضّيعت معرا وراء رذاذ 

  .   )3(» !!ومل ٔاكتشف من ٔاان 

أمام املفاسد والرذائل اليت تتقّنع يف العادة بأقنعة من  تالشي الذات الفاعلة يكشف احلوار الداخلي عن
وكّلها مفّعالت تلّمح للحدث دون الغوص يف  )كذب، كره، تغري احلدود واألشكال، تشرد، ضياع(الفضائل؛ 

  . مجيع أبعاده، وهذا يالئم طبيعة الشعر الذي مييل إىل التكثيف واإلجياز

                                                                 
    1لبنان، ط -املغرب، بريوت -قصيدة سعد احلميدين منوذجا، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء. احلداثة يف الشعر السعودي: عبد اهللا أبو هيف  )1(

 .57ص. 2002
 .120ص . 2003قراءة يف الشعر العريب املعاصر، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط، . لغة الشعر: رجاء عيد  )2(
  .8ص. رجل من غبار: عاشور فين  )3(
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بالضبابية اليت أضحت تكتنف املعادلة  نبأبالقلق الوجودي وأسئلة الكينونة، قلق ي يبدو أن احلوار مبّطن
ت وسط العدمية والفراغ األخالقي ق والتشتّ مزّ كاال من التّ م يف حياة اإلنسان فتجعله يعاين أشالكربى اليت تتحكّ 

ذا ل الوعي فتطرح مشكلة اهلوية اإلنسانية يف خضّم هذا الفراغ خيلخَ و ... والقيمي  الشاعريظهر ؛ من أنا ؟ و
مع احلاضر و التزان، متوترا، يتعارض مع كل شيء؛ مع ذاته، مع اآلخر الذي ال يلني، مع املاضي، لفاقدا 

  . الذي يقرأه يف كأسه  واملستقبل اجملهول

غز هو السؤال اللّ " من أنت ؟ " العواطف واألهواء والتجارب الشعرية،د د بتعدّ تتعدّ تتنوّع و أسئلة اهلوية 
  :"من يتذكر الوردة"قصيدته  يفيقول  الدرامية، به لبلوغ فعفيد" إدريس بوذيبة"حيّري الشاعر الذي 

  :ٔاتساءل يف هذاين جمنون «

  من ٔانت ؟ -

  لغة متتد ما بيين وبيين   

  ...ٕاعصار من حزن اذلات

  يوصل ما بني الرمح وبني اجلرح

  من ٔانت ؟                                                        -

  ٔانت احامتالت انبجاس ادلمع يف فكل الهباء

  ٔانت حصان القلب يركض يف مساحات البياض

  ...ٔانت انتظار من ال جييء

  ماذا نسمي هذي ادلمعة تزنف من عني البحر ؟ -     

  ماذا نسمي جغرافية الروح املقهورة، -     

  ٕاذ ركبت ٔاجنحة الرغبة واحنازت لضفاف ٔاخرى ؟     

  ري املذعور ؟اكلطّ ماذا نسمي هذا العمر يفر  -     

  ٔاسـئةل مجة،* 

  تعانق ٔاغصان احلرية
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  . )1(» ...ر حياء يف وجنتيكوحتم

يعمد الشاعر إىل ذاته يف حوار داخلي مشار  الوجودّي والّتوّتر والعنفسم بالقلق ظروف حامسة تتّ يف ظل 
تناول مجيع أبعاد احلدث ويصّعده حىت ينشأ الصراع وحيتدم ، لي"لغة متتد ما بيين وبيين"إليه بالصيغة القولية املباشرة 

  .يف نفسه

زاد من نزيف جرح القلب املكلوم، عامل الّتيه حبيٌس فهو السؤال اجلوهري الذي ) من أنت ؟: (أما قوله
َق للهوية حقَّ تَ ّلى االختالف بني الذات واآلخر فجتبأمناط من الّتشّتت والّتشردم، ملا تصّدعت عالقة األنا باألنت، 

عن بعضها كة اهلويات متناقضة ومفكّ «ـــــفـ عليهو  فالتمّيز،نطلق من االختالف والتمايز وجودها الكينوين الذي ا
ن بطريقة متثيل . البعض وال ميكن هلوية واحدة أن تشتغل كهوية متكاملة ومشولية، مث إن صريورة اهلويات مر

ذا فذواتنا مشكّ   وتسيري الذات التمظهر  ديد اهلويات، وعلينا قبول اعتبارلة من تضافر أجزاء متشظية لعو
انات تارخيية وثقافية، وميكنها االنشطار جمّددا لت وفق مرجعيات الشكلي للهوية كفصائل خمتلفة، تشكّ  وار

ا لقد شعرت األنا الشاعرة باالغرتاب عن هويتها احملاصرة بأسئلة مجة ومكثّفة  .)2(»والظهور بشكل مغاير دفعت 
 .وسط حرية وفيضان النفس يف حماوالت التفاعل مع احلقائق وتبّصرها) األنت(ألن تبين أبعادا خمتلفة لشخصية 

تعالق للشعري مع الدرامي، حيث بين املونولوج على عدم " ربيعة جلطي"للشاعرة " شيزوفينا"قصيدة  يف
حوار يعكس األحاسيس واملشاعر واألفكار والصراعات اليت تستبطن العامل  التناسب بني املتحّدث وأناه يف

كمجهول ذي هوية إشكالية تناهض العبث والفوضى واالحتمال، وحتمل إرادة الداخلي للشاعرة، هذه اليت تظهر  
ا على قاعدة  ه من التشّيء والتهميش ه كفاح الفرد املسحوق الذي حياول إنقاذ نفسإنّ  .اخلرقوقدرة لبناء ذا

  : ، تقول الشاعرةوحترير القيم من النزعة العدمية واالغرتاب

 يف غفةل الرقصة ومغالبة النعاس «

  هربت مين

  ضعت بني املدى وسفح خنةل

  رصت اثنتني                                      

                                                                 
  .46، 45ص. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة  )1(

(2)  Chris barker : the sage dictionary of cultural studies, sage publications Itd, London, first 
published, 2004. p49. 
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  ما هذا اذلي يشـهبين يف املرآة

  يشـبه ما اكن يشـهبين

  ما هذا اذلي يغين يف همب ديم

  وخيرب عطر البنفسج يف صدري

  ؤاراه يلوح مبنديل

 .وهديل..      

  رصت اثنتني                                 

 واحدة تطوقها صفوف الورد

  وعناقيد النجوم

  ٕاذ ختادع اخليول ترضع صغارها

 ؤاخرى                               

  يباغهتا احلنني لك حني

  يتججر فهيا الهنر ؤاغنيات العيد

  ما ٔاحزنين ٕاذ متزقت

  ما ٔاروع ٔان تصبح اثنني

  ٔان تتحرر

  تصبح جامعة ٔاو ٔاكرثٔان 

  ٔان ال تتكرر

  رصت اثنتني اي منهتـى وجعي

  دنيانني من ٔاهمار                            

  واحدة تنتظر ٔاجراسا

  تردي القتيل حيا
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  تراقب صباحا ممعنا يف السهو

  واقرتاف اخليال

  ؤاخرى مباء اجلنة تروي اللحن

  وملن غيبهتم الفتنة وانـنّشار البحار

  .  تغين

  رصت شارعني                                     

  يطل أالول عىل املشمش والرنجس

  وصباح القصائد

  يدخل حبريات اللغة

  وآخر

  من علّق امسه يف أالفق ولون اخلزب

  من سـّيج بوهجه مجيع اجلهات

  من ٔاحمك بأنفاسه غلق مجيع ادلوائر

  اكد خينقين

  بصوت يعلق ادلىج فوق املدن

  برشاسة اجلنونويتسلق قليب 

  من ٔانت                                        

  ما هذا اذلي يشـهبين يف املرآة

  حياول اغتيايل

  ما هذا اذلي يشـبه ما اكن يشـهبين؟

  لست ٔاقدر ٔان ٔادري
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  . )1(»لست ٔادري 

صراعا بني ما تريد وبني ما هو كائن، وبني ما هو كائن يف صورته اإلجيابية  تعيشيبدو أن الذات الشاعرة 
  .يف صورته السلبية، بل بني الذات يف حقيقتها وبني تلك الصورة اليت تظهر يف املرآةوبني ما هو كائن 

ق بالنفس  آليات اجلنون واالنسالخ عن الواقع، للتعبري عن الضي من« آلية إن املرآة يف رمزيتها الشعرية هي
  ، هي بالتعبري السينمائي إطار داخل إطار؛ وبالتايل فهي فّخ جعل الذات أسرية هويّتها)2(»أو التمرد واخلذالن

ني توية املركزية وانشطارها إىل هويّ انفجار اهلعن  -النابع من الذات واملّتجه إليها-كشف احلوار املناجايت وقد  
يف املرحلة األوىل، يف املرحلة الثانية ّمت التمزق إىل  تتمّثل يف التحول إىل ذاتنييف أدوار متعّددة  منفصلتني جزئّيتني

دنيايني من أمهار، أما يف املرحلة الثالثة فقد انشطرت الذات إىل شارعني، ليصبح التمزق والتفّتت الثالثي على 
ا وضعفها يف مواجهة العامل الذي ال  مستوى النص جمسِّدا ألزمة انقسام الذات على نفسها يف الواقع نتيجة اغرتا

  .تقوى عليه

ساهم كل سطر يف احلوار يف كما لقد خلقت الصور الشعرية يف هذا النص تداع يف األفكار والعواطف،  
الكلمة توّجه حنو موضعها لتدخل يف بيئة مشتعلة حواريا وحمّملة بالتوتر بكلمات «تطوير الشخصية حيث أن 
ات والنسج بداخل وخارج العالقات البينية املعّقدة واالندماج مع البعض والرتاجع عن غريبة تقيم األحكام واللهج

، أما الغنائية فقد كانت صفة لصيقة بنسيج شخصية الشاعرة يف هذا )3(»األخرى والتداخل حىت مع جمموعة ثالثة
ا إىل اخلارج عّربت عما يف نفسها، وعن احلق ا حينما توّجهت خبطا يقة القابعة يف كل من املرآة  املونولوج، أل

  .الدنيا، الشارع، واليت هي جزءا منهم

على تعّقد خيوطه وتأّجج  حيتّل احلوار مساحة واسعة،" عز الدين ميهويب"للشاعر " طاسيليا"يف ديوان 
حيتاجون إىل حلظة من الصفاء واألمان  ) الشاعر، بطل املسرحية، والقارئ ( الصراع بني شخصياته إال أن كل من 

ا وهو عزلة فنية عن اخلارج مبا يوحي إما «والوسيلة إىل ذلك هو املونولوج باعتباره  اجتاه إىل الذات واكتفاء 
منه ويف احلالتني يطلب الشاعر العزلة، واليت يعرب عنها املونولوج فنيا، كذلك فإن باخلوف من اخلارج أو اليأس 

                                                                 
  .23 -21ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي  )1(
   األمناط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت. مرايا نرسيس: حامت الصكر  )2(
  .89 -88ص. 1999  ،1ط

. 2005، 1مجال عبد الناصر، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، ط: ربيع مفتاح، مراجعة: النظرية النقدية والتطبيق، تر. لغة الدراما: ديفيد برتش  )3(
  .82ص
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الشاعر يندفع إىل املونولوج من تعّقد القضايا واضطراب خيوطها وتعّقد مواقفه منها مبا حيتاج إىل االستبطان 
من " طاسيليا" حسناء نوميديا الراعي، وبعد أن حيل بينه وبني" غيالس"فـــ ،)1(»واستغوار الذات واالنكفاء عليها

عاد إىل نفسه حمبطا، قلقا، يستعيد احلدث، ويتمّثل الوضع اإلشكايل الذي يعاين منه " أنزار"طرف إله املاء والقوة 
  : وأرض نوميديا ككل، وهو احلدث الذي عّرب عنه املشهد الشعري التايل" طاسيليا"هو و

  تنطفئ أالنوار «

  . س وحيدا عىل خصرةويبقى ضوء يف املاكن وغيال

  :غيالس ينايج نفسه

  ٔاعيتك حرائق هذي أالرض

  ؤاتعبَك االٓتون بال معىن

  أالرض يه املعىن

  واملاء باكء الطري

  وطاسـيليا قرابن الوطن العطشان

  ..    اي ٔانزار

  ٔامان.. هل يف وطن الغرابن

  الصمت ٔامان

  ؤانت تالحق طيف الطفةل بني موامس حصوك

  .  )2(» والطوفان

احملاور " غيالس"هذا املشهد الشعري عبارة عن مناجاة؛ بصوت تأّملّي خافت أحادّي اإلرسال يقّدم 
يعّربان عن حال املناجي الذي ) أعيتَك، أتعبكَ (الرئيسية يف بناء النص العام؛ فالفعلني املقرتنني بكاف اخلطاب يف 

                                                                 
. 2006اإلسكندرية، دط، دراسة حتليلية يف البنية الفكرية والفنية، دار املطبوعات اجلامعية، . القصيدة العربية املعاصرة: كاميليا عبد الفتاح   )1(

  .769ص
  .41، 40ص. 2007، 1لبنان، ط -طاسيليا، دار النهضة العربية، بريوت: عز الدين ميهويب  )2(
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حداث اليت عاشها ضد القوة السلبية املعيقة وصل إىل طريق مغلق، كما حييالن على مساحة زمنية ماضية من األ
  ". أنزار"

عن موقفه الواعي من العامل احمليط، حيث أن " غيالس"ويف هذا احلوار املوّجه صداه إىل الّداخل يكشف 
حبّبها بأن " طاسيليا"األرض هي املعىن، واملاء صار بكاء حىت ألصغر املخلوقات وهي الطيور، وهلذا فقد ضّحت 

  . قربانا من أجل إنقاذ أرض نوميديا من العطش" أنزار"ا لــــقّدمت نفسه

واليت يتيحها -يف هذا املشهد الشعري اآلليات الفنية للحوار " عز الدين ميهويب"وعليه فقد استثمر الشاعر 
لتكون سندا الستغوار الذات والكشف عن حاالٍت وجوديٍة عديدٍة، فما العودة إىل الذات إال  -الفن املسرحي

ن املشهد ترمجة ملا حدث ودة لآلخر يف لباس الذات حيث حيُدث التباس بني الذاتني؛ باألنا واآلخر، ليكو ع
  .أو جمازاحقيقة 

، فإن القراءة "كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس"ضمن ديوانه اآلخر  -للشاعر نفسه-" احلفار"أما يف قصيدة 
يصّعد  حيمل رؤية وموقفا وهدفا، يكشف عن الشخصية، ر،وقفت عند حوار مرّكز بعيد عن احلشو واملعىن املكرّ 

  ":عز الدين ميهويب"يقول الشاعر . احلدث، ويؤّجج الصراع والّتوّتر

    يبيك احلفار «

  :يسأل معوهل املعقوَف ويبيك

  من حيفر قربي

  ويدفنين؟

  من حيمل يل كفين؟  

  ..من يقرٔا فاحتة القرآن عيلّ 

  ..ٔااي وطين

  ..»اجلورانل«من ينرش نعيا يف 

  ..ويذكرين

  ..ال ٔامكل غري بقااي النعش

  »يرمحه الرحامن«و 
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  يبيك احلفار فريتفع االٓذان

  :                   ويساهٔل االٓتونَ 

  ..لقد حرض أالموات االٓن

  . )1(»القرب الواحد ال يكفي 

. املؤملة اليت سادت يف مرحلة معينة من تاريخ اجلزائر احلياة واحلقائقيف املشهد الشعري السابق تفاعل بني 
يبدو  صوته اخلاص الذي ال يسمعه أحد غريهيكشف املقطع عن الّدفقات احلوارية لشخصية حفار القبور، 

  .طبيعيا، مقنعا، مالئما للزمان واملكان وللشخصية نفسها

هو واحلفار مًعا، كما يربز لنا هواجس ينكفئ الشاعر على هذا الصوت املفرد ليضع على لسانه ما يعانيه 
وخواطر يتقامسها احلفار ومعوله الذي حلقه االعوجاج نتيجة احلفر الدائم ملواراة العدد اهلائل من األجساد امليتة 

ا،  وبني حركة احلفار واألمل الدفني للشاعر، يتعّمق السياق الدرامي وتزيده أفعال احلفر، وحركة الزمن  «املغدور 
وانتفاضا يعكس حركة الفناء البطيء، والفشل الدائم الذي جيتاح الشاعر الباحث عن النجاة واخلالص عرب  توترا

وهو توصيف دقيق ملرحلة . )2(»ذلك الشريط الّسردي املعّقد، والذي عّمقته الصور اجلزئية املوجودة يف القصيدة
ا اجلزائر حيث    .أصبح املوت يالحق اجلميعمّرت 

من حيفر قربي؟ من (الذي يزداد توترا مع تساؤالت احلفار يف قوله  املونودراميذا األسلوب إن الشاعر و
يكون قد أقنعنا بالفكرة الظاهرة وعّمق ) يدفنين؟ من حيمل يل كفين؟ من ينشر نعيا يف اجلورنال؟، من يذكرين؟

ائيا؛ فبتدّخل الصوت اآلخر فجأة يتّم  ا خاصة عندما تتشاكل عملية املوت بوصفها مدلوال  اية شعورنا  وضع 
  .مفارقة درامية جعلت املعىن كونّيا يصّب يف تيار الوعي) القرب الواحد ال يكفي: (تراجيدية للمشهد؛ ففي العبارة

                                                                 
  .49، 48ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
األردن   -األردن، جدارا للكتاب العاملي، عمان -إربد عند رواد شعر التفعيلة، عامل الكتب احلديث،. مستويات األداء الدرامي: عزيز لعكايشي  )2(
  .62ص. 2010، 1ط
  يقوم باألساس على التخلص من احلالة اجلماعية يف العرض ويلغي تعّدد األصوات عرب تعّدد املمثلني، وبالتايل «مسرحي  هي عمل :المونودراما

دة، والصوت الذي يقول كل شيء، والعارف بكل شيء، والذي حيمل على كتفيه عبء ينهج مبدأ االعتماد على الذات الفردية، األنا الواحدة املتوحّ 
منذ اإلغريق حىت العصر احلاضر، إصدارات إدارة الثقافة والفنون، قسم . املدارس املسرحية وطرق إخراجها: مجعة أمحد قاجة. »العمل ومسؤوليته

  .66ص. 2009، 1قطر، ط -الدراسات والبحوث، الدوحة
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 نوعا تعبرييا مسرحيا، جلأ الشاعر إليه باعتباره املونودراميفنجد أطيافا من األداء  "اجلدار"أما يف قصيدته 
دمه كوحدة لتقدمي حكاية هلا القدرة على النفاذ إىل جوهر األشياء بعيدا يستثمر املونولوج كوحدة متكاملة، ويستخ

ا وتوّترها   . عن االرجتال، لتكشف عن جوانب الصراع الداخلي للشخصية وقلقها وهواجسها ومأسا

تبدأ القصيدة بصورة سينوغرافية مشهدية وظيفية؛ حيث يظهر رجل جالسا حتت صنوبرة مستندا إىل جدار 
مكاٌن ثابت، زماٌن ثابت، صوٌت واحد ال . ه سيجارة، يتحّدث منفرِدا خياطب نفسه ويصف حمنتهوبني أصابع

دف استبطانه، يقول الشاعر   يتغّري، تكثيٌف سردي يكاد يسلب احلوار درامّيته، ومتّثٌل للحدث واسرتجاٌع له 
  ":عز الدين ميهويب"

  رجل من رماد السـنني العجيبه «

  يتفيّأ ظل صنوبرة

  يتأمل عقرب ساعته املتثائبَ 

  من ٔارق أالمسـيات الكئيبه          

  بني ٔاصابعه» الرمي«يدس حرائق سـيجارة 

  :ويقول

  ..مىت يصبح امجلر ورًدا« 

  وصوت الرصاص غناء

  مىت يغلق احلزن ٔابوابه

  ..ويكفّر عن ذنبه إالمث

  تزهر يف الصلوات السامء

  مىت خيتفي من ديم اخلوف

 اعًة للصفاء       واجلدران ختئّب يل س

  مىت؟

  ..ٕانه الليل يأيت

  ..جييئون ٔاو ال جييئونَ 
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  ..مه يعرفونْ . ال فرَق 

  ؤانتظر املوت حتت اجلدار

  ..سلوين غدا

  وقد ال ٔاكون. رمبا كنت حيًّا

  »وحدمه يعرفون

  هو إالمث يعرفه اجلههل

  ..وانمَ 

  .                     )1(» بقااي جسائره تقتفي ٔاثر القتهل

لنا النسيج الفكري هلذه القصيدة املونودرامية فإن الطبيعة احلوارية الداخلية اليت تتحّرك خالهلا الصورة تأمّ إذا 
  :تتبّدى يف جمموعة من املكونات كما يلي

 مث إسقاطها على اجلماعة اليت تعاين أشكاال من  ،مأساوي يفضح الواقع ويعرّيه برصد معاناة الذات :الموضوع
  .من األسئلة الكونية واملصريية جلملةٍ  لتيار الوعي وفتحٌ  ب، ومن مث ففي القصيدة تشغيلٌ التمزق واالستال

 ليال -مساء(نسّجل كثرة االحنرافات الزمنية؛ رصد للحاضر بالكشف عن اآلالم يف الزمن املمتد  :الزمن(  
فاحلوار  «واستشراف للمستقبل؛ من خالل ممارسة لعبة البوح واالستبطان والتداعي احلر واالنسياق وراء اآلمال، 

وقد أّدى إىل مزيد . ه أساسا إىل املستقبله اجتّ َكَشَف عن الشخصيات يف احلاضر، أعطانا جانبا من املاضي ولكنّ 
  .الذي كان ممتّدا سرديا )2(»من التطور يف احلدث

 صنوبرة؛ هذه الشجرة ترمز للثورة  يف مكان افرتاضي معزول يستند الرجل إىل اجلدار ويتفّيأ ظلّ  :كانالم
، وجزائري لتشابه "غرنيكا"مرتبط بـــ إسباينح به، فهو مكان وإذا كان املكان غري مصرّ  .والوطن واخلصب

 .األحداث يف مرحلة ما
 املقاطع  على النحو الذي تصبحمونولوج يف األصل، فإنه ) الشُّعور(استمّد تسميته من ) الشِّعر(مبا أن  :اللغة

  ألفكارل قد مّكن التشكيل البنيوي للغة مونولوجيا تداعٍ وعليه فسة للطاقات العميقة يف اللغة، املونولوجية مكرّ 
  .نتقال به من حالة إىل حالة أخرىالكشف عن الصراع، عرض احلدث الدرامي وتطويره وتصعيده واال

                                                                 
  .65 -63ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: لدين ميهويبعز ا  )1(
  .50ص. فن كتابة املسرحية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، دت: رشاد رشدي  )2(



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ...........................................................  êu†Š¹]<êÚ]…‚Ö]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

193 
 

 م تكن هلم مشاركة ناطقة يف العرض فلالقتلة أما ، )املغدور به رجلال(ل يف شخصية واحدة تتمثّ  :الشخصيات
  .املونودرامي، وإال لكان العرض مونولوجا ال مونودراما 

 ضد شخصيات سلبية مضادة؛ حيث انطلق الشاعر  -على تأّججه- صراع داخلي وحداّين صامت  :الصراع
من فكرة إشكالية كي يفسح الطريق أمام تيار الواقعية احلية للوصول إىل رؤية جديدة مفارقة نستشعر داخلها 

 ).ت الشخصية البطلةمبو (ف نبض احلياة، وهنا حتديدا يتغّري إيقاع املسرحية ليأخذ املنحى الرتاجيدي توقّ 

احلوار الداخلي عنصر فاعل يف الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة، وهو باعتباره صوت املرء حيّدث           
أو يتحّدث إىل نفسه فهو جيلي احلقائق النفسية للشخصية املأزومة اليت تعاين أشكاال شىت من التمزق الوجداين 

اليت يظهر فيها البطل يف تقاطع حاّد بينه وبني اآلخرين يعمد الشاعر إىل وسائل  وأمام هذه احلالة. والتوتر الفكري
ا أن ختفف عنه ضيقه كالرمز الذي خيلع عليه معاناته، وهذا املقصد الفين خّلص القصيدة من الغنائية  من شأ

  . وأكسبها صبغة درامية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

   ناطقة يف العرض َمن يرى أنه من املمكن أن يظهر أكثر من ممثل أو ممثلة على املسرح ولكن دون أن تكون هلم مشاركة «ِمن الدارسني والنقاد
املدارس : مجعة أمحد قاجة. »مبعىن أن العرض يتوّاله املمثل الواحد، واآلخرون ال يعدو أن يكونوا أدوات مساعدة ال تشارك يف فاعلية النص. املونودرامي

 .62ص. منذ اإلغريق حىت العصر احلاضر. املسرحية وطرق إخراجها
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  : المعاصرة يةفي الكتابة الشعرية الجزائر  )الديالوج(الحوار الخارجي الثنائي : المطلب الثاني    

تعّزز به  نت من إحداث إيقاع إضايفاملعاصرة من اإلفاضة الزائدة يف املعىن ومتكّ اجلزائرية صت القصيدة ختلّ 
مبا ميتلكه من دفء واتساع وتناغم عاطفي وطاقة على تثوير حركة املشاهد، وبوصفه « ؛ فاحلوارنظامها اجلمايل

درامية  -درامية تضاعف طاقة اجلمالية للتعبري والبناء، لقد أسهم يف تدعيم البنية السرد  -ة أسلوبية سرد تقان
   .مع احلفاظ على ترابط نسيجها )1(»حلدث القصيدة

" شيء من سرية الطفل املشاغب"من القصائد الشعرية  اليت جنحت حنو التشكيل الفين الدرامي قصيدة 
على شاكلة  -جاءت القصيدة يف مشهدين ". عز الدين ميهويب"للشاعر " مليالد الفجرقرابني "ضمن ديوان 

بلغة حوارية حافلة بالصور الشعرية املبتكرة واملتناغمة اليت تعّزز من تصاعد البناء الدرامي  - األعمال املسرحية
؛ الّلذين كانا بؤرة توتّر "المج"ووالده " حممد الدره"ترابط الشحنات الشعورية والعاطفية بني االبن  وتكشف عن

وهو        " حممد"النص الشعري، وماّدة لإلعالميني وتلفزيونات العامل ملدة زمنية بعدما قتل اإلسرائيليون الطفل 
  ".مجال"يف حضن والده 

حبوار هادئ بني االبن وأبيه؛ حيث يرتّجى الطفل " أول الشغب"يبدأ النص يف املشهد األول املعنون بـــــ
أن يصطحبه معه إىل السوق يوم غٍد، كي يشرتي ما يطيب له من حاجيات عادية  -)ليال(يف زمن حمّدد - والده 

ل يف عّد ما حتتاجه العائلة ومل يَنم     استغرق الطف. يشتهيها كّل األطفال مع بعض احلاجيات ختص أباه وأمه
  :     حىت انتزع وعدا بالذهاب إىل السوق، يقول

  ٔايب خذين غدا للسوق -  «

  ٕان غدا لنا راحه

  وٕاين ٔاعشق احللوى

  وليس دلي ما يكفي من أاللعاب

  يف الساحه       

  ..وليس دلّي كراس أالانشـيد

                                                                 
. 2008، 1األردن، ط -األردن، جدارا للكتاب العاملي، عمان -ص الشعري، عامل الكتب احلديث، عماناملغامرة اجلمالية للن: حممد صابر عبيد  )1(

 .21، 20ص 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ...........................................................  êu†Š¹]<êÚ]…‚Ö]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

195 
 

  !وليس دليك قداحه

  وتفاحه       .. ؤايم تبتغي شاال ومرآة

  سـنذهب اي بْين للسوق -

  .               )1(»عيناك محمّره .. من

ينام الطفل فتبدأت خيوط البناء الدرامي يف التنامي والّتوّتر مع الرؤيا اليت رآها يف حلمه وهو ينتظر يوم 
مل تدم طويال   باألحداث ئاتنبّ للقضية و  ااستشفافالّتسّوق، غري أن هذه الرؤيا اليت كانت تنذر بالشؤم واليت تُعّد 

  :ت والده ينتِشله من غيابات الواقع املأساوي، يقول الشاعرفمع التوّغل يف قضية األرض احملتلة مسع الطفل صو 

  ..رٔاى أالطفال «

  هل يدرون ٔان أالرض حمتهل؟

  ..ومل يك بيهنم

  .يبيك

  :فيسمع صوت وادله

  .      )2(» ..محمد ٕانه الوقُت  -

انطالقا من هذا املشهد االنتشايل وعربه ينُفذ الشاعر أكثر إىل الواقع؛ يشري األب البنه بأن يتخّلى عن 
  : أحالمه، غري أن قيم االبن كانت سامية وضمريه كان حيا ملواجهة احلاضر باملاضي

  ..ٔايب اكنوا هنا ؤاان بعيدا عهنمو كنُت  - «

  ..دع أالحالم  -

  أالحالم قد جئتمن .. ال اي ٔايب  -

  ٔاما علمتين يوما

  ..ٕاذا مل تكرب أالمقار

                                                                 
  .9، 8ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
  .11، 10ص. املصدر نفسه  )2(
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  .)1(»لقتل ضوءها الصمُت 

يف األمنيات البسيطة اليت كانت تراوده كل حني يعمُد الشاعر إىل صوت األب  " حممد"بعد أن استغرق 
  : بوضوح وتكثيف وتركيز احلدثعن  - عربه-كاشفا 

 ..كفى اي ابين  «

  ..فقد ٔاتعبتين اي ابين

  ٔانين عاطل وتعرف

    رغيف من جعني املر

  يطلع يف يدي الميىن

  وخلف الباب سفاح

  ومسـتوطنة تبىن  

  .       )2(» حفلمك اي بين ابطل

ينتهي املشهد األول بلحظة انعطاف حامسة وهي بطالن حلم الطفل، الذي ليس عليه إال أن يتقّبل الواقع 
 النقطة حتديدا وبعد ضغط سردي يف هذا املشهد يُـخيَّل للقارئ أنّ الّسليب الذي انُتزَِع منه رحيق الطفولة، يف هذه 
  .ل آخرهأوّ  إذ لكلّ ، "آخر الشغب"الستار قد ُأسِدل لريفع يف املشهد الثاين املعنون بـــــــ

حيمل إحساسا دراميا عاليا يعّمق من مأساة الفرد املسحوق الذي  خالصهو نص حواري " آخر الشغب"
وعليه فقد كان هذا املشهد أكثر واقعية من املشهد األول املبّين على  ،تالل الصهيوينيعيش حتت وطأة االح

  . فضاءات ومنظورات صورية ختييلية
هذا املشهد الثاين يتجاوز مستوى اللغة إىل مستوى الرؤيا والفكرة، األحداث فيه تبلغ ذروة الّتأّزم بالتوازي 

الطفل ال يقوى على ذلك املوقف وهلذا بدأت احلوارات ترتاجع أمام  إنّ . مع الفضاء العِتم احملاصر من كل اجلهات
  :الّصمت املهدِّد للسكينة، يقول الشاعر

                                                                 
  .11ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
  .14ص. املصدر نفسه  )2(
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  ..الصمت تألكه اخلطى «

  ومحمٌد مييش عىل امجلر الندي

  مىت نعود لبيتنا؟.. ٔابتاه مرت ساعتان  -

  ..همال بين -

  صوت الرصاص من اجلنوب

  من الشامل

  من اجلهات أالربعه

  ٔاين نذهب اي ٔايب؟ من -

  ..همال بين -

  سـيارة إالسعاف مرت مرسعه

  درب الشهادة مرشعه    

  ..اي ٔايب.. يف الانتفاضة -

  ..ما كنت ٔاقصدُ  -

  .بل كنت تقصد.. اي ٔايب -

  .    )1(» لست ٔاقصد -

حممد "يّتضح من خالل هذا الوصف بأن األب وابنه يف املنطقة احلِمئة، الرصاص يدرِّج كّل اجلهات، 
يستفسر عن مصري أطفال احلجارة، وهذا السؤال قد أعاد الصوتان إىل نقطة هدوء تستغور املاضي " الدره

وتستشرف املستقبل اآليت باسم البطولة والشهادة، لكنها حلظة مل تدم طويال فاألب حيّث ابنه بأن يسرع يف مّد 
  :اخلطى، األمر الذي ينِذر باقرتاب حتّقق الرؤيا، يقول الشاعر

  فليكن ٕاذن خذين حنو الشوارع يك ٔارى -  «

  ..خذين اي ٔايب.. أالطفال

                                                                 
  .18، 17ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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  ..خطر علينا ٕان ذهبنا -

  ..ٔاطفال احلجارة لن ميوتوا: قلت يل ابٔالمس

  ..لن يرسقوا مهنم بطولهتم.. طبعا بين -

  ولن يقوى عىل دهمم سكوُت 

  ..خذين ٕاذن -

  فليس ٔامامنا ٕاال الرجوع.. ٔاسكت -

  ..ة اي ٔايب والانتفاض -

     .)1(» ٕارسع.. وقت ال

يبلغ املشهد الشعري ذروة التوّتر ونقطة الّتأّزم وبلوغ احلدث مداه حينما تُغَلق مجيع منافذ اهلرب فيقرتب 
  :اجلنود من األب وابنه املتشّبث به رعبا وفزعا، واحلوار باعتباره املعّرب عن هذه الّصور فإنه مستمر باستمرار النزيف

  .. ٔاين نذهب اي ٔايب -  «

  فالشوارع مل تعد تسع امجلوع.. دعين ٔافكر -

  ..من هنا -

  ..صوت الرصاص -

  ومن هنا؟ -

  ..ٔايضا رصاص -

  ..مل يبق غري الشارع املسدود ابملرتاس نعربه-

  ..ٔايب ٔانظر هناك جنودمه -

  ..هيا اقرتب مين -

  يصّوبون أالسلحه.. مه ينظرون.. ٔايب -

  .فهناك واقية من إالمسنت.. ال ختف.. ال -

                                                                 
  .19، 18ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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  هل يكفي اجلدار؟ -

  ليت عندي ٔاجنحه.. ال حّل اي ابين -

  ..مه يطلقون النار حنوي -

  ٕاين معك.. ال ختف -

  كيف يل ٔان ٔامسعك -

  ..همال بين -

  ٕانين ٔانزف من لك اجلهات -

  اي وحوش -

  . )1(» ٔاوقفوا النار فٕان الطفل مات.. 

كان "  حممد"يُطمِئن والده ويعزّيه فيه، " حممد"والنزيف ال يزال مستمرا بسبب الرصاص املغروز باجلسمني 
يدرك معىن الشهادة فراح ينسج من احلديث عمرا وبني عينيه يتبّدد حلمه بكراس األناشيد والشال واملرآة واحللوى 

ليبقى احلوار مفتوحا أمام أحزان األب .." أيب"إخل،مل يتوّقف تغريد الطفل الشهيد إال بندائه ...وتفاحة العيد
  ":حممد الدره"فجوع يف ابنه، ومشرَّعا أمام تغابن العامل الذي شهد طلقة الغدر اليت راح ضحيتها امل

  ..مل ٔامت ما زلت حيا اي ٔايب - «

  ..ٔاوقفوا النار -

  دعهم فلن جيدي رصاص اجلبناء.. ٔايب -

  ..ال تقل شيئا بين -

  أالطفال ملح أالرض.. اي ٔايب -

  ٔافراح السامء                

  ..لسطني ٔايبيف ف 

  شهداء.. ليكونوا -طبعا-ودل أالطفال 

                                                                 
  .21 -19ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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  .ال تقل شيئا.. اي محمد -

  ٔاان ٔاحيص جبسمي مك رصاصه -

  بصدري مك رصاصه.. ؤاان ٔايضا  -

  هل ٔانت يحٌّ اي ٔايب؟. ما زلت حيا اي ٔايب -

  ..ولكين ٔاخاف.. يح -

  ٔايب كيف خياف؟.. ال تقل هذا -

  ..دمنا يثأر

  ..دعهم اي ٔايب

 !القطاف؟فغدا يأيت 

  ..اي ٔايب

  ..ال تقل شيئا بين -

  اي ٔايب ال تزنجع مين -

  فٕاين عاتب عين

  ؤاين محمد ادلّره

  ديم للرتبة احلّره

  محمد اي ٔايب طفل

  فلسطينية عيناه

  قدّيس املواعيد

  ومل حيمل بكراس أالانشـيد

  وال ابلشال واملرآة واحللوى

  وال تفاحة العيد

  ٔاان طفل جملد أالرض
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  !يف عرص العبابيد    

  ..ٔايب

  . )1(» ..)طخ.. طخ(

أيقونة االنتفاضة " حممد الدرة"ينسِدل الّستار واالبن بني أحضان والده املضرّج بدماء فلذة كبده، ليبقى 
ا اإلنسانية، خاصة وأن لقطة االحتماء هذه التقطتها عدسة املصور الفرنسي  " شارل إندرالن"الفلسطينية وصور

  .ا فيه ذوي الضمائر امليتةلتثري صورة استشهاد الطفل العامل بأكمله مب" 2فرنسا "بقناة 

يف بنائها دراما تراجيدية تضّج حبركيِة  كّل مكونات العمل " شيء من سرية الطفل املشاغب"إن القصيدة 
أضفت على القصيدة املسرحية جوا  احلوارية للقصيدة عن الغنائية لتقرتب من الدرامية اليت لغةاملسرحي، ابتعدت ال

على  مقتضبة موجزة مركزة، ألفاظ موحية وغنية باحلركة بغرض حتديد مالمح احلدث، املتحدَِّثني لغة. أكثر واقعية
جتسيد فعل البطلني  ج يفالتدرّ أما الّلجوء إىل هذا  يف القصيدة كان سببا للحدث الذي يليه، حدثأن كّل 

ومما زاد يف درامية النص إكثار الشاعر . وتعميق درجة اإلثارة وتصويرمها  فقد كان متعمَّدا لتقوية املشاهد الدرامية
ليربز تعدد الدالالت والكالم احملذوف، حيث أن ...) النقاط املتتالية، التعجب، االستفهام(من عالمات الوقف 

استثمر  دليل على واقعية النص الذيالنص الشعري أعطانا صورة حية عن املشهد وكأننا مع األب وابنه وهذا 
  . احلدث يف بناء أفقه التعبريي والداليل

حديث "يف معا، املأساويني إىل الديالوج والتطوير الدرامي للحدث واإليقاع فيها احلوار  يرتدّ  أخرىقصيدة 
حببكة املسرحية إىل األمام  الّصوتني ويسريكشف عن أبعاد ومسات ي يتبادل قائٌد إسرائيلي وجنديّه حوارا "املخيم

  :يقول الشاعر والكشف عنها،دف تطويرها 

  طرقوا الباب «

  مل جيدوا ٔاحدا

  ..ٔاحرقوا لك يشء

  فأبرص قائدمه يف الرماد يدا

  !ٕاحذروا  -

                                                                 
  .24 -21ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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  ..يف الرماد يدٌ 

  يد من سـيدي؟ -

  ..لست ٔادري ولكهنا يد طفل فقط -

  كيف جاءت هنا ؟ -

  ليس همام.. رمبا بعد قصف اخملمي  -

  !                          سنسأل عنه غدا 

  ..ٕاهنا تتحرك.. سـيدي -

  ..خوا البيَت ـّ خـلقد ف.. ٔاهرب -

  من سـيدي؟ -

  ..ليس وقت السؤال -

  .     )1(» !ٔاجيبك عنه غدا  

خذ الشاعر من الديالوج املتبادل بني الشخصيتني دليال على مكاشفة الذات ومباغتة األنا يف ممارسة يتّ 
عن جزء من أجزاء احلدث وهو احلوار لقد كشف  .الفلسطينيني يف املخّيمات الجئنيالقهرية على السلطتها 

استهداف خميم لّالجئني بقصٍف عنيٍف مدّمٍر يعصف باألوضاع املرعبة اليت حيياها الالجئون، كما كشف احلوار 
لست أدري ولكنها (يف قول القائد ) فقط(عن التصادم احلواري بني الشخصيتني بعد رؤية اليد تتحرك، فالكلمة 

  . تكشف عن جهنمية احملتّل كما تؤشر إىل الفعل الدموي للقوة املسلطة ضد الضعف )..يد طفل فقط

احلوار اخلارجي طاقة درامية إضافية خّلصت القصيدة اجلزائرية املعاصرة من أّي ترّهل ميكن أن يلحقها يف 
وباعتبار احلوار اخلارجي تفاعل لغوي ثنائي فقد كشف عن وجهيت نظر الطرفني املتحاورين وعّمق . التعبري والبناء

ا إىل الرؤية حول احلدث، كما ساهم يف تثوير حركة املشاهد، ومن  ّمث وّسع أفق درامية القصيدة وارتفع بدالال
  . فضاء أرحب

 

                                                                 
  .57، 56ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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   :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة تعّدد األصوات: المطلب الثالث

إحدى أهم عناصر درامية الشعر نشدانا ملسرحة التجربة، وال سيما جوانب  د األصواتتعدّ تقنية «تعّد 
األصوات وتتناثر أمشاج من احلوار بني عدد من الشخصيات، ويتطّور احلوار ، حيث تتداخل )1(»التأزم الذايت

  .شيئا فشيئا إىل أن يصل بالسرد إىل ذروة التوّتر، فيربز الصراع يف القصيدة متأّججا  كما يف املسرحية

 متثَّل الشاعر«دراما شعرية بسيطة يف مشهدين، " يوسف وغليسي"للشاعر " تغريبة جعفر الطيار"قصيدة 
القالب املسرحي بكّل تكنيكاته، إذ جعلها طّيعة يف نصه، ومل يتوّقف يف استعارته عند حدود جزئيات بسيطة؛ بل 

ا الرئيسية والفرعية "  جعفر الطيار"أما  ،)2(»جاء النص مشَبعا باحليوية، نابضا بالّروح املسرحية بكل تكنيكا
تنقل القصيدة من نظام أحادي مغلق على الذات إىل «فهي أصوات " عمرو بن العاص"وأساقفته، و" النجاشي"

له اتساع  إيقاعيربط بني عّدة شخصيات يف  )3(»نظام أحادي منفتح على اآلخر، مث إىل نظام تعّددّي شبكيّ 
  :يقول الشاعر جامعا بني أصوات الشخصيات الثالث. معني قد يقصر كما قد يطول

»   متفاجئا(جعفر:( 

ال     ومميّاممايل ٔاراك حمّجِ

  ...ابلطرف حنوي اترة 

 النجايش: 

  .. درك اي فىت 

َّام ) العهد اجلديد(ذكرتين  ال وممت ان ومفصَّ   ..ملوَّ

  ..ما ٔاشـبه أالسفار ابٔالسفار اي رّب امحلى 

  اي وحدة املشاكِة ،،

  ..اي نوًرا مهى 

  عبد هللا(ومرافقه ) معرو بن العاص(جفأة يدخل  -  

                                                                 
 .63ص . قصيدة سعد احلميدين منوذجا. احلداثة يف الشعر السعودي: عبد اهللا أبو هيف  )1(
  .105ص. توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تسري حممد الزيادات  )2(
  .5ص. عند رواد شعر التفعيلة. مستويات األداء الدرامي: عزيز لعكايشي  )3(



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ...........................................................  êu†Š¹]<êÚ]…‚Ö]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

204 
 

  .املكلبعد ٕاذن ) بن ٔايب ربيعة

 معرو: 

  ..ٕاان ٔاتينا من بالد العرب والرببر 

  ..ـــــــــــــــــــــجئناك يف شــــــــــأن الفــــــــــــىت جْعــــ

  !!!ـــْر ـــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــ

- النجايش: 

  اي معرو عد من حيث جئَت 

  ..وال تُامِر  

 معرو: 

  ..عفوا ٔااي مكل الرباري 
  .)1(»! أََوَال سبيل ٕاىل التفاوض واحلوار؟

إن تداخل األصوات يتيح للشاعر طرح رؤيته الشعرية من زوايا خمتلفة، ويؤّمن له مساحة كافية لتصوير بنية 
عرب حبكة متماسكة تستدعي مّنا انتباها مستدميا َتظهُر الذات . الواقع ووصف الصراع بني الطرفني املتصارعني

ذاتا أيديولوجية تواجه قضايا حضارية ووجودية، ما يؤّشر ألفعال ومواقف وشخوص وصراع " طيارجعفر ال"الفردية 
  .وزمان ومكان، عرب تصوير بطيء جيعل احلدث مقِنعا والتوتر الدرامي متسارًعا

اإلمكانات التعبريية للدراما أتاحت للشاعر طرح رؤيته الشعرية، مسحت له بتصوير بنية الواقع ووصف 
بني اجلبهتني املتصارعتني، كما مّكنته من أن يعّرب عن اللحظة اآلنية اليت تستشرف املستقبل اآليت وتتوّسل الصراع 

والواقع الذي يرفضه  الواقع القائماملزاوجة بني «فقد عمل الشاعر على  -دون الّتقّيد حبرفية التاريخ-باملاضي 
أكرب األثر يف نفس املتلقي، وذلك عن طريق املفارقة الذي ينشده من أجل توصيل منظوره اخلاص وحتقيق  املمكن

امتزج احلاضر واملاضي واملستقبل، فلم تكن هناك «هكذا وبفضل تقنية تعّدد األصوات  .)2(»القائمة بني احلالني
ركة فواصل ُحتدِّد هذه األبعاد الزمنية، ومن َمثّ مل تكن هناك فواصل حتدِّد أبعاد احلركة املسرحية، وإمنا صارت احل

                                                                 
  .51، 50ص. غريبة جعفر الطيارت: يوسف وغليسي  )1(
  .193ص. املونولوج بني الدراما والشعر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، دت: أسامة فرحات  )2(
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البداية فيه «ليغدو احلاضر هو اللحظة الزمنية املشبعة،  )1(»الواحدة جتربة جزئية حاضرة تشمل املاضي واملستقبل
اية   .طاملا أن التجربة اإلنسانية دميومة واستمرار )2(»ال تنفصل عن النهاية، إذا صح أن هناك بداية أو 

يكشف احلوار عن موقف احلزّيب " عز الدين ميهويب"للشاعر " الئكية"و " حبرية"يف امللصقتني املعنونتني بـــــــ
صوتان يتحاوران . إزاء قضيتني؛ األوىل اجتماعية تتمّثل يف البطالة، أما الثانية فهي سياسية تتعّلق بتجديد اخلالفة

" قالوا"، أما "حبرية"يف " قالوا"خر جمهوال يشري إليه الشاعر باللفظ ميّثل احلزيب الصوت األول فيما يبقى الصوت اآل
اية امللصقة، وهو صوت " الئكية"يف  إمنا ينسحب من «فهو صوت يُنَسب للصحافة، ليظهر صوت الشاعر مع 

اعر  ، يرتكها تتحاور أو تتصارع، وأحيانا يظهر الشوال يشارك مباشرة يف إدارة احلوار بني الشخصياتاملوقف 
حيث خيتفي صوته ليعود  )3(»كشخصية من شخصيات القصيدة دون أن تطغى عليها كما يف القصيدة الغنائية

اية القصيدة، يقول يف ملصقة    ":حبرية"للظهور يف 

  ..سألوا احلزيب يوما «

  !كيف متتص البطاهل؟

  ..ما ٔايرس هذا أالمر: قال

  !كيف؟: قالوا

  اهلال حم -طبعا–احلل يف الصحراء : قال

  !ما اذلي تعنيه قالوا؟

  ٕان حنن حرثنا البحر : قال

  ..قد حنتاج يف يوم

  لتصدير العامهل      

           ٔاصبح الشعب عىل    ترى هل: قلت يف نفيس

  .       )4(»؟ !عاهل.. أالحزاب 

                                                                 
  .241ص. دراسة مقارنة. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر :عز الدين إمساعيل  )1(
  .240ص. املرجع نفسه  )2(
  .12ص. عند رواد شعر التفعيلة. مستويات األداء الدرامي: عزيز لعكايشي  )3(
  .100ص. ملصقات: عز الدين ميهويب  )4(
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  ":الئكية"ويقول يف ملصقة 

  ..يف لقاء ابلصحافه «

  ما موقفمك من ٔامر جتديد.. سألوا احلزّيب 

  ؟!اخلالفه 

  خرافه: قال يف خبث

  لثقافهلتسيس احزبنا يسعى 

  وهو ال خيلط بني ادلال والسني

  مسافه –ٕاذا قسـنا  ادلال والسنيفبني 

  قالوا؟.. ادلينترفضون 

  لكنه يف رٔاينا احلزيب آفه.. نرفضه قال ال

   ..                    ولكن.. قلت يف نفيس

  .    )1(» آفة االٓفات تسـييس الثقافه

عدة مستويات، كل مستوى حيِمل سؤاال موّجها إىل احلزيب مع جواب  رأسية يف املشهدينيف احلوار حركة 
امللصقتني حلظة انعطاف موجزة وواضحة صنعها  ايةيصّعد من اإليقاع الدرامي، لنسّجل يف مستوى أخري مع 

تتكاثف جمموعة من الظروف «فباملفارقة اللفظية ...). قلت يف نفسي(الّصوت الداخلي للشاعر احملدد بالعبارة 
ما يؤّشر خلطاب أيديولوجي دفني يصّعد من  ،)2(»لتحمل بعض الكلمات أو اجلمل معىن أكثر ممّا يقصده قائلها

تتأثث حلظتا االنعطاف يف  .يف ذائقة املتلقي وحيقق بعد التأثري ة النص،مجاليمن ق يعمّ ل، تيار وعي املتقبِّ 
  :امللصقتني دالليا كما يلي

  

  

  
                                                                 

  .105ص. ملصقات: عز الدين ميهويب  )1(
  .85ص. البناء الدرامي: عبد العزيز محودة  )2(
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  بعد الّرّد الّسلّيب الّســـــــــاخر للحزّيب عن التساؤل املوّجه إليه من طرف            ترى هل أصبح الشعب على      ) 1(
  بأن نصحهم    -املواطنني حول إمكـــــانية إجياد حل ملشكل البطـــــــــــالة ؟               !عاله.. األحزاب     

  يتساءل الشاعر ملمِّحـــــــــا بأنّ  -الّتوجــه إىل الصحراء، وحرث البحر                                       
  تالئها الكراسي تصري ال تؤمن بالتعاقد مع املواطناألحزاب وبعد اع                                       
ا الشخصية                                         .               والوفاء بالتزاماته، حىت أنه يصري عالة أمام حتقيق والءا

  اسبـــــــــــــــرقيب حيإشكالية توّغلت يف عمق الثقافات، بسبب غياب آفة اآلفات تسييس الثقافه        ) 2(      
ا وإقصائها لآلخر دون االهتمام باهلويةاملؤسسة                                           على أحاديّة خطا

   الثقافية، وهذا حني سلكت سياسة إبعاد أسلـــــــوب احلوار من أجل                                     
                                  .الوصول إىل املصاحلة الثقافية بني املثقف والسلطة                                       

      للشاعر " اجلريدة"يتكّرر سؤال اهلوية على صعيد التجربة الشعورية للشعراء اجلزائريني، ففي قصيدة 
من  شاعرحاول ال ،مناذج بشريةمتّثل  عن مثاِن أصواتٍ " من أنت؟"أفرز السؤال الوجودي " عز الدين ميهويب"

العاّمة على  من حيث العالقات -من تاريخ اجلزائرإبّان مرحلة دموية - خالهلا التقاط صورة مصّغرة للعامل الواقعي 
ا ونفسها وهويتهااختالفها فيما بينها يف  ، هذه الشخصيات يف حبثها الذهين عن احلقيقة إمنا تبحث عن ذا

   ".الوطن"مساحة حبجم 
ين   السؤال يكون مبثابة اللغز الكو «؛ اجلواب/ الشخصيات بطريقة السؤال بين احلوار بني الشاعر وخمتلف

  :، يقول الشاعر)1(»أو الوجودي، مث يصّب يف ختام األبيات جوابا مكثّفا، قد يتوقعه القارئ، كما قد يفاجئه

  ..ٔاريد جريده -  «

  ملاذا؟ -

  !ٔافتش عن قرب ٔايم -

  ؤانت؟ -

  !ٔافتش عن قرب معي -

  ؤانَت؟ -

                                                                 
  .249ص. 2004، 1لبنان، ط - أدونيس منوذجا، أحباث للرتمجة والنشر والتوزيع، بريوت. احلداثة يف الشعر العريب: سعيد بن زرقة  )1(
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  !ٔافتش عن جثة دون ٕامس

 ؤانت؟ -

 ..ٔاريد مساحة حب حبجم الوطن؟ -

  ؤانت؟ -

  ..ٔاريد سكن -

  ؤانِت؟ -

  ..ٔافتش عن لكب سـيديت -

  ..ضاع ٔامس

  ؤانت؟ -

  .        )1(»! ٔام جريده؟..  ٔامقربة هذه  -

ما جيري على ألسنة هذه « ؛جتماعّي حيكمه اتساقا ليس متجانساا ب إنساينّ شخصية هي مركّ  كلّ 
ا جزئيات تساعد . الشخوص من أفكار جزئية ال ينفصل عن موقفها وظروفها هذه الفكرة على الربوز حني إ

حىت الشخوص نفسها ميكن النظر إليها من حيث هي أجزاء من الفكرة . ينتهي صراع األقطاب املتقابلة إىل غاية
ا جمرد أدوات حلمل الفكرة اية القصيدة؛ إذ باختيار العبارة )2(»ال على أ ، وهذا ما أْوَحت به املفارقة الدرامية يف 

استطاع الشاعر أن جيمع بني املتجانس والّالمتجانس، وأن ينسب املعقول إىل  "!ريده؟أم ج.. أمقربة هذه"
الالمعقول، فاحلوار يف هذا النص الدرامي هو حركة بالشخوص وسرد للقوى الوظيفية لكل شخص من 

ا، بل من أجل تعزيز داللة    .  وتعميق وقعها على املتقبِّل" املوت"الشخصيات ال من أجل ذا

فهو مسرح إنشادي أسطوري يأخذ أمساء أبطاله من األساطري " طاسيليا"الفضاء النصي لقصيدة أما 
وتنبغي اإلشارة إىل أن القصائد اليت . بني هذه الكائنات مجيعا االقدمية  حيث ختتلط اآلهلة بالبشر وينشأ حوار 

ل تأخذ شكل املسرح دون جاءت على صورة أصوات ممسرحة ال تشّكل حوارا مسرحيا على النحو املعروف؛ ب
  .مضمونه وعالقاته

                                                                 
  .45ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
  .40ص. دراسة مقارنة. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر :عز الدين إمساعيل  )2(
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 تهـــسيدة اجملهول وقارئ هي: العرافة يونيسا.  
 ينافس . رياحو برق و رعد و م يف القوى الطبيعية من ماء رمز خرايف يتحكّ  ،والقوةإله املاء  هو: أنزار

ا" طاسيليا"يف حّب " غيالس"   .واالستئثار 
 والغناءالراعي العاشق أليف الناي هو : غيالس. 
 أراد أن  الذيإله املطر  "أنزار" كما أحبهاالراعي   "غيالس"ها ، أحبَّ "نوميديا"حسناء هي : طاسيليا

ا " طاسيليا"ته وعناده، لكن يغصبها على الزواج منه حبكم قوّ  صوت احلب الذي ال يبيد أمام وحبكم أ
فقد قّدمت " أنزار"يهم إله املاء من العطش الذي فرضه عل" نوميديا"ومن أجل إنقاذ أهل سلطة املاء، 

لتصري الراعي  "غيالس"ـــــة لت وفيّ ظلّ "  طاسيليا"على الرغم من كرهها له، لكن " أنزار"نفسها كقربان لـــ
  .رمزا أسطوريا للحب والتضحية "طاسيليا"

؛ "الطاسيلي"ـــــأو كما تعرف اليوم ب "تيسيلت"من " طاسيليا"اسم " عز الدين ميهويب"وقد استقى الشاعر 
دف وقد انتقى الشاعر هذا االسم  وحتديدا جببال األوراس، -القدميةئر اجلزا -أرض نوميديا  يفوهي منطقة تقع 

   .أوسع للقصيدة اجغرافي اإعطاء بعد

  سيليا، توجيا، ماسيليا، أرتان :نساءال ،صوت الراهب: إلنشاد يف مسرح مفتوحلأصوات جمهولة تتواىل  
 .ميدهيا، ونو 

يقذف  ...اختالط حواري«أمام نفسه جيد القارئ " طاسيليا"لقصيدة املسرحية املمتّدة لقراءة البعد 
باخلطاب إىل جلّة االختالف وجنون التشتيت واالنتثار، حيث تتناسل الدالالت وتتعّدد، ليغدو اخلطاب حمرقا من 

خطابات املاضي واحلاضر : وتناكحهامجلة حمارق تستوطن النص، يضرم بصراع اخلطابات وتناحرها 
 .)1(»واملستقبل

تقول ما تريده دون أن حيدث منح الشاعر األصوات املتحاورة استقاللية تامة عن ذاته، كل شخصية لقد 
تربط بينهم  توتر، أصوات أشخاص تتداخل يف جو أسطوري مشحون بالعلى الشاكلة البوليفينية تداخال بّينا بينها

أفاد من تقنية  ليت ألقى الشاعر الضوء عليها بعد أنعالقات حب وحقد وحرب ورغبة وصراع، وهي األطروحات ا
 يف جوّ  ، كل ذلكلكشف عن األفكار واملضامنيويف حماولة اتعدد األصوات يف بناء الصراع ومنوه وتطوره 

ق يف أجواء حتلِّ ] أن[هذه املعاين الكونية الشاملة  وهي تعاجل املأساةكان طبيعيا على « فقد ع؛تراجيدي متصدّ 
                                                                 

  العروس"اسم  يعين  :تيسيلت."  
  .412ص . 2007 دط، مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة النصية، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق،. يف نظرية العنوان: خالد حسني حسني )1(
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ق فيها عندما نريد أن نسمو بأرواحنا وأن نسرتوح نوعا من الرتانيم الدينية الروحية بعيدة عن الواقع، أجواء حنلّ 
  .كل ما من شأنه إثراء قيمه اجلمالية الذي يعانق )1(»املثالية اليت ال يقوى عليها غري الشعر

الواحدة املؤسََّسة على تعّدد األصوات ُتصعَّد حركة احلوار، فيشتّد التوّتر الدرامي ويتصاعد عرب يف القصيدة 
لغة مصّفاة ولود تتجّلى فيها األبعاد األيديولوجية والسيكولوجية للشخصيات اليت تسعى إىل حسم الصراع 

  .املتأّجج بتفّوق رؤيتها اليت تتناسب غالبا مع القيم اإلنسانية النبيلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .222ص. دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن: حممد زكي العشماوي  )1(
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   :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة )الجوقة(الكورس : المطلب الرابع

كانت اجلوقة يف املسرح اليوناين العنصر األول يف املأساة باعتبارها املسؤولة على نصف كالم املسرحية 
كانت العادة أن تدخل اجلوقة «ق عليها، وقد  تشرح األحداث اليت ُقدِّمت على اخلشبة أو اليت مل تقّدم وتعلّ 

ليصري . )1(»وكان من شأن ذلك أن يقّرر املكان ويوحي كذلك حبدود الزمان. وتبقى حىت النهاية أو قريبا منها
لتبقى من األطراف املهمة اليت ال يستغىن عنها يف  دورها يف مراحل متقّدمة هو تأدية مقاطع كالمية بني الفصول

  .صياغة احلوار الدرامي

ليكون مبثابة صوت آخر «من املسرحيات اإلغريقية القدمية  الكورساستعار الشاعر املعاصر وظيفة قد و 
خارجي يراقب املسار العام للقصيدة، ويعّلق على ما جيري، ويف بعض القصائد كان الشاعر نفسه يقوم بوظيفة 

  )2(»احملتوى العام يف القصيدةالكورس فيعّلق بصوته اخلاص على بعض األحداث أو األفكار اليت يتألف منها 
للتفرقة بني وقد حيدث أن جيمع الشاعر هذه التقنية املسرحية بتقنية أخرى هي االعتماد على وزنني عروضيني 

ولكن الشاعر كثريا ما يستعري الكورس أو اجلوقة بامسها ووظيفتها معا، وكثريا ما تقوم « ،صوته وأصوات اآلخرين
وبعض األصوات املنفردة، أو بني اجلوقة واخلط األساسي يف " اجلوقة"ر بني القصيدة على نوع من احلوا

، لتبقى اجلوقة يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة أداة وصل خليط رفيع بني عامل الصوت املفرد وعامل )3(»القصيدة
  .األصوات املتعددة

من النماذج اليت استعارت "عز الدين ميهويب"للشاعر " طاسيليا"قصيدة  :الجوقة باسمها ووظيفتها -أوال
أغنية  "نوميديا"دة تكشف عن العواطف وَتوتُّرها؛ حيث ترّدد أصوات نساء وظيفة الكورس باعتباره أصواتا متعدّ 

  : قصيدةمن ال) 127، 71، 69(فيها رجاء واستعطاف وتعمل على تكرارها عرب املشاهد التمثيلية يف الصفحات 

  

  

  

                                                                 
  .133ص. 1983، 2، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طعبد الواحد لؤلؤة: تر .1مج ،موسوعة املصطلح النقدي  )1(
  .200ص. عن بناء القصيدة العربية احلديثة: علي عشري زايد  )2(
  .202ص. املرجع نفسه  )3(
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  الجوقة                                               

  
:               متكررةٔاصوات  -« )4(:     ٔاصوات -« )3(           :     الفتيات « )2(           :ٔاصوات النساء « )1(

  ..ٔامان               » .اي ٔانزار.. اي ٔانزار     ..        ٔانزار                       اي سـيدان ٔانزاراي«

  ..ٔامان                                            »... اي سـيدان ٔانزار ٔانزار                       اي«

  » ...هذي النار                                                                   ٔامان.. ٕاطف ٕاطف«

  اي ٔانزار«
  في النارتط.. قطرة ماء«

          »... اي ٔانزار«

يكشف أداء اجلوقة يف هذه النماذج الشعرية عن الصراع األبدي من أجل البقاء بني احلياة واملوت وبني 
  ":عز الدين ميهويب"وعندما يقول الشاعر . إرادة اإلنسان وإرادة اآلهلة مما يوحي حبتمية القدر

  :خيرج الناس مرة ٔاخرى، ويرددون -«

  يأيت

  ..            لن يأيت

  ..           بل يأيت

  يأيت                   

  لن يأيت

  .  )1(» بل يأيت

                                                                 
  .127، 71، 69ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .25ص. نفسه صدرامل  )2(
  .38ص. نفسه  )3(
  .30ص. نفسه  )4(
  .35ص. نفسه  )1(
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تعتلي اخلشبة لتهتف مبجيء  -املشار إليها مبجموعة من الناس - إن هذا القول يوحي إلينا بأن اجلوقة 
بل (امللفوظ  فيد النفي، تكرارمرتني ي..) لن يأيت(امللفوظ يف مشهد حواري مكّرر بالتناقض؛ فتكرار " أنزار"

ر هو اآلخر مرتني فيفيد الرد مع الشك، وعليه الذي تكرّ ) يأيت(مرتني يفيد التأكيد مع اليقني، أما الفعل ..) يأيت
يف مضاعفة حيوية  ادرامي ادور  صنعه فعل واحد مع أداتني لغويتني، وقد كان للتالعب باللغةفالتناقض يف املوقف 

  :أما حينما يقول الشاعر .املشهد وتفجري الصراع الدرامي بني الفريقني

  :يفرح الناس بعد ٔان مسعوا صوت طاسـيليا - «

  :ٔاصوات الناس

  .. عودي

  ..عودي

  . )1(» ..عودي

فالظاهر أن الكورس يف هذا الرتديد يكشف عن تفاعله مع احلدث دون الغوص يف تفاصيله، مفصحا عن 
  . حالته النفسية بعد أن انبعث صوت طاسيليا من أعلى برج املاءات، ومتضامنا مع صوت احلب املغتصب

اجلوقة  تشري :ق على ما يجرييراقب مسار القصيدة ويعلّ غير منظور صوت خارجي كالجوقة   -ثانيا
وإمنا تظهر كصوت خارجي ال يوّلد احلدث  )2(»إىل أحداث ال ميكن تقدميها على خشبة املسرح« غري املنظورة

وهكذا تتضافر اجلوقة مع الصوت ليدّالن على تضافر ضمري الشاعر وظاهره، أو التضافر بني «وإمنا يعّلق عليه، 
الصوت والتاريخ املمتد من خالل اجلوقة حىت يبلغ التوتر  الشاعر ومجوع اجملتمع، أو لتعّرب عن احلاضر من خالل

  .                              )3(»الدرامي أقصاه حني يتّم التبادل يف املواقع بني اجلوقة والصوت يف آخر القصيدة

وعند بلوغ التوتر الدرامي أقصاه ينبعث صوت اجلوقة من  "إدريس بوذيبة" للشاعر" السياب"يف قصيدة 
دا باملمارسات الّسلطويّة التسلُّطية يف أرض ا ، ليكون صوت اجلوقة استلهاما لصوت شاعر عريب "العراق"خلارج مندِّ

  :آخر شاهدا على واقع مماثل ملا هو معاش اليوم، يقول الشاعر

  

                                                                 
  .93، 92ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .89ص. توظيف القصيدة املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات  )2(
  .752ص. دراسات حتليلية يف البنية الفكرية والفنية. القصيدة العربية املعاصرة: كاميليا عبد الفتاح   )3(
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  ورٔايت الريش أالبيض يرحل حنو أالفق «

  ...البرصاوي الرحب

  بينا اكنت ٔاصوات يف اخلارج      

  :هتتف حبنان وحيش      

  ...مطر«             

  ...مطر                     

  ...مطر                            

  .        )1( ».ما مّر عام والعراق ليس فيه جوع                      

اللجوء إىل «يكشف امللمح الدرامي هلذه األصوات عن جنوى النفس يف معاينتها وارتباطها بالواقع، وقد ّمت 
، فاجلوع املمتد يف الزمان )2(»اجلوقة والصوت لإلحياء باالزدحام البشري واالتصال التارخيي بني املاضي واحلاضر

أنشودة "يف " بدر شاكر السياب" -املشار إليه يف العنوان -واملكان هو النبوءة اليت تكّلم عنها الشاعر العراقي 
يؤّكد على صدق هذه " إدريس بوذيبة"وعليه فالشاعر . »ما مّر عام والعراق ليس فيه جوع«: حينما يقول" املطر

ولعل اجلوع الذي يقصده . اجلوقة كي يعّمق الشعور بالقضية/ آلخر وبصوت الناسالنبوءة فيقرن صوته بصوت ا
الشاعرين هو جوع معنوي؛ فعلى الرغم من هطول املطر وانفجار ينابيع النفط إال أن الشعوب املستضعفة ال تزال 

كّرر على الصعيد البنائي ال يزال مستمرا رغم كثرة اخلريات وعليه فالداّل امل اجلوع. تعاين أشكاال شىت من التجويع
  .هو تعبري مكّثف حيمل داللة الرغبة يف اخلصب واحلياة واحلرية اليت لن تتحّقق إال بالّثورات "مطر"للنص 

تقوم اجلوقة بدور أتباع النجاشي ملك احلبشة الذي " يوسف وغليسي"للشاعر " تغريبة جعفر الطيار"يف و 
حيث يستلهم الشاعر مدلول قصة اهلجرة واالحتماء ليعّرب عن مهوم  .خّلد القرآن الكرمي ذكر عدله وصالح أمره

الذات وفجائع الوطن املشّتت بني ألف حمنة وابتالء، حيث يتالقح النص الشعري مع احلادثة شكال وفكرا  
) أتباع النجاشي(فيضبط الشاعر حركة احلوار الدرامي بني الشخصيات ويوّظف صوت الكورس املشار إليه بـــــ 

  : يصّعد احلركة الدرامية، يقول الشاعرل

  
                                                                 

  .98ص. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة  )1(
  .753ص. دراسات حتليلية يف البنية الفكرية والفنية. القصيدة العربية املعاصرة: كاميليا عبد الفتاح   )2(
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  : )هيتفون(النجايش ؤاساقفته  - «

  ..            ٔاهال وسهال ابلفىت العريب 

  ..مرىح عندان 

  نّورت مملكة النجايش املرصع

  ..ابلعداةل والسعادة والهنا 

  .               )1(»... نورتَنَا .. نورَهتا 

وجود حوار بني اجلوقة واملمثلني، إمنا كانت اجلوقة صوتا إضافيا نالحظ يف هذا املشهد الشعري عدم 
موجَّها إىل الفىت جعفر؛ يصف من خالله الشاعر شخصية النجاشي ويكون شاهدا على احلوار الذي جيري يف 

  .البالط  مما يضفي بعدا تارخييا وجوا تنظيميا واقعيا على مكان احلدث املتخيَّل فّنيا

قد تستثمر القصيدة اجلزائرية املعاصرة يف سبيل منوها وتطورها صوت  :جوقةبوظيفة الالشاعر يقوم  -ثالثا
  .اجلوقة إلضفاء بعدا تراجيديا ودراميا عميقا على التجربة اإلنسانية، حيث يقوم الشاعر نفسه بسرد صوت اجلوقة

السيف "يدته املعنونة يف قص" إدريس بوذيبة"ومن النماذج الشعرية اليت متثّلت هذه التقنية قول الشاعر 
  ":وطفولة الريح

  هل نلتقي؟ - «

  يف ٔاي مقهـى بعد مقهـى الاكهنة؟          

  ٔاَو تذكر يف متام اخلامسة،     

  لك يوم نلتقي للحديث عن القراءات اجلديدة     

  ...)وحني ينفجر النقاش(       

  ندخل طقس بعض املعضالت

  اكلفروق الطبقية يف احلروف ويف اللغات

                                                                 
  .45، 44ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
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  وٕاذا ِهنّم ابلتّفرقة والصعود*      

  يف جتاعيد املدينة     

  تّمل كتبك واجلرائد واجلراح     

  .وتشـتعل السجارة يف الشفاه     

  :بعضهمو يقول

  كنت تركب دمك،     

  لتنام بني السـيف وبني الصيف              

  :وبعضهمو يقول

  مثل انتشار الّرحي     

  كنت تذهب ابّجتاه البحر     

  :قولوبعضهمو ي

  :واالٓن*      

  من يف هدٔاة أالرض متثال ماء      

  من يف يقظة الروح سنبةل وماء      

  من يف غبش الفجر ابقة وردية وماء       

  موجة حريرية وماء                  

  زهرة برية وماء                  

  .    )1(» ...وماء                              

للعودة بذاكرته إىل تالفيف املاضي يسرتجع مسرح " الفالش باك"يقوم الشاعر باستخدام التقنية السردية 
أحداث عاشها يف الساعة اخلامسة من األيام اخلوايل، غري أن اهلدف من االستذكار ليس حتديد مكان وزمان 

ألصواٍت عديدٍة ألشخاٍص تتناقش وتتحاور فتكشف عن املوقف وتوّلد مسرح اللُّقيا، وإمنا اهلدف هو القيام بسرٍد 

                                                                 
  .92، 91ص. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة  )1(
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الفعل الدرامي مما يعّمق احلركة الذهنية أمام االحتماالت املمكنة اليت سّجلها الشاعر يف ثالث فئات من اجلوقة 
  .وهي غري حمّددة بدقة ،)بعضهمو: (املشار إليها بقوله

الشاعر إىل اإلحياء والتلميح بدل املباشرة والتصريح، لإلعالن عن والنزوع حنو الرتميز عمد من خالل اجلوقة 
   :انشطار الذات وضناهاتكشف يف غطاء ثخني عن  عالقات متشابكة

  .واحتدام بني الدم والسيف والصيف عالقة توهج وبطش)        1(صوت اجلوقة 

فقدان احلرية والّسفر واخلالص، كما ترمز إىل الرياح املدمرة املتجهة حنو البحر ترمز إىل )        2(صوت اجلوقة 
  .الشر والنقمة

املاء كمبشر خري بأمل احلياة واستعادة اخلصوبة بعد جتلي ثيمة املوت املعّرب عنها حيضر )        3(صوت اجلوقة 
  ):من( بالدالّ 

 نم                                             
  يقظة الروح                             غبش الفجر                                هدأة األرض

                       ماءباقة وردية و                            ماء سنبلة و                                    ماءمتثال        
                     ماءموجة حريرية و       ىل االخضرار              إشارة إ-ختليد بالتدفق واجلريان                       -
  ماءزهرة برية و                     )       احلياة(                        )              احلياة(        (

                ...ماءو                             
الورد واألزهار إكليل اعرتاف                -                                                             

  .بالبذل والعطاء والتضحية
  بعث البقاءني تنبثق احلياة ومن الفناءمن املوت                             

استند الشاعر يف تشكيل حركة قصيدته الرمزية على البناء الدرامي، وقد أقام هذا البناء على املفارقة 
يف ذلك وسيطا فّعاال للتعبري عن تعّدد أبعاد رؤيا الشاعر  التصويرية املنفتحة على تعّدد األصوات، لتكون اجلوقة

تعرب يف القصيدة يعّرب عن ظاهر الشاعر بينما اجلوقة ) صوت(يف ذات الوقت نستطيع أن نفرتض أن الـــــــ«الفنية، و
ا فإن اجلوقة أضفت على  عن باطنه وعن الضمري اإلنساين بشكل عام، ومع اتساع هذه االحتماالت وكثر
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اليت عّربت عن التجربة الشعورية  )1(»لقصيدة مناخا من االّتساع والغموض والّرهبة وعّمقت اجلرعة الدراميةا
  . للشاعر بطريقة فنية مغايرة جتمع الشعري باملسرحي

عنصر مسرحي خمصِّب  -)د األصوات، الكورساملونولوج، الديالوج، تعدّ ( بأشكاله األربعة-احلوار الدرامي 
الشعرية اجلزائرية املعاصرة، أفاد يف إلقاء الضوء على أطروحات هي مآزق للذات الفردية واجلماعية، أغىن للتجربة 

اخلطاب الشعري بأن أبعده عن الغنائية واخلطابية املباشرة، طّور احلبكة عرب لغة مصفاة، ولود، منتقاة، وخلق 
  .يفقد هذا األخري هويته وطاقته ومزاياه النوعيةدون أن  بة وعناصر التشكيل البنائي للشعرانسجاما بني التجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .751ص. دراسات حتليلية يف البنية الفكرية والفنية. القصيدة العربية املعاصرة: كاميليا عبد الفتاح   )1(
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  :الصراع الدرامي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة: المبحث الثاني

ا تعين الصّ  مينح  ك األساسي لكل العناصر الدرامية األخرى، فهوراع؛ كونه احملرّ الدراما يف إحدى تعريفا
اإلنسان ضد اآلهلة  «ووسيلته يف ذلك تفاعل قوى متعارضة وأطراف متصارعة كـــــاحلدث القوة ويغّذيه بالتوتر، 

واليت  )1(»العاطفة ضد العقل، الفاين ضد األبدي، احملدود ضد املطلق، النقص ضد الكمال، الضرورة ضد املثال
دف من هذا إىل بذل اجلهد واكتشاف األساليب اليت ميكن أن تساعد على االنتصار، أو حتقيق اهل«تسعى 
   .)2( »الصراع

صراعا بني شخص وآخر أو بني شخص واجملتمع الذي يعيش فيه  «راع يف أبسط صوره كما قد يكون الصّ 
والصراع يتوفر يف العامل اخلارجي كما يتوفر داخل النفس اإلنسانية، أي أنه قد يكون صراعا . أو بني فكرة وفكرة

فالصراع الداخلي يغّذيه التناقض بني العقل  )3(»الصراع اخلارجي والنفسيخارجيا أو صراعا داخليا، أو مزجيا من 
مادية  والعاطفة أو العقل الظاهر والعقل الباطن، أما الصراع اخلارجي فمبّين على التناقض بني رؤيتني للعامل، األوىل

  :   هذه املنظورات قد رصدنا منها يف املدّونة املدروسة ما يأيت. والثانية فكرية

يتجّسد سلوك الشخصية عن  :؛ بين العقل والعاطفةين العقل الواعي والعقل الباطنبصراع ال -والأ
ا مما يُنِتج صراعا عنيفا خيلق املوقف ويطّوره فتبدو ال شخصية معّقدة مرّكبة من حيث البناء طريق الوقوف ضد إراد

  .فيتطّور الصراع داخلها أكثر من خارجها

معىن " احللول"يظهر متاهي الذات يف الروح، إذ أن " حلول"املعنون بــــ " جلطيربيعة "يف نص الشاعرة 
عرفاين يكشف عن صراع عميق بني الذات وعاملها املادي، أما املوت فهو املخّلص من غوايات اجلسد واملنقذ من 

  :تقول الشاعرة  ،براثنه

  !! تذكرت ٔان عيل ٔان ٔاموت «

  ٔان ٔاسمل جواهري لتيجان التوت،

  حضكيت لسوسـنة،

  رقصيت، ٔالنىث طري زوبعة،
                                                                 

  .378ص. راسة مقارنةد. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر :عز الدين إمساعيل  )1(
  .23ص. 1986األسس النفسية لإلبداع الفين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، : مصري عبد احلميد حنورة  )2(
  .44ص. فن كتابة املسرحية: رشاد رشدي  )3(
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  شعري لهنر قرب مرقدي يفوت

  تذكرت ٔان عيل ٔان ٔاموت،

  ٔان ٔاعيد العيون لبارهيا،

  واخلال شعاعا لياقوت،

  خطويت لظل يغافل ظهل،                          

  يمترد عىل املعىن

  وسهو السكوت

  مفا الظمل ٕاذن لو ٔاين

  اي ٔاان خرجت مين

  ق التابوتليظل حزينا شـب

  .        )1(»تذكرت ٔان عيل ٔان ٔاموت 

يف هذا اخلطاب املتأزم ذو النزعة التأّملية الفلسفّية والصوفّية تلوذ الشاعرة إىل ضمريها الداخلي لتعّرب عن 
ا  إذ تتوق إىل التحّول واالنفصال عن احلياة واالتصال باملوت ابتغاء االكتمال، ويتجّلى ذلك عرب «ضيقها من ذا

الذي ينّم عن شوق كبري من قبل الذات اليت تظّل تلّح على فكرة الّتحّول حنو االكتمال ] علّي أن أموت[فوظ مل
، لكن الشاعرة تعود إىل الفضاء الّدنيوّي؛ إىل الكون )2(»وهو جوهر الصويف؛ إذ باملوت يتم االكتمال واالتصال
  .كينونتهاوالوجود باحثة عن اخلالص، خالعة  عليه كل ما يعّزز  

كان الرحيل مبثابة املتنّفس من ذلك الصراع الرتاجيدي بني العقل الظاهر والعقل الباطن، ولعّل املوت لقد  
وإمنا هو تعّطل ذهّين وتكّلس ألدوات التفكري إزاء أضغاث . ليس موتا باملعىن املألوف«الذي تطلبه الشاعرة 

ائن بشروطه املوضوعية وأسِيجة املكان اليت تكّبله وتوقًا عتّيا فيمّثل املوت حينئذ حّال مباشرا لضيق الك. الواقع

                                                                 
  .82، 81ص. وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي  )1(
  .78ص. 2013، 1اسة سيميائية، دار التنوير، اجلزائر، طدر . يف حتليل اخلطاب الشعري: عصام واصل  )2(
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وبذا يصبح املوت . ونفي كّل الوشائج اليت تشّده إىل األرض" الّالمكان"لالنسالخ عن حمّددات الواقع واإلقامة يف 
  .)1(»ومفارقة األشياء والتخلص من املكان جتربة معادلة للرحيل عن العامل

َد يف نفس الشاعرة جذوة قلٍق أفسد عليها متعة احلياة وكّدر صفوها، لتصبح هذه االنشغال باملوت أْوقَ 
الذات تواجه قدرها املخّري بكل قواها، فاخلالص ال يكون إال بإحالل كّل ما متتلكه حمّله، باملوت اجلسدي املادي 

فما الظلم إذن لو أين يا (الروحي مث باملوت ) اجلواهر، الضحكة، الرقصة، الشعر، العيون، اخلال، اخلطوة(لكلٍّ من 
صوت بني متوّثٍب  صراعٍ عن لنا  فَ شَ كَ ؛ هذا املنعطف اخلاص يف إدراك معاين املوت واحللول  )أنا خرجت مين

فالفعل . صوٍت جهوري هو صوت الوجدان الذي ينتصر يف ختام املناجاةالعقل الواعي و خافت هو صوٍت 
قد زاد من توّتر اللغة وعّرب عن حالة من ) تذكرت أن علي أن أموت( يف بنييت االستهالل والتخلص) تذكَّرتُ (

   .االضطراب الفكري والتشويش الوجداين بإمكانه حسم الّصراع يف نقطة معينة على الرغم من صراحة القرار

احلياة صراع أبدي بني اخلري والشر، بني املوت واحلياة، حيث  :الصراع بين القوى والشخصيات -ثانيا
زم املوت واملوت يهزم احلياة ويعود منتصرا لتهزمه احلياة من جديد، وهكذا: القوتان يف صراع دائم«تكون  . احلياة 

ومن هنا . دائما بني اخلري والشر، بني قوة احلياة وقوة املوت »صراعا«احلياة من حول ذلك اإلنسان إًذا كانت متثِّل 
  . )2(»بدأ إحساسه بالصراع وتفسريه للحياة على أساسه

ضت دراميا على فكرة الصراع ضد قوى الشر  للشاعر " تغريبة جعفر الطيار"من الكتابات الشعرية اليت 
تقليب احلقائق التارخيية املتداولة والغور داخلها وإعادة النظر إليها وبناءها «؛ الذي عمل على "يوسف وغليسي"

ائج غري تقليدية تتعّلق بطبيعة الصراع والقوى املشاركة خمالفة ملا جرى عليه العرف للتوصل إىل نت -فنية-بطريقة 
استدعى الشاعر العديد من الشخصيات ووظّفها توظيفا رمزيا بعد وعليه فقد . )3(»فيه ومن ّمث إنارة الواقع القائم

  .أن أضاف إليها تعديالت وحتويرات تتناسب مع املوقف

واحلدث املتوّتر أكثر من اعتماده على خلق الشخصيات  غري أن العمل الفين قد ارتكز على خلِق املوقف 
ا شخصيات تراثية حمّددة املعامل جعفر بن "، أما شخصية ؛ فالنجاشي هو مبثابة امللك املنقذ والسلطان العادلأل

بط إىل العصر لتطرح قضايا «شخصية درامية فهي " أيب طالب خيلقها يف خميِّلته، وخيتفي وراءها وجيعلها 

                                                                 
. 52: ع. جملة ثقافية شهرية للنشر اإللكرتوين. عود الند. تقدمي ملسرحية شهرزاد لتوفيق احلكيم. مأزق العرفان وحماكمة امليتافيزيقا: هادي امساعيلي  )1(

  ).5ص. حبث: فضاء. (2010أكتوبر  10تشرين األول 
  .20ص. البناء الدرامي: عبد العزيز محودة  )2(
  .149ص. املونولوج بني الدراما والشعر: أسامة فرحات  )3(



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ...........................................................  êu†Š¹]<êÚ]…‚Ö]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

222 
 

ا شخصية تارخيية واضحة حمّددة اإلطار كاملة الّنماء اّختذها الشاعر قناعا له كي يفّجر املوقف ، )1(»ةمصريي إ
منوذجا ثوريا حيّلل من يعشق التحدي واملواجهة ويكره الذّل واخلضوع و الدرامي للمشهد، وقد جعل منها قائدا 

 .ر صفوه الصقران املقتتالنالذي كدّ  إزاء الواقع املشّوهغد املأمول خالله الوضع السياسي املتدهور ليتطّلع إىل ال
  : حينما يقول النجاشيف

  ..حّدثين عن ٔاحوالمك  «

  .)2(»! ونظام حمك بالدمك ؟

ـــــار "جعفـــــر"جيهـــــر  ـــــبالد الن ــــــّمت ب ـــــيت أل ـــــة ال ـــــه عـــــن الفتن ـــــالد  راّدا عـــــن ســـــؤاله فيحّدث ـــــذي جـــــاء منهـــــا، ب ال
  :فيقول -كما وصفها-والّتحّزب والفنت اجلزائر ، بالد التهّور والّتجّرب اجلبهتني

  !من ٔاين ٔابدٔا يف احلديث ويف اجلوى ؟ «

  !     ماذا ٔاحّدثك عن شـتاء طالنا ؟

  ٔاان حبُة من ٔالف سنبةل يغالهبا الفناء وفوقنا

  صقران يقتتالن اي مكل امللوك 

  !وهيواين عىل سـنابل حقلنا 

  !ال غالب ٕاال اخلراب وال حضية غريان 

  ..خيتصامن يف بدل أالمان خصامن 

  ..يرشدان حاممنا 

  والكون يرقص ضاحاك من حولنا ،،

  !ويقمي حفل زوالنا 

  يزهو عىل ٔاشالئنا وجراحنا ،،

  يلهو ويسكر، ابملىن نشوان، خنب سقوطنا

                                                                 
  .27ص. 2001، 1قصيدة القناع يف الشعر العريب احلديث، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط: حممد مجيل شلش  )1(
  .45ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )2(

  جبهة التحرير الوطين، واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذمها : الجبهتين.  
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  .)1( » !!!وسقوط ٔاصل قيامنا 

يف املشهد الشعري صور تتنامى ولغة تقوم بوظيفتها الفنية وصراع درامي تتآزر فيه عالقات احللم والوطن 
يكشف الصراع الدرامي عن حمنة وطن فتَنُه بنوه باالحنياز إىل قوتني متقاتلتني   . والزمان واملكان والرمز والقناع

وهو  -حيث رمز إليهم الشاعر باحلمام -ا املساملني األبرياء األمر الذي أّدى بالعامل أمجع إىل الّتفرّج على الضحاي
  . راقصا مزهوا بقتل األخ أخاه، يتمّىن سقوط القيم العظيمة اليت تسعى للّسلم واالرتقاء

ويف مشهد شعري آخر غري منفصل عن األول نسّجل بأن الشاعر ميِعن يف رصد جوانب الصراع والتأزم 
عّززا من خالهلا موقفه بأبعادها الفكرية والنفسية والعاطفية م" النجاشي"وذلك عندما رسم معامل شخصية 
  : الشعوري من ذكر اخلنا واخلائنني، يقول

  صادروا بدلي املوّزعَ .. سفحوا دمايئ  «

  !يف اليسار ويف الميني 

  ٕاسـتأصلوا حلمي وذاكريت بهتمة ٔانين 

  اخلنا     " عري"ما كنت يف 

  !..اخلائنني " نفري"ٔاو يف 

  : النجايش -

  يكفي بينَّ فٕانين

  ٔاسـتاء من ذكر اخليانة واخلنا

  يكفي ،، فقد جّرحتَين

ىن   ومغرت قليب ابلضَّ

  ؤاههَل " املسـيح"ٔايقظَت يف قليب 

  .   )2(» ...ذكرتنيه وما جىن 

                                                                 
  .46، 45ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .49، 48ص. املصدر نفسه  )2(
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شّكل استدعاء هذه الشخصية الرتاثية إىل جانب غريها من الشخصيات األخرى ظاهرة مهّمة «لقد 
ليتأّجج الصراع يف املشهد الشعري ويبلغ ، )1(»تطوير بنية النص الشعري لالقرتاب من الطابع الدراميأسهمت يف 

  ":جعفر"من أجل الّنيل من الفىت " النجاشي"حماوال مماراة امللك " عمرو بن العاص"ذروته حينما يدخل 

    :معرو -  «

  ..هذي الهدااي من نصيبك سـيدي 

  ... خذها رجاء مث نفِّذ يل اختياري 

  :النجايش -

  رافقتك سالميت) ابن عاٍص (عد اي 

  ..ٔاان ال ٔاساَوم ابلهدااي واجلواري

  اي معرو عُدْ 

  .    )2(» ودع الغالم ٕاىل جواري

فتمّثل انعطافة  درامية حامسة أدركها الصوت الداخلي للقارئ " عمرو بن العاص"أما حلظة االنفراج بصرف 
حلم راح ينسج فيه أمنيات ليغوص يف  كينة واألمانأشعره بالسّ ف" جعفر الطيار"انت قنديًال مشعًّا أنار قلب بأن ك
  :هربا من الواقع املؤمل وتطّلعا إىل املستقبل املأمول، يقول بالده

  ٕاين رٔايـــت مبـــوطن ملكـــني قامـــا« 
   

ــــــاورا ــــــازع فتح ــــــول تن ــــــد ط  بع
    

  تـــأبط"ملكـــني يـــروى ٔان هـــذا قـــد
   

ه  "تشــــــــــنفرا"لكـــــــــن ذاك  ،"رشَّ
    

ــــــا ــــــبالد ؤاعلن ــــــمل ال ــــــادال ع   وتب
   

 حكـــــام يكـــــون تـــــداوال وتشـــــاورا
    

ـــــتٔالٔالت ـــــت ف ـــــروف تعّرب   لك احل
   

ـا ــــل ٔاخرضـــ ــــوطن املكّح ــــّون ال  وتل
    

ــال  والالجئـــــــون رٔايـــــــهتم يتزنَّلـــــــون ــن اجلب ــدائن.. م ــن امل ــرى.. م  والق

                                                                 
  .84ص. 2012، 1طبغداد،  -الشارقة ،البنية الدرامية يف شعر نزار قباين، ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع: بيداء عبد الصاحب الطائي  )1(
  .52ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )2(
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  ورٔايـــــت ٔارساب امحلـــــام توافـــــدت

   
ــــــني امحلــــــامئ طــــــائرا ــــــين ب  ورٔايت

    
ــا ــِمل: ومسعــت صــوات هاتف   ٔا ٔاَرسُّ ابلّس

   
ــرثى ؟  ــرد يف الســامء ويف ال  )1(»املغ

  

انطالق اخليال حبرية ال « إىل أنّ  )Gaston Bachelard) (1884-1962( "غاستون باشالر"يذهب 
باملمكن، فإنه نزوٌع ، وعليه فاحللم باعتباره نشاطا تفكرييّا يربط الّشعور بالّالشعور والواقع )2(»يؤّدي إىل الفوضى

واقعا معاشا عمد الشاعر إىل تأثيث الواقع املتخيَّل حبدود " جعفر الطيار"لكي يصبح حلم حنو الفوضى املنّظمة، ف
يعربِّ عن أطياِف فاحللم . وحينها ضُمر الصراع الذي بدا متأّججا عرب املشاهد الشعرية السابقة. واضحة، منّظمة

ا ش       ديدة الّرهافة والّرقّة، هو إشباع لرغبة األمن والسالم وتبشٌري بالّدعوة الّسافرة الشخصّيِة وخفقاِت وجدا
إن احللم أخريا هو النص . الّصراعية بني الشعب املسامل والقوى املستبدة للعقدة ، وهو حلٌّ ومهيّ -الوئام املدين -

  .   املفتوح على االحتماالت املمكنة

 - حيث انتقل الشاعر من منط شعر التفعيلة إىل القصيدة العمودية -تقليدية وقد كان اجلنوح حنو البنية ال
يف نسج هذا املشهد الشعري معادلة كربى وحمورا أساسيا عّزز من خالله الشاعر الّصراع الدرامي شكلّيا بعد أن 

  .عرضه فكريا، ما ينبئ عن اتصال املاضي باحلاضر، احللم باحلقيقة، والدرامّي بالشعريّ 

بني مشهد شعري آخر يتحّقق فيه الصراع مبعناه الدرامي؛ " ربيعة جلطي"للشاعرة " قامة النزيف"يف 
ويف كيان واحد يعانق الشيء نقيضه، فيوّلد إحساسا بالغرابة والتناقض كنتيجة الختالل النظام احلضور والغياب 

ئ باملوت واحلرمان، ويف ظّل هذه والتناسق الطبيعي، هذه احلالة تبعث إحساسا مرِعًبا من اجملهول الذي ينب
  : تقول الشاعرة. الظروف تصبح االستعارة حدثا مفاجئا وبؤرة مجالية تشّد أجزاء متخّيل النص إىل بعضها

  جييء الشـتاء مكحل العينني «

  ويذهب الصيف

  وجييء الصيف اكخليط يف جبّة الرحي

  ويذهب الشـتاء 
                                                                 

  .56، 55ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  . 76ص. 1984، 2لبنان، ط - غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت: مجاليات املكان، تر: غاستون باشالر  )2(
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  ..مث يعود 

  جحرا انم يبيك.. ٔاهيا اللك

  واستيقظ للفرجة عىل املتخمني 

  يصفق ٕاذ تنئ طفةل قتيةل

  موزعة بني شقوق الرصيف

  تريم الشمس رداء.. علهيا

  فيرسقه من مه ٔاكرث قةل

  فتعلو عىل الهواء.. متوت

  .)1(»لتسكن مبجامر الصدور 

فصلي الشتاء الغياب، بالتناوب بني / ميّهد النص لصراع املتغّريات وَجَدلِــــها، حيث تسيطر مسة احلضور
يف إطار من التفاعل والصراع، مما يساعد على تقوية عنصر «والصيف، لتعمل على توجيه احلدث املتشكِّل الحقا 

التجسيد، وهو ما يفتح اجملال واسعا أمام احلركة الدرامية اليت تُـحوِّل فكرة الصراع والتضاّد من إطارها النظري 
واألفكار، تعّرب عنها لغة حَدثّية صراعية وحوارية مما جيعل التجربة الشعرية  الغنائي التجريدي إىل سلسلة من املواقف

  .)2(»تتغذى من ثقافة التضاد والتفاعل] الشاعرة ربيعة جلطي[عند 

ّي، كما خلقا نزاعا فوضويا بني الصراعاحلدث يا التوتر الدرامي وغذّ ) يذهب، وجييء(الفعالن وقد شحن 
الذي يوحي عن حرية اإلنسان وترقّبه وقلقه من حتّوالت الطبيعة، غري أن هذا فصلي الشتاء والصيف، األمر 

فالتعاقب . الصراع الوجودي بني الفصلني إمنا ينذر بصراع أعمق وهو صراع اإلنسان ضد القوى اإلنسانية العظمى
  .إمنا يوحي بالعالقات املتغرية ضمن النظام الديناميكي للوجود

وعليه فالصراع بني قوى  ا على التدمري وانتهاج العنف يف حق أطفال احلجارةلقد كان فصل الشتاء حمرِّض
الطبيعة قد مّهد النفجار درامي آخر سببه اختالل توازن القوى نتيجة تفّوق الشتاء بطابعه العدواين وبأهواله 

لفلسطينية القتيلة تصبو وظالمه وأعاصريه على الصيف بصفائه ونوره، ومنه فالشخصية الضعيفة اليت متثّلها الطّفلة ا
إىل أن يسطع فوق جثّتها املرمية على الرصيف املتصدّع آخر شعاع من ضياء الشمس، لتكشف املفارقة املأساوية 

                                                                 
  .90، 89ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي  )1(
  .57، 56ص. عند رواد شعر التفعيلة. مستويات األداء الدرامي: عزيز لعكايشي  )2(
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الشعاع من طرف من هم أكثر قوة؛ من الصهاينة الذين يصادرون مشس احلرية على الوجود / عن سرقة الرداء
  .اإلنساين أمجع

لصورية املبنية يف شكل حلقي على بناء صرح الصورة النهائية اليت حتيل على وعليه فقد عملت الشرائح ا
تغييب القانون املنطقي والطبيعي للحياة وللموت يف حّد ذاته، أما عنصر التجسيد فقد جعل احلّس املأساوي 

 .يّتسم بالعمق فيما مثّلت بنية القناع جنوحا حنو الدرامية نشدانا ملسرحة التجربة الشعرية

هو صراع أبدي بني اإلنسان من جهة املكان والزمان واحلاضر واألسطورة  :الصراع الوجودي -لثاثا
جتها؟ "فــــ .والتاريخ حيث تتناول  قصيدة فيها توّتر درامّي متسارع،" ربيعة جلطي"للشاعرة " من يعيد للكمنجة 

  :قوى متعّددة االجتاهات فتقولاإلنسان يف مواجهة مأساة املوقف العام لإلنسان واحلياة كاشفة عن 

  كيف يل ٔان ٔاهبجك «

  ٔان أُحّول التنني جشًرا

  !ومراكب زرقاء ؟

  كيف يل ٔان أُهّرِب الورد من جنازاته

  أَُصفُّه ٔاعراسا ؤاجراسا

  وأُصّريِ دربك الوعر احتفاال

  ٔاان املتضايقة من ٔاجنحيت

  ومن ُخَطب التتار 

  كيف يل ٔان، ٔايجء ِنباكل، مكنجاتك، مسواتك

  ٔان جتيء ٔاهدايب، نغاميت، مقحي وسـنابيك،

  .ٔان تُرسد عّيل ما فعهل الفجر بليكل

  كيف يل، اي ٕالكيل حسـين،

  ٔان ٔاحضَك لربقَك الساِجِد يل

  واملشهد مقتيل
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 .    )1(»ٔاو مقتكُل .. واملشهد مقتيل.. 

ة يف احلياة واخلوف من تتعّدُد األحداث يف القصيدة وتتشّعُب يف حبكٍة متماسكٍة جتّسم شعور الرغب
فمن خالل العقدة املثارة واليت تعترب مبثابة اللغز الكوين ختلق الذات لنفسها توازنا وجوديا لتبدو قوية؛ اجملهول، 

جك، أحّول، أهّرب، أصفه، أصّري، أجيء، (كيف يل أن "وذلك من خالل العبارات اليت تبدو أكثر انضباطا  أ
ال أعربت عن الرغبة اجلاحمة يف التغيري، كما عمل هذا التكثيف على تقوية هذه األفع. )تسرد، أضحك ،جتيء

املفارقة الدرامية وتعميقها لتتبدى الذات املتوترة متعالية على الزمان واملكان، أما النهاية املأساوية للحدث املسرحي 
  .فتبقى غامضة ميألها القارئ حسب حساسياته الفنية

تدخل الشاعرة يف املوضوع بطريقة جذابة لتعرض  .إحساسا دراميا عاليا هي األخرى حتمل" وحدة"قصيدة 
  :احلدث الذي يتطّلب من القارئ جتاوز مستوى اللغة إىل مستوى الرؤية أو الفكرة، تقول الشاعرة

  اذهيب ٕاىل احلقل «

  ٔايهتا أالخت الصغرية

  .تلفَّعي ابٔاللوان والغناء

  ؤانّنت ٕاىل امحلام

  غنَّني لعناق أالشواق

  زغردن لٔالفق الزجايج

نه يك تتبّدى السامء   .كّرسِ

يق   ؤاان املتلبِّسة ابلّضِ

  سأبقى

  ٔاصارع رعشة الضوء والباكء،

ها   دوائر ادلخان ٔاعدُّ

  تمتفصل دوخًة ودواء

  ٔاتكئ عىل وتري املشدودِ 
                                                                 

  .38، 37ص!. كيف احلال؟: ربيعة جلطي  )1(
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  .     )1(» ؤانُسج بالدا للّضياء

  :والتكثيف والرتكيزالوضوح صفة تتألف القصيدة من ثالث مشاهد اّختذ السرد فيها 

مهربا من تغوُّل املدينة املليئة بالوحشة، وآليات احلضارة «تّتخذ الشاعرة من احلقل  املشهد األوليف 
ا فيها، نتيجة انقطاعها عن العامل الروحي، وهيمنة الزّيف على جوهرها   )2(»بضجيجها وغربة الروح واغرتا

غيري حالة األخت الصغرية، أما األلوان والغناء فيه فهما مركزا فاحلقل فضاء مفتوح على الضوء الذي من شأنه ت
  .جذب حنو الـُحسن واأللفة واالنسجام مع هذا املكان الذي يرمز إىل احلياة 

حتّث الشاعرة النسوَة على اخلروج لرتّقب احلمام ومعانقة رسائل األشواق اليت جيلبها معه   املشهد الثاينويف 
ذا املّد األفقي يربط األرض  وعليه فاحلمام هو حاملٌ  لغويٌّ مشّفٌر يدعو إىل مصاحلة الذات مع العامل، إنّه 

ماء واإلنسان باملكان من حيث أن كالمها وحدة تستمّد دميومتها انطالقا من العالقات اليت تربطها باآلخر  بالسّ 
  . لتكون السماء فيضا من الراحة واهلدوء

ا بعيدة عن العامل  املشهد الثالثا أمّ  فيفرض على املوقف أبعادا جديدة، حيث تنكفئ الشخصية على ذا
ا الشاعرة يف املشهدين السابقني، لتبقى الذات الفردية ذاتا أيديولوجية تواجه قضايا  اخلارجي وظروفه اليت مّهدت 

  . ملواجعحضارية خيّيم عليها القلق الوجودي املعّبأ بالرؤى والتصّورات والتصّدعات وا

) ظالم دامس، الدخان كمعلول لعلة النار، الدوخة، الوتر مشدود: (أّما املكان املتخّيل من قول الشاعرة
ات جرّاء خواء الوجود من فقد شحن التوتر الدرامي وغّذى الصراع وكشف عن حجم املأساة اليت حتياها الذ

أتكئ على وتري (و  )ارع رعشة الضوء والبكاءسأبقى أص(وقد استطاعت الشاعرة باختيارها للعبارات  السكينة
وتعّمق درجة اإلثارة لدى القارئ، خاصة وأّن وجع  أن تصّعد من التوتر الدرامي )املشدود وأنسج بالدا للضياء

  .الشاعرة هو وجع اإلنسان

ل احلوار ية، يفعّ اجلزائرية املعاصرة هو احملّرك األساسي لكل العناصر الدرامالصراع الدرامي يف الكتابة الشعرية 
القصيدة صورة صادقة عن احلياة طاملا  تكونليعّمق احلركة الذهنية و ويغّذيه بالتوتر، الدرامي وينّوعه، يصّعد احلدث 

  .أن هذه األخرية صراع بني اخلري والشر، تنازع من أجل البقاء، واستهداف للمثل العليا

                                                                 
  .66، 65ص!. كيف احلال؟: ربيعة جلطي  )1(
  .82ص. يف حتليل اخلطاب الشعري: عصام واصل  )2(
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  ةلكتابة الشعرية الجزائريالعرض المسرحي في ا سينوغرافيا: المبحث الثالث
  :المعاصرة                                        

أما  .Scenographyيعين اخلط البياين للمنظر املسرحي حرفيا «يف املسرح " السينوغرافيا"إن مصطلح 
تعبريا فهو فلسفة علم املنظريّة الذي يبحث يف ماهية كّل ما على خشبة املسرح، وما يرافق فن التمثيل املسرحي 
من متطلبات ومساعدات تعمل يف النهاية على إبراز العرض املسرحي مجيال، كامال، متناسقا ومبهرا أمام 

دف إضفاء ويتم اللجوء إىل . )1(»اجلماهري املزيد من التأثري الدرامي، إلقناع املشاهد بأّن ما جيري السينوغرافيا 
  . أمامه ال خيتلف كثريا عن ذلك الواقع الذي يعيشه

دخلت السينوغرافيا إىل الشعر املعاصر، بعد أن استطاع الشاعر استلهام روح الطاقة الكامنة فيها «وقد 
ملتلّقي وتضعه على عتبة املسرح، يقرأ ويتأّمل النص وبثها عرب نسيجه األديب، ليفوح بعد ذلك مجال رونقها؛ فتبهر ا

من  كلّ  وتشمل السينوغرافيا. )2(»)البصرية والسمعية واحلركية والفنية(وكأنه أمام واقع مسرحي مرئي بكل مكّوناته 
لمشاهد التشكيل الفين لكل ذلك عرب   إخل،...، وهندسة الصوتاملؤثرات البصريةاألزياء، األثاث، املاكياج، 

  .اجلزائرية املعاصرة لقصيدةيف االشعرية 

  ةــــــــاءة، والمؤثرات الضوئيـاني للمسرح، اإلضــــا الفضاء المكــــــــسينوغرافي: المطلب األول
  : في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة                             

خشبة املسرح؛ فإن الشاعر اجلزائري املعاصر استلهم إمكانات إذا كانت السينوغرافيا املسرحية تُعىن خبلفية 
  .املسرح املكانية يف إظهار الشخصية وتلوينها بألوان خمتلفة من املواقف واالنفعاالت

حماولة نقل األبعاد املكانية املرئية بصيغة أقرب ما تكون      "قامة النزيف"يف " ربيعة جلطي"تقول الشاعرة 
 :إىل النسخ أو احلقيقة املرئية

  حرية يف أالفق «

  حرية يف املرااي

 ٔاهيا اللك النامئ بغصة
                                                                 

 .5ص. للنشر، القاهرة، دط، دتسينوغرافيا املسرح عرب العصور، الدار الثقافية : كمال عيد  )1(
  .93ص. توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )2(
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 يتقامس القةل الغنامئ

 ؤانت انمئ

  انمئ  

 ٔاقفال.. تيجان.. حرير

  خيام وغمي وفــيء

  . )1(»ؤانت انمئ       

اّجته السينوغراّيف فيه إىل حتميل األثاث املوجود بداخله  املسرحي عبارة عن بناء مرتفع وعريضيبدو املكان 
داللة فكرية ومجالية يف سياق الوصف الشعري أو املسرحي، يف مسًعى أراد منه حتقيق اإليهام بوجود العمق والبعد 

جانب مهم من هوية الشخصية فهو وجود يفصح عن «فاألثاث له دور إحيائي يف أنه . الثالث لألشياء واألجسام
إن احلرير والتيجان واألقفال كّلها ملحقات ديكورية خاصة . )2(»عيين داّل ومؤثّر حيوّي يف سياقات الوصف

 . بالقصور وما يتعّلق بالطبقة النبيلة، أما اخليم والغيم والفيء فهي ملحقات خاصة بفضاء الصحراء على بساطتها

  :اقعني املادّيني جتعل اخلشبة يف مساحة أكرب؛ حبيث تقسَّم عموديا إىل قسمنيهذه املقابلة بني الو 

  اجلهة األكرب متّثل حياة البذخ، وهي تستدعي ضخامة يف ملحقات املسرح وعرض خواص الوضع الداخلي
  .التفاصيل الة اليت تبدو اإلنارة فيها رئيسية تربز كلّ للصّ 

  شخصياته عن نعيم ال ينال غفلةأما اجلهة املقابلة فتوحي بشظف العيش وقساوته وبالتايل.   

نقل األفكار واألحاسيس، وجّسد التناقض  أما التقابل بني الضوء والظالم فقد خلق اجلو النفسي للعرض،
       )3(»واملعاين والرموز حواره مع الظل، يعطي قيما مجالية وصورا مفعمة بالدالالت والضوء يف«بني الواقعني، 

وقد أضفى التباين يف الكثافة الضوئية جوا نفسيا كئيبا يعّمق الفرق عيانّيا، أما التقطيع الضوئي فقد أوحى بقانون 
  .التعارض والّالجتانس والّالتكافؤ الطبقي

انطالقا من ثنائية  . شاركت اإلضاءة يف تعزيز لغة العرض وإنتاج لغة بصرية متمّيزة" رجل من غبار"ويف 
 :باملعارضة أمال يف التغيري املنشود، يقول" عاشور فين"وعرب رؤية مدقِّقة يشِهر الشاعر ) الضوء والظالم(

                                                                 
  .88ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي  )1(
  .119ص. 2002، 1األردن، ط - النقد، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان -التأويل -التعبري. عبقرية الصورة واملكان: طاهر عبد مسلم  )2(
  .113ص . 2007دراسة حتليلية ألصول الفن املسرحي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، دط، : شكري عبد الوهاب  )3(
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  اكن حني جييء الظالم  «

  وتغيب املدينة يف جلة الصمت

  يفتح انفذة للحامم

  ....فيغين

  .  )1(»!! ويف قلبه جنمة ال تنام 

اإلضاءة اخلافتة جدا يف هذا السياق تقود املتلقي إىل مساحات يتعّزز من خالهلا املعىن الشعوري للشاعر  
فبعد أن عسعس الليل وأرخى سدوله خيتفي املمّثل يف عتمة شديدة عسى أن يأتيه احلمام بقبٍس من نوٍر خيّفف 

الوصول إىل النور الذي حجبه االستغراق يف تداول  فتح الشباك هنا إشارة إىل الرغبة يف«عنه بلواه، وعليه فـــــ 
ا  ،)2(»األفكار دون تعّرف حقيقة الواقع القائم والبشر الذين حييون فيه أما مصادر اإلشعاع الضوئي كما أوحت 

ضوء القمر، ضوء النجوم، ضياء احلمام بلونه األبيض، وضياء النجمة اليت حمّلها القلب : القصيدة فهي متعددة
  .، وعليه فإن الضوء بالنسبة للشاعر هو انسجام وتوازن)لاألم(

فهي مكان اصطناعي تتحّقق فيه شروط االمتداد " طاسيليا"أما خشبة املسرح يف القصيدة املسرحية 
تعبريية اإلضاءة مرتبطة «وقد كانت واملوضع واملسافة واملوقع، مع إضاءة مرنة تتغري بتغّري املواقف واألحداث، 

الدرامي، فتخليق اجلو اإلضائي إمنا يقوم على ضرورات بناء املكان ضوئيا مبعىن تدعيم األماكن املعروضة بسياقها 
بواسطة اإلضاءة من ناحية الكشف عنها، أو توظيف االنعكاسات والظالل لغرض اإلحياء بالغموض أو لغرض 

ا أن يكون الكشف عن املكان على حنو تد رجيي ومتصاعد ومبين على أساس إضفاء بعض اجلوانب اليت يراد 
   .)3(»اعتبار البناء الدرامي للفيلم كله

 ةسعاتالإىل غاية الصفحة ) 33ص( نيثالثالو  ةثالثالاملسرحي املمتّد من الصفحة / يف املشهد الشعري
  الزاويةيكتسب املكان معًىن خاصًّا بفعل اإلضاءة الرئيسية؛ وهي إضاءة عالية الكثافة واضحة ) 39ص( نيثالثالو 

وما بينهما من صراع حول " أنزار"و" غيالس"تؤشر للحدث واألفعال واملواقف والشخوص والصراع بني  ،ملونة
  :يقول الشاعر". طاسيليا"الفوز بـــحسناء نوميديا 

                                                                 
  .29ص. رجل من غبار :عاشور فين  )1(
  .208 ص .املونولوج بني الدراما والشعر: أسامة فرحات  )2(
   .70ص. النقد -التأويل -التعبري .عبقرية الصورة واملكان: طاهر عبد مسلم  )3(
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  خيتفي من يف املاكن ويبقى الشاعر -  «
  .وحده يف ٔاعىل الربوة

  . )1(» ..بيامن ينبعث ضوء ٔازرق من ٔاعىل

  ) يقصد صوت أنزار. ()2(»صوت ينبعث من الضوء أالزرق  - «

  ٔانزار يضحك  - «

  يزداد ضوء املاكن زرقة      

  :ٔاصوات

  .اي ٔانزار.. اي ٔانزار

  :صوت ٔانزار

  ٔانزار سـيأيت

  ..من هذا الضوء جييء

  نوميداي ابهتجي

  ٔانزار سـيأيت

  ..والليل ييضء

  :طاسـيليا

  ..ٔاين هو

  .   ال ٔاملح شيئا غري ضياء البحر

  الزرقة متٔالين

  .       )3(»ال ٔاملح غري املاء حيارصين 

                                                                 
  .33ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .36ص. املصدر نفسه  )2(
  .39 -37ص. نفسه  )3(
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 -من زاوية اإلسقاط الضوئي على خط الرؤية للمشاهد-تعترب اإلضاءة امللّونة الكثيفة املنبعثة على األرضية 
، هذا الضوء حيمل قيما أمسى تالمس اجلانب الروحي والوجودي، ذلك أّن "طاسيليا"عملية جذب حنو البطلة 

، ومن ّمث فقد ّمت ترسيخ طبيعة اجلو )1(»ليس رؤية فقط إنه شعور فحيثما يكون الضوء تكون مشاعرناالضوء «
وقد أضافت اإلضاءة . للتأكيد على وداعتها ومسّوها ومنه التعاطف مع حاهلا" أنزار"النفسي الصراعي للبطلة ضد 

تأثريا أكرب للتكوين، فالضوء  -ينوغرايفاملعّد قبل العرض من طرف الس- احلاّدة املنعكسة على القماش األزرق 
لرموز من قبيل «متثيل الذي هو  -على اخلشبة أعلى برج املاءات"أنزار"لون املاء املرتبط دائما بظهور - األزرق 

واحلياة، ّمت حتميله بدالالت عكسية لإليهام بال استقرارية القيم على  )2(»رية واالستقرار واالسرتخاءاحللم والسّ 
  .الصعيد الدراماتيكي للمسرحية

  :ول الشاعرــــــــــــــــــــــــــــــــأما حينما يق

  تنطفئ أالنوار -  «

  ويبقى ضوء يف املاكن وغيالس وحيدا عىل خصرة 

  . )3(»غيالس ينايج نفسه 

أصغر يف اإلضاءة الرئيسية املباشرة، حيث أّن زاوية الرؤية تكون بني " غيالس"شكل يف هذا التكوين يظهر 
وإننا لنسّجل تباينا واضحا يف القيم الضوئية . اجتاه الضوء وخط الرؤية وذلك لتقزميه وإظهاره ضعيفا مسلوب القوة

  :ول الشاعرـــــــــــــــــــــــحينما يق

  ..اللون أالزرقخيتفي .. تتغري ٔالوان املاكن -  «

  .صدى صوت ٔانزار يتالىش

  ..مييش غيالس

  .  )4(»تظهر نسوة يف املاكن 

                                                                 
. 2002اد صليحة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، : مفهوم الضوء والظالم يف العرض املسرحي، مراجعة: جالل مجيل حممد  )1(

  .130ص
  .187ص. املرجع نفسه  )2(
  .40ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )3(
  .45ص. املصدر نفسه  )4(
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 :    بعد أن اختفى كل املمثلني ول واصفا خشبة املسرحــــــــــــــــــــــــــويق

  تنطفئ أالنوار ويعم الصمت املاكن، ويبقى ضوء كقرص -  «

  مع وجفأة تنبعث ٔاصوات خافتة. الشمس يتجه حنو املغيب

  .   )1(» ضوء ٔابيض ؤازرق ينتقل من ماكن ٕاىل آخر

  : ول يف موضع آخر واصفاـــــــــــــــويق

  يونيسا وحدها يف الساحة، بيامن تظهر جنامت يف ٔاعىل  -  «

  .ومالمح ٔانزار. الساحة

  :يونيسا

  ترتاقص جنامت يف رشفة ٔانزار

  وتشلك موكب ضوء يف فكل أالبعاد  

  ..ٔاخرى هترب هذي النجمة تتبعها

  وتعود أالوىل

  .)2(»يرتفع إالنشاد 

يبدو يف هذه املشاهد أن املكان ثابت، أما الضوء وبفضل إمكاناته املرنة فهو الذي يقوم بعملية الدخول    
عملية إدراك «يف بنية املكان الشكلية ليكون التباين يف اإلضاءة هو إيقاع قافز مينح إدراكا قويا للشكل كما مينح 

  .  )3(»فإذا مل يكن هناك تباين، ال يوجد شكل، وال صراع، وال إحساس... أكرب

والذي يتناسب مع اإلضاءة، فإنه يرتبط  -يف املشاهد الثالثة السابقة-أما الصمت الذي خييِّم على املكان 
الذي استعاريا برحيل املمثل عن خشبة املسرح وغياب صوته ليرتك الدور ملمثل آخر، وقد يكون متهيدا للمشهد 

  .يليه

                                                                 
  .49ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .72، 71ص. صدر نفسهامل  )2(
  .141ص. مفهوم الضوء والظالم يف العرض املسرحي: جالل مجيل حممد  )3(
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بتوطينه   " غيالس"السينوغرايف قد أكمل إنشائية الصورة املتحركة للشخصية / بانطفاء اإلنارة يكون الشاعر
  :ول الشاعرـــــــــــــيف خضّم حبكة األحداث الدرامية، يتبّدى هذا التحديد حينما يق

  ..يظل املشهد كام هو «

  .)1(»  وخيرج غيالس من زاوية مظلمة

لقد مسح الظالم على اخلشبة بزيادة عمق مكان التمثيل، وأعطى للمتفرج إحساسا باخلوف والرهبة إيهاما 
  ". غيالس"بالصراع النفسي الذي يعيشه 

عالمة مميزة، وقد يتم خلق درجة تباين يف الكثافات  -إذن-النطفاء اإلنارة الرئيسية والثانوية والفيضية 
وذلك باعتماد املؤثرات الضوئية من أجل تكثيف الرتكيز على  -حية أخرى مسر / يف مشاهد شعرية- الضوئية 

" طاسيليا"من بني املؤثرات الضوئية البارزة يف قصيدة . الفكرة وحتديد التأثري الدراماتيكي املأمول من طرف املخرج
  : الربق والنار، يقول الشاعر

  . )2(» وعىل الربوة راع. سا من انرحتمل قب . تنطفئ أالنوار وتظهر يونيسا يف مالءة سوداء « -

 يونيسا يف جانب. ويرسل برق يف الساحة.. تنطفئ أالنوار  « -
  .  )3(» من الساحة وغيالس يف اجلانب االٓخر

  خيتفي املشهد، ويظهر غيالس يف لباس حمارب عىل مقة « -
  .        )4(» ؤاصوات الرحي. جبل وهو يشعل النريان

والنار من األدوات املساعدة اليت تشّكل وتدعم اجلانب املرئي البصري اجلمايل  اإلضاءة املفتعلة بالربق
للتوّغل يف  تساعد يف حتقيق العمق املكاين للعمل املسرحي باإليهام، وهي درجات من اإلشعاع الضوئي واإلعتام

ويله أمام املشاهد لتبعث يف نفسه الرهبة واخلوف، ومع هذه املؤثرات تظهر حرا رة التعالق احلميمي للفرد      احلدث و
  . مع احلياة، كما تظهر بصمته بالفعل ورد الفعل سعيا منه إىل السيطرة

  
                                                                 

  .74ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .60ص. املصدر نفسه  )2(
  .78ص. نفسه  )3(
  .97ص. نفسه  )4(
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  : رحــــــــة للمســــــــا الصوتيـــــــــالسينوغرافي: المطلب الثاني

هو النص األديب املسموع الذي يشتمل على أصوات الشخصيات، املوسيقى والغناء   الصوت يف املسرح
الذي يصنع ) السمعي(أما مصّمم الّصوت فهو املسؤول على خلق العامل األورايل  وخمتلف املؤثرات الصوتية،

  .املشاهد املسرحية

جملموعة من الراقصات، احلدث الدرامي     تثري الشجن، مع أداء أوبرايل أغان ميلودرامية" طاسيليا"يف 
ن باحلبكة فإ   :ا واهية وضعيفة، يقول الشاعرهو صراعهن وكفاحهن، أما عالقا

  :ٔاغنية « -

  نوميداي كل احلب ٔانت

  ؤانت الفرح

  نوميداي

  كل اجملد ٔانت

  وقوس قزح

  نوميداي

  كل الصحو والكربايء

  كل الرقصة أالبدية

  وأالغنيات   

                                                                 

  ا  :الميلودراما ا. »املسرحية اجلدية اليت يتخّللها عدد من األغاين«تعّرف امليلودراما بأ مأساة ال ختضع لقوانني املنطق، تشتمل «: كما تعّرف بأ
رة، أما ا من العنف تتوتر فيه األعصاب وحتل األحاسيس الثائرة حمل اهلادئة، فيها عواطف متبادلة ومشاعر متغايعلى حوادث ومغامرات غريبة، تبلغ حدّ 

ا فيجيء طنانا فخيما تارة، وبسيطا عاديا تارة أخرى منطلقات وتطبيقات، دار . يف النقد األديب احلديث: عبد الرضا عليو فائق مصطفى . »أسلو
  .502ص. أصوله وتطوره ومناهجه. األدب املقارن: الطاهر أمحد مكي: وينظر. 150ص. 1989، 1العراق، ط - الكتب للطباعة والنشر، املوصل

 كما جنحت يف حتقيق روابط وثيقة . نشأت يف العصور احلديثة فربطت املوسيقا باملسرح يف لون جديدعمل مسرحي يقوم كله على الغناء،  :األوبرا
هلذا  -بنوع خاص–واألوبريت احلديثة تطغى املوسيقى والغناء على الشعر حبيث ال يأبه أحد  ففي األوبرا«بني كل من الشعر واملوسيقى وبني التمثيل، 

فاملوسيقى هي املقصودة بالذات، أما احلوار فشيء ثانوي وال ... الشعر وال حيرص على فهمه أو متابعته وإمنا ينصت الناس للموسيقى ولصوت املغين
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : حممد مندور. »قيمة له غري إعطاء مادة للصوت   .130ص. دتيف األدب والنقد، 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ...........................................................  êu†Š¹]<êÚ]…‚Ö]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

238 
 

  كل ادلم يطلع من لغيت

  وكل الزهو وأالمنيات

  نوميداي خذيين

  ٕاىل قلبك املشـهتـى

  فكوين يل البدء

  .     )1(»كوين لعاشقك املنهتـى 

  الراهب مييش بني نساء نوميداي وينشد « -

  الشمس تقول لهذا الظل

  ..ٔاانم لتصحَو ٔانَت 

  فتبيك الزهره

  والطفةل تركض مثل املهره

  ..اي همرتنا املسكونة ابٔالشواق

  ..ٔاان املذبوح بغري يديك

  ٔاانم لتصحَو قطرة ماء يف شفة العشاق

  جييء عصفور من ورق الزيتون

  .       )2(»فتنبجس أالحداق 

  ترقص النساء وبيهنن طاسـيليا « -

  :سـيليا

  ٔاان العصفورة حني تطل عيل الشمس

  ..ؤاسألها عن ٔامجل عاشقة يف أالرِض 

                                                                 
  .17، 16ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .18ص. املصدر نفسه  )2(
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  :توجا

  ٔاان لن ٔاسأل عن ٔامجل عاشقة

  .فالعاشقة أالوىل كنت ٔاان

  :ماسـيليا

  ؤاان لن ٔاسأل عنك

  ٔالنك عاشقة ٔاوىل

  .     ؤاان عطر العشاق

  :طاسـيليا

  ..ٔانت العصفورة

  .يكفيين التغريد

  ..ؤانت العاشقة أالوىل

  يكفيين العشق ٔالجعل هذا العمر حدائَق 

  .يسكهنا أالبطال أالبديون

  ..ؤانت العطر

  ..ٔاان من جيعل هذا العطر ندايً 

  ..ؤاان من جيعل هذي ادلهشة نبض العطر

  : سـيليا

  ..كوين العصفورة

  :طاسـيليا

  ..       كنت

  : توجيا

  ..كوين العاشقة أالبدية
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  : طاسـيليا

  ..كنت

  :ماسـيليا

  ..    كوين العطر

  :طاسـيليا

  ٔاكون كام تبغني ولكين ال ٔاملح ّرس اللحظة

  غيالس العاشق يف العينني ويف الشفتني

  ..ويف لكامت الصحو

  :سـيليا

  ..غيالس عنيد مثل نوميداي

  :                                      توجيا

  ..وحيب احلرب

  :ماسـيليا

  وهل يف ٔاهل 

  نوميداي من ليس هل رمح           

  ..حصان بري ودم من انر

  :طاسـيليا

  .)1(» ..لكين ٔاعشق صوت الناي

  .خترج النساء ٕاىل الساحة وهن يرقصن -  «

  :غناء جامعي

  حنن بناتك نوميداي

                                                                 
  .23 -19ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
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  حنن ورودك

  العطرحنن 

  حنن حديثك لك مساء       

  حنن جنومك عند الليل

  وحنن الغمية

  حنن املاء

  وحنن الفرحة

  حنن الرقصة

  حنن احلمل بعني الليل

  .   )1(»وحنن الفرحة يف أالشـياء 

حركات مجاعية منتظمة وُحمَكمة لشخصيات ترسم املناخ الذي يسري فيه  يف هذه العروض املسرحية
فصيالته أو الّتدّخل يف الصراع الذي يصّعده، هذه األغاين عبارة عن حوارات متبادلة بني احلدث دون الغوص يف ت

تنتسب أوال وقبل كل شيء إىل شخوصها وإىل الظروف أو املواقف اخلاصة اليت «نساء نوميديا، أو أفكار جزئية 
ا ن هذه الفكرة الشاملة هي وهي بعد ذلك ال متّثل الفكرة الرئيسية الشاملة؛ أل. أوحت إىل هؤالء الشخوص 

ا ا جمّرد جزئيات تساعد تلك الفكرة على الربوز شيئا فشيئا. املسرحية ذا حىت شخوص املسرحية أنفسهم . إ
م جمّرد أدوات لنقل هذه الفكرة م أجزاء خمتلفة من تلك الفكرة الكلية ال على أ  )2(»ميكننا النظر إليهم على أ

  .بينهم" طاسيليا"، مع احلفاظ على احلسناء "أنزار"ل على املاء من اإلله ألن هدفهم مشرتك؛ وهو احلصو 

إلضفاء درجة من التنوّع على النسيج الصويت للعرض املسرحي وخللق نوع من «وقد جلأ الشاعر إىل الغناء 
للتخفيف من الفوضى والغوغائية اليت كثريا ما  )3(»التقابل اإليقاعي والنغمي بني احلوار املنطوق واملقاطع الغنائية

                                                                 
  .63، 62ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(

  ضرورة التوضيح أفضت إىل ذكر هذا العدد من الشواهد.  
  .372ص. دراسة مقارنة. قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر :عز الدين إمساعيل  )2(
  .234ص. 2000، 1اد صليحة، هال للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: تر. نظرية العرض املسرحي: جوليان هلتون  )3(
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والغناء عامل مساعد يف خلق اجلو النفسي والعاطفي للمسرحية أحكم الشاعر من خالله . تتسرب إىل املشاهد
ا إىل املتفرج للضغط على تصّوراته ومشاعره وكل حواسه إذهاب الوحشة اليت حيسّ    . ا املمثّلون والقذف 

املمثلون يف مواجهة اخلطر / ي فقد عمل على بث روح التماسك بني أفراد األرض نوميدياأما الغناء اجلماع
  .الداهم

ُختتزل  )اإلميائي(إذ بتوظيف إشارات عن الرقص البانتوميمي . وقد رافق الغناء الرقَص يف أغلب املشاهد
حركّي ووسيلة تعبريية تعّرب عن  اهلوة بني الفن الشعري والفن املسرحي أكثر من قبل، على اعتبار أن الّرقص فنّ 

انفعال وتثري انفعاال، وهو فّن مرّكب ألنه يقرتن دائما بغناء نساء نوميديا اللوايت تتغّنني وتؤّدين رقصا سام كاّلذي 
تظهر الراقصات براعتهن يف التعبري عن املعاين «يقام  يف الطقوس الدينية، إذ وحبركات رشيقة ومتناسقة 

اليت ال تكاد تعلو حىت تنخفض يف ذبول، لتبقى حناجرهن الندية تواجه ذلك  )1(»ت أجسامهنواالنفعاالت حبركا
  .الوهن والبؤس بالغناء املمتد يف الزمان واملكان

اليت تتحرر من قيود املنطق، حيث يلعب اخليال «؛ نتازية العرض املسرحياحنو فويف هذه التوظيفات جنوح 
فهو لون خيرج عن القوالب املتعارف عليها ... اإلبداعية، وتشكيل املتصورات املتخّيلةدورا كبريا يف رسم الصور 
والشاعر من خالل التنويعات التجريبية بالرقص والغناء يكون قد مارس سياسة  )2(»ليعرب عن حالة مزاجية معينة

م ميتلكون منطق الرؤية الكاملة، إ"/ نوميديا"ربط األشخاص باملكان  م جزء من التفسري احلتمي اخلشبة، أل
  .للمسرحية

ضمن ديوانه اآلخر " غوايات آريك يف رام اهللا"الغناَء يف قصيدته " عز الدين ميهويب"كما وّظف الشاعُر 
  :توظيفا بنائيا فاعال، حيث يقول" قرابني مليالد الفجر"

  :يقول آريك خماطبا لييل «

  ٔايم اكنت متسح وهجـي ابللميونْ 

  "..ٔانريكو"الرائع  وتغين لك مساء مثل

  اي ودلي املفتوْن                   

  ال ترتك عربيا 

                                                                 
  .175ص. ونشأة الفنون اجلميلة. فلسفة اجلمال: حممد أبو ريان  )1(
  .153ص. صول الفن املسرحيدراسة حتليلية أل: شكري عبد الوهاب  )2(
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  يكرب يف وطن امليعادْ 

  ..ٔاقتل

  .         )1(»فالقتل هو امليالد        

يوّظف الغناء كلغة جديدة داخل لغة " اللعنة والغفران"ضمن ديوانه " بكائية وطن مل ميت"ويف قصيدة 
  : الشعر فيقول

  ٔابرصتين امرٔاه  «

...    

  واسرتاحت عىل بعد مرتين مين

  :وراحت تغين               

  بالدي اليت علمتين الباكء« 

  رسقت من عيوين الفرح« 

  علقتين مقيصا عىل صدرها« 

  ..ٔالبستين ديم« 

  زرعت يف مفي حبة من بلح« 

  واسـتحالت بأوردة القلب قوس قزح« 

  ..مل تقل ٔاي يشء« 

  .    )2(» !الفرح بالدي : وقالت« 

يكون      ) تغّين (يظهر من خالل املقطعني أن هاتني األغنيتني من تأليف الشاعر نفسه، على أنه يف قوله 
ذا اإلسناد صوت اجلميل الذي تتميز بهالو كإشارة منه إىل ارتباط الغناء باملرأة قد نسبهما إىل امرأة،   ، وهو 

ا الشجيّ وإحساسها العاطفي املتوهّ ق املتدفّ  عاملها النفسيّ  استغلّ  ليعّرب عن ذبذبات احلياة الواقعية  ج وصو

                                                                 
  .35، 34ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
  .51، 50ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )2(
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اليت " األرضَ " "املرأةُ "للجماعة وعن مشاعر النفس اإلنسانية يف آماهلا وآالمها داخل الوطن املسلوب، لتمّثل هذه 
   .تزداد امتالء مع عنصر التعبري بالصوت الذي من شأنه إضفاء قوة أكرب على الكلمات

إىل املؤثّرات الصوتية  - شأنه شأن املخرج املسرحي- " عز الدين ميهويب"جلأ الشاعر " طاسيليا"ويف قصيدته 
اليت أسهمت يف تفسري األحداث عرب توظيف أصوات الربق والصدى وقصف الرياح، وهي مؤثرات ساعدت    

  :يف جمملها على التعبري الصويت ونقل صورة العرض املسرحي، يقول الشاعر

  :غيالس -  «

  طاسـيليا

  ..طاسـيليا

  . )1(»صدى .. صدى

وحيدثه انعكاس املوجات الصوتية على جدران بعض «يّتصل بروح املسرحية،  بشريّ  ر صويتّ دى مؤثّ فالصّ 
، قد يقصر وقد يطول اتساعا معيناله  إيقاع، وللصدى )2(»عناصر الديكور شديدة الصالبة أو حوائط الصالة

  .الدفقات الشعوريةحبسب امتداد وعمق 

الرعد يوحي فيما  أما الريح فهو مؤثر طبيعي يعمل على خلق صور ذهنية توحي باخلطر الداهم
  . باالضطراب

تعترب هذه املؤثرات الصوتية املفتعلة عناصر توصيفية للمكان املسرحي، سامهت يف تكوين مساحات أكثر 
الصدى، الرعد، الرياح كّلها مؤثرات أيقونية حتيط وتكّمل وتقّوي . املتلقي/ تنوعا إلحداث تفاعال بني املشاهد

  . قيقة جلّيةالتجربة، ويف الوقت ذاته هي رموز واضحة تصريِّ اخليايل وكأنه ح

  

  

  

                                                                 
  .106ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .113ص . دط، دت ،يوسف البدري، مكتبة اإلسكندرية: تر. التكنيك املسرحي: فيليب ڤان تيجام  )2(
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   :ةـــــــــــيالحرك اداتــــــــــاإلرش :الثالثالمطلب 

وسطا اجتماعيا متخيَّال يتفاعل فيه الفرد مع " يوسف وغليسي"يرينا الشاعر  "تغريبة جعفر الطيار"يف 
الشخصيات        اآلخر كما يتفاعلون يف احلياة، وهو يف ذلك يستغين عن التفصيالت غري اجلوهرية، كما ال يصف 

  :بل يعرض لبعض اإلرشادات املسرحية اخلاصة بضبط حركات الشخصيات

  . )1(» )هامسا يف ٔاذن جعفر(النجايش  - « -

ال (النجايش  - « -   )يف ذهول حول جعفر –حمّجِ

  ): متفاجئا(جعفر  -

ال ومميّام   مايل ٔاراك حمّجِ

  ...ابلطرف حنوي اترة

  .    )2(» !ٔاو حنو ٔارجاء السام ؟

  .    )3(»، بعد ٕاذن املكل )عبد هللا بن ٔايب ربيعة(ومرافقه ) معرو بن العاص(جفأة يدخل  -« -

  يعود معرو بن العاص وصاحبه من حيث جاءا  -« -
  .      )4(» ...خائبني

  )جعفر والنجايش يستسلامن للنوم( -« -

                 -سـتار  -    

  :املشهد الثاين -2  

  .        )5(») هيب من نومه مذعورا(جعفر  -

                                                                 
  .45ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .50ص. املصدر نفسه  )2(
  .51ص. نفسه  )3(
  .53ص. نفسه  )4(
  .54ص. نفسه  )5(
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لقد عملت اإلرشادات احلركية املشار إليها على جتسيد فعل الشخصية وبنائها وكشف مالحمها الداخلية 
  .الدرامية اليت وبفعل التصوير البطيء جعلت احلدث مقنعااللغة واخلارجية، وذلك بفعل 

   :باحلركة بغرض حتديد مالمح احلدث أوجزناها فيما يأيتإرشادات سينوغرافية موحية وغنية " طاسيليا"يف 

 ار من حركة الدخول واخلروج إىل اخلشبةــــــــــــــــــاإلكث:  
  ..يأيت الناس جيرون من لك ماكن « -

  ..ٔانزار.. ٔانزار.. ٔانزار: صوت يتكرر

  .)1(»تتوقف أالصوات، ويأيت الشاعر 

  النساء لك واحدةيظهر الراهب مرة ٔاخرى بيامن تتجه  « -

  .ٕاىل ماكن مث ختتفي

 . )2(»طاسـيليا تتحرك يف املاكن وأكهنا اتهئة 

  يتحرك الراهب من ماكنه ويتوجه حنو طاسـيليا وينظر ٕالهيا « -

  .)3(»بيامن يمكل الشاعر الكمه 

  :الراهب « -

  قبل رحيل الشمس تسلق ٔانزار معارج نوميداي

  .. واسـتل من القمر احلريان حروف الضوء

  ..    وقال

  :صوت ٔانزار

  .  )4(»ٔاحبك طاسـيليا 

  غيالس متكئ عىل خصرة يف زاوية من املاكن يتأمل « -
                                                                 

  .29ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .48ص. املصدر نفسه  )2(
  .الصفحة نفسها. نفسه  )3(
  .50، 49ص. نفسه  )4(
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  .طاسـيليا ويه جتيل نظرها حبثا عن ٔانزار

  . )1(»يتقدم حنوه الراهب 

  .خيتفي الراهب وتظهر يونيسا - «

  بيامن تبقى طاسـيليا تنظر ٕاىل. يقف غيالس بعيدا يتأمل

  . )2(»يونيسا اليت تتقدم حنوها 

  .)9ص( »الراهب عىل ربوة بعصاه  - «

  .)18ص( »الراهب مييش بني نساء نوميداي وينشد  - «

  .)25ص( »تأيت يونيسا  - «

  .)27ص( »الراهب خيرج من بوابة من ٔاعىل القرص  - «

  ).44ص( »ٔاصوات الناس ومه جيرون يف املاكن  - «

  . )47ص( »تأيت طاسـيليا من آخر املاكن  - «

  .)54ص( » الراهب يتحرك يف املاكن.... مييش الراهب وهو يضحك «

  .)58ص( »جيري غيالس حنو يونيسا  - «

 ات اليت حتيل إىل احلالة النفسية للممثلـــــــــــــــــمن احلرك: 

  ويبقى الراهب يتابع. مييش غيالس همموما أكنه جمنون - «

  ؤاانس يأتون . ويونيسا يف زاوية من املاكن. حراكته

  . )3(»ممتلئني ابحلزن « 

  . )98ص( »غيالس يرفع يديه حنو ٔانزار ويرصخ  - «
                                                                 

  .51ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )1(
  .55ص. املصدر نفسه  )2(
  .91ص. نفسه  )3(
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  .                                    )99ص( »ٔانزار يضحك  - «

 يستخدم «قد ترتبط احلركة الزمنية للصوت ماديا باحلركة يف فضائها املكاين؛ كأن : وتـــــــــــــــمت والصـــــــــــالص
مع التبشري  )1(»ر عن قصد خللق إحساس باحلرية والغموضمربّ العرض املسرحي الصمت والغياب أو االختفاء الّال 

  :كما يف قول الشاعر   باهلزمية

  .يسمع صوت طاسـيليا من بعيد «

  .برتكزي كبريوالناس يسـمتعون 

...  

  . يفرح الناس بعد ٔان يسمعوا صوت طاسـيليا

  :ٔاصوات الناس

  ..عودي

  ..عودي

  ..عودي

  .)2(» طاسـيليا بصوت يبدٔا عاليا مث خيفت شيئا فشيئا

رعة يف القصيدة أعطى إحساسا بالتتابع واالستمرارية على مستوى األداء املسرحي        تنوّع درجات السّ 
ا ترتبط مبعاين القوة والتسّيد، " طاسيليا"أّما احلركة احلرة لـــ  أما الصمت يف هذا املشهد و يف املكان فعال وصوتا فإ

ظات توّترا وأعمقها أملا، ألنه ينبئ بالعجز ل ذروة الصراع، إنه من أشّد اللححتديدا ويف القصيدة ككل فقد مثّ 
 )3(»هي التعبري املرئي عن الفكر والتجسيد احلي للفعل«نصر أدائي عباعتبارها فاحلركة وغياب فاعلية البطلة، هلذا 

  ).اإلنسان واألرض(يف عالقته التوترية اجلدلية بني 

باعتماد مرجعّيات فنية  دراما واملتلقيلقد عملت السينوغرافيا على تأسيس عالقة مكانية وبصرية بني ال
إخل، وكّلها مكّونات ...متعّددة؛ تشكيلية، فوتوغرافية، معمارية، ديكورية، األزياء، فنون اإلضاءة، هندسة الصوت

  .أساسية تشّكل معا وحدة أساسية يف الكتابة اجلزائرية املعاصرة اليت تسعى ملسرحة التجربة الشعرية
                                                                 

  .183ص. نظرية العرض املسرحي: جوليان هلتون  )1(
  .92ص. طاسيليا: عز الدين ميهويب  )2(
  .185ص. نظرية العرض املسرحي: جوليان هلتون )3(
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املعاصر القالب املسرحي بكل تقنياته، متمثًِّال خصائصه الفنية وعناصره التكوينية  متّثل الشاعر اجلزائري
  . مشَبعا باحليوية نابضا بالروح املسرحيةجا عا متموّ شعره متنوّ النصية واألدائية، فجاء 

، وفيه ترتامى أطياف       يستند إىل القراءة األدبية الوصفية اتأسيسي الكلمة دور الدرامي يكون ل النصيف 
. من احلوارات، ومتتد أشكال شىت من الصراعات عرب مشهد أو جمموعة من املشاهد اليت يُفصل بينها باسرتاحة

  .دور بنائي يستند إىل العيانية املباشرة) الفعل، العرض( ألداءلو

ة األنواع الفنية يف يدخل مع بقياملسرحية ليست أدبا خالصا، وإمنا هي فن مركب من هذا املنطلق؛ 
وفن أدائي العتمادها على  العتمادها على النص الدرامي، أديبعالقات من التجاور والتضافر والتالحم، فهي فن 

ومن منظور آخر؛ يتكون الفن املسرحي من فنون زمانية هي املوسيقى والغناء وخمتلف . العرض والفرجة والتمثيل
وهلذا السبب ُوصف املسرح بأنه     . ركات التمثيل والتصوير والعمارة والديكوراملؤثرات الصوتية، وفنون مكانية هي ح

  ".أب الفنون"

الستلهام أهم تقنياته الفنية فقد أكسب  الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة حنو الفن املسرحينزوع أما 
النوعية أمهها النزوع حنو الدرامية للتخلص من الغنائية والقضاء على الرتابة  صائصاخلزايا و املزيد من امل القصيدة

ومغامراته يف سبيل استكشاف  ة اإلنسانتمثل حياالسردية، لتكون أداة طّيعة تتحّرك بني الذات واملوضوع ف
ذلك فقد بقيت  ومع. فتستجيب لتطورات حياة العصر احلديث على تعّقدها احلقيقة أو جمموعة احلقائق اجلوهرية

 القصيدة متيل إىل الرتكيز املكّثف يف املضامني، البساطة يف البناء، اجلنوح حنو الرمز والقناع، مرونة املوسيقى     
  .مع تسّلل الغنائية باعتبارها روح الشعر وخاصيته األصيلة والثابتة

  
  



 

 

  

  

 

  

 الفصل الرابع

  تداخل الشعر مع الفن السينمائي
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إن اخرتاع الّصورة السينمائية املتحرّكة هو حمصِّلة زمن كبري من جهد اإلنسان يف حقبات خمتلفة، فهي يف 
ا الثالثني األوىل. تكن وسيلة التعبري اليت هي عليه اآلنبواكريها مل  بدءا من سنة - لقد كانت األفالم يف سنوا

يف األساس وسيطا صامتا ال يزيد عن الدقيقة يف طوهلا، على أّن هذه املرحلة من تاريخ السينما واليت  -1895
الم الصامتة على العديد من اإلشارات لكّل مل تكن صامتة على اإلطالق، فقد احتوت األف«" الصامتة"تعرف بـــــ

أنواع األصوات، اليت حاولت أن تضع املتفرّج يف مكان املستمع أيضا، بل إّن هذه األفالم الصامتة كانت تُعَرض 
يف السينما مبصاحبة موسيقى حّية يؤّديها عازٌف للبيانو أو فريق كامل من األوركسرتا، ويف العادة كان املوسيقيون 

 .)1(»مؤثّرات صوتية على احلدث الذي يراه املتفرّج على الشاشة يضيفون

اية هذه الفرتة  ا        «ومع  مل تؤسِّس السينما نفسها كصناعة فحسب، بل أّسست نفسها أيضا على أ
وذلك بفضل التطورات التقنية واملادية اليت َتسّببت يف ظهورها وحّولْتها إىل شكٍل فّين ينازع   )2(» )الفن السابع(

باقي األنواع الفنية األخرى اليت هلا جذورا راسخة يف احلضارات القدمية، ونقصد بذلك الشعر واملسرح والنحت 
اية عقد العشرينيات، عاشت السينما حتّوال ث«والتصوير، فـــــ وريا، وكانت هذه الثورة ترتّكز يف دخول احلوار عند 

ا مل ترتك إال القليل من العناصر  ّ ذي الصوت املتزامن مع الصورة، لكن الثورة امتّدت إىل جماالت أخرى حىت إ
 . )3(»السينمائية على حاله الذي كان عليه أيّام السينما الصامتة

ا القيمّية وعناصرها الفنية من مم  خمتلف، ووسائل اإلضاءة والتظليل، و ثلني وإكسسواراتوبفضل تفصيال
، استطاعت السينما اختصار كل الفنون وأصبحت تُزِعج "وهم احلركة"، فضال عن خاصية عناصر الديكور

                                                                 
أمحد يوسف  : هاشم النحاس، تر: ، إشراف ومراجعة2، مج)1960- 1930(السينما الناطقة . موسوعة تاريخ السينما: جيوفري نوويل مسيث )1(

 .21ص. 2010، 1املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط
 يف بداية القرن العشرين، حني كانت الفنون الكربى هي الرسم واملوسيقى والشعر والعمارة والنحت والرقص، طالب طليعيو السينما « :الفن السابع

معجم : ترييز مورنو -ماري. »"الفن السابع"بنوعية السينما كنمط جديد من التمثيل، حيث صنع الكاتب ريشيوتو كانودو للسينما اصطالح 
 .93ص. فائز بشور، دط، دت: ئية، إدارة ميشيل ماري، تراملصطلحات السينما

جماهد عبد املنعم جماهد، املركز : هاشم النحاس، تر: ، إشراف ومراجعة1السينما الصامتة، مج. موسوعة تاريخ السينما: جيوفري نوويل مسيث )2(
  .31ص. 2010، 1القومي للرتمجة، القاهرة، ط

  .9ص. 2مج ،السينما الناطقة. موسوعة تاريخ السينما: جيوفري نوويل مسيث )3(

 م وهم احلركة املستمرة بتمرير سلسلة من الصور املنفصلة يف تتابع سريع أمام مصدر ضوئي ميّكن الصور من أن إن األفالم تقدّ « :وهم الحركة
فإذا كان اإلجراء سريعا وسلسا مبا فيه الكفاية . ها سريعا الصورة التاليةحملّ   حتلّ وكل صورة تعرض لفرتة وجيزة أمام الضوءـ، مث. تسقط على الشاشة

ا مستمرة ويتم خلق وهم احلركة موسوعة : جيوفري نوويل مسيث. »والصور املماثلة كل منها باألخرى فإن الصور املنفصلة جيري إدراكها حينئذ على أ
  .40ص. 1مج ،تاريخ السينما
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ا له جذوره الضاربة يف أعماق تاريخ اإلبداع اإلنساين، فعلى الرغم من أبّوته لكافة الفنون مل يتواَن  نظاًما قويًّا جدًّ
ا إحداث   ا يف الّتالعب بالصورة وحتويلها بالطريقة املناسبة اليت من شأ الشعر يف اإلفادة من السينما وخاصة قدر

 .تأثريات جديدة

، وهي األقرب إىل الواقع من تلك )1(»أكثر قّوًة وأبلغ مفعولّية وأوسع انتشارا«لقد وجد الشعُر الصورَة 
إىل " جان كوكتو"ولعّل هذه القيمة هي اليت دعت املخرج السينمائي . هالرموز اجلافة اليت يستخدمها أداة ل

ذا الفن قائال مفعًما بالّسرور لو أنّه قد عَرف " شكسبري"رمبا ميكن ألحد أن يتخّيل كم سيكون «: االحتفاء 
  .)2(»لو استطاع تسجيل روائع الناي السحرية" موزارت"هذه اآللة اليت تعطي شكال وهيكال لألحالم، أو 

؛ واقع على واقعني خمتلفنيراٍق، وهي يف تكوينها تنطوي  عن الواقع بأسلوب إبداعيفنٌّ يعربِّ السينما إن 
ا ا لغة ذات طابع ... تعامل منظم مع الطبيعة« حسي عيّين وآخر فين تقين، وقد وصفها بعضهم بأ مبعىن أ

بط ى السينما بالضّ اللسانية األخرى، ومن هنا تتأتّ وخصائص مجالية من نوع خاص وخمتلف عن طبيعة األنظمة 
ا  ا إبداع واقع جمزأ واليت هي ذا من حيث إحيائها وبإحلاح بفكرة وجود لغة من نوع جديد، اللغة اليت حتوي يف ذا

 . )3(»حمتواة داخل العمل اإلبداعي الفين

إىل ميدان النص «، فقد دلفت هذه األخرية ر بتقنّيات السّينماعن موجة التأثّ  بعيدٍ بالشعر املعاصر مل يكن و 
فّنية  لٍ بُ دة عناصره بقيم مجالية جديدة ضاعفت من طاقته على املغامرة، ودفعته إىل ارتياد سُ الشعري احلديث مزوِّ 

أكثر انفتاحا ودينامّية واّتساعا، جعلته على صراع األمكنة الشعرية يبتكر صيغا مكانية مستحدثة، اقرتبت كثريا من 
ا اجلمالية من جهة وترفع رة السينما على النحو الذي يتفلمن فيه املكان، ويؤدّ حرا ي وظائف شعرية تطّور مديا

 .)4(»من جهة أخرى مقولته الشعرية إىل درجة داللية أعمق

النقطة األساسية هي «نتج عن التقارب يف العالقة بني الشعر احلديث والسينما االتّفاق على أّن وقد 
كما . إخبار املشاهد أو القارئ مبا تعنيه األشياء بل جبعله يكتشف ويشعر ويدرك هذا املعىن بنفسهليست يف 

                                                                 
. 2005، 2لبنان، ط - املغرب، بريوت -سقوط النخبة وبروز الشعيب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء. الثقافة التلفزيونية: ذاميعبد اهللا الغ )1(

  .9ص
سابع سلسلة الفن ال. 2012متاضر فاتح، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، : أندريه برنار، كلود غوتو، تر: فن السينما، مجع وحترير: جان كوكتو )2(
  .30ص. 227: ع

  1األردن، ط -مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان. سيميائية الصورة: قدور عبد اهللا ثاين )3(
  .194ص. 2008

 .222ص . املغامرة اجلمالية للنص الشعري: حممد صابر عبيد )4(
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ما مّتفقان على مبدأ التجاوز الذي قام عليه املونتاج السينمائي، إىل جانب النزعة التصميمية العالية اليت نراها  ّ أ
منة وجتاوزها لبناء نظام مستند إىل جتربة املبدع يف الفيلم والشعر احلديث حنو كسر األنظمة واألشكال املهي

ذلك اخليط السحري الذي " الشعرية"اجلانب األهّم يف العالقة بني الشعر والسينما يتمّثل يف «ّمث إّن  )1(»الذاتية
من وال تستطيع السينما بلوغه إّال . ينتظم الفنون والسقف الذي تسعى كّل اإلبداعات مبا فيها السينما إىل بلوغه

  .)2(»لغة القول، ولغة الصورة: خالل لغتني

فة وخباصة تلك نيات السينمائية بأمناطها وأساليبها املختلقاستعار التفقد  الشاعر اجلزائري املعاصرا أمّ 
شّدة التغري يف الوسيلة البد أن يتبعها شدة «وملا كانت  ،من وسائله الشعرية اخلاصةضكن لديه تاألساليب اليت مل 

تحّول من اخلطاب األديب الب اثقافي اتغري  هذا األمر أنتج. مماثلة يف تغيري الرسالة نفسها ويف تغيري شروط االستقبال
  .)3(»ومن ثقافة الصورة إىل ثقافة النصإىل خطاب الصورة 

على أسلوب املغايرة يف تشكيل الّصَور  -حتديدا- راملعاصاجلزائري الشعر و لسينما بني االعالقة  وقد قامت
بالصورة املتحركة لترتاءى  الشعرية، حيث انبعثت لغة الشعر وإيقاعاته يف مسعى إىل تعويض جفاء الصورة املتخيَّلة

 إفادةمدى عن كشف يف هذا الفصل سنحاول ال نافإنلنا كما يف الفن السينمائي مجاليا وتعبرييا وتأثرييا، وعليه 
ا ، ونقصد بذلك بؤرة العمل السينمائي اليت تعدّ و  ،القصيدة اجلزائرية املعاصرة من األساليب السينمائية وتقنيا

  .السينمائي املونتاجو  ات السينمائية،لقطال :مها آليتني اثنتني

                                                                 
  .150ص. 1995، 1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط11حبوث احلركة الدراسية، مهرجان املربد الشعري . الشعر العريب اآلن: صفاء صنكور )1(
  .150ص. املرجع نفسه )2(
 .25ص. سقوط النخبة وبروز الشعيب. الثقافة التلفزيونية: عبد اهللا الغذامي )3(
  وإننا استثنيناه يف هذه الدراسة ليس إنقاصا من أمهيته وقيمته، وإمنا . إضافة إىل آلييت اللقطات واملونتاج، من أهم اآلليات السينمائية السيناريو،يعترب

اية، وفضاء زمكاين مؤثّ . بسبب خلّو املدونة الشعرية حمل الدراسة منه درامي  ث، مع خيطعلى اعتبار أن املونتاج ليس فقط قصة هلا بداية ووسط و
 .ك األحداث، بل هو أيضا وصف لألحوال واإلشارات وإرشادات تنظيمية وتوجيهية من طرف املخرجحيرّ 

املعاجلة السينمائية املتكاملة للنص الفين املقرتح كمشروع عمل سينمائي بتقسيمه إىل مناظر، فصول، مشاهد، لقطات هو  يف مفهومه والسيناريو     
  :وهو نوعان. ط شعوري واحدعلى أن تتجّمع كّلها يف خي

وهو يتكّون من وصٌف لكّل ". قائمة اللقطات"وأحيانا ما يسمى ]. النص الشعري[ختطيط تفصيلي للفيلم املقرتح «يعّرف بأنه  :السيناريو التنفيذي - 
كتابة : دوايت سوين. من مدونة إبداعية مع كافة البيانات اخلاصة بكل لقطة ومشهد، يف شكل وثيقة تقنية أكثر» ]النص الشعري[لقطة يشملها الفيلم
 .71ص. 2010، 2أمحد احلضري، دار الطناين للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: السيناريو للسينما، تر

فصل اجلزء من الشريط الذي يتضّمن ويسرد جانبا من أحداث القصة املصّورة، واملشهد الواحد يشبه ال«يعّرف املشهد بأنه  :سيناريو ختطيط املشاهد -
سلسلة من اللقطات مرتبطة ببعضها؛ أي جمموعة من اللقطات املنفردة من فيلم يربط بينها عنصر ما مشرتك بينها «، حيث يتكّون من »يف الكتاب

بة السيناريو احللقة الدراسية يف جمال كتا: حممد علي الفرجاين. »وختطيط املشاهد عبارة عن قائمة حمكمة تصف املشاهد اليت يتضّمنها الفيلم. مجيعا
  . 72ص. كتابة السيناريو للسينما: ودوايت سوين ،59ص. 1986، 1املنشأة العامة للنشر والتوزيع، ليبيا، ط
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  في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة ائيةــطة السينمـــاللق :المبحث األول

املتضاّمة إىل بعضها فإّن النص  الّلقطات/ الفيلم السينمائي يتكّون من جمموعة من الصور«إذا كان 
وسيلة  الصورة الشعرية وإذا كانت ،)1(»ة إىل بعضهاالّلقطات الشعرية املتضامّ / ن من جمموعة من الّصوريتكوّ 

فتح الطريق لتحرير الصورة، ومن هنا أتاح حترير اللغة يف النص الشعري املعاصر، «قد ف مباشرة وسريعة لقول أشياء
 . )2(»جاء الربط ما بني اللغة السينمائية واللغة الشعرية املعاصرة

 "آيزنشتاين"، حسب السينمائي الروسي )اخللية األوىل يف املونتاج(اللقطة السينمائية، هي «كانت   امّ ـول
، فإن النص الشعري لقطاتٍ  نا من جمموعةِ مكوَّ وإذا كان النص السينمائي . فالكلمة هي الوحدة الصغرى يف اللغة

ل املنظور اجلمايل ن من جمموعة مفردات لغوية، وإذا كانت العالقات بني جمموع اللقطات، هي اليت تشكّ مكوّ 
للفيلم، فإن العالقات بني العناصر الشعرية يف الشعر، هي اليت تقيم البناء اجلمايل للنص، وإذا كانت الفجوة بني 

والتناقضات، هي اليت ختلق الشاعرية يف الفيلم، فاألمر نفسه حيدث يف النص املكتوب، الفارق هو يف  التباينات
  .)3(»املادة املستعملة، ويف منظور الشاعر، ومنظور املخرج، أي يف اخلصوصية اليت يضيفها املبدع على اإلنتاج

وختتلف اللقطات السينمائية  ،اللغة األدبيةقطة هي وحدة اللغة السينمائية كما أن الكلمة هي وحدة اللّ و 
حلركة الكامريا ومواقعها التصويرية وزوايا  وقد كان ومن هذه اللقطات يتكّون املشهد أو املوقف، ،طوال وحجما

والّلقطة السينمائّية تتشّكل خالل . ائيةبناء وتوجيه داللة الصورة السينمتصويرها دورا مهما وفعاال يف تشكيل و 
، وحمور تشكيل اللقطة )الثابتة(حمور تشكيل اللقطة املسافية : مها ةاملعاصر اجلزائرية  القصيدةئيسّيني يف حمورين ر 
  .املتحركة

  

  

                                                                 

 ا ما تسجّ تعرّ : اللقطة تشكل اللقطة السينمائية اللبنة األساسية يف وحدة الفيلم السينمائي، إذ تعد مبثابة «له آلة التصوير بعملية مفردة، وف بأ
توظيف : تيسري حممد الزيادات. »األجبدية للغة السينما، ومنها تتكون املشاهد املختلفة واملرتابطة بعضها مع بعض إلنتاج الشريط السينمائياحلروف 

 .296ص. القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى
 .231ص . التشكيل البصري يف الّشعر العريب احلديث: حممد الصفراين )1(
 .295ص. توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )2(
. 2007، 1األردن، ط - دار جمدالوي للطباعة والنشر والتوزيع، عمان. قراءة مونتاجية يف أدبية األدب. علم الشعريات: عز الدين املناصرة )3(

 .19ص
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  في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة تشكيل الّلقطة المسافية :المطلب األول

بُعد املسافة بني الكامريا وموضوع اللقطة اليت تّتخذ شكلها على أساس قُرب أو « ؛يقصد باللقطة املسافية
        فها يف كتاباته الشعرية فأنتج ــ، وقد استلهم الشاعر اجلزائري املعاصر هذه التقنية السينمائية ووظّ )1(»التصوير

    اللقطة املتوسطة، واللقطة البعيدة، وكثريا  ،أحجام رئيسية للصورة هي اللقطة القريبة ةثالث -كما يف السينما-
اللقطة املتوسطة القريبة، اللقطة املتوسطة البعيدة، واللقطة  ،يضيف إليها تنويعات أخرى؛ كاللقطة القريبة جدا ما

تقنية واحدة يف تشكيل املشهد الشعري، وقد حياول اجلزائري املعاصر  الشاعرقد حيدث أن يوّظف . البعيدة جدا
 .اجلمع بني كل هذه التنويعات يف ترتيب غريب وغري مألوف

ا  :الّلقطة القريبة -أوال د االنتباه إىل جزء تفصيلي من املوضوع حيدّ  لقطة للرتكيز، لقطة تشدّ «تعرف بأ
 .)2(»النقطة الواقعية أو العاطفية اليت يهدف إىل تفصيلها

 لفنبصورة ال تقل أمهية عن توظيفها يف ا )الكبرية(ف الشاعر اجلزائري املعاصر اللقطة القريبة وقد وظّ 
ا املعنونة بــــــ " مليس سعيدي"فالشاعرة  .السينمائي ا " زووم"يف قصيد وعرب مسافة  " يف السينما"ضمن ديوا

تغوص يف بلقطة قريبة جدا ميو التز وحبركة  حنو اهلدف، ثابتة تتحّكم يف عدسة الكامريا من خالل تركيز بؤري
 :تقول الشاعرة، للقاعة تفاصيل مالمح املمّثل الذي يدخل من الباب اخللفي

  من ابب املشهد اخللفي «

  يدخل دوره

   مع أالهدابٔاصابع يديه تتدّىل 

  يدفع الشفتني ابٔالقدام

  يرفع ٔارنبة أالنف برٔاسه
                                                                 

  .231ص). م2004 -1950(التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث : حممد الصفراين )1(
  .80ص. كتابة السيناريو للسينما: دوايت سوين )2(
  وهذه إشارة أوىل توجه املتلقي للغوص يف أعماق النص الشعري " يف السينما"لغة السينما بدءا من عنوان الديوان " مليس سعيدي"وظفت الشاعرة

 . بتقنيات سينمائية ولكن
 معجم : ترييز جورنو –ماري . »لشيء يقع يف بعد ال متناهي) تضبيط(ل العدسية الشيئية فيها صورة واضحة هي النقطة اليت تشكِّ « :البؤرة

  .50ص. فائز باشور، دط، دت: ميشيل ماري، تر: املصطلحات السينمائية، إدارة

 150ص. املرجع نفسه. »أو التحريك البصريايت عبارة عن عدسة شيئية ذات مسافة بؤرية قابلة للتغيري دون نقل الكامريا« ،الزووم.  
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  ين بكتفيه جيذب اخلدّ 

  قليال ٕاىل أالمام

  قليال ٕاىل أالعىل

  قليال ٕاىل الوراء

  . )1(»متواطئا مع إالضاءة واملصور

الشاعرة بواسطة / يكشف املقطع الشعري عن حركة تصويرية يف غاية الّدقّة، حيث التقطت عدسة املصورة
تتدىل  ( األفعالوعملت على ربط ) أصابع يديه، شفتيه، أنفه، خّديه(العمق البؤري للعدسة مالمح املمثل؛ 

لوب أديب تعبريي ساخر، حيث ّمت وذلك بأس) األهداب، األقدام، الرأس، الكتفني(بــــ  )يدفع، يرفع، جيذب
العدول باللغة عن معيارها باختاذ اجملاز وسيلة هدم وإعادة تشكيل وتنظيم، أما اجلمع بني اإلمكانات الشعرية 

ا املمثل م إحساسنا باللقطةدعّ فقد والتقنيات السينمائية   .وعّمق شعورنا حبالة اليأس واإلحباط اليت يشعر 

وعرب جمموعة من اللقطات القريبة جدا حتّدد عالقتها مع " مرثية لقارئ بغداد"يف " زينب األعوج"الشاعرة 
 :الذات يف إطار اجلماعة، عرب صوت سلطوي تشري إىل أناها قائلة

  اي قارئ بغداد «

  ٔاان اجملنونة

  براكن من العواء

  يهنشـين

  هاك

  حنجريت

  وزعها عىل ما تبقى

  من احلرشجات والنواح املسـتعيص

  ٔاان

                                                                 
 .44، 43ص. 2005، 1شعر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط. إىل السينما: مليس سعيدي )1(
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  اجملنونة

  هاك

  صدري مرشعة ٔابوابه ملا تيّرس من النكبات

  ٔاان

  اجملنونة

  هاك

  عيوين تبحث عن حقها يف الكحل

  ٔاان

  اجملنونة

  هاك

  شفايه حطبا حمروقا ملا ُذحب من القبل

  ٔاان

  اجملنونة

  هاك

  ٔاكفي ٔابسطها تّرضعا ملا ختفّى من ادلعاء

  ٔابسطها تّرضعا لصالة الاستسقاء

  ن اخللفلصالة الانتفاء لصالة القتل م

  لصالة الغشاوة لصالة القيامة

    ٔاان  

  اجملنونة

  هاك

  الرمح ٔاحرقه مبا تبقى
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  .)1(» من انتصارات اكذبة ومن هزامئ

، لتُـــتَــتَــبَّع هذه احلركة باالقرتاب )هاك(يظهر بأن الكامريا ترّكز على حركات اليدين املعّرب عنهما لغويا بــــــ 
ليصبح ) احلنجرة، الصدر، العيون، الشفاه، األكّف، الرحم(أكثر فأكثر من األعضاء املتهالكة أملا واملتمثِّلة يف 

وقد . حجمها كبريا جدا على الشاشة، فتأيت اللقطة معّربة عن احلالة النفسية بتأثري يتضاعف مع حركة التضخيم
تمّ جعلتنا  ونتفاعل معها بل ونتعايش مع وضعها  هذه اللقطات القريبة جدا على عالقة محيمة مع الشخصية 

 .الثوري الصارخ، فيتصاعد التالحم القومي ويتعاظم ضّد املّد الّصهيوين

ا  :اللقطة المتوّسطة -ثانيا   ذاته، بأقلّ  يف حدّ ) احلركة(نرى فيها الشيء أو ... لقطة للموضوع«تعرف بأ
 . )2(»التفات إىل ما حييط به

مصورا " قراءة"يف قصيدته " عز الدين ميهويب"من النماذج الشعرية اليت بُنيت وفق هذه الطريقة قول الشاعر 
 : مأساة الفرد الفلسطيين

  رسقوا مين عيوين «

  ولساين وجنوين

  ؤاقاموا حاجزا

  للموت دوين

 ّ   شوا صدريفت

  رٔاوا طفال ِحباره

  ..احلجارهيسأل الناس 

  ..ٕامنا مل يعرفوين

  قرٔاوا يف جهبيت حرفني

  .)3(» ..قلت استنطقوين

                                                                 
  .96، 95ص. مرثية لقارئ بغداد: زينب األعوج )1(
  .80ص. كتابة السيناريو للسينما: دوايت سوين )2(
  .89ص. ملصقات :عز الدين ميهويب )3(
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األمر الذي كشف عن توتر  ،وإمياءات اجلسد اتتوضيح حركالثنائية على -اللقطات املتوسطةعملت 
   .هلا والطرف املستجوبللحدث  العالقة بني الشخصية الساردة

غري أن املستجَوب ، تضيع وراء اخللفية ألن املكان مغلقداخل اإلطار واضحة ال الشخصية  اتحركتبدو 
يشري إىل مستجوِبه بتفتيش صدره، وهي اللقطة اليت انفتحت لتكشف عن مهوم الذات املتعاطفة مع القضية 
. الفلسطينية واملساندة هلا، فبالقلب صورُة طفل احلجارة األعزل الذي ينتفض على الرغم من عدم تكافؤ القوى

  .مّكنت اللقطة املتوسطة من الكشف عن الصراع الدرامي وتوّهجهوعليه فقد 

ا " مليس سعيدي"الشاعرة / ، ترصد عدسة املصورةقةمفارِ وعرب لقطة تصويرية  لقطة مباغتة خييَّل إلينا أ
 ":-1- مشهد "على حني غرّة، تقول يف القصيدة املعنونة  التقطتها مبهارة

  حيّدق يف قدمهيا «

  ...  بيامن حتّدق يف جهبته

  املسافة قصرية -

   .)1(» لكن السفر طويل -

، لكن زاوية )رجل وامرأة(اإلطار التصويري الذي جيمع شخصني اثنني ) املسافة قصرية(لقد حّددت عبارة 
التصوير تكشف عن رصد عدسة الكامريا لزاويتني للرؤية؛ األوىل هي تركيز العدسة من موقع الرجل إىل األسفل 

ن موقع املرأة إىل األعلى على جبهة الرجل وهي على قدمي املرأة وهي لقطة قريبة جّدا، والثانية هي تركيز العدسة م
ومها معا لقطتني متعاكستني تنبئان حببكة بعيدة االحتمال وتكشفان عن اختالف الرؤى . أيضا لقطة قريبة جدا

  . بينهما

فتوحي بأن العدسة التقطت صورة إطارية واحدة لرجل وامرأة كلٌّ حيّدق يف ) لكن السفر طويل(أما العبارة 
ا اجتاه م غاير، الرجل حيّدق يف القدمني؛ وهذا يعين أنه يسرتجع املاضي، واملرأة حتّدق يف اجلبهة؛ وهذا يعين أ

  .تستشرف املستقبل، وعليه فإن اللقطة من زاوية تصوير الشاعرة هي لقطة متوسطة ثنائية

ا تقريبا، هي ثا" معاشو قرور"للشاعر " هايكو اللقلق"الكامريا يف  بتة تنتقي صورا موّزعة ال تغريِّ مكا
ضيق جغرافيته «وعلى الرغم من ) هايكو(لتقتنص اللحظة اهلاربة عرب مكان مفتوح يّتسع للقول الشعري، فالـــ 

                                                                 
  .64، 63ص. إىل السينما: مليس سعيدي )1(
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البصرية، وهو زمن / فإنه يتضايف مع الفنون السمعية. طبوغرافيا  يف املساحة اليت حيتكم عليها بأسطره الثالثة
  :من اللقطات املشهدية اليت عّربت عن هذا املعىن قول الشاعر. )1(»رياالنتقال من اإلنشادي إىل التصوي

 -تتفّرسـين ٔاتفّرسها -  «

 يدها املوشومة،

 . )2(» قارئة الفنجان

التصويري من ثالث أسطر شعرية تنبثق عنها ثالث لقطات تصويرية، يف اللقطة / يتأّلف املشهد الشعري
األوىل تّتجه عدسة املصّور حنو العينني، يف اللقطة الثانية ترّكز الكامريا عدستها على اليدين املوشومتني، بينما توجَّه 

  . العدسة يف اللقطة الثالثة إىل قارئة الفنجان

املعىن املتواري وراء األسطر الثالثة يوحي بفكرة حمتملة؛ فالشاعر جيالس قارئة الفنجان وبدل أن  نّ غري أ
يرّكز على ما حيمله الفنجان من رؤى، أخذ يتفّرس يف اليدين املوشومتني يبحث عن أي شيء تنبئ به تعّرجات 

االنتقال جيئة وذهابا، ما يوحي عن توهان عن ) تفّرسين أتفّرسهات(خيوط احلّناء، وقد عّربت اللقطة املعاكسة 
  .الشاعر يف تضاريس القضاء والقدر املتجّلي أمام عينيه

ــــــا  :اللقطــــــة البعيــــــدة -ثالثــــــا ــــــا تــــــربط بــــــني شــــــيء لقطــــــة توجيهيــــــة، أي لقطــــــة تأسيســــــيّ «تعــــــرف بأ ة، إ
 أخـــــرٍ  لقطـــــاتٍ ســـــة لتـــــوايل مؤسِّ لقطـــــة ، فهـــــي )3(»وبـــــني كـــــل مـــــا حيـــــيط بـــــه، أي خلفيتـــــه) أو حركـــــة معينـــــة(معـــــني 

 .قريبة ومتوسطة

للشاعر " احلفار"قصيدة  بعدا جديدا للصورةتغيري بؤرة عدسة الكامريا فيها  أعطىمن النماذج الشعرية اليت 
جيّسم املوقف ويكشف به  باحلركة اغنيّ  *الذي جيّمع فيها عّدة لقطات مشهديّة ليشّكل مقطعا" عز الدين ميهويب"

ر اظهلعرض املكان الذي تدور فيه حركة املشهد بأكمله وإ اللقطة البعيدةوذلك بفضل متّثل تقنية  عن احلدث،
 : يقول الشاعر. التفاصيل الدقيقة

  
                                                                 

  .9، 8ص. 2016، 1األردن، ط -دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان. "هايكو القيقب"مقدمة ديوان : معاشو قرور: ينظر )1(
  128ص. هايكو اللقلق: معاشو قرور )2(
 . 79ص. كتابة السيناريو للسينما: دوايت سوين )3(
. تشريح األفالم: ف ديك - ك برنارد. »هو جمموعة من اللقطات تشّكل جزءا قائما بذاته من الفيلم يكون بصورة عامة مفهوما حبّد ذاته« :المقطع *
  .113ص. 234: سلسلة الفن السابع، ع. 2013، 6حممد منري األصبحي، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط: تر
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 بداية املشهد                1اللقطة    ..                             بىك احلفارُ  «

 2تهنّدت املقربه                                 اللقطة 

  3وحيدا تسامره جشره                          اللقطة 

  4اللقطة ..                                  يتوّسد قربا

  5اللقطة سهّل                          ُخييط مالبسه مب 

  6اللقطة  ..                                 يعّد احلىص

                            7اللقطة ه مبظهل                        ويداعب ٔاشـياء

  8يناُم                                           اللقطة 

                               9خيئب بني مدامعه مجمره                        اللقطة 

                                            10اللقطة  بىك احلفاْر                                   

  11اللقطة ..                                  القرب تعّرى

  12اللقطة  وحط البوم عىل الصبار                     

                 13اللقطة  ..      تّساقط من عينيه جاممج عرشين عاما

  14اللقطة               وتنطفئ أالنوار                  

  15اللقطة         ]يدخل يف مونولوج[...  يبيك احلفار 

............................... 

         16اللقطة       يبيك احلفار فريتفع االٓذان              

  17اللقطة :                               ويساهٔل االٓتونَ 

  هناية املشهد                   18اللقطة                 ..   لقد حرض أالموات االٓنْ 

 .      )1(» القرب الواحد ال يكفي

                                                                 
  .49 -47ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب )1(
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يرتبط حدث معني مع حدث آخر      «حدثا يشّكل مقطعا خطيا؛ حبيث ) 18(يف القصيدة مثانية عشر 
الظاهر أن املصوِّر حيتّل موقعا بعيدا خارج املقربة ويضبط عدسة كامرياته ويوّجهها حنو . )1(»يشّكل دراما مصّغرةما 

وحيدا بني املوتى تسامره شجرة، يبكي، يتوّسد (شخصية حفار القبور الذي يّتخذ له مكانا داخل املقربة، وهو 
، وعليه فقد استدعى الرتكيز البؤري لعدسة )كمده بقلبهقربا، خييط مالبسه مبسّلة، يعّد احلصى، ينام، خيبئ  

االنتباه إىل التفاصيل بشكل درامي، والتشديد على التفاصيل «الكامريا من خالل التزومي من املكان البعيد جدا 
 . )2(»والدخول أكثر إىل احلدث وإىل الوعي الظاهر والوعي الباطن للشخصية

تكمِّل إحدى اللقطات «للقطات على تقنية قطع املطابقة؛ حبيث وقد اعتمد الشاعر يف ترتيب سلسلة ا
األخرى أو تتالءم معها، وتْتبعها بسالسة شديدة إىل درجة أنه ال يبدو أن هناك قطع يف التسلسل فيما خيص 

 .لتشابه اللقطات مجيعها وتعالقها يف الكشف عن احلدث الدرامي )3(»الزمان واملكان

؛ فاألنوار انطفأت، وعّم الظالم "االختفاء"، وحتديدا تقنية "االنتقاالت"ية كما اعتمد الشاعر على تقن
) وتنطفئ األنوار(يف قول الشاعر ) 14(أما اإلضاءة يف اللقطة الرابعة عشر  .لإلحياء باالنتقال إىل املشهد التايل

اإلضاءة وجعلها خافتة خيلق ف يف التصرّ ... ن للصورة السينمائية تساهم يف إبداع داللة الرعبعنصر مكوّ «فهي 
الشعور  ]القارئ/ جاملتفرّ [ق يف ذهن حيث أن األضواء الباهتة للجدران احمليطة املتأرجحة ختلِ . جوا قلقا وخميفا

 .وهو ذاته اجلو النفسي الذي ألقى به الشاعر إىل القارئ ،)4(»باخلوف

تقع خارج -، فهي لقطة واثبة )الصباروحط البوم على (يف قول الشاعر ) 12(أما الّلقطة رقم اثين عشر 
ا لقطة ضاعفت من صدمة القارئ - اإلطار األول املتفرج، سّببت له / عملت على فتح اإلطار وتوسيعه، كما أ

 . إرباكا وثّورت إحساسه التنبّــــئّي باالنفتاح على اخليبة والعبث والّالجدوى

يف إطار مكاين واحد  نظر آخرمل تصويره الثابتة يفاستطاع الشاعر التقاطها عرب عدسته لقطة بعيدة أخرى 
  ":اجلدار"يف قصيدة " عز الدين ميهويب"، يقول الشاعر "الرايس"حمّدد هو 

نني العجيبه «   رجل من رماد السـّ

  يتفيّأ ظّل صنوبرة
                                                                 

  .114ص. تشريح األفالم: ف ديك -ك برنارد )1(
  .112 - 110ص. املرجع نفسه )2(
  .122ص. نفسه )3(
  .204ص . مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل. سيميائية الصورة. قدور عبد اهللا ثاين )4(
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 يتأّمل عقرب ساعته املتثائبَ 

 من ٔارق أالمسـيات الكئيبه

  بني ٔاصابعه" الرمي"يدّس حرائق سـيجارة 

  ]يدخل الرجل يف مونولوج[..............  :ويقول

 هو إالمث يعرفه اجلههل

 ..وانمَ 

  . )1(» بقااي جسائره تقتفي ٔاثر القتهل

حالة كئيبة لرجل جالس حتت شجرة الصنوبر ذات  بتصويرجدا بعيدة ثابتة يقوم الشاعر من مسافة 
باعتبارها تؤّسس وتوّضح مكان األحداث مما خيلق تأثريات فهذه اللقطة األوىل هي لقطة تأسيسية . الظالل الوارفة

 . درامية تشّد املتلقي ملعرفة التفصيالت املتموِقعة داخل اإلطار

وهو يف عرب حركة تزويـٍم ذكية تقرَّب العدسة من املنظور لُتمِعن يف التفاصيل املتعّلقة باملوقف؛ فالرجل و 
ليشّدها بني أصابعه مث يعمد " الرمي"لبة السيجارة املسّجلة عليها ماركة خلوته يتأّمل عقارب ساعته وميّد يده إىل ع
دت إىل حالة قوية من الصراع الداخلي، حيث كشف مهّ  اللقطةهذه إىل ضمريه يرصد ما يرتاءى يف أعماقه؛ ف

حيوية عن طريق ق يف التعبري العاطفي، دفع احلبكة إىل األمام وجعل العرض أكثر دفّ هذا احلوار عن االحنسار والتّ 
 .الرؤية

وقد كانت هذه اللقطة قريبة جدا الُتِقطت من بعيٍد بفعل تقنية التزومي كي توحي باالمتداد الزمين والقلق 
ت مرّة ثانية لتسّجل  املسيطر، وقد ُسّجل هذا التذبذب عيانّيا وتقنيا من خالل حركة عدسة الكامريا اليت كربِّ

مع بنية اللقطة ) بقايا سجائره تقتفي أثر القتله(الصيغة اللغوية  تقتطابمشهد مقتل الضحية، وعليه فقد 
 .اليت تؤّكد وجود إنسان غائب فيزيائيا ولكنه حاضر بأثره املتواجد عرب األشياء املادية السينمائية

عملت الصورة العامة للمشهد واليت تصنَّف ضمن اللقطة البعيدة جدا على اإلحياء بعزلة اإلنسان عن  كما
ئته الطبيعية، أو بالذوبان املتالشي يف طبيعة فاسدة، بغرض عرض موقف أيديولوجي يفضح الوضع السياسي بي

 .بصورة مرئية
                                                                 

  .65-63ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: ميهويب عز الدين )1(
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من النماذج الشعرية اليت سّجلنا فيها تداخال بني الشعري والسينمائي يف تشكيل اللقطة عن بعٍد من زاوية 
 ":مرثية لقارئ بغداد"من مطّولتها ) 102(يف املقطع رقم  "زينب األعوج"نظر املتحدِّث قول الشاعرة 

 اي قارئ بغداد «

  صادفت حنظةل

  يلف

 بني

  أالنقاض

  ؟

  وجد

  املفاتيح

  وجد

  خصةل

  ٔالوىل اجلدات

  وما صفِّد من أالحالم

  وما

  خئّب مهنا يف عيون املطر

 ؟

  وجد

  حّطة عاشق احلي

  وجد

  جنينا معلقا عىل صدر اخليبات

  حبجرْ يغرف دمه يتشبث 
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  تتدىل

  منه

  .)1(» اآيت الصرب

الكامريا ليست حمايدة وإمنا هي متضامنة مع احلدث، فقد وضعت يف عني  يف هذا املشهد الشعري يبدو أنّ 
عني الكامريا على توسيع اإلطار فتنفتح اللقطة / أحدهم؛ وهو الشاهد على كل األحداث، لتعمل عني املتحدث 

كّلما يرصد مواقف الغياب يتعاىل احلس . وهو جيوب األنقاض" حنظلة"راصدة مواقف نفسية كاملة ملا وجده 
  .الدرامي فتتفاقم عني الكامريا أكثر فأكثر لرصد الواقع وتشييع جنائز اإلنسان املفقود يف الزمن املوحش

عاصر بالغته اخلاصة يف اختيار مسافة لقطاته الشعرية اليت تشبه يف تشكيلها اللقطات للشاعر اجلزائري امل
فاللقطة البعيدة؛ عادة ما . السينمائية، فقد وظف يف كتاباته اللقطات واسعة االنتشار يف اخلطاب السينمائي

؛ حتافظ على سالسة السرد اللقطة املتوسطة. يستخدمها للتعريف باملكان، كما قد متنح إحساسا بالضياع والوحدة
أما اللقطة القريبة فلها قوة تأثري شديدة . الصوري، وغالبا ما تستخدم لرتكيز االنتباه على املمثل دون ما حييط به

وعليه فوظيفتها إيضاحية  ،ز على القوة التعبريية للمالمحللمشهد الشعري، إذ تركّ / يف السرد الدرامي للفيلم
 . الية وجمازيةوتعبريية ووصفية وأيضا مج

  

  

  

  

  

  

 

                                                                 
  .232، 231ص. مرثية لقارئ بغداد: زينب األعوج )1(
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 :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة تشكيل الّلقطة المتحرّكة :المطلب الثاني

ا «يُقصد باللقطة املتحركة    الّلقطة اليت تكتسب شكلها على أساس حركة الكامريا سواء بتحرّكها من مكا
ا . )1( »أم على حمورها أم بنقلها وتغيري زاويتها وقد استلهم الشاعر اجلزائري املعاصر هذه التقنية السينمائية ليثري 

حركة آلة التصوير خيلق وهم احلركة يف أجزاء املكان وبالتايل اإلحياء بعدم ثبات األشياء «أدواته الفنية، فمن 
اللقطة  فهي -ضوع الدراسةكما رصدناها يف املدونة الشعرية مو -  اللقطة املتحرّكة أما أنواع .)2(»ها املستمرّ وتغريّ 
 .ة، اللقطة املنخفضة، واللقطة العاليةة، اللقطة البانوراميّ ــــــــــعيّ بّ ــــتـّـــــالت

ك املراد متتّبعة الشيء املتحرّ متحركة على حامٍل أو عربٍة ل الكامريا تتنقّ «ذلك بأن  :عيةبُّ ـــتَ ــالتَّ اللقطة  -أوال
 . )3(»تصويره

عز الدين "للشاعر " اللعنة والغفران"قصيدة من النماذج الشعرية اليت بنيت باعتماد هذه التقنية السينمائية 
 :الذي يقول فيها" ميهويب

 ..    ومشينا «

 موحش هذا الطريق

  ومسافات اغرتايب داليه

  عندما ٔافتح للناس طريقا اثلثا

 »العاليه«يفتح املوت طريق 

  ..ٔادخل السوق

 حريق

  سـيدة حتمل قرابانً هذه 

  ومتيش عاريه

 ..يذبل الصفصاُف 

                                                                 
  . 240ص. التشكيل البصري يف الّشعر العريب احلديث: حممد الصفراين )1(
  .83ص. النقد -التأويل -التعبري. عبقرية الصورة واملكان: طاهر عبد مسلم )2(
  .36ص. 2003، 1طالقاهرة، مجال عبد الناصر، اجمللس األعلى للثقافة، : تر. كتابة النقد السينمائي: تيموثي كورجيان )3(



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  .................................................................  †ÃÖ]<Ø}]‚i<êñ^ÛßéŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ 

267 
 

 رحي عاتيه 

 مومس ُحيِبل مجرا وقيامه

نونو عن غاممه   ؤاان ٔاسأل ٔاطيار السـُّ

 ..موحش قليب كدمعه

  ..ما اذلي جيمع بني الصرب والصبار

  . )1(» والهنر اذلي ميتص نبعه؟

اللقطات وحبجوم متفّرقة لعرض جمموعة وهو يف طريقه إىل السوق، يصّور الشاعر منظرا يتضّمن عددا من 
 . من التفصيالت اليت تصف املكان وتكشف عنه أمام املتلقي

          استدعى تلقيا بصريا «اف ومها يسريان، األمر الذي عملت الكامريا على تتـتـّبع خطوات الشاعر والعرّ 
مستبطنة  )2(»والرمزي يف تشكيل اللقطةحمّمال بالداللية، إذ تفاعل بني املنطقني السينمائي ] إىل اللقطات[

 .األشياء ومتجاوزة سطحيتها لتحمَّل بدالالت أعمق

ا اخلانقة) احلريق( فــــ -  .هو رمز الفتنة وحرار

، القربان الذي يبدو بشريا يشري به الشاعر إىل االعتقاد )سّيدة على ضعفها حتمل قربانا ومتشي عارية( -
 .خاصة البشرية منها أكثر فاعلية يف دفع النكبة والوباءالديين القدمي بأن القرابني 

  .على الرغم من أنه رمز للشموخ لتعميق داللة االنكسار) الصفصاف ذابل( -

 . هي رمز للفساد) رياح عاتية( -

) أطيار السنونو(للحظة عند  -الشاعر حيملها على كتفه/ اليت يبدو أن املصور- مث أخريا تتوقف الكامريا -
؛ فاملطر هو رمز التيّمن، إنه الوطن املنتظر، أو األمل اهلارب يتوقف )مطرا(لعلها حتمل معها ) غمامة(يسأهلا عن 

 . يف آخر النص للسؤال عن الذي جيمع بني الصرب والصبار والنهر

 

 

                                                                 
  .39-37ص .اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب )1(
  .219ص. املغامرة اجلمالية للنص الشعري: حممد صابر عبيد )2(
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  دة ـــــــموحّ  اّتكاء الشاعر على الرمز يف صياغة جتربته الشعرية مّكنه من إنتاج قصيدة تصنع يف جمموعها صورة
ر ــــــهو أّن الشاعو ؛ )1(»ائه معىن خفياـــأعطاه عمقا ومساحة ومسح له بتفسري الّالمفهوم وإعط«الرمز  فضال عن أنّ 

 . ينتظر بعثا عربيا رغم الصور املثقلة بالبؤس نتيجة الدمار واخلراب

يقدم مالمح بصرية يعرضها عرب .." مهاجر غريب يف بالد األنصار"يف قصيدته " يوسف وغليسي"الشاعر 
 : جمموعة من الصور املتحركة اليت ترفع من درجة حيوية املشهد، يقول

  ..ٔاان املسمل القريش «

  رحلت مع الراحلني

  ..ٔاجوب املدى

  ٔاجوب املدائن والفلوات البعيده،،

  ! غامم الرؤى" برايق"ويطوي 

 فينفطر الكوُن، يعلن ٔاّين 

  حنو املعارج، -يف احلمل-ٔاان الصاعد االٓن 

  ! ٔامحل شكوى ٕاىل هللا

  بعد وفاة -اليوم-ارتّدت " املدينة"ٔالن 

  .! النيب ؤاولئك الفاحتني

  ..وعدت مع العائدين

  "..زيغود"مررت عىل قرب 

  "..ديدوش"وطفت بأرجاء 

  بكيت عىل مقر ال يعود،، 

  ..وجعت عىل دمن اخلادلين

                                                                 
  دط ،183: ع القاهرة، فتحي العشري، املشروع القومي للرتمجة، اجمللس األعلى للثقافة،: تر ،على شاشة السينما. جان كوكتو: رينيه جيلسون )1(

  .88ص. دت
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 ! رٔايت اذلي ال يرى

  ٕاّين رٔايته ميعن  -اليوم-" الغرقَدِ "وذا جشر 

 ! )رسات(يف الامتداد عىل طول 

  بكيُت مبلء دموعي،،../ بكيُت 

  ...ٔاغار علهيا).. رسات(ٔالّينَ ٔاعشق 

  اليت قد) رسات(وقفت غريبا عىل ابب 

 ! تدّىل عىل صدرها سَعُف العشق واللكامْت 

  ..تراود عشاقها) رسات(و 

  حبنا مبا قد.. / ٔاوقفتين عىل مدخل الصخر

  . )1(» ..جتّذر يف القلب من شهقات الهوى وشظااي الضلوع

يفتتح الشاعر قصيدته ببيان تعريفي يكشف من خالله عن نسبه العريب وانتمائه للدين اإلسالمي وكذا 
اإلسراء "إىل التمثل باحلادثة التارخيية الدينية ) أجوب املدائن والفلوات البعيده،،(القبلي، لينقلنا بدءا من قوله 

وب مساحة واسعة من األمكنة حيّدد مالحمها ، األمر الذي يكفل له االنطالق بأكرب سرعة حىت جي"واملعراج
ا من دمار خصوصا لـّما كانت القضية ذات ... أكسب قضيته قداسة روحية «هذا التوظيف . ويرصد ما حّل 

  . )2(»ارتباط مباشر بالواقع، واملصري القومي واإلنساين والروحي

ــــــا وعرضــــــيا، وقــــــد عــــــّربت  ــــــب املكــــــان طولي ــــــع جوان ــــــة توّزعــــــت اللقطــــــات يف مجي ــــــت، (األفعــــــال احلركي رحل
عـــــــن تنّقـــــــل الكـــــــامريا بســـــــرعة ) أجـــــــوب، يطـــــــوي  عـــــــدت، مـــــــررت، طفـــــــت، عجـــــــت، رأيـــــــت، وقفـــــــت، أوقفتـــــــين

كمــــــا تعمــــــل حركــــــة الّتتّبــــــع علــــــى تبطــــــيء . شــــــديدة لُتظهــــــر عمــــــق املشــــــاهد الــــــيت يتشــــــكل فيهــــــا احلــــــدث كــــــامال
ــــــق  ــــــري عــــــن قل ــــــوتر والتعب ــــــز الت ــــــة، لتعزي ــــــل تســــــريع احلركــــــة املكاني ــــــزمن يف مقاب ــــــل وتغــــــري العــــــامل يف ال الشخصــــــية، ب

  ).املصور/ الشاعر(سريورته وصريورته من وجهة نظر 

                                                                 
 .78، 77ص .أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي )1(
  .108ص. يف حتليل اخلطاب الشعري: عصام واصل )2(
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إىل عرض أحداث حمفِّزة، وذلك " عز الدين ميهويب"انتقل الشاعر " عوملة النار..عوملة احلب"ويف قصيدة 
املفتوحة املنفتحة عن طريق حتريك زوايا نظر الكامريا وتنويعها حبيث تتحرك يف امتداد أفقي فسيح عرب املساحات 

  :، يقول الشاعر"قانون القوة"على اجملهول واملعبأة بالقلق الوجودي ضيقا من 

  ٔاان طائر من ٔالْق  «

  ويل بينمك وطن من ورق

  شارع من نزيف املسافات

  يأخذين حلدود الغسق

...     

  خرجت من اللكامْت 

  ..طويال" شارع الشهداء"مل يكن 

  كام اكن قبل جميء صديقي

  اذلي قال شعرا ومات       

  ..وصلت الهنايةَ 

 لك الشوارع تغلق ٔابواهبا

   ..يف مسافات عيين 

  صديقي اذلي ماَت 

 لوح يل بيديه

 ؤالقى مبنديهل يف العراء وفاْت   

  ..ولوح اثنية واكتفى

  ..مث ٔاطفأ قنديهل واختفى

  مشيت ثالثني شربا

 وزدت ثالثني ٔاخرى
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  ؤالقيت راحليت يف الفالة

     .)1(» ٔايب جالسا يتسىل مبا كتبته اجلريدةُ رٔايت 

ا يف الشوارع حمافظا على املسافة الثابتة يظهر يف هذه القصيدة أن الشاعر حيمل  الكامريا على كتفه ويسري 
  :ففي قوله .بينه وبني املوضوع عرب عدة لقطات مركبة؛ لقطة اقرتاب، مث حركة استعراض

ة توحي  » يأخذين حلدود الغسق ....ٔاان طائر من ٔالق « يتماهى الزمان يف حدود املكان ماحنا إياه قيًما متغريِّ
الوصف الذي ُوصف بأنه مل يكن طويال، هذا " شارع الشهداء"أما  .السليب بالفقدان والضياع يف ثنايا ذاك املكان

. ر كامل املشهد واملسافاتبوضوح، كشفت عنها عدسة عريضة بعمق بؤري قليل يُظهِ  حّدد املساحة يف املشهد
فيدرك اللقطة «جعل املمثل ال يستطيع اخلروج عن حدود اجملال، أما الـُمشاِهد " الشارع"هذا الفضاء املتمثل يف 

بكل عمقها، بفضل بئر من الضوء متموضع يف داخل اجملال، وبفضل بعض منابع الضوء األخرى اليت تشّخص 
  :أما قوله. )2(»بالتايل وحيد االجتاهيكون العمق . يف احملور" الفرجة"

  ..وصلت الهنايةَ  «

 لك الشوارع تغلق ٔابواهبا

  » ..يف مسافات عيين 

عن لقطة بزاوية مستوى نظر يف مستوى العني، وهنا يف نقطة النهاية هذه تبدو آلة كشف هذا القول  
اللقطة الطويلة زمنيا ختلق مسافة بني «التصوير ساكنة ملدة طويلة ينقطع معها الفعل التواصلي؛ فإذا اعتبارنا 

ا األنسب لتعميق الشعور بطبيعة  )3(»املشاهد من جهة واألحداث والشخصيات من جهة أخرى فإننا نقّر بأ
 .املأزق

عن احلركة ) مشيت ثالثني شربا، وزدت ثالثني أخرى(وقد عّرب حتديد املسافة املقطوعة يف قول الشاعر 
الذي يؤّسس لنقلة " األب"املستمرة للكامريا السائحة اليت ترتّقب شيئا ما يف العامل اخلارجي، لتستقر عند شخصية 

 .من األحداث املرتامية يف أماكن خمتلفة من العامل يف زمن احلرب

                                                                 
  .44 - 41ص. عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب )1(
 .161ص. سيمياء املرئي: جاك فونتاين )2(
سلسلة الفن . 2012حممد منري األصبحي، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، : من هتشكوك إىل تارانتينو، تر. فهم دراسات األفالم: وارن بكالند )3(

  .32ص. 222: السابع، ع
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ارا   مشهد آخر تظهر فيه الكامريا مثــــبّــتة على احلامل وتــتــتّبع الشاعر طويال مست نزفة روح املكان ليال و
 :كاشفة عن رتابة احلياة وامللل الذي يطغى عليها، يقول الشاعر

 ..مشيت وكنت ٔاخادع ظيل «

  سأسـبقه عندما تبلغ الشمُس نصَف املدار

 ..هو الظل ٔاخدعُه يف الظالم

 وهيزٔا يب يف الهنارْ              

   خرجُت 

  ومل ٔاسـتلف من مقايه املدينة

 اخلزيففنجاهنا 

 ومل ٔالتحف ابلغبار    

 ..تالحقين رشطة احلي

 "الراي"ٔاغنية 

  "   قناة اجلزيره"جترح مصيت 

 ..دخلت احلديقة

  ..طارت عصافريها

  ..اي ٔامري املساءات: "مهست وردة

 ..وحدك تكربُ 

 "وأالمنيات قصريه

  ٔاطل الهنار عيلّ 

  ومل يك سبت املدينة ٔامجل من ٔامسه

 مطر يف الشوارع

  عن حلظة للهدوءصباح يفتش 
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 وانحئة يف الصوامع

  ..ٔاطّل الهنارُ 

  ومل يعرِف الطفل ٔان الصباح انهتـى

  ومل تعرف أالم ٔان املساء انهتـى

  املدينةِ " ابب واد"ومل يعرف العابرون طريقا ٕاىل 

 ٔان القيامة تدنو ٕاىل سدرة املنهتـى   

 ..وكنت بعيدا

  ٔامض ٕاىل القلب بعَض احلنني

 ودمع أالحبة

 واملشـهتـى

  رٔايت ورودا تالحق عاشقة جرفهتا السـيول

  ..وطفال يُطّل من الّطمي يسأل عن موعد ادلرس

 سـيدة ختتفي يف اذلهول 

 ... 

 صباح أالحد

  رٔايت املدينة ٔاكرث حزان

  ويف لك عني تنام عصافري هذا البدل

  رٔايت ديم مطفأ اكلسجائر يف كف ٔام

 .   )1(» وحمرتقا يف شفاه ودل               

يأخذين، خرجت، وصلت، فات، مشيت وزدت، ألقيت، أسبق، تالحقين، دخلت  : (الصيغ اللغويةإن 
الذي تكّرر " رأى"طارت، كنت بعيدا أبصر، حذائي ترهل من كثرة املشي، تعبت، هذه خطويت تتعقبين، والفعل 

                                                                 
  .50 - 47ص. عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب )1(
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ملكان للداللة على اضطراب كلها صيغ توحي بالتغيري املستمر للكامريا ولبؤرة العدسة لالستفادة من عمق ا) بكثرة
  .الشخصية والرتكيز على توّتر الذات يف عاملها الوجودي وانكسارها إزاء واقعها املأزوم ووطنها النازف

دون نقل اآللة  اأو أفقي احركة دائرية من الكامريا حول حمورها عمودي«البانوراما  :اللقطة البانورامية -ثانيا
ا  أو حركة العكس وأمن اليمني إىل اليسار  ةأفقيعرب حركة  املراد تصويره ستعرض الشيءحيث يُ  )1(»من مكا

تتحرك الكامريا فيها حول حمورها األفقي : البانورامية األفقية«على أن  ،من األعلى إىل األسفل أو العكس ةعمودي
   .)2( »)درجة 360(العمودية تتحرك أيضا الكامريا حول حمورها العمودي حىت  ويف البانورامية ).درجة 360(حىت 

عز الدين "الشاعر فيها يعتمد الذي " روما"من النصوص الشعرية املبنية وفق هذه التقنية السينمائية قصيدة 
  :فيقول على التفصيالت الدقيقة واملرئية "ميهويب

 شوارع روما «

 جتّردين من غبار اخلريف

 ٔادعياء السـياسةومن 

 واخلوض يف لك يشء

  ومن حصف تتغّذى عىل ثرثرات الرصيف

 سأنىس قليال

 ؤاترك خلفي اذلي ليس يرتكين    

  ؤاجلس يف ٔاي مقهـى

  معي دفرت حلساب الالكم اذلي مل ٔاقهل هناك

 مثل طري يروح بعيدا

  ويعرف ٔان هنايته يف الشـباك

 سأرشب قهوة روما

                                                                 
  .388ص. دط، دتالقاهرة، سعد مكاوي، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، : اللغة السينمائية، تر: مارسيل مارتن )1(
  . 217: سلسلة الفن السابع، ع. 2012عالء شنانة، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، : تر ،لغة الصورة. اخلطاب السينمائي: فران فينتورا )2(

  .225، 224ص 
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 "اكبوتشينو"يسموهنا 

  الوجوه اليتؤاقرٔا لك 

 ليهتا عرفت ٔانين شاعر عريب املالمح

 يف ضوء عينيه يصحو مالك

  هنا حنبعل يتابع ٔاخبار بورصة قرطاج

 يسأل عن طقس روما

  ويبصق حني يرى قلعة مل تنلها يداه      

  ويف الركن نريون ينفث دخان سـيجاره

  هو خيفي عن الناس فعلته

  حياوره حصفي بليد

 فيحسـبه من جنوم الكوميداي

 ويساهٔل عن سواه

  والنساء يوزعن ما شنئ من شكوالطا

 للك الشفاه

  ؤاان ٔاتأمل ساعة رمل معلقة ابجلدار

 . )1(»بقيت ساعة للمطار 

يبدأ الشاعر يف وصف املشهد من خالل حركة عمودية تبدأ من األعلى إىل األسفل حبركة ثابتة من الكامريا 
تتحرك الكامريا على حمورها أفقيا لتضبط فوهو على امتداد الطريق يدخل املقهى، . املكان الذي تركه وراءهواصفا 

عرب لقطات متتابعة ومتباينة   عدسةالكل اجلزئيات اليت تقع عليها عدستها عرب حدود الفضاء الداخلي تصف  
ا "روما"املصور يعيش اللحظة بالتّــنّصل من الذاكرة والغوص يف املكان / فالشاعر ، حيث يأخذ يشرب قهو

                                                                 
  . 22-20ص. 2008، 1منشورات البيت، اجلزائر، ط ،شعر. أسفار املالئكة: ميهويبعز الدين  )1(
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، مث تغريِّ الكامريا زاويتها يف حركة ويتفّرس الوجوه اجلالسة يف حدود ذاك املكان، هنا حنبعل" كابوتشينو"املسماة 
، ويف نفس االجتاه متتّد حركة الكامريا حنو نسوة توّزعن الشكوالطه، لينتهي املشهد "نريون" أفقية إىل الركن، حنو

عمودي الجتاه حركة الكامريا حنو الساعة املثّبتة على اجلدار، حيث تتماهى الكامريا الشعرية مع الشعري بتحويل 
  . الزمن كونه أهم معطيات الوعي املباشر واألكثر حضورا يف املكان لترتك الباقي ملخّيلة املشاهد

كشف "بانوراما الوصفية ألن اهلدف من ال« ،"البانوراما الوصفية"وعليه فهذا النص ميكننا أن نصّنفه ضمن 
اليت حترّكت على حمورها يف كل االجتاهات والزوايا كاشفة عن  )1(»أو حدث من خالل حركة الكامريا" مكان ما

احلدث واملوقف واملكان، فهذا املشهد الشعري الذي استند على بانورامية الصورة يؤّكد على أن الزمان كعنصر فين 
فاملقهى على ضيقها هي مساحة هائلة متتّد يف الزمن املاضي لتوحي باجملهول؛ بالّصراع يعطي للمكان قيمة متغّرية، 

ذا التوظيف أراد أن يؤّكد على فكرة مفادها أن االنفصال عن الواقع  التارخيي بني قرطاجة وروما، وعليه فالشاعر 
 .رهني العودة إىل املاضي بالغوص يف تالفيف اللحظة التارخيية

حركات تصويرية مندفعة، فقد عملت التقنية البانورامية بالعدسات املتوسطة على " يالد الفجرقرابني مل"يف 
 : يف الشارع مع ربط هذه احلركة مع موجودات أخرى إلعطاء شعور أكرب باحلركة" سالومي"رسم حركة 

 ..خرجت «

 وحيده" آريك"تبحث عن 

 ..عيناها ختزتانن الشارع وأالطفال

 ..ومئذنة أالقىص
                                                                 

 ــــــــــل ــــــــــري مــــــــــن «: )ق م 182 -ق م Hannibal) (248( حنبع ــــــــــه اخــــــــــرتاع الكث ــــــــــاريخ قرطاجــــــــــة، ينســــــــــب إلي ــــــــــد عســــــــــكري يف ت أشــــــــــهر قائ
ـــــــا خســــــائر ) م. ق 201(حــــــىت   ) م. ق 218(التكتيكــــــات احلربيــــــة، وقـــــــد غــــــزا رومـــــــا مــــــن ســـــــنة  وقــــــد مسيـــــــت احلــــــروب الـــــــيت . جســـــــيمةوأحلــــــق 

قامــــــــت بــــــــني قرطــــــــاج واجلمهوريــــــــة الرومانيــــــــة بــــــــاحلروب البونيقيــــــــة بســــــــبب أن الرومــــــــان أطلقــــــــوا اســــــــم البــــــــونيقيني علــــــــى القرطــــــــاجيني نظــــــــرا ألصــــــــوهلم 
 Sdwell keith the world of rome. An introduction to roman culture, cambridge. »الفينيقيــة

university, 1997.p 16.                                                                                                            
 رونني )Nero) (54 - 68 متسلطة تريد أن جتمع كل من أب نبيل عرف بأنه أغلظ الناس قلبا وأقساهم طباعا، وأمّ «إمرباطور روماين ): م 

خاض صراعات دموية . احلريق الذي حلق بروماح أغلب املراجع التارخيية بأن اإلمرباطور كان له يد يف ترجِّ و قتل أمه بإغراقها، . اخليوط يف يديها
هتمام أجرب قادة عسكريني ورجال فكر على االنتحار، بعد أن كفاه حب الظهور واالكما وعمليات إعدام مستمرة لشخصيات رومانية كبرية، أعَدم،  

ا مات منتحرا بعد أن دفع خنجره يف عنقه اية . حضارة الرومان: حممود إبراهيم السعدين: ينظر. »بالثقافة اليونانية مبا فيها ألعا منذ نشأة روما وحىت 
  .175 -171ص. 1998، 1القاهرة، ط -القرن األول ميالدي، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، اهلرم

  .312ص . توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: يسري حممد الزياداتت )1(
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 والشمس بعيده

  ..مرت حتت احلاجز

  ..فوق احلاجز

  ..خلف احلاجز

  :سقط احلاجز قالت

  ..سالويم لن ترقص بعد اليوم

  . )1(»ودالية إالمث املفضوح دم مذبوح 

وهي تتصّفح " سالومي"ك أفقيا عرب مساحة كبرية متـتـــبِّعة يبدو من خالل هذا املشهد أن الكامريا تتحرّ 
اية الشارع فجأة يثبِّت املصوِّر الكامريا على حمورها لريفع "آريك"املكان عّلها تعثر على  ، وعند الوصول إىل 

العدسة إىل األعلى حنو املئذنة، مث يوجهها عرب لقطة بعيدة جدا حنو الشمس كمحاولة منه لالنفالت من التسويد 
ار، وعرب حركة ارتدادية سريعة ُتوجَّه العدسة فجأة حنو املنظور األول؛ الذي يسيطر على اجلهة الّسفلية من اإلط

وتظهرها مسلوبًة من القوة، خصوصا مع احلركات االهتزازية للكامريا اليت رافقت حركات " سالومي"لتقّزم 
ؤية أفقيا وعليه فقد كانت اللقطة البانورامية هي النهج األسرع لتغطية حركة الر . ارتفاعا واخنفاضا" سالومي"

  .وأوحى باإلرباك والفوضى وعموديا مما وّلد التوتر واالضطراب

   )2(»نرفع  الكامريا فوق نظر الشخص، وحنّرك زاويتها عموديا لنؤطّر« ذلك بأن :منخفضةاللقطة ال -ثالثا
  .جه عدستها إىل األسفلتكون الكامريا يف وضع علوي وتتّ أي 

تأخذ الكامريا مستوى رؤية منخفض للغوص يف " وغليسي يوسف"للشاعر " رحيل اليمام"يف قصيدة 
 :، يقول الشاعراالكتئابالعمق املؤسلب بفعل 

 ..حيط الاميم عىل رشفيت «

  ! فأبيك ٔالن الاميم سريحل عين

 ..ؤابقى وحيدا

                                                                 
  .46ص. قرابني مليالد الفجر :عز الدين ميهويب )1(
  .127ص. لغة الصورة. اخلطاب السينمائي: فران فينتورا )2(
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  تصارعين وحشـيت

  ! يطري الاميم

  ولكنين

  ! ٔاظل هنا واقفا حتت جنح الظالم

  ..لعل الاميم يعود ٕاّيل غدا

   .)1(» ...! شلك ذاك امحلاميف 

  :الربط بني ثالث نقاط أساسية يف هذه الصورة ذات التكوين اهلرمي يتمّ 

  يطري اليمام:   ب                                          

  

  " هنا واقفا أظلّ : "الشخصية: حيط اليمام                                  ج: أ                 

املساحة اليت يتحّرك فيها اليمــــام صعودا ونزوال، ذهابا وإيابا، أكرب من الشـــــــخصية اليت اّختذت  بأنّ  يظهر
فحركة الكامريا قد اتّبعت احلركة الرأسية لليمام عند طريانه لكن دون أن ترّكز . قة وهي الشرفةهلـــــــا مساحة ضيّ 

ا عليه، بل وّجهتها مباشرة  اليت انتصرت بصريا عن حركة " النقطة ج"حنو الشخصية  -عرب حركة منخفضة-بؤر
  ).  أ ، ب(اليمام املشار إليها بالنقطتني 

علما أن التعتيم هو صنع تكوين داخل تكوين    -شخصية بدائرة من العتمة املصّور ال/ وقد أحاط الشاعر
وذلك كي يعّمق من داللة الوحدة والتهميش، كي يعربِّ عن حالة االكتئاب، ويزيد من  -أو إطار داخل إطار

  .اإلحساس بالعزلة

حلمام يعربِّ عن كما يظهر أن اإلطار مقسوم إىل جزءين؛ التبييض يف املساحة الفسيحة اليت يشغلها ا
السالم والسيطرة والقوة، أما التسويد الذي يلقي بظالمه على الشخصية والشرفة على صغر حجمهما فيعربِّ عن 

  .الضعف واالستالب مع أن السيطرة للقوة

                                                                 
  .53، 52ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي )1(
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يبدو أن " تغريبة جعفر الطيار"ضمن ديوانه اآلخر " جتليات نيب سقط من املوت سهوا"ويف قصيدته 
ه يف غيابة اجلب ظُــلما عليه السالم الذي ألقاه إخوت" يوسف"يستحضر عظمة النيب " يسييوسف وغل"الشاعر 
  :النيب تعزيزا للموقف الشعوري الذي عربَّ عنه قوال وصورة، فيقول" يوسف"الشاعر صورة " يوسف"يتلّبس ، وافرتاء

  كنت يف اجلب وحدي،،    «

  ..عىل حافة املوت ٔاهذي

  ..فريتد صويت ٕايلَّ 

  ..ٔاغالب حزين.. بيينٔاطارح 

  ...جيرفين يف خراب املدى.. فيغلبين ادلمع

  كنت وحدي طرحي النوى، مثل غصن حقري

  ..عىل أالرض ملقى

   .)1(» ..ينواكنت رايح النبوة تعُرب 

البئر فتحة عميقة يف جوف األرض ُيستخرج منها املاء، غري أن اعتماد زاوية تصوير مرتفعة  ظاهريا يبدو أنّ 
بعدسة منخفضة جدا ممتّدة يف بعدها البؤري يعطي للمتفرج إحساسا بالعمق، خاصة مع عمق املنظور 

ئه العلوي نيــِّرا الذي ال يكاد يُرى فيظهر مضغوطا صغريا بالنسبة ملساحة اإلطار الذي يبدو يف جز ) الشخصية(
  . مقطوعا بينما تغّطي العتمة اجلزء األكرب املتبّقي

" يوسف"وعليه فتضييق زاوية التصوير كّلما زاد االمتداد يعمل على تعتيم املنطقة املنخفضة وتضييقها ليبدو 
رت بأشكال شّىت يف وقد دّعم هذه املعاين رتابة حركة النزول اليت تكرّ . مسلوب القوة يعاين من اإلحباط واإلخفاق

جيرفين يف خراب املدى، كنت وحدي طريح النوى، مثل غصن حقري على .. فريتد صويت إيلَّ، فيغلبين الدمع: (قوله
رمز «أما رياح النبوة فهي . ، إذ كّلها حركات هابطة تأخذ عني املتلقي إىل حدود مكانية متقصِّفة)األرض ملقى

لتعّم  )2(»وهي ريح قوية قادرة على إعادة البكارة والّطهر إىل كون فاسد. لقوى الثورة والتمرد على واقع تعيس
  . السكينة واهلدوء

                                                                 
  .29، 28ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي )1(
  .66ص. 113: ع ،سلسلة كتابات نقدية. دط، دت ، القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،دراسة فنية. شعر خليل حاوي: عايدي علي مجعة )2(
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تكون ؛ أي )1(»خنفض ارتفاع الكامريا، جبعل زاويتها إىل األسفل«بأن ذلك  :عاليةاللقطة ال - رابعا
 .جه عدستها إىل األعلىالكامريا منخفضة وتتّ 

يوسف "من النماذج الشعرية اليت اّتكأت يف تكوينها الفين على هذه التقنية السينمائية قول الشاعر 
  ":جتليات نيب سقط من املوت سهوا"يف قصيدة " وغليسي

  ٕانين آخر أالنبياء هبذي البالد،، «

  .. ! ولكنين ٔاول املرسلني

  ..تتخطفين ومضة من سدمي السموات

  ..عىل رشفة الكونجتذبين حنوها مقرا يتدىل 

  عيىس(يعلن لٔالرض ٔاين .. ينفطر الكون

  اخلطااي" سدوم"ٔارسي يب من ) بن مرمي

                 .)2(» ..! الصاحلني" سدرة"ٕاىل 

من سدمي السموات العليا، وحبركة  عينه حنو وميضٍ / ة ليوّجه عدستهايضبط الشاعر آلة التصوير بزاوية حتتيّ 
تصوير سريعة يرتقي الشاعر فوق الزمان واملكان ليرتك الكامريا للقارئ الذي يتخطفه هو اآلخر وميض كثيف يف 

  . أسري به إىل سدرة املنتهى" عيسى بن مرمي"السموات العال، وذلك كي يعلن بأنه النيب 

رصدت سرعة احلركة املمتدة يف األفق اإلحساس بالرهبة  فقد )3(»العروج هو الذهاب يف الصعود«ومبا أن 
ا   واإلثارة الة من القدسية من شأ ري عوبالفعل الشهكذا . تلهاحيالقيمة اليت بإظهار  هتعظيموأحاطت الشاعر 

ادنت اللغة مع الكامريا لبسط مديات شعرية تتيح للمعىن االرتفاع أعلى عن مستوى سطح التداول، وهذا «
ا أن تعملأيضا ميهّ  بدوره على تقنني املسافة بني هذا  د الطريق أمام أنظمة التأويل إلجياد أسس أدبية من شأ
 . مساحة أكرب من املشاهدة تاليت فتحو  )4( »)الكامريا(وبني القدرة احللمية ) اللغة(املعىن 

                                                                 
  .118ص. لغة الصورة. اخلطاب السينمائي: فران فينتورا  )1(
  . 27، 26ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي)2( 
  . 763ص. مصر، دط، دت - حممود محدي زقزوق، مطابع األهرام التجارية، قليوب: إشراف ،املوسوعة القرآنية املتخصصة: جمموعة من املؤلفني )3( 
احتاد دراسة يف أثر مفردات اللسان السينمائي يف القول الشعري، منشورات . املونتاج الشعري يف القصيدة العربية املعاصرة: محد حممود الدوخي )4(

  .65ص. 2009 دط، الكتاب العرب، دمشق،
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االهتمام املتزايد بالشخص ألمهيته نتيجة وقد توحي اللقطة املرتفعة اليت تأيت فوق مستوى النظر بالتّـرقُّب 
ا كامريا الشاعر " زليخا السعودي"وموقعه املسيطر، فـــــ " عز الدين ميهويب"القامة األدبية اجلزائرية الراحلة، رصد

  ":مناجاة املالك الغائب"كحمامة بيضاء، يقول الشاعر يف 

  وطلعت مثل حرائر الشعب أاليب       «

  حاممًة بيضاءَ 

  ريشها يف اِملجدليهتنرث 

  قد تصنع التارخي

  من دهما ومن مفها

  . )1(»صبيه              

ا يف ِسِجّل " زليخا السعودي"تشبيه  باحلمامة البيضاء إشارة إىل وداعة األديبة اخلالدة اليت تركت بصما
ىل أن األديبة توفيت إثر عملية إشارة إ(الثقافة اجلزائرية، فلو نظرت الفتاة الصبية حديثة العهد بالكتابة إىل دمها 

الكاتبة املبدعة ، فإن امسها سيدخل التاريخ، فذكرى )أي قرأت إنتاجها اإلبداعي(وإىل فمها ) م 1972وضع سنة 
  .أن تغري كاتبات اليوم البدّ اليت رحلت باكرا 

فنانة أخرى هي كاحلمامة وجَّه مرة أخرى إىل األعلى لتتصّيد تُ " عز الدين ميهويب"الكامريا الشعرية للشاعر 
ماجدة "يف إطاللتها الربيئة أو كالشمس يف رقّة قلبها، إنه يتحّدث عن جنمة املوسيقى والغناء الفنانة اللبنانية 

  :فيقول" الرومي

  جتيئني مثل حاممه «

  جتيئني حامةًل ٔالق الرشق والسـنداينْ 

  جتيئني عيناك ختزتانن غاممه

  ومن فرح متطران      

  شمسجتيئني اكل 

  من سدرة املنهتـى

                                                                 
  .27ص. عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب )1(
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  لقلِبك لك اذلي يُشـهتـى

  . )1(» وللعاشقني أالمان      

يجا، حيث ُصوِّبت العدسة حنو  لقد أعطت احلركة الرأسية املائلة للكامريا بزاويتها املنخفضة أفقا تصويريا 
ا ا على املواقع احمليطة    .  اهلدف الذي يبدو متوسط احلجم كي تشد االنتباه حنو الفنانة وتربز سيطر

" اللقلق"لتلتقط صورة لطائر حقيقي، هو يف مشهد شعري آخر تّتجه عدسة الكامريا حنو اخلارج من بعيد، 
  ": معاشو قرور"الذي يرفرف عاليا يف السماء، يقول الشاعر 

  -عاليا يرفرف «

  حتت قوس قزح،

  .طائر اللقلق الوريق

  يُضايه ٔالوان الطيف،

  .)2(»ابٔالبيض وأالسود 

األجناسي مع الفنني الشعري اإلطار الصوري للمشهد مفتوح على اإلمكانات الفنية السينمائية يف تداخلها 
ا قوس قزحوالتشكيلي، حيث ينهض املشهد على صورة تتشكل أرضيتها من ألوان الطيف السبعة اليت يتألّ     ق 

  .أما طائر اللقلق باألبيض واألسود فهو الرسم البارز يف تلك األرضية، حيث يشّع يف األفق التصويري نورا ووهجا
مستوى النظر، جبعل الطائر نواة استقطاب ونقطة تبّؤر بُنيت حوهلا اخللفية فقد  أما تصوير اللقطة بزاوية حتتو 

  .أعطى للقلق ظهورا الفتا ورسوخا بيِّنا

بوعي فين وإدراك مجايل، استلهم الشعراء اجلزائريون املعاصرون اإلمكانات التقنية اهلائلة للكامريا، فأنتجوا 
مبختلف األبعاد واملسافات؛ لقطات قريبة أو بعيدة، جزئية أو كاملة  صورا لألشخاص واألمكنة واألشياء واملواقف 

ساكنة أو متحركة، ميكن أن تعرض مباشرة أو تظهر برتتيب رمزي، واللقطة يف الشعر كاللقطة يف الفيلم متاما  
تنحو  حيثفحُصها ال يتم إال ضمن لغة النص، فهي ال تكتسب أعمق معىن إال ضمن سياق املقطع الشعري 

 .يف وظيفتها التوصيلية والتأثريية واجلمالية شبيهة باخلطاب السينمائيفتصبح  يالصور املنحى  لكلمةا

                                                                 
  .11ص. عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب )1(
  .49ص. هايكو اللقلق: معاشو قرور )2(
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  :السينمائي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة اجــــمونتــــال :المبحث الثاني

ترتبط مع بعضها مع أخرى؛ فاللقطات ) لقطة واحدة(ربط شرحية فلمية « بأنه ،فيزيائيا ،املونتاجف يعرَّ 
ن مقاطع متسلسلة، وعلى املستوى امليكانيكي يقوم ن مشاهد، وكذلك املشاهد ترتبط معا لتكوّ البعض؛ لتكوّ 

 .)1(»املونتاج بإزالة الزمان واملكان غري الضروريني

يف ابطة واملنتظمة رت دمات املوهو سلسلة من الصّ . يعين حرفيا التجميع أو الرتكيب«سينمائي فن املونتاج و 
... د املعىن إنه ذاك التتابع الذي يولّ . هة إىل مشاهد من أجل هدف توليد رد الفعل املرغوب فيهتتابع معني وموجّ 

نظام بنائي وقوة  املونتاجفهلذا  ،)2(»قطات أخرى يف تسلسل حينئذ يصبح الفيلم ذا معىنلعندما ترتبط لقطة ب
القوة اخلالقة يف « ، وألمهيته اعُتِرب لتقدمي ما هو غري ساكن وغري ممركزخالقة للتعبري عن احلركة وتعّدد الوجوه وذلك 

   .)3(»احلقيقة السينمائية

املونتاج السينمائي ترتيب جمموعة من اللقطات السينمائية على حنو معني حبيث تعطي هذه وقد يعين 
. بت بطريقة خمتلفة، أو قدمت منفردةتِّ معىن خاصا مل تكن لتعطيه فيما لو رُ  -من خالل هذا الرتتيب-اللقطات 
عملية املونتاج ال تتم وفقا للتسلسل الطبيعي للحدث وإمنا وفقا لألثر الذي يريد املخرج أن حيدثه يف على أن 

بدال من ربط اللقطات «املتفرج، وعلى هذا األساس يقول املخرج الروسي إيزنشتني أحد رواد فن املونتاج الكبار 
جيب أن يثري خالفا بني  عٍ طْ كل قَ   ب الفيلم من جمموعة من الصدمات، وأنّ ة جيب أن يركّ وراء بعضها يف سالس

  .)4(»اللقطتني اللتني يصل بينهما حىت يكون له وقع جديد يف ذهن املتفرج

" مجالية العرض اجلديد"فقد ّمسى طريقة الربط بني اللقطات مبصطلح جديد هو " عز الدين املناصرة"أما 
ج املونتاجي ليس تلخيصا، بل هو، مجالية العرض اجلديد، الناتج عن عملية املونتاج، فنحن ال خنتار املنه« :يقول

عناصر جاهزة، نقوم بلصقها إىل جانب بعضها، بل نقوم أوال بإبداع اللقطة ونطورها، لتكون مالئمة لسياق 
ن، كذلك نستخدم مجالية املزج، من العرض اجلديد، ونستعمل مجالية الفجوة بني اللقطات، لتخلق مجالية التباي

وهكذا يولد العرض اجلديد، من مجاليات وتقنيات جزئية، ومن تشكيل تركييب، يراعي . أجل اختصار األزمنة

                                                                 
  .185ص. 1981 دط،بغداد، للنشر، جعفر علي، دار الرشيد : فهم السينما، تر: لوي دي جانييت )1(
  .76ص .2003 دط، للثقافة، مصر،رمضان بسطاويسي، اجمللس األعلى و وفاء إبراهيم : النقد الثقايف، ترمجة: أيزابرجر أرثر )2(
  .15ص. 1965 دط، أمحد احلضري، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر، القاهرة،: تر. فن املونتاج السينمائي: كاريل رايس  )3(
  .15ص. املرجع نفسه )4(
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وإذا كنا حنن من خنلق اللقطة يف السينما، فنحن أيضا من خيلق الصورة الشعرية من تركيب . اإليقاع العام
   .)1(»مونتاجي

املونتاج يف اللغة الشعرية هو علم «فإن  )2(»اميثل البناء اللغوي للسينما ولغة القواعد فيه«وإذا كان املونتاج 
االنحو الذي حيدّ  وتظهر وظيفة املونتاج من خالل جتاور الصور مع ... د العالقات بني املفردات الشعرية ومدلوال

لفاعلية واملفعولية، للوصول إىل املضمون بعضها البعض، والنقل والتعاقب يف املشهد السينمائي، واليت توحي با
ل عنصرا ن الصورة الشعرية أيضا تشكِّ فإكان املونتاج يلعب دورا هاما يف السينما   امّ ـول. )3(»اجلديد وإنتاج الداللة

يستخدم أسلوب املونتاج يف شعره بالتقاط جمموعة من الصور غري «املعاصر  الشاعرف .ا يف النص األديببارزا ومهمّ 
دف خلق انطباع عام أو تصوير موقف للتعبري عن أحوال مضطربة بإيقاعات وسرعات  املرتابطة، وحيشدها 

حبيث تعطي هذه اللقطات للمتلقي من خالل  )4(»متباينة، عن طريق تكديس الصور وليس تقدمي واقعة حمّددة
 . هذا الرتتيب أثرا خاصا مل تكن لتعطه لو رُتّبت بطريقة خمتلفة

استعار الشاعر ، حيث السيما الشعر اجلزائريو املعاصر املونتاج السينمائي دورا حامسا يف الشعر  وقد لعب
 املدونة الشعريةيف -من املونتاج عديدة رصد أمناط من ا نّ كمت ، وعليه فقدهذه التقنية بأمناطها وأساليبها املختلفة

املونتاج الرتابطي، املونتاج الفجائي، املونتاج االزدواجي  مونتاج التناقض، مونتاج التوازي، : هي -موضوع الدراسة
 .  واملونتاج الطويل

 الفنخاصية أصيلة يف الشعر؛ تعرف يف  "املفارقة التصويرية": أو التضادي/ مونتاج التناقض -أوال
لقطة أخرى متناقضة تركيب لقطة مع « ؛ الذي يعين"التناقضي"أو  "التضادي"أو " التقابلياملونتاج "ـــب السينمائي

ومن النماذج املعّربة . حبيث يشّكل ربطهما معا صورة ثالثة متخيَّلة غري مرئية تنشأ يف ذهن املتلقي )5(»معها
  :للرجل املسكون بالفجائع ثُ مربزا املفارقات اليت حتدُ " عاشور فين"مبونتاجّيتها قول الشاعر 

  اكن يلبس نظارتني ملّونتني    «

  ومل ير قوس قزح

                                                                 
  .12ص. قراءة مونتاجية يف أدبية األدب. علم الشعريات: عز الدين املناصرة )1(
  186ص. فهم السينما: لوي دي جانييت )2(
  .322ص . توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )3(
  .70ص . ، دط، دتبني الشكل واملضمون، دار هومة، اجلزائر. التجربة الشعرية عند فدوى طوقان: عمر يوسف قادري )4(
  .216ص. عن بناء القصيدة العربية احلديثة: علي عشري زايد )5(
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  ...اكن يرشب لك ادلوايل

  ...ومل تأته غمية

  ٔاو فرح    

  اكن يف قلبه امرٔاة مل يكن هو يف قلهبا

  اكن يف قلهبا رجل مل تكن يه يف قلبه

  ...رجل مل يكن فيه قلب

  ...فاغرق يف الصمت

  .  )1(» حىت افتضح

عرض الشاعر مخس لقطات، كل لقطة تقابلها لقطة مفارقة هلا غري متوّقعة، وقد كان تكوين اللقطتني مبنّيا 
ندسة التشكيل اللغوي املكّرر   ).... مل.... كان(على وجود تناقض وتباين واضح بني لقطيت االنتقال املؤثّــثــتني 

ا . خرهوالذي يوحي باستمرارية املوقف السليب وتشابه أوله بآ ا مع بدايا ايا أما هذه االنتقاالت اليت ال تتشابه 
ا تنتظم مجيعا لتعربِّ عن فكرة مجالية عامة تنبع من السياق الدرامي الذي يوحي باالنسحاق والّالاست قرار فإ

  .من اخليبة واتساع النظر ملعانقة أطياف

 توقعةاملعكسية غري اللقطات جمموعة من العلى تصميم " ربيعة جلطي"ز شعوري مشابه بعث الشاعرة حيّ 
 ":جنون"، حيث تقول يف قصيدة تركيب التناقضوفق مونتاج 

  يض أالمر ٔان ٔافّر من ديمـيقت «

  ؤاجهرك

  يقتيض ٔان ٔاحُفر سامء يف معصمي

  ؤانرثك.. 

  ٔان ٔاُسّن من عظاَيم خنجرا حبّدين

                                                                 
  .7ص . رجل من غبار: عاشور فين )1(
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  ؤاَحنَرك.. 

 ّ   ًماـٔان ٔاشعل جدائيل هجن

  أُحرق ٔالَف كوكب

  وأُحرقك

  ٔاصّري السامء غباًرا

  والزروع قبوًرا 

  .والورود ٔاجحارا

  يقتيض ٔان ٔاقف عىل ابب الفجر

  يك تنام أالشـياء.. ٔاصّده

  يقتيض ٔان ٔاتلفّت حويل

  انرا

  ٔاحّول اجلبال رماًدا

  وأالعياد ٔاصفاًدا

  .  )1(» واحلراك جامًدا

تتابٍع تعّسفيٍّ لّلقطات اليت ُأِخَذت  مصّمم وفقأمام مشهد سينمائي كامل الشعري  النصهذا ي يقف متلقّ 
دون إظهار  من زوايا وأبعاد خمتلفة مع قطٍع سريٍع حلركة الصورة األوىل وإردافها بصورة ثانية تقابلها بالتناقض،

ا كاملة  .تفصيال

وقد تطورت كثافة األداء احليوي لألفعال على مسرح الواقعة الشعرية مشّكلة منظومة دائرية مغلقة من 
مثة عبث وجودي على ظاهر «صور املبنية على عالقات جتريدية ليس هلا معادل بصري مستقّر، منبِـئة بأنه ال

وقد استعملت الشاعرة جمموع الصور املتناقضة . )2(»وعذاب وجودي، ال يطاق حتت بنية الظاهرالسطح 

                                                                 
  .78، 77ص. ! كيف احلال؟: ربيعة جلطي )1(
  1دمشق، ط -ألمري اسرب أمنوذجا، األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، سورية» بياض اليقني«. داللة املكان يف قصيدة النثر: عبد اإلله الصائغ )2(

  .52ص. 1990
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ا " األنا"للكشف عن تصّدعات  بسبب صراعها الكوين ) جدائلدم، معصم، عظام، (يف حماولة انسالخها من ذا
وتوترا يف نفس املتلقي  األشياء فجوة مجاليةو األنا بني  ةقابلوضيقها من األفق املغلق، وقد خلق هذا التجميع بامل

بعضها املفارقة صوريا تفاعل اللقطات أما  .بفعل ما مينحه التقابل يف الصور من احلفاظ على السيولة يف احلدث
 . التضادي ونتاجباملى فيلم، وهذا ما يسمّ لل/ للقصيدةل يف النهاية الوحدة العضوية شكّ فقد  بعضمع 

وجعلها تشكيل املتناقضات لصاقي بالتجميع اإلهي األخرى تعمد إىل  "منرية سعدة خلخال"الشاعرة 
  :تقول، جديد منظور منسجمة ولكن وفق

  تطري ٕاليك ادلنيا «

  فاقع حسر ٔانواهئا

دفةظمأى عىل سبيل    ..الصُّ

  وتطري منك ادلنيا

  نظرات خلف سور اللون تأفلُ 

فات   .)1(» غداة موت غراِم الرَّ

ما يتعانقان يف النهاية على أساس من  يف هذه القصيدة مشهدان يكاد ينفصل كل منهما بذاته، غري أ
األوىل يعّرب عن التصاحل مع قاعدته ) تطري إليك الدنيا(التقابل بينهما؛ فاملقطع األول الذي يشّكل السطر الشعري 

  قاعدته الثانية فهو يوحي بالتنافر معها) تطري منك الدنيا(الدنيا  أما املقطع الثاين الذي يشّكل السطر الشعري 
ومها معا يشّكالن ضفرية منسجمة للتعبري عن املفارقة اليت يعيشها اإلنسان يف دنياه املتغيِّـرة، فإْن هي أسعدته 

وهذا املعىن يتماثل دالليا . الصدفة، وإن هي أتعسته فذاك شّر وتغيّـُر حال يودي إىل السحق فذاك خري من باب
ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على ﴿: مع قوله تعاىل

  .)2(﴾وجهه خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبنيُ 

  

                                                                 
  .13ص. العني حافية: منرية سعدة خلخال )1(
  .11 :اآلية. سورة احلج )2(
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م لقطة من هذا ولقطة من ذاك تقدمي حدثني متوازيني متداخلني حبيث تقدّ «ويعين  :التوازيمونتاج  -ثانيا
 .والتماثل بينهما )1(»على التبادل

      متداخلني معا يف الزمن واحلدث حدثني خمتلفني" يوسف وغليسي"الشاعر  يعرض" حنني"يف قصيدته 
ا، يقولة الواحدة مث ما يقابلها من لقطالم مالمح يقدّ  إذ   :اللقطة األخرى املتعّلقة 

 ..قطار جييءُ  «

 ! وآخر ميضي كطيٍف عَرب 

  ..زمان يعودُ 

  ..زمان ميرّْ 

  وإينِّ هنا

  ...وحدي أنا.. على سّكة الدهر

  أحّن إىل الشمس حني الغروِب،،

  ! وحني يهّل القمر

  ..أحّن إىل الصيف حني الّشتاءِ 

 وملا يراودين الصيفُ 

 .)2( ... !!! أبكي شتاء العُمرْ 

حياول الشاعر التكّيف مع الثوابت الكونية املفروضة واليت ألقت بوحشتها عليه ليجد نفسه يف دائرة مغلقة 
  .عّمقت إحساسه بالزمن فزادته خوفا وافتتانا

  :يكشف املقطع عن حركة كثيفة مستقرة يف اجتاهني متوازيني متوازنني ميكن متثيلها يف الرتسيمة التالية

  

  

                                                                 
  .216ص. عن بناء القصيدة العربية احلديثة: علي عشري زايد )1(
 .66ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي )2(



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  .................................................................  †ÃÖ]<Ø}]‚i<êñ^ÛßéŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ 

289 
 

  

    

  

  

  

  

  

  

باّث ومستقطب يف حالة مغنطة دائمة، وهذا الوجود األنوي  مركز الصورة، وهو مركزٌ ] يف[األنا «يظهر 
بينه وبني عدة اجتاهات من الفضاء  )1(»املتمركز هو وجود شعري حيصر احلضور البصري والذهـــــــــين للصورة

الطريقة عن كل منظومة، وقد اتّبع الشاعر هذه  -متوازيني بالتناقض-  نيملمحمن خالل  هعرضالكــــــوين الذي مت 
فضاء ُمفرّغ من كّل شيء؛ إنه فضاء الرحيل ] وكأنه[الوجه اخللفي للفضاء املليء، «ظِهر يف تكوين لقطاته ليُ 

. كما أن قسما كبريا منه يكون خاليا من اللحظة اليت تصوره الكامريا. والفراق  الذي يتسرب من كل االجتاهات
 - فهو يتواجد بالقوة كي تكتمل اللوحة وتتواجد بالفعل- لوحة هذا الفضاء املفرّغ يشارك بطريقة ما يف إمتام ال

لكل املنظومة ولكي ميثل غياب األمناط األخرى كلها حيث يلتقي اجلميع من أجل  »اجملموعة اخلالية«ميثل ] إنه[
  . )2(»فنائهم

هذه  وقد عمل التوازي بني اللقطات على منع الصورة من السكون، كما نّبهنا الشاعر من خالل حركية
اإلشارات الكونية إىل فكرة فلسفية مفادها أن العامل يدور حول قيمة ما، أما الضوء فهو أمسى القيم ألنه مطلب 

  .بل والكون على رحابته" األنا"

                                                                 
  .64ص. املغامرة اجلمالية للنص الشعري: حممد صابر عبيد )1(
  174ص. سيمياء املرئي: جاك فونتاين )2(

 يحن إليھا عند الغروب

  يحن إليھا حين يھل القمر

 يحن إليھا عند الشتاء

 يبكي على شتاء العمر

 الشمس

 الصيف

 قطار

  زمان

  الشاعر

"األنا"

  يروح

 يمر

 يعود

 يجيء
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م خاصية أصيلة يف الشعر؛ حيث يقدِّ ، وهي "الصورة التشبيهية"باسم  عرفيُ  :المونتاج الترابطي -ثالثا
اليت تبدو متباينة يف املستوى الظاهر لكنها مرتابطة على صعيد التجربة الشعرية للنص عددا من اللقطات «الشاعر 

 .)1(»إذ تكّون برتابطها صورته الكلية

متـــــارس خرقهـــــا لقـــــوانني ومعـــــايري " عـــــز الـــــدين ميهـــــويب"للشـــــاعر " العصـــــفور"يف قصـــــيدة الكـــــامريا الشـــــعرية 
ـــــــة يف العـــــــامل، تـــــــربط األفكـــــــار الداخليـــــــة بالعالقـــــــات اخلارجيـــــــة اللغـــــــة ـــــــة واحلقيقّي ا تصـــــــويري اانزياحـــــــ فتحّقـــــــق اخلفّي

 : يتوزّع عرب جمموعة من الّصور اجلزئية، يقول الشاعر

  :سأل العصفور الشمَس  «

  ..الضوء تكّرس يف الغرابل

  ٔاجنحة الغرابن توّزع حلوى لٔالطفال

  الظّل متّدد يف أالحراش

  )ـــــــــعاـ(ية أالوجاع تقّطر دمــــــ ودال 

  أالوحاليف 

  والليل يراجع هندسة أالشاكل

  ..سأل العصفورُ 

  فغّطى الشمس سؤال             

  انتظر العصفور العام أالول

  ٔابرص هنرا من حناء

  ..العام الثاين

  ..ٔابرص عشـبا انراي

  ..العام الثالث

  ٔابرص ماء

                                                                 
  .253ص. التشكيل البصري يف الّشعر العريب احلديث: حممد الصفراين )1(
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  العام الرابع

  ٔابرص طفال يف املنفى   

  العام اخلامس

  ٔابرص خارطة أالسامء

  لسادسالعام ا

  ..مات العصفورُ 

  تغّري شلك الشمس

  ختّشبت أالشـياء

  العام السابع

  ..حيمل عصفورا ويغّين » الرايس«عّراف 

  يهنار الصوت

  .     )1(»ويصمت حرف الياء 

كل لقطة من خالل لقطات موجزة، تبدو   طغيان البنية البصريةمع وضوح الرتسيم الفضائي تتمّيز القصيدة ب
فاحلّيز  ؛يكور وهيئته وطراز حمتواهلدّ ، لكن التوليف بينها بالتتابع قد كشف عن االتصويرة من حيث منها مستقلّ 

هلذا  الضوئي قد تقّلص بعد أن ألقت الغربان بظالهلا فحجبت أشّعة الشمس من الوصول إىل األشياء املادية،
.      ذي يرمز للحرية واالنطالقفالغراب ِبعدِّه رمزا استعاريا عن املوت والفراق يأيت كمقابل ضّدي للعصفور ال

املّتقد سوادا ومحرة، فهذان اللونان عّمقا حلدود اإلطار اسية التكوين و حلسالطائرين  ت العالقة بنيسسّ وقد أ
 .باجلزائر العاصمة" الرايس محيدو"اإلحساس باألحداث الدموية اليت وقعت يف فضاء حمّدد تارخييا وهو 

فقد كشف عنه توايل اللقطات املختَصرة وتتابعها، لتصل عند العام    أما البناء الكرونولوجي للحدث 
  . للموت والغياب ت درامياقيمة مجالية رمز ك متالصّ صورة اللقطة السابعة اليت عملت على ترسيخ / السابع

                                                                 
  .19 -17ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب )1(
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ذا البناء إمنا  فيضيف إليها تلّخص الوقائع التارخيية زمنيا وتشكيليا ليتلّقفها املتلقي هذه اللقطات جمتمعة، و
للّصور املختصرة وعليه فإنه ومع حركة التتابع . صورا كثيفة تصّعد احلدث درامّيا ومتّده بكثري من احليوية التخّيلية

ء للتلخيص، وليس اختصارا، وإمنا هو تقنية املونتاج ليس تلخيصا باملعىن السيّ «واملتباينة ظاهريا نؤّكد بأن 
 .بالقارئ إىل داللة رؤياوية مفتوحة على الّالحمدود والرتكيز قْصد الوصول )1(»للتكثيف

جمموعة من  بعينه-ة الكامريابعدس" عز الدين ميهويب"ر الشاعر يصوّ " آخر امللصقات"ويف قصيدته املعنونة 
  :يقول الشاعر. تركيب الرتابطتقنية مع بعضها البعض ب هاربطواليت تبدو متباينة لوال أنه مجعها و تتالية امللقطات ال

  ٔالين رٔايت البالد بأوجاعها مرهقه «

  ورٔايت احلقيقة رمغ مرارهتا مطلقه

  ورٔايت الشعارات يف وطين زندقه

  ..ورٔايت ثالثني حزاب

  ؤاخرى سـتطلع من رشنقه

  ورٔايت نظال املوائد والفندقه

  ورٔايت القبور تداس ؤاعيننا مطبقه

  ورٔايت املواطن يف زمحة اخلوف

  يبحث عن ملعقه       

  اجلزائر ما بني مئذنة ويدورٔايت 

  حتمل املطرقه          

  ..ٔالين رٔايت اذلي ال يرى

  مل ٔاجد ٔاّي يشء سوى ملصقه

  ..هذه آخر امللصقات

  مفعذرة ٕان نصبُت لها مشـنقه

                                                                 
  .14ص. قراءة مونتاجية يف أدبية األدب. علم الشعريات: عز الدين املناصرة )1(
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  .     )1(»يف قبةل مرفقه .. ومين التحية

مبا تزخر به من تنوّع قطعة من احلياة «صورا فنية بصرية شّكلت يف جمموعها مشهدا هو " رأى"أمثر الفعل 
عرب حالة نفسية واحدة نابعة من األنا املبصرة الفاحصة الناقدة املستنكرة الساخطة  )2(»ظاهر، ومن تعّقد واضح

  .الساخرة واليت انفجرت من خالل صور عديدة للتعبري عن واقع معّني تعيشه اجلزائر

جوهر حقيقي ثابت «هي  -وهو مدرك البصري- ) ت(ــــ فاألنا اليت حتيل عليها التاء املتصلة بالفعل رأيــــ
وقد قّدم صوت األنا رؤى متعددة تصل حد التناقض بينها . )3(»حيمل األعراض اليت يتألف منها الشعور الواقعي

ا . وبني الواقع هذا األخري الذي يبدو صلدا قاس دفع الفرد إىل الّالجدوى حيث يرى أن احلياة ال معىن هلا، وأ
 تسري وفق منطق غري معقول ومن مث يشعر أن حياته ال جدوى منها، فيقّيد واقعيته ويبقى أسري صراع نفسي دفني

  : عّرب عنه القول

  ..ٔالين رٔايت اذلي ال يرى «

  »مل ٔاجد ٔاّي يشء سوى ملصقه 

للتغيري بالقول لتخطي  فامللصقة هي بوح سري كنتيجة لسلب احلرية يف إصدار األحكام، أو هي حماولة
  .عتبة اغرتاب الذات عن واقعها

األشياء ويتجاوز سطحيتها فتنسلخ الصور الشعرية " عز الدين ميهويب"يستبطن الشاعر " الليل"ويف قصيدة 
عن نظامها البنائي املألوف لرتتاد أقانيم غامضة من الرمز واألسطورة واجملاز، كل ذلك عرب جمموعة من الصور 

اصر تكوينها من أودية خمتلفة، لكن مثة خيط جيمع متنافرة، نظرا ألن عن« - ألول وهلة-اجلزئية املتآزرة اليت تبدو 
بينها مجيعا، حبيث يصبح كيانا واحدا خيلق يف املتلقي استجابة موّحدة، معتمدة يف ذلك على احلركة الداخلية 

  :، يقول الشاعر)4(»فيها

  ..من ثقب الباب جييء الليل «

  وتطلع شوكة صبار سوداء حبجم

                                                                 
  .147ص. ملصقات: عز الدين ميهويب )1(
  .170ص. 2003، 1، دار الغرب اإلسالمي، تونس، طشعرية املشهد: حبيب مونسي )2(
  .140، 139ص. 1982دط، لبنان،  -بريوتاملعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، : مجيل صليبا )3(
  .106ص. التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط، دت: مصطفى السعدين )4(



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  .................................................................  †ÃÖ]<Ø}]‚i<êñ^ÛßéŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ 

294 
 

  القرب املنيس بعيدا

  حيداالليل جييء و 

  من انفذة اخلوف املوبوء

  يأيت الفرح املوبوء

  وهذا الليل جفيعه        

  من ثقب الباب

  يطّل غراب

  ..عنقاء املوت حتطّ عىل جشر اللميون

  الصمت جنون

  فتنكرس أالجفان   

  »! املوت.. ال غالب ٕاال«

  »! ال يشء سوى الغفران«

  .  )1(»ومصت الليل جفيعه              

املوت والغدر تضيق مساحة الضوء ويتقّلص حجم انتشاره بسبب اتساع حجم الظالل؛ يف ضوء رموز 
)  ذلك باعتبار رمزية الصبار( فالليل ينذر بالفجيعة، شوكة صبار بلون الليل تذكِّر بالقرب الذي نسي صربا وسلوانا 

والغراب من حيط على شجر الليمون، " العنقاء"، طائر املوت )2(»الظالم مرعب وخميف، ألنه يرتبط باجملهول«و
  . هناك زاد من ركام الظلمة فبعث على االستنفار والتّـرّقب

إن اللون األسود أّدى إىل عزل بصري ألنه الطاغي واملهيمن واملستبّد، مع هذه اهلالة تضطرب املراقبة احلادة 
إن الصمت فجيعة، الصمت هو . هلتفاصيل املكان، ويكّف األداء احليوي للصوت بعد أن أرسل الصمت ذبذبات

  ). ال غالب إال املوت(املوت، وعليه 

                                                                 
  .9 - 7ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب )1(
  .163ص. التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل: مصطفى السعدين )2(
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لقد تنوعت الّصور اجلزئية يف رصد املوقف، غري أن البناء الرتميزي للنص ينبئ بوجود عالقات ترابطية 
عل على حنو ما تف-م بعدا من أبعاد هذا اجلو النفسي كل لقطة من هذه اللقطات املتناثرة تقدّ «منسجمة بينها ؛ 

حبيث ال ينتهي القارئ من استيعاب هذه اللقطات  -اللقطات السينمائية يف هذا األسلوب من أساليب املونتاج
وهو جو قامت ينذر باملوت احملذق  )1(»حىت يكون قد ارتسم يف نفسه انطباع متكامل عن هذا اجلو بشىت أبعاده

  .والغدر واالغتيال

فتصري . حبيث يصبح للصورة واقعها اخلاص«فكرة شيئا واحدا، فتغدو الصورة وال" اجملرى"أما يف قصيدة 
ا عناصر من مناخ جديد، وبنية جديدة، تتمّثل فيها كل امللكات واحلواس، يف لغة هي مزيج  األشياء جديدة أل
ري غريب من املنبهات املتنافرة، تكون من الروح للروح، ملّخصة كّل شيء، األشذاء واألصوات، واأللوان املرئي وغ

املرئي، جمتِذبة الفكرة من الشيء، ومعلِّقة الشيء بالفكرة، جمتذبة الفكرة من الفكرة، ومعّلقة املعىن باملعىن، حبيث 
تدفع بلغتها لرتتاد عناقيد " ربيعة جلطي"فالشاعرة . )2(»ختضع حلقيقة الشاعر الذي جيهد للتعبري عنها تعبريا كليا

على النحو الذي جنده يف املونتاج السينمائي الرتابطي  تسعى إليه اجلزئيات  ا داللينتج معًىن فتصور كثيفة احلضور 
  :تقول الشاعرة

  متوج بغمية... هذا الباب مغلق «

  مزيّن جبمرة... وذاك الباب مغلق

  حفةل ختان يف طرف الشارع

  بضعة رجال يف مطحنة صامء

  راحئة البصل املغيل

  امرٔاة تنرش غسـيال مبتورا

  مكنجة يف يد مسسار

  ؟..ٔاين الناس

  دم نفاس عىل وجه رجل

  خزنير يمتضمض ابلشـبة
                                                                 

  .218ص. العربية احلديثةعن بناء القصيدة : علي عشري زايد )1(
  .87، 86ص. التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل: مصطفى السعدين )2(
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  . والرمق الفائض

  سفينة تغرق يف الصحراء

  ال ضوء،

  الليل شالل قار يسـيل،

  سـنداينة تلوح خبوامتها يف البحر

  ال فانوس،

  مشس تصيل خارج املسجد،

  مسجد خيطب خارج املدينة،

  خفاش يرشب من ماء املراحيض املوزعة،

  ٔاو اتجبزة عسكرية، 

  اتج، ٔاو بزة عسكرية،

  هكذا نوزع اخلوف الطازج

  ..فال ختريس

  هزي ٕاليك جبذع النخةل.. اي مرمي"

  .     )1(» ! "...جنيا تساقط عليك رطبا

يف القصيدة تكثيف زماين ومكاين يف تشكيل الصورة، مع تركها تتنفس حبرية تامة، فهي تتحّرر من سطوة 
دم النفاس على وجه الرجل، صورة اخلنزير، السفينة تغرق يف (الزمان وجالل املكان عرب تشويه منطق األشياء؛ فــــ 

تصدم العقل، وختالف املنطق إذا «كّلها صور   ...)الصحراء، صورة الليل والسنديانة والشمس واملسجد واخلفاش
تعمل على إلغاء «كما    )2(»»التماثل الظاهر يف الّالمتاثل«أغفلنا منطق الشعر الذي يعتمد يف األساس على 

ترتيبات الزمان واملكان، لتفكيكها، مث تشكيلها من جديد وفق قوانني الرؤية املنحازة، إىل الزمان األبيض، واملكان 

                                                                 
  .40، 39ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي )1(
  .109ص. التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل: مصطفى السعدين )2(
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اية تشكيل املشهد-وصوال إىل التطهري املنشود، فاحتاج النص إىل استحضار مرمي  األبيض، ا  -يف  من مكا
  . )1(»القرآين

 ّية على التباين الظاهري، تعَمد الشاعرة بتوظيفها املستمّد من اخلطاب القرآينــــــبعد سلسلة الصور املبنِ 
" مرمي." )2(»طابني، وبني أيديولوجيتني حتمالن مفارقات شىتعمق املفارقة القائمة بني زمنني، وبني خ«لتصوِّر 

شيم الصور األوىل بواسطة  ا هي الصورة احملورية اليت عملت على  احملاطة باهلالة القدسية والروحانية تصري صور
إن هذه الصورة هي ربٌط للحال باملآل، هي استشراف ". هّزي" "ال خترسي"النهي فاألمر، يف قول الشاعرة 

ومنه فبني هذا . وحش الذي خيّيم على تشكيلة اللقطات األوىلللمستقبل بوالدة جديدة متحّررة من أسر الظالم امل
؛ الشجرة املباركة اليت "النخلة"الشتات الظاهري يف اللقطات خيط رفيع جيمعها كلها يف إطار شعوري واحد هو 

ا األ )3(»حىت أصبحت رمزا للقومية العربية... ارتبطت يف الذاكرة اجلمعية بالعزة والكرامة« مل يف يف صمودها، إ
  .مباركة كّلها كرم وعطاء حياة

تكرار لقطة  يشبه التكرار الفين يف اللغة، حيث يقوم علىمونتاج التكرار  :يمونتاج التكرار ال - رابعا
 . )4(»لإلحلاح على الفكرة اليت حتملها«بعينها 

ذه التقنية قصيدة  جيعل بني جمموع الذي " يوسف وغليسي"للشاعر " انتصار"من النصوص الشعرية املبنية 
 :لقطات املشهد لقطة منفردة يكّررها للرتكيز على مضمون النص، يقول

 ٔاصارع مويت بال قوة «

 ! يف سـنني الهتجري العجاف

  ..وهذي السجائر بني يدي تنتحر

  ٔاصارع مويت كام زهرة

  ..يف صباها اعرتاها اجلفاف

                                                                 
  . 56ص. ألمري اسرب أمنوذجا» بياض اليقني«. داللة املكان يف قصيدة النثر: عبد اإلله الصائغ  )1(
   25: اآلية. ﴿وهّزي إليِك جبذِع النَّخلِة تسَّاقُط عليِك ُرطًَبا َجِنّيا﴾ سورة مرمي: قال تعاىل.  
  .       119ص. يف حتليل اخلطاب الشعري: عصام واصل  )2(
  .       112ص. املرجع نفسه  )3(
يم  )4( . ، القاهرة، دط، دتعبد العزيز فهمي، صالح التهامي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر: فن السينما، تر: رودلف أر

 . 97- 95ص
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  ٕانين ٔانتظر،،              .. » هيالان«ٔاانديك 

  ! انتظاراولست ٔامّل 

  ..وهذي السجائر بني يدي تنتحر.. ٔااندي

  مىت متطرين بدريب؟: ٔااندي

 ..مىت تزهرين؟

  ! مىت تطلعني هجارًا هنارا ؟

  ! قيظ قليب ؟ -منك اي كوثري-مىت يرتوي 

   .)1(» ...! وكامي غًدا ٔانترص.. ٔالحيا

لإلشارة ..) وهذي السجائر بني يدي تنتحر(ضمن تركيٍب تعبرييٍّ واسٍع يكّرر الشاعر اللقطة القريبة جدا 
السنني (غري أن ربط اللقطة املتكررة بلقطيت . إىل الذات يف انكفائها على حركتها االنفعالية املتمثلة يف االنتظار

جيعلها تنتظم معا يف امتداد خطي تكراري يدخل ضمن حيز توّتري واحد هو الصراع بني ) العجاف، واجلفاف
بتحديد جمال حضور الذات ) مىت(وألداة االستفهام ) أنادي(وقد عمل الرتدد التكراري لفعل النداء . احلياة والفناء

  . يف دائرة اجملهول

رجل يشهد «رة فيشري إىل تيّقظ عاطفّي وترّقب يوحي بوجود أما محل السيجارة يف اليد يف اللقطة املكرّ 
ال وهي عاطفة القلق اليت ال تتطلب أي منظومة للقيم أ) تعد اضطرابا حمضا وزعزعة شعورية للذات(عاطفة قدمية 

ا، الرتقب الوحيد هو ترقب استقطاب حمتمل لزعزعة شعورية وهو استقطاب حنو االنشراح           : أو أي اضطالع 
إن الشاعر وهو ينتظر حياول التمّلص من عاطفة القلق اليت متّلكته، هلذا وسط ذلك الفضاء . )2(»أو االنقباض

ا العتمة، فالن الضوء بإمكاناته اإلشعاعية االشتعالية استطاع أن فسي العِتم جيد السيجارة كمنبع ضوء خيّفف 
مينح اجتاها للفعل اإلنساين وميفصل الزمن واملكان متفصال حسيا، فيعطي معىن للصريورة ويظهر فيها أطوارا «

ا تعمي )3(»وانتقاالت وتناقضات تغطي التحويالت  .ق املأساةاليت من شأ

                                                                 
  .67ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي )1(
 .109ص. سيمياء املرئي: جاك فونتاين )2(
  .82ص. املرجع نفسه )3(
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وقد وّلدت هذه الصورة املكررة ختصيبا نصيا يتعالق مع الرمز الديين املسيحي؛ فإمساك السيجارة 
 "هيالنا"وقد أّكد استحضار القديسة " الصليب"أنتج صورة ثالثة تتمثل يف ) الوسطى والسبابة(باألصبعني 

نار  ،الصليب، والنار اليت ُتشَعل إحياًء لذكرى اكتشافه، "هيالنا"مكتشفة الصليب هذا املعطى الذي ذهبنا إليه، فــ
 .السيجارة، كّلها تيمات تدعم الشاعر وتوحي بأمل انتصاره يف قضيته

مل (اللقطة " عز الدين ميهويب"جيعل الشاعر " أسفار املالئكة"ضمن الديوان " احرتاق آخر"ويف قصيدة 
ال يكتمل إال بتعالقه مع اللقطات األخرى املكّونة للقول  كخلفية قرائية موجهة إىل مناخ داليل خاص) تكن حرا

  :الشعري، يقول

  تكن حرا مل «

  واكن الطائر احملمول يف تكل السامء

  يشـهتـي غصنا ليلقي ريشه أالبيض

  يف مصت

  ومييض مثل حمل الليايل الباردة

                                                                 

 من أبوين مسيحيني، كانت حسنة الصورة مجيلة النفس موهوبة باحلكمة لدرجة غري  "الُرها"مبدينة ) م327-250(ولدت القديسة هيالنا « :هيالنا
يف حربه ليصري احلاكم  "قسطنطني"م وبنصرة من الصليب انتصر 324يف عام . "قسطنطني"ــــملك بيزنطة فرزقت منه ب "قنسطنس"جت من عادية، تزوّ 

ا من نور فوق الشمس حيمل هذه الوحيد يف اإلمرباطورية الرومانية؛ إذ وهو يصلي بلجاجة وحرارة ظهرت له عالمة عجيبة يف السماء، رأى بعينيه صليبً 
ذا"الكتابة  ذه العالمة اليت رآها يف  ُذهل وخامرته الشكوك بداخله حول معىن هذه الرؤيا، ولـّمـا أقبل الليل فجأة ظهر له" اغلب  يف نومه مسيح اهللا 

  . »السماء كإشارة إىل أن يستعملها كوقاية له يف كل حروبه

وبعد صلب وموت املسيح اختفت آثار الصليب الذي صلب عليه السيد املسيح، وبعد العجائب والغرائب اليت  «كما جاء يف اآلثار الدينية أنه          
يف الليل من يقول هلا " هيالنا"املكان قام اليهود بتغطية القرب املقدس حتت أرجاس دنسة من احلجارة واألتربة، رأت القديسة كانت حتدث يف ذلك 

، فذهبت هناك حبثت عن عود الصليب حىت وجدته ووجدت معه الصليبني "امض إىل أورشليم وافحصي بتدقيق عن الصليب اجمليد واملواضع املقدسة"
صان، فقصدت أن تعرف أيّهم هو صليب السيد املسيح، ومع مرور قوم جبنازة مّيت وضعت الصليبني على امليت فلم ين صلب عليهما اللّ ذَ اآلخرين اللّ 

بإشعال النار من قمة جبل إىل آخر كي توصل خرب وجودها للصليب  "هيالنا"يقم ولـّما وضعت الصليب الثالث قام امليت يف احلال، فأمرت القديسة 
موقع األنبا : ينظر .»على اخلالص ا للخلود وعالمةً االحتفال بعيد الصليب املقدس بإشعال النار، واعتباره رمزً  ومن ذلك الوقت يتمّ . "قسطنطني"البنها 

سري القديسني والشهداء يف .  /URL //st-takla.org. اإلسكندرية - الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ، مصر: تكال هيمانوت احلبشي القس
. قاموس آباء الكنيسة وقديسيها: القمص تادرس يعقوب ملطي: وينظر). حرف ه، القديسة هيالنة امللكة اإلمرباطورة(لكنيسة القبطية األرثوذكسية، ا

حياة : يوسابيوس القيصري: وينظر ).القديسة هيالنا. حرف ه. (مع بعض الشخصيات الكنسية، األنبا رويس األوفست، العباسية، دط، دت
 .97، 34ص. القمص مرقس داود، مكتبة احملبة، القاهرة، دط، دت: ني العظيم، تعريبقسطنط
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  مل تكن حرا

  ٔالن املرء ال خيتار بدء العمر 

  ٔاو خيتار يوما للهناية  

  حرامل تكن 

  ٔالن احلب اكلعطر

  ٕاذا قلنا هل 

  من ٔاي ورد ٔانت مات

  ٔاو ٕاذا قلنا لهذا الضوء

  هل للشمس صوت غاب يف الرحي

  اختفى يف عمتة الليل ومات

  كن كام تبغي وال ختىش الساكت

  اي ٕاليسـيو

             .)1(» ...ٔاهيا احلر احرتق من ٔاجل كواب

ترّشح احلدث لالمتداد يف الزمن، عرب «) مل تكن حرا(، فالعبارة "إليسيو" بنربة حادة خياطب الشاعر َبطَله
هذه اللقطة املكّررة اليت ترتقي خارج الزمن هي عقدة . )2(»التكرار وتوقع ما ال يفصح عنه السرد داخل القصيدة

نية تتمثل يف الغياب مركزية تستفّز البطل والقارئ معا، وهي يف ارتباطها مع حماور القصيدة قد عّربت عن رؤية كو 
  .  باملوت والذبول واالنطفاء كنتيجة لالستكانة واخلضوع

وكان الطائر احملمول يف تلك السماء، يشتهي غصنا ليلقي ريشه (وقد عملت الوحدة الصورية األفقية 
...) يا إليسيو أيها احلر احرتق من أجل كوبا(مع الوحدة الصورية املوجهة يف وضع عمودي ) األبيض، يف صمت

يوّجه القراءة إىل احرتاق أسطوري منقذ؛ بتمثل إنتاج كون داليل جديد مغاير يركز على فعل احلضور، لعلى 
  .الذي جيد يف النار طريقا حنو احلياة والتجدد والبعث واخلالص" الفينيق"أسطورة طائر 

                                                                 
  .62، 61ص . أسفار املالئكة: عز الدين ميهويب )1(
 .100ص. األمناط النوعية والتشكيالت البنائية يف قصيدة السرد احلديثة. مرايا نرسيس: حامت الصكر )2(
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ا طرفان، طرف فاعل مولّه باملوت لتجديد صورة«ذا التشكيل، فالقصيدة  احلياة، وطرف حجري  يتجاذ
اليت سّلطت ) مل تكن حرا(هذا الطرف األخري عبّـر عنه الشاعر صيغّيا باللقطة  )1(»سكوين، يفتقد الفاعلية

  . حبضورها الراسخ ضغطا لغويا وصوريا مضاعفا على املشهد املونتاجي

جمموعة من اللقطات املنسجمة «يسمى بذلك ألن الشاعر يصور يف نصه  :المونتاج الفجائي - خامسا
دف إحداث أثر ما يف املتلقي    . )2(»يف تسلسلها الشعوري مث يقحم بينها لقطة مفاجئة 

  ":عاشور فين"من النماذج الشعرية اليت متثّلت هذه التقنية قول الشاعر 

  اكن يضبط دقاته «

    ابجتاه الربيع

  موطن اليامسنيوهيـيء يف دمه 

  اكن ميكل لك اليقني

  مث عند تفتّح ٔاول برمع ورد

  .        )3(» !! يضيع    

حيِشد الشاعر جمموعة من الدوال املوَجبة واليت تسري يف تطور سردي مستمر يُظهر قدرا عاليا من الرتقب 
اليت ) يضيع(اخُتزلت يف الكلمة واالنتظار، لكن هذا التسلسل الشعوري سرعان ما يتبدد بإقحام لقطة مفاجئة 

  .أربكت النص وأخرجته من معقوليته

أسلبة النص وفق إحاالت اخلامتة أو الصدمة وتتجلى هذه األسلبة «وقد عملت هذه اللقطة الفجائية على 
ورمبا كان البوح صدمة النص، الذي يصرب على كتمان شجاه بواسطة . ولن جتد نصا ال يبوح. من خالل البوح

ائية عّمقت فجوة االنكسار، عملت على )4(»بالصور والكلمات لتأثيل شعرية خاصةاللعب  ، واحلصيلة صورة 
التصعيد الدرامي للحدث، وحافظت على السيولة فيما وراء احلدث دون الغوص يف تفصيالته برتك الكامريا شاهرة 

  .عدستها املكّربة حنو الرجل وهو يف أسوء حاالته

                                                                 
  . 309ص. أدونيس منوذجا. احلداثة يف الشعر العريب: سعيد بن زرقة )1(
  .260ص. التشكيل البصري يف الّشعر العريب احلديث: حممد الصفراين )2(
  .12ص. رجل من غبار: عاشور فين )3(
  .59ص. ألمري اسرب أمنوذجا» بياض اليقني«. داللة املكان يف قصيدة النثر: عبد اإلله الصائغ )4(
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إىل وصف سردي دقيق ميتد يف الزمان واملكان " إدريس بوذيبة"ينتقل الشاعر " ازدواجية"يف قصيدة 
  :ألحداث وقعت بينه وبني صديق له تِنّم عن احملبة واأللفة بينهما، فيقول

  صاحفين بيد من حرير «

  وعانقين ابشتياق احملّبني عند الطريق

  حّدثين عن هواايته يف التصّوف والزهد،

  صاحلنييف التعلّق ابٔالماانت وال

  ...عن حبّه للنّبيني

  ...وحّدثين عن نعمي وما ملكته يداه    

  وحني افرتقنا،          

  تال حلظة للوداع بأدعية صاحلات،

   ! وملّا اسـتدرت

  ريم طلقة ابجتايه             

  ومن شعر حليته اللولبية             

  شعرة... اسـتّل حبل اجلرمية شعرة                  

  .  )1(»واغتالين قبل بدء الطريق                         

عمل الشاعر على تصعيد احلدث بتعزيز الصورة الذهنية والشعورية والبصرية حول صديقه الذي الحظناه 
هذه . وهو الزاهد املتصّوف العارف حلدوده عن قرب وهو يعانقه ويصافحه ويتلو عليه ما تيّسر من الصاحلات

لكن وبعد . ا الشاعر وفق تدرّج متعمد لتعميق شعور القارئ باالئتمان واالرتياح هلذه الشخصيةالصور ألقى 
تأيت االنعطافة الكاسرة ألفق توقع القارئ عرب حشد ) ! ولـّما استدرت(هذه املعايشة الشعورية فجأة مع العبارة 

الغدر واخليانة اليت مل تكن لتلقى هذا التأثري مجلة من اللقطات القاسية لتنهار الصورة الفكرية األوىل وتربز صورة 
  .  يف املتلقي لو مل تنتِظم معا وفق تقنية املونتاج الفجائي

                                                                 
  .48ص. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة )1(



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  .................................................................  †ÃÖ]<Ø}]‚i<êñ^ÛßéŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ 

303 
 

من أمام وخلف بني لقطتني أو مشهدين خللق «املونتري وذلك بأن يقطع  :المونتاج االزدواجي -سادسا
الشخصيات الرئيسية يف مأزق وتكون النجدة الشعور بالتوتر لدى املتفرج وهو يستعمل غالبا عندما تقع إحدى 

يف الطريق فيقطع املشهد األول يف حلظة حرجة ليظهر جزء من املشهد الثاين مث يستأنف املشهد األول وهكذا  
ايتا املشهدين يف اللحظة احلامسة   .)1(»ويظل قَلق املتفرّج وترقّبه يف ازدياد حىت تلتقي 

  :حميال على الغياب لغة وصورة" عاشور فين"ة قول الشاعر من النصوص املبنية وفق هذه التقني

 :ؤاضاف «

  )أ  (حني جتلس يف هذه الزاويه               

 يتجّىل ٔامامك لك مجيل      

  )ب( فرتى املوت يف زهر االٓنيه               

  )ج( وترى البحر يأرس مشس أالصيل        

  )د( معركة حاميه              " برلني"حول 

                  )ه(        )2(»  ! ؤاان هاهنا يف بالدي قتيل

فالركن املنعزل الذي ننزوي فيه ينزع إىل «يّتخذ الشاعر من الزاوية مكانا احتمائيا تستند إليه الشخصية، 
. احملاصروأكثر املآوي تعاسة هو الركن املنعزل ... أي أنه يصبح نفيا للكون. رفض أو كبح، أو حىت إخفاء احلياة

ألنه بالنسبة حلاملي األركان والثقوب ال يوجد فراغ، وجدل الفارغ واملمتلئ، بالنسبة هلم، هو جدل بني ومهني 
  . واألحالم واملباهج )3(»إن الكائن احلي ميأل املكان الفارغ، فتقطنه الصور. هندسيني

يتعّدى «إعادة صياغة العامل فــــــ عرب مستوى نظر منخفض ينطلق الرجل إىل عوامل ختييلية يعيد من خالهلا
حالة االسرتخاء والتحليق يف فضاءات موهومة، وميارس دوره الكشفي يف شق احلدود والتآلف مع معطيات 

، وهذا االستبطان بتجاوز سطحية األشياء )4(»الّالممكن، واخرتاق حواجز املناخات املتاحة ذات اآلفاق احملدودة

                                                                 
حممد : نقال عن. 51ص. 2001، 1رؤيا اإلخراج يف الدراما السينمائية والتلفزيونية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط. التشويق: عبد الباسط املالك )1(

  .262ص. التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث :الصفراين
  .26ص. رجل من غبار: عاشور فين )2(
  .137 - 134ص. مجاليات املكان: غاستون باشالر )3(
  .10ص. املغامرة اجلمالية للنص الشعري: حممد صابر عبيد )4(
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غري أن طاقة . يتحقق إال بإعادة ترتيب املفردات خارج قسرية املقاييس واملواضعاتونظامها االعتيادي مل يكن ل
اليت ) د(تتالشى بقطع املشهد التخّيلي مع اللقطة احلرجة ) ب، ج(التصوير املتجوِّلة واليت عّربت عنها اللقطتني 

اليت معها ) ه(ل اللقطة من خال) أ(عملت على اختزال الفضاء االحتمايل ومّهدت للعودة إىل املشهد األول 
  . عادت الذات إىل واقعها وهي مستندة إىل حجر الزاوية تلتقط اخليبة

ا " ربيعة جلطي"تعتمد الشاعرة  تقنية املونتاج االزدواجي لرفع مستوى توّتر املشاهدين " فتنة"يف قصيد
  :فتقول

  جاء «

  يف العني بريق

  يف اليد ارتعاش ووردة

  ويف القلب حريق

  صديقٔاان : قال

  ! ٔاهال: قلت

  :تعّرث يف صوته مث قال

  ..ٔاان صديق -

    ! سهال -: قلت

  ٔاهداين الوردة مقرا اينعا

  .ولفّته غمية يف الطريق

  حنةل سكرى اقرتبت

  تشهّت ورق الوردِ 

  تٔالٔال ذهُب اجلناح. حفّطت

  حىت اسرتاح 

  مث راح               
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  . )1(» مل يظل ابلورد رحيق

يف املشهد االستهاليل حتاول الشاعرة أخذ ثالث لقطات قريبة جدا قصد اإلمساك بالعمق والتفاصيل       
. كلها حركات لصيقة حبرارة احلب ووهج العاطفة) بريق العني، وارتعاش اليد احلامل للوردة، وحريق القلب(فـــــ 

فمع الغيمة اليت لّفت العاشق يفِقد البعد  وعرب لقطة متوسطة جتمع احلبيبان ُتطرح ثنائية الصوت والصمت؛
إذ ال شيء كالصمت قادر على خلق شعور بالفراغ «التواصلي نسقه مكّرسا الصمت قيمة نابعة من الّصّد 

ولكن غياب الصوت جيعله نقيا . األصوات متنح لونا للفراغ، وتضفي نوعا من الصمت اجملسد عليه. الّالمتناهي
ائيللغاية، ويف الصمت يتمّلك ،  وقد عّمق هذا الشعور احلركة االرتدادية )2(»نا شعور بشيء واسع وعميق وال 

يف التصوير بقطع املشهد األول يف حلظته التوترية والرتكيز على النحلة وهي متتص رحيق الوردة، لتعود بعدها 
رفض واخليبة الذي قوبل عن مشهد ال) حىت اسرتاح، مث راح: (القتناص اللحظة اهلاربة األوىل، حيث كشف القول

  . ما العاشق

وقد عمدت الشاعرة عند تصويرها هلذا املوقف العاطفي إىل املونتاج االزدواجي؛ بإقحام مشهد استثنائي 
بني املشهد االستهاليل واملشهد اخلتامي كي تصعِّد من توتر املتلقي الذي جعلته الشاعرة يتحّسس العامل بعاطفته     

  .لتنتصر العاطفة يف النهاية مث حبواس جسده، 

 الشــــــاعر اجلزائــــــري املعاصــــــر فوظّــــــ :الطــــــولي/ التوليــــــف المتــــــدفق/ المونتــــــاج غيــــــر المرئــــــي -ســــــابعا
ـــــاج التّـــــ ـــــال يظهـــــر القطـــــع مـــــا بـــــني اللقطـــــات؛ فاللقطـــــة الســـــينمائية يف القصـــــيدة هـــــي أخـــــت اللقطـــــة «ق دفّ مونت ف

وإن عمليــــــات القطــــــع الــــــيت متــــــت مــــــا بــــــني الثانيــــــة وهكــــــذا، وكــــــذلك األحــــــداث متواصــــــلة مــــــع بعضــــــها الــــــبعض، 
 .)3(»املتلقي فال يشعر بذلك/ اللقطات مل تكن مرئية للمشاهد

اليت تقول " ربيعة جلطي"للشاعرة " البديل"من النماذج الشعرية اليت متثّلت هذه التقنية السينمائية قصيدة 
  :فيها

  وحيدة..  «

  عىل شاطئ املتوسط

                                                                 
  .102، 101ص. كيف احلال: ربيعة جلطي )1(
  .65ص. مجاليات املكان: غاستون باشالر )2(
  .341ص . توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )3(
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  الطرقاتٔابلع الضجيج الراقد يف حلق 

  ٔاعتذر لٔالرض املغتسةل ابلفرح املعلب

  ٔاجلس

  "احلجر أالسود"ٔاقيس املسافة بني 

  "البيت أالبيض"و                 

  وعىل الرمل

  ٔارمس وهجك املهتم ابلعشق

  واحلمل

  والالكم املوجع

  وعىل خنب الغائبني خلف التكوين

  ٔافرغ مرارة أكيس

  يف فراغات قصائد املدح

  "   العجز"و" الصدر"ٔاحفر بني 

  خندقا يف ٔاحواض االٓلهة

  للعطش الوحيش يف غاابتنا العظمية،

  صورة المرٔاة

  مبنهتـى الضعف تصيل

  وتعيد ٕاجناب الرجال

  ٔاو طفةل

  تكرس زجاج الاحامتل

  . )1(» ٔاو مثل شعيب ال ريب فيه

                                                                 
  .66، 65ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي )1(
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 عن أطياف الشخصية وخفقات داخلي يعربِّ  صوتعن ) وحيدة(يف لقطتها األوىل تكشف القصيدة 
ا شديد الرهاف لقطات  عرباألحداث اليت تسري يف تسلسل منطقي دون انقطاع لتديل مبجموعة من ، والرقة ةوجدا
         على شكل مشهد سينمائي، مبنية على فعل احلركة، وهي نامية متطورة من البداية «ومشاهد جاءت 

واملتوسطة والبعيدة، مشاهد تنبض باحلركة ورسم صورة املكان والزمان  هاية، وتصور عرب اللقطات القريبةوحىت الن
إن تطور األحداث عرب التسلسل الزمين جيعل املتلقي ال يشعر باالنقطاع ؛ فعمليات تركيب . يف تطور األحداث

  انتباه  املخرج أن يلفت/ املونتاج ال تظهر للمشاهد؛ ألن اللقطات املتدفقة ال توحي بالقطع ومل يرد الشاعر
تربز جوانب اليت اجتهت طوليا مع حركية األفعال املضارعة املركزة اليت  )1(»املشاهد عن تطور األحداث/ املتلقي

تبلغ وتعتذر وجتلس وتقيس وترسم وتفرغ وحتفر، وامرأة تصلي وتنجب (وهي على الشاطئ الشخصية من أفعال 
حتّولت فيها اجلمل الفعلية إىل صور شعرية نابضة «ة ، فمع هيمنة الفعل املضارع على مستوى القصيد)وتكسر

ا احلرة املتنوعة املناسبة  )2(»باحلركة والصراع بني عناصر التجربة، فضال عن مالءمة إيقاع القصيدة لتشكيال
دون  للتشكيل الدرامي للحدث املتعايل عن الزمان واملكان، وهذا التكثيف يدعو القارئ إىل أن يأخذ املقطع ككلّ 

  . توقف

ا  عن تثاءب وجه املدينة ذات صباح أسود " ربيعة جلطي"فتعبِّــر الشاعرة  "سالم أيها الرعد"أما يف قصيد
 :بسبب خطر مداهم، فتقول

  غراب عىل املدينة «

  !!! غراب عىل املدينة

  اي ٔاهلها اختبئوا

  ٔاو ال ختتبئوا.. 

  واي جشر البتوال

  ململ جناحيك واجلس القرفصاء

  جنوم السامء االٓمنةواي 

  ال تتعّري هذا املساء

                                                                 
  .344، 243ص. توظيف القصيدة العربية املعاصرة لتقنيات الفنون األخرى: تيسري حممد الزيادات )1(
  .88ص. رواد شعر التفعيلةعند . مستويات األداء الدرامي: لعكايشيعزيز  )2(
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  فالضوء، حني ينرش املوت جناحيه

  ! خطيئة..                 

  ٔاسائكل، اي بدلة، عن ٕاخويت

  اكنوا مخسة

 واكن الفجر سادسهم،

     ! واجلوع الزئبقي ثقيل الظل عىل الباب

 ٔاسائكل، اي بدلة، عن زهريت

  اكنت مجيةل

  واكن الغمي يعشقها

  لعتبة،دم عىل ا

  ٔاخاف ادلخول، 

  .وبوق الرحيل هلع

   ! ما اذلي حيدث يف هذه املدينة الراضية

 ٔاحتسس رٔايس،

  .ال ٔاحد ميكل فروة رٔاسه

  الشارع القانع مزجع

  ككوابيس املرحةل

  .    )1(» ! ال طاعن وال مطعون

إىل اهلالك، وقد رصدت  توّجه الشاعرة نداءها إىل أهل املدينة معِلنة عن اخلطر احملدق الذي سيؤّدي حتما 
ا عرب لقطة بعيدة الغراب  ا حمذِّرة  -نذر الشؤم-كامريا آت من مسافة تضمن هلا بعض الوقت كي متّد صو

اليت تشّكل يف جمموعها  ومندِّدة بالعدوان املداهم، وعليه فقد ُمحِّل النص مبجموعٍة من اللقطات امليزانسينية
                                                                 

  .70، 69ص. شجر الكالم: ربيعة جلطي )1(
 هو تصوير كل ما تقع عليه العني: امليزانسني. 
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بالتواجد يف مكان املستمر حساس خيلق لنا اإلؤثرات الصوتية والضوئية ما املنسجم فيلما سينمائيا فيه من امل
  .احلدث

بني توترات  التوازن واالنسجامغري املرئي من أجل حتقيق  التشكيل املونتاجي وقد اعتمدت الشاعرة على
  التناقضات والفجوات«لتكشف البنية التعبريية هلذا التجميع عن أن ، الشعور الذايت ونبض التجربة اجلماعية

وبطبيعة . والتباينات، هي اليت حتدث االنسجام اجلمايل عند جتاورها، فهي أساس لعبة الشعر، ولعبة السينما
  التفاعليعنصر العناصر يف النص، فهو التشابك  -أما . احلال، هناك عناصر أساسية، وعناصر حتسينية يف النص

التشابك، حيدث االشتباك  وبعد. ن الرتابط، درجة بسيطة يف النصعنصر الرتابط، أل والتشابك عنصر أقوى من
ليس تلخيصا باملعىن السيء للتلخيص، وليس ] وهو[ ...ا أدبيا أمر ويظل املونتاج، تقنية، ومنظورا، ... السائل

من هذا املنطلق فالتوليف  .بتجميع كل املواقف يف إطار نص شعري جديد )1(»اختصارا، وإمنا هو تقنية للتكثيف
  .خالق للفكرةو خالق للحركة، خالق لإليقاع، املونتاجي 

إن استلهام القصيدة املعاصرة تقنية املونتاج من فن السينما؛ باجلمع والتأليف احملكم بني اللقطات اليت تبدو 
ا مرتابطةي الذي هومتباينة يف املستوى الظاهري،  على صعيد التجربة الشعرية  كوِّن برتابطها صورته الكلية أل

  .املتلقيمت هذه اللقطات غري مرتابطة أو أعيد ترتيبها بطريقة أخرى ملا أحدثت التأثري املطلوب يف دِّ للنص، ولو قُ 

سيال صوريا، رفع وترية التوتر لدى اجلزائري املعاصر الشعري  التوسل بتقنيات السينما النصَّ كما أكسب 
وهذا ما يعكسه التكثيف املرئي للقطات املتناثرة على  لوجية يف مضمون اللقطاتئدة سيكو املشاهدين، وبعث فا
النص، وهذا / املشهد جزًءا من التجربة الشعرية للفيلم/ قد غدت التجربة الشعرية للمقطعو . صعيد الزمان واملكان

الوصول إىل القارئ هدفه، بفضل تقنية املونتاج الذي عمل على مجع الصور املتباعدة يف إطار خيط شعوري واحد
ل القراءة العقلية دة، لتتحوّ بكل الطرق املمكنة، حيث استثمر الشاعر اجلزائري املعاصر التقنيات السينمائية املتعدّ 

 .أعطى دفقا للشاعر وللشعر على حّد السواءقد  وهذاإىل قراءة بصرية وإحبار يف اخليال والتشكيل الصوري، 

  
  

                                                                 
 .14، 13ص. قراءة مونتاجية يف أدبية األدب. علم الشعريات: عز الدين املناصرة )1(

  



 

 

    

  
   

 الفصل الخامس

 تداخل الشعر مع الفن السردي
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  تابعساق، التّ على عناصر ثالث هي االتّ  رتكزالذي ي رد مفاهيم خمتلفة تنطلق من أصله اللغويللسّ 
  ".مادة حكائية"وجود  على ساسوهي عناصر أساسية يقوم عليها السرد الذي ينهض يف األ. وجودة السياق

نقل «على  ليكون املفهوم اجلامع ملختلف املمارسات اليت تنهض "ردالسّ " صطلحملجاء اختيارنا وعليه فقد 
بتعريف آخر هو  "الّسرد"على أن . )1(»الفعل القابل للحكي من الغياب إىل احلضور، وجعله قابال للتداول

ا احلدث إىل املتلقيليقدّ ) احلاكي(الطريقة اليت خيتارها الروائي أو القاص أو حىت املبدع الشعيب « فكأّن السرد . م 
ذا املفهوم يعود السّ . إذن هو نسج الكالم ولكن يف صورة حكي رد إىل معناه القدمي، حيث متيل املعاجم العربية و

، األمر الذي جيعله ال ينتمي يف جوهره فقط إىل اجملال األديب، وإمنا ينتمي إىل )2(»مبعىن النسج أيضا إىل تقدميه
  .املكتوبةتلف األشكال التواصلية الشفوية و خم

 السردخطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكاية؛ و  احملكي«ويرتبط السرد باحلكي الذي يقّص حمكيا؛ فــــــ 
على أنه ليس اخلرب أو احلدث الذي يتّم نقله هو الذي يهّم، إمنا الكيفّية  .)3(»هو الفعل الذي ينتج هذا احملكي

ا على تلك األخبار واألحداث هي جوهر السرد وحقيقتهطْ اليت يُ    .لعنا السارد 

فهو ليس ثابتا أو مغَلقا يف  ،)4(»القص عملية أداء أو رواية تعّد مسة مشرتكة يف جتربتنا الثقافية«ا كان مّ ـول
والفنون باعتبارها أرقى هذه األنظمة، فهي تسرد موضوعات  وضعيته وطريقة اشتغاله، ألنه يرتبط بأنظمة عديدة،

روالن "يف كل األجناس، وهذا ما أقّر به  وقضايا سياسية واجتماعية ومجالية خمتلفة، األمر الذي جيعل السرد ماثال
ا . واع السرد يف العامل ال حصر هلا، وهي قبل كل شيء تنوّع كبري يف األجناسإن أن«: يف قوله" بارت وهي ذا

تتوزّع إىل مواد متباينة، كما لو أن كّل مادة هي مادة صاحلة لكي يضّمنها اإلنسان سروده، فالسرد ميكن أن 
مثلما ميكن ) Le geste(إلمياء حتتمله اللغة املنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة؛ والصورة ثابتة كانت أم متحركة؛ وا

                                                                 

   عبد : ، تح2العني، ج: اخلليل بن أمحد الفراهيدي» سرد القراءة واحلديث يسرده سردا، أي يتابع بعَضه بعضا«: مادة سرد" العني"معجم جاء يف
  . 235ص ). س ر د(مادة . لبنان -احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت

  سرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذا تابعه. سقا بعضه يف اثر بعض متتابعامة شيء إىل شيء تأيت به متّ تقدِ : السرد يف اللغة«": لسان العرب"وجاء يف 
  . 211ص). س ر د(، دار صادر، بريوت، مادة 3مج . لسان العرب:  ابن منظور. »وفالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له

تاج : الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين. »إذا تابعه وسرد الصومتابع قراءته يف حذر، : القرآنجودة سياق احلديث، سرد «: والسرد يف تاج العروس
  .186 ص). س ر د(مادة . 1994، 2ط، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، العزيز مطرعبد : تح، 8 ج ،من جواهر القاموس العروس

  .72ص. 2006، 1رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. مفاهيم وجتليات: السرد العريب: سعيد يقطني )1(
  .84ص. 1993حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محّال بغداد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، . ألف ليلة وليلة: عبد امللك مرتاض )2(
  1، طاحلوار األكادميي واجلامعي، الدار البيضاء  ناجي مصطفى، منشورات: تر. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون )3(

  .97ص. 1989
  .107ص. 1994، 1األردن، ط- سعيد الغامني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، عمان: تر. السيمياء والتأويل: روبرت شولز )4(
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، ويف )Légende(هذه املواد، والسرد حاضر يف األسطورة، ويف احلكاية اخلرافية  م من كلّ أن حيتمله خليط منظّ 
  احلكاية على لسان احليوانات، ويف اخلرافة، ويف األقصوصة، وامللحمة، والتاريخ، واملأساة، والدراما، وامللهاة

ويف النقش على الزجاج، ويف السينما، والكومكس، واخلرب الصحفي التافه، ويف ... والبانطوميم، واللوحة املرسومة
ائية تقريبا، حاضر يف كّل األزمنة، ويف كّل األمكنة، ويف كّل . احملادثة وفضال عن ذلك فإن السرد بأشكاله الال

  .دبية فقط، بل ميكن إدراجه ضمن نظرية سيميوطيقية عامةفالسرد ليس حكرا على النظرية األ. )1(»اجملتمعات

وهلذا ملكت القصة لّب الشاعر العريب القدمي فاغتنت قصائده  إغراءه الذي ال يقاوم، -إذن-للسرد 
اليت حتتوي على احلدث واحلوار ووصٍف لألطر املكانية  يف مغامراته الغزلية" امرئ القيس"بالعناصر القصصية كسرد 

يف الضيافة العربية اليت تتجلى فيها كل مالمح القصة واألقصوصة الناجحة من حيث جودة " احلطيئة"والزمانية، و
يف قصائده الغزلية حيث يرّكز على تنامي األحداث وتعّدد األصوات " عمر بن أيب ربيعة"السبك الفين، و
  . وما جنده من نزعة القص يف قصائده اخلمرية" أيب نواس"لتشويق واإلثارة، وصوال إىل والشخوص وا

يف فن اخلرب؛ وما فيه من خلط عجيب بني السرد  الوثيق بني الشعر والسرد إضافة إىل هذا نشري إىل التالزم
حيث ال تكاد ختلو . والشعر، والذي مهد لظهور فن يتحقق فيه تداخل األجناس األدبية بامتياز وهو فن املقامة

وهكذا أصبحت القصة متماهية يف الشعر بفضل مادة . مقامة من أبيات شعرية هي جزء ال يتجزأ من القصة
اللغة هي اللبنة األساسية اليت تصل بني هذين اجلنسني األدبيني يف نسج محيمّي ذو فنية  بنائهما املشرتكة؛ إذ

  .يبقى لكلٍّ منهما أدواته اخلاصة واشرتاطاته الفنية اليت متيزه عن اآلخر -مع ذلك-لكن . عالية

عن قوانني النقاء  وبعد أن تبّنت القصيدة اجلزائرية املعاصر مبدأ نفي احلدود الفاصلة بني الفنون والرتاجع
والوحدة بالتأسيس لكتابة شعرية عابرة لألنواع، انفتحت على اإلمكانات اهلائلة اليت ميِكن أن يتيحها هلا السرد 

وعليه . باعتباره نوعا أدبيا ال يقوم هو اآلخر على معيار ثابت، بل يدخل يف عالقات بنيوية مع جتّدد السياقات
دف إىل  السرد بالنص الشعري، من خالل قراءة بعض النصوص الشعرية، واكتشاف اختبار عالقات «فإننا 

تقنيات السرد اليت استخدمها الشعراء يف هذه النصوص، ملعرفة احلدود الفاصلة بني السرد وأساليبه وبني مفاهيم 
الذين يؤمنون  الشاعرية يف النصوص، وملعرفة مدى التداخل بينهما، وهذا يقودنا إىل فهم الصراع بني أنصار اهلوية

بوجود حدود هلويات األنواع األدبية، وبني أنصار التداخل والتقارب الذين يؤمنون بعدم وجود هوية واضحة للنوع 

                                                                 
ف، جريار جينيت روالن بارت، تزفيطان تودورو : ضمن. حسن حبراوي وبشري القمري وعبد احلميد عقار: تر. التحليل البنيوي للسرد: روالن بارت  )1(

  .9ص. 1992، 1دراسات، منشورات احتاد كتاب املغرب، سلسلة ملفات، الرباط، ط. طرائق حتليل السرد األديب: وآخرون
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ومنه فوصفنا للنص األديب ما هو إال وصف للجنس األديب الشعري يف . )1(»األديب، حيث تتداخل األنواع األدبية
  .تعالقه مع الفن األديب السردي

 علينا االنطالق من وعناصره فإنه يتعّني منهما اشرتاطاته ومطالبه  سنحاول اجلمع بني فنني لكلّ  اومبا أنن
داخل النص الشعري الذي متّدد  للكشف عن حيل السرد وأمناطه وفنونه مفاهيم السرد وإجراءاته ومصطلحاته
واإلجراءات النقدية لكشف النزوع  كما يتعّني علينا االرتكاز على اآلليات. الستيعاب السرد بعناصره املختلفة

     ، إمنا سنأخذ حيث ال منيل مع تيار النقد السردي البنيوي، وال مع تيار النقد السردي املوضوعايت. السردي
  .الشعري لعناصر السردية يف النصما يعيننا على كشف الدور البنائي ل -من هذا وذاك-

ا النوعيةكتشاف تال املعاصرة اقرتحنا قراءة سردية للقصيدة اجلزائرية وقد  من مستويات  هوما تضمّ  داخال
، التالعب بضمائر الشخصيات(، ومنها شعرييف ال السرديز لنتوقف عند عناصر سردية هلا دور بنائي يعزّ  ؛بنائية

من موقع الراوي واملروي له، ووجهة النظر أشكال التلفظات،  .السرد، األحداث، الفضاء املكاين، الزمن بأشكاله
موقعا  يف سرده، على اعتبار أنه حيتلّ  ظهور السارد وحضورهب باالنطالق من قانون سردي يتحّدد )املنظور السردي

:      كما جاءت يف قوله" جريار جينيت"سني تقسيمنا على وضعيات السارد عند مؤسّ  ،ا يف تقدمي املادة احلكائيةهامّ 
وميكن أيضا . إنه احملكي بضمري املتكلم: إحدى الشخصياتميكن للكاتب أن جيعل احلكاية حتكى على لسان «

النوع األول يسمى . سيكون احملكي هنا بضمري الغائب: أن حيكيها على لسان سارد أجنيب عن هذه احلكاية
وجيب أن منّيز داخل النوع . hétérodiégétiqueوالثاين املتباين حكائيا  homodiégétiqueاملتماثل حكائيا 

يف هذه احلالة األخرية ... أو بطال حلكايته... ئيا بني تنويعني، حسب ما إذا كان أنا املتكلم شاهدااملتماثل حكا
متباين  غري ممثل،(عندما حيتل موقعا خارج حمكيه فالسارد  )autodiégétique«)2يسمى السارد ذاتيا حكائيا 

كشخصية حاضرة يف السرد  عندما يظهر السارد، أما "األنا الثانية للمؤلف"قد يكون هو املؤلف الضمين ) حكائيا
انطالقا من هاتني الوضعيتني  فصلنا هذاسنا أسّ فقد وعليه ). ، متماثال حكائياممثالساردا (بضمري املتكلم فيسمى 

                                                                 
  . 197ص. )قراة مونتاجية) (عريات املقارنةالش(يف ضوء . األجناس األدبية: عز الدين املناصرة  )1(

   السردية الداللية اليت تعىن مبضمون األفعال السردية : أفضت العناية الكلية بأوجه اخلطاب السردي إىل بروز تيارين رئيسيني يف السردية، أوهلما«لقد
ا ملظاهر اللغوية للخطاب، وما السردية اللسانية اليت تعىن با: وثانيهما. بروب، وبرميون، وغرمياس: ل هذا التياروميثّ ...دومنا اهتمام بالسرد الذي يكو

بارت، وتودوروف : ل هذا التيار، عدد من الباحثني، من بينهموميثّ . ينطوي عليه من رواة، وأساليب سرد، ورؤى، وعالقات تربط الراوي باملروي
الداليل : من معطيات السردية يف تياريهاوشهد تاريخ السردية حماولة للتوفيق بني منطلقات هذين التيارين، إذ سعى جامتان وبرنس إىل اإلفادة . وجنيت

، املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم» واللساين، والعمل على دراسة اخلطاب السردي بصورته الكلية
  .9، 8ص. 2008األردن،  - والتوزيع، بريوت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان

  .  103، 102ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: وآخرون جريار جينيت  )2(
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 وجهة النظر مع حتديد )صيغه(مظاهر السرد وأمناطه تني ميكن أن حيتّلهما السارد يف سرده، واقفني عند اللّ 
  .إىل وضعية السارد ومظاهر حضورهباعتبارها جهازا سرديا يوصلنا 

فإنه وبفضل اإلمكانات اليت أتاحها  أحد املباحث الرئيسية املكّونة للخطاب السردي، ا كان الزمنمّ ـول
وعليه فإننا سنقف عند  الزمن . نا خطابيا للنص الشعريالسرد ملختلف األنواع الفنية، صار الزمن السردي مكوّ 

ليس بالزمن  -يف مدونتنا الشعرية-السردي كأحد أشكال التداخل بني الفنني، على أن الزمن الذي سنستجليه 
، وإمنا نقصد هاهنا الزمن الفيزيقي )الزمن الذي يشّكل رؤية وموضوعا(الكرونولوجي الذي يشّكل أطروحة فلسفية 

تلف أشكال الّتنافر بني ترتيب القصة وترتيب البنيوي؛ الذي يرتاءى يف بنية القصيدة السردية كناتٍج عن خم
وهي  ).اإلبطاء، واإلسراع(، والسرعة السردية )االسرتجاع، واالستباق(ز يف ذلك بني احلركة السردية احلكاية؛ ومنيّ 

ا للزمن الداخلي للشخصية الساردة   .أزمنة خارجية ختضع يف عالقا

  
  
  

                                                                 

   قان بصورة السارد، لذلك مقولتان تدخالن فيما بينهما يف عالقات وطيدة، وتتعلّ «) الصيغ(يذهب تزفيطان تودوروف للقول أن املظاهر واألمناط
ا إدراك القصة من طرف السارد«هلذا مييز بني املصطلحني فيقول إن مظاهر السرد . »مييل النقاد إىل اخللط بينهما أما أمناط . تتعلق بالكيفية اليت مت 

ا ا السارد القصة ويقدمها لنا  : تر. مقوالت السرد األديب: تزفيطان تودوروف. و ذاكطبقا هلذا املنظور أ» السرد فهي تتعلق بالكيفية اليت يعرض لنا 
  .63، 61ص. طرائق حتليل السرد األديب. فؤاد صفاو احلسني سحبان 

 )يف جمموعها تعين املوقف«هي مصطلحات ) املنظور، وجهة النظر، نقطة الرصد، الرؤية السردية، زاوية الرؤية، البؤرة، التبئري، حصر اجملال، املوقع :
  تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق: آمنة يوسف. »من واقعه املعيش أو من عامله احمليط، بكل ما فيه من أحداث وعالقات) الكاتب(وائي موقف الر 

  . 45ص. 2015، 2لبنان، ط-املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت

إىل العامل الذي يرويه، وعلى الكيفية والطريقة يف السرد اليت يبّلغ من خالهلا د رؤيته ز على الراوي، الذي من خالله تتحدّ ها مصطلحات تركّ وهي كلّ      
- مسرحية-تشكيلية-قولية: هو مصطلح عابر لألجناس الفنية، إذ ميكن التماسه كعابر للنوعية يف فنون عديدة«الرؤية و . ملتلقيأحداث القصة إىل ا

موقع "ميكن أن خيضع لتوصيف أنه  -وبشكل عام–ناسب وطبيعة الفن الذي ينتمي إليه، لكنه ة، تتخذ هذا املفهوم أشكاال عدّ إخل، ويتّ ... سينمائية
أيّا  . التفرد والعمق - يف خمتلف األجناس–وتلك الرؤية هي اليت تضفي على األعمال . ، واملقصود بالرؤية هنا ليس الرؤية البصرية بل الرؤية الفنية" للرؤية

مؤمتر أدباء  .األحباث. اخلطاب ووجهة النظر مفهومان أساسيان يف نظرية السرد: عبد العزيز موايف. »حركية -هنيةذ -بصرية: كانت طبيعة تلك الرؤية
  . 320ص. 2008، 1، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط23، الدورة »أسئلة السرد اجلديد«مصر 

التخييل، الرسم التصويري، السينما، وبدرجة (ط بالفنون التشخيصية صنف مرتب«مالزمة لكل خطاب تشخيصي  - حسب تودوروف-و رؤية السارد 
أيضا فعل التشخيص يف صوغه، سواء يف حالة اخلطاب التشخيصي أو يف فعل التلفظ يف  ؛ وصنف خيصّ )املسرح والنحت واهلندسة املعمارية: أقل يف

عبد : مفاهيم سردية تر: تزفيطان تودوروف. طلح عابر لألنواع الفنيةهلذا فهو مص» رؤيا السارد مالزمة لكل خطاب تشخيصي. عالقته مع امللفوظ
  . 129ص. 2005، 1الرمحان مزيان، منشورات االختالف، اجلزائر، ط
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  الحدث(والمنظور، وتجليات الصيغ . السارد الضمني/ المؤلف: المبحث األول
  .في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة) الزمان، المكان، والشخصيات        

هذه األنا حسب  ،)1(»خارج عنه »أنا«إن السرد ليس سوى تعبري عن «للقول " روالن بارت"يذهب 
هذا الكاتب الضمين ... لألقنعةك لكاتب خمتٍف يف الكواليس، أو حمرّ الصورة الضمنية « هي "جريار جينيت"

خيتلف دائما عن اإلنسان الواقعي، مهما كان تصورنا حوله، وخيلق نسخة سامية لنفسه وهو خيلق عمله 
  م غالبا صورة عن اإلنسانهذه األنا الثانية تقدّ . »األنا الثانية«له كنوع من االعتقاد بوجود كاتب نؤوّ )... األديب(

    فالسارد الوحيد . )2(»الصفاء، أكثر معرفة، وإحساسا وحساسية مما هو يف الواقعمن الدقة و  على مستوى عالٍ 
  )3(»مبساعدة عناصر احلكاية املنقولة إلينا«هو األنا الثانية الضمنية اليت خيلقها الكاتب خالل حمكيه  -حسبه-

  .وبالتايل فالسارد الضمين ومهي ال واقعي، خيايل ال حقيقي

السارد ليس «ع بالوعي ووجود احلياة فيجزم بأن املؤلف هو شخص حقيقي يتمتّ " مرتاضعبد امللك "أما 
 )4(»إال مؤلف النص السردي، قبل كل شيء، وهو مؤلِّف مباشر، ال ضمين، وحقيقي ال ومهي، وواقعي ال خرايف

ف يّتخذ له أقنعة إن املؤل...يظل حاضرا يف العمل الروائي؛ فهو الذي يهندسه، وهو الذي ينسجه ويدجبه«ألنه 
  فهو... خمتلفة يف الكتابة الروائية تِبعا للتقنيات السردية اليت يتبّناها، وتِبعا للضمائر اليت يستعملها من دون سواها
فأي ... مثال، حني يصطنع ضمري املتكلم يف سرد عمله يستحيل يف احلقيقة إىل شخصية مركزية، وإىل سارد 

متخفٍّ وراء السرد؛ فهو حاضر بقوة؛ فهو يشبه املخرج السينمائي؛ فالساذج وحده قارئ مستنري يدرك أنا ملؤلِّف 
هو الذي يتعامل مع شخصيات الشريط السينمائي دون التفكري يف املخرج الذي كان وراء كل حركة، وكل 

الل لكن الذي يَفَهم العمل السينمائي يرى املخرج من خ... صوت، وكل لقطة مثرية وغري مثرية يف الشريط
هذه األنا قائمة حىت « :حني يقول" صالح فضل"ويطاوعه يف ذلك . )5(»أنه هم، وهم هو... املمثلني واملمثالت

درامي، إذ أنه سرعان ما تتخّلق عرب النص لوحة ضمنية ملؤلف يظّل  يف تلك الروايات اليت ال يوجد فيها أي راوٍ 

                                                                 
  .26ص. طرائق حتليل السرد األديب. التحليل البنيوي للسرد: روالن بارت  )1(
  .42، 41ص .نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )2(
  .42ص. املرجع نفسه  )3(
  .208ص. 1998، ديسمرب 240: عالكويت، عامل املعرفة،  إصدارات. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )4(
  .207ص. املرجع نفسه  )5(
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هو الذي يكتب نصا سرديا مؤلَّفا من  -ببساطة- املؤلف وعليه إن . )1(»خلف املسرح ، كمدير له وموّجه حلركته
ا السردية من شخوص وأحداث وزمان ومكان، يعتين بفضائها الطيبوغرايف عدّ  ة حكايات، يضع كل مكونا

  .شكٍل سردّي حمدَّد والتخييلي وجيهد للتعبري عنها بلغته اخلاصة يف إطارِ 

املعاصرة ال تعيش الثبات وال ترضى باملثال واجلامد واملعيار الفين الثابت ا كانت الكتابة الشعرية اجلزائرية مّ ـول
لتتخطى املوجه اجلنسي يف موقع ال يتم إجناز الفعل السردي إال  فقد زحزحت احلدود الفاصلة بني الشعر والسرد

؛ "امللك مرتاض عبد"ى يف متظهرين اثنني حسب ما حّدده ؛ والذي يتجلّ للمؤلف "األنا الثانية"من خالله، هو 
فهو السارد من اخللف يف الشكل السردي القائم على استعمال ضمري الغائب، وهو السارد احلاضر يف سرده «

وعليه فإننا سنقف على متظهرات السرد يف مدونتنا املختارة انطالقا من . )2(»لدى استعمال ضمري املخاطب
ونتوقف عند ) من يرى؟ ومن أي موقع؟(املنظور السردي  هاتني الوضعيتني؛ نتبّني موقع الراوي ووجهة النظر من

الشخصيات، الزمان، املكان : منهاو  ،يعزز طبيعة الكتابة الشعريةالذي بنائي ال هامالمح وعناصر سردية هلا دور 
  .وطبيعة اللغة املستخدمة يف إجناز الربنامج السردي للنص الشعري ،احلدث

  ، وتجليات عناصرالمنظورو الوضعية  .فالسارد من الخل/ المؤلف: المطلب األول
  .السرد في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة                       

؛ فاملؤلف "الناظم اخلارجي" ــــ ب" سعيد يقطني"أمساه خارج احلكي،  - السارد من اخللف شكل سردي برّاين
لذلك يكون املنظور برانيا وعمقه . املبأر من اخلارجيكون املبئر برانيا، ويقدم ... يروي قصة غري مشارك فيها«

مومها املتلقي بأنه ذا الدور االستعاري الذي يقوم به  يظهر الشاعر ساردا مستلذا ؛ ويف هذه الوضعية)3(»خارجيا
يعتمد على ، ومبا أنه غري ممثل فهو  السرد بنفسهيتوّىل املعرفة يف معظم األحيان،  ، فهو كّليُّ املؤلف الواقعي غري

ل علًنا يف مسار األحداث فهو يصف متخفيا وال يتدخّ . حىت يتمّكن من اخرتاق وعي شخصياته" ضمري الغائب"
  ممكن لصاحل احلكاية فحينما خيتفي الراوي وراء األحداث، ويتوارى إىل أقصى حدّ «فيجيء السرد بذلك شفافا؛ 

                                                                 
  .264ص. 164: عامل املعرفة، الكويت، ع إصداراتبالغة اخلطاب وعلم النص، : صالح فضل  )1(
  .208ص .حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )2(
. 1997، 3املغرب، ط -لبنان، الدار البيضاء -، املركز الثقايف العريب، بريوت)التبئري -السرد - الزمن. (حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني  )3(

  .311، 310ص
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يظهر السرد الشفاف الذي جيعل األحداث تعرض نفسها دون أن يشعر املتلقي بوجود الراوي كوسيط سردي بينه 
  . )1(»وبني األحداث املتخيلة

  مستوى لفظي مباشر: خطاٌب سردّي مؤطّر عرب مستويني" عز الدين ميهويب"للشاعر " احلقيقة"قصيدة 
  :ل، يقول الشاعرائي املتخيّ ومستوى آخر ينبثق عن األول هو املستوى احلك

  :نظر السلطان يف املرآة يوما مث قال «

  »!آه ما ٔاصغرين «

  ..قال هل احلاجب يف خبث

  !ولكنك اي موالي يف جحم اجلبال

  !ٔانت لو تدري ملا ٔارهقَت عينيك بأعباء السؤال

  ..حضك السلطان ٔاعواما وقال

  !..آه ما ٔاكربين

  اجلبال وما ٔاصغر هاتيك: قال هل احلاجب يف خبث

  ..                                       ما ٔاوخس هذا القرص: قالت املرآة

  ما ذنيب ٕاذا اكنت ممالييك وتيجاين                       : قال القرص

  !عتيقه

  ٕاين ٔاملس أالشـياء يف مصت سوى: قالت املرآة

       . )2(» !خيط احلقيقه

م أكثر من غريه املؤلف هو الذي يتحكّ «تستفيد هذه الكتابة من املبىن الشفاهي القدمي، حبيث يظهر أن 
مما تعلمه يعلم أكثر فهو السارد من اخللف ذو الرؤية اخلارجية،  ،)1(»يف السنن الذي يتقامسه مع املستمعني إليه

  ).السلطان، احلاجب، املرآة، القصر(الشخصيات األخرى 

                                                                 
   األردن -، املؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )1(

  .177ص. 2008دط، 
  .55ص. ملصقات: عز الدين ميهويب  )2(
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ا املنفتحة و األصوات واألصوات املقابلة فيتوتّ  تتشابك عنصر السرد يف  يربزر إيقاع القصيدة وتتعقد دالال
ولتفعيل هذه احلركات  .افرتاِض حوار لغوي وصوري وإيقاعي وداليل على شكل حلقي يفضي بعضها إىل بعض

اليت ) قال، قالت(يف أفعال احلكي  السردية فإن للمؤلف عالماته اخلاصة، يذروها على امتداد عمله األديب حمددة
د كل صوت  على صوت آخر، ليتحدّ  م صوت كل شخصية كردٍّ يشري عربها السارد إىل رواة مقّنعون، حبيث يتقدّ 

ا على مطمحه الداليل «كإعادة إنتاج وكـــــــتكثُّف اجتماعي أيديولوجي  ميتلكها السارد الضمين ويدر
  . )2(»والتعبريي

  من خالل احلركة العمودية بعرض املوقف واملوقف اآلخر احلوارية باعتمادها املفارقة كأساس بنائيٍّ أما اللغة 
ا ما تفتأ تنتهي بكسٍر خلطّ   ومن خالل البوح السري بوساطة التورية واملواربة والرتميز واإلحياء عن حكاية ما، فإ

  .ب املقاصد املباشرة لألحداث إىل نقيضهاقلَ فتُ  ينقلنا فجأًة إىل وعي خمالف وحالة مغايرة، احلكي على حنوٍ 

وباعتبار الفكاهة السوداء سخرية ُمرّة، فإن إيقاعها يزداد حضورا كّلما بالغ الراوي يف عرض األصوات 
صل احلكاية احلقيقية هي اخللفية املمثَّلة سرديا، يتّ  ، على أناألخرى لفضح سطحية العالقات بني احلاكم واحملكوم

صل اآلخر بباطنها املأساوي الذي يزداد حّدة مع صوت اهر األحداث؛ وهو الفكاهة والسخرية، ويتّ أحدمها بظ
املرآة، وهو الصوت الفاضح الذي تكاد معرفته تتساوى مع معرفة املؤلف الضمين، غري أن هذا األخري هو الوعي 

  . الكلي هلذه احلكاية

فال ميكن للسرد أن يلغي نفسه، وهو صادر عن سارد غري  -للشاعر نفسه-"الدفرت"أما يف قصيدة 
ا أمّ ) أفاق، الطفل، ميوتون(ص وغري ممثل، وشخصيات غري موصوفة بالقدر الكايف كشف عنها قول الشاعر مشخّ 

ظر منسجمة وجهة نالسارد ل هي األخرى غري واضحة، ومع ذلك استعمفاملسافة بني السارد وبني شخصياته 
  :ت عنه من خالل التمظهر السردي حىت ال حيطم اإليهام بالواقعية، يقول الشاعرأطّرت احلدث وعربّ 

  ٔافاق عىل قطرة من دم                               «

  وعىل جثة نسيت ٕامسها                     

  ٔافاق عىل ورقه

  رمس الطفل يف صدرها مشـنقه

  ميوتون لك صباح
                                                                  

  .29ص. طرائق حتليل السرد األديب. التحليل البنيوي للسرد: روالن بارت  )1(
  .63ص. 1987، 1حممد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: تر. اخلطاب الروائي: ميخائيل باختني  )2(
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  ولك مساء تعود اخملازي

  ..ميوتونَ 

  ..والطفل يسأل عن دفرت الرمس

  .  )1(»صار جسّال لتدوين لك التعازي

يعّرب من ) صار(عند فعل الصريورة  من خالل مؤشرات زمنية ليستقرّ  ميضي الشاعر بسرد جزئيات الصورة
  الذي اكتسب عند امتزاجه بالصورة كثريا من الثباتخالله عن التجرد الزمين بفعل ال إنسانية احلدث اإلجرامي 

ونفسية السارد؛ الذي يعيش انشطارا على أكثر من مستوى لعل " الطفل"يبقى معّلقا بني الواقع اخلارجي وذهنية ل
  . أبرز جتلياته حكي األفعال من موقٍع مغلٍق انعزايلٍّ يسمح له بالتخفي واملراقبة من مسافة بعيدة

ا تلتقط احلدث فاملكان فيها ثابت مفتوح، عني السارد كعني " البئر"أما قصيدته  الكامريا متاما من حيث أ
  :"عز الدين ميهويب" ، يقول الشاعر"الرايس"سع على مأساة تتّ من مسافة متوسطة ما تكاد تقف عنده حىت 

  الطفل يفتش عن يده                         «

  أالم تفتش عن طفل ٔالكته النار

  الطفةل تسأل عن ٔاّمٍ يف مصت ادلار

  .            )2(» ..العنوانٔاعطتين » الرايس«

قارئ هذا النص الشعري سيجد نفسه متاما مع شخصيات غّيبتها قوى خارجية مغتِصبة، أما العني الساردة 
ا لغة أكيدة، حامسة، حاضنة كل شيء«فقد راقبت احلدث وألـّمت بتفصيالته لتعّرب عنه بلغة شعرية  . كأ

وميارس مبدأه اإلنساين بأن يرصد بأمِّ  )3(»ليبصر الشاعر، يفهم ويتأمّ وبواسطتها، عن طريق أشكاهلا الداخلية، 
  .عينه مأساة أمٍة، عرب عرض لقطات ترتاتب دالليا وزمنيا يف مسار سردي أفقي تتتابع فيه األحداث وتتطور

ور يقوم بدالّتخّفي لصاحل احلدث ل" عز الدين ميهويب"الشاعر / أتقن املؤلف الضمين" الليل"يف قصيدة و 
  :السارد للحقائق عرب مقوالت حتّرره من رتابة السرد احلكائي الكرونولوجي، يقول الشاعر

  

                                                                 
  .29 ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
  .55ص .املصدر نفسه  )2(
  .58ص. اخلطاب الروائي: ميخائيل باختني  )3(
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  من ثقب الباب                                           «

  يطل غراب                                                    

  ..عنقاء املوت حتط عىل جشر اللميون

  الصمت جنون

  فتنكرس أالجفان       

  »!املوت.. ال غالب ٕاال «

  »!ال يشء سوى الغفران«

  .  )1( »ومصت الليل جفيعه          

. اخلرب يف هذه القصةعلى  عن طريق الومضة الكثيفة اخلاطفةأطلعنا السارد غري املمثل ذو الرؤية اخلارجية 
اإلحالة على نسق ضمين من «بـــــــمّرره السارد حتت رقابته الصارمة وملا كان احلدث هو مركز البنية السردية، فقد 

ه النص السردي خبرق النواميس والقواعد العقلية واالسرتاتيجيات البنائية والداللية اليت توجّ  )2(»الوحدات والقواعد
ليدِخلها ضمن الثقافة بعنف  بإبعاد اللغة عن مستواها الداليل السطحي املألوف وكسر أكرب نواياها املألوفة،

هو ) الليل(هو رمز للمرارة، ) شجر الليمون(هو رمز للموت واخلطر احملدق، ) الغراب(فــــ  الشعبية للمسرود له؛
على شجر الليمون هو رمز للموت، أما جتّدده وانبعاثه بعد  عندما حيطّ  رمز لآلالم والفجائع واخلوف، العنقاء

فهو ) تنكسر األجفان(أما االحنراف السردي يف منتصف القصيدة . وت والفجائعد املاملوت فإنه حييل على جتدّ 
  ).فجيعه( عنه الحقا اللفظ حدث يقودنا إىل احملذوف الذي توحي به اللحظة السردية القائمة والذي عّرب 

                                                                 
  .9، 8ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس   :عز الدين ميهويب  )1(
  .10ص. طرائق حتليل السرد األديب. التحليل البنيوي للسرد: روالن بارت  )2(

  العنقاء طائر خرايف وصفه فيليب دوثان  :العنقاء)philip de thaun( نورمندية يف القرن - يف كتاب طبائع احليوان الذي كتبه باللغة األنكو
طائر بالغ األناقة والرشاقة؛ يوجد يف بالد العرب، يشبه البجعة يف شكله؛ وليس إلنسان أن يضرب يف األرض حبثا ليجد آخر «: يليالثاين عشر كما 

أجله يروح جيمع األحطاب، ونادر البخور وطيب العطور؛  بدنوّ  وإذ حيسّ ... مثله؛ فهو األوحد يف العامل، أزرق تشوبه محرة، يعيش مخسمئة سنة ويزيد 
، فيفرش جناحيه عليها راضيا؛ فتحرتق هذه من تلقاء نفسها وتستحيل )من السماء(خذها أوراقا فيفرتشها حىت يبعث شعاع الشمس فيها طهور النار يأ

مه الثالث وبفعل نار البخور وطيب البلسم، بفعل احلرارة واجلوهر يكتسب الرماد عذوبته وهذه طباع هذا الطائر، كما تقول الكتب، فإنه يف يو . ارماد
حدة و عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات ال: االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث، تر: سلمى خضراء اجليوسي. »يعود إىل احلياة من جديد

  .808ص . 2007 ،2لبنان ط -العربية، بريوت
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إن أعلنت عن حكايتها قبل الشروع السردي يف احتواء األفق التكويين «إن هذه القصيدة الرمزية، و
للحكاية، فإن احملكي تنّكر للحكاية كانشغال وحيد سرديا، وكسر الربنامج التعاقدي بني الكاتب والقارئ وخرق 
السرد أفق انتظار القارئ، دون أن حيدث شرخا يف القراءة أو يتعّطل فعلها، بل حّول القراءة إىل ممارسة إنتاجية 

ا بل تدخل ضمن السرد التخييلي ورؤيا العامل ال توجد يف  )1(»للنص من خالل إنتاج حكاية غري مرئية   .ذا

يدفع باحملكي ليقدَّم من ، عنها ل، خارج عن نطاق عامل احلكاية، أجنيبّ غري ممثّ  "احللم"قصيدة السارد يف 
. ممكن لصاحل احلكاية االختفاء إىل أقصى حدٍّ ... ميكن للعملية السردية« تلقاء نفسه طبيعيا وشفافا؛ حيث
، يعُربه مباشرة ليجد نفسه داخل األحداث شفافوسيشعر وكأنه إزاء سرد ... حينئذ سينسى القارئ وجود السارد

  :ماثلة أمام مرآه، يقول الشاعر  )2(» »واقعية«سيشعر وكأن هذه األحداث . املستحضرة
  د يوسف حضكته املنسـيةيتوسّ  «

  ..يف الشارع

  حضكة يوسفالشارع يبحث عن 

  ..يف املقهـى

  ..»التلفاز«النادل يكرس ٔازرار 

  ويبصق يف وجه احلامل تعزية وبقااي دار همجوره

  ..  تتكرس ٔاشـتات الصوره

  حيملها النادل

  .. تتشلك صورة يوسف

  يطلع يوسف من ورق النعناع

  مقر أالشـياء احللوة يف السوق يباع

  ..  مئذنة تهتجى صورة يوسف

  يتثاءب ظّل الزيتون                                  

                                                                 
  .28ص. »أسئلة السرد اجلديد«مؤمتر أدباء مصر . األحباث. السرد اجلديد وحتوالت اشتغال املفهوم: زهور كرام  )1(
  .98ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )2(
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  مبحوحه                         »الرايس«عنادل طفل 

  ..ينام الناُس 

    .)1(» !مذبوحه» حوٍش «وتصحو جاممج 

قّدمت احلكاية رؤيا مغايرة ملفهومي املكان والزمان بأن شددت على الوتر النفسي من خالل التنديد بأحد 
هذا اجلو املشوب بالتوّجس والقلق واألمل  ويف ظلّ  .القمع وانتهاك احلقوق اإلنسانية باالغتيال ذًحباأساليب 

لكسر األلفة املعتادة، ومن مث اخلروج من املعتاد إىل «وانتظار املوت ميّهد الشاعر لالحنراف الداليل الذي يعمد إليه 
             .)2(»املوت واحلياة، حيث يبين النص فلسفته ويتبناهاغري املعتاد، وهي املفارقة األبدية اليت تتشّكل بني 

أما هنا فالشارع . الشارع باملعىن الطبيعي هو مسرح للحركة والتغري واستقبال اآلخر وهو مكان عام مفتوح«فــــــــ 
؛ وهي فضاء انتقايل )املقهى(سوى إىل فضاء مكاين مغلق هو  )3(»مظلم صامت منقطع ال يفضي إىل شيء

عونة والعنف، حتمل طابعا سلبيا يشي مبا يعانيه الفرد من لة، هي حلبة للرّ حتيل على قيم ختريبية متأصّ «بامتياز 
ميش وعطالة فكرية مزمنة   . )4(»ضياع و

وتشظي األنا، بل وَتواريها خلف عن الضيق واخلذالن «يف هذا املكان فهو تعبري  )التكسر(أما فعل 
ا من اسم ومرجعية تارخيية ويف أحيان  ا لتعّلقا ضخامة احلدث السردي ومأساويته، مما يؤّدي إىل تقزمها وفقدا
أخرى الوصف املادي، وال يبقى منها إال صدى لشخصية ُغيِّبت متاما حتت ضغط احلدث احلكائي الذي مارس 

  .كي ينفتح القص على أفضية مكانية )5(»صية يف دائرة التهميشفاعلية عالية مّهدت لوضع الشخ

ق صورة الغياب لتتعمّ . كينةلم والسّ د للسِّ ر موٍح عن اخلطر املهدّ فهو مؤشّ ) تثاءب ظل الزيتون(أما 
فتصوير الصمت تصويرا طباعيا من ..) ينام الناس(واحتماالته القائمة أبدا يف املشهد الشعري مع قول الشاعر 

                                                                 
  .13 -11ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
  .370ص. »السرد اجلديدأسئلة «مؤمتر أدباء مصر  .األحباث. الشعري يف السرد/ السردي يف الشعر: حممد الضبع  )2(
جملة ، )العلوم اإلنسانية(أحباث البصرة . لنازك املالئكة» اخليط املشدود يف شجرة السرو«البنية السردية يف قصيدة : أزهار فنجان صدام اإلمارة  )3(

  .35ص. 2012، 3: ، ع37: مجتصدر عن جامعة البصرة، 
. 1990، 1لبنان، ط - املغرب، بريوت -، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروئي : حسن حبراوي )4(

  .94 - 91ص
. 2013، 1األردن، ط- دراسات يف املتخيل السردي العريب، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان. شعرية احملكي: فيصل غازي حممد النعيمي )5(

  .157ص
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تأكيدا  )1(»هو أشبه مبحطة إيقاعية توحي بانتقال احلدث الشعري من مستوى إىل آخر«خالل ترك نقاط مكانه 
اخليوط األوىل لتلتقي عند حلظة االغتيال  ة حمذوفة جتتذب كلّ لدور القارئ يف التفاعل مع النص؛ وهي حمطة سردي

  .  !)مذبوحه »حوشٍ «وتصحو مجاجم " (احلوش"د هو  يف مكان حمدّ 

إلجناز برنامج السرد ) هو(يّتخذ الراوي على مستوى التلفظ ضمري الغائب ف" كاليغوال"يف قصيدة أما 
للمراقبة يف الوقت الذي ينقل بواسطة اخلطاب سلسلة من أفعال وذلك حيفظ له املسافة املطلوبة . داخل القصيدة

  :"عز الدين ميهويب" يقول الشاعر ،السرد
  عىل فرس من خراب                       «

  ..                                  جييء

  عىل رٔاسه بومة                              

  وعىل جفنه خنجر وغراب

  ..مل يكن مثلنا

  عاشقا للورود

  فاحضا للصباح اذلي ال يعود

  مل يذب فرحة يف العيون اليت التحفت حزهنا

  ..اكن شيئا من املوت

  وامليتون شهود 

  نيس الناس من خوفهم امسه

  »عيل«ٔاو » صاحلا«مل يكن 

  يصيل عليه النيب -مثلام يزمعون-مل يكن 

  مل يكن ٔاي يشء

  ..»اكليغوال«واكن امسه 

                                                                 
 ).العلوم اإلنسانية(جملة أحباث البصرة  .لنازك املالئكة» اخليط املشدود يف شجرة السرو«نية السردية يف قصيدة الب: أزهار فنجان صدام اإلمارة  )1(

  .38ص
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  من ادلم يقتات

  ..ن سـيدة بقرتمن بط

  من بقااي صيب 

  خياف العصافري والشمس واليامسني    » اكليغوال«

  ويعشق هذا اذلي حيمل احلزنَ 

  يف لك حنيْ 

  ..لوحُته» احلوش«ويعلن ٔان غدا يرمس 

  ويؤجل طفل املدينة فرحتَه

  اللعنيْ » اكليغوال«

  خيئّب سوءته

  :ويوّدع درشته ويقولُ 

  .                      )1( » »عىل موتة تصبحنيْ «

وليس له أي عالقة مباشرة «خارج عن نطاق عامل احلكاية  - كما يبدو-إن راوي هذا املسرود 
ض أن يكون هو الكاتب ذاته، وهو يوظف ضمري الغائب هنا كي يعزل النص فرتَ بشخوصها، ولذلك فإنه يُ 

شخصية «وبالتايل فهو ، )2(»ة عنهمالروائي عن السارد الذي يرصد حركات شخوصه ويعرف كّل صغرية وكبري 
من الرؤية الكلية، غري أن  متّكنهخارج النص  تقع يف منطقة )3(»مركزية، مزودة بطاقة فيزيقية، وذهنية، وروحية غنية

     يف العبارة ) النحن(اليت اندجمت مع ) أناه(هذا السارد بعد أن أثقلته التوترات الدرامية مل يتمّكن من إخفاء 
عبارة عن حركة سردية عملت على تغيري وجهة النظر ) مثلنا(؛ فضمري مجع املتكلمني املتصل يف ..)لنامث مل يكن(

  .حنو السارد باعتباره مستحضرا بوضوح ومتماهيا يف اآلخر

الذي يعمل كموجه قرائي استشرايف يهّيء " كاليغوال"كما يتقن السارد نسج خيوط السرد بدءا من العنوان 
                                                                 

  .75، 74ص .كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
  - أبو ظيب للثقافة والرتاث، دار الكتب الوطنية، أبو ظيب يف السرديات العربية اخلليجية املعاصرة، هيئة. مساءلة النص الروائي: الرشيد بوالشعري  )2(

  .129ص. 2010، 1طاإلمارات العربية املتحدة، 
  .205ص. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )3(
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حيث يستعري الشاعر واقعة تارخيية، من خالل إبراز رموزها، ويتجه إليه باخلطاب بصوته « ليتسّلم قصا،املسرود له 
لُيسِقط من خالل حماورته مهوما معاصرة، فيكون صوت الشاعر طاغيا؛ وشديد  - أي صوت الشاعر الراوي-هو 

ي العليم الذي يؤّجل ويقّدم ويوقف القرب من احلدث املروي، ألنه يقوم بسرد موضوعي خارجي، له فيه دور الراو 
  .)1(»السرد حيث يشاء

زة حممَّلة باملعاين املادية يئات سردية مرمّ " عز الدين ميهويب"هو مركز جذب للشاعر  "كاليغوال"فــــ 
بظالله إىل الزمن احلاضر، وخمتَزلة يف حبكات هلا أثر داليل تعجز عنه املباشرة والتقريرية  للموت الذي يشعّ 

) سياقية(ال ينتزع منها رمزا ليقذف به يف سياق معاصر واضح الداللة؛ بل حيافظ على «والغنائية الصارخة، حبيث 
ا(و) زمنيتها(الواقعة كلها، و ر الراوي وصوته، لكنه يقوم يف حقيقة ، ويرويها من اخلارج متقّمصا دو )شخصيا
  بني سياق الواقعة املستدعاة واملستحضرة شعريا -بذكاء ودون مباشرة- قوية، مياثل فيها ) استعارة(األمر، بعملية 

يف بنائها التشكيلي  "قصيدة الواقعة التارخيية"لتصبح  )2(» ...وبني اللحظة احلضارية الراهنة يف حياة الوطن
 - من وحشية ودمار "الغرنيكا"ما حدث يف -أساس الذهاب واإلياب بني زمنية الواقعة التارخيية قائمة على 

  أي بني النص ومرجعه كخلفية تارخيية -باجلزائر العاصمة "الرايس محيدو/ ""احلوش"جمزرة -وبني اللحظة املعاصر 
  .  من أجل أن حيمِّل النص اجلديد دالالت أعمق ويعطيه فسحة النمو والصعود حنو مقصده

د ظهور السارد يف حمكيه وفق من خالل متظهرات السردي يف الشعري من زاوية التبئري اخلارجي؛ يتحدّ 
ع احلكي من تم تتبّ ي الذايتففي السرد «الرؤية من اخللف لصاحل احلكاية فيأيت السرد شفافا، لكنه يبقى ذاتيا؛ 

                                                                 
  .236ص . األمناط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة. مرايا نرسيس: حامت الصكر  )1(

  جرمانيكوس"فقد خلعه عليه جنود أبيه ) احلذاء الصغري(أما كاليغوال؛ أي ". جايوس قيصر جرمانيكوس"إمرباطور روماين امسه األصلي «: كاليغوال "
إصابته مبرض منذ حداثته وهو طفل يعيش مع أبويه على ضفاف الراين وكان يرتدي احلذاء العسكري الطويل، يسود االعتقاد أنه فقد صوابه بعد 

ا بضربة واحدة، وق يل كذلك شديد، اتصف بالقسوة واالستبداد العنيف، ويروى أنه أعرب عن أسفه ألنه ليس للناس مجيعا رقبة واحدة ميكن اإلطاحة 
قام أحد نواب الشعب الروماين أنه عّني حصانه عضوا يف السنات، ورشحه بتويل القنصلية، اشتهر مبعاداته لليهود وحاول أن يشّيد متثاال له يف معبدهم، 

  2، دار اجليل، بريوت، القاهرة، تونس، اجلمعية املصرية، ط3املوسوعة العربية امليّسرة، مج: جمموعة علماء وباحثني .»باغتياله وخلفه كالوديوس
    .1918ص. 2001

  .219ص .  احلديثةاألمناط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد . مرايا نرسيس: حامت الصكر  )2(

    حامت الصكر"قصيدة الواقعة التارخيية هو مصطلح."  

 م هلجوم بالطائرات والقنابل من طرف قوات حربية  1937أبريل سنة  26هو اسم لقرية صغرية يف إقليم الباسك اإلسباين، تعّرضت يف  :غرنيكا
أبدع ) 1937(ويف يونيو من السنة نفسها . إيطالية مساندة لقوات القوميني اإلسبان، وقد راح ضحّية املذحبة أكثر من ألف وستمائة شخص -أملانية

  .استوحاها من غارات األملان على هذه املدينة العريقة املوجودة يف أروقة األمم املتحدة بنيويورك" الغرنيكا"لوحة "  بابلو بيكاسو"الفنان 
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ا، ويعطيها تأويال معّينا يفرضه على القارئ من زاوية نظره هو، حيث مينح  )1(»خالل عيين الراوي، فهو خيرب 
ترتيب أفعال السرد وعالقة الشخصيات خالل ضح يف منطق احلكي من الوقائع واألحداث تأويالت وتفسريات تتّ 

  . جيهد السارد من اخللف للتعبري عنه تعبريا فنيا يف الفضاء الزمكاين، كل ذلك وفق صوغ خطايب

   والسارد من اخللف ال يتدخل يف سرده، وإمنا يصف العامل الذهين للشخصيات من الداخل واخلارج
وحيمل أفكارها، حيث يعترب هو الوحيد الذي يعرف، فيسرد علينا احلدث ويعطينا املسار الذي جتهل فيه 

  .الشخصيات كل شيء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .311، 310ص). التبئري -السرد -الزمن(حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني  )1(
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  المنظور، وتجليات و الوضعية . السارد الحاضر في سرده /المؤلف :المطلب الثاني      
  :السرد في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرةعناصر                       

؛ "الناظم الداخلي" ــــ ب" سعيد يقطني"أمساه داخل احلكي،  -السارد احلاضر يف سرده شكل سردي براين
يكون املبؤر ... قصة غري مشارك فيها، ولكن من خالل شخصية تظل بينهما مسافة«حيث يروي املؤلف الضمين 

يظهر الشاعر  ؛ ويف هذه الوضعية)1(»برانيا، ويقدم املبؤر من الداخل بذلك يكون املنظور برانيا وعمقه داخليا
، فهو كلي املعرفة يف املؤلف الواقعي مومها املتلقي بأنه غريذا الدور االستعاري الذي يقوم به  أيضا ساردا مستلذا

ل وشاهد على األحداث اليت متّر مبرأى من عينيه، وهو بذلك يعتمد ألنه ممثّ   السرد بنفسهيتوّىل معظم األحيان، 
صوغ األحداث، فيجيء السرد بذلك م يف ، فهو يصف انطالقا من وعيه البؤري، يتحكّ "ضمري املخاطب"على 
  . شفافا

لغة متجانسة اجتماعيا منحت السارد رؤية خارجية " عز الدين ميهويب"للشاعر " مشعة لوطين"يف قصيدة 
  :الثورية اليت يستمّدها من هذه الرؤية، يقول الشاعروالروح بسبب القدرة البالغية 

  ٕاذا كرسوا كربايء الشموِس                             «

  وخانوا السامْء                                    

  ..فٕان مل متت ٔانَت 

  ..هو

  ..ٔاان

  ..                                   يه

  ..مه 

  ..هنّ      

  ..حنن مجيعا         

  ..فيا صاحيب كيف حييا الوطن

  أالحبة اي صاحيبٕاذا مل منت مثل لك 

                                                                 
  .311، 310ص). التبئري -السرد -الزمن(حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني  )1(



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

328 
 

  . )1( » كيف يكرب هذا الوطن؟

كون السارد موجودا يف عامل قصته، هو أيضا أحُد شخصيات رد متجانسا،  السّ يف هذا احملكي الذايت يظهر 
الذي ميتلك ) صاحبه(السارد احلاضر يف سرده هو راو كلي املعرفة يعلم أكثر مما يعلمه / إن املؤلف. القصة الفاعلة
اية احملكي فتّتسم بالسرعة . وهو شخصية يف مستوى احلدث هلذا كان سرده متجانسا حكائيارؤية ضيقة،  أما 

 إذا مل منت مثل كل األحبة/ ..فيا صاحيب كيف حييا الوطن( :والتكثيف عرب ردٍّ حكيٍم من طرف السارد يف قوله
وقد أضفى ). الرؤية اخلارجية(موقع ، وهي انعطافة سردية مسحت له أن يتبوأ )كيف يكرب هذا الوطن؟/ يا صاحيب

كما أضفى غىن وامتالء  مسًة حواريًة على النص) ضمائر املخاطب، ضمائر الغائب(اختالف الضمائر وتعّددها 
  .صوتيا وتصويريا ودالليا

هو سارد عامل ف، وكما يوحي بذلك السطر الشعري األول، "نّساخ"يف قصيدته " اخلضر شودار"الشاعر أما 
). يرمي خبشخشات احلرف يف اِحلرب املعدين(وهو " الّنّساخ"ولكنه غري ممثل وال عامل بنفسية شخصية باحلدث 

وعليه فمنطق احلكي يفرض على السارد تسليم احلكي للشخصية اليت تكشف عن خباياها من خالل املونولوج 
؛ أي )الرؤية مع(ن رؤيته هي الداخلي، وهذا يسمح للسارد أن يدخل يف إطار الشخصيات احلكائية نفسها، لتكو 

استكشاف السارد لألحداث يكون مساويا الستكشاف الشخصية احملكية هلا، وبالتايل مساوية ملعرفة املتلقي 
  :، يقول الشاعرولتأويله

  شاهرا عينيه يف بالدة السطور                     «

  منذ البدء والالكم املمجوج                       

  ..             يف حلقي يدور          

  ..               متكئا عىل نربيت أالوىل

  ال مالك يف ابحة القلب

  ..سأوقد مشعداين الوئيد

  شهقة يف الفتيل 

  ال ٔامس يف االٓن 

  .. ال يوم يف غدٍ  
                                                                 

  .73ص .اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
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  لتغفو خشخشة احلرف

  يف حربها املعدين ٔاو تسـيل

  ماتت ٔاوصال الوقت

  يسعل خمطوط قدمي

  يف الرقعة يطلوالشلك 

  ٔارخبيل          

  مب التعلل

  ال ٔانيس يف املاكن

  ال صاحبة وال ودل

  يف الهشـمي      ت أالشـياءفزّ 

  يف هّبة العمر ال ٔاحد

  سوى رمخ الليل

  وهذا الهرير الصبايح

  واالٓذان     

  ..طارت من ٔاعشاشها أالفئدة

  ..متّر قافةل ٔاخرى للالكم

  الوقت نشـيج  

  حيمُّ رنينا يف أالوردة 

  ..ال زاد يل 

  .       )1( »زادي الهيامنت

                                                                 
  .69 -67ص. شبهات املعىن يتبعها كتاب الندى: شوداراخلضر   )1(
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تبدو عالمات السارد بضمري الغائب ألول وهلة أكثر قابلية للرؤية، لتظهر احلكاية بعد القراءة  كما لو  
بني القارئ  ب ال تلبث وجهة نظره حول التجربة أن تظلّ ؛ وهو عقل جمرّ )األنا(بضمري  كانت متر يف وعي راوٍ 

ا جتربته هو نه من ممارسة اإليهام حبقيقة ما ، معناه متكّ الكاتب تقنية الراويتوسل «أما . وبني احلدث، أل
اط فهو الوعي البؤري الذي يبّث النص بلغة هلا قدرة خارقة يف تقليص املسافة بينه وبني شخصية اخلطّ  .)1(»يروي

دف  وبينه وبني املتلقي، وبني اخلطاط واملتلقي   .الزمنأطروحة إعادة النظر يف ب هإقناعمن جهة ثالثة 

 -"يوسف وغليسي"الشاعر -يّتخذ السارد من اخللف ف.." جتليات نيب سقط من املوت سهوا"نص يف أما 
صوتا مصاحبا يتوّىل وظيفة احلكي فيقذف به إىل فاعلية التناص مع الرتاث الديين مرّشحا احلدث لالمتداد يف 
الزمن، ألن القصد ليس سرد السِّرية أساسا، وإمنا اّختاذ احلكاية كمطّية لبناء نص شعري تفاعلي جديد، يقول 

  :الشاعر
                     :                                 قالت الرحي «

  مات، فأي فؤاد سريمح هذا الفىت؟                        " يعقوب"

  ٔاي عني سـتبيض حزان عليه غداة ترى ما ٔارى ؟                              

  !من يعيد لها البرصا ؟

  من ترى يسـتعيد رؤاه ؟

  ..تكل الطالَمس .. من يفرس تكل الكواكب 

          . )2( » !والقمرا ؟من يذكر الشمس 

عليه الصالة والسالم ليشحنها بدالالت جديدة ذات أبعاد واقعية " يوسف"اخرتق السارد سرية نيب اهللا 
ختّصب التجربة احلياتية اآلنية وتستشرف املستقبل فتعّزز شعرية النص الذي انفتح على آفاق مجالية متنامية على 

اللغة مشحونة «جتانس والعبث اللغوي وما يصاحبه من فوضى ختييلية؛ حيث ال يرتك السارد أساس من الّال 
يف ترابط تنسحب اللغة ... بسياقها الشعري اجلديد فقط، بل يعيد استخدام املخزون الواسع يف الذاكرة اجلمعية

، ومع تراكمات الواقع، وما يستطيع من بعده، لتبدو يف صراع حاد بني دواهلا أوال، وبينها وبني الواقع املفتوح ثانيا
  .)3(»س يف يوميات املتلقي البسيطة ثالثاحتميله ملستويات الوعي القادرة على قلب السكون والتكلّ 

                                                                 
  .263ص .2010، 3لبنان، ط -فارايب، بريوتيف ضوء املنهج البنيوي، دار ال. تقنيات السرد الروائي: ميىن العيد  )1(
  . 29ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )2(
  .118ص. 1995، 1دمشق، ط -والتوزيع، سوريةزمن النص، دار احلصاد للنشر : مجال الدين اخلّضور  )3(
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معرفة املتلقي وُتشركه يف احلوار  تستفزّ  صيغة االستفهاممع تنامي األسئلة ينفتح السرد على اجملهول، 
ي يف ظل حدّ القصة ويتحّول اخلطاب الشعري إىل فعل جيهر باملواجهة والتّ د حدث االستفهامي املعّلق فيتجمّ 

رات درامية متحّصلة مبزج الذات باآلخر وشّد الزمن احلاضر إىل وقد أمّد السرد هذه القصيدة توتّ . الظروف الراهنة
جر طرائقها   . الزمن املاضي لتكتسب الكتابة أدائية خاصة فتبتعد عن الغنائية و

حتكى القصة بواسطة عامل احلكي اخلارجي أيضا، حبيث ال حيضر " تغريبة جعفر الطيار"الدرامي  يف النصو 
وعليه فاملؤلف . خذ له موقعا خارجيا يشبه متاما دور املخرج املسرحياملؤلف بوصفه شخصية يف القصة، لكنه يتّ 

السارد «د يات، على أن يتقلّ م يف خيوط اللعبة السردية فيسند حمكي األقوال للشخصالضمين هو الذي يتحكّ 
أما الشخصية، اليت تساهم عمليا يف األحداث، فتقوم بوظيفة ... وظيفة العرض بالنسبة ألحداث احلكاية

  ":يوسف وغليسي"يقول الشاعر  ،على الطريقة الدرامية )1(»الفعل

  ):         هامسا يف ٔاذن جعفر(النجايش  -  «

  ..                       حدثين عن ٔاحوالمك

  !                            ونظام حمك بالدمك؟

  ):يف نفسه(جعفر  -

  !حايل ٔاان ؟

  !ٔاحواهلم ؟

  !ٔاحوالنا ؟

  !!!ونظام حمك بالدان ؟

  :مث جيهر -

  !                        من ٔاين ٔابدٔا يف احلديث ويف اجلوى؟

  !                                   ماذا ٔاحدث عن شـتاء طالنا ؟

  ٔاان حبة من ٔالف سنبةل وفوقنا                                        

  صقران يقتتالن اي مكل امللوك

                                                                 
  .100ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )1(
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  !وهيواين عىل سـنابل حقلنا 

  !ال غالب ٕاال اخلراب وال حضية غريان

  ..خصامن خيتصامن يف بدل أالمان

  ..حاممنايرشدان 

  والكون يرقص ضاحاك من حولنا،،

  !ويقمي حفل زوالنا

  يزهو عىل ٔاشالئنا وجراحنا،،

  يلهو ويسكر، ابملىن نشوان، خنب سقوطنا

  . )1( » !!!وسقوط ٔاصل قيامنا 

مع هذه الكتابة الشعرية جند أنفسنا أمام حضور دائم وفاعل لشبكة الذاكرة اجلمعية املرتبطة واملتعّلقة حبركية 
ل، ألنه خيّ فالقصيدة ال حتدَّد أو تقاس بزمن اخلطاب نفسه، بل، بزمن التّ «مميَّزة وخاصة لزمن القصيدة الشعري؛ 

تحضر من تأسيس الذاكرة املتعدد يف زمن التخيل ألن هذا يدفع بالعالقات الغيابية إىل واجهة احلضورية، ويس
إن الشاعر وهو يستعرض واقعه الراهن وجتربته الذاتية فهو . )2(»األخري، متعّدد، يف حني يبقى زمن اخلطاب أحاديا

ع حياول عرب رؤاه الشعرية إحداث التوافق بني عامله وعامل آخر يقع يف حيز املاضي، فيحدث التالحم بني الواق
امللك الذي ال يظلم عنده  -والتاريخ عرب استنساخ سرية االحتماء وطلب اللجوء السياسي من ملك احلبشة 

؛ بذلك فهو والواقع اجلزائري مث التصرف حبقائق هذه السرية بتحويرها مبا يتناسب وضرورات التجربة الشعرية -أحد
ا يف الواقع احلقيقييستشرف موقفا تارخييا ليضيء جوانب معينة غامضة أو حمظورة    .ال ميكن البوح 

ومن أجل تعميق الدرامية والسرد ونزعة القص يف القصيدة مع تعميق شعريتها وحداثتها أداًء وخطابًا، يعمد 
زاويتني للرؤية لرصد  -باعتباره ساردا ضمنيا- إىل صوغ االمتداد الزمين اهلائل فيستخدم " يوسف وغليسي"الشاعر 

  زاوية الراوي العليم وهي تقرتب من رؤية الكاتب نفسه وقد صاغ مشاهدها بضمري الغائب: مهار العامل املصوّ 
ورمبا تكونان معا تعبريا عن جتربة ذاتية للمؤلف نفسه، جتربة احلياة . وزاوية البطل نفسه وصاغها بضمري املتكلم

  .املثالية يف عامل ضاعت فيه املثالية

                                                                 
  .46، 45ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .131ص. زمن النص: مجال الدين اخلّضور  )2(
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ينأى بنفسه عن املوضوع ويرتك البديل يقص هو قنية القناع، فعرض السارد موقفه من خالل تقد و 
جعفر "عندما جيهر . حكايته، وهذا ملمح مهم ينبثق عنه موقف وجداين وفكري يتماهى مع اآلخر ويتطابق معه

ولكي يتجّنب املؤلف الضمين مأزق االحتوائية فقد استغىن عن  بالقول حيدث تفاعل بني الداخل واخلارج،" الطيار
يء مبحكيات مسرودة بضمري العامل بكل شيء واملتحّكم يف كل العامل احملكي، ليج) بضمري الغائب(سارد ال

ختييلي يهيمن عليه املونولوج الداخلي حيث تتمركز معه الشخصية وتتبّأر؛ وهو  ، عن طريق سرد جّوايناملتكلم
   .تبئري داخلّي حتما

لوعي  دورهبأقصى درجة ممكنة تاركا " املؤلف الضمين"السارد ، فينمحي "جعفر"مع اجلهر، ُيسند احملكي لـــ 
 أقلو " جعفر"معرفة  أقل منالذي تصري معرفته " النجاشي"الشخصية للكشف عن آالمها، كما تتوارى شخصية 

أنا حبة : (الذي حتّول إىل سارد بدءا من قوله" جعفر"إن احملكي الـُمسَند إىل الشخصية . معرفة السارد الضمين
) حنن(البعد الذايت إىل البعد اإلنساين؛ بانفتاح اخلطاب على الضمري  ، السرد هنا يتجاوز)ألف سنبلة وفوقنامن 

  ).حنن(ضمري مجع املتكلمني معرفة الشخصيات املشار إليها ب اجلماعي تتساوى معرفة السارد مع

ها على مساحة واسعة من وبسط اتمن التوتر شىت ته أشكاال بعد أن بالغ املؤلف الضمين يف حتميل قصّ و 
الستشراف " جعفر"، يعود فيرتك احلدث ينحدر بدقة، حيث يدفع الشخصية ليصل باحلدث إىل ذروتهالنص 

احللم . حاالته ر البوح واالستبطان النفسي يف أوجّ حيث يظهِ " احللم"مستقبل وطنه من خالل نفسيته، وذلك عرب 
، فقد جاء يف حمكي يؤثر تأثريا بليغا على إيقاع السرد وأسلوبهباعتباره صراعا بني الرغبة والواقع من شأنه أن 

  :احللم
  ٕاين رٔايـــت مبـــوطن ملكـــني قامـــا« 

   
ــــــاورا ــــــازع فتح ــــــول تن ــــــد ط  بع

    
  تـــأبط"ملكـــني يـــروى ٔان هـــذا قـــد

   
 "تشــــــــــنفرا"، لكـــــــــن ذاك "رشه

    
ــــــبالد ــــــمل ال ــــــادال ع ــــــا وتب   ؤاعلن

   
 حكـــــام يكـــــون تـــــداوال وتشـــــاورا

    
ـــــتٔالٔالت ـــــت ف ـــــروف تعرب   لك احل

   
ـا ــــوطن املكحــــل ٔاخرضـــ ــــّون ال  وتل

    
  والالجئـــــــون رٔايـــــــهتم يتزنلـــــــون

   
 والقـرى.. من املـدائن .. اجلبال.. من

    
ــــــني امحلــــــامئ طــــــائرا  ورٔايـــــت ٔارساب امحلـــــام توافـــــدت ــــــين ب  ورٔايت
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  ٔأاَرسّ ابلســمل: ومسعــت صــوات هاتفــا

   
 )1(»املغـــرد يف الســـامء ويف الـــرثى؟ 

    
احللم كما يراه علماء «يف هذا احملكي يتحّول خط الّسرد مّتجها حتت وطأة اخلوف إىل أضغاث؛ ألن 

دة من ل املشكالت الداخلية املعقّ النفس خيرِج ما يف النفس من دوافع اخلوف والرغبة يف شكل صور ورموز، فتتحوّ 
ولـّما يأيت احللم مكسوا حبموالت النفس وآثار الروح، جند الذات قد أصبحت  .)2(»تلقاء نفسها إىل حكاية

فلم نعد . وسيلة لتذويت املادة احلكائية حبيث تكون هلا القدرة على امتالك الواقع والنظر إليه من منظورها اخلاص
ألن كل كائن ميتلك حقيقة احلقيقة،  الواقع ولكلّ  أمام ذلك السارد املهيمن العامل بكل شيء واملالك وحده لكلّ 

  . عامله التخييلي ويصوغ الواقع من زاوية نظره

أنا (يف قول الشاعر " جعفر"املثبت بلسان ) أنا(أن خنلص إىل نتيجٍة، حيث نعترب الضمري  -أخريا-ميكننا 
عها بينه وبني للمؤلف، ويظهر ذلك بالنظر إىل العالقات اليت يصطن" األنا الثانية"هو ) حبة من ألف سنبلة وفوقنا

األحداث وبني الشخصيات اليت تؤطّر تلك األحداث، وهذا األسلوب هو األنسب للتعبري عن املوقف الذايت من 
أن يدِخل أساليب أخرى يف سياق أسلوبه «ف األحداث بوصفها مّتصلة باهتمامات الراوي، كما ميكن للمؤلّ 

 عن األحداث، أو السرد الوثائقي لسرد املوضوعي يعّرب ر األحداث، لكنه يغيب أحيانا تاركا االذايت الذي يؤطّ 
املنتزع من املصادر، ووسط هذه اإلمكانيات املتاحة تنبثق أصوات الشخصيات، ورؤاه، لتشّكل بؤرا سردية أضيق 

ا النسيج الداخلي للمادة احلكائية بكلّ  تؤّلف حبدّ  ا، وعلى هذا تطفو تدخّ  ذا ا وتنّوعا الذي الت الراوي تشّعـبا
ا املقتبسة من مصادر، وشهود يذكِّ  ر دائما بأنه خارج احلكاية، وأنه يبحث عن أفضل طريقة لرتكيب ماد
الذي يتحّول يف كل مرة إىل سارد كلي املعرفة يسرد حمكيا ذاتيا ما هو إال أسلوب " جعفر"وبالتايل فـــــ .)3(»عيان

للتعبري عن أبعاد جتربته، فهو سارد ضمين حاضر يف " يوسف وغليسي"الشاعر / السارد الضمين/ اختذه املؤلف
  .الشخصيات ، معرفته هي أكرب من معرفة كلّ "جعفر"سرده من خالل شخصية 

رية ذاتية شّكلت أساس النص ومرتكزه الفكري، لكن النص يف حد ذاته مل يكن سِ " اللعنة والغفران"ويف 
ختّللته بعض التقنيات السردية ليعّرب عن رؤية وأفكار وحالة شعورية يسرد احلكاية وإمنا انفرد مببناه الشعري الذي 

                                                                 
  .56، 55ص . تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .234ص. 2010، 1الرتاث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والرتاث، قطر، ط: حسن علي املخلف  )2(
  .199ص. 2ة السرد العريب، جموسوع: عبد اهللا إبراهيم  )3(
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أما احملور البنائي أو منط اخلطاب فهو استخدام الشاعر لتقنية احلكي باعتباره عنصرا بنائيا يدخل ضمن . زةمتميّ 
  :"عز الدين ميهويب" جنس أديب آخر هو فن السرد، يقول الشاعر

                                                  ..    اي ليل ٔاريد بقية معر -  «

  ..حىت ٔاقرٔا كفا

  متٔالها أاللغاز وخارطة أالشـياء

  ال معر لغري أالحياء -

  ..ال تتعب نفسك اي هذا

  ..  ما ٔاكرب حلمك

  ..اي راكب هذا القفر

  ملاذا العمرُ 

  ؤانت بقية ٔازمنة أاللوان

  ؤازمنة أالهواْء؟

  ..اي ليل -

  ..ال ٔاكرثٔاريد ثالثة ٔاايم 

  ما ٔامجل موج البحر -

  ..ٔاريد العمر -

  وما ٔامجل هذا اللون القادم من عامصة  -

  ..الثلج

  ٔاريد العمر -

  ..وال ٔاسأل عن ٔاشـياء

  بلون املاء         

  ..جئت ٔامدد معري -
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  ..طلبت من الليل غاب

  ..طلبت من الرمل ذاب

  ..طلبت من النخل خاب

  وجئت ٔامدد بعض السويعات

   قبل الرحيل 

...  

  وكنت ٔاشد عىل املعصم املمترد 

  خوفا من أالعني املرشعه

  ..ٔافقت

  ..                                               نظرت

  ..                      ومل ٔاُك ٔاعرف ٔان اذلين حييطون يب

  ينظرون ٕاىل الكف

  ..خبأهتا حتت كفي -

  ٔاضاءت

  :فصاحوا مجيعا

  "وأالرشعه؟ٔاهترب من لعنة البحر "

  ..هتاوت حروف

  ..واكنوا يقولون ٔاشـياء اكلسحر

  ..ٔاريد بقية معر: "حصت

  ..ٔالنسج معرا جديدا

  ..وثواب

  ؤازمنة ترفض أالقنعه
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  ؤانت احلقيقُة                    .. لسانك ٔانت.. تلكم -

  من قال هذا؟                                        -

  ..ٔاان قارئ الكف عند الصباحِ  -

  ؤانت؟ -

  ..ٔاان قارئ الكف عند املساء -

  ؤانَت؟  -

  ..مىت جاء ليكل تعرف مين احلقيقةَ  -

  ..                               جئتُمك االٓن ٔاقرٔا كفي -

  ..وسفري

  ؤالعن ٔازمنة أالقنعه

  ملاذا تعذب نفسك من ٔاجل كف ٔاضاءت؟ -

  ..هربُت من البحر -

  ..جئت ٔامدد معري

  ٔازمنَة أالقنعهوجئت لتلعن  -

  ومك معر كفك؟..    

  قبل الوالدة اكنت تيضءُ  -

  ..وبعد الوالدة صارت تيضءُ 

  ..وترمس خطا طويال ييضءُ 

  ..ٔالست اذلي اكن حيتضن القمر املتصّدع -

  ..يف ليةل خرج البحر يرقُص 

  يلمث جلته الضائعه؟ 

  ولكن ٔامقار هذا الزمان      -
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  هتّرب آخر خيط من الضوء

  اليت تألك الليل واجلدب حنو البالد

  ..هترب من كرباي البحار

   .)1( » ومن نشوة اذلاهبني ٕاىل املركبه

     ل يف عملية ل األنا السردية يف هذا النص الشعري مركزيّة أساسّية تعّرب عن صوت القاص وتتحوّ متثّ 
فذاكرة السارد تتضّمن خليطا عجيبا من األحداث املتقاطعة واملتداخلة . قرائية إىل أداة تأويلية لفهم النص/ بنائية 

واليت تتواىل بدميومة ال انقطاع فيها، حيث مل تعد الروابط سببية واقعية ومل يعد الزمن واقعيا كذلك، بل ومل تعد 
ا مطواعة؛ فهي لغة ليست حم ا . ال تصبح بسهولة وحبرية، ملكّية للمتكلم«ايدة؛ حبيث اللغة يف حد ذا إ

مسكونة ومكتظة بالنوايا األجنبية؛ والسيطرة على تلك النوايا وإخضاعها لنوايانا ونرباتنا هي سريورة وعرة 
صياغة وذلك بسبب اعتماد الشاعر على الواقعية الّسحرية والفنتازيا واهلروب من الواقع من أجل  )2(»!دةومعقّ 

  .جتربته الشعرية اليت ترتبط يف أصلها بالواقع

ا صعبة االختزال، وحماولة مقاربتها فعُل مغامرة يقوم به «هذه القصيدة هي قصة  عصية على االمتالك، أل
ا، وحركيتها . ح حتت تأثري نصاهلا عندما أطلق شراع استقباله جتاههااملتلقي وهو يرتنّ  ا، واشرتاطا فلها معادال

ا داخل فضاء اللغةاخل فتتحرك الدوال بطريقة غري حمددة، معربة عن انزياحها اخلاص عن ... اصة اليت تطلق مدارا
دواهلا املعتادة، لدرجة التناقض الناتج بني الرؤية والتخيل، وبني الرؤية والسياق يف حال تطابقها مع التخيل 

يف الشعر يعتمد على سحر الواقع رمبا يكون أصدق يف وهذا اجلنوح قد استولد نوعا سرديا جديدا . )3(»أحيانا
  .داللته على الواقع من تصوير الواقع نفسه

عرب نّصه الشعري شخصية رئيسية تغّلفها طقوسية السحر، تسري " عز الدين ميهويب"الشاعر / يظهر السارد
ا تبحث عن قارئ  . الستسالمحنو اجملهول حبثا عن املطلق، تعيش صراعا بني الرفض والقبول، لكنها ال ترضى با إ

قارئ الكف عند (مما تعرفه الشخصيات األخرى  كفء كي يبّشرها باحلياة، إن هذه الشخصية الساردة تعرف أقلّ 
غري أن الظهور والتواري . يف املنت احلكائي) الصباح، قارئ الكف عند املساء، وشخصية أخرى مل حتدَّد هويتها

خيتفي السارد الضمين على ) الشخصية الرئيسية(بظهور السارد احلاضر يف سرده  للسارد الضمين يتناسبان عكسيا؛
                                                                 

  .54 - 34ص. النخلة واجملداف: عز الدين ميهويب  )1(
  .64ص. اخلطاب الروائي: ميخائيل باختني  )2(
  .129ص. زمن النص: مجال الدين اخلّضور  )3(
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اعتباره هو نفسه، يف حني تصبح الشخصيات األخرى عالمات منطية تستدعي وجود سارد ضمين يراقب رحلة 
  . وهذا يتحّدد ضمن الرؤية من اخلارج. البحث خاصة مع تفاقم األسئلة وتتابعها

املشاهد السردية ملنظورات خمتلفة ذاتية «على خاصية التكثيف، فقد خضعت ومبا أن السرد اعتمد 
فتتداخل األزمنة واألمكنة، وتتحول الشخصيات يف ...وموضوعية، األمر الذي عّمق حالة التوتر إىل أقصاها

كما ُعرفا يف إىل أبنية سردية خاصة قوامها عدم مراعاة عنصري الزمان واملكان،  ...مواقفها ورؤاها لتفضي املشاهد
بنية سردية متفّردة تستدعي قراءًة ينصرف ] القصيدة[البناء التقليدي للسرد األديب، إمنا ُوظّفا توظيفا جديدا منح 

االهتمام فيها إىل السياقات اخلطابية من ناحية، وإىل السياقات الزمنية من ناحية أخرى، مث اخللوص إىل تركيب 
ولذلك عمد الشاعر إىل تنسيق املقاطع وترتيبها  )1(»اخلة ومتماسكةتلك السياقات يف وحدة منتظمة، متد

لتناسب تسلسل األحداث وفق النسق الزمين الصاعد، أو السرد التسلسلي؛ بعرض قصة تقوم على عقدة، تبدأ 
لكن هذا التسلسل خترتقه اإلضافات اليت يدّسها الشاعر يف بنية «حبدث ينمو ويتطور حىت يصل إىل النهاية، 

إذ اعتمد . )2(»دث، وكذلك تضخيم بعض األمور والتفاصيل اليت ختدم موضوع القصيدة خللق التأزم الدرامياحل
أما األفعال . تعود على املؤلف/ تساؤالت وأجوبة مثبتة، مجل فعلية بضمري املتكلم على  تقنيات تتحّدد يف احلوار،

ا نصّ  فكّلها قرائن مبثوثة تكّون جمتمعةً ...) ت، كان، طلبت، أفقت، نظرت، هربت، ِصحتأريد، جئت(املكّررة 
  .ودخل مع احلكاية يف عالقات متشابكة )3(»مما يعين أن السارد على األقل شاَهَد األحداث املوصوفة«متجانسا 

نص يعتمد على تقنية تعّدد اخلطابات، تعّدد فهي " ربيعة جلطي"للشاعرة " نشيد نوح"أما قصيدة 
  احلوار مبستوييه الداخلي واخلارجي«الضمائر وحتوهلا، التحديد املوجز واملتقن لعناصر املكان والزمان واحلدث، 

ا وأفعاهلا وأمسائها، والوصف بتشخيصه لألشياء، وتصوير  والبناء الدرامي القصصي، وتعريف الشخصيات بصفا
يكثر  وأمام هذه اخللخلة الواسعة على مستوى احملكي. )4(»ه هذه األشياء يف النفس من استجابةثمدى ما حتدِ 

  :، تقول الشاعرةاحلكاية لّ تقِ و السرد 

  

                                                                 
  .217ص. 2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )1(
. 2013، 2، 1: ، ع29: جملة جامعة دمشق، مج ،قصيدة عذاب احلالج للبيايت منوذجا. البنية السردية يف اخلطاب الشعري: هدى الصحناوي  )2(

  .396ص
. 2010، 1دمشق، ط -أماين أبو رمحة، دار نَيَنوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية:إىل نظرية السرد، تر مدخل. علم السرد: يان مانفريد  )3(

  .21ص
  .334ص. »أسئلة السرد اجلديد«مؤمتر أدباء مصر . األحباث. الشعري يف السرد/ السردي يف الشعر: حممود الضبع  )4(
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                     طفل مثقل ابلصدمات «

  ٔاين ٔايب كثريا تأخر                      -

  اي ٔايم، ال تذهيب                             -

  احلقيبةضعي 

  ٕاين رٔايت الهالل سكينًا

  ٔاخشـ عليِك من يمتي

  ومن تكّرس أالمقار فويق

  هو العّش مسـيج ابحلديد -

  ال تفتحوا لذلئب اي صغاري

  .سأعود

  .، اي صديقي الكبري"علوةل"سالم عليك اي 

  ، اي عصفور أالحالم وساموراي التيه،   "خبيت"سالم اي 

  املعىن،، ٔاهيا الصويف غريُق " يوسف سبيت"اي 

  ..اي.. اي" .. حكمي"، اي هزار قسـنطينة "جامل الزعرت"اي 

  ُكُرثٌ .. .. ُكُرثٌ 

  وقد توّزعمت يف فاكهة أالجشار

  وتسلّلمت ٕاىل مياه الروح

  وطّوقمت أالرض مبهرجان قَُزح

بتمك احلياة يف دمنا   هرَّ

  .لزنرع نشـيدمك بأرض بعيدة

  ..سالمٌ 

           اي عناقيد الزهر بأعناق البنات        
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  لكّام ٔاطّل تفاح اخلطيئة أالوىل

  :غنّْت 

  ٔاان ليس ذنيب

  ٕان ُخلقُت هبذا ادّلالل   

  وهذا الرفض لكّه وامجلال

وك يف ُرْسغي   فٕان خترثَّ الشَّ

  ..!!فٔالين امرٔاة من حمال

  فاكنت احلرامُ 

  واكنت مرام الغول

  .واكنت ذابحئه والقرابني

  ٔالي ٕاهل اي ٕالهـي

  فوق شطآننايصادُر الغوُل الشمس 

  وميّرِغ زهو الربتقال

  ٔالي ٕاهل اي ٕالهـي 

  يصادر الغوُل رقص الغزال

  ويغتال عراجني المتر

  ُخيرس املوَج 

  وأالعراَس 

  والهزارات     

  ٔالي ٕاهل اي ٕالهـي

  لك هذي احلرائق وهذه أالشالء

  مق اي نوح من بياض املتوسطِ 
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  غالب دمعك

  واقِرِن اللوَح ابللوحِ 

  ال تبِك اي نوحُ 

  صارِعِ املرارة ما اسـتطعَت 

  وافرِش سفينتك للحامم اجلرحيِ 

  .           )1( » فالبحُر ٔابيض

هو الذي يرّتب عمليات الوصف ... السارد هو الذات الفاعلة هلذا التلفظ«يف هذه القصيدة يظهر بأن 
وهو الذي جيعلنا نرى تسلسل األحداث بعيين هذه الشخصية الروائية أو تلك، أو بعينيه هو، دون أن يضطّر إىل 

ذه االنقالبات أو تلك عرب احلوار بني شخصيتني. الظهور أمامنا  أو عن طريق وأخريا هو الذي خيتار أن خيربنا 
  .تكون فيه معرفة السارد أكرب من معرفة الشخصيات )2(»»موضوعي«وصف 

اة عرب وعي حاك يعمل على تنويع ضمائر السرد ومينع أي ضمري من القصيدة جمموعة من احلكايات مصفّ 
لشخصية تعتمد وعندما حتتاج إىل بوح ونفاذ إىل أعماق ا) اهلو(تبدأ الساردة نصها بضمري . احتكار السرد بكامله

التناوب بني ضمائر املخاطب وضمري املتكلم حبيث ال تظهر االنتقاالت الذكية من األنت حينا، مث األنا، مث 
كنص ..."  قم يا نوح "األنت، لتعود بعدئذ إىل األنا من غري إشعار القارئ بذلك، لتستقر عند األنت يف قوهلا 

ضور يف عالقته باملاضي، وموحيا باملستقبل عندما يكتسي املاضي من خالله يّتقد احلاضر موحيا باحل سردي أخري
على تكسري املسار السردي وتبديد أحادية اخلطاب من أجل  -يف الضمائر-وقد عمل هذا التنويع . طابع احلضور

الفرد املسحوق الفاقد إلرادته وبسط مقوالت متعّلقة بالتغريب القسري لإلنسان ومن مث ) جوهر(الكشف عن 
  . ابه وغربته ورمبا موتهاغرت 

ف فيها حبرِّية   رؤية السارد احلاضر يف سرده هي رؤية خارجية، وهلذا جنده يضع قوانني اللعبة السردية ويتصرّ 
ا بأسلوب مباشر دون أن «فـــــ  يرسم شخصياته من اخلارج ويوّضح أفكارها وحيّلل عواطفها ويعّلق على تصّرفا

ا مدروسة، ال ، وإن تركها فأحاديثها مقّننة وتصرّ )3(»وتكشف عن جوهرها يدع الشخصية تعّرب عن نفسها فا
وعليه فهذا النص الشعري يقوم على نقض القواعد السردية الشائعة، إذ بدل . وجود للتفاصيل واالستطرادات

                                                                 
  .110 -107ص!. كيف احلال؟: ربيعة جلطي  )1(
  .64ص. طرائق حتليل السرد األديب. مقوالت السرد األديب: تزفيطان تودوروف  )2(
  .59ص . 2015، 1األردن، ط -دراسات يف القصة والرواية العربية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان. سحر السرد: فائق مصطفى أمحد  )3(
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حكايتها برسم عىن يف االمتثال لعناصر حمّددة، تقوم الساردة ذات الرؤية الكلية باصطناع عناصرها اخلاصة، فتُ 
وتتعاقب شخصيات كثرية على سرد  ،عىن باحلكاية؛ وعندها  يكثر السرد، تقل احلكايةأكثر مما تُ  الشخصيات

ا شخصيات معروفة كان هلا حضورا قويا يف املشهد الثقايف اجلزائري قبل أن احلدث الواحد نفسه ، على اعتبار أ
   .تغتال يف بداية العشرية السوداء

ا    :تشّخص الشاعرة احلياة الداخلية باعتبارها غيابا وعاملا ال مرئيا، فتقول" كذا  قطار البحر"ويف قصيد

  مثّلتك يف خاطري                 «

  نظرة ماطرة                              

  مرفأ للسكون ٔاو الرقص

  ..ٔاو اجلنون

  ومنديل زهو يلوح

  بيامن قطاري تعنفه املسافات الزرقاء

  والرايح

  ددت يدي شتهتا الزجاجم

  وهربتك مين حسابة ماكرة،

  جهت ٔاطياري من خمابهئا             

  .حىت اشـتكت من جرايح اجلراح

  !!                         ما الناس.. والناس 

  يالعبون عصافري الوقت

  رويدا تلوهنم ٔاوراق

  ورويدا هتوي بفراشاهتم ٔاوراق

  جتار ؤاشـباه وعشاق

  ريشهم يبلهليفيض العمر عىل 
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  ال جفن املساء ينعشه

  وال ٔابواب الشمس اليانعة

  وال الصباح

  متثلت حبييب حبرا               

  اي قطاره

  اي جراف السكك يف نوم الناس

  ردين ٕاىل بدء املوج

  وٕان حتايلت عىل بياع املوت

  ٕان حتايلت عىل زخرفة الوقت

  مد عصاك للامء 

  ضيق قطر أالرض، كبني الرمش و

  الرمش

  قرهبا من شطآن ٔاصابعنا          

  نلبسها

  .كهرابء النسـمي

  ٔاشعلها من جنات شفاهنا

  حنرق هجمن ممالكها

  اي قطار البحر

  .قربنا منا

  .         )1( » اي قطار البحر

                                                                 
  .117 - 115ص .وحديث يف السر: .. ربيعة جلطي  )1(
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 .يأخذ السرد يف هذه القصيدة شكل املونولوج التخييلي لسيدة تبوح بتجربتها العاطفية وتناقشها داخليا
يكشف خفايا الشخصية وحيكي للمسرود له عن جتربة الفقد اليت تعيشها، وهذا من  ذايتّ  سرد اعرتايفّ وعليه فهو 

منح هذا املونولوج للحكي إيقاعا «وقد . شأنه أن يضفي مزيدا من الواقعية واإليهام مبرجعية احلدث والشخصية
ّدد واالضطراب بشكل يبدو معه احملكي كأنه حادا ومسلكا ذا فعالية درامية كبرية يف إبراز التشّكك واحلرية والرت 

، وعليه )1(»وجنح هذا املونولوج يف تكسري احلدود الفاصلة بني العامل الداخلي والعامل اخلارجي. ينحكي وحده
وهي تبعث برسائلها العاطفية متثِّل املؤلف الضمين احلاضر يف سرده والذي حيكي حمكيا ذاتيا من رؤية -فالساردة 

الطابع الرسائلي قد عدلت عن األسلوب التقليدي يف السرد معتمدة على  -كل املساحة النصية  خارجية تشغل
ق عرب التوفيق بني السردية دفّ وهي تقنية تضمن للسرد احليوية يف التّ  املتمّيز بالطاقة التعبريية العاطفية اإلحيائية،

  .والغنائية

ة تقّرب رات هي تفصيالت مثرية وحيّ قناعات وتصوّ غري أن هذه األنا وهي يف أقصى حاالت البوح، ترصد 
بكّل ما حتمله من أمل هذه التحديدات ) وأشباه العشاق ،الرياح، الناس، التجار(من  فكلّ . الشعر من القصة

ميكن أن نسميه تنويعا على وتر األنا، حيث جيري تقليب األنا وتقّلبها بني «وضيق هي بدايات حلكايات مندّسة؛ 
     خذ لبوس اآلخر، مث يعود لألنا السابقة نفسهاره من اللبوسات اليت ميكن لكل منها أن يتّ عدد يصعب حص

ذت البوح على حنو تتكثَّف معه التجربة الشعورية اليت اختّ  )2(»أو ألنا خاصة بآخر، خالل برهة سردية واحدة
  .أساسا هلا

عبارة عن متواليات قصصية شّكلتها املقاطع " زينب األعوج"للشاعرة " مرثية لقارئ بغداد"القصيدة الديوان 
هي جمتمعة ال حتتوي . وهي شرائح سردية ليست كالرواية وال كالسرية وال كالقصة وال كالرسالة. الشعرية املرّقمة

القارئ املنتهي من قراءة كل الشرائح ميكنه ختّيل صورة كاملة للعراق، أو فلسطني أو رمبا  حبكة وال حكاية رغم أن
هي فقط كتابة شعرية مارقة تشبه اللوحات التشكيلية املصّممة . عربية ومسلمة أخرى طالتها يد الصهاينة لبلدان

ا من فن السينما، أما الفضاء الزمكاين الذي تتحرك فيه يف بعض املقاطع، وفيها من اللقطات ما يقرّ 
كّلها بىن   -)يا قارئ بغداد(ي املعلن عنه يف أول سطر من كل مقطع شعر -الشخصيات، السارد، واملروي له 

  .سردية وإجراءات ممِكنة تقرِّب الشعر من السرد 

                                                                 
  .16ص. 2015، 1القاهرة، ط - تابة والتحول يف السرد العريب اجلديد، وكالة الصحافة العربية، مصرالك: حسن املودن  )1(
  .71ص. 2003، 1لبنان، ط - املغرب، بريوت - األنا واآلخر عرب اللغة السردية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء. سرد اآلخر: صالح صاحل  )2(
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كمشــّكل ســردي، يشــار إليــه بــدءا مــن العنــوان؛ الــذي يعمــل علــى    *يظهــر القــارئ "مرثيــة لقــارئ بغــداد"يف 
تعميق اإلحياءات املولِّدة لفعل السرد ضمن الـنص الشـعري، إذ تبـدأ البنيـة السـردية يف التنـامي معتمـدة علـى مثـريات 

كــوين يف كونــه يشــّكل وحــدة دالليــة خمتزلــة متــارس أقصــى درجــات االقتصــاد يف الت«ل حساســية اختيــاره تتمثّــ. ةدّ ِعــ
ض الــيت ختتـزن مكوناتــه وحتــرّ " بــؤرة الـنص"ة تبـوح بأســرار الـنص، وبــذلك يُعــّد العنـوان اللغـوي، وتبعــث بإحيـاءات عــدّ 

ــا، بوصــفه بنيــة صــغرى ال تعمــل باســتقالل تــام عــن البنيــة املتلقــي علــى االســتعداد ملناقشــة تلــك املكوّ  نــات ودالال
د بدقـــة ضـــمن البنيـــة املرســـل إليـــه، وهـــو اســـم معـــني حمـــدّ أو هـــو املـــروي لـــه، " قـــارئ بغـــداد. ")1(»الكـــربى الـــيت حتتهـــا

موازيــا ) نصــا(يشــتغل بوصــفه خطابــا «لــــــ  -املقــاطع الشــعرية ر كــلّ يتصــدّ - ايتّ مَ وهــو أيضــا خطــاب مقــدِّ  ،العنوانيــة
تتقّصــد التكثيــف والرتميــز يف اآلن يؤّســس للمــنت الســردي ويعمــل علــى تكثيــف مقوالتــه ضــمن طاقــة تعبرييــة إحيائيــة 

بعيـدا  ،جّسد مأساة أّمـة بأسـلوب غـري مباشـر لسرد بانوراميّ ) القارئ/ الراوي، املروي له(لتؤسس ثنائية  ،)2(»نفسه
  :من الديوان) 39(التاسع والثالثني تقول الشاعرة يف املقطع . عن التقريرية واخلطابية

  اي قارئ بغداد «

  ٔاان

  اجملنونة

  هبين

  الفرح اخلرايف وجه

  دلين اي سـيد الرزااي

  عىل بواابت االٓيت ٔافتحها جفوة جفوة

  ملا اسـتعىص من الصحو

  ٔافصح يل عن ٔاانك

  ٔاهيا املنكفئ عىل اجلرح
                                                                 

  فدوره كان، إذن، استهالكيا ... الشخص الذي يتلّقى النص الروائي جاهزا، كامال، حمبوكا، مصنعا، مرتبا«القارئ بأنه " عبد امللك مرتاض"يعرِّف
 »اء النص املقروءفكأنه وهو يقرأ، يتناص مع املؤلف فيحاول مواكبته بإكمال بن. حمضا، أما حديثا فدور القارئ يغتدي مركزيا، دوره بنائي، ال استهالكي

  .209ص. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض .كالراوي شخصية من ورق  -مع ذلك -وهو 
  .390ص. قصيدة عذاب احلالج للبيايت منوذجا. البنية السردية يف اخلطاب الشعري: هدى الصحناوي  )1(
  102ص. يف املتخيل السردي العريب دراسات. شعرية احملكي: فيصل غازي حممد النعيمي  )2(
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  ٔاان

  رس اخلرافة

  بأي حرف ٔاانجيك بأي إالشارات

  ٔاخترب صربك 

  هاك رجع وجعي واسـتدرجين

  ملن يؤرحج الرحي يف كفي

  ؟

  ٔاان

  اجملنونة

  ٔالوطان وضقت نكداضقت اي هذه ا

  اي ٔامة خيطت خرائطها من نسج العنكبوت

!  

  اي

  ٔامة

  ٔاوسع ما فهيا القرب ؤامضن ما فهيا القهر

  ؤاضيق ما فهيا احلمل

  "اصربوا ٕان مفتاح الصرب الفرج"

  خشت فينا ٔاهيا الصرب حىت رتع فيك ادلودُ 

  مباذا جتودُ 

  وقد صدئ احلمل وكرب الومه

  ؟

  ٔاسامء الورد لون فّزاعات ٔانت اي ٔامة ترسق منا
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  الفراشات

  قصائد العشق مواويل الوجد وشوشات احلب دمع

  الوهل مناجاة الروح

  ترسق منا اجلنة وترسق منا

  حىت ٔاسامءك احلسـىن

  ـــــــــــــهالـــــــلـــــــــــ ــــــــــاـــــيــــــــــ

  اي

  هذا الزمن الرديء من يعيد صياغة وهجك

  اي

  الزمن الكسـيح من دّجن فيك هذا الزمنهذا الزمن الرديء 

  من قاس قربا للنور من ٔافسد لقاح الرحي

  اي

  هذا الزمن القبيح من علمك الرشود وهمنة الترشد

  من ٔاختمك بغواية القتل

  هنا

  النطف وأالجنة والشهداء وأالطفال والنساء والعذارى

...  

  هنا

  اللك شهود

  ٔاان

  اجملنونة

  ين يف صهيلّيف يشـتعل ما مل يشـتعل بعد ٔامغسـ
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  طينك

  وّمعد متاهات اجلسد بقليل من تربتك هل ميكنين

  ٔان ٔاكونك ؤان ٔاقوكل ٔاان املنفية يف محمييتك حّررين

  من الضلع املكسور

  ٔاان التاهئة منذ بدء اخلليقة ٔاان امللقاة عىل حافة القول

  .)1( » !املبتور

. ينتميان إىل العمل األديب، بل إىل العامل الواقعيهذا احملكي يُظِهر املؤلِّف والقارئ كشخصني حقيقيني ال 
بوصفه مؤلِّفا خيرتق سياج السرد، ويعلن عن حضوره يف توجيه األحداث والشخصيات صوب اجلهة اليت «السارد و

هي الساردة " زينب األعوج"والشاعرة  .)2(»يريدها، وخياطب القارئ مباشرة، فبيده خيوط اللعبة السردية بكاملها
وتعتمد البىن القصصية وآليات السرد يف صياغة  ة يف سردها، ذات املعرفة الكلية، فهي تشري إىل أناها،احلاضر 

ا عرب رؤيتها ) أنا(نصها الشعري بدءا بضمري السرد  الذي ميتزج أحيانا مع حركة الفعل فيصري هو الفعل ذاته، إ
ا إىل قارئ مرثيتها، وإىل األمة العربية  رأّ موقع  السارد املب مة عن األحداث حتتلّ اجملسّ  ا وتوجه خطا تشري إىل ذا

ا أوهن من نسج العنكبوت، كما تلعن زمن الغدر؛ الذي نفذ فيه الصرب من أجل انتظار فرج مل  اليت صارت أركا
ا بعد كل ذلك تستنهض اهلمم وختاطب الضمري العريب والرجل العريب وتوّقع حضورها كامرأة  .جيئ وكساردة عرب إ

األشخاص فيما يشبه اهلروب املكان وداخل إىل داخلها، داخل هرب من سطوة الواقع لت) أنا(ضمري املتكلم 
فهي ) الضلع املكسور، الرتبة، الطني(حينما توّظف التعبري الرمزي . لكنها تبحث عنها يف الوقت ذاته. الصويف

هو أدمي األرض، واألرض هي " آدم"طرده من اجلنة خاصة أن  ل بقصةعليه السالم وتتمثّ " آدم"تشري إىل نيب اهللا 
ومع هذا التوظيف اإلشاري للقصة يرتّسخ مشروع تداخل الفنني الشعري . جوهر القضية الوجودية للفلسطيين

  .والسردي ويتعّزز

وتنجز ما يا وراء األحداث، وقد يظهر كشخصية تنّفذ املؤلف واضٌح حتّكمه بالسرد، قد يبقى متخفّ  الراوي
  .را برانيا ال ينهض عامل السرد إال بهأّ ويف كلتا الوضعيتني يكون مب. ميليه عليها املؤلف

                                                                 
  .102 - 99ص. مرثية لقارئ بغداد: زينب األعوج  )1(
  .180ص. 2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )2(

  30ص. السرد مدخل إىل نظرية. علم السرد: يان مانفريد. »هو الشخص الذي يركز انتباهه وحواسه اإلدراكية على شيء ما« :رأّ المب.  
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  الحدث، الزمان (لمنظور، وتجليات الصيغ وا. السارد الممثل: المبحث الثاني
  :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة) المكان، والشخصيات          

  ه بواسطة شخصياته ليتقّلد دور الرقيبم حمكيّ يا وراء األحداث كما ال يقدِّ خفّ السارد املمثل ال يبقى مت
د  يبدّ «) ضمري املتكلم(؛ هذا الضمري  )1(»»أنا«يصبح دراميا مبجرد أن يشري إىل نفسه باعتباره «وإمنا جنده ظاهرا، 

د التواصل احلميم بني الروائي، ويؤكّ ف يف املنت احلواجز بني الراوي وبني احلدث من حيث الزمن، ويلغي دور املؤلّ 
   .)2(»القارئ والراوي بفتحه نافذة واسعة على الذات

، سواء كشاهد أو كبطل للحكاية، فإن السرد يف هذه هيف حمكيّ  املتماثل حكائياعندما يتماهى السارد 
را للحكاية، وحبركة ث، ومبتكِ حينما يشري الراوي إىل نفسه كثريا بوصفه منتجا لألحدا«احلالة يقدَّم كثيفا؛ فــــــ

د ق شفافية احلكاية، فيتبدّ ، وال تتحقّ ليّ الشخصيات ومصائرها، فإن املتلقي ال يندمج مع العامل السردي التخيّ 
لي، مبديا مالحظات ثا عن نفسه، وعن دوره يف العامل التخيّ ل متحدِّ ر مقوماته، ألن الراوي يتدخّ اإليهام، وتتكسّ 

ومعه تكون عملية التشكيل السردي جزءا  )3(»بعملية التأليف، وهنا يظهر السرد الكثيفل صِ حول كل شيء يتّ 
  .من األحداث

  :ما شاهداالسارد الممثل متكلّ : المطلب األول

وفيه «؛ "الفاعل الداخلي" ــــ ب" سعيد يقطني"أمساه داخل احلكي،  -شكل سردي جواين السارد الشاهد
م املبأر من الذات لذلك يكون املنظور جوانيا وعمقه املبئر جوانيا، ويقدّ يكون ... متارس احلكي الشخصيات

حيضر كشخصية من الشخصيات  -مبصطلح جريار جينيت- يكون السارد متماثال حكائياأي  .)4(»داخليا
  .  الشاهدةاحلكائية 

إىل هدم احلدود الفاصلة بني األنواع، نزوع " عز الدين ميهويب"ينحو الشاعر " اللعنة والغفران"يف قصيدة 
ضعيفة مقهورة مسّرية بقوى ميتافيزيقية سحرية، قّص يتمحور حول الزمان واملكان  شخصياتسردي واضح، 

قي لدوائر األحداث اليت يفضي اجتاه بناء حلَ  يف«يكشف دورة زمنية واضحة لألحداث، أما احلركة فتمتّد وتّتسع 
                                                                 

  .265ص. بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل  )1(
  .129ص. يف السرديات العربية اخلليجية املعاصرة. مساءلة النص الروائي: الرشيد بوالشعري  )2(
  .177ص. 2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )3(
  .311، 310ص). التبئري -السرد -الزمن(حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني  )4(
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للنص وملساره احلكائي؛ يستعيد الشاعر  ا كان مصدرها عنصر بانٍ بعضها إىل بعض يف حركات؛ كل حركة أيّ 
سري احلدث وتطوره ال يقوم على حنو طبيعي ، غري أن )1(»جانبا من حال الذات اجلمعية للشهادة على تارخيها

، وحكايات متنّوعة جتعل من القصيدة مها الشاعرلقصة من حشو واستطراد وتفاصيل يقدّ سليم بسبب ما يرد يف ا
الضمري املهيمن هو  ، على أنالتنويع يف الضمائر مننه مكّ وذلك ، الشعورية  عن عمق جتربة الساردتعّرب مطّولة 
  ).أنا( بضمري املتكلم شاهد، وراوٍ سارد كالضمري 

السارد حييط يف حملة بصر (رؤيا عامة «بني  )Percy Lubbock) (1879-1965( "بريسي لوبوك"ميّيز 
جتري األحداث كما هي أمام (ورؤيا مشهدية ) احلدث يف عدة أمكنة يف وقت واحد »حيضر«سنوات بكاملها و

 ؛ فهي سلسلة من املشاهد الدرامية تتغري سريعا وتنتقل"السرد املشهدي"وهذه القصيدة تنتظم حتت . )2( »)أعيننا
. دف التصعيد الدراميدها أسلوب احملاورة والتعليق وتعدد األصوات افضال على اعتم بني أمكنة وأزمنة خمتلفة،

توترات الشعر وأبنيته  ال سيما وأنّ «إمكانات السرد بوصفه أحداثا يؤدي بعضها إىل بعض الشاعر يستثمر 
ااخلاصة ولغته تتطلّ  التوايل «أساس من  يسرتسل يف حمكيه علىل )3(»ب جهدا مضاعفا يف مباينة األبنية ملتو

والتتابع السردي املنتظم يف مبدأ الضم القائم على التتابع الزمين، وتوفري خصيصة السببية اليت جتعل األحداث 
السارد كشخصية ممثِّلة . )4(»مرتابطة ومتضامة على وفق التصورات الطبيعية لإلدراك البشري للحكايات احلياتية

  :ؤيا ابنته، فهي عتبة متهيدية يستشرف من خالهلا اآليت، يقول الشاعرتضايقه ر 

  ٔاين عراف املدينه؟                                             «

  ..                                    ٔاتعبتين هذه الرؤاي

  فألقيت عصاي

  وترنميِة اني.. مل ٔاجد غري بقااي الباب والرحي

  جئُتكْ .. اي عراف«قلُت 

 هل ٔاعياك موتك؟«قال 

 ..ال«قلت 
                                                                 

  .982ص. 2تداخل األنواع األدبية، مج. انفتاح اخلطاب وتعدد القصيدة املعاصرة: يوسف ناوري  )1(
  .130ص. هيم سرديةمفا: تزفيطان تودوروف  )2(
  .64ص . األمناط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة. نرسيسمرايا : حامت الصكر  )3(
  .54ص. 2تداخل األنواع األدبية، مج. السردي والشعري: تقاطع اخلطابني بالغة: فايز عارف القرعان  )4(
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  سوايْ .. وطين يذحبه اليوم« 

  قدري ٔان ٔامحل الشمس عىل كفي« 

             . )1( » ؤاميض يف مسافات العراءْ « 

جعل الوعي خيرج من «حتّكمت يف املطّولة رؤية حادة أراد الشاعر أن يوصلها إىل قارئه عرب السرد الذي 
القائمة عرب اللغة اجملردة، ويلزم سريورة ما، وينشد مآال وصريورة، بدال من االنغزال والدوران حول طبيعته التجريدية 

وقد اعتمد يف صياغة سرده على . )2(»عن احلركة فلك واحد، قد تؤدي به عطالته الذاتية إىل اهلمود والكفّ 
حمددة بوضوح يف رحلة حبثها  " أنا"سند احلكي إىل األمناط والقوالب التعبريية الثابتة اليت تنتمي زمنيا إىل املاضي وت

ا تفتش عن رقية أو تعويذة ح احلدث لالمتداد يف الزمن، وعليه فقد احتوى على ريشّ ف) أمضي(الفعل أما . كأ
) يف مسافات العراءْ ( جّرد الزمن ورّشحه لالمتداد يف املكان، ودفع بالسرد عرب العبارة ،احلاضر واملستقبلو املاضي 

وحدة لغوية   -معها-ع على أفضية زمكانية شاسعة يكتسب العمل الشعري لالنفتاح على حكايات عديدة تتوزّ 
  .كثيفة

ال توجد طبيعة نقية أو صافية للقصيدة، فهي «؛ حيث "نظم األفكار"كما تدخل هذه الكتابة ضمن سرد 
. ياسية ودينية وتارخيية ومكانية وغريهاحتتوي على مرجعيات فكرية وفلسفية وأسطورية وجتارب احلياة اليومية وس

إىل سرد الفكرة شعريا داخل القصيدة، وقد ينجح يف خلق التوتر الشعري، حني ميتص الفكرة ] الشاعر[هلذا يلجأ 
وكّلها أشكال سردية . واَحلكايا )3(»امتصاصا قويا، بإخفاء معاملها الفكرية والوصول إىل عصارة األسطورة والفكرة
  . ينتزعها من سياقها الزمين واحلدثي ليصنع هلا سياقا جديدا من خالل الشعر

  )البوم(من الرموز اليت ُمحّلت إشارة خمتزلة حتيل على معىن مضمر ينضاف إىل رصيد النص البنائي والداليل 
  :يف قول الشاعر

  ..ٔاان ال ٔامكل  شيئا غريمك «

  تورق يف مصت ادلم املر َحَاكايوبقااي ٔاحرف 

  حمزنه

                                                                 
  .32ص .اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب   )1(
  .8ص. عرب اللغة السرديةاألنا واآلخر . سرد اآلخر: صالح صاحل  )2(
  .217ص). قراءة مونتاجية) (املقارنة الشعريات(يف ضوء . جناس األدبيةاأل: عز الدين املناصرة  )3(
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  ..رمبا ٔاخطأين املوُت 

  ..فطارت من شفايه لعنة البوم

  .)1( » وطارت ٔاحصنه                   

كدال رمزي يرتاوح حضوره  . لة الشعبية باحلزن والفاجعة السيما املوت والغربةيرتبط يف املخيّ  )البوم(ــــف
لالنفتاح حه ق دواله ورشّ وعمّ للنص الشعري فق الداليل األبني التصريح والتلميح والداللة واإلشارة أثرى توظيفه 

  .التجربة الفردية والتجربة اجلماعيةفيه د تتوحّ على حنو  على احملكي

على املستويني التعبريي والتصويري، فقصد إىل إغناء  الشاعر بغىن الرتاث احلكائي العريب وثرائه أحسّ وقد 
  :، يقول"علي بابا واللصوص األربعون" يف حكايةاملبىن الشعري بالطاقات السردية 

  ..لست وحدي «

  »عيل اباب«ٕافتحوا صدري وقولوا مثلام قال 

  ..لسمسم

  .)2( » ..سأفتح» !ٕافتح الباب«

 عن نزوعه إىل إضفاء نوعا طاقات تعبريية ال حمدودة، فضًال القصيدَة  -مع هذه القصة-فقد منح التناصُّ 
َجر املباشرة والتقريرية واكتناز القول بالدالالت املتجدّ    .دةمن املوضوعية والدرامية اليت تسمح له 

  رحم قصصي زاخر وممتلئ؛ ما إن يقرتب منه الشاعر حىت تنفجر عناصره«أما األسطورة وباعتبارها 
قة بالذات حملّ  )3(»بني األسطورة والقصيدة) التناص(وتنسحب إىل النص الشعري كرصيد معنوي وبنائي يف عملية 

من زمن الرمز إىل زمن الواقعة احلاضرة فقد كانت أداة سردية استعارها الشاعر لتطوير  -بضمري املتكلم- الساردة 
  :يقول ،بنيته الشعرية

  ..ٔاان ما ٔاذنبت لكن «

  يل مصيت رمبا يغفر

                                                                 
  .25ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
  .26ص. املصدر نفسه  )2(
  .106، 105ص .األمناط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة. مرايا نرسيس: حامت الصكر  )3(
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  . )1( ..وينجيين احرتايق يف رماد أالمكنه

  :ول يف موضع آخرــــــــــــــــــــــويق

  اي دًما يقتات مين« «

  ..من شفاه ال تغين 

  كسؤال ٔابدي اللكامت.. يكرب النعش بظيل«

  كجواد ٔابيَض الّسحنِة محموال عىل ٔاجنحةِ «

  ..العنقاء يأيت

  . )2( »مثل حفار القبور

نات الوعي املرتاكم يف صريورة تتحرك القصيدة يف مساحة مفتوحة حمكومة مبكوّ «عرب أسطرة الشعر 
التحريك الزمكاين للموضوع احمليط باملبدع، والذي ينتقل تلقائيا، وبشكل مستقل عن اإلرادة والوعي، إىل منظومة 

أن تنتظم يف أنساقها ومن خالل حتريك الرغبة فيحرك أدواته اإلبداعية تلقائيا بعد . الالشعور الثقايف لدى املبدع
وهنا تتبدى آليات االنتقال الزمانية بشكل أكثر وضوحا، ويأخذ . فيما ميكن أن نسميه هوامش الالوعي يف النص

إىل امللحمي، ومن األخري ... الزمن الشعري إحداثياته الطوبولوجية عرب النص، واملعربَّ عنه باالنتقال من األسطوري
ا...فاإلرهاصي...قصصيإىل ال واالرتكاز على . إخل، عرب توسيع دائرة املفارقة واالنزياح بني الدوال ومدلوال

يصور واقع بالده " عز الدين ميهويب"والشاعر . )3(»التناقض احلاد بني الوظيفة القبلّية للمفردة، والوظيفة الَبعديّة
الستبطان هذا الواقع املأزوم الذي يعانيه يف  )العنقاء(طوري تسجيال فنيا مثريا عرب استدعاء الرمز األس" اجلزائر"

استدعاء الرمز هنا مل يكن سطحيا أو خارجيا أو جمّرد كوالجا تزيينيا، إمنا . ويعايشه مع أبناء هذا الوطن ضمريه
 هفاملوت هو هاجس شعب يقابل. اعتمده الشاعر كأسلوب بنائي ليمنح نصه فسحة النمو والصعود حنو مقصده

  .التضحية والفداء انبعاث وحياةبعد 

وآخره " قسما"له هو نشيد من أقوى األناشيد الوطنية يف العامل، أوّ . فهو حكاية وطن" قسما"أما 
   عن الثورة اجلزائرية بعد اندالعها، به يثري اهلممليعّرب ) 1956(سنة  "مفدي زكريا"؛ كتبه الشاعر "فاشهدوا"

                                                                 
  .28ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
  .36ص. نفسهاملصدر   )2(
  .110ص. زمن النص: مجال الدين اخلّضور  )3(



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

355 
 

مقاومة شعب ضحى بالنفس والنفيس من أجل اسرتجاع سيادته وتطهري أرضه من ظلم  عن ي العزائم، ويعّرب ويقوّ 
وقد أشار الشاعر إىل هذا النشيد الوطين لعالقات تارخيية وطنية بني هذا النشيد وبني واقع . االستعمار الفرنسي

  :التجربة الشعرية اآلنية، يقول

  ..ذات سبتٍ  «

  يف موكب ٔاطفالٍ » زينُب «ٔانشدت 

  »قسًما«احلواري 

.....................  

  مسَعت يف آخر الشارع طفال ٔاخرس

  »فاشهدوا«الصوت يغين 

  قلبه املبحوح يزنو ٔالـًما

  ..فأعارته فـًما

  »زينُب «وبكت 

  .        )1(»قسام«عادت تهتجى بيدهيا 

وهي يف داللتها ) قسما(الشاعر يف قصيدته يعّرب عن قضية وطنه اجلزائر، وقد ضّمن كلمتني مرّكزتني األوىل 
فتظهر يف احملكي مصّممة على البقاء حرة رغم " زينب"أما الشخصية ). فاشهدوا(وهي الالزمة أقوى من الثانية 

اها ملا حيمله هذا النشيد من قوة وتعود فتتهجّ ) قسما(د املظامل اليت خترس األفواه وتلجم اجلوارح، هلذا فهي تنشِ 
 -ولو بأضعف اإلميان-وعليه فالنشيد كحكاية هو رمز لكل جزائري يرفض الظلم يف وطنه وحياول . وعزم وإصرار

  .باللسان من أجل أن حييا عزيزا كرميا

ية الروائية من هواجس ملعرفة ما يدور يف خلد الشخص«كأداة   تيار الوعيكما يرتكز السارد على تقنية 
يمن على مساحة شعورها، فتعزهلا عن حميطها الظاهري الراهن فهو شخصية حاضرة يف سرد السارد . )2(»ذاتية 

الشعرية، متهيدا لسرد   باخلطاب إىل التوتر العميق والواعي للغةالذي يدفع ) سرد الرؤيا= السرد املطمور (الثاين 
  :كثيف، يقول الشاعر

                                                                 
  .40ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
  .118ص. يف السرديات العربية اخلليجية املعاصرة. مساءلة النص الروائي: الرشيد بوالشعري  )2(
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  املدينةجئت عراف  «

  ٔايب ُشفتَكْ «قالت .. حامال رؤاي ابنيت

  »                                                      !ِبنَويم

  »                   ..ما اذلي ُشفِت؟ احِك يل.. حقّا«قلت 

  »ومك تدفع ٔالحيك؟ «قالت 

 »هل تكفيك بوسه؟ «قلت 

  ٔام تريدين من السوق عروسه؟ «

  :حضكت مين وقالت

 ..حايف الرجلني متيش«    

 ..بني ٔافراح ونعش«            

 ..وعىل رٔاسك حطت قُّربه«            

 .. يكفي اي ابنيت«قلُت 

  »حنو هذي املقربه .. وطارت«قالت 

  ..ؤاشارت لعيوين

  .             )1( !مث انمت      

؛ )قالت، وقلت(احلوار املنظور بفعلي التلّفظ تفَرز الدرامية مباشرة يف هذا احملكي الرؤياوي من خالل تقنية 
، لكنه يظّل جاهال )االبنة(ومها فعالن مشخصان يفّعلهما السارد باعتباره شخصية ممثلة يف حمكي الشخصية 

إليها األحداث، معرفته أقل من معرفة الشخصية اليت تتقّلد السرد، وعليه فالتبئري هنا  للألفكار احلقيقية اليت تؤو 
   .بب جهل السارد الواضح لألفكار احلقيقية للشخصيةخارجي بس

مزيج مهّجن جيمع بني مالمح الرمز، األسطورة، السرية، القصص  وه -إذن-" اللعنة والغفران"نّص 
خطاباته من نواياها ومن نربات اآلخرين؛ ] السارد[ي ال ينقّ «النشيد، إضافة إىل احلوار وتعدد األصوات؛ حيث و 

التعدد اللساين االجتماعي، وال يستبعد تلك الوجوه اللسانية وطرائق الكالم، وتلك  وال يقتل فيها أجنة
                                                                 

  .30، 29ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
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احلاكية املضَمرة اليت تتوارى يف شفافية خلف كلمات لغته وأشكاهلا؛ وإمنا يرّتب مجيع تلك اخلطابات  -الشخوص
وهي تصوير ، )1(»نواياه الشخصيةواألشكال على مسافات خمتلفة من النواة الداللية النهائية لعمله األديب، وملركز 

  .حملنة الشعب اجلزائري إبان فرتة دموية من تارخيه، حيث عني السارد شاهدة على املذابح اليومية املتكررة

 إىل بثّ املمثل الشاهد على األحداث  سارديعمد اليف مقطع شعري آخر ضمن القصيدة نفسها 
ل جمموع هذه التوصيفات ما يشبه البطاقة ، ويشكّ معا وفعل الشخصيةد لتوتر احلدث ية متهّ توصيفات ماد

  :"عز الدين ميهويب" ، يقول الشاعر"أمحد" للشخصيةوالسرية الذاتية التعريفية 

  مثيل                                       .. » ٔامحدُ «صاحيب  «
  يعشق احللوى ؤافالَم أالغاين                                  

  ..يومازارين 
  ..رآين

  )أ (ابحثا عن وطن ضّيعتُه الثواين                 
  ..وعٌد منك«قال 

  نعي يف حصيفه؟«
  ..واحَتَسى قهَوَته
  ..مث مىض اكلربق

  قالوا بعد اليوم                                           
  )ب(»               !سكنت ٔاحشاءه احلّرى قذيفه«

            فتّشوا جيب صديقي    
  ..وَجدوا صورة طفٍل وقصاصات جرائد

  ..ؤاغاين وقصائد
  )ج..                  (وجدوا قنديل زيٍت من حبيباِت الّرمادِ 

  ..فتّشوا ٔاضالعه
  مل جيدوا شيئا سوى تهنيدةٍ 

                        .)2(» »بالدي.. آٍه «           

                                                                 
  .67ص. اخلطاب الروائي: ميخائيل باختني  )1(
  .41ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )2(
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ص من الرؤية املتشظية إىل تنويعني، ورؤية أخرى خارجية عربها يتخلّ ميتلك السارد املمثل رؤية داخلية وهي 
  :التكثيف السردي ليدعه ينساب شفافا

  :الرؤية الداخلية؛ ومتثل -1

  )أ"..... (أمحد"رؤية الشخصية = رؤية السارد : الرؤية مع؛ حيث -

  )ج.....(رؤية الشخصيات الساردة= ورؤية السارد              
  ) ب...(رؤية الشخصيات الساردة < الرؤية من اخلارج؛ حيث رؤية السارد  -

  )ج"....(أمحد"رؤية الشخصية > حيث؛ رؤية السارد والشخصيات السارد : الرؤية اخلارجية -2

باعتبارها جزءا مكّمال لآلخر ال ) األنا(هذه االحنرافات السردية إمنا تعّرب عن االنشطارات اليت تعاين منها 
نرى السارد الشاهد ممثِّال ال متخفٍّ وراء األحدث، وقد ُحدِّدت منذ " أمحد" إزاءه، فمن خالل تّل موقعها إّال حت

  إذن هو الصـــــوت الســـــاردي املتشّظٍي؛   " أمحد"فــــــ . )مثلي..  »أمحدُ «صاحيب (: البداية هذه الثنائية يف قول السارد
س على عن قدرة السرد على املراوغة واملخاتلة واإليهام، وكل هذا متأسّ «الصوت  حبيث تعّرب اهليمنة الطاغية هلذا

مما يعمل على فتح مسارات سردية تتيح ) أو رمبا املؤلف(ضمري املتكلم الذي ميّثل قناعا غري حمّدد املالمح للراوي 
متعددة وخمتلفة الغايات؛ هواجس  )1(»للصوت املنفرد أن يعّرب عن معاناة إنسانية واجتماعية ذات خصوصية فردية

ا إىل استغالل مساحة احلكي املتوفرة هلا لتعربِّ   قصريةٍ  فعليةٍ   عن األحداث جبملٍ وخماوف وعقد وأزمات، مما يدفع 
ا ترهن املعىن يف وحدة قصرية ... بالداللة، خمتزلة ومقتصدة لفظيا، حماطة بتوترات التقدمي والتأخري مشحونةٍ  وكأ
حينا آخر مبا يتناسب والضغط النفسي الذي تعيشه ) الكسرة(بيت املقيد حينا واإليقاع املنكسر عند ميثّلها ال

  .الذات الساردة إثر حادثة االغتيال

شــــــهدية ضــــــمن الرؤيــــــة امل" عــــــز الــــــدين ميهــــــويب"للشــــــاعر " عوملــــــة النــــــار.. عوملــــــة احلــــــب "تنــــــدرج قصــــــيدة 
قا، ومســـــــتجوبا اث، بوصــــــفه شـــــــاهدا، وباحثــــــا، ومـــــــدقّ نفســــــه يف ســـــــياق األحـــــــد الــــــيت تســـــــمح للــــــراوي أن يـُــــــدرِجَ 

ـــــوممـــــثّ  ـــــره غـــــريهال يتمّي ـــــرى مـــــا مل ي ـــــة، فهـــــو ي ـــــدّ  ،ز بنفـــــاذ الرؤي ـــــاه تطـــــول ومتت ـــــداد املكـــــان والزمـــــان هلـــــذا فحكاي   بامت
  فينــــــداح الســــــرد ومييــــــل حنــــــو التكثيــــــف، وتلغــــــى املســــــافة بــــــني الســــــارد واملتلقــــــي بســــــبب اســــــتخدام ضــــــمري املــــــتكلم

  :ول الشاعرــألنه بطل احلكاية وكاتبها يف آن معا، يق

  
                                                                 

  .156ص. دراسات يف املتخيل السردي العريب. شعرية احملكي: فيصل غازي حممد النعيمي  )1(
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  فاحلاكاي تطول           «

  صباح أالحد                                                                 

  رٔايت املدينة ٔاكرث حزان       

  ويف لك عني تنام عصافري هذا البدل

  رٔايت ديم مطفأ اكلسجائر يف كف ٔام

  وحمرتقا يف شفاه ودل               

  رٔايت اجلرائد متعبة ابلتعازي

  .  )1( »بكيت البدل                        

  : ائالــــــــــــــوألن الشاعر مل يسرد كل شيء فهو يواصل الوصف واحلكي بعدما أقبل النهار ق

  ..ٔاطل الهنار «

  رٔايت البنفسج يذبل يف شفة امرٔاة انزفه       

  :                               قال يل ظلها

  ..ٕاهنا منذ عرشين عاما هنا واقفه

  هل عادة يه ٔام نزوة راجفه ؟: قلُت 

  راحةل السـندابد ؟ -ٕاذا شئت -سل : قال يل

  ..    مل جتئ

  . )2( » ..ومىض لك يشء ٕاىل حاهل

لــــــــربط احلاضــــــــر باملاضــــــــي يعــــــــود الشــــــــاعر يف الــــــــنص الشــــــــعري نفســــــــه إىل الــــــــذاكرة مستحضــــــــرا املاضــــــــي و 
  :را مبا كان يفعله، يقــــــــــــــــــــــــــــــــولساردا ومذكّ  -قبل عامني–القريب 

  

                                                                 
  .50، 49ص. عوملة النار.. عوملة احلب :عز الدين ميهويب  )1(
  51ص. املصدر نفسه  )2(
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  قبل عامني                                           «

  ..كنت ٔازور املقابر ٔامحل فال

  ..فاحتة إالحتقان ؤاميشؤاقرٔا 

  ..                        غدا حيمل الناس نعيش

  ويأيت ٕاىل حينا امليتونَ 

  يدقون ٔابوابنا

   . )1(» يسألون عن اخلزب واملاء والكهرابء

ال وشاهدا عاملا باحلدث، يوثّقه بإثبات الفعل املكّرر يف هذه املقاطع الشعرية السردية يظهر السارد ممثّ 
، مع إثبات للزمان واملكان بالسرد املشهدي حينا والسرد )التاء املتصلة(املّتصل بضمري املتكلم ) رأيتُ (

من خالله املسرود له إىل  االسرتجاعي حينا آخر من أجل االستغراق يف الوصف الذي يراه عنصرا تشويقيا يشدّ 
ا، وترتيبه هلا، مث تفس«احملكي؛  ريه وتأويله أحيانا لبعضها، جتعل وهم فمنظوره لألحداث والوقائع، وعالقته 

لكن ارتباط كل األفعال  .)2(»املتلقي يتضاعف فيما خيص طبيعة تلك األحداث، هل هي تارخيية أم ختيلية؟
شحنة ) املقربة(س هلا منذ البداية، فـــ بضمري املتكلم الذي أنتج نسيجا سرديا، قد عمل على بعثرة املفاهيم املؤسّ 

فسية مكثفة، وهي نقطة توّرط أعطى السارد من خالهلا جماال لتأسيس غربة اإلدراك وانقطاع مكانية وزمانية ون
  . االتصال باحلياة 

الشاهد عنصر أساسي يف بنية النص الشعري، وهو راو موضوعي ال يتدّخل يف روايته  الشاعر/ السارد
ن إال عرب حركات األصوات ال تتكوّ  بالوصف والتعليق بشكل مباشر؛ حركته الفاعلة يف انبناء احلدث وتشّكله

  .ى فيها صوته السردياألخرى، وهكذا خيّلق مساحة سردية يتجلّ 

  

  

                                                                 
  .53ص. عوملة النار.. عوملة احلب :عز الدين ميهويب  )1(
  .196ص. 2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )2(
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  :ل متكلًما وبطًال للحكايةالسارد الممثّ : المطلب الثاني       

وفيه متارس احلكي شخصية مركزية وهو الفاعل «السارد البطل شكل سردي يرتبط باحلكي الذايت اجلواين؛ 
ارد موقعا بؤريا السّ  ويف هذه الوضعية يكون متاهي املؤلف بالراوي الداخلي واضحا، حيث حيتلّ . )1(»الذايت

باعتباره واحدا من الشخصيات الرئيسية، حيكي بضمري املتكلم حمكيا موضوعيا عن الذات املأزومة يف صراعها 
  .اقعية اليت يقوم عليها احملكيإلدراك احلالة الو  باعتماد املرجعية التخييلية كأساسٍ  ،الداخلي واخلارجي

رؤية خاصة للواقع السياسي يف اجلزائر يف فرتة " عز الدين ميهويب"للشاعر " اللعنة والغفران"يف قصيدة 
ألفاظ مكّررة تنتج إيقاعا رتيبا، ومجل حوارية قصرية حمّددة بدقة يقف اعتمدت على  التسعينيات من القرن املاضي،

اخلضوع والسيطرة الذي حيكم عالقات الناس بالقوى اخلارجية من خالهلا السارد ذو الرؤية اخلارجية على منطق 
  :، يقول الشاعراليت ال ترضى دون املوت بديال

  ..                                  مّر يوم «

  ..ّر يب نعشم

  »                    من؟«سألت الناس 

  »فالنْ «قالوا 

  ..وجدوا جثّته يف آخر الشارع

  عراف هبذا احلي اكنْ : واملهنة

  ..مّر شهر

  مّر يب نعش

  »من؟«سألت الناس 

  »  فالنه«قالوا 

  خرجت تسأل عن علبة كربيٍت فعادْت 

  يف خزانه

  مّر عامٌ 
                                                                 

  .310ص). التبئري -السرد -الزمن. (اخلطاب الروائي: سعيد يقطني  )1(
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  ..مّر يب نعٌش 

  »من؟«سألت الناس 

  »!وطنْ «قالوا 

  همال                                    : قلت

  .   )1( وطين ٔاكرب من هذا الزمنْ 

، فهو بال مالمح وال حدود، والناس فيه تعساء مقهورون، بل خميفٌ  غريبٌ «العامل يف هذا املبىن احلكائي 
وي ينجرفون إليها مرغمني، قوة جبّ هم تائهون ال يعرفون مصائرهم وال يشاركون يف حتديد هذه املصائر اليت  ارة 

ر صوت توّسل الشاعر به كي ميرِّ ) الناس( . )2(»م إىل مصري جمهول ال يفهمون أسبابه وال غايته وال ميلكون دفعه
يبدو هذا الصوت ذا معرفة كلية، غري أن معرفته تظل أقل من معرفة . عن هذا العامل العبثي" أحداثٍ  حمكيَّ "عربه 

لقد أتقن املراوغة السردية ولكنه مل يتقن . لذي مل يسمح لنا أن نشّك بقدراته التخمينية ومعرفته التامةالسارد ا
ايتها مع احلركة السردية السريعة يف قول السارد إذالتخفي،  مهال، وطين أكرب : قلت: (استدارت القصيدة عند 

دية مرّ تربط بني األحداث املسرودة يف األسطر السابقة وبني الطاقة التّ  ؛ وهي نقطة تفجري داليل)من هذا الزمن
  ، فأحداث اليوم للسارد الذي يثوِّر الشعر ويصّر على عبثية املعىن ليحدث شرخا قيميا وخرقا توقعيا للمسرود له

  .طنا املواطن والو الضحية فيها مه منتهيةأو الشهر أو العام هي صور مكررة ملأساة غري 

دما يستعني الشاعر بالسرد يستعني به وهو حمّمل مبرياث طويل من احلكي الذي جاءه من جممل عن
يتصاعد " جتليات نيب سقط من املوت سهوا"النص الشعري في ف. النصوص احلكائية اليت حفظتها الذاكرة العربية

دات احلكائية عاملا ليتشّكل مع التمدّ  السرد متجاوزا الزمن امليقايت اآلين باختاذه الديين والرتاثي مرجعية شعرية،
يف  "يوسف وغليسي"نكاد ال نستطيع فيه مالحقة االنتقاالت بني املاضي وحاضر التجربة الشعرية، يقول الشاعر 

  :نصه

  .. .                                  ٔاسـتعيد بقااي اجلراح.. واقفا «

               ..         عند مفرتق اذلكرايِت .. يف خريف الهوى 

                                                                 
  .46، 45ص. اللعنة والغفران: عز الدين ميهويب  )1(
. »أسئلة السرد اجلديد«. مؤمتر أدباء مصر .األحباث. مناذج من الرواية املصرية املعاصرة. السرد الروائي وتداخل األنواع: عبد الرحيم الكردي )2(

  .299ص
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  !                                      كصفصافة صعرت خدها للرايح 

  ..ٔاحتسس ذاكرة اليأس ظمأى.. واقف

  يزيد اشـتعال املدى،،

  وبراكينه ما ارتوت من ينابيع دمعي

  !ومن ديم املستباح

  واقفا عند سفح السـنني اخلوايل وحيدا،،

  اليت            " الّسُمرات"تبعرثين الرحي شوقا ٕاىل 

  ..ابيعتين شـتاء وصيفا

  ..وماتت.. هتاوت.. وشاخت

  !   وال شاهد يذكر املرتني

  ٕاال الظالل اليت - االٓن-ٔاان ال ٔاذكر 

  ابركت بيعيت،،

  !وادلماء اليت ٔاشعلت مشعتنيْ 

  من ترى يشهد اليوم ٔاين

  .    )1( » !؟" البيعتني"ٔاان سـيد 

ا بشكل مباشر عرب املونولوج الداخلي، لريّكز السرد تبئريه على ضمري  مع يقظة الذاكرة حتاور الذات ذا
  وقد اشتغل السرد بوظائفه التقليدية مبصاحبة الوصف. السارد حيث املتكلم بطال للحكاية يف إطار حمكي ذايت

تقدمي صورة أولية متهيدية للشخصية وللحدث القصصي يف شكل مونولوج لتمارس فاعلية الوصف  حيث متّ 
ا فتظهر الشخصية الساردة البطلة يف حركتها وأفعاهلا ومجيع أحواهلا أشبه بكائن سريي وأقرب إىل العوامل / سطو

  بعيدا عن الشروط الواقعية املألوفةالغيبية حيث القوى خارجية واحلركة خارقة خترج عن قوانني املكان والزمان 
  :احلكي بعد اإلقرار أنه سيد البيعتنيإمكانات مستثمرا 

  
                                                                 

  .26، 25ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي )1(
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  ..                    استباحوا ديم يف الشهور احلرام وما جخلوا «

  ..                          سفحوه عىل قارعات الطريق

  ..هزؤوا برؤاي وما سألوا

  :                                       قال قائلهم

  ..اي ذلاك الفىت    

  ..مثقال ابلرؤى    

  ..سادرا يف السها    

  !ٔاوقعته أالماين يف املنتأى    

  تعرفون الفىت؛   

  طاملا ٕاشـهتـى   

  ٔان هيرب لك البالد   

  .)1( » " !!!سدرة املنهتـى"ٕاىل    

عماق الشخصية البطلة وهي يف حالة متأّزمة لرصد أ) كان(بعد هذا البوح ينطلق الشاعر عرب فعل الكينونة 
عليه السالم عندما رماه إخوته يف اجلب، مسقطا ذلك على نفسه، اختلفت  "يوسف"لنيب مستذكرا ما حدث ل

  :..).الرمي، الرتك(األزمنة كما اختلف الفاعلون، لكن الثابت هو الفعل نفسه 

  كنت يف اجلب وحدي ،،                                  «

  ..                                     عىل حافة املوت ٔاهذي

  ..فريتّد صويت ٕايلّ 

  ..ٔاغالب حزين.. ٔاطارح بيين 

  ...جيرفين يف خراب املدى.. فيغلبين ادلمع 

  كنت وحدي طرحي النوى، مثل غصن حقريٍ 

                                                                 
  .28ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
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  ..ملقىعىل أالرض 

  . )1(» ...واكنت رايح النبوة تعربين

يقّص بضمري املتكلم األحداث  يعتمد السرد على رؤيا فنتازيّة غري واقعية، فالسارد كلي املعرفة بطلٌ 
ة مفارقة هائلة "يوسف النيب"الشاعر وهو " يوسف"باعتبارها حدثت له هو، هذا السارد هو  ، وهذه املشا

" يوسف عليه السالم"ذ من النيب اختّ ال ينبغي أن يفسَّر إال باعتبار السارد  أوقعت الشاعر يف مأزق عقائدي
ل لكن التذويت وإن كان يتمثّ «د ما يف أعماقه، فيظهر وكأنه يعرض سريته هو، وسيلة تعبريية وقناعا يالزمه ليجسّ 

ذلك ال يعين أن الذات هي الشخصية بوعيها الشخصي  يف حتويل وجهة النظر من السارد إىل الشخصية، فإنّ 
ذا ال ميكن فصل التذويت عن احلوارية، فمحكي  . فحسب، بل مثة ذات أو ذوات أخرى وراء الذات الظاهرة و

؛ وهو فضاء مغلق )البئر(وهذا املونولوج استدعاه مكان احلدث . )2(»كل شخصية هو حوار بينها وبني نفسها
متعددة عرب عملية تتقصد الرتكيب واملضاعفة وتعظيم ) أنوات(لالنشطار إىل ) األنا(لسردي معزول يدفع الصوت ا

ويف . الساردة، ومن مث االجتاه بالسرد حنو تعدد احلبكات وتعدد الشخصيات مما خيدم مآثر البطل املقصود) األنا(
  :يقول الشاعر. ة عامةذلك نزوع واضح حنو الدرامية القصصية واملسرحية أو احلوارية والسردية بصف

  :             لفظوين عىل رشفة احلمل السـنديس، وقالوا «

  !                   ٔاموي حين ٕاىل الزمن الهامشي 

  فأبَقُت ٕاىل الفكل ٔاحبث عن مرفٕا للعزاْء            

  ..يتعاورين اليأس برا وحبرا 

  تدثرت ابٔالمنيات ،، تزملت ابملعجزات ،،

  ..اْء وال عاِمصٌ من عن

  وحدي ٔارّد أالعادي.. كنت وحدي ٔاسامه 

  ..وحني ترّديُت، اكن يل احلوت منفًى ومقربة 

  كنت يف بطنه غارقا يف التسابيِح ؛ 

                                                                 
  .29، 28ص. الطيار تغريبة جعفر: سييوسف وغلي  )1(

   ّ11، 10ص .تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي :ينظر. لنبوة يف مقدمة ديوانها ئهعاأشار الشاعر إىل حلم اد.  
  .16ص. يف السرد العريب اجلديد الكتابة والتحول: حسن املودن  )2(
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  سـبحت ابمس دم الشهداِء ،،  

  ابمس ما يف ديم من هوى لرتاب بالدي ،،

  .. سـّبحُت .. للرمل والنخل ،، سـبحت 

  انديت لك ويل من اخلادلين ، ولكَّ 

  :الصحابة وأالنبياء

  ..ٕانين هاهنا البثُ 

  !مدحٌض وملٌمي، فأي رايح سـتحملين للسامء ؟

  .  )1(» !..ينبذين ابلعراء؟ -ٔااي ٔاهيا الرحي-ٔاي موج 

وهو نص مفتوح املواجع واملسارب، ولكنه «يدخل هذا النص الشعري ضمن سرد الذات، أو نص احلالة؛ 
      ففي سرد احلالة تبدو احلكاية فيه . يقوم على نواة حمورية غائرة، هي مساءلة الذات الفارقة تارخييا وأسطوريا

يعرب  -مبفهوم الذاتية-تبدو كما لو كانت نصا شعريا غنائيا  -إن كانت هناك حكاية حتكى على حنو مألوف-
عن عالقته بالكون واحلياة واألشياء من حوله، ويناقش رؤاه وفلسفته، ويطرح أسئلته، ومهومه  -اعرالش-فيه الروائي

الفكرية، ويعرض لعذاباته، وأحالمه، وأمله ويأسه، لغضبه وفرحه، لتشّكالت حاالت الوعي لديه، النغماسه يف 
اقع اخلارجي وذهنية الشخصية اليت تعيش قا بني الو ليبقى احلدث معلّ  )2(»حياة ميارسها رمبا دون أن يعرف هويتها

ا اإلدراكية؛ إن  ا تعّدد وضعيا هوية الشخصية احلكائية ليست «انشطارا على أكثر من مستوى لعّل أبرز جتليا
ا، أي أن حقيقتها ال تتمتع باستقالل كامل داخل النص احلكائي وهلذا اعتمدت يف تكوينها  )3(»مالزمة لذا

هي عبارة عن سلسلة قناعية مركبة، فكلما  ...)يد البيعتني، يوسف، نوح، يونسس( على شخصيات جاهزة
وعلى الرغم من كل هذا . البطل بالتدريج عرب القراءة/ حدث انشطار أنوي جتددت احلكاية، لتتكون صورة السارد

الرؤية من (ية التكثيف السردي إال أن وجهة نظر السارد تبقى وجهة من زاوية واحدة حمددة هي الرؤية اخلارج
  ). معرفة الشخصية> اخللف حيث معرفة السارد 

                                                                 
  .32، 31ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .361، 360ص. »أسئلة السرد اجلديد«مؤمتر أدباء مصر . األحباث. الشعري يف السرد/ السردي يف الشعر: حممود الضبع  )2(
  .50ص. 2000، 3املغرب، ط -لبنان، الدار البيضاء -من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت. بنية النص السردي: محيد حلمداين  )3(
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  قد وجد التاريخ متجسدا يف وقائع ذات دالالت مستمرة احلضور«" يوسف وغليسي"وإذا كان الشاعر 
فإنه قد نظر إىل القصيدة كمأوى جديد هلذه الوقائع، ومولد ثان هلا، بعد أن متّددت األقنعة، واّتسعت سبل 

ّف عنها دون أن تبتلعها، وتشري إليها دون أن تشالتناص، وظّلت طاقة القص حتت قشرة القصيدة الشعرية، 
ا ودراميتها واعتمادها على املفارقة الشاملة اليت   تظهرها يف رواية تقليدية مع احلفاظ على حداثة القصيدة ومعاصر

د اخلطابات داخل هذا النص الشعري، فقد  ه وأمام تعدّ إنّ . )1(»كانت العمود الفقري لقصيدة الواقعة التارخيية
  : كانت اخلطابة خطابا آخر ونسقا أدبيا أصيال يقود وينّسق تيمة الشاعر القصدية، يقول

  ٔاخطب االٓن فيمك،                                         «

  ..                                وذا وطين مصحف يف يدي

  يسكن صويت" ماكل بن دينار"

  :يف مغرة اللهف

  ..                     وطين امرٔاة وحشت روهحا ابلعفاف(

  ؤاان املكل االٓديم اذلي يشـهتـي 

  رمرئان ميوت عىل صدرها امل

  !)خاشعا يتصدع من خشـية الوجد وإالخنطاف

  !                                              آه اي ٔاسفي

  ...ضاع مين اذلي كنت ٔامحهل، جفأة

  مك غارق يف ادلموع ؛ـلكّ   !وحيمك

  !اخلطيب عىل سارق املصحف؟ مفن سـيدلّ 

  ...يك هنتدي" صفراء فاقعة اللون"ٔاَو نذحب 

  !؟)القارظني(الغياب عىل ٔام نصيل صالة 

  ٔام أالمر ٔاهون من ركعتني؟

  !نكتفي ؟) عفا هللا عام سلف(ٔام ترى بـــــــ 
                                                                 

  .246ص. األمناط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة. مرايا نرسيس :حامت الصكر  )1(
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  . )1( » !...ٔام سـنرضب كفا بكف؟

عرب رؤيته الذاتية اجلمعية وعالقته -يف حالة ينقلها " يوسف وغليسي"عرب هذا النص يدخل الشاعر 
إىل املتلقي، حيث ينظر بوعي فين غري موارب إىل الصدفة بني اإلنسان العريب وتارخيه، عرب  -بالتاريخ العريب

الذي اختذه السارد قناعا خيتبئ وراءه " مالك بن دينار"استدعاء حادثة تارخيية هي سرقة املصحف من شخصية 
واقعة ال، لتكون القصيدة متقنعة ب)2(»عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر احلديث من خالله ليعّرب «
  . تارخيية ال بوجه الشخصية املستدعاةال

هذا املوقف الدرامي الذي متدد إىل املاضي عرب وقائعه زاوج بني الفن الشعري وبني السرد يف أحد أمناطه 
فمحّدد السمات، ثابت اهلوية ألنه متلق  -اعتباره أحد أهم أركان هذا الفنب-أما املروي له  .وهو فن اخلطابة

أما ضمري السرد فهو ضمري املتكلم؛ يهيمن على معظم بنية السرد ويظهر أكثر التصاقا بالشخصية . شفاهي
ا ضرب من السرية الذاتي ة واملذّكرات الساردة اليت حتاول ممارسة نوعا من اإليهام بالواقعية لتظهر احلكاية وكأ

االعرتافية، خاصة وأن السارد أتقن شد احلاضر إىل املاضي من خالل توّسله حبكاية احلادثة التارخيية ليضيء 
جوانب عديدة يعيشها يف واقعه ومل يتمّكن من رصدها صراحة، وعليه وحدها كتابة البوح متّكن القارئ من أن يُِلّم 

  .بتفاصيل هذه املعاناة

يُقطع السرد األول فتحدث خلخلة يف التتابع الزمين تصحُبها ) يف غمرة اللهف(ية ئومع الوحدة احلكا
تغليفه احملكي بقوسني  .خلخلة يف التتابع احلدثي، حيث يؤّسس السارد حلكايته املركزية اليت حيضنها بني قوسني

إذ يف هذا احملكي . لعمله وإدراكا من السارد للطابع الدرامي تأكيدا على أمهيته،يدّل على عنايته بامللفوظ، 
أن ميوت / وأنا امللك اآلدمي الذي يشتهي../ وطين امرأة وشحت روحها بالعفاف: (احملضون يتماهى مع حمكيه

تبدو فيه معرفة السارد  ، وهو سرد مطمور!)خاشعا يتصدع من خشية الوجد واإلخنطاف/على صدرها املرمري
تغلق السرد الثاين  !)آه يا أسفي( ة السردية بدءا من قول الساردلكن احلرك .الشخصياتمعرفة  أكرب من املمثل

لتعود بالسارد إىل سرده اإلطاري كي يضمِّن من جديد حادثة سرقة املصحف، فتتحّول مع ذلك بؤرة السرد؛ 
حيث تتساوى معرفة السارد مبعرفة الشخصيات ألن اخلطيب فوجئ شأنه شأن بقية الشخصيات األخرى اليت 

  .كل ما جتهله  -متاما-بسرقة مصحفه، يعرف كل ما تعرفه تلك الشخصيات من حوله وجيهل  خيطب فيها
                                                                 

  .35، 34ص. تغريبة جعفر الطيار: يوسف وغليسي  )1(
  .154ص . اجتاهات الشعر العريب املعاصر: إحسان عباس )2(

  تبدأ شخصية يف قصة ما حبكاية قصتها خالقة سردا داخل سرد ويصبح السرد األصلي سردا إطاريا أو قالبيا والقصة اليت «هو أن  :السرد الطمور
  .64ص. مدخل إىل نظرية السرد. علم السرد: يان مانفريد. »)سرد مطمور، مضمر، حتتيا(تروى من قبل شخصية التسريد تصبح مطمورة 
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وهو يبحث ضمن الفوضى الظاهرة - جيد القارئ نفسه " عوملة النار.. عوملة احلب"يف القصيدة 
اآلخر  أمام ال جتانس اللغة حيث تبتلع الذات املأزومة صوت اآلخر وتستبطنه يف لعبة األسئلة، هذا -للرساالت

فقد جاء السرد   - مع تعدد احلبكات-وعليه . هو السارد ذاته الذي يعلم كل شيء لكنه يضيع بني احلكايات
ويف هذه . حيث يشري السارد إىل نفسه علنا كسارد ويعلن عن نفسه كمنتج، بل كمبتكر للمحكي«كثيفا؛ 

احلكاية بسذاجة عن طريق  »نعيش«لة أن ال ميكننا يف هذه احلا. احلالة، نكون أمام تكسري لإليهام بالواقعية
وذلك بالنظر إىل  القصيدة تعِرض قّصة مرتبطة بالواقع، ولكن القارئ املنِتج سيدرك بأن .)1(»االستسالم لألحداث

ث واألفكار والتأمالت واألفعال وخمتلف التكوينات اليت جتمع العديد من املعاين وتوحي بكثري من اجمموع األحد
ة يف عامل احلياة املمتداحلاالت    .املتشا

تقنيات السرد وسّخرها يف تطوير بنيته الشعرية وإثرائها لتصري أكثر قدرة " عز الدين ميهويب"استثمر الشاعر 
كان، احلكاية، ماذا رأيت (للتعبري عن مقتضيات الفكرة والشعور، لذلك جنده استخدم تراكيب وصيغ سردية مثل 

، إضافة إىل االعتماد على الشخصيات وما يدور بينها من )بديد الكالم بالصمتوماذا رويت، قلت، قال، ت
  : فغري معلن عنها بسبب تكثيف احملكي، يقول الشاعرحوار، واالمتداد يف املكان والزمان، أما االنتقاالت 

  »                          ُمّال معر«ٔايب اكن يسألين عن حاكية  «

  ..                         يرى يف املنام اذلي ال يراه البرش" ٔامري"

  ..يرى لك يشء

  أكي نيب يطاعْ 

  يصّدقه املتعبون اجلياع       

  "طالبان"هكذا الـــ ..                  

  ..ٔايب اكن يسألين عن كذا

  وعن شارع يامتيل بني اذلي يسـتحي ٔان يقولَ 

  للسان   ومن ابع نصف ا               

  .                ٔايب اكن يسألين عن كذا وكذا وكذا

                                                                 
  .98ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )1(
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  يغيب ٔايب ساعة مث يأيت ليسألين املرة أاللف

  "قندهار"عن 

  يلّح ٔايب يف السؤال

  "..بورا"و " تورا"حيريه ٔامر 

  وقافةل قدمت من ختوم الشامل

  ..ويسألين عن مجيع اجلهات

  والشهداء" الانتفاضة"عن 

  الكبار -الصغار               

  "    عرفات"ويسأل عن 

  ..ٔايب اكن يسألين دامئا

  ليتين كنت ٔاعرف

  هل بينمك من جييب ٔايب؟

  ..ليتمك تعرفونَ 

  .  )1( » ..ولكنمك حتسـنون الّساكت

ميضي السرد يف هذا املقطع عرب مسار ثري حمتشد بالتنوّع والتعّدد يتجاوز ضيق املرجعية الواحدة إىل 
وتساؤالت ال جتد هلا نقطة  االنفتاح على حكايات أخرى عرب أساليب سردية ورموز غنية وموروثات اجتماعية

   .توقف تشري إىل احلدث دون أن تغوص فيه وتلّمح إىل الدالالت واملقوالت األيديولوجية دون أن تفصح عنها

ل غواية روائية مع ضمري الغياب الذي يشكّ  )كان(تثار هذه احلكايات عرب فعل السرد القصصي الرتاثي 
غواية السرد مع ضمري الغائب، توازيها غوايته مع فعل الكينونة «؛ يبدو أن "حممد عبد املطلب"فكما يقول ) هو(
الذي يكاد يكون صاحب احلضور األول يف السرديات عموما، وال يرجع ذلك إىل كونه فعال مساعدا، بل ) كان(

ب إىل طاقته اليت اكتسبها من مواضعته األوىل، ومن هوامش االستعمال املمتدة يف الزمن، فهو قادر على فتح أبوا
يف املرويات واحلكايات، وهو  وظيفتهاملاضي البعيد والقريب، وهو مشحون بطاقة تراثية اكتسبها من ) احلدث(

                                                                 
  .47 -45ص. عوملة النار ..عوملة احلب :عز الدين ميهويب  )1(
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يؤكد زمنية السرد، يؤكد  به )1(»)احلدوث والوجود والصريورة والثبوت والوقوع(قبل ذلك وبعده، له قدرة إنتاج 
مال عمر، أمري، طالبان، قندهار، (الوحدات احلكائية سلسلة التتابع احلدثي، ويضَمن للسرد الّتنامي الستيعاب 

  ).كذا وكذا وكذا(ووحدات حكائية حمذوفة مشار إليها بــــــ ) تورا، بورا، االنتفاضة، عرفات

هو السرد هذا ة للمتلقي الذي جيد أن ليّ يط القوة التخينشَّ وقد عملت هذه الوحدات خبلق سرد مضمر به ت
اي حٌ ا نفتوا وزمانيةتأسيٌس ألبنية مكانية  ختضع لقناعات القارئ، ويف هذا الصدد يقول  غري متوقعة اتعلى 

ا اخلاصة، وهو ظاهرة منطقية خالصة، ألنه « بأنّ " روالن بارت" هذا التمّدد الشامل هو الذي مينح لغة السرد ميز
وهكذا ينشأ ضرب من ..... ثقفيةيقوم على أساس عالقة بعيدة يف الغالب، ويستثري ضربا من الثقة يف الذاكرة امل

فأما التبعثر الظاهري للوحدات فيظل قائما . الزمن املنطقي الذي ليست له سوى عالقة واهية بالزمن الواقعي
  . )2(»باستمرار وبإحكام يف املنطق الذي يوّحد بني أنوية املقطع الواحد

سابقتها على مستوى احلدث والزمان حكايات كثرية، كل حكاية ختالف " عوملة النار.. عوملة احلب"يف 
تشكيل مونتاجي ينتج حكايات خمتلفة جتمع بينها رحلة البحث عرب أفضية . واملكان، مع تغّري يف البؤر والضمائر

زمكانية واسعة، وكأن عني الشاعر هي عني الكامريا السينمائية اليت تتمشى يف عدة مدارات راصدة عددا من 
خرجت، ( وقد متثلت هذه املتوالية يف الداالت. عدد من الدالالت اللغوية احلدثيةاحلركات واألحداث من خالل 

، وكنت بعيدا، رأيت، فاحلكايا تطول، صباح األحد، رأيت، ..تالحقين، دخلت، أطل النهار علي، أطل النهار
، ..كتّ ، أبصرت، قبل عامني كنت، قريبا من النهر أبصرت، حذائي ترهل من كثرة املشي، س..أطل النهار

، مث أكمل قصته لزبون البلد، ..فواصل صميت احلكاية، أحاور أرصفة األزمنة، قال يل بائع التبغ خذ نفسا
فأغلقت أزرار عمري، حديث اإلذاعة هذا الصباح قميء، أفقت من النوم، ماذا رأيت، وماذا رويُت، رأيت 

وصيف احلال من موقع املتكلم جيعل البناء احلضور الالفت لألفعال وت). العجب، عفوكم إن رويت الذي قد رأيت
هذه الداالت الفعلية «النصي خاضعا إليقاع احلكاية، مستثِمرا ملبدأ التعاقب الذي يتشّكل به إيقاع القصيدة، و

إىل إدراك احلكاية القصصية اليت تتمّثل يف  -مبا ختتزنه من أحداث، وما ينتظمها من زمن-تقود املتلقي 
ا خادمة للسرد ، هذه احل)3(»إطارها كاية حىت وإن مل تعتمد على التتابع والتوايل يف سرد األحداث واملشاهد، فإ

اإلطاري الذي اتكأ على تقنية الوصف املشهدي املتدفق خدمة للفكرة العميقة املضمرة اليت يبغي السارد املمثل  
فالقصة «: يف قوله "تزفيتان تودوروف"كلي املعرفة توصيلها للمسرود له، وهي التقنية السردية اليت حتدث عنها 

                                                                 
 .89، 88ص. »أسئلة السرد اجلديد«مؤمتر أدباء مصر . األحباث. تقنيات السرد بني النظرية والتطبيق: حممد عبد املطلب  )1(
  .31ص. طرائق حتليل السرد األديب. التحليل البنيوي للسرد: روالن بارت  )2(
  .55، 54ص.  2، مجتداخل األنواع األدبية. السردي والشعري: تقاطع اخلطابني بالغة: عارف القرعانفايز   )3(
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ا، فتقرير شرطي حول حادٍث يسري بالتحديد وفق معايري  إذن مواضعة، وهي ال توجد على مستوى األحداث ذا
هذه املواضعة، فهو يعرض األحداث بأكثر ما ميكن من الوضوح بينما الكاتب الذي يستقي منها عقدة سرده 

يقوم به الكاتب يف عرضه لألحداث يواجه على وجه التحديد هذه املواضعة  يكتم جزئية حبيث إن التشويه الذي
ا تدرك وحتكى دائما من طرف أحد ما، وهي ال توجد يف ذاته  )1(»وال يواجه الرتتيب الزمين، والقصة جتريد إذ إ

  .بل ختضع لالفرتاضات املمكنة واألبعاد الداللية العميقة اليت ينتجها املسرود له

حيث هو شخصية درامية مبوقعها يف الفضاء احلكائي الذي يشغله هو الذي يعىن بكيفية إخراج  السارد من
وقد ينتحل صفة الراوي من . يصف تشّكله، ويضبط العالقات بني شىت العناصر املكونة للبنية السردية حكيه،
  يط بني الشخصيات، كما قد يدخل كوس)يف الشكل السردي الرباين؛ بتدخل السارد أو عدم تدخله(اخللف 

، عندها يظهر السرد )يف الشكل السردي اجلواين؛ السارد الشاهد والسارد البطل(واألحداث املتخيَّلة، واملتلقي 
شفافا يف الشكل األول، وكثيفا يرتكز على حكي األحداث واألقوال معا يف الشكل الثاين، حبيث خيضع كل ذلك 

  . ة قوهلا لتكّونهألبعاد التجربة الشعرية للمؤلف الضمين الذي تبّدد احلكاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                 

  .42ص. طرائق حتليل السرد. مقوالت السرد األديب: تزفيطان تودوروف  )1(
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  :في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة الزمن السردي: المبحث الثالث

الزمن أحد املباحث الرئيسية املكّونة للخطاب السردي، بل هو احملور الذي ينّظم عملية السرد واجلوهر 
أما تغريه يف املنت احلكائي . )1(»الشخصيةفهو ُحلمة احلدث، وِمْلح السرد، وِصْنو احليز، وقوام «الذي يشّكلها، 

  .فيأيت استجابة لرؤية الكاتب
وقد كان التقابل األساسي بني املنت احلكائي واملبىن احلكائي الذي أرسى قواعده الشكالنيون الروس مبدءا 

بني املنت احلكائي واملبىن احلكائي يف " توماشوفسكي"إذ مّيز الشكالين . وقضاياه ومسائله لدراسة الزمن السردي
فاألول البد له من زمن ومنطق ينّظم األحداث اليت يتضمنها، أما الثاين فال يأبه لتلك القرائن الزمنية «: قوله

وقد  .)2(»الذي ظهرت به يف العمل واملنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرض األحداث وتقدميها للقارئ تبعا للنظام
 زمن فعل السرد، وزمن مادة السرد والفرق بينهما يف نيب) Paul ricoeur) (1913 -2005(" بول ريكور"مّيز 
إنه عملية حياة، واحلياة ال تسرد " زمنية احلياة"األول زمن متعاقب يساوي عدد الصفحات، أما الثاين فهو «: قوله

ا تعاش وهي " القصة"«بني  )Seymour Chatman) (1928-2015( "جامتان"ومّيز . )3(»نفسها، إ
وهو التعبري  "اخلطاب"و . سلسلة األحداث، وما تنطوي عليه من أفعال ووقائع وشخصيات حمكومة بزمان ومكان

  .)4(»عن تلك األحداث

الذي مّيز بني ثالث أزمن؛ زمن " تزفيتان تودوروف"وقد أفاض يف احلديث عن مسألة الزمن السردي 
فزمن اخلطاب هو، مبعىن من املعاين، زمن خطي، يف حني «، )اإلدراك(وزمن القراءة ) التلفظ(القصة وزمن الكتابة 

جتري يف آن واحد، لكن اخلطاب ملزم  ففي القصة ميكن ألحداث كثرية أن. أن زمن القصة هو زمن متعدد األبعاد
؛ فزمن التلفظ يصبح عنصرا أدبيا منذ اللحظة اليت يتم فيها )5(»بأن يرتبها ترتيبا متتاليا يأيت الواحد منها بعد اآلخر

زمن الحق عن زمن القراءة كإدخاله يف القصة، أي يف احلالة اليت حيّدثنا فيها السارد عن سرده اخلاص، ليأيت زمن 
  .بةالكتا

                                                                 
  .178ص. السردحبث يف تقنيات . يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )1(

(2)  Formalistes russe: Théorie de la littérature, Ed seuil, 1965. p267, 268. 
لبنان  -بريوتاجلديد املتحدة، جورج زينايت، دار الكتاب : فالح رحيم، مراجعة: ، تر2ج. التصوير يف السرد القصصي. الزمان والسرد: بول ريكور )3(
  .37ص. 2006، 1ط

  .10ص. 1موسوعة السرد العريب، ج: إبراهيمعبد اهللا   )4(
 .55ص. طرائق حتليل السرد األديب. مقوالت السرد األديب: تزفيطان تودوروف  )5(
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هناك عّدة أزمنة «بأنه " سيزا قاسم"وقد ُصنِّفت األزمنة تصنيفا آخر؛ أزمنة داخلية وأزمنة خارجية، تقول 
وضع الكتاب بالنسبة للفرتة اليت  -زمن القراءة -زمن الكتابة): خارج النص(أزمنة خارجية : تتعّلق بفن القص

األحداث التارخيية اليت ): داخل النص(وأزمنة داخلية   .وضع القارئ بالنسبة للفرتة اليت يقرأ عنها -ُيكتب عنها
  جتري فيها أحداث الرواية، مدة الرواية، ترتيب األحداث، وضع الراوي بالنسبة لوقوع األحداث، تزامن األحداث

   .)1(»اخل...تتابع الفصول
مطّردا، وبنفس ترتيب وبينما كان القاص البدائي يقّدم لسامعيه األحداث يف خطٍّ متسلسل تسلسال زمنيا 

جا سرديا آخر يصطدم عند حماولة ترتيب احلوادث على «فهو ،وقوعها، جند السارد يف الكتابات احلديثة اّختذ 
نفس النسق اخلطي حيث أن هذا اخلط يُقطع ويَلتوي ويعود على نفسه وميّط إىل األمام وميّط إىل اخللف حىت يف 

 -باعتباره زمنا خطيا أفقيا-هذا التباين املاثل بني زمن احلكاية . )2(»أكثر النصوص القصصية بساطة وسذاجة
أفسح اجملال للكاتب كي حييد عن مستوى النظام يف ترتيب  -متعدد األبعاد باعتباره زمنا متشظٍّ -وزمن اخلطاب 

الذي يكون تارة اسرتجاعا إىل املاضي، وتارة أخرى استباقا  "التحريف الزمين"األحداث واالجتاه حنو ما يسمى بــــــــ
. كما قد يّتخذ التحريف مظهرا آخر؛ فهو باعتبار تقنيات السرعة السردية قد يسرّع أو يبّطؤ. ألحداث الحقة

   .ؤلِّفنظور املأجل غايات مجالية ومقاصد خطابية ختضع ملمن كل ذلك 

 القص هو أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن، وكان للنص الشعرينا خطابيا الزمن السردي مكوّ ا كان مّ ـول
التمفصالت الزمنية الكربى يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة على ضوء التقسيم السالف  نفإننا سنحاول الكشف ع

دف استخالص الدالالت املمكنة من هذا االستعمال النوعي الذي مّكن لتداخل الشعر مع  للمفارقات الزمنية 
  .الفنون السردية 

  :الترتيب الزمني لألحداث في الكتابة الشعرية الجزائرية لمعاصرة: المطلب األول

األصل يف بناء أي زمن سردي أن ينهض امتداُده على الطولية املألوفة حبيث ينطلق من املاضي إىل احلاضر 
هذا التسلسل اختفى يف السرديات  .التطور التدرجيي لألحداثفاملستقبل؛ وفق ترتيب زمين موضوعي باعتماد 

ني املاضي واحلاضر ذهابا احلديثة ومل يعد خيضع ملنطق الواقع، تفّكك الزمن إىل وحدات يتأرجح فيها السرد ب

                                                                 
  .37ص. 2004 دط، مكتبة األسرة، القاهرة،. جنيب حمفوظ» ثالثية«دراسة مقارنة يف . بناء الرواية: سيزا قاسم  )1(
  .54ص. املرجع نفسه  )2(

   الشكالنيون الروس يرون يف التحريف الزمين مسة اخلطاب الوحيدة املميزة له عن القصةوقد كان.  
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واليت تعين ) Anachronies()1(وهي املقابلة اليت أنتجت متفصالت زمنية يسميها جريار جينيت وإيابا، 
 خمتلف أشكال التنافر يف الرتتيب الزمين و - على اختالف ترمجات املصطلح-االختالالت واالحنرافات واملفارقات 

  .تالؤم على مستوى النظام يتجّلى يف مظهرين مها االستباق واالسرتجاعوهذا الّال . للقصة واخلطاب

  : الزمن االسترجاعي في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة -أوال
  كاإلرجاع، االسرتجاع، االرتداد  )Analepsis(استخدم الدارسون ترمجات كثرية للمصطلح األجنيب 

  .)2(»على أحداث خترج عن حاضر النص لرتتبط بفرتة سابقة على بداية السرد«وكّلها حتيل  .االستذكار، الالحقة
ألنه حييل إىل العملية الذهنية للراوي الذي هو مدار جممل " االسرتجاع"غري أننا سنستخدم يف دراستنا مصطلح 

فاالعتماد على الذاكرة يضع االسرتجاع يف نطاق منظور الشخصية ويصبغه بصبغة خاصة «اإلجراءات السردية، 
  .الراوي ومسلكه السرديفهذا املصطلح هو األكثر ارتباطا بفعل  )3(»يعطيه مذاقا عاطفيا

يف االسرتجاع يرتك الراوي مستوى القص األول ليعود إىل بعض األحداث املاضية ويرويها يف حلظة الحقة 
ز أيضا مبستويات خمتلفة متفاوتة من ماض بعيد وقريب ومن ذلك نشأت أنواع خمتلفة هلذا فاملاضي يتميّ . حلدوثها

  .جيمن االسرتجاع؛ اخلارجي، والداخلي، واملز 

  خارج اإلطار الزمين للقصة األولية تكون سعته«يعود إىل ما قبل بداية الرواية؛  :استرجاع خارجي - أ
االسرتجاع إىل فرتة زمنية خارج زمن القصة األولية اليت توقفت حني انفتاح مفارقة  وفيه يعود مدى

  . )4(»االسرتجاع

                                                                 
  .124ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )1(
  .         119ص. الشخصية -الزمن -الفضاء. بنية الشكل الروائي: حسن حبراوي   )2(
  .64ص. جنيب حمفوظ» ثالثية«ة مقارنة يف دراس .بناء الرواية: سيزا قاسم  )3(

  معجم السرديات، دار حممد علي للنشر: حممد القاضي وآخرون» املدة اليت تستغرقها املفارقة الزمنية من انفتاحها إىل انغالقها«تتعلق بــــــ: السعة  
  .255ص. 2010، 1تونس، ط

  املسافة الزمنية الفاصلة بني اللحظة اليت يتوقف فيها احملكي، واللحظة اليت يبدأ منها االختالل الزمين«هو " جريار جينيت"بتعريف  :المدى« .
. »قة الزمنيةاملسافة الزمنية اليت تفصل االرتداد أو االستباق عن اللحظة اليت توقفت فيها احلكاية، لتفسح يف اجملال للمفار «هو " حممد القاضي"وبتعريف 

  .279ص. معجم السرديات: وحممد القاضي وآخرون. 124ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جينيت وآخرون
   .63ص. 2015، 1، ط187: ع. السعودية -اخلطاب السردي يف روايات عبد اهللا اجلفري، إصدارات النادي األديب الثقايف، جدة: علي زعلة  )4(
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تكثيف واضح لزمن اخلطاب على حساب زمن " عاشور فين"للشاعر " رجل من غبار"النص الشعري يف 
إىل الوراء، وهي فرتة تتجاوز بكثري نقطة ) مخسني ألف سنة(احلكاية املنفتح على مدة زمنية طويلة تعود بنا بـــــ

  :انطالق السرد األصلي، بل وهو حتديد زمين خيايل أراد به السارد حتقيق مقاصد فنية وتعبريية معينة، يقول

                                    :       ؤاضاف «

  بعد مخسني ٔالف سـنه

  عاد يويم ٕاىل نفسه

  مبالحمه نفسها

  مبالمحه وبأعالمه

  وهزامئه املعلنه

  حبالوة ٔاوهامه

  وبأحالمه املثخنه

  عاد يويم ٕاىل نفسه

  مثلام مر

  من بعد ٔالف مخسني سـنه

                . )1( » جثة منتنه

اليت تشري إىل الزمن الراهين، غري أن ) وأضاف(يتحّدد الزمن السردي يف بداية املقطع من خالل صيغة 
يف  )عاد/ بعد(القراءة تكتشف خلخلة على مستوى نظام الزمن السردي يف عرض احلدث، مع القرينتني الزمنيتني 

يف حركة دائرية، طولية على  ويّتسعن يث يتمّدد الزمح) يومي إىل نفسه عاد/مخسني ألف سنه بعد(قول الشاعر 
، ويف حيث يبتدئ الزمن من حيث انتهى، ليعاود دورته من حيث ابتدأ؛ االسرتجاع اخلارجي ليشغل حيزا طويال

فيحصل بذلك نوع من ... تنخرط الشخصية متأّملة ماضيها وحاضرها كالمها على ضوء اآلخر«هذه احلركة 
ال شك أن االهتمام باحلاضر عرب لغة الوعي والالوعي و  .)2(»وتزيد من إنتاجيته املراوحة الزمنية اليت ختّصب السرد

                                                                 
  .39ص. رجل من غبار: عاشور فين  )1(
  .125ص). الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )2(
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توترها اللغة متتلك احلدث الذي معه جاء نتيجة اهتمام السارد باحلياة النفسية للشخصية الساردة للتهويل من 
ا مما يولّ  ا ومفارقا   .د حركية يف القصيدةالشعري املشدود وانزياحا

تصبح األماكن حاملة لقيم شعورية مؤثرة، أما الزمن فهو  "إدريس بوذيبة" للشاعر" الليل حورية"يف قصيدة 
  وارد قبل حكي احلكاية، من حيث هو وهم متسلط على النفوس واألخيلة وعلى كل شيء؛ فاحلركة زمن«

وهو . بل وقد يتنصل الزمن من معقوليته ليصري عدما .)1(»والسكون أيضا زمن، والالحركة والالسكون أيضا زمن
  : يقول فيها حنياملعىن الذي عّرب عنه الشاعر يف هذه القصيدة 

  تكل ضفاف اكنت                  «

  معشوشـبة فرحا وحشـيا

  ؤاغاين جهرت ٔافواه رعاة

  ...اتهو مثكل يف مدن القصدير أالسود والرتحال

  !!مل نك ندري مك مّر من الوقت 

  ...                نّبئنا ٕان كنت احلادق ٔارسار الكشف*

  مك مر من الوقت وحنن معا؟

  !                        اثنية ٔام دهرا ٔام عدما؟

  الساعة غارت يف معصمها الالمع     

  وانغرس الليل نشـيدا     

  يف ٔاكوام الثلج اجلسدي احلارق           

  الرسد اجملاين وابلصمت خمطوفون مجيعا هبنهيات           

  خئّب ٔارسارك يف قليب -                 

  رتب آالمك رفقة آاليم                 

  ..طوقها وجدك لتسابيح ادلمع أالزرق ٕان شئت                 

  ...ال تبك االٓن رجاء... لكن                 
                                                                 

  .201ص. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )1(
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  !!                       التبك                       

  سـنفاحت رابية أالجماد املكسورة يوما ابٔالرسار     

  .                   )1( » وبلك تعاسات اذلكرى           

يرتاوح بني  اخاص ااملنت احلكائي واملبىن احلكائي واضحا؛ حيث كان للقصيدة أسلوبالتباين بني زمن يبدو 
ان للحاضر السردي   .العودة إىل املاضي وبني االر

قاَمسها يوما ما مع شخصية مبهمة السارد اللحظة اهلاربة فيصّور من خالهلا ذكريات تعيسة تَ يستذكر 
  ، كما يشري ألناس يعيشون يف بيئة موحشة، مقفرة، يعّمها الظالم)قد يكون صديقا له(حاضرة يف السرد 
، ومع ذلك نسجل )نكا(وهي اسرتجاعات انفتحت على الزمن املاضي من خالل فعل السرد . ويعتنقها اجملهول

يف بئر غائرا خيط الزمن  فيجعل غياب املعطيات الثابتة لتقدير مدى االستذكار، ألن الشاعر يرّكز على احلدث
الساعة !/ ثانية أم دهرا أم عدما؟/ كم مر من الوقت وحنن معا؟ !!/مل نك ندري كم مّر من الوقت (الذات 

من حيث هي كينونة زمنية موضوعية ال تساوي إال نفسها، ولكن «فهذه املدد الزمنية ) غارت يف معصمها الالمع
تضيع أبعاده الفيزيائية فالزمن هنا نفسيٌّ  .)2(»الذات هي اليت حّولت العادي إىل غري عادي، والقصري إىل طويل

االسرتجاع ابتداء والذي مل ينفتح إال بَقطع حركة وتصبح بدون معىن بعد أن اندغم يف املكان ذو احلدود املغّلقة، 
التسويف املقرتنة بالفعل املضارع ) سني(مث ينفتح أكثر من ذي قبل مع  )خّبئ أسرارك يف قليب(من قول الشاعر 

اية املقطع يتّ )سنفاتح رابية األجماد املكسورة يوما باألسرار( يف قول الشاعر) نفاتح( ضح ، ومع تواصل القراءة يف 
  .             ر النظام الزمين املتعالق مع الذكرىحركة سردية أخرى تكسِّ للقارئ أن االنفتاح ما هو إال 

أن " سييوسف وغلي"للشاعر !..." حلم من أوجاع الزمن األموي"تكشف عتبة اإلهداء يف قصيدة و 
بعد أن أشار ". نور الدين درويش"ر كشخصية مرافقة للسارد يف حكيه هو صديقه الشاعر الذي حيض) اهلمام(

يف زمن ما غري الزمن  وقعتم السرد ويستأثر به لريوي قصصا يتسلّ ) أنا واهلمام(إىل الشخصيتني بقوله السارد 
  :احلاضر، يقول الشاعر

  ٔاان واهلامم،،                      «

  ٔاان واذلي خط ٔاحالمه اخلرض فوق رمال املدائن،،

                                                                 
  .78، 77ص. أحزان العشب والكلمات: إدريس بوذيبة  )1(
 .176ص. السرد حبث يف تقنيات. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )2(
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  بتنا ساكرى عىل خنب حمل هتشم ذات شـتاء،                  

  !نعانق طيف حامم

  ٔاان واهلامم،،

  !ٔاان واذلي اكن ٔاهدى ورود الشامل لرمل اجلنوب

  !..ٔاان واذلي ّرشدته الصحارى بغري ذنوب

  نرمس خارطة لبالدٍ  -عىل ذمة احلمل–نظل 

  ٕالهيا هنّرب ٔاحالمنا،

  ..حني حْظر الهوى

  !...  .وحني يصادر حق الالكم

  وذات شـتاء، ركبنا ادلىج

  ..الغاممورحلنا عىل صهوات 

  فأنباأن الغمي ٔاّن مشوسا وراءه قادمة،

  !..لتسحق هذا الشـتاء الطويل الثقيل اذلي خان سري الفصول

  !.وحّدثنا الكون عن مقر سوف يفضح هذا الظالم

  :   يقول صديقي اهلامم

  !حامم ٔارى يف املنام "

  ..ٔاراه يرفرف يف امللكوِت،، حيطّ عىل رشفتينا 

  ..عىل عاتقينا

  ،،!" ولكننا ال ننام.. ينام

  فأهزت من رعشة احلِمل،،            

  !يفجعين طيف ذاك امحلام

  !صربا صديقي اهلامم: ؤاهتف
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  رمغ اكتحال املدى ابلسواد،،" غيالن"وصربا ٔااي آل 

  !ستُبعث عنقاء ٔاحالمنا من رمادْ 

  وما صلبوُه،، -اي صديقي - مفا قتلوا حلمنا ! وصربا

  ..اكملسـيحِ .. اذلرىولكنه ساكن يف ٔاقايص 

  .      )1( » !سـيجتاح هذا املدى بعد عام

ما الشاعر  تتزاحم االسرتجاعات اخلارجية لتضعنا أمام مراحل رئيسية من حياة الشخصيتني الّلتني يستهل 
وكما يّتضح فإن النص فيه تنويعني زمنيني كالمها يستند إىل املاضي؛ الزمن السردي يف النوع . مشروعه السردي

ويظهر ذلك " نور الدين درويش"األول يعطي تصورا شامال عن املراحل السابقة ألحداث تتعلق بشخصية اهلمام 
الذي كان أهدى ورود الشمال لرمل  /الذي خط أحالمه اخلضر فوق رمال املدائن،، (اهلمام (يف قول السارد 

تقدمي وخلفية سريية متعددة التفصيالت فاحملكي هنا مبثابة ) )!..الذي شّردته الصحارى بغري ذنوب!/ اجلنوب
تضيء احملكي الرئيسي وتكشف عن املفارقات اليت حتدث يف حياة الصديق، أما من حيث املدى فهو أبعد زمنيا 

الذي عرض فيه السارد تغريبته مع صديقه، وقد أطّرها ) احملكي الرئيسي(من احملكي السردي يف متظهره الثاين 
رب، يصادر(، وأفعال املضارعة )حني(ظرف الزمان مبؤشرات زمنية تتمثل يف  اليت جعلت احملكي ...) نظل، 

ذات (قرب من زمن احملكي األول، لكنه مع ذلك يبقى أبعد من زمن اخلطاب بالنظر إىل املؤشر الزمين الثاين أ
  ).شتاء

افية يعود معها إىل حركة استشر  ينحرف الزمن السردي!) صربا صديقي اهلمام: وأهتف(ابتداء من السطر 
بحث عن الزمن الضائع، وعليه السرد ليعانق الرغبة واألمل يف حياة أفضل، لكنه استشراف ما يلبث حىت يعود ي

؛ وهو زمن )العنقاء، املسيح(يعمد السارد إىل االسرتجاع اخلارجي عن طريق التناص األسطوري والتاريخ الديين 
  .له السارد يف خمزون هائل من األبعاد الفراغية لألسطورةويتحرك من خال ومهي يشّد احلاضر إىل املاضي،

يعود االسرتجاع الداخلي إىل ماض الحق لبداية الرواية قد تأّخر تقدميه يف النص؛ : استرجاع داخلي - ب
مبعىن أن مدى االسرتجاع يقع داخل احلدود . تقع سعته من انفتاحه إىل انغالقه داخل اجملال الزمين للقصة األولية«

                                                                 
  .86، 85ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي  )1(
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الزمنية اليت تدور يف إطارها القصة األولية وليس خارجها، بأن تكون األحداث املستعادة سابقة لنقطة توقف السرد 
   .)1(»دون أن خترج متاما عن احمليط الزمين للقصة األولية

االسرتجاع الداخلي لربط حادثة بسلسلة من احلوادث السابقة املماثلة " عز الدين ميهويب"يستخدم الشاعر 
  :فيقول سرديهلا واليت مل تذكر يف النص ال

  صديقي القدمي اذلي اتب عن ٕامثه «

  :قال يل ضاحاك

  ٔاان ال ٔانمتي دليم «

  جنيت يف مفي

  والطواغيت يف لغيت

  ُخشٌب يف سقرْ 

  ٔاخفخ سـياريت

  ..ؤاعد ادلقائق

  ال تنفجر

  "حاجز ٔامن مزيف"ؤاقمي قريبا من احلي 

  ..فال من مير

  "مزيفبالغا "ؤاوزع لك يوم 

  ..فال من يصدقين

  ٔاان ال ٔانمتي ٔالحد

  ..ٔاشـهتـي ٔان ٔاعيد صياغة معري

  ؤاتلف اتبوت ٕامثي

  .          )1( »ؤاطلب غفران هذا البدل

                                                                 
  .63ص. اخلطاب السردي يف روايات عبد اهللا اجلفري: علي زعلة  )1(
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يبدأ الشاعر بعرض حلظة حاضرة من حلظات حياة الشخصية يف شكل حملة استباقية، ليعود للوراء رمبا 
ز قصصي صغري نسبيا يعرض فيه آثاما ارتكبها صديقه الذي لسنوات طويلة فيقّدم ماض طويل حيشده يف حيّ 

، وبفعل أفعاله الدنيئة اليت جاءت على لسانه يف شكل مذكرات اعرتافية أدخله ضمن )قدميا(تعّرف عليه يوما ما 
  . الزمان املاضي، وهو بذلك كأنه يفكِّك ميثاق الصداقة اليت كانت جتمعهما

حملكي إىل زمن احلاضر حينما طلب املغفرة عما سلف، ليعود فيسّلم ا) الصديق(وقد نقل السارد الثاين 
احملكي من خالل املونولوج إىل السارد األول الذي فهم مباشرة ما كانت حتمله نقاط احلذف بعد الفعل املتصل 

سليم واليت هلا وظيفة اختصار املقول وجتنب التكرار، واالستحاء من الذكرى، ومن مث ت) كنتُ (بضمري املتكلم 
السرد للسارد األول كي يسرتجع أحداثا ماضية متزامنة مع األحداث األوىل معربا يف ذلك عن تضايقه منه، يقول 

  :الشاعر

  ؟..ما اذلي كنت تفعهل عندما كنُت : قال يل «

  ٔاخئّب وهجـي وراء اجلريدةِ «: قلت

  ..يك ال تراين

  وال حيمل الوجه حتفا

  ..ؤاغري عنوان بييت

  ..ٕاىل فندق آمن

  »..ٔاو ٕاىل ٔاي منفى

  ..ٔاذّلي فات ماَت «: قال يل

  »!سـننىس.. انهتـى لك يشء

  ..                   ٕاذا كنت ٔانىس وتنىس«: ٔاجبُت 

  وغريك ينىس                   

  ..ويصبح قويل وقوكل

  "ٔامىس"و " اكن"يف حمك 

                                                                  
  .54ص. عوملة النار.. عوملة احلب: عز الدين ميهويب  )1(
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  »فهل قطرة ادلم تنىس؟  

  ..مىض

  سقطت دمعة من شفايه

  .              )1( مشَساؤاطفأُت من حرسة القلب 

وإن كانت تنّم عن خلل مقصود يف وتائر السرد، فهي تبين «داخلية،  اسرتجاعاتنقف يف هذا النص على 
احلدث بطريقة غري خطية، وبشكل مفارقة سردية أو حيلة من حيل السرد، لتوصيل امللفوظ السردي واحلدث 

واملفارقات اخلالصة يف السطر األول أي ضغط األحداث  ومن هذه احليل. بطرق غري تتابعية أو منطقية جامدة
مث االسرتاحة أو التوقفات السردية اليت حيدثها السارد بسبب جلوئه . جبمل سردية موجزة، واحلذف احملدد بالنقاط
لبداية لتكثيف احلدث الذي يعاود االرتداد إىل ماض الحق  )2(»إىل الوصف، وانشغاله به عن مواصلة السرد

يء االسرتجاع الذي يتناول شخصية غابت عن األنظار مدة ليج منوذجمثل تأما شخصية الصديق ف .ةاحلكاي
ا ويقرب عاملها من املتلقي   .االسرتجاع يرّكز على جوانب من حيا

تكون بعض السعة داخال يف اجملال الزمين «؛ األوليني وهو ما جيمع بني النوعني :استرجاع مزجي -ج
حيث ينتقل الشاعر من املاضي إىل احلاضر، أو من الواقع إىل احللم، كل  ،)3(»وبعضها خارجهللقصة األولية 

  .ذلك حتت تأثري الزمن

زمن متعدد " فجيعة اللقاء"هذا األخري يظل مظهرا معّقدا وملّغزا، وهو يف القصيدة احلكائية املعنونة 
  ":يوسف وغليسي"يقول الشاعر . خمتلفةاألبعاد، تعترب الذاكرة أساسا تنطلق منه تقنيات زمنية 

  نوارس حبك هتجر حبري،                     «

  فتبيك البحار اشتياقا،،

  ..تغيب وراء مسافات معري.. تغيب

  ولكهنا.. بقليب» نوح«وترسو سفينة 

  ! قبيل الرحيل تذوب احرتاقا 

                                                                 
  .55ص .عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب  )1(
  .66، 65ص. األمناط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة. مرايا نرسيس: حامت الصكر  )2(
  .64ص. اخلطاب السردي يف روايات عبد اهللا اجلفري: علي زعلة  )3(
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  .وبعد سـنني،

  تعود النوارس حبىل حبمك القدر

  يطل القمر،،../ ٔاراها

  !...   .يغيب القمر 

    ***  

  ..ٔاراك، فزيداد نبض أالىس يف عرويق

  تطل عيل العهود القدمية اكلشمس،

  !لكّن مشَيس تغرب عند الرشوق 

  ٔاراك، فتمنو بقليب

  !ٔاخاديد موت قدمي

  !وجتتاحين محٌم من براكني تكل اجلحمي 

  وما بني موت قدمي وموت جديد ،،

  تباغتين اذلكرايُت 

  !... ض ٔالميوحيتلين جرح ما

...   

  غريب عىل رشفات املدينةِ 

  ..ٔاجرت عهدا تليدا

  وحيد عىل ربوة املايض،،

  ..وحيٌد،، ٔانوح عىل دمنة اذلكرايت وحيدا

  ..ؤاذكر يوم التقينا

  ..ويوم بعطر الزمان انتشينا

  ..بدفء املاكن احمتينا



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

385 
 

  ..ومن نبع قيس وليىل ارتوينا

  وقفنا دقيقَة موت عىل رمس ماضينا

  !..وآتينا

  !... ومك ذا بكينا

***  

  ..قريبني يف البعد كنا

  !!!بعيدين يف القرب رصان 

  !...ملاذا؟! .. ملاذا ؟

  !ملاذا كصفصافتني بوادي الرمال التقينا؟

  !ملاذا كصبح وليل،، مكوج ورمل،، تعانقنا مث افرتقنا؟

  !ملاذا قبيل الفراق افرتقنا؟

  ..حمال..  حمال! .../ ملاذا؟! ملاذا؟

  ..»اللامذا«وتشـتّد جذوة تكل 

  وجيرفين سـيل ذاك السؤال

 ...  

               .)1( »ؤاان التقينا ليك نفرتق

أّدى إىل تداخل وتالحم  ستقبلمخلط املستويات الزمنية من ماض حاضر و قيام البنية احلكائية على 
) الفيزيقي(وعليه فالزمن البنيوي  .للقصيدةيف نسيج غريب على مستوى البنية الداخلية واخلارجية الثالثة  األزمنة

  يرتاءى يف بنية النص أو نسقه السردي حنويا بوصفه خيطا ينتظم األحداث، ويوزعها يف حقول داللية ماضية «
حيث زمن  بإثارة ذكريات املاضي )2(»أو حاضرة أو مستقبلية، ذاتيًة يف عالقتها بالزمن الداخلي للشخصية الروائية

                                                                 
  .38 - 36ص. أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار: يوسف وغليسي  )1(
  .137ص. ربية اخلليجية املعاصرةيف السرديات الع. مساءلة النص الروائي: الرشيد بوالشعري  )2(
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يعانق الذكرى ويتطّلع إىل ماض مجيل مشرق؛ حيث احلياة الفضلى على خالف زمن اهلجر  يف ذلكالوصل، وهو 
  . والفراق؛ وهو احلاضر الذي ظل مشدودا ملعانقة أطياف الذكرى

لكنها تبقى ذات  السارد على مؤشرات زمنية من خالهلا يسّجل األحداث ويوثّقها،/ وقد اعتمد الشاعر
العهود (للزمن االستشرايف،  )بعد سنني، سفينة نوح((لنا بضبط زمنها بدقة؛ مثل  صبغة ضبابية حيث ال تسمح

، أجرت عهدا تليدا، حيتلين جرح ماض أليمالقدمية، مسافات عمري، موت قدمي، موت جديد، تباغتين الذكريات، 
، ومع القرينتني ) للزمن االسرتجاعي )، رسم ماضيناوأذكر يومربوة املاضي، أنوح على دمنة الذكريات وحيدا، 

 ر السارد من قيود التتابع التقليدي للوقائع، فرياكب األزمنة وجيعلها يف صراع، على أنّ يتحرّ ) نارْ ا، صِ نّ كُ (الزمنيتني 
وهي تشحن النص بكمٍّ وافر  صراع األزمنة هو صراع الذات الشاعرة اليت مل جتد هلا خمرجا سوى الذكرى أنيسا،

  .للمفارقة أن حتتل مساحة واسعة يف السردمن التوتر الذي يتيح 

يضفي على السرد «أما املراوحة بني الزمنني االسرتجاعي واالستشرايف يف تشكيل هذه الكتابة الفنية فإنه 
، لكنه يسرتجع وقائع، ويستبق أخرى، فكأنه ]العاطفية[حيوية واضحة، ومع أن الراوي ميضي يف عرض جتربته 

وعلى الرغم من  .)1(»بينها، مث جيعلها متعاقبة، أو متداخلة حسبما يقتضيه السياق خيط ناظم هلذه وتلك يوازي
  .املزاوجة بني األزمنة فإن املاضي يبقى هو الذي يتحكم يف مسار األشكال الزمنية اليت تعتور عناصر احلكاية

عوملة احلب "يف" ميهويبعز الدين "بنيت وفق هذا املظهر الزمين قول الشاعر من النماذج الشعرية اليت و 
  ":عوملة النار

  ٔافقت من النوم                                «

  ماذا رٔايُت                                 

  وماذا رويُت                                

  ..ومن ٔاي نبع يّزن ارتويُت 

  رٔايت العجب     

  ملوك من الطني

  شبتيجاهنم من خ .. 

  ٕامام من إالفكيصلون خلف 
                                                                 

  .219ص. 2موسوعة السرد العريب، ج: عبد اهللا إبراهيم  )1(
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  ينبت يف شفتيه الكذب

  شدين الظل حنوي

  ؤاوجس مما رٔاى ؤارى خيفًة 

  ..ال تقل ٕاهنم يسمعونَ «: قال يل

  ملوك من اليامسني

  »..وتيجاهنم من ذهب

  لكهنم ٔاسلموا ٔامرمه لنيب خيلصهم«: قلت

  .."ٕارسا"من متاعب 

  "كرسى"ومن ٕامث 

  "مىن واصف"ومن دمعة من عيون 

  "يرسا"مالمح ومن بسمة من 

  »..ومما ترامك من فتنة يف بالد العرب

...        

  م ٕان رويت اذلي قد رٔايُت ـعفوك

  ..ديم ليس ثلجا

  وقليب املسافر يف مدن اخلوف

  ..ليس غريبا             

  وظيل انهتـى حمكة يف رجب

  . )1( » فال تسألوا القلب عن نزفه ما السبب ؟

، ليعود السارد )أفقت(ي يبدأ بعد زمن ُغفٍل غّيبه السرد بعد أن قطع وتريته الفعل مسار زمن النص الشعر 
يف اسرتجاع داخلي حللمه معتمدا  -)ارتويتُ / رويتُ / رأيتُ (بالنظر إىل حركة ضمري املتكلم -باستخدام املونولوج 

                                                                 
  .67، 66ص. عوملة النار.. عوملة احلب: عز الدين ميهويب  )1(
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وقد خلط السارد االسرتجاع . حينهاعلى الذاكرة وتقنية تيار الوعي إلفادة املسرود له مبعلومات جتاوزها السرد يف 
على حنو يستحيل معه ضبط الزمن املاضي الذي يغرق يف  -يف حديثه مع ظله-بأحالم اليقظة والتحليل النفسي 

ومع هذا احملكي يتخذ . اسرتجاع ال تنتهي زمنيته إال مع نقاط احلذف اليت تعيد السارد إىل مسروده الراهين
  االسرتجاع اخلارجي تقنية تأخذ مسارا تنازليا«؛ حبكم أن -لفا عن املظهر األولخمت- االسرتجاع اجتاها خارجيا 

يف حني أن االسرتجاع الداخلي تقنية تأخذ مسارا تصاعديا يبدأ صغريا مث يكرب . يصغر، شيئا فشيئايبدأ كبريا، مث 
ختمت مشروعها السردي فالقصيدة حينما  ،)1(»على معظم بنية السرد الروائي -بذلك- شيئا فشيئا مسيطرا 

ا فتقطع متعّلقات السرد، إلفساح  باالسرتجاع اخلارجي تكون قد قّلبت األحداث وأمعنت النظر يف مقتضيا
ومع هذا االنكفاء تنكمش حركية األزمنة لصاحل الزمن اآلين . مساحات واسعة النكفاء الذات على جتربة احلاضر

  .امليقايت

  :الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرةالزمن االستشرافي في  -ثانيا

متهيد أو توطئة ألحداث الحقة جيري اإلعداد لسردها من «السرد االستشرايف هو مبثابة إعالن ضمين أو 
ن مبستقبل إحدى طرف الراوي فتكون غايتها من هذه احلالة هي محل القارئ على توقع حادث ما أو التكهّ 

  .)2(»الشخصيات

اجلزائري املعاصر إىل اإلفادة من التقنيات الزمنية اليت يتيحها له السرد فقد يّتخذ املداخل سعيا من الشاعر و 
ا القارئ لإلحبار يف عوامل املمكن واحملتمل) العنوان، اإلهداء، االستهالل( ا ِخفية ويهيئ  وقد  .كخطابات ميّهد 

ع حقائق أو أحداث سابقة توقّ أو لديوان الشعري يغدو الغالف استشرافا يقوم بوظيفة التمهيد والتشويق حملتوى ال
  . عن زمن القراءة

ُنُظم احلركة الزمنية ليشحن قصيدته بقوة سردية " عز الدين ميهويب"الشاعر  يفعِّل" غنائية شهرزاد"يف 
  اثيمضاعفة، يتجاوز النقل املباشر بأدوات السرد التقليدية إىل التوظيف الواعي املنّقب عن املعطى السردي الرت 

  :يقول الشاعر. شا عن مجالية األداء اليت تقرِّب السردي من الشعريمستلهما إياه، مفتّ 

  شهرزاد «

  ..امنحيين اذلي تبقى من احليك

                                                                 
  .115ص. رية والتطبيقتقنيات السرد يف النظ: آمنة يوسف  )1(
  .132ص). الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )2(
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  قبل جميء الهنار

  ٔاان عاشق

  فامنحيين ولو ليةل بعد ٔان خيتفي شهراير

  امحيل من يدي اجللنار

  واسكيب من عيونك ما يشـهتـي الناس

  من فرح يف ادلاير 

  وارقيص اكٔالمريات يف عيدهن 

  ويف حلظة الانتصار

  شهرزاد

  ادخيل بميينك هذي البالد

  وارفعي للسامء يديك

  :وقويل

  ..ليحفظك الرب من لك ٕامث

  ومن لك يشء يرض العباد 

  وغن لها وهلم شهرزاد

  ..فأنت امجليةل يف لك ٔارض

  ؤانت اليت تسكنني أالساطري

  تأتني اكحلمل

  اكلشمس خترج مهنا اجلياد

  ٔالنك ٔانت اليت يعشق الناس

  اي شهرزاد 

  شهرزاد
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  ٔاان عاشق من بالد تسمى اجلزائر مشس الهنار

  ٔاال تعرفني موامسها؟ 

...  

  شهرزاد

  ..امنحيين اذلي تبقى من احليك

  قبل جميء الهنار

  ٔاان عاشق

  فامنحيين ولو ليةل بعد ٔان خيتفي شهراير

  لتحيا اجلزائر 

  رمغ العواصف ما دام فهيا 

  .           )1( » كثري من احلب والانتصار

؛ مقتلعا إياها من سياقها السردي يف حكايا "شهرزاد"ك السردي اعتمد الشاعر يف عرض حمكيه على احملرّ 
ذا التوظيف يكون قد مارس حتريكا فنتازيا على مستوى . ليزرعها يف بنية خطابه الشعري" ألف ليلة وليلة" وهو 

ويشري  .عرب إعادة ربط مكونات فضاءات النص بزمكانية خمتلفة نقيضة، ذات قدرة تناحرية واختالفية عالية«اللغة 
هذا بشكل ما إىل التوّضع السيكولوجي املعريف للمبدع، والذي حييل إىل هامش الالشعور واملعريف الثقايف، الذي 

حبيث تبدو الفضاءات اليت حييل إليها . تتدّخل يف تكوينه عناصر اخليال اجلمعي والذاكرة والضمري االجتماعيني
ما كانت حالة التضاد حادة، بني ما هو مسكون بالثقايف وكلّ . االنص متوّضعة يف هامش الالوعي عند املتلقي أيض

األيديولوجي، وما هو مسكون بالتساؤل املعريف، لكنه مهمل ومهمش، كان النص أكثر نفاذا يف عمق الكشف 
والتعرية، وأكثر قدرة ليس فقط على إظهار االختالفية، بل وأكثر قدرة على ممارسة الُعري املعريف، عرب ربط 

الذي كّثف زمنا تارخييا هائال تتوغل مسافته  )2(»لوجيا املعرفية لدى املبدعريك الزمكاين يف أعمدة السيكو تحال
  .لالمتداد يف الزمن املستقبل

                                                                 
  .149 - 131ص. أسفار املالئكة: عز الدين ميهويب  )1(
  .112ص. زمن النص: مجال الدين اخلّضور  )2(
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من أن تكون للكلمة  وال مفرّ . مجيع الكلمات واألشكال مسكونة بالنوايا« بأنّ " ميخائيل باختني"يقول 
اسم مسكون " شهرزاد"وعليه فــــــ ،)1(»)تناغمات األجناس التعبريية، والتوجهات، واألفراد(تناغمات السياق 

ة على حنو كبري، كما أمّده االنسياب بالنوايا يصلح لسياقات عديدة، استدعاءها أمّد النص طاقة درامية مشعّ 
ا بواسطة والتدفق واحليوية يف طرح املضمون الفك اليت اندفعت إىل " شهرزاد"ري، فضال عن غواية السرد وسطو

على  اد عليهأكّ يالشاعر  تجعل أمام منطق احلكي الزمنالقيمة اليت يتبّوأها  هذه، نسيج الكالم حتيك منه عمرا
امنحيين الذي تبقى من احلكي، فامنحيين ولو ليلة بعد أن خيتفي شهريار، امنحيين الذي تبقى ( قصيدةامتداد ال

إذن هي ضمري السرد اجملاين الذي صار رمزا " شهرزاد. ")من احلكي، فامنحيين ولو ليلة بعد أن خيتفي شهريار
فامنحيين ولو ليلة بعد أن خيتفي (  : عنه الشاعر يف قولهللمقاومة باحلكي من أجل احلياة، وهو األمل الذي عّرب 

  ). كثري من احلب واالنتصار/ رغم العواصف ما دام فيها / لتحيا اجلزائر / شهريار

وأفعال املضارعة وحدات استشرافية ) غدا(ذ من ظرف الزمان منوذج شعري اختّ فهي " الفستان"قصيدة أما 
       يقول الشاعر . وسيلة مثلى للتشويق -عكس املألوف- وتّتخذ من االستشراف  ّيء للحدث املستقبليّ 

  ":عز الدين ميهويب"

  ..                   غدا فريح «

  فأعّدوا لقليب اذلي تشـهتيه النساء

  رقصة ٔاو كساء

  ..غدا فريح

  هل جييء غدا ؟

  ..ؤارامك مجيعا حتيطون يب

  ..ؤاقبل رٔاس ٔايب

  هل جييء غدا؟

  ..نعش مسجى عىل ُهديبدون 

  ..مقري هل جييء غدا؟

                                                                 
  .63ص. اخلطاب الروائي: ميخائيل باختني  )1(



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

392 
 

  ..رمبا

  .  ٔابًدا: ال تقولون يل

  مّر عام ومل تلبس الفتيات

  فساتيهننّ 

  ..ومل تتجّمل حلمية ابلكحل

  مل تر شلك القمر

  نسيت لغة الطري

  طعم اخلرافة والعاشق املنتظر   .. 

  انتبذا زّخة» الرايس«حلمية و 

  من حديث املطر            

  ..قد جييءُ  فرحا

  وقد ينهتـي

  -مثلام ينهتـي دامئا-

  .              )1( »يف بقااي الصور        

ها أمل وهي حلظة نفسية كلّ -يتموضع هذا النص الشعري بني حلظتني زمنيتني؛ حلظة البدء يف االستشراف 
االستشراف على التلميح  وقد اعتمد . الذي صيَغ بضمري املتكلم ألنه األنسب للقيام بالتطلعات -د عاطفيوتوقّ 

ع أو حمتمل احلدوث يقتل عنصري التشويق واملفاجأة، وكي يسمح للقارئ بأن يتطّلع إىل ما هو متوقّ  كي ال
  .فيطلق العنان للخيال ملعانقة اجملهول واستشراف آفاقه

يف ويرتاجع أما اللحظة الزمنية الثانية فتنتمي إىل زمن فيزيقي ونفسي مغاير، حيث ينتهي الزمن االستشرا
؛ وهذه الّسنة احملذوفة )مّر عام(وقد فصل السارد بني اللحظتني باحلذف يف قوله . بعدما وصلت اللحظة املشتهاة

  ". حليمة"قد أغفلها السارد بسبب اآلالم واالنكسارات اليت هّشمت آمال وأحالم 

                                                                 
  .41 -39ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس  :عز الدين ميهويب  )1(
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يق مشاركة القارئ وحفزه على يعمد إليه الكاتب لتحق«وقد يغدو احلذف هنا مبثابة حتريف زمين استشرايف 
برسم صور ختييلية منفتحة على الشتات الذي يعلن عنه ظاهريا  )1(»املسامهة يف بناء السرد وإنتاج املتعة الروائية

نسيت، الرايس، اخلرافة، قد (كما يوحي به املعجم ) مل تلبس، مل تتجّمل، مل تر(يف قوله ) مل(بواسطة النفي بــــ 
زامي(جييء، قد ينتهي    وهي كلها تشري إىل أحداث مرّكزة تنسجم مع طبيعة الشعر)  )فقد هنا تفيد التوقع اال

   .فالشاعر يهرب من التفاصيل اليت تشده إىل السرد أكثر من الشعر

تتجلى من خالل تيار اليت نفسية الزعات نّ الليب السردية يف كّل من االسرتجاع واالستذكار أفقية، تاحلركة 
  . ها صبغة دراميةضفي علييبعد القصيدة عن الغنائية وي الوعي الذي

تسهم كما ختدم السرد  وهي  ت يف املاضي،وقعاليت  ات السرديةفجو ال سدّ تتمثل يف  اتوظيفة االسرتجاع
د أما االستباق فيمهّ . واسرتجاع ذكريات معينة ذات عالقة باهلاجس املعيش يف احلاضر آنيا رهاأحداثه وتطوّ  يف منوّ 
ن صورة ثانية قد تكّمل احلكاية ود له وحيفزه لتوقع ما ستسفر عنه األحداث، إذ بانتهاء زمن القراءة تتكوّ املسر 

  .املتخيَّلة وتضيئها، وقد تكون صورة مفارقة للصورة املتخّيلة خارقة بذلك أفق توقع القارئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                 

  .136ص). الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )1(



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

394 
 

  : السرعة السردية في الكتابة الشعرية الجزائرية المعاصرة: المطلب الثاني

العالقة بني مّدٍة هي مدة احلكاية، مقيسة بالثواين والدقائق والساعات «د بالسرعة السردية إقامة قصَ يُ 
أي معاجلة النسق الزمين للسرد  ؛)1(»واأليام والشهور والسنني، وطوٌل هو طول النص املقيس بالسطور والصفحات

األمر «باعتبار العالقة بني مدة القصة وطول اخلطاب الذي يقوم بسردها وبالرتكيز على وترية عرض األحداث، 
وهي التلخيص واحلذف يف ما يسمى بتسريع . الذي ينشأ عنه ظهور ما يسمى حركات السرد أو تقنياته األربع

ا يف املدونة  )2(»يسمى بإبطاء حركات السرد حركات السرد، واملشهد والوصف يف ما اليت نتعرض لتمظهرا
   .فيما يأيت مطلبناالشعرية اجلزائرية موضوع 

  : اإلسراع -أوال

اخلطاب السردي، حبيث يف  من حيث درجة سرعتهاترتبط بوترية سرد األحداث زمنية حركة " اإلسراع"
األول ويقضي املظهر « هذه احلركة على مظهرين رئيسيني؛ وتشتمل. يكون زمن اخلطاب أصغر من زمن القصة

 Récitومنوذجه هو السرد التلخيصي صه إىل احلد األدىنختتزل زمن القصة وتقلّ  باستعمال صيغ حكائية

sommaire ا استغرقت مدة طويلة مث احلذف . يقوم فيه الكاتب باستعراض سريع ألحداث من املفروض أ
Ellipse  ّز بإسقاط مرحلة بكاملها من زمن القصة ولذلك الثغرات الواقعة يف التسلسل الزمين ويتميّ ر على وهو يؤش

مجالية حينما امتاح منح الشاعر اجلزائري املعاصر كتاباته الشعرية خصوصية  وقد .)3(»فهو يعترب جمرد تسريع للسرد
ا جديرة باهتمام  ردية تقنييت التلخيص واحلذف؛ حيثمن الفنون األدبية الس ميّر على فرتات زمنية ال يرى أ

  .القارئ، األمر الذي يؤّدي إىل تسريع الزمن

  ترمجات عديدة منها التلخيص، امللخص) Summary(ترجم الدارسون العرب مصطلح  :الخالصة - أ
الوجود، دون سرد بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أيام أو شهور من «ها تشري إىل وكلّ . التخصيص، اجململ

 .)4(»حيث تقّدم مدة غري حمددة من احلكاية ملخصة بشكل توحي معه بالسرعة .تفاصيل أعمال أو أقوال
  ).ح.ز> م  .ز) (م=احملكي( أصغر بكثري من زمن القصة) ح =احلكي(وبالتايل يكون زمن اخلطاب 

                                                                 
  .102ص. 2003، 3حممد معتصم وعبد اجلليل األزدي وعمر حلي، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: خطاب احلكاية، تر: جريار جينيت  )1(
  .102ص. تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق: آمنة يوسف  )2(
  120، 119ص). ةالشخصي - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )3(
  .109ص. خطاب احلكاية :وجريار جينيت. 126ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون: ينظر  )4(
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     يستدرج السارد حيث  ،"العصفور"يف قصيدة من املرور السريع على الفرتات الزمنية الطويلة ما ورد 
املاضي فُيمضي أحداث السنوات السبع بسرعة وإجياز يف عدد حمدود من األسطر اليت تلتحم " عز الدين ميهويب"

  :يقول الشاعر ،حتّللت من مألوفيتهاو  يف مشهد ختّشبت فيه األشياء
  ..                         سأل العصفورُ  «

  فغطى الشمس سؤال 
  انتظر العصفور العاَم أالولَ 

  ٔابرص هنرا من حنّاء
  ..العام الثاين

  ..ٔابرص عشـبا انراي
  ..العام الثالث
  ٔابرص ماء
  العام الرابع

  ٔابرص طفال يف املنفى 
  العاَم اخلامَس 

  ٔابرص خارطة أالسامءْ 
  العاَم السادَس 
  ..مات العصفورُ 

  تغّري شلك الشمس
  ختشبت أالشـياءْ 

  العام السابع
  ..حيمل عصفورا ويغين» ايسالر «عراف 

  يهنار الصوُت 
  .       )1( ويصمُت حرف الياءْ 

/ فغطى الشمس سؤال../العصفورُ  سأل(يكِسر النص نسقه التخاطيب املألوف منذ بدايته مع األسطر 
يفعِّلها من احليل التعبريية اليت ينبغي أن «اليت تؤشر لوجود حلقة حمذوفة مفرغة من املعىن، وهي ) انتظر العصفور

                                                                 
  .19 -17ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
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   آلية كسولة «وهذه الفضاءات البيضاء اليت ال جند معها تواصال لسانيا صرفا جتعل من النص . )1(»املرَسل إليه
ألن النص بقدر ما ميضي )....إىل النص(حتيا من قيمة املعىن الزائدة اليت يكون املتلقي قد أدخلها ) أو مقتصدة(

للنص ) ربصااإل(وقد أعطى فعل . )2(»، فإنه يرتك للقارئ املبادرة التأويليةمن وظيفته التعليمية إىل وظيفته اجلمالية
حيث مّرر األحداث سريعا واكتفى بعرض خالصتها مرّكزة بكامل اإلجياز  ؛فسحة النمو والصعود حنو مقصده

ليبلغ  )3(»الدراميةد ، وتتولّ ]احلدث[د فبدال من التتابع، حيضر العمق، وهكذا يتعقّ «يف حركة رأسية  والتكثيف
بدأت به فتنتهي القصيدة على غري ما  ،)الصمت(مع يعود لينحدر بدقة ويتوقف مث  )املوت(احلدث ذروته مع 

  .)يصمت/ سأل(

سرعة املشاهد الشعرية تأيت على وترية ف .منوذج آخر خلالصة استذكارية تقّدم لنا نظرة إمجالية" الدالية"نّص 
من خالل  »دائرية احلياة«تطل علينا فكرة «ثابتة، مع مرور سريع على فرتات زمنية مؤطرة بتحديد فلكي؛ فيه 

م هياكل خائرة مهملة على هامش احلياة، تائهون يسريون  دوامة الضياع والرحيل اليت تبتلع الشخصيات مث تلقي 
على خط دائرة حمكمة اإلغالق، ال حييدون عنها؛ وهذا الضياع ليس ضياعا اجتماعيا، وإمنا هو ضياع وجودي  

  : أن يُِتّم دورته الفلكية، يقول الشاعر يبدأ من الصيف ليعود ويبدأ منه كل سنة بعد )4(»كذلك

  لك صيف تطّل علينا السـنابل              «

  وحتضننا ادلاليه

  ..ننام عىل قصص أالنبياء

  »اجلازيه«وتغريبة 

  ونصحو عىل ٔالف مذحبة

  وقنابل   

  جييء اخلريُف 

  فيورق يف مققم ادلار

  حزن طويل
                                                                 

  .21ص. 1996، 1العريب، الدار البيضاء، بريوت، طأنطوان أبو زيد، املركز الثقايف : تر. القارئ يف احلكاية: أمربتو إيكو  )1(
  .63ص. املرجع نفسه  )2(
  .85ص. »أسئلة السرد اجلديد«مؤمتر أدبا مصر . األحباث. تقنيات السرد بني النظرية والتطبيق: حممد عبد املطلب  )3(
  .141، 140ص. املعاصرةيف السرديات العربية اخلليجية . مساءلة النص الروائي: الرشيد بوالشعري  )4(
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  :يقول ٔايب لذلي يزرع ادلمع يف اخلدّ 

  »  صرب مجيل«

  جييء الشـتاء

  فهتفو العصافريُ 

  للرحةل املشـهتاة

  وتطلع من لك قرب حياة

  جييء الربيعُ 

  ..فيحمل ٔاشـياءه املوُت 

  .              )1( » والصيف آت

ذا التقسيم فالقصيدة  .قّسم السارد قصيدته تقسيما مومسيا؛ إذ ربط احلوادث يف طبيعتها بالفصول
. يرتبط الصيف باملوت، يرتبط اخلريف باألمل، يرتبط الشتاء باألمل، وترتبط الثورة بالربيع حتكمها حركة دائرية؛

... دائري ال طويل«هذا الزمن املتعاقب ). الّصيف آت(لكن للحركة السردية توّترها الشعري املشدود مع الصيف 
ا تنقطع، وال تعاقيب يف حركته املتكررة؛ ألن بعضه يعقب بعضه، وألن بعضه يعود بعضه اآلخ ر يف حركة كأ

مما جيعل من هذا الزمن ناسخا لنفسه من وجهة، وممررا ملساره اجملّسد يف تغري العامل اخلارجي من وجهة ...تنقطع
وهو يف طوليته جيّسد اإلحساس بالدميومة واالستمرارية، ويلخص التجربة احلياتية بكل ما حتمله من . )2(»أخرى

  .جياز واقتضابتنويعات على وتر األنا بإ

ويتعلق األمر مبدة من احلكاية ُيسكت عنها متاما من «؛  ن= ح .زo = م .صيغته هي ز :الحذف - ب
وجيب أن تكون هناك أمارة دالة على احلذف كحذف، أو أن يكون على األقل قابال لالستنتاج . طرف احملكي
فقد أطلق عليه مصطلحا آخر هو " تزفيطان تودوروف"أما  .)3(»ويكون وظيفيا بدرجة أعلى أو أدىن. من النص

                                                                 
  .61 -59ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )1(
  .175ص. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )2(
  .127ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )3(



‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]  ..................................................................  ë†ŠÖ]<àËÖ]<ÄÚ<†ÃÖ]<Ø}]‚i 

398 
 

إذا مل توافق أي وحدة من زمن احلكاية أي وحدة من زمن الكتابة نتحدث عن «يف قوله " الكتمان"
  .وهكذا تكون أحيانا سنوات كاملة من حياة شخصية قد مّرت يف صمت. )1(»»الكتمان«

قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى فيها من وقائع من النماذج الشعرية اليت تقضي بإسقاط فرتة 
حيث يرّتب األحداث ترتيبا زمنيا باعتماد ". عز الدين ميهويب"للشاعر " احللم"و" الليل"وأحداث قصيديت 

  :االختزال والتكثيف على مستوى اللغة واملشاهد

  عقدة                                                فتنكرس أالجفان )           أ(

  فجــــــوة                                          »!املوت.. ال غالب ٕاال «              
  )حذف(احلصيلة                                »!ال يشء سوى الغفران«              

  .)2(الليل جفيعهومصت                      

  يتثاءب ظل الزيتون)         ب(

  عنادل طفل الرايس مبحوحه              

  فجـــــوةعقدة                                                   ..ينام الناس              
  )حذف(احلصيلة             .       )3( !مذبوحه» حوٍش «وتصحو جاممج               

ينام (، أما يف قوله )فتنكسر األجفان( هقول وذلك يف يعمد الشاعر إىل تقدمي ملّخص عن املوت املرتّصد
باعتماد  -) من خالل نقاط احلذف(وترقيما " ) ينام"من خالل اللفظ (قوال  -فيعمد إىل قطع احلدث ..) الناس

 ، ليعّرب عن أحداث أغفلها يف النصني فيخلق فجوات)4(»صل بأطوار الناس حني يناموناملتّ «تقنية الزمن الغائب؛ 
ا إىل امرئ جدير بتفعيلها؛ يشحنها هذا األخري بالرؤى األيديولوجية والعوامل املتخّيلة باالعتماد على  يدفع 

  .الطاقات التأويلية أو بالعودة إىل زمن احلدث التارخيي الذي استقى منه الشاعر مادته احلكائية وطرحه الفكري

                                                                 
  113ص. مفاهيم سردية: تزفيطان تودوروف  )1(
أو . 294، 293الفصل الرابع من البحث صضمن " الليل"نص قصيدة : ينظر.  9، 8ص. كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس: عز الدين ميهويب  )2(

  .320هذا الفصل صضمن 
   .13ص .املصدر نفسه  )3(
  .176ص. حبث يف تقنيات السرد. يف نظرية الرواية: عبد امللك مرتاض  )4(
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د اكتفى الشاعر يف النصني بعرض موجز وسريع عن النتيجة اليت انتهت إليها تطورات األحداث احملذوفة وق
ك واالنقطاع، كما عمل على تأجيج فكّ ما بني ليل وصبيحة، وبذلك عمل على تسريع السرد وحتصينه من التّ 

  .األطروحة امليتافيزيقية حول الزمن والعالقة بني احلياة واملوت أدركمسافة التوتر لدى املتلقي الذي 

وعدم التطرق ملا جرى فيها من وقائع  ومن النماذج الشعرية اليت تقضي بإسقاط فرتة طويلة من زمن القصة
  :الذي جاء فيها" عز الدين ميهويب"للشاعر " هارون"وأحداث قصيدة 

  ليتين ٔالقاه بعد ثالثني سـنة «

  ..ظال رمبا ٔاملح

  ٔاو بقااي سوسـنه

  رمبا يأيت كطري رسمدي

  من رماد أالمكنه

  ليتين ٔاعرف من يعرف هارون

  فأهديه حتيايت

  وشيئا من حاكاييت

...  

  ..ليتين ٔالقاك اي هارون 

  يف اجليب بقاايك

  وبعض من رساهل

  ..قلت يل قبل ثالثني

  ومن يدري صديقي

  رمبا جتمعنا أالقدار يوما

  يف جعاهل

  رمبا نرشب شااي
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  يف مقايه نيلنا أالزرق

  ٔاو ٕان شئت يف حبر الغزاهل

  ..مل ٔاجدك اليوم لكن

  ٔاكتفي وحدي بتعطري الرساهل

...  

  ليتين ٔالقاك اي هارون 

  يك ٔامنحك اليوم قصيده

  ..فهـي عربون املسافات اليت مل تقتل اذلكرى

                          .)1( » فقليب ينرث اليوم نشـيده

، أما ..)قبل ثالثني/ بعد ثالثني سنة(سنوات طويلة يعلن عنها على حنو صريح يف قوله يقفز الشاعر على 
  فيمثل حاضر السرد، هذا التحديد أوحى بوجود ثغرة زمنية حمذوفة، ذات سعة كبرية) مل أجدك اليوم(قوله 

الثني سنة، وهذه يبعد مداها عن حاضر السرد بث -بعد افرتاق الصديقني-حاصلة يف التسلسل الزمين لألحداث 
ال زمان بدون «د على أنه والشاعر من خالل هذا البحث لكأنه يؤكّ . السعة مرشحة لالتساع أكثر من الثالثني

موظفا بذلك عنصر التشويق لدى القارئ  )2(»إنسان يعطيه معىن التاريخ، وال مكان بال إنسان يعطيه فضاءه احلي
  .ملعرفة بقية األحداث

  : اءـــاإلبط -ثانيا
جيري تعطيل الزمن القصصي على حساب توسيع زمن السرد مما جيعل جمرى األحداث «يف هذا املظهر 

الذي يعطي االمتياز  Récit scinique خذ وترية بطيئة وذلك بواسطة استخدام صيغ مثل السرد املشهدي يتّ 
أو بتوظيف . تا وتعرض أمامنا تدخالت الشخصيات كما هي يف النصللمشاهد احلوارية فتختفي األحداث مؤقّ 

وهي حمطة تأّملية تّتخذ شكل وقفة وصفية أو حتليل لنفسية الشخصيات أو استطراد من أي  Pauseتقنية الوقف 
نوع وتكون الغاية من الوقف هي تعليق زمن األحداث يف الوقت الذي يواصل فيه اخلطاب سريه على هامش 

                                                                 
  .114 - 111ص. أسفار املالئكة: ميهويبعز الدين   )1(
  .148ص. زمن النص: مجال الدين اخلّضور  )2(
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: وعليه فللمحكي يف الكتابة الشعرية اجلزائرية متفصالت إيقاعية حدِّدت يف صيغتني أساسيتني مها  )1(»القصة
  .املشهد والوقف

هذا التوازي يعمل على . )2(»ح.ز= م .ز: يطابق زمن احملكي زمن احلكاية«يف املشهد  :المشهد - أ
دف الرتكيز إبطاء اإليقاع الزمين يف السرد؛ حبيث تُعرض وجهات النظر من  خالل احلوار حرفيا ودون إضافات 

شيم الفروق النوعية بني الفنني السردي والشعري، بل وبني الفن  ا  الدرامي وحتقيق غايات فانطاستيكية من شأ
  .قد سيق من املعجمني املسرحي والسينمائي" املشهد"الشعري وخمتلف الفنون األخرى، خاصة أن مصطلح 

ر املشهد وفق زمن منوذج شعري متفّرد يف مشهِديّــته، يتأطّ  )3("الطفل املشاغبشيء من سرية "قصيدة 
د األحداث وتفقد األشياء فتتبأر الشخصيات يف موقع معه تتعقّ  واألشياء مكنةاألمعه  نُ زمنَ تتابعي متواصل تت

إىل احلد الذي مل نعد " حممد الدره"ومع هذا الفقد تتصاعد احلوارات الدرامية بني شخصية األب واالبن . ألفتها
اية القصيدة ايتها فال نبلغ مداها إال بعد    .  معه قادرين على حتديد بداية السرعة الزمنية املشهدية، أما 

فيها تداخال ألنواع أدبية وفنية خمتلفة مسرحية وسينمائية جند أيضا سيطرة  يف هذه القصيدة اليت شهدنا
رقراقة للسرد الشعري، وهذا بفضل تقنية السرد املشهدي الذي عمل على إبطاء زمن السرد ومتديد سعته عرب 

واحد ، كما ختّلص الشاعر من صوت الراوي ذي الصوت املفرد واملوقع ال)24ص - 8ص(جممل املساحة النصية 
  .مكسرا رتابة احلكي، كاشفا عن األبعاد النفسية للشخصيات احلكائية

ومها ) القائد واجلندي(خلٌق ملشهٍد مباشٍر تتوارد فيه أقوال شخصييت  )4("حديث املخيم"يف قصيدة 
مباشرة دون وسيط من أجل تكريس حالة معينة يف الزمن احلاضر؛ وهي حالة يتحّول  -جواب/ سؤال- يتحاوران 

حركة الزمن إىل  املكان املدمَّر إىل إيقاع يناط حبركة زمن السرد بعد أن كان مشهدا ينسجه الوصف وحيّول«ها في
  .رادا، ومستنكِ طا، مندِّ مناقشة احلدث ساخِ ها املسرود له على عنديقف  )5(»وقف، أو اسرتاحة

 -"ليلي"و" أريك" على لسان الشخصيتني-يقوم فيها الشاعر قصيدة " غوايات آريك يف رام اهللا"
ينقل لنا السارد تدّخالت  حكاية، حيث تتساوى زمنية احلكي وزمنية احلكاية بعد أنلل الزمينِّ  النظامِ ب بالتالعبِ 

  :يقول الشاعر. الشخصيتني كما هي؛ باحملافظة على صيغتها األصلية
                                                                 

  .120ص). الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )1(
  .126ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )2(
  .24 -8ص .فجرقرابني مليالد ال: عز الدين ميهويب  )3(
  .202 ،201ص. الفصل الثالث: ينظر. أوردنا نص القصيدة يف موضع آخر من البحث. 57 - 55ص . املصدر نفسه  )4(
  .42ص. 2011، 1لبنان، ط-املتخيَّل وبنيته الفنية، دار الفارايب، بريوت. الرواية العربية: ميىن العيد  )5(
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  يف الشارع «

  الميىن" ٔاريك"عراٌف يقرٔا كّف 

  يرمس ٔافعى

  يكتب شيئا ابلتوراةْ 

  ..يأيت أالطفال

  ..فيختئب العراف وراء اخلوذة

  شوارعنا املنسـيةَ " انبلس"تعرب رحي من 

  ..حتمل ٔاوراق العراف ٕالــيّ 

  حيرُسها أالمواْت " غزة"ومقربًة من 

  "..ٔاريك"يطلع من ورق العراف 

  ":لييل"تساهٔل 

  ..الوردة تذبل يف عينيكَ 

  "ٕايالت"يف " مويش"ٔاراك حزينا مثل صديقك 

  ..ال ٔاعرف -

  ..لكّن احلزن حيارصين

  هل تعرف شلك احلزن؟ -

  ..فلسطيين الشلك يقول الناس -

  وخيرج من مقر الساحاْت      

  !مّرت سـبعوَن ومل تتعْب  -

  ! هل يتعُب سالويم الرقص الشـبقي احلراكْت؟ -

  لكن نبيَك مذبوح يف لك ماكن

ـــي ٕارهاّيب يطلع من جحر إالسفلت -   ..ٕان نبيِّ
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  ومن جشر الرمانْ             

  ٔامل تتعْب؟.. مرت سـبعون  -

  هل تتعب يف الشفة أالصوات؟ -

  اكليغوال مل يتعْب 

  نريون كذكل مل يتعْب 

  هوالكو االٓخر مل يتعب

  "صبــرا"العائد منترصا من " ٔاريك"و

  ليست تتعبه السـنواْت              

  ..اي لييل

  ..سالويم اكنت عاشقة

  مثيلوالعاشق اكن قواي 

  فلرنقص هذي الليةلَ 

  ولتذبل لك أالزهارْ 

  ..اجملد لهذي الكف

  ..ولدلاببة

  ..للتوراة        

    .       )1( » وللوطن اخملتار                 

مربوطا بإحكام مبستوى القص  -توجِّه القول دون أن حتّدد قائله) بـمطّة(احملدد -جاء املشهد احلواري 
  . احلكي ويستأثر به" أريك"األول الذي يسبقه، ومبستوى القص التايل له حني يتسّلم فيه 

ا  وقد ساهم احلوار يف إضفاء الصبغة الواقعية على الشخصيتني؛ إذ لكلٍّ طريقتها اخلاصة يف الكالم ومميزا
يسعى للتعميق الدرامي يف املقام األول، ومينح «اخلطابية املتميزة، إضافة إىل أن املشهد على مستوى القصيدة 

                                                                 
  .31 -28ص. قرابني مليالد الفجر: عز الدين ميهويب  )1(
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اليت مّددت زمن السرد ووّسعت سعة اخلطاب  )1(»للسرد بعد ذلك مهمة إعطاء التفاصيل والوقوف على اجلزئيات
التكثيف هذا  .)47 صإىل  26من ص (الشعري الذي احتّل مساحة واسعة بالنظر إىل حجم الصفحات املمتدة 

 اواتساق اوضوح همتنحشعري متاسكه، لنص اللأطلعنا على عناصر ومعطيات حكائية حتفظ  على مستوى اخلطاب
  .وتشحنه بطاقات فنية مضاعفة

وتتعلق باملقاطع «، o= ح .؛ ز ن= م .ز: من أكثر احلركات السردية إبطاء، صيغتها هي :ةــفـــــــــوقال - ب
يف اجلريان دون أن يفقد العمل  .)2(»اليت تتوقف فيها احلكاية وتغيب عن األنظار، ويستمر اخلطاب السارد وحده

  .بكثري من زمن احلكايةحيث يكون زمن السرد يف الوقفة الوصفية أقل  .تعتهاألديب مُ 

وكثريا ما يربط السرديون بني الوقف والوصف، بل وكثري منهم من يعدُّ الوصف وقفا بالضرورة، واحلق أن 
ب عليه حتما توقف كل وصف ال يرتتّ كل وقفة ليست بالضرورة وقفة وصفية، مثلما أن ّ «األمر ليس كذلك؛ ألن 

فهناك من الوصف ما حيرك الزمن ويرفد األحداث، وهناك من الوقفات ما ينأى عن الوصف إىل نقل . احلكاية
    انطباعات الشخصية حول موقف أو آخر، ومنها ما يعمد فيه الراوي إىل تعليقات أو إنتاج خطابات تأملية 

فيه القارئ بتوقف حركة  دئٌة حلركة السرد، إىل احلد الذي حيسّ ويف ذلك كّله  )3(»أو فلسفية أو نقدية أو غريها
  .السرد عن النمو متاما، أو بتطابق الزمنني؛ زمن السرد وزمن احلكاية

يرتكز على الرؤية البصرية؛ وهذا  -كما يف الرواية اجلديدة-والوصف يف بنية القصيدة اجلزائرية املعاصرة 
غري سكوين وال وقفة منقطعة عن سياق املشهد الذي ترصده علينا عيَنا «به من التصوير السينمائي؛ فهو يقرّ 

ه فيما يشبه املونتاج الراوي الشبيهتان بعدسة الكامريا السينمائية املتحركة وهي تالحق احلدث وترصده أينما اجتّ 
 )4(»بتناميها املستمرّ السينمائي الذي جييء على هيئة صورة مرّكبة ومتتابعة تتواشج فيها األوصاف حبركة األفعال و 

ا حتديد موقع رؤية السارد الذي قد يكون  كما أن املسافة اليت تفصل العني الواصفة والشيء املنظور من شأ
  . متماثال أو متباينا حكائيا

اليت " عوملة النار.. عوملة احلب"النماذج الشعرية اليت يلغى فيها الزمن من أثر التمّطط والتمّدد قصيدة من 
  : جاء فيهامن بني

                                                                 
  .167ص). الشخصية - الزمن -الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي  )1(
  .127ص. نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري: جريار جينيت وآخرون  )2(
  .93ص. اخلطاب السردي يف روايات عبد اهللا اجلفري: وعلي زعلة ،478ص. معجم السرديات: حممد القاضي وآخرون: ينظر  )3(
  .143، 142ص. تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق: آمنة يوسف  )4(
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          بداية مقطعٔاطل الهنار عّيل                                       «

  ومل يك سبت املدينة ٔامجل من ٔامسه

  مطر يف الشوارع

                                                وقفة وصفيةصباح يفتش عن حلظة للهدوء                        

  الصوامعوانحئة يف 

          بداية مقطع   ..                                            ٔاطل الهنار

  ومل يعرف الطفل ٔان الصباح انهتـى

  ومل تعرف أالم ٔان املساء انهتـى

                                                وقفة وصفية  ادلينِة        » ابب واد«ومل يعرف العابرون طريقا ٕاىل 

  ٔان القيامة تدنو ٕاىل سدرة املنهتـى 

  وكنت بعيدا ٔامض ٕاىل القلب بعض احلنني

  ودمع أالحبة

  واملشـهتـى

  رٔايت ورودا تالحق عاشقًة جرفهتا السـيول

  ..وطفال يُطّل من الطمي يسأل عن موعد ادلرس

  سـيدًة ختتفي يف اذلهول

  ..زمنا من رمادؤاان شاعر جيتيب 

  وجيدل من ٔاوجاعه من حديث الفصول
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  ملن ٔاغنيايت؟

  ..ملن لك هذي املسافات يف اجلرح

  ماذا عىس العاشقات تقول؟                      

  فتخدمه الوصفتتخلل  وقفة استفهامية..       ملن دمعة سقطت من غيوم عىل حينا

  وملن شهقة الروح والسـنداين؟

  ..املدىملن فاحتات 

  فاحلاكاي تطول   

          بداية مقطع   صباح أالحد                                         

  رٔايت املدينة ٔاكرث حزان

  ويف لك عني تنام عصافري هذا البدل

                                                وقفة وصفية         رٔايت ديم مطفأ اكلسجائر يف كف ٔام         

  وحمرتقا يف شفاه ودل               

  رٔايت اجلرائد متعبة ابلتعازي

  بكيت البدل                       

  .. املدينة مقربٌة يف العراءِ .."  ابب "و 

  لطوفاهنا نكهة املوت

  والبحر قرب وسـيعٌ 

  وتكل النعوش زبدْ          

  ..اي وطينكل هللا 

  وكل الصرب وأالمنيات

  كل الروح

  ٕان مل يسعك اجلسد                   
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          بداية مقطع                         ..                     ٔاطّل الهنار

  رٔايت البنفسج يذبل يف شفة امرٔاة انزفه       

  :قال يل ظلها

  وقفة وصفية                         .. ٕاهنا منذ عرشين عاما هنا واقفه

  هل عادة يه ٔام نزوة راجفه؟: قلُت 

  راحةل السـندابد ؟ -ٕاذا شئت-سل : قال يل

  ..    مل جتئ

  ..ومىض لك يشء ٕاىل حاهل

  ..ٕامنا كنت قد ٔابرصته يف البنفسج مثيل

  ؤابرصهتا يف الرماد

  ..تشلك من كحلها عاشقا بدواي

  وتسقي ضفريهتا من عطور النساء

  .         )1( » خبّأهتا البالدومن غمية 

عة ومتداخلة يف صياغة هذا النص الشعري الذي اّختذ من األيام إحداثيات زمنية يتموضع أزمنة سردية متنوّ 
عليها كي  ئثيفة، مّتخذا من الوقفات الوصفية أداة فنية يّتكك  السارد داخلها ويسرتجع بالعودة إىل املاضي أحداث

  .اإلحساس باجلزئيات ذات القيمة يف النص فينّمي يغرق يف التفاصيل

وقد كانت حظوظ العني الواصفة بصرية متبّصرة ترتّقب كّل شيء، وترتاد كل األمكنة، وترتبّع على كل 
أما اإلنارة اليت ). رأيت، أبصرت(ن أفعاال تفيد الرؤية من نوع املسافات واألزمنة، لذلك جند صيغا جاهزة تتضمّ 

) أطّل النهار(وصف البصري فقد كانت طبيعية مشّعة على حنو كبري عّرب عنها القول هي من أهم مستلزمات ال
ا املقاطع الوصفية مما جيعلها تقوم بدور املدخل / كبداية استشرافية لكل يوم مقطع، هذه العبارة املكّررة تُفتتح 

ف فريّسخه ويثّبته يف ذهن االستهاليل الذي يضبط اإليقاع الداخلي للقصيدة، ومن مث يفتح السرد على الوص

                                                                 
  .  51 -48ص. عوملة احلب عوملة النار: عز الدين ميهويب  )1(
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قت اإليهام لدى القارئ بتوّقف السرد عن النمو، ليبلغ الوقف درجته القصوى هذه الوقفات الوصفية حقّ . املتلقي
  . مع االستفهام الذي ّمجد احلدث متاما

ا منذ البداية عن تبطيء زمن القراءة حينما استهّلت " ربيعة جلطي"تعِلن الشاعرة " زبانا"يف قصيدة  خطا
ا الشاعرة سياقا تُقرأ القصيدة من خالله خدمًة لنّصها الذي تقف فيه على  "النفري"الشعري بتوطئة لـــــ  أراد
  :التفصيالت، تقول

يا عبُد إذا رأيَت األبَد، فقد رأيت صفًة من صفات الصمود، والصموُد ألُف صفٍة وعظمة من عظمة 
  .الّدوام، والّدوام، العظمة الدائمة

  النفري - املخاطبات                                                        
            .حياد بني الواصف وموضوع الوصف) أ (زابان                                         «

  ٔاول العرسان

  برنُُسه التيهُ 

  وجواُده احلُمل الساكن فينا

  ما خانته الرحي العاتيُة 

  الظلمةِ وال اصطفاق 

َش يف القلب شوًاك وايمسينا   عرَّ

  ٔاول احلارضين

  عصفور الصبح مل يسـبقه

  غناٌء تلو الغناء

  مل يسـبقه املدى

  مل حيِفر قبهل قبوًرا لُسحمة اذّلل

  مل يزرع قبهل السامَء مشوًسا

                                                                 

  ولد ببلدة نفر يف العراق وإليها ينسب، عاش يف العصر العباسي، كان من كبار الصوفية، ومن . هو حممد بن عبد اجلبار بن احلسن النفري :النفري
  ".املواقف واملخاطبات"أشهر كتبه كتاب 
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  واجلبال ِحنّة

  .وادلنيا ٔااكليًال 

  .ل بني الواصف وموضوع الوصفتفاع )ب(زابان                                           

  دُمك جتىل، سنبل فينا ُزروعًا

  وخبوًرا

  .وفّك أاللغاز فينا

  ها ٔانت تتّرسب كام أالجيال 

  كام أالنبياء

  كام العشق من شقوق السامء

  مسـيح مسّجى

  ٔاو غمية هتمي عىل عطٍش 

  !تروي رشفات الزمان

  زابان

  !آه لو تراان

  نفّك القيد تلو القيدِ 

  .التسآل تفّك التسآل تلو

  ونراوغ أالوهام

  فتشُب، بدمك املصلوب، فينا

  .متّقدا يف قلبنا الـَجـفَّال

  لو تدري ما جرى

  اي ٔاّول العرسان لو تدري 

  ٔان الهنر ما جرى
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  .واملساَء النازَف وامج وجيع

  وبربروس يتلهـى ابٔالايم          

  خيلع جلوده

  يبّدل جنوده

  وٕاذ يرى دمك يف مآقينا

  بَشاَرة

  زغاريدان فّضةصوتك يف 

  وشارة

  يتناساان

  رمبا ٕاىل حني

  .           )1( يتناساان.. 

  : تتعّدد حاالت الوصف وتتحّدد كما يلي

حياد تام بني الواصف وموضوع الوصف؛ حيث وقفت الشاعرة بتعريف شخصيتها اليت )        املقطع أ(
أمحد زبانا أول شهيد أعدم باملقصلة يف اجلزائر (سّجلنا حضورها كعنوان، كإشارة نصية وإحالة معرفية يف اهلامش 

يف املقطع األول وقفت . الشعري، وكفاحتة استهاللية تكررت ثالث مرات يف النص )1954املستعمرة سنة 
  ؛ فهو أول العرسان، وهو العصفور يف غنائه"زبانا"الواصفة على الصفات احلسية واملعنوية لــــ / الساردة/ الشاعرة

ا مبا أشارت إليه على لسان النفري؛ ...  هو األبدي، الصامد " زبانا"إىل غري ذلك من الصفات اليت اختصر
  .العظيم

احلاضرة يف سردها من -تفاعل بني الواصف وموضوع الوصف؛ إذ جتعل الساردة         )قطع بامل(       
ا الداخلية منطلقا للوصف، فهي تشّبه  -خالل ضمري مجع املتكلمني بالسيد املسيح " زبانا"من انفعاال

  .الشرتاكهما يف الصلب، ومها معا رمزان ثوريّان ميّثالن الغلبة واالنتصار
                                                                 

  .88 -85ص!. كيف احلال؟: ربيعة جلطي  )1(
  إنين مبتهج بأن أكون أول من يصعد إىل املقصلة، فبنا أو بدوننا ستحيا «: وهو يقاد إىل املقصلة" زبانا"املأثور لــــــقول ال ؛تقصد الشاعرة بالغناء

  .»إن عاجال أو آجال ا أن ننتزع، وسننتزع منكم حريتناليس من عادتنا أن نطلب، بل من عادتن... اجلزائر
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كي يكون شاهدا على الصورة العريضة من العقم - هو رمز للخصب يف زمن اجلذب، استدعاءه  "زبانا"إن 
  . كفيل بتحقيق الشعور باالستمرار  -والشتات اليت تعيشها اجلزائر غداة تاريخ طويل من التضحيات

اخلطاب الوقفات الوصفية يف املقطعني جعلت الزمن متوقفا؛ حيث زمن القصة منعدما أو يكاد بينما زمن 
انفتاحا يف زمن القصة يتناسب مع حركية األفعال املتواترة ) آه لو ترانا(وقد شهدنا ابتداء من قول الشاعرة . سعامتّ 
استيعاب مهوم الذات الفردية «وذلك االنفتاح من شأنه ) ، نراوغ، تشب، تدري)املكررين(نفك، نفك (

ومن ّمث الوصول إىل رؤية شعرية  )1(»ع وحرائقه وتصّدعاتهومقاصدها األيديولوجية والفنية يف خضم متطلبات الواق
  .استيطيقية

يف تسريع السرد بالتلخيص أو باحلذف . السرعة السردية من حيث التسريع واإلبطاء عمودية يف مسارها
احلكاية ت يف يكون اخلطاب اختصارا لكثافة األحداث واختزاال ملوضوعها؛ فهما معا خيّلصان السرد من الزمن امليّ 

لتمديد اخلطاب؛ باملشهد أو بالوقف، فتأيت تا تعليق زمن القصة مؤقّ  بطاء يتمّ اإليف و . لعدم أمهيته يف بناء النص
ا حتدث أمام أعني املسرود هلم، كما تساهم يف تصعيد احل دث والكشف عن األعماق الوقائع مفّصلة ودقيقة لكأ

  .األبعاد األيديولوجية للشخصياتالنفسية و 

ن االختالف يف املستويات السردية يؤّدي إىل التأثري على وضعية السارد وعالقته مبستواه السردي، فقد إو 
يكون مشاركا يف األحداث أو غري مشارك فيها، يف احلالة األوىل يسمى متماثال حكائيا، ويف احلالة الثانية يسمى 

يث تعرض األحداث نفسها بنفسها على حنو يتوهم فيه متباينا حكائيا، أما السرد يف احلالة األوىل فيأيت شفافا حب
القارئ بعدم وجود سارد، ويف حالة السارد املتماثل حكائيا، حينما يظهر السارد منتجا لألحداث متحكما حبركة 

  .الشخصيات  ومصائرها جييء السرد كثيفا

أن حنّدد أربعة أنواع ومن خالل اجلمع بني وضعية السارد مبستواه السردي وعالقته باحلكاية ميكننا 
  املؤلف الضمين ساردا من اخللف، السارد الضمين حاضرا يف سرده، السارد املمثل شاهدا: لوضعيات السارد هي

تتعّدد الذوات داخل العمل السردي، ولكنها تتنوع الضمائر و وهكذا . والسارد املمثل بطال ومتكلما يف احلكاية
 .طع بني هذه الذوات أكرب من أن حيتويها هذا التصور األويل البسيطتتداخل أيضا على حنو جيعل خطوط التقا

ا هاتقوية بناءقته الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة عمل على وعليه فإن هذا الوضع الذي حقّ  ، وتعزيز مستويا
وحّقق لذة مجالية؛ عن  لدرامية،املتعددة تركيبا وإيقاعا وداللة؛ نقل اخلطاب الشعري من الغنائية كرؤية وموقف إىل ا

                                                                 
  .223ص. 2005، 1طاألردن،  - عمانوي للنشر والتوزيع، دار جمدال. التناص املعريف يف شعر عز الدين املناصرة: ليديا وعد اهللا  )1(
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لتحوز هذه الكتابات . طريق الومضة الكثيفة اخلاطفة بالشعر أوال، وعن طريق الدميومة اليت مينحها السرد ثانيا
يجة على الشدّ    .عنوّ د والتّ عدّ واألسر يف اإلطار اجلمايل املنفتح على التّ  على قدرة نوعية 

وضوع الذي تدور حوله احلكاية، فإن الشاعر اجلزائري املعاصر  مركز البنية السردية واملهو احلدث ا كان مّ ـول
ا ُيطِلع املسرود له على تلك األحداث ّم الكيفية اليت  ّمه األحداث بقدر ما  وهلذا فقد تنــّبه . كسارد ال 

ركة  للمفارقات السردية اليت تطرأ على مستوى القصة واخلطاب فيما يتعلق بوترية سرد األحداث؛ من حيث احل
  . السردية، ومن حيث سرعتها أو بطئها

وعليه فللمراوحة الزمنية وظيفتها البنيوية اليت حتفظ للسرد انسجامه ومتاسكه الفنيني؛ مبلء الفجوات اليت 
أو حوارية أو تارخيية  ل عن الواقع العياين واستبداله بعوامل حلميةاالنزياح والتحوّ خيّلفها السرد وراءه، عرب 

ل ميكن أن يقتل حركة السرد ص من أي ترهّ ، التخلّ وإلغاء احلدود بني الواقعي واملتخيل الشعري والنثري، وأسطورية
وكلُّ ذلك البّد أن يّتفق مع رؤية السارد . بتخصيب السرد والزيادة من إنتاجيته اختزاال وتكثيفا أو متديدا ومتطيطا

، دون تقويهاو  اغنيهلشعرية طاقات ومزايا نوعية سردية تلألبعاد اليت يوّد الكشف عنها، من أجل إكساب الكتابة ا
  .هوية الشعر وطاقته ومزاياه افقدهتأن 

  



 

 

  

  

  الخـــــــــاتمـــة
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راهن الشاعر اجلزائري املعاصر على جتديد املفاهيم والّتصّورات واألدوات وخمتلف األطر الفنية اخلانقة اليت        
ظّلت حتاصر أفقه اجلمايل لردٍح من الزمن، حاول االنسالخ عن املنظومة املغلقة والصيغ املقيدة املفروضة عليه 

ه إىل استلهام األدوات الفنية األصيلة يف األنواع الفنية فلجأ وبفضل اإلمكانات الفسيحة اليت تتيحها له لغت
إىل  -بكّل أبعادها-التشكيلية واملسرحية والسينمائية والسردية، منتقيا منها ما يعينه يف توصيل رؤيته الشعرية 

ة توّصلنا إىل الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصر  يفوبعد أن حبثنا يف تداخل هذه األنواع األدبية والفنية . املتلقي
  :جمموعة من النتائج ميكن إمجاهلا فيما يأيت

ا فرتة خالية من املعىن احلقيقي لكلمة  - ُيالَحظ عن الفرتة املمتّدة من عهد اليونان إىل القرن السابع عشر أ
أما فلسفة الفن باملعىن األصلي للكلمة فلم تبدأ . ، كّل ما قيل يف هذه الفرتة هي مذاهب يف اللذة واجلمال"فن"

وعلى الرغم من اختالف النظريات والنزعات ". كانط"لــــ" نقد ملكة احلكم"إال يف القرن السابع عشر مع كتاب 
ا النظرية الصحيحة وغريها اخلاطئ  "الفن"الفلسفية يف حتديد  بكل أبعاده، وعلى الرغم من أن كل نظرية تزعم أ

نرى بأن كل نظرية وقعت يف تعميمات ويف نظرة أحادية اجلانب، ألن الفن واجلمال شيئان نسبّيان؛ ما أراه فإننا 
أنا مجيال ليس بالضرورة مجيال بالنسبة لآلخر، الفن موجود يف كل مكان وزمان، هلذا فكل اجملاالت والتخصصات 

 . معنّية بتفسريه ال حتديده

وع هو األخّص فإننا نذهب إىل أن احلدود بني اجلنس والنوع ال تدرك إال ا كان اجلنس هو األعم والنمّ ـل -
ا ا كانت تسمية اجلنس ال تنطبق إال على تراكمات نصية أنتجت مدّونة كربى، أمّ مّ ـبوضعهما إزاء بعض؛ ول

فإننا نعترب من النصوص اليت جيمعها جنس أديب واحد  أو عدد تسمية النوع فتنطبق على األنواع الفرعية أو األمناط
األجناس هي اجلوهر، وإذا ما تنّوعت بالصفة استحالت أنواعا، أما األجناس يف األدب العريب فهي كما يف األدب 
ا تتحّدد يف الرتاث النقدي الغريب يف  الغريب، حمدودة، متناهية العدد، على الرغم من تباين الرؤى واختالفها إال أ

، وتتحّدد يف الرتاث النقدي العريب يف جنسني اثنني مها )لشعر الغنائيالشعر امللحمي، الشعر الدرامي، وا(
 .  أما كل ما يتفرّع عن هذه األصول فهي أنواع على اعتبارها ال حمدودة وغري متناهية العدد). النثرو الشعر، (

يت ضّد مقولة غري أن التهجني واالختالط فيأ. التجنيس رغبة يف اإلنسان لتحديد اهلوية، امللكية، واحلدود -
اهلوية، أما االهتمام بتضييق حدود األدب من خالل جتنيسه فذلك يفضي إىل النمطية ألن النقاء األجناسي نسيب 
  وال ميكن أن يكون مطلقا، فالتداخل خيلخل التصنيفات القدمية، يسقط منها العناصر الضعيفة، يقوي األنواع

ا الثقافية ويساهم يف إثراءها، بل ووالدة أنواع جديدة تس تجيب للتحوالت األيديولوجيا يف خمتلف مرجعيا
 .إخل... واحلضارية واالجتماعية والسياسية
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الفنون الشعرية مرجعها الغناء؛ بدليل توّهم العرب أعاريضا جعلتها موازين الكالم حفظا له، أما الفنون  إنّ  -
 .النثرية فمرجعها مجيعا إىل القصة، وبالتايل فوالدة الفن حاجة طبيعية لبحث اإلنسان عن اجلمال

ثالثية لثبات والصفاء والنقاء باحرتام الوا ن برباط احملاكاةالحظنا مع اإلنشائية الالتينية أن اجلنس األديب مبطّ  -
بالغة الفصل بني أساليب هذه األجناس الثالثة هو املبدأ النقدي الذي ظلت ). امللحمي، الغنائي، الدرامي(

النظرية الكالسيكية حتافظ عليه لردح من الزمن إىل أن ظهرت الرومانسية اليت آمنت بانصهار األجناس األدبية يف 
عن دورها " احملاكاة"فت مفاهيم ، معها توقّ غة الوصل واملزج بني املتضاّداتواحدة، اّتكأت على بالبوتقة أدبية 

وتبدأ فكرة وحدة وتداخل الفنون تفرض نفسها، أعادت االعتبار للرواية اليت " اجلميل"املهيمن لتحل حملها مقولة 
ا بأن وضعتها يف الصدار  ا تتضمن كل األنواع األخرىُغّيبت يف الدرس النقدي السابق وَمست  ويف هذه . ة كو

  .املرحلة بالتحديد ظهر مفهوم األدب، لتندمج نظرية األنواع األدبية مع نظرية عامة هي نظرية األنواع الفنية

    النظرية املاركسية وعلم االجتماع األديب صارا يعرتفان بأن األجناس متثل فكرة قبلية للواقع األديب، ويبحثان  -
ة املتبادلة بني البنية التحتية االجتماعية والبنية الفوقية األدبية، خصوصا عندما تكتسب بعيّ عن التّ  -ا لذلكتبع-

التحويرات القاعدية مسة حتّول تارخيي ينتقل إىل عناصر بنيوية للفن تشوش األفكار واألساليب واملتصورات املقررة 
األجناس األدبية يف التاريخ االجتماعي والواقع اليومي، فّرقت  أما الشكالنية فقد غّضت النظر عن وظيفة. تقليديا

بني الشعر والنثر، رّكزت على املراتب الداللية لكل منهما، رفضت معادلة لغة الشعر باخليال بتجاوز وظيفة الصورة 
كما رأت بأن   إىل وظيفة الفن الشعري نفسه، اعتربت األدب خطابا غري ذرائعي وهو نوع من اللغة ذاتية املرجعية،

دبية؛ بعضها حيقق األدبية، وبعضها تضفى عليه األدبية إضفاء، أقصت قضايا التقبل األبعض النصوص تولد 
" القيمة املهيمنة"والتأثري على اجلمهور لرتبط اللغة الشعرية بقضايا اللسانيات وهكذا طرحت مقولة مهمة هي 

وبذلك فقد حّققت ثورة جذرية يف طبيعة الرؤية . األديبكمعيار حنتكم به يف عملية التصنيف النوعي للنص 
  .فيه مينّ والضّ  للنص األديب باهتمامها باخلفيّ 

   النظريـــــــة البنيويـــــــة كمـــــــا الشـــــــكالنية، اهتمـــــــت هـــــــي األخـــــــرى بـــــــالنص وأجنـــــــاس اخلطـــــــاب مبنظـــــــور علـــــــم اللغـــــــة -
ـــــــودوروف مصـــــــطلح  ـــــــى  جلاكبســـــــون مبصـــــــطلح يضـــــــمّ " الشـــــــعرية"فقـــــــد عـــــــّوض ت ـــــــر عل الســـــــواء هـــــــو الشـــــــعر والنث

أي  ؛"جــــــــامع الــــــــنص"فقــــــــد جعــــــــل موضــــــــوع الشــــــــعرية لــــــــيس الــــــــنص وإمنــــــــا  "جــــــــريار جينيــــــــت"أمــــــــا  ،"األدبيــــــــة"
 . اخلصائص النصية العامة اليت متّيز كل نص عن غريه من النصوص األخرى
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قة بدراسة األدب من زاوية تقبله وانتشاره يف احلياة االجتماعية وتأثري النقد صامتا أمام املسائل املتعلّ  ظلّ  -
حاولت نظرية التلقي والتقبل حتديد وعليه فقد األعمال واألنواع األدبية يف واقعها التارخيي وحميطها االجتماعي، 

االجتماعية يف نقطة اللقاء  أفق االنتظار واملسافة اجلمالية ملقاربة النصوص األدبية عرب موقعها التارخيي ووظيفتها
 .بني اآلنية والزمنية

عدم الثبات، فإن صعوبة التصنيف تغدو مشكلة جوهرية ال ميكن و التغري و ل حوّ النص األديب إذ يّتصف بالتّ  -
، كما أنه وتفاديا للتعّدد "جينيت"على النحو الذي قال به " كتابة"جتاوزها، وعليه فاجلدير تسمية  ذلك األثر 

ا أنواعا) الشعر امللحمي، الشعر الغنائي، الشعر الدرامي(ي البّد من اعتبار املصطلح   أجناسا أدبية كربى وما دو
ا   .   فهي الكفيلة بتحديد نوع تلك الكتابة الوليدة" جاكبسون"أما القيمة املهيمنة اليت قال 

على غرار  ةلصاحل األثر، النص، والكتابيف أساسها وينتصرون هناك من النقاد من يرفض مقولة التجنيس األديب  -
تداخلها، ضمور بعض   قضية تعّدد األنواع األدبية والفنية، تناسلهاوعليه فإن . )كروتشه، بارط، وبالنشو(

أخرى من نوعني سابقني أو أكثر هو أمر حاصل بالفعل، طبعا ال  تطور البعض اآلخر، ووالدة أنواع األنواع،
شابه متاما للتطور الذي حيدث للكائن احلي، كما ال نقصد التطور مبعىن الصراع والقطيعة نقصد التطور املماثل وامل

األصالة واملعاصرة، التأثري والتأثر   السابق والالحق: وإمنا نقصد التطور الذي يستند زمنيا إىل كفتني اثنتني مها
 ".اإلبداع"التقليد والتجريب، ألن ما يهم يف النهاية هو 

يقّدمان مينحان املعىن بعده املضاعف فـ الشعر والفنون التشكيلية مقّررة منذ القدم، كالمها بني العالقة -
 حماولة تقدميه مشّخصا للعيان كلٌّ األحاسيس واألفكار يف صور، كما يلتقيان يف إعادة تشكيل الواقع من جديد، و 

حسب ماّدة صناعته؛ فالشاعر يستخدم إحياء الكلمة يف تشكيل الصورة، والفّنان التشكيلي يستخدم اخلّط واللون 
ا إىل منتهاهاللّ  كان يف الشعر تشكيلٌ   ولــّمــا  .إليصال الصورة للمتلّقي ويف ، غة وألبعادها التخييلية والوصول 

، وتعابري باأللوان متعددة الدالالت وبليغة يف لعبة التشكيل رسومات، صور وخطوط، ارتفاعات واحنناءات
، فإن "التصويرية"ومسة الفنون التشكيلية هي " التعبريية"يف األجناس األدبية هي  ا كانت الّسمة مّ ـول، اإلحياءات

خل املكان الشعر باعتباره فنا تعبرييا زمنيا وبعد أن استنزف كل الطاقات املمكنة اليت أتاحها له الفن التشكيلي أَد
بعدا مكانيا تشكيليا باإلضافة إىل  يف الزمن واعترب هذا األخري حركة يف األول؛ لتمنح القصيدة التشكيلية الشعرَ 

 . فيصبح النص الشعري جامعا ملتعيت الزمان واملكان على حنو عميق جدا ،طبيعته الزمنية اجلوهرية
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اّختذت القصيدة اجلزائرية املعاصرة مسلكا جتريبيا من حيث التنويع يف األسطر الشعرية من حيث الطول والقصر  -
حتضر   -مهما كانت-التجسيد باخلطوط . والتشذير والنرب البصري واالجتاه السطري األفقي والعمودي واملتعرّج 

  متكامل لتقّدم تصورا صادقا نسبيا عن عامل الواقع كأداة تعبريية يف النص الشعري لتدخل يف البناء كعنصر حيوي
ا وإحكام تشكيلها  .وهي ظواهر ال تقع عبثا، بل كانت مصادر صورية تزيد الكتابة الشعرية خصبا وغًىن يف إتقا

األسطر الشعرية كّلما توّسعت وامتّدت يف املزج بني الشعر العمودي والشعر احلر أو يف الكتابة بطريقة النثر   -
تقلِّص الفراغ وكأّن االمتالء يزيح من طريقه الفراغ وأّن البياض حياصره السواد، وهذا ال يعين أّن الواحد منهما 

 .خيوض معركة وجود ضّد اآلخر، وإمنا األكيد أّن كّل واحد منهما ال قيمة له إال بوجود اآلخر

ا اليت تظهر  يف التشكيل اخلطي بالشعر يتّم إجناز احليِّز من منظور حرويف ومب - ساعدة لون الصفحة البيضاء ذا
وهذا اخلطاب البصري باألشكال اهلندسية واأليقونية ). الغرافيك(كخلفية، أما النص فيظهر كمحفورة تشبه 

ة بني الفكرة اجملّردة اليت حتيل عليها اللغة الطبيعية للنص الشعري وبني النسق  يشّكل درجة قوية من املماثلة واملشا
ومن هذا املنطلق تبدأ عملية بناء العالئق بني الفن الشعري والفن التشكيلي، هذه ). لغة الصورة(احلسي  البصري

العملية اليت تساهم يف تنشيط الطاقة البصرية وحتفيزها على القراءة والتأويل واستنطاق دالالت النص هي لعبة 
 .  عالمات بالدرجة األوىل

حبه طفرة نوعية لفن اخلط العريب مبتنه البصري، فقد شهدت الكتابة الشعرية التطور اجلمايل للفظ واملعىن صا -
ار العيون وجييد  اجلزائرية املعاصرة تنويعا يف الكتابة خبط اليد بطريقة عادية أو االستعانة خبطاط ماهر يتقن إ

 وزمن أطول؛ زمن هندسة املعىن تشكيليا على حنو تتأّلق معه التجربة الشعرية اليت انفتحت على جهد أكرب
 . زمن الّتلّقي/ الكتابة

أما نوعية اخلط فهي ال تنفصل عن ذاتية الفنان، وهي تعبري حقيقي عن ذوق الشاعر اجلزائري بكّل رصيده 
ا خبط أيديهم كانت أصدق تعبريا من االستعانة  احلضاري وانتمائه املكاين، على أّن الكتابات اليت نّفذها أصحا

الباردة شعوريا أو االستعانة خبطاط آخر إلمتام مشروعه اجلمايل، إذ لكلٍّ نزوته الفنية الكثيفة حبروف املطبعة 
 . واملغايرة

حتظى لغة الشعر بسجلٍّ لوين يتضّمن مفردات األلوان بأمسائها الصرحية أو خارج لغة التصريح، من خالل  -
الداللة الروحية واملضمونية الرمزية، وهو حيّمل الفكرة إشارات حتيل عليها، فاللون حيمل شحنة انفعالية فضال عن 

 .ها إال بتفعيل اإلجراءات التأويلية لفهم املقاصد الداللية العميقةريية لكنها دالالت يصعب اسِتكناهبطاقات تعب
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جي من خالل اللوحات التشكيلية الداخلية ولوحات الغالف اخلار -جلزائريون املعاصرون صوريا عّرب الشعراء ا -
بوضوح ومباشرة عن جالل ومجال العامل احلسي من خالل لوحات فنية تسرد مضامني نصوصه  -األمامي للديوان

رت الفجوة بني الشعر والرسم بعد أن أفاد الشاعر من روعة التصوير يستوحي نصه جسّ الشعرية، فهي نوافذ أخرى 
يقّدم نصه الشعري والصوري مع بعضهما باعتماد حينما بل قد يغدو الّشاعر نفسه فنانا تشكيليا من لوحة معينة 

مستخدما قانون املزج والتداخل بني اخلطوط اخل، ...تقنية الرسم التزييين أو التجسيدي أو الرمزي أو التجريدي
شعري، وحيّمل -واأللوان والتعتيم واإلضاءة ووسائل خلخلة املنظور، فيضفي على املشهد داللة احلدث السرد

لتغدو . وإحياءات حتفِّز نظام اإلدراك لدى املتلقي للبحث عن عالئق بني لغة الصورة ولغة الشعرالصورة إشارية 
القصيدة التشكيلية جتسيدا بصريا مرئيا يف تشكيل الصورة؛ بتشكيلها النسقي تثري القارئ، تباغته، وتوحي 

جتعل الداللة البصرية يف عمقها تعادل  بدالالت جديدة تطفح بألق تصويرّي فاعل مؤسس على شعرية مضاعفة
 .الداللة احملورية للنص الشعري

االلتفاف حول مجاليات الفن التشكيلي جعل للنص الشعري وحدته العضوية الالزمة، إذ ارتفع النص فوق  -
ية يف حركة الرؤى اجلزئية لوحدة البيت حنو وحدة النص فوحدة التشكيل، واالنطالق يف ذلك من الرؤية املادية العين

 .دينامية العتناق فضاءات رؤياوية ال حمدودة

ونوع من النشاط العملي لألدب يروي قصة من خالل حديث  -يف أساسه-الفن املسرحي جنس أديب  -
ا وأفعاهلم، فيجّسد احلدث ويصّور الصراع ويكّثف العقدة، والشاعر اجلزائري املعاصر أفاد من خصائصه  شخصيا

 . ضافر بني الفننيالنوعية، فحقق الت

  مبختلف أشكاله للتعليق واإلخبار ولتعميق أبعاد الشخصية احلواراغتنت الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة ب -
  .جيعل حواره مالئما للزمان واملكان والشخصية، مقنعا، مكتسبا الصفة الطبيعية يف توظيفه حريص على أن وهو

ا ومشاكلها ومهومها،فاحلوار ينقل احلياة اليومية  يعرض القضايا ويناقش األفكار  ببساطتها وعفويتها وصراعا
ا     . وحيّرك األحداث، وينمي الشخصيات واحلوار خطاب مزدوج؛ باإلضافة إىل أنه حديث الشخصية إىل ذا

  .أو الشخصيات إىل بعضها، فهو من وجهة ثانية حوار موجَّه من املؤلَّف إىل قـــرّائه

حلوار الداخلي تظهر خواطر أو خطط أو تعليقات الشخصية كما تظهر أفكارها الداخلية العميقة ودوافعها يف ا -
وهواجسها املقابلة ملا يدور يف ظاهر شعورها واليت تبلغ أحيانا درجة املناجاة، وبالتايل فاحلوار الداخلي يسعى    
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وطها، وهذا يؤدي إىل تعميق شعورنا بالفكرة إىل أن يكشف عن طبيعة الشخصية وعن املوقف الدرامي الذي حي
ا   . الظاهرة وإقناعنا 

مبجرد أن يُنقل احلوار إىل الديالوج أو تعّدد األصوات، فإن القصيدة تكتسب أبعادا أخرى؛ فاحلوار اخلارجي  -
ة      وبوصفه طريقة لعرض وجهات نظر الشخصيات فهو حيمل الشحنات العاطفية واملفارقات الكامنة املتولد

مع الكورس باعتباره صوتا مضافا إىل صوت  عن العالقات بني طرفني أو عدة أطراف، لتقوى هذه املفارقة وتتعّمق
الشاعر؛ فاحلوار اخلارجي على تعدد أبعاده وتنوع أشكاله فإنه يصّعد اإليقاع الدرامي وينتقل باحلدث من السكون 

  .ر والّتأّزمإىل احلركة من خالل تطويره وتصعيده حّد الّتوتّ 

فالصراع    . مبا أن احلوار حيمل رؤية وموقفا وهدفا، فإنه يكشف عن الصراع بإظهار مسة االختالف واملغايرة -
هو احملّرك األساسّي لكّل العناصر الدرامية، بل إن الدراما يف مفهومها تعين الصراع يف أي شكل من أشكاله   

  .بالتوتر ويرتفع بأحداثها إىل الذروةوهو مينح القصيدة النمو بعد أن يغّذيها 
ا هي الغاية، بل هي حاصلة بالضرورة  ويف الصراع فكرٌة ال تكتمل إال بانتهاء هذا الصراع، إذ ليست الفكرة يف ذا
خالل عملية الصراع بني األقطاب املتقابلة واملتناقضات؛ بني العقل والعاطفة، بني عاطفتني، يف الصراع األبدي 

من جهة والزمان واملكان من جهة أخرى، أو بينه وبني اخللود والفناء والروح واملادة والذات  بني اإلنسان
وينبغي النظر إىل هذه األطراف املتقابلة من حيث هي أجزاء من الفكرة العامة للقصيدة حتمل مفاهيًما . واملوضوع

ا جمّرد أدوات حلمل الفكرة    .     أن تقف عنده أو تستسلم له اليت توحي بالواقع دونخمصوصة، ال على أ

من ، والذي يتألف هو اآلخر من مكونات العرض املسرحي ة اجلزائرية املعاصرة ما يعّززهاللكتابة الشعري -
خطابات مركبة؛ خطاب النص الدرامي املعّد للقراءة، خطاب اإلخراج من خالل اإلرشادات واملعلومات 

وتكملة للخطاب الرئيسي، وخطاب العرض الذي حيّقق كينونة النص  واملالحظات اليت يقّدمها الشاعر كتوجيه
من حركة وإمياء وأقنعة وإكسسوارات وإضاءة وأصوات ومؤثرات - الدرامي، وهو يغتين باملكونات السينوغرافية 

اليت هلا وظيفة تأسيس عالقة مكانية وبصرية بني الدراما واملتلقي، إحاطة املكان بالعواطف  -ضوئية وصوتية
غري أّن . اإلنسانية، وبعث احلياة يف األجزاء اجلامدة بتخليق جو حقيقي واقعي كأنه مقتطع من احلياة نفسها

  .باحلقيقة اإللقاء، أو العرض، أو التمثيل يف الشعر يبقى جمرد أداة للتخييل واإليهام

 إىل الفنون التشكيلية واملوسيقيةالكتابة الشعرية يف توظيفها لألدوات األصيلة يف الفن املسرحي كانت حاجتها  -
والسردية كبرية حىت يكتمل منّوها وتكمل مشروعها التنويعي؛ فقد أخذت من الفنون التشكيلية العمارة والديكور 
واأللوان واملنظور واملساحات، وأخذت من املوسيقى اإليقاع وخمتلف املؤثرات الصوتية، وأخذت من السرد عنصر 



 ................................................................................................................................  í³^¤] 

420 
 

 التعبري عن احلدث مع االختالف يف كيفية عرض هذه األحداث ورسم القص واحلبكة والشخوص يف
  .سع يف القصة ويضيق يف املسرحيةالشخصيات، ناهيك عن االختالف يف الفضاء الزماين واملكاين الذي يتّ 

ا كل من النص الدرامي املسرحي والنص الشعري، فإن ذلك يسّهل مبا أن الكلمة هي الصورة اليت يتشكّ  - ل 
لهما، فاستلهام القصيدة اجلزائرية املعاصرة األدوات األصيلة يف الفن املسرحي قد خّلصها من الغنائية الفجة تداخ

ومنحها طاقة درامية مشعة على حنو كبري، وبعد كّل ذلك التنوع ضبطت حدودها الفنية وحافظت على أطرها 
  .نفر من كّل ترّهل أو زوائداجلمالية اليت ترتكز على قوة الكلمة وكثافتها التعبريية اليت ت

اشرتك الشعراء اجلزائريون املعاصرون يف استخدام أعراف مشرتكة بني كّل الفنون، واليت زادت إىل حّد كبري     -
م يف خلق انطباع مقنع بأننا نرى ما يصّوره، فعّوضوا جفاء الصورة املتخّيلة بالصورة املتحركة اليت هي  من قدرا

من أجل الوصول - والصورة السينمائية ختضع. تلك الصور اجلافة اليت يستخدمها أداة لهأقرب إىل الواقع من 
احلبكة والسيناريو يف السرد، وتفيد       شروط الصورة الفنية يف الفنون األخرى فتستفيد من صورة ل -ألهدافها

من الصور التشكيلية يف اخلطوط األشكال واأللوان واملنظور والظل واإلضاءة، ومن املسرح احلّيز ولغة التشكيل 
ومن املوسيقى خمتلف املؤثرات الصوتية واإليقاعية اليت جتّمل املشروع " امليزانسني"الدرامي واحلركي الذي يسمى 

أما اإلطار فهو القالب والشكل الذي ينتظم فيه كل فن . عله واضحا ومنطقيا ومعّربا وشاعريا أيضاالشعري وجت
بأدواته األدائية اجلوهرية فيه وغري اجلوهرية؛ وفيه تقطع شرحية من احلياة وترتك الباقي خارج اإلطار املرسوم خيضع 

ائي من التأويالت والتكميالت القرائية السينمائية صورة الطار إلك الشروط الفنية من داخل وتفاعل ت. لفيض  ال
، ومعرفة األسرار الداخلية املتخّيلة تيح للمتفرج إمكانية املعايشة الداخلية ملا حيدث على الشاشةي يف الشعر
 .لألبطال

والواقع عالقة مهمة السينما هو حصر الوجود الفيزيائي وسيولة احلياة أمام الكامريا، وعليه فإن العالقة بني الفن  -
تطابق؛ إذ الفن ليس جمّرد نسخ للواقع، فهو يعكس الواقع، يصّوره، مث يعيد إنتاجه بطريقة جذابة تزيد من فهمنا 

والصورة السينمائية يف الشعر تصّور العامل الواقعي وتوحي بالعمق الومهي على شاشة القراءة من خالل تقنية . له
 . اللقطات

. لشاعر وإدراكه وحسه الفين الرفيع، وعليه فكل لقطة هي انعتاق من اخليال الذايت للفنانالكامريا حيرّكها عقل ا -
ا الُتِقطت من زاوية ما على أّن اختيار الزاوية يكون حامسا، فقد خيتار الشاعر الزاوية اليت تكون  وكل لقطة البّد أ

باغت اللحظة اهلاربة بتصيُّد األفعال وهو إذ ي. منها رؤيته أفضل ما يكون خللق توتر معني يف نفس القارئ
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وصفية؛ وهو األمر الذي ميّكنهم  - ذا االعتبار- واحلركات ورصدها عرب مسافات وحجوم خمتلفة، تكون لقطاته 
   .من الدخول إىل الوعي الباطن للشخصيات املصوَّرة والرتكيز على احلدث الذي يكون دراميا يف الغالب

ريية أخرى فباإلضافة إىل وصف مكان أو حدث ذي مضمون مادي أو درامي حلركات الكامريا وظائف تعب -
وعليه فمن املهم فحص اللقطة يف سياقها وليس . حمّدد، تُــتَّخذ ملصاحبة شيء، أو للمكاشفة بني عنصرين فأكثر

تكبريه         أما املؤثرات البصرية فتساهم يف التغيري من حجم الصورة بتعديل جزء معّني من خالل . مبعزل عنه
أو تصغريه، اعتماد الزوم البصري يف تكبري اإلطارات، أما التأطري املتواثب فيسرّع احلدث وحيذف بعض اإلطارات 
من التسلسل املكّون للقطة، بينما خيلق تثبيت اإلطار الرتكيز على احلدث ويزيد من اخلربة البصرية، فضال عن أّن 

ا يف املكانالضوء يساهم يف تكوين األشكال ويعمّ  ومن مث اإليهام حبقيقة . ق إحساسنا بوجود األشياء وتشكيال
 .التجربة الشعورية للشاعر

ا ال تكتسب حيويتها املرئية والزمنية إال ضمن سياق  - تتواجد اللقطة السينمائية خارج الزمن، ولكن إمكانا
قنية للكامريا فأنتجوا صورا لألشخاص واألمكنة الفيلم، وقد استلهم الشعراء اجلزائريون املعاصرون اإلمكانات الت

واألشياء مبختلف األبعاد واملسافات؛ لقطات قريبة، متوسطة، أو بعيدة، جزئية أو كاملة، ساكنة أو متحركة، ميكن 
واللقطة يف الشعر كاللقطة يف الفيلم متاما؛ فحصها ال يتم إال ضمن لغة . أن تعرض مباشرة أو تظهر برتتيب رمزي

  .اللقطة تكتسب أعمق معىن هلا ضمن سياق املقطع الشعري إنّ  النص،

وي على حلظتني منفصلتني تحتأن للقطة الواحدة كذلك  كما ميكنميكن أن توجد السردية يف اللقطة الواحدة،   -
  السينماهو الذي خيلق املونتاج العادي يف فالتأليف بني لقطتني منفصلتني  أماغري مرئي،  انفصالٌ هذا و  ،أو أكثر

 . الشعري وهي يف ذلك شبيهة بالسردية الفيلميةللخطاب  الصوريةنتج السردية فت

املونتاج السينمائي يف الشعر قدرة خّالقة ووسيلة تنظيمية فّعالة تعطي اللقطات اجلامدة وحدة سينمائية حية  -
بطريقة ال ميكن للقطة -الزمن وهو إذ يستند إىل قدرة الكامريا على احلركة طبقا لشروط معينة يف التسلسل و 

ا بالتناقض، أو التوازي، أو الرتابط، أو التكرار، أو املفاجأة (جيّمع اللقطات وفق طريقة معينة  -الطويلة أن تقوم 
كّل . فيكّون مشهدا يؤطّر حدثا أو مأزقا؛ يكشف عنه، يطّوره، مث حيمله بعدئذ إىل ختام) أو االزدواج، أو التدفق

 . اض حمّددة ال تُفهم إال من خالل العقد املربم بني الشاعر والقارئذلك خدمة ألغر 
الفيلمي، وفيه ميكن أن تكون صور / الشعري/ وال يصبح املرئي زمنيا إال ضمن وسيلة مثل املونتاج السينمائي

كن       ومي. األشخاص واألمكنة واألشياء كما يف اللقطات قريبة أو بعيدة، جزئية أو كاملة، ساكنة أو متحركة
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أن تعرض بسرعة أو يطول أمدها على الشاشة، قد تتبع بعضها بعضا وفق التسلسل الزمين أو قد تظهر برتتيب 
 .رمزي

ات بني األزمنة واألمكنة املمتدّ  - ة يف املاضي تكمن القدرة اخلالقة للسينما يف إمكانية إقامة العالقات واجملا
ا فيما  ،نسق واحدواحلاضر والواقع واحللم، كّل ذلك يف  باإلحياء عن طريق شحن اجلمل الشعرية وتنسيق جتاورا

كل ما يستفّز ذائقته املفطورة على   تلتقط ةبأن الشاعر ممسك بآلة تصوير فوتوغرافي فيهابينها إىل درجة حنس 
  .نظام شعري أليف اجلمال يف

  اللغوي بشكل عام ميكن أن نلمحه  ، بل هو مسة اخلطاباألنواع السردية القصصية فحسبالسرد ليس مسة  -
القص  ىاحتو  والشعر اجلزائري املعاصر بفضل خاصيته االنزياحية وخروقاته النوعية فإنه قد .فينّ يف أكثر من جنس 

املشكلة  التفاوت يف العالقة بني الراوي وبقية العناصرفبعد أن وقفنا عند حدود  ، وأمناطه املتعددة إجراءاته وآلياتهب
 ذيال السردمنط بنية  نا عنكشفبأن  ) من يرى؟ ومن أي موقع؟(حّددنا الوضعية والتمظهر ، لبنية القصيدة السردية

ضمائر السرد  يف ذلك اينراعوقد  .مبوقع الراوي الكاتب الذي يقيم، من موقعه، منطق البنية فيبين نسقها يتحدد
ا تساعد يف تعيني موقع ال لسردي؛ فقد يكون مشاركا يف األحداث فيسمى املتماثل حكائيا  رد مبستواه ااسأل

ومن خالل اجلمع بني وضع السارد مبستواه السردي وعالقته . وقد يكون غري مشارك، فيسمى املتباين حكائيا
السارد (خارج حكائي متباين حكائيا : ا من حتديد أربعة أنواع أساسية لوضعية السارد هينّ باحلكاية؛ فقد متكّ 

سارد من الدرجة األوىل (، خارج حكائي متماثل حكائيا )غائب عن احلكاية ويسردها من مستوى سردي ابتدائي
السارد غائب عن احلكاية (وهو السارد الضمين، داخل حكائي متباين حكائيا ) ومشارك يف احلكاية األوىل

سارد من الدرجة الثانية (حكائيا ، وداخل حكائيا، متماثل )-السارد شاهدا-ويسردها من مستوى سردي ثانوي 
 ). - السارد بطال-ومشارك يف احلكاية األوىل 

ا، رغم حياديته  يف اخلارج حكائي يكون احملكي موضوعيا شفافا؛ يكون الراوي فيه مطلعا على األحداث، عليما 
ل حكائي ذاتيا يعتمد بينما يكون احملكي يف الداخ .الظاهرة، لكنه يدير تفاصيل السرد ويوجه أحداثه من اخلارج

هو ما مينح للوقائع من تأويالت وتفسريات و نتتبع فيه القص من خالل عيين الراوي وزاوية نظر على التكثيف؛ 
  .ضح يف ترتيب أفعال السرد، وعالقة الشخصيات، وزوايا النظرتتّ 

تكون واقعية معاصرة     الشخصيات يف القصيدة السردية كما يف السرد قد تكون كائنات من ورق، وغالبا ما  -
أو تراثية حقيقية، أما احلدث فيمثل إطارا للشخصية اليت تظهر يف صراع ال يفرت، وهو صراع يرتبط باملكان 
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واألزمنة اليت ترتبط بالكاتب الضمين الذي هو الشاعر الذي يوجه كافة التشكيالت البنائية حبسب رؤيته، وذلك 
أما احلوار وبوصفه . يشّغلها لصاحله، فتتيح له أن يتنّقل بني الداخل واخلارج بفضل اللغة اجملازية اليت يتمّلكها،

تقنية مسرحية، فقد استعان به الشاعر اجلزائري املعاصر ليجعل منه عنصرا سرديا فاعال يتسّلل إىل بنية النص 
  .الشعري فيبعده عن التسطيح واملباشرة وخيّفف من غنائيته

ة للقّص تتكسر ليتحّرر السرد من خطيته حيث تتزامن األحداث وفق رؤية الراوي احلركة الداخلي اّتضح بأنّ  -
الذي يظهر كاملنتج السينمائي الشرتاكهما يف لعبة الرتكيب، ويف هذه احلركة يتبّدى زمن اخلطاب خطي أفقي  

 .د األبعادوزمن احلكاية عمودي متشظٍّ متعدّ 

يفسح اجملال للشاعر بأن يستخدم  -البعد األفقي -وزمن احلكاية التباين والتنافر بني الزمنني؛ زمن اخلطاب  -
التحريف الزمين، ويؤّدي هذا الوضع إىل القيام مبفارقتني يف ترتيب األحداث؛ باالسرتجاع، أو باالستشراف، وقد 

وميكن قياس طول    . التشويق، التماسك، اإليهام باحلقيقة: مداخلة عّدة أزمنة من أجل حتقيق غايات منها تمّ ت
، أما احليز الذي تشغله احلركتني فيقاس مبعيار "املدى"أو قصر مدة احلركتني السرديتني من خالل تطبيق معيار 

 ".السعة"

وملا كان االسرتجاع؛ هو إيراد حدث . ن تلحقان احلكاية دون اخلطاباتــن سرديّ ااالسرتجاع واالستشراف حركت -
بلغها السرد بالعودة إىل الوراء، واالستباق؛ هو إيراد حدث الحق أو اإلشارة بالتطّلع إليه  سابق للنقطة الزمنية اليت 

فإن الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة متّيزت بكثافة التوظيف االسرتجاعي من أجل حتقيق غايات فنية ومقاصد 
بق القفز عليها، املقارنة بني حلظتني التذكري بأحداث مهمة، تكثيف خواطر الراوي، سّد ثغرات س: خطابية أمهها

زمنيتني، تقدمي معلومات توضيحية، التأكيد على حادثة أو موقف معني، والتشويق لكيفية الوصول إىل احلالة 
التمهيد حلدث ما، التبشري بنبوءة أو توقع سيقع الحقا، وسّد فجوات : أما وظائف االستباق فأمهها. املستقبلية

 .الحقة للسرد

ق البعد العمودي بالتغيريات اليت تلحق باحلكاية واخلطاب معا فيما يتعّلق بوترية السرد من حيث سرعتها  يتعلّ  -
فإذا كان التسريع اختصارا لكثافة األحداث واختزاال هلا من خالل . أو بطئها، على أن السرعة متغرية ال ثابتة

من خالل  ي على حساب توسيع زمن السردتعطيل للزمن القصصتقنييت اخلالصة واحلذف، وكان اإلبطاء هو 
اعتماد تقنييت املشهد والوقفة، فإن الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصرة قد شهدت كّل هذه التنويعات الزمنية  

وخّلص السرد من الزمن امليت يف احلكاية  جّسد اإلحساس بالدميومة واالستمراريةفالتسريع منح القصيدة الرتكيز و 
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ا اإلبطاء فقد حّرك الزمن، رفد األحداث، نقل االنطباعات الشخصية من خالل أمّ .  بناء النصلعدم أمهيته يف
ساهم يف وصف املكان وبناء احلدث، وساعد يف بّث خطابات متنّوعة داخل  ،ف من رتابة السرداحلوار الذي خفّ 

 . البناء الفين للنص الشعري

وال تتطّور بشكل منعزل، وإمنا تنشأ من بعضها وتعيش يف تواشج ، إّن األنواع الفنية واألدبية ال تنشأ وأخيرا
مع بعضها البعض كمنظومة موّحدة نتيجة مقتضيات اجتماعية ونفسية وتارخيية ومجالية، ويؤّدي تداخلها        

رم فيتّم تناسيها جتاوزا، لكن ال. إىل تبادل املنجزات اخلصوصية فيما بينها ميكن  وميكن لبعض أمناط الفن أن 
ألي فّن أن ميوت ألّن بذوره ستنتج منطا هجينا بل أمناطا وأشكاال ثرية، وميكن بفعل تأثريات احلياة االجتماعية  

ا . أن تعود فتنبعث من جديد ا جوهر القول الشعري بوصفها تكتسب تنوعا أما اللغة فيمكن القول بأ
ألنواع الفنية واألدبية باختالف أمناطها وتعّدد بناها وعالئقيتها وطواعيتها الحتضان عناصر ومكونات وتقنيات ا

عي القصدّي الواعي حنو تداخل األنواع األدبية والفنية يف الكتابة الشعرية اجلزائرية ق السّ دون أّي صرامة، وقد حقّ 
  .املعاصرة أبعادا مجالية وفنية وداللية سامية تنسجم مع حركة احلداثة

  
  



 

 

  

  

  

 راجعصادر والمقائمة الم
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  :ملخص
يدخل يف عالقات مع من بني الفنون مجيعا األكثر ترشيحا لتوظيف غريه من األنواع الفنية، إذ  عترب الشعريُ        

ا املختلفة ك ما يقاربه أو يبعد عنه ا وتقنيا ملقتضيات اخللخلة  استجابةٍ من األنواع الفنية واألدبية يستعري منها أدوا
ا اجلمالية اليت تعمل يف سبيل تداخل األنواع "ومن هنا جاءت هذه الدراسة املعنونة بـــــ. تصعيد طاقاته واالرتقاء 

األنواع واليت حاوَلْت تتّبع ظاهرة تداخل الشعر مع خمتلف " ةاألدبية والفنية يف الكتابة الشعرية اجلزائرية املعاصر 
عن مدى إفادة الشعر اجلزائري املعاصر يف بناء الدالالت اجلديدة من التشكيالت  ومن مثّ الكشف ،الفنية واألدبية

  . الفنية املتنوِّعة يف كتابة القصيدة وتلّقيها

فقد وقع اختيارنا على نتاٍج ُقدِّر بـــواحد وعشرين ديوانا  ومن أجل الكشف عن حقيقة التداخِل الّنوعيِّ        
الفن التشكيلي، الفن  :كتابات جّسدت مناذج لتداخل الشعر مع فنون أربعة هيهذه ال .شعريّا لشعراء عشر

ولـّما كان حضور فّن يف فّن آخر هو حضور تقنية أو عدد من التقنيات . وفن السرد ،سرحي، الفن السينمائيامل
خصائصه النوعية وسائله وأمناطه و يف تشكيله البنائي، فقد استندنا إىل اخللفّيات النظرية لكّل فن انطالقا من 

 .الفنون يف الشعرهذه األصيلة لنكشف عن أثر كّل فن من 

بة الشعرية، بالوقوف على متظهرات الفنون يف إبداع النصوص تعميق الوعي جبماليات التجر  ويف سبيل
فقد اعتمدنا خطة تتكّون  مسىبراز أثر ما يُـحِدثه التداخل يف إنتاج دالالت شعرية أإلالشعرية اجلزائرية املعاصرة، و 

وقوف عند  حاول البحث تفّهم نظرييت األنواع الفنية واألنواع األدبية؛ وفيهاالفصل األول يف . من مخسة فصول
بفحص املدونة النقدية الغربية والعربية القدمية واحلديثة على   املشكالت واملفاهيم واملعايري واملواصفات التمييزية

األربعة بالفحص والوصف والتحليل والتأويل قضية تداخل األنواع األدبية التطبيقية ليستكشف يف فصوله  ،كثافتها
 .مائية والسردية مع الشعر اجلزائري املعاصروالفنية التشكيلية واملسرحية والسين

للجمـــــع بـــــني ثقافـــــة " التشـــــكيلي تـــــداخل الشـــــعر مـــــع الفـــــن"ذهـــــب الفصـــــل الثـــــاين املوســـــوم بــــــــــ وعليـــــه فقـــــد
ــــــــة الصــــــــورة ببالغتهــــــــا البصــــــــرية مــــــــن خــــــــالل التشــــــــكيل النصــــــــي والتشــــــــكيل  الكلمــــــــة ببالغتهــــــــا الشــــــــفهية وثقاف

ــــــة البحــــــث ــــــث يف. الصــــــوري يف مدون ــــــدرامي املســــــرحي"املوســــــوم بـــــــــــ الفصــــــل الثال ــــــداخل الشــــــعر مــــــع الفــــــن ال  "ت
ـــــة  ـــــني ثنائي ـــــا ب ـــــنص(مّيزن مـــــا املختلفـــــة وأشـــــكاهلما املتعـــــدّ  )والعـــــرض ،ال . دة مـــــن حـــــوار وصـــــراع وســـــينوغرافيابأدوا

اجلانــــــب التقــــــين للكــــــامريا يف  يف" تــــــداخل الشــــــعر مــــــع الفــــــن الســــــينمائي" الفصــــــل الرابــــــع املوســــــوم بـــــــــــوقــــــد حبــــــث 
ـــــة الّلقطـــــات  ـــــة املعاصـــــرة مـــــن خـــــالل اســـــتلهام تقني ـــــاج كمـــــاالكتابـــــات الشـــــعرية اجلزائري ـــــه يف  واملونت هـــــو معمـــــول ب

ـــــــ. فــــــن الســــــينما ــــــداخل الشــــــعر مــــــع الفــــــن الســــــردي"ليبحــــــث الفصــــــل األخــــــري املوســــــوم بـــ ضــــــعية الســــــارد يف و  "ت
 هــــامالمــــح وعناصــــر ســــردية أخــــرى هلــــا دور  تبــــنيَّ للحــــدث الــــذي يرويــــه، كمــــا  د رؤيتــــهمنــــه تتحــــدّ واملنظــــور الــــذي 
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ـــــــائي ال ـــــــبن ـــــــة الشـــــــعرية وهـــــــي الشخصـــــــيات، الزمـــــــان، املكـــــــان، احلـــــــدث، يف تعزي ـــــــزمن الســـــــردي، ز الكتاب كـــــــذا و ال
  . طبيعة اللغة املستخدمة يف إجناز الربنامج السردي للنص الشعري

كشف عن عميق الوعي جبماليات التجربة الشعرية من خالل اله احملاور الرئيسية حاول البحث تَعْبـــَر هذ
ا اهعانو أل األنواع الفنية بعناصرها وأمناطها و يَ حِ  حبثا  املختلفة داخل النص الشعري الذي متّدد يف حيوية الستيعا

خصائصه الفنية دون أن يفقد الفن الشعري التعبريية مبزيد من احليوية  ل طاقاتهعِّ فتُ دة عن طاقات فنية متجدّ 
  .األصيلة
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Résumé: 
La poésie est l'un des arts les plus recommandés pour l'emploi des autres 

genres artistiques, elle entre en relation avec ce qui est convergeant ou divergeant 
des types artistiques et littéraires, en s'appuyant sur ses divers outils et techniques 
pour répondre aux esthétiques qui contribuent à les améliorer. Par conséquent, 
cette étude intitulée « chevauchement des genres littéraires et artistiques dans  la 
poésie algérienne contemporaine», qui a tenté de retracer le phénomène de 
chevauchement de la poésie avec les différents genres artistiques et littéraires, et de 
révéler en quelle mesure la poésie algérienne contemporaine peut construire de 
nouvelles connotations dans les  diverses techniques de l'écriture et de la réception 
du poème. 

        Pour révéler ce chevauchement, nous avons choisi un corpus de vingt et un 
recueils de poèmes de dix poètes. Ces écrits incarnent des modèles de l'interaction 
de la poésie avec les quatre arts: l'art plastique, le théâtre, la cinématographie et le 
récit. Et comme la présence d'un art dans un autre  est la présence d'une technique 
ou d'un certain nombre de techniques dans sa composition structurelle, nous 
avons  appuyés sur les contextes théoriques de chaque art, ses moyens, ses types  et 
ses caractéristiques, pour révéler l'impact de chaque art sur la poésie. 

Afin d'approfondir la conscience de l'expérience poétique à travers 
l'examination des manifestations des arts dans la création des textes poétiques 
algériens contemporains et de mettre en évidence l'effet de l'interaction dans la 
production des connotations poétiques suprêmes, nous avons adopté un plan de 
cinq chapitres. Dans le premier, on cherche à comprendre les théories des genres 
artistiques et littéraires, en abordant les problèmes, les concepts, les normes et les 
caractéristiques dans la critique occidentale et arabe, ancienne et moderne, pour 
révéler dans les quatre chapitres de la partie pratique, par la description, l'analyse et 
l'interprétation, la problématique de chevauchement des genres littéraires, 
artistiques, théâtral, musical, cinématographique et narratif avec la poésie 
contemporaine algérienne. 
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En conséquence, le deuxième chapitre intitulé  «Le chevauchement de la 
poésie avec l'art plastique » assemble la culture de mot avec sa rhétorique orale et 
celle de l'image avec sa rhétorique visuelle, grâce à la structure du texte et le 
format d'image dans le corpus de la recherche. 

Dans le troisième chapitre intitulé « le chevauchement de la poésie avec l'art 
dramatique et théâtral», Nous distinguons la dualité texte / présentation avec leurs 
différents instruments et leurs différentes formes de dialogue, de conflit et de 
scénographie. 

Le quatrième chapitre intitulé «le chevauchement de la poésie avec la 
cinématographie» vise le côté technique de la caméra dans les écrits poétiques 
algérien contemporaine inspirés par les images fixes et le montage telle qu'elle est 
pratiquée dans le cinéma. Le dernier chapitre intitulé "le chevauchement de la 
poésie avec le récit" vise la position du narrateur et la perspective de sa vision pour 
l'événement qu'il raconte, les personnages, le temps, le lieu, l'événement, le temps 
narratif et la nature du langage utilisé dans le programme narratif du texte 
poétique. 

A travers ces axes principaux, la recherche a approfondi la connaissance de 
l'esthétique de l'expérience poétique en dévoilant les stratégies des genres 
artistiques avec ses éléments et ses différents types dans le texte poétique  qui 
s'étend pour l'assimiler en recherchant des énergies artistiques qui incarne des écrits  
plus expressifs sans que l'art poétique perde ses caractéristiques artistiques 
originales.    
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Summary:  

        Poetry is one of the most popular arts for the employment of other types of 
art as it enters into relationships with what is close to or away from the artistic and 
literary types borrowed from the various tools and techniques in response to the 
requirements of aesthetic estrangement that works in order to promote its 
energies. hence came the study entitled the overlap of literary and artistic types in 
the writing of contemporary Algerian poetry which breed to follow the 
phenomenon of overlapping poetry with different types of artistic and literary and 
then reveal the extent of to which it benefits the modern Algerian poetry in the 
constructions of various artistic formations in writing and reserving the poem . 

        In order to reveal the fact of the quabtating ouerlap we chose the product of 
twenty one poems of  ten poets. These writings embody models of the interplay 
of poetry with the four arts, formation arts, theatrical arts, cinematic arts and the 
narrative art, whereas the presence of on art in another ome is a technical presence 
of a technique or a number of technique in its structural composition have been 
based on the raw backgrounds of each art from its means, patterns and 
characteristics of the original quality to reveal the impact of eache of these arts in 
poetry. 

        In order to deepen the awareness of the poetic experiences , dealing with the 
artistic flutter in the creation of contomporary algerien poetic text,and to 
show /revealing the impact that is caused by the interfere in the produce of high 
poetic intrpretation we have adapted a plan that consists of five chapters in the first 
chapter,the study sought to understand the theories of artistic types and literary 
types.in this chapter we dealt the problems, concepts, standards and distinguishing 
features through examining the critical Arabic and western blog.  The old and the 
recent one withe its density .this chapter tries to explore its pratical chapters 
through examining,descrubing, analyzing and interpreting the issue of the overlap 
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of literary, artistic, formative, play, cinematic and narrative within the modern 
algerian poetry. 

        Accordingly, the secend chapter wich is marcked by the overlap of poetry 
with the plastic art to combine the culture of word with its oral communication 
and the culture of image through its visual communication through tesctual 
composition and image formatoion in the search code .in the thired chapter 
which is marked by the interplay of poetry with dramatic art and the art of play 
we distinguished between the dual text/and the presentation with their different 
instruments and their multiple forms of dialogue, conflict and sinography. 

        The fourth chapter deals with the interplay of poetry with cinematic art in 
the technical  aspect of the camera in the contemporary algerian poetic literature 
through the inspiration of the technique of chips and montage as applied in the art 
of cinema .the last chapter escamines the interaction of poetry withe narrative art 
in the position of the narrator and the perspective from which his vision is 
determined for the event which narrates as it shours the features and other 
narrative elements that have constructive role in promoting poetic writing which 
are the characters, time, place, the event, the narratine time and the nature of the 
language used in completing the narration program of the poetic text. 

        Through these main aces, the research sought to deepen the awareness of the 
poetic experience by revealing the tricks of the artistic speries with their elements, 
patterns and different types within the proetic text, which is esctented in vitality to 
absorb them in search of renewable artiste energies that can eXpress their energies 
more dynamically without losing poetic art.   

 




