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شكر وتقدير

 هللا عز وجل على توفيقه لنا إلمتام هذا البحث املتواضعاحلمد.  

لألستاذة املشرفة  وأتقدم خبالص الشكر والعرفان باجلميل واالحرتام والتقدير

القيمة، واليت كان هلا األثر الطيب  اونصائحهالعلمية  اēƢȀȈƳȂƬل" ةموالي حوري.د"

  .يف اجناز هذا العمل

 فاضل على سعة صدرهم إىل أعضاء اللجنة املوقرة األساتذة األوالشكر اخلالص

  .وقبوهلم مناقشة رساليت

 إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد على إمتام هذا العملو.  

.شهيناز.ب



  إهـــــــداء

فتخار وكان يدفعوين حنو األمام لنيل اإىل من أمحل إمسه بكل ...إىل من علمين العطاء بدون انتظار

 .أطال اهللا يف عمره" أيب الغايل"املبتغى 

أمي احلبيبة"ها سر جناحي، إىل معىن احلب واحلنان والتفاين ئإىل اليت رعتين حق الرعاية، إىل من كان دعا "

.جزاها اهللا علّي خري اجلزاء يف الدارين

إىل من بوجودهم أكتسب القوة وحمبة ال حدود هلا إخوايت. 

زوجي"ة وكان يل سندا وعونا ألسري قدما بإىل من قامسين احلياة بكرم وطي." 

 إىل قرة عيين "ŚǷ¢Â�¾ƢĔ."

دي مثرة جهدي إىل عائليت الثانية الوالدين الكرميني جزامها اهللا خريا الذين أعانوين وشجعوين على كما وأه

 .يف مسرية العلم والنجاح االستمرار

ريباإىل كل عزيز غائب عن عيين حاضر يف قليب أهلي وأق. 

إىل كل من دعا يل بظهر الغيب. 

  .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل          

 .شهيناز.ب
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أ

  مقدمة

التزم األدباء والشعراء اجلزائريون يف التعبري عن واقعهم عرب عصور خمتلفة وال تزال نصوصهم 

األدبية والشعرية على وجه اخلصوص حقًال خصبًا للدراسات التحليلية لفهم الّنص األديب ومقاربته 

الليته، حبيث يأخذ كل منهج منحى خمتلفًا ومتميزًا عن غريه من املناهج ليكتسب خصوصيته واستق

الذي مثّله شعراء اجلزائر يف نصوصهم اإلبداعية عرب و ومنذ مطلع القرن احلادي والعشرين، هذا القرن 

.مراحله ومواكباً للتطورات املنجزة على خمتلف املستويات حيمل يف بنياته مجلة من املقّومات

يف مقرراته والذي يعترب الشعر اجلزائري يف ميزاته قائم على التجديد من خالل ما هو مثّبت 

خيضع إىل التغّريات واليت تقع أحداثها يف الزمن واليت ظّلت راسخة يف الذاكرة اجلماعية لألمة 

�Ŀ�ǾȈǷ¦ǂǷ�ǎ ȈǐţÂ�ǾǴȈǐŢ�Ŀ�ÅƢưȇƾƷÂ�ÅƢŻƾǫ�ÀȂǐƷƢǨǳ¦�ǲǛ�Ʈ ȈƷ��ƨȇƢĔ�» ǂǠȇ�ȏ�ÆǂǷ¢�ǾǼǟ�Ʈ ȇƾū¦Â

�ǎ ǼǳƢƥ�ǪǴǠƬŭ¦�ÃǂĐ¦�©ËŚǣ�Ŗǳ¦Â�ǽ°ËȂǘƫ�©ƢȈǳ¡Â�ǾƟƢǼƥ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�ÀËȂǰƫ�Äǀǳ¦��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÄǂǠǌǳ¦

.تداعيات ثقافية أفرزها التطّور

�ƢȀȈǴǟ�ƾǼƬǇ¦�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ƾȇƾƸƬƥ�ƨǴȈǨǯ�ƢǿƾǠƥÂ�̈°Ȃưǳ¦�ǲƦǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦�À¤

تظهر من خالهلا احلقيقة القولية لكيان الشعب اجلزائري اليت الشاعر اجلزائري وحركته وانتكاسته 

بتداعات الفكرية والثقافية واألدبية اجلزائرية ضمن عجلة التجديد اليت درسها ومارسها والتطّرق إىل اال

الشاعر اجلزائري املعاصر انطالقًا بارتباطه باملاضي وثقافته الرتاثية ونسج ملنهج جديد لرصد نص 

حداثي وكذلك إيضاءة املنعرج الشعري، كما وهي استجابة طبيعية لضرورة ترسيخ بعض الظواهر 

إلبداعية دفعت الشاعر منح نفسه حرية التنويع لتشكيل خالصات تدعم الرؤيا الشعرية اجلزائرية ا

مستقبلية يشرك فيا املتلقي يف جتاربه الشعرية املستمدة من جتربة احلياة حبسب نوعها وخصوصيتها 

كذا عرض مسات وحماولة التوصل إىل معرفة وإحراز العتبات اليت بين عليها الشعر اجلزائري املعاصر و 
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�¦ǀǯÂ�ƨȈưȇƾƸƬǳ¦�̈ŗǨǳ¦�ǀȀǿ�Ŀ�©¦°ËȂǘƬǴǳ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�°¦ƾǏ¤Â�ƢȀƬƥǂš �ǲǛ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǎ ǼǴǳ�ƨȈƯ¦ƾū¦

.االنتفاع من التغّريات املوضوعية والفنية اليت الحت يف فرتة زمنية معّينة

ǂǔƸƬǇ¦Â�ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢȀǴǰǋ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀȈǧ�®ƾƳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǎ Ǽǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈƯ¦ƾƷ�̈ƾƴƬǈǷ�̈ŗǧ�Ŀ

تفاصيل وجزئيات توحي مبدى مواكبة الشعراء مبتطلبات التطّور احلداثي واستجالئه آلليات تكوينية 

يف مضامني املنت وتراكيبه اللغوية، حبيث ارتأيت أن تكون هذه املستجدات يف حتديد فرتة زمنية وهي 

خالهلا جبوانب ديوان شعري، متّيز الشعراء من  حوايل مئةوهي فرتة جتاوزت فيها ) 2010 -2000(

فنية ومجالية بأساليب أسس البناء الشعري وحتليل النص الشعري ومكّونات اخلطاب الشعري املستجد 

فقد أوجد كل شاعر . وإبراز عناصره على مستوى لغوي ومضموين اليت تفاوتت من شاعر آلخر

ǀǿ�ǺǷÂ�ƢȀŦŗȇ�̈®ƾŰ�» ÂǂǛ�ƪ Ţ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ń¤�Ƣđ�ȄǠǈȇ�ƨǨǴƬű�ƨȇŚƦǠƫ�ÅȏƢǰǋ¢ ه املواضيع املتوفرة

الّلغة ) 2000/2010(التجربة الشعرية اجلزائرية اجلديدة : اخرتت موضوع هذا البحث وهي

، إميانًا بضرورة أمهّيته ومتيزّه عن غريه وكذلك األحرى بدراسته وإلقاء الضوء على جتارب )"واملضامني

: يف حبثي جتلت يف شكالياتشعراء شباب وذكر أمساء جديدة على الساحة الشعرية، فأثرت بعض اإل

مميزات هذه الفرتة على املنت الشعرية؟ وما هي اخللفيات واملرجعيات اليت تبناها الشاعر ماهي 

اجلزائري؟ وما هي املستجدات يف تشكيل البنية الشعرية املعاصرة؟ وغريها من األسئلة قد حاولت أن 

  .ليلها واستخراج نتائجهانصوص شعرية وحت دراسةأجيب عنها يف فصول البحث من خالل 

وانطالقا من فكرة التجربة الشعرية لعرض إشكالية البحث ومنهجه والوقوف عند الشكل إىل 

جانب املضمون وطريقة كتابتها مستغال الشاعر حترره من قيود الوزن بأبلغ الوسائل اخلطابية وأفعلها، 

  .جتعل املتلقي يعيش حلظات افرتاضية مشكِّالً يف ذلك لرؤى خيالية مستخدما تفاصيله الدقيقة اليت

تدخل التجربة الشعرية للشاعر يف مكّونات اخلطاب الشعري وكذلك حماولة الستقراء 

املسارات اإلبداعية عن طريق املركب الداليل الذي يربز حركة اللغة يف العمل الشعري حيث تشمل 

ويعرضها بإحساسه الصادق، وتصّنف  التجربة الشعرية انفعاالت الشاعر بالظروف وكذا تأثره باخلربة
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ج

هي األخرى إىل جتارب ذاتية تعّرب عن تصّورات الشاعر وأحاسيسه والتجربة العامة اليت يتشارك فيها 

الشاعر مع أمته يف األزمات الوطنية والسياسية مستندا على امتحان اآلخرين أيضا واليت مست نفس 

ق اإلحساس، حبيث يتكلم الشاعر مبشاعره الشاعر من جوانب نفسية اجتماعية قائمة على صد

وانفعاالته الصادقة امللتحمة خبواطر الفكر وعمق إحساسه، احتوت على تراكيب وألفاظ وصور 

�ƢĔ¦Ȃǳ¢Â�ƢēƢǯǂŞ�©ƢȀȈƦǌƬǳ¦Â�©¦°ƢǠƬǇȏ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ƨȈǴǰǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ƨȈƟǄŪ¦�ƨȈǳƢȈƻ�°ȂǏ�ȄǴǟÂ�ƨȇŚƦǠƫ

ŭ¦�¨Ƣǟ¦ǂŠ�ǾƬƥǂš �ǂǟƢǌǳ¦�ǶƬƬźÂ�Ƣē¦ȂǏ¢Â وسيقى اخلارجية بالوزن ووحدة القافية والداخلية اخلفية

  .بالتكرارات وتعدد البحور

إىل مقدمة ومدخل وأربعة فصول  هذا البحثومن خالل هذا التناول ارتأيت أن أقسم 

"وخامتة، وحاولت يف املدخل والتحدث عن العوامل اليت أدت إىل " القصيدة احلديثة وبنية التحّول:

�©ƢȈǼǬƫ�¾Ƣƻ®¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ËƾƴƬǇ¦�ƢǷÂ�̈ǂǏƢǠŭ¦�̈ƢȈū¦�®ƢǠƥȋ�Ƥ ǯ¦Ȃŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�±¦ǂǧ¤

دب اجلزائري عامة والشعر خاصة من خالل وآليات جديدة تشهد يف كل مرحلة على تطّور األ

الرتكيب اللغوي والبناء الفين شكًال ومضمونًا وهي فرتة ممتدة من عصر الرستميني مرورا بوطأة 

االحتالل الفرنسي، ويف بداية العصر الشعري احلديث إىل شعر الثمانينات والتسعينات عرب أساليب 

غة والبىن التكوينية اخلارجية عن ماهية النص الشعري متفاوتة بني الشعراء وتستجلي عرب مستوى الل

  .وجودته عرب الزمن

الذي تكّون من املعجم الشعري وكذلك اللغة " لغة الشعر اجلديد: "الفصل األولتناولت يف 

.املكّون البصري وعالمات الرتقيم والفضاء الطباعي -وأشكال التناص

ما مييزها يف البناء الشعري وخصائص نص اللغة وأهم إىل عنصر تطرقت يف املعجم الشعري 

اخلطاب الشعري اجلزائري يف هذه الفرتة واستقصاء نوع املعاجم الذي تناوهلا الشعراء بينهم يف دواوين 

.توّفرت لدينا ورصد األلفاظ املتواترة يف معجم اخلطاب الشعري
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ة يف اللغة والعاطفة الصورة الشعرية الكلي حتدث فيها عن": بناء الصورة" الفصل الثانيأما 

واخليال بالتشبيه واالستعارة والصورة اجلزئية وأنواعها املتمثلة يف البصرية والسمعية واللمسية والذوقية 

الرمز وأنواعه كاألسطورة، وما قام به الشاعر لتجديد الشكل الكتايب من :والشمّية وأنواع الصورة يف

  .خالل مناذج تطبيقية

وحتديد مفهومه ) األنا واألخر(تناولت ": مضامني الشعر اجلديد"يف متثل  الفصل الثالثأما 

ǂǠǌǳ¦�ƾǼǟ�Ƣǿ°Â®Â�Ƣē°ȂǏ�Ŀ¦ �) املرأة(بالنسبة للشاعر الذي ختتلف وتتفاوت من شاعر آلخر و

  .يف اعتبار الشعراء يف هذه الفرتة املعاصرة) اجلسد(واالغرتاب إىل ) الوطن(وكذلك عن 

تناولت فيه التدوير يف النصوص الشعرية اجلديدة ومدى تداوهلا  ":اإليقاع" الفصل الرابعأما 

ومدى استخدام الشاعر هلذه التقنية واستدركت تنوّع ) التداخل العروضي(بني الشعراء وانتقلت إىل 

القافية وأمهيتها بالنسبة للشاعر اجلزائري من خالل مناذج تطبيقية كذلك اإليقاعات للبحور املختلفة 

وهي ظواهر إيقاعية يف اإليقاع الداخلي واستثمار هذه التقنيات ومن خالل ) رارالتك(وأخريًا 

.مستويات إيقاعية خفية وظاهرة أراد الشاعر اجلزائري أن يوّسع مساحة جتربته الشعرية اجلديدة

املصادر اليت احنصرت على الدواوين الشعرية واملراجع من وقد اعتمدت يف حبثي على قائمة 

ǾƦƬǯ�Ŀ�µمو : أذكر منها ƢƫǂǷ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǟ��̈ǀƫƢǇȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǟȂǇ" : معجم

§�¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ"وكذلك " الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين ®ȋ¦�ƨǔĔ)1925-

البنية "، كتاب عبد الرمحن تيربماسني "األدب اجلزائري القدمي، دراسة يف اجلذور"، وكتاب )"1945

النص والتقعيد دراسة يف البنية التشكيلية للشعر "، عبد القادر راحبي "عية للقصيدة املعاصرةاإليقا

األسلوبية وحتليل اخلطاب، "، نور الدين السّد "اجلينالوجيا الضائعة"، أمحد يوسف "اجلزائري املعاصر

ل، مقاربة يف قراءة فعل القراءة والنشأة والتحوّ "وكتاب حبيب مونسي " دراسة يف النقد العريب احلديث

  ".القراءة عرب أعمال عبد امللك مرتاض
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 -2000ومن خالل الساحة اإلبداعية الشعرية العريضة جليل جديد بأمساء شابة لفرتة 

واصل الشعراء عطاءهم، فارتأيت ذكر أمساء شعرية جزائرية واليت ال بد لنا من التطّلع عليها 2010

، زقاي حممد، عيسى قارف، الطيب لسلوس، وسيلة بوسيس، حنني عمر: ودراستها يف أمساء من قبل

نوارة حلرش، عدالة عساسلة، زهرة بلعاليا، أمحد حيدوش وآخرون مل أذكر أمساءهم ولكن تناولت 

دواوينهم الشعرية اليت أوجدت لدينا واليت من خالهلا تظهر مدى حتكم الشعراء يف األدوات الفنية 

ؤى الشاعر املعاصر واستعراضها يف جتارب حترى من خالهلا الشاعر والتقنيات للتعبري الواقعي عن ر 

  .اجلميل املناسب

كأي حبث مل خيلو من املتاعب، ولكل عمل صعوباته ومعيقاته وهي ندرة توفر الدواوين و 

الشعرية وكذلك قلة الكتب يف جمال الدراسات التحليلية لشعراء هذه الفرتة وهي لرمبا من املعيقات 

  .أمام كل باحث أكادميياليت تقف 

 ي مستعينة باملنهج التارخيي تحليلال اعتمدت يف إجناز هذا البحث على املنهج الوصفي

اجلوانب اللغوية يالئم طبيعة هذا البحث لتفكيك لتحليل اوألن  ،هر املدروسةواالستكشاف الظ

  .البالغية وكذا اإليقاعية

  .املتوصل إليها أهم النتائجب البحثوختمت 

موالي "وال يسعين يف األخري إال أن أتقدم باحلمد هللا عّز وجّل أوالً وبالشكر لألستاذة املشرفة 

والشكر لكل من ساعدين يف و إىل اللجنة املناقشة اليت وجهتين فكل التقدير واالحرتام هلا " حورية

 .إجناز هذا البحث من قريب أو بعيد

  الطالبة بودية شهيناز

2018-03-25لعباس، سيدي ب              
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يعّد الشعر هو الشاهد الوحيد الذي ال ميوت، نستحضره يف كل وقت ومكان وذاكرة حّية يف 

خمتلف األوضاع، كذا حال الشعر اجلزائري الذي كان مبثابة املرآة العاكسة ألوضاع شعبه منذ القدم 

.أسطرٍ محله الشعر يف 

إّن الشعر هو البوابة األوىل اليت نلجأ هلا لنطّلع على املاضي، هلذا وجب علينا أن نعرّج 

.للتعريف بالشعر لغًة واصطالحاً 

غلب على منظوم القول شرفه بالوزن والقافية «على أنه : ُعِرف الشعر لغًة يف قاموس احمليط

.1»وإن كان كل علم شعراً 

املأثور مقابل النثر، الكالم املوزون املقفى «:م املفّصل هوأما اصطالحًا جاء يف املعج

:فالشعر بوصفه تعبريًا إبداعيًا بلغة اللسان عند معاناة إنسانية وهو أحد الفنون اجلميلة اخلمسة

وحنو هذا التعريف فإن الشعر هو التعبري والبوح والكالم . 2»الرسم، الرقص، املوسيقى النحت والشعر

ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǂŻ�ƨǏƢƻ�ªبطريقة فنية ش ¦ƾƷȋ�ƨȇ°ȂǠ.

اختذ الشاعر اجلزائري الشعر إلبراز تارخيه الوطين الذي ال يفرغ من أحداث بلغتنا يف كثري من 

  .قصائد شعرية قدمية وحديثة

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǶËǴǰƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢǼǳ�ƶǔƬƫ�ƢȀƬǴǫ�Ƕǣ°�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

إّن الدولة الرستمية «:وما وصل إليه من مستوى فين وأديب راقي، عن هذا يقول عبد امللك مرتاض

ا، دار املعرفة، بريوت، حمعجم القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، رتّبه ووثقه خليل مأمون شي-1

.689، ص 2007، 2لبنان، ط
.737، ص 2، ج1987، 1يف اللغة واألدب، إميل ميشال عاصي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، طاملعجم املفصل  - 2
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غته األصلية هي أول دولة جزائرية حاولت نشر اللغة العربية عن طريق تعليم مبادئ الدين اإلسالمي بل

.1»يتهم احلديث النبويبوحتفيظهم القرآن وتر 

حىت النثرية اللوحدها و الشعرية األدب اجلزائري يف عهد الرستميني على النصوص مل يقتصر 

  .''املعصومة''هي األخرى كان هلا وجود، حيث كانت آنذاك مبدينة تيهرت أول مكتبة عمومية 

الشعراء كابن اخلراز وسعيد بن واشكل التيهريت وكذلك كما وشهدت تلك الفرتة جمموعة من 

بكر بن محاد التيهريت الذي اشتهر يف هذه الفرتة هو بكر بن محاد التيهريت بن سهل بن إمساعيل 

تضلع يف قول الشعر له قصيدة يرثي فيها ) م909 - 816)/(هـ296 -200(الزنايت ولد بتيهرت 

  :ابنه عبد الرمحن يقول

  اــَوَلْو أنِّي َهَلْكُت َبُكوا َعَليَّ األِحبَّة إْذ تـََولُّواَبَكْيُت َعَلى 

َيا ُسْئِلي بَقاُؤَك َكاَن ُذْخراً  األْكَباَد َكيَّا ىوفـَْقُدَك َقْد َكوَ فـَ

  اـــــْت وبَِقيُت َحيَّ ــــــوأنََّك َميِّ َكَفى ُحْزناً بأنَِّني ِمْنَك َخُلو

ي يَأساً َعَليَّاـــَفَكاَنْت َدْعَوتِ     يــُتِجْبنِ َدَعْوُتَك بِاْبِني فـََلْم 

َقىحْ ر فَ تَـ َفال  َيا لَْيَس تـَبـْ َها يـــَوال تَأسَ ِبُدنـْ 2.ا بـُنَـيَّاَـــ ْف َعَليـْ

ع الشاعر ويعرب عن حرقته لفقدان ابنه بأسلوب أنيق ونسج رقيق بألفاظ تصف حزنه، شيّ يُ 

إذ ال نعرف شاعرا أبرع يف هذا النوع األديب يف  «: يشري عبد امللك مرتاض عن بكر بن محادعن هذا 

.44، دار هومة، اجلزائر، ص 2009، 1عبد امللك مرتاض، األدب اجلزائري القدمي، دراسة يف اجلذور، ط-1

، طبع باملطبعة العلوية مبستغامن، 1ن شاوش، طدر الوقاد من شعر بكر بن محاد التيهريت، تقدمي ومجع وشرح حممد بن رمضا-2

.87، ص 1966اجلزائر، سنة 
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�ǂƥƢǯ¢�ǺǷ�ÅƢǔȇ¢�ƾǠȇ�Ǿǻ¢�Ƥ ǈƸǼǳ�ƢǼǯ�À¤Â��Ȃǿ�ǾƬǟ¦ǂƥ�ǲưǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ǽƾȀǟ�ȄǴǟÂ�Ƣē¦̄�§ǂǤŭ¦�®Ȑƥ

.1»شعراء القرن الثالث للهجرة يف أقطار املغرب وإن مل يكن أكربهم إطالقاً 

هذا القرن هو ميالد األدب العريب القدمي يف اجلزائر، مّر الشعر اجلزائري مبراحل كما ويعترب 

�©ȐƷǂǳ¦�̧ ƢǘǬǻ¦Â��̈°ÂƢĐ¦�©¦°ƢǔūƢƥ�ŕƷÂ�®Ƣǈǰǳ¦�ƢđƢǏ¢Â�°ƾĔ¦�¾ȐƬƷȏ¦Â�§Âǂū¦�̈ƘǗÂ�ƪ ŢÂ

عن ارتد على األدب وتقهقر اإلمرباطورية العثمانية، إىل املشرق وانغالق باب العلم وعدم االستقرار 

أصاب األدب اجلزائري ما أصاب األدب العريب ككل من مجود «: هذه الفرتة حتدث وناس شعباين

.2»وحتجر وركود يف فرتات الضعف الطويلة اليت عرفها العامل العريب اإلسالمي

واستمر الشعر على  حاله، وحتت وطأة احتالل االستعمار الفرنسي بزغ نوٌر وسط الظلمة 

األمري عبد القادر بن حمي : والذي وضع بداية لعهد جديد وإيقاظ ضمري الشعب رجٌل ولد مناضل

بالقيطنة، كان مبثابة شعاع األمل ) م1883 -1807)/ (هـ1300 -1222(الدين مصطفى 

، كان من أشهر قادة اجلزائر ''ذكرى العاقل وتنبيه الغافل''ود املقاومة فكتب كتاب بشعره وكتاباته ليق

لنا يف قصيدة له حتمل وشعراءها وأديبها وذلك بإلقائه الشعر حيث عرف بغرض الفخر اليت تظهر 

  :''بنا افتخر الزمان''عنوان 

لََنا رَِجالْ وِمْن فـَْوِق الَسماِك الْ ـــلََنا ِفي ُكلِّ َمْكَرَمٍة َمجَ 

َنا لِلَمكارِِم ُكّل هَ  الْ ــــــــْضَنا أْبُحراً وَلَها زِجَ ـــوخُ ْولْ ـــــرَِكبـْ

ُر َعْجزاً  َها َتواَنى الَغيـْ َنْحنإْذ َعنـْ الّراِحُلوَن َلَها الِعَجالْ ُــ فـَ

3.ْل َهَذا ما يـَُقالْ ـــْر هَ ـــوِمصْ لََنا الَفْخُر الَعِميم بُكلِّ َعْصرٍ 

.65عبد امللك مرتاض، األدب اجلزائري القدمي، دراسة يف اجلذور، ص -1

.9، ديوان املطبوعات، اجلزائر، ص 1980حىت  1945الوناس شعباين، تطّور الشعر اجلزائري منذ سنة -2
.46، ص2007، 3القادر اجلزائري، مجع وحتقيق العريب دحو ، ط ديوان الشاعر األمري عبد - 3
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جال لنا من خالل هذا النص يف الفخر، سعة النظر والروح الثورية وعبقريته وثقافته، إذ هو 

إّن القارئ «:رجل الدولة والفارس الذي ال ُيشق له غبار، يتحدث عنه حممد الشريف السحلي

رج املطلع على أشعاره اجلزلة اجلميلة واملليئة باألحاسيس اللطيفة ليندهش حني يراه يرتقي يف مدا

جيعال منه مفكرًا من الطراز العايل لو مسحت له ... التأمل الفلسفي الذي يتم عن رؤية عميقة

.1»الظروف بأن يعمق معارفه

ود الذي ساد فرتة ماستبشر األدب اجلزائري بفلق نور األمري عبد القادر بعد ذلك اجل

  .االنكسار

لعل حركة الشعر يف هذه الفرتة وحىت احلرب العاملية األوىل كانت بسيطة فلم تتعدى الزوايا يف 

:األدب اجلزائري عامة والشعر خاصة، إّال أّن هذه الفرتة كانت مبثابة املنبه للتحرك يقول الركييب

الفكر العصر يف حبلول القرن العشرين ظهرت اليقظة الفكرية والسياسية واألدبية فيها رسخت جذور «

.2»البيئة اجلزائرية مما جعل منها فرتة متتاز باحلركة والدعوة إىل التطور والنهوض

كان للغزو الفرنسي نتائج سيئة على احلياة الثقافية والفكرية على الشعب املضطهد مؤدية 

ا ولغتها بذلك احنطاط األوضاع االجتماعية وكذا على الصعيد الثقايف وتطورها مغتصبًا بذلك أرضه

.لها حماوالً مسح اللغة العربية اليت اقتصر تعليمها إال يف املساجدبيوتك

جاءت احلركة اإلصالحية كبداية حقيقية للنهضة األدبية كثورة محو د رمضان بن سليمان بن 

ولد بغرداية يف فرتة اهلدوء األديب، عّرب محود ) م1929-1906)/ (هـ1348 -1324(بلقاسم 

ƢĔ¦ȂǼǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦:�ȆǷȂǫ�Ƣȇ�ƨǔĔ�ǲǿرمضان بقصيدته 

  .2ص دون نشر،، ANEP ،2008حممد حيياتن، منشورات :حممد الشريف السحلي،األمري عبد القادر فارس اإلميان،تر-1
.7، ص 1981، 1عبد اهللا الركييب، الشعر الديين اجلزائري احلديث، ط-2
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َها اللَِّبيبْ ْوِميــقَ ــلَ َهْل نـَْهَضة يَا َيِسيُر ِمنـْ

اة َتِطيبْ ـــَلَها الَحيَ ة للَمَعاِليــــــَهْل نـَْهضَ 

يَغيبْ اءُ ـــفَ لَها الشِّ باتْ ـــَـ َضة َوثــــَهْل نـَهْ 

وُشُبوبْ ة ـــمَ زْ عَ وَ ة واْجِتهادْ ــَـــ َهْل نـَْهض

بْ ـة ال َتِخيــَـــ َوِهم    ورـــــظَة وُشعُ ـــــــويـَقَ 

وبْ ـَكَما َتِسيُر الَجنُ ُرواـــاْم فِسيــــإلى األمَ 

يبْ ـــَنجوَ هُ يَِعيُش وَ أْعَمىنَ ـبْ وا االِ كُ ُر تْـ تَـ الَ 

1.يبْ طِ ا يَ وا مَ أال اْسُلكُ مِ ْــ بالِعلوهُ ـــــــُـــ فقِّ َبل ثَـ 

يشيد الشاعر يف هذه األبيات حبث شعبه الذي يعيش العنف الذي خّصه املستعمر الظامل 

فلم تقتصر ثورته على األوضاع االجتماعية على التحرك والتحرر من القيود وعدم االستسالم لليأس، 

Ƿ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ƾǬǠǳ¦�ȆǴǧ�ŉƾǬǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ȄǴǟ�ǾƬǓƢǨƬǻ¦Â��ƨǏƢƻ�ÄǂǠǌǳ¦Â�ĺ®ȋ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ŕƷ�ǲƥ��ǖǬǧ ن

تعاقبت هذه احلركة اإلصالحية على يد أدباء جزائريني . القرن العشرين ألنه كان مفتوناً باحلركة األدبية

فأسسوا مراكز ثقافية يف ظل انعدام دور النشر واملطابع بغية نقل معاناة وآالم الشعب وتوعيته إلفشال 

يرها من جتميد االستعمار للغة حماوالت طمس الشخصية اجلزائرية الدينية وإحياء ثقافة دينية لتحر 

أرى أّن نشر لغتنا هي الوسيلة األكثر فعالية لفرض هيمنتها يف هذا «:العربية، عن هذا يصرّح تورينْ 

.2»البلد

موسوعة الشعر اجلزائري، ، كلية اآلداب واللغات، ، العيد تاَوْرته، عمار ويس، عزيز لعكايشيالربيعي بن سالمة، حممد -1

 .438 -437ص ص  ،2002، 1جامعة منتوري، قسنطينة، ط
2 - Yoronne Turin, « Affrontement culturels dans l’Algérie coloniale », Ecole médecins religions

1830- 1880, ENAL, Alger, 1984, p 40.
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بادر األدباء اجلزائريون إىل إنشاء مراكز ونوادي قبيل الثورة واليت كان هلا الدور البارز يف الثورة 

الذي ترأسه عبد احلميد بن باديس، الذي كان له الفضل  :الرتقي باجلزائرنادي : التحريرية فأسسوا

الكبري يف تعبئة الثقافة إىل الوعي الوطين، حيث غدت هذه النوادي منرب للتفكري اجلزائري ملا شهدته 

فأبدع   «: هذه املراكز من البالغة والفصاحة، يعّلق سعيد الزاهري على شعر البشري اإلبراهيمي يقول

.، ملا سرده من قصائد يف النادي1»اإلبداع وأتى بالعجب العجابكل 

الذي كان له دوٌر يف النهضة التعليمية والثقافية وإنشاء مطبعة : وكذلك مركز قسنطينة

  .إسالمية

منرب التفكري اجلزائري، مل تقتصر على هذه الذي كان : أما من اجلهة الغربية مركز تلمسان

كما أّن هناك مراكز ثقافية أخرى كانت بالصحراء وال تزال قائمة ورمبا كانت غرداية «النوادي فقط، 

.2»واملزاب أمهها شأنا وأكربها حظاً من النشاط الفكري

لعل إنشاء هذه املراكز الثقافية اليت كان هلا الفضل يف تطهري الفكر املضطهد واطالع الشعب 

¦�ËŚǤƫ�ƨȇ°ȂƯ�ƨǔĔ�ƶƬǧÂ��¾ȂŸÂ�¾Ȃǐȇ�ƢǸǟ يف ذلك الوقت ألوضاع الوطنية، فلبث الشعراء يكتبون

:بنفسية كلها طاقة وجهد لتويل زمام األمور، فكتب الشاعر أيب يقظان يف قصيدته

لَمِصيرُِكْم إْذ َحلَّ ُكّل َشَقاءْ َنبَـَهاَــ زِيْز تـْعِب العَ شَ يَا ُنْخَبَة ال

3.الَمَذلَّْة داِخَل األْحَشاءْ نارَ وإَذا بَِقيتُـــْم رَاقـــِِديَن َفَحْسُبُكمْ 

1-�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�ƨǔĔ��µ ƢƫǂǷ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǟ1925-1954 ،ص 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،

36.

.52املرجع نفسه، ص -2
.154، ص 1ديوان أيب اليقظان إبراهيم، املطبعة العربية، اجلزائر، ط-3
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أراد الشاعر من خالل هذه األبيات أن يشرك الشعب إىل هذه املقاومة والكفاح من أجل 

���ȆǈǻǂǨǳ¦�ǂǸǠǈŭ¦�ǾǓǂǧ�Ǟǫ¦ȂǳÂ�ȄǴǟ�ǂǯǀǻ��ƨđƢǌƬǷ�ƨǬȇǂǘƥ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ� ¦ǂǠǋ�Ƥهذا الوطن،  Ƭǯ

  :سبيل املثال الشاعر حممد اهلادي الزاهري

1»وإَنَما طاَلَب غزا َغالَْتُه أْغوالُ وإْن اْمُرٌؤ َلْم َيْحُصْل الموُت َشْطَرهُ «

اختذ الشاعر موقف التحريض ليستهدف اهلمم وتبين الدفاع عن احلقوق الوطنية والنباهة 

.، وبث الوعي ورسم الشخصية النضاليةوعدم االستسالم للخمول واخليبة

رحلة قيمة ثورية أكثر منها فنية بغية بث احلماس خلدمة طغى على الشعر يف هذه املكما و 

:هذا البلد وحتريره، ومن النماذج اليت استعملها الشعراء حنو قصيدة حممد العيد آل خليفة

َيا  تـََعالـُوا نَــــُرُد الَشْعَب ُمْلتِئَم الشعبِ ُعـْصَبة الِعـْرفَاِن يَـا قَـاَدة الُهـــَدىفـَ

2.َفراِئَضها ُيْسراً على وَاِضِح الَدْربفي الَصاِلحاِت وَنْسَتِبقْ تـََعالُـوا َنُخُض 

النزعة اخلطابية يف قصائد العيد آل خليفة اليت تنوعت بني الشعر االجتماعي  هغالب

Ƣđ�µ ȂȀǼǳ¦Â�ǲǴǠǳ¦�ƾȇƾŢÂ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ȆǟȂǳ¦�ǪȈǸǠƫ�ÅȏÂƢŰ�ȆƷȐǏȍ¦Â.

لنهو النهضة الوطنية واألدبية املتزامنة مع إن نشاط الشعراء يف تلك الفرتة أهم تطّور حققه 

  .بروز قضايا وأحداث عربية وعاملية

ألنه شخصية وطنية بامتياز مبواقفه القوية ضد كان صدى عبد احلميد بن باديس بعيد األثر 

فمن أعظم مظاهر ثورة ابن باديس يف رأينا تأسيسه «فرنسا وإصراره بالتمسك بالشخصية الوطنية، 

.505، ص 1930سبتمرب  6جملة الشهاب، ب ح ب م، -1
.249، ص 1967ديوان حممد العيد آل خليفة، قسنطينة، دار البعث، -2
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تدافع عن الشخصية اجلزائرية وتنافح عن أصالة عروبتها من أن تطغى عليها العجمة  ملدارس عربية

.1»ةنوالرطا

)/ هـ1389 -1306(كتب عبد احلميد بن باديس بن حممد املصطفى بن املكي 

  :املولود بقسنطينة يف قصيدته عن اجلزائر وعروبتها يقول) م1940 -1889(

في الَشداِئِد والُكَربْ َر الَجَزائِرْ ـيَا َنْشُء يَا ُدخْ 

َربْ ـُح فـََعّم َمْجَمَعنا العَ     اَــ َك الفصُـ َصَدَحْت َبالبِل

ُتبْ ــــَك الكُ َـ ُه لْـ تـــََرر ق      دْ َـ ورأْيت األْبصاَر َما ق

بْ ــوإَلى الُعُروبَِة يـَْنَتسِ مٌ ـِر ُمْسلِ ـــَشْعُب الجزائِ 

َذبْ َـ َماَت فـََقَد كأْو قَاَل َمْن قَاَل َحاَد َعْن أْصِلهِ 

َلبْ ـرَاَم الُمَحاَل ِمَن الطَّ اجاً َلهُ ـــــــــأْو رَاَم إْدم

تَـَربْ اُؤنَاــــيَا َنْشُء أْنَت رَجَ  2.وِبَك الَصَباُح َقِد اقـْ

هي قصيدة بليغة هلا معان قوية، ذات تراكيب متينة وألفاظ تدل على القوة والروح املتشعبة 

  .اإلسالميةبالثقافة 

 قصائدهم على النحو التقليدي املعروف عند الشعراء القدامى بطابع اتباعياجلزائريون كتب الشعراء 

متمثل يف القصيدة العمومية املتميز بالتعبري املباشر املؤكد يف النربة اخلطابية واهتمامهم به لسهولة 

1-�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�ƨǔĔ��µ ƢƫǂǷ�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǟ1925-1954 25، ص.
 .م1937/ هـ1356ربيع األول  13قسنطينة، االثنني  13م .ج.جملة الشهاب، ب-2



القصيدة الحداثية وبنية التحّول..........................................................مدخل

15

وإبالغ الرسالة بشكل مباشر والتزامهم ووضوح هذا األسلوب يف صياغة معاين الشعر عند املتلقي، 

  .باإليقاع والقافية واألوزان اخلليلية املتنالة يف ذلك الوقت

  :الشعر الجزائري قبل الثورة

من تعبئة روح النضال، بعد مماطلة إّن الفرتة اليت سبقت اندالع الثورة، مل يستسلم الشعراء 

تضييق عليهم اخلناق، وجب من القيام خبطوة متمثلة االستعمار باملعاهدات الكاذبة واألوهام املزيفة، و 

وملا كانت احلرية ال تعطى كان على  «.يف التضحية والفداء على أرض الواقع والتملص من االستعمار

.1»الشاعر أن يرسم الطريق املؤدي إليها واملتمثل يف املعركة واجلهاد

لبداية النضال إبان االحتالل  فالشعر هو املسلك الوحيد عند الشاعر الذي يتخذه للتخطيط

1925مّر الشعر اجلزائري خبطوات خطاها الشعراء للوصول، فاستهلوا بكتابة شعر املنابر سنة 

  .1945إىل  1936دها إىل شعر البناء من عوب 1936إىل  1925وانتقلوا إىل شعر األجراس من 

ثامن من ماي، حيث أذاع نبع الشعر الثوري مبيالد نوفمرب، وما زاد حتدي الشعراء حادث ال

ون، أبو بكر مصطفى وربيع بوشامة وحممد العيد آل ڤعبد الكرمي عـ: العديد من الشعراء من بينهم

  :خليفة الذي صور هذه الفاجعة األليمة من خالل أبيات له

والثَاِمْن ماْي ُجْرُحُه َما َلُه آِسيَساِسيــأأْكُتُم َوْجِدي أو أْهِدي إحْ 

السْ ـــــــــوُه بإفْ ـــا َرَوجُ ــْت مَ ــورَمَ َكَذَبْت ُكلَّ َمْزَعٍم لُهمْ َفظاِئُع َماي  

ُتساُق ال رِماسْ اءٌ ْحيَ أَ وَعَسفاً وَ ى ِنكايَةــُتْخلَ انِ ـــالُسكَ نَ مِ ارٌ ِديَ 

2.اسيَ قْ مِ ـــــبأنواع ِمكٍر ال ُتحُد بِ ون ِذلةـــامُ ــسـَوَشْيٌب وَشباٌب يُ 

.26، ص 1980إىل  1945الوناس شعباين، تطور الشعر اجلزائري منذ سنة -1
.326-325ديوان حممد العيد آل خليفة، وزارة الرتبية الوطين للنشر، اجلزائر، ص ص -2
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�ǂƯ¢�¬ǂǌƫÂ��Ƥهي قصيدة تورد  Ǡǌǳ¦�ǪƷ�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�̈°ǄĐ¦�Ŀ�ǾǸǴǛÂ�ǂǸǠƬǈŭ¦�¾ƢǠǧ¢

  .الصدمة اليت حبست األنفاس يف تلك احلقبة يف مشاهد يقوم الشاعر بسردها

ليس من  1955حىت عام  20 مل خيرج الشعر اجلزائري عن قالبه املعلوم من بدايات القرن

الفكرية الوطنية والتصاقهم مبفاهيم قدمية عميقة حيث اللغة والصورة واملضمون ولكن بفعل النزعة 

.وقوية، وخاصة فيما خيص شعر حممد العيد آل خليفة، املتميز بقوة نزوعه للعاطفة الوطنية اإلسالمية

إن حمتوى الشعر اجلزائري أثناء الثورة التحريرية كاد أن يكون كله ثورياً، ينقل فيها حالة 

  . حيياها الشعبالكفاح ويكشف عن قوة األحداث اليت

انتعش الشعر أثناء الثورة وغدا يفتش عن آفاق جديدة فمّر مبرحلتني مرحلة ما قبل احلرب 

اللغة، الصورة واملوسيقى، أما املرحلة الثانية برزت فيها :العاملية الثانية املتمثلة بتفّرد الشعب املوروث

يدة، فتخلصوا من قيود الوزن معامل الرومانسية اليت خففت من حدة اللغة وأعطتها صيغة جد

  .واألسلوب متأثرين بكل ما هو جديد

يف هذه الفرتة كانت بداية الشعر احلّر يف اجلزائر والذي كان قد دعا إليه سابقًا محود رمضان 

قبل الدعوة إىل التحّرر من الوزن والقافية ظهرت يف اجلزائر  «: يف هذا الشأن خريفيقول صاحل و 

.1»العريب بعشرين سنةانتشارها يف الوطن 

حبيث يقّر خريف من وجود تبشري للتخلص واالفتكاك من اهليكل القدمي قبل الوطن العريب 

  .بعشرين سنة

سنة '' طريقي''قصيدة  1930وكتب الشاعر أبو القاسم سعد اهللا املولود بالوادي سنة 

باحثًا فيه عن نفحات جديدة  1947كنت أتابع الشعر اجلزائري منذ سنة   «: فقال 1955

.21، ص 1969خريف صاحل، شعراء من اجلزائر، القاهرة، مطبعة املعرفة، -1
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وتشكيالت تواكب العصر احلديث ولكنين مل أجد سوى صنم وأصلي يف نفس احملراب ولكنين كنت 

.1»شغوفاً باملوسيقى الداخلية يف القصيدة واستخدام الصورة يف البناء

ف معركة فكرية بني القدمي واجلديد نفسه يف منتصسعد اهللا وجد الشاعر أبو القاسم 

.واالجتهاد للربوز من هذا احلّيز الذي ضاق به ذرعاً 

علة وشعر  التفشكل جديد رومانسي شعر احلّر مث اجتاز الشعر اجلزائري الشكل املعهود إىل

قصيدته  يف كتابة القصيدة احلرّة متحررًا من مجيع القيود يفالنثر، وكان أليب القاسم سعد اهللا الريادة 

  :''طريقي''

يا رَفـِيقــــِي

ال تـَُلْمِني َعْن ُمُروقي

وَقْد اْختَـْرُت طَــريِقي

  اةـــــــيَ َوَطرِيِقي كالحَ 

َشاِئُك األهداِف َمْجُهوُل السِّماتْ 

ــِشي الِنَضالْ حْ َعاِصف التَـَياْر وَ 

ـــيُد الَخيالبِـ رْ عِ َصاِحَب األنَاتِ 

َتِسيلْ اتٌ احَ رَ جِ يهِ ا فِ ُكُل مَ 

ي وُوُحــولْ اوِ كَ شَ وَ مٌ وَظالَ 

.51ان النص للجزائر، جملة آمال اجلزائر، د ن ت، ص أبو القاسم سعد اهللا، مقدمة ديو -1
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تـََتراَءى فطُُيوفْ 

ِمْن ُحتــــــــُوفْ 

ِفي طَــــرِيـــِقي

1يَا رَِفــيــقـــــِي

يتجه الشاعر من خالل أسطر قصيدته إىل االجتاه الرومنسي متخلصًا من الشكل 

الكالسيكي املتّبع إْذ أنه رائد القصيدة احلرة واالبتعاد عن توازن الشطرين يف شكل تعبريي جديد، 

اجلديد واحلديث واقتحم مغامرة فنية، وهو يعترب شكل من أشكال إىل ويكون قد خاض جتربة اجتاه 

على عنف املستعمر يف خطاب لشعب بسيط يُلخص فيه من خالل قوافيه احلرّة آالم وزفرات الثورة 

ƨǇƢǈƷ�ƨǫ®ƢǏ�ƨǤǴƥ�ǞǸƬĐ¦�ǪǸǟ�ǺǷ�Ƥ Ǡǌǳ¦.

  . التحرر والتعميهتواىل الشعراء كتابة القصائد على هذا النسق احلديث ألسباب خمتلفة لضرورة 

وهنا أذكر السبب الذي دفعين إىل كتابة  «: صرّح عبود شراد عن سبب لزومه الشعر احلرّ 

الشعر احلّر هو أن الثورة اندلعت والرقابة على الصحف ازدادت ضراوة فارتأيت أن أتنفس الصعداء 

وأخرِج ما يف باطين من تأثري عميق من األحداث واألزمات اليت جتري أمام أعيننا قصد التعميه 

.2»واللغز

  .الشعر احلر واالنفصال عن كل قدمي ممتهن لكل شاعر حجة ألزمته اعتماد كتابة

جتاوب العديد من الشعراء مع هذا النوع احلديث عنهم وخاضوا التجربة كأيب القاسم مخار، و 

حممد صاحل باوية، وحممد األخضر وعبد القادر السائحي وأمحد العواملي وعبد الرمحن الزنايت، ومنهم 

.141، ص 1985، اجلزائر، )د ط(أبو القاسم سعد اهللا، الزمن األخضر، م ك، -1
.77، ص 1985شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر احلر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  :ينظر - 2
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ثورة الشكل احلّر قرّبت الشاعر كثرياً «: مفدي زكرياءمن نظم على الشكلني العمودي واحلر كالشاعر 

من التحّرر واالنتماء الكلي إىل نداء األعماق الشعري، ومنحه حرية التكيف مع الشكل املناسب 

.1»املتماهي مع خواص التجربة الشعرية وحساسيتها

ƟƢǐǫ�ƢȀȈǧ�©®°Â�Ŗǳ¦�ǾƫƢƸǨǏ�ń¤�Ëǂū¦�ǂǠǌǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�¾ƢǷ¡Â�ƾǿƢĐ¦�ƨǴů�ƪ ǼƦƫ د ثورية وطنية

  .1962إىل  1954ومعّربة يف جنباته عن االغرتاب والعزلة من صميم الشعب من 

جاءت لغة الشعر الثوري بسيطة وواضحة وسهلة لتصل إىل الشعب وال ختتلف عن اللهجة 

  :قصيدة  حملمد صاحل باويةيف مية اخلالية من التكّلف والتصّنع، مثيل الوطنية والعا

  يِفيقِ يَا رَ 

اعْ رَ إْنساُن صِ أنَا

ماٍت وِشراعْ زْ ْن حُ مِ ْصلوبُةٌ مَ كَفيَّ ُحْزَمةٌ ءُ لْ مِ 

ى العاِصفاتْ نَ عْ ُص مَ تَ مْ ٌة تَ رَ وْ بقْلِبي ثَـ وَ 

  يِفيقِ يا رَ 

  يقيرِ اُن طَ ا إنسَ أنَ 

نْـ ي للّذرةِ تِ رَ وْ ثَـ لِ قْ نَـ لِ راثَ حْ المِ زُ رُ أغْ    ايَ الدُّ

2.فّيةخَ اقٍ مَ وألعْ 

.12، ص 2006، 1عامل الكتب احلديث، طحممد صابر عبيد، مرايا التخّيل الشعري، -1

.58-57، ص ص 2008، 2حممد صاحل باوية، أغنيات نضالية، موفم للنشر، اجلزائر، ط-2
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�ǞǸƬĐ¦�ƨȇǂǰǧÂ�Ã£°�Ǿƥ�ƾËƷȂȇÂ�ǞǸƴȈǳ�ǪȈǸǠǳ¦�ňƢǈǻȍ¦Âيكشف الشاعر عن حّسه الوطين

ويدعو للحرية ومقاومة الظلم بأسلوب هادئ بعيد عن اخلطاب املدوي ويكو ن بذلك قد جّدد يف 

.شكل القصيدة وكذلك يف طريقة معاجلة القضية

  .ستعماراعتمد الشعراء منهج الشعر احلّر بشق طريق ممّيز ومبتكر ال حتده حواجز يف فرتة اال

  :الشعر الجزائري ما بعد االستقالل

تعد فرتة ما بعد االستقالل فرتة مخول يف احلركة األدبية عامة ويف الشعر خاصة، إذ مل يدرك 

ميالد شعراء جيل جديد، كما وأن هناك من تراجع عن كتابة الشعر احلر ومنهم من كتب على 

اوي، مجيلة زنري، وعمر بودهان، أما اآلخرون كأيب القاسم مخار، الربن: النمطني القدمي واحلديث

.أحالم مستغامني، وعمر أزراج وحممد زتيلي وحممد محدي بقوا على العهد اجلديد: أمثال

ومرحلة  1954 - 1920وأّما الذين زامنوا املراحل الثالث مراحل ما قبل االستقالل «

مد العيد آل خليفة  ومفدي زكريا حم: التحرير مث أتيح هلم أن عايشوا مرحلة عهد االستقالل أمثال

�ÀȂǼǤƬȇ�¦Â®ȂǠȇ�ǶǴǧ�ª... وأمحد سحنون ƾū¦�ƨǸǜǠǳ�ǂȀƦǳ¦�ǺǷ� Ȇǌƥ�¦ȂƦȈǏ¢�ǶĔ¢�ÂƾƦȈǧ�ǶǿƾƟ¦ȂǇÂ

ƨȈǔǬǳ¦�ƪ... بالشعر ǬǬŢ�À¢�ƾǠƥ�ǾǻȂǳȂǬȇ�ƢǷ�ǶȀȇƾǳ�ƾǠȇ�Ń�Ǿǻ¢�ǶȀǈǨǻ¢�̈°¦ǂǫ�Ŀ�¦ȂǈƷ¢�ǶĔƘǯÂ«1.

ركة اإلبداع حيث اتسم شعر وشهدت هذه املرحلة حتوالت جذرية عميقة، ومواكبة حل

إن التجربة الشعرية  «الستينات والسبعينات باخلطاب اإليديولوجي الثوري بني تقليدي عصري، 

السبعينية كانت ممارسة عائمة على مستوى القيم اللغوية وعلى مستوى القيم الداللية التعبريية يغلبها 

.2»التجريب اللغوي الداليل العروضي

، ص ص 2007ينظر عبد امللك مرتاض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1

38-39.
.24، ص 1995لسبعينات يف اجلزائر، القارئ واملقروء، منشورات التبّني اجلاحظية، اجلزائر، علي مالحي، شعرية ا-2
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الستينات والسبعينات على حنو نثري، وتوظيف مفردات وتراكيب متيل إىل جاءت قصائد 

احلرب، الوطن اللهيب، (اللهجة الدارجة اليومية بعدما كانت ألفاظ مشحونة ثورية فاستخدم ألفاظ 

  .واعتماده الرموز ووحدة الشكل واملضمون) البارود، البنادق، األغالل، املعارك، الربكات، الَعَلم

ËǂƸƬŭ¦�ǺǗȂǳ¦�¦ǀđ�µ°�لمتجيد لالشعر يف هذه املرحلة عبارة عن  أتت مواضيع ȂȀǼǳ¦Â�¾ƢǸǠ

�ƨȇǄǷ°�©¦ Ƣǔǧ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƳȂƬǧ��ƢȀǴƳ¢�ǺǷ�ǶēƢȈƷ� ¦ƾȀǌǳ¦�Řǧ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǸŪ¦�ƨƦȈǘǳ¦�µ °ȋ¦�©¦̄

.اسُتِمدت من أحوال وأحداث تارخيية واقتصادية وسياسية

شكًال ومضمونًا حيث متثل قصيدة الشاعر جنيب  اقتاد الشعراء جتربة الكتابة الشعرية اجلديدة

أنزار عن التحوالت من البىن التقليدية إىل التجديدية، وذلك مبمارسة اخلارج النصي مع الداخلي 

لتفاعل املتلقي مع هذه التغّريات، تبعًا للتطورات اليت حدثت يف العامل العريب وتطبيقه على قصيدته 

ǳ¦�» ƾđ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƺȈǇŗǳوعي.  

  :يقول جنيب أنزار

ي أالِمسُ ادِ ة أْمِسُك بالغيِب العَ ظَ حْ اللَّ 

ي وأُعوِديوعِ جُ ةَ لمَ حَ 

ا الِذئـــــبُ أنَ 

  نيأنَا الِذئُب الَوطَ 

أِبي بـَْرَبِريٌّ 

ــــيّ لِـ ي عَ وَجدِّ 

  ميدَ اةِ بَ األُ لُّ كُ وَ 

1.يمِ دَ اضِ يَ ا البَـ ذَ هَ لُ كُ 

.29، ص 1998جنيب أنزار، كائنات من ورق، منشورات ربطة كتاب االختالف، اجلزائر، ط -1
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�ŉƾǬƬǳ�ƢǿǀƼƬȇ�ƨǬȇǂǘǯ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēƢǷȐǟÂ�ƨȈǟƢǬȇȍ¦Âيوظف الشاعر املستويات الداللية 

" أيب"يف قوله " حنن"ويكّررها املتلقي على ) أنا(عمال الشاعر لضمري األهداف اليت يبتغيها، مثالً كاست

�ǲǸǠǳ¦Â�®ȂȀŪ¦�Ǧ" كل األباة"ويؤكد قوله " جدي" ȈưǰƫÂ�ƾȈƷȂƬǳ¦�̈°Âǂǔƥ�ǞǸƬĐ¦Â�Ƥ Ǡǌǳ¦�½¦ǂǋȍ

  .هلذا الوطن

اجلزائرية يف نشر األوضاع وفتحت جماًال واسعًا حتّول إىل مهرجان للشعراء سامهت الصحف 

يف تلك اآلونة شعراء وشاعرات حملاولة النهوض بالفكر اجلماعي وبعد تدهور فكري جلأ الشاعر أمحد 

  :محدي يف قصيدته الفالح

مِ ـــْـــ قـــرَْغَم ِسنيَن العُ 

  ةرَ يبِ ي الكَ ابِ وَ َتْمَتِلُئ الخَ 

تِ ـْـ يالزَ بِ 

1.الَطِحينوَ 

�µ °ȋ¦�ǽǀđ�µ ȂȀǼǳ¦Â�ƨǻÂȉ¦�Â¢�ƨǴƷǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�¬ȐǨǳ¦�°Â®�ǾƫƾȈǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�±Őȇ

الطاهرة ورعايتها، مستهدفًا اهلمم حيث نلمس وقع صدقه وعاطفته واهلمس اهلادئ من واقع ليطّلع 

�°ƢǸǟ¤Â�² ƢǰƬǻȏ¦�ƾǠƥ�ǺǗȂǳ¦�¦ǀđ�¿ƾǬƬǴǳ�ǆ Ǹǌŭ¦�ƾǤǳ¦�ń¤األرض والقيام خبدمته.  

انضم الشعراء إىل حركة اإلبداع والتأليف على النحو احلديث، من خالل ظهور مدارس 

  .فكرية يف املشرق

قدم الشعر احلر حرية التخطيط اليت افتقر إليها كل شاعر وعرض جوانب عديدة يف احلياة 

و حديث وال هو جديد أو اجلديد ال هكثري من الشعر العريب احلديث   «: يقول يوسف اخلال

.8، ص 1997، 1أمحد محدي، انفجارات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط-1
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فاحلداثة ال تكون بأشكال تعبريية شعرية مغيبة، بل باختاذ موقف حديث اجتاه احلياة ومنها 

.1»القصيدة

هنا يكون التخطيط واختاذ القرار جديد معاكس عن ما هو معاش، إّن التجربة الشعرية 

اإلبداعي يف سبيل توصيله إىل اجلزائرية األوىل حماوالت االندماج ومسايرة هذا التيار اجلديد للنص 

  .املتلقي بالدرجة األوىل

:كتب الشاعر السبعيين النص الشعري لكن بنكهة الشعر العريب املشرقي، يقول حممد زتيلي

يبدو يل أننا منذ السبعينات على اخلصوص أننا كتبنا شعرًا عربيًا مشرقياً، ومل نكتب شعرًا جزائرياً «

تصدر يف اجلزائر رزايت، زتيلي، محري حبري يف الواقع إال صور مصغرة ألمساء عربياً، ألن األمساء اليت ت

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�Ŀ�ƢĔ±Â�ƢŮ«2.

يضع الشاعر يف خطوته األوىل جتربة ما نصب عينيه واليت منها ينطلق يف التحّول أو التغّري، 

رتكز عليها وشيئًا فشيئًا يقوم فإن كتابة الشعرار شعرًا مشرقيًا أمر بديهي ألنه اختذها كأسس ي

  .بصياغتها على طريقته اخلاصة

املنشورة '' إفادات يف فصول التحّول''من قصائد شعراء السبعينات قصيدة حملمد زتيلي بعنوان 

:''فصول احلّب والتحّول''يف ديوانه 

َضِجيٌج َيضاِجُعِني وُذُهوٌل يُراِفُقِني

َر َهِذِه الَمسافَاِت واللَّْيلُ  ال يـَْنَتِهيَعبـْ

لُ ــُعُه الَليْ ـــــاجِ ـــاُح يُفــــــــوالَصبَ 

.85-84، ص ص 1978احلداثة يف الشعر، دار الطليعة، بريوت، يوسف اخلال، -1
.7، ص 1998، 1واألسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر، شعر السياب أمنوذجاً، دار هومة، ط البيانعبد احلميد هيمة، -2
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يَا أيـَُّها اللْيُل ِقْف وِبدوِن ُمفاَوَضِتي

ْنبـَُلة لِتَـَناَلَك ِقفْ ـــُـ فأنَا أْحِمُل اآلَن ق

َهكَ ــــِرُف َوجْ ـــــا اآلَن أعْ ــــــفَأنَ 

1ْف ِمْن َجِميِع الَجَواِنِب أْنَت ُمَحاَصرْ قِ 

يف مرحلة التحدي والتحّول والبناء اليت مشى فيها على األسلوب  الشاعر هذه القصيدةأنشأ 

:العريب املشرقي، ليبدو جليًا يف تعامله البسيط مع احلداثة الشكلية بواسطة اللغة التقليدية املدرسية

.2»ةنقص التحكم الكامل وخاصة عند الشباب يف وسائل الكتابة خاصة اللغة العربية الكالسيكي«

ال يعري الشروع يف تغّري منط التأليف عند الشاعر، من البديهي أن تتعثر يف البداية وتنقص 

خطاها يف األخري وهذا أمر إجيايب حتدث عن هذا أمحد أخطاءه يف كل مرة يؤلف فيها، بذلك ليت

والنضوج ال تولد أي جتربة شعرية كاملة البناء وهي يف حداثة عهدها، حتتاج إىل الصقل « :  يوسف

.3»وخباصة إذا انطلقت من واقع ال يتوفر على تراكمات شعرية كبرية

ف الشعراء بعد االستقالل إىل الشعر الغزيل على أيدي شعراء مغرتبني من املشرق اانصر لعل 

.العريب، بعدما كانوا حبيسي احلرب، فانتقلوا من شعر الثورة إىل الغزل والتغين باحلرية واالستقاللية

  :الثمانينات والتسعيناتشعر 

�ƨƦǰǼƥ�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦� ¦ǂǠǋ�¿ƾǘǏ¦��ƾƟ�Ƣǐǫ�ȄǴǟ�ƢȀǈǰǠȇÂ�Ƣđ�ǂƯƘƬȇ�ªيُ  ¦ƾƷ¢�ǂǟƢǌǳ¦�ÀÂƾ5

يف شوارع اجلزائر اليت محلت صراعات عقائدية وسياسية وتفشت البريوقراطية وانتشار  1988أكتوبر 

كلية   ،1ط احتاد األساتذة،موسوعة الشعر اجلزائري،الربيعي بن سالمة، حممد العيد تاورته، عمار ويس، عزيز لعكايشي،-1

 .463ص ، 2002اآلداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، ، 

.24، ص 1982، 55السايح احلبيب، مالحظات حول توجهات األدب اجلزائري املعاصر قصًة وشعراً ورواية، آمال، ع -2
 .97ص ،2002، 1منشورات االختالف، طأمحد يوسف، اجلينالوجيا الضائعة، -3
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وض واخلوف والقلق من البطالة يف ظل هذا التطاحن، ودخل الشعراء الشباب يف دوامة فراغ وغم

ŗ̈Ǩǳ¦�ǽǀǿ� ¦ǂǠǋ�ƾƟƢǐǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǲďưÉǷÂ�¾ȂȀĐ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦.

هذا التغّري منهم خرية محر  ويف هذه املرحلة ظهرت على الساحة األدبية شاعرات واكنب

العني، فاطمة بن شعالل ورشيدة حوازم ونصرية محدي واليت سجلت هذا التاريخ يف قصيدة هلا 

  :''ءمجعة البد''بعنوان 

الَعتَمةاِفلُ قـَوَ 

الُجُمَعةِ َقواِفلُ 

  انَ يْـ إلَ زُ قفِ يَ سَ مْ الشَ غمُ رْ يُـ 

  يارِ نَّ ــال هُ وقَ دُ نْ صُ لُ مِ حْ يَ 

َتْشَتِهي ِدماُؤنَا هذه الَخفاِفيشْ مْ كَ 

َناـِـــ ّرة أْلَقت ِبُعُيونمَ مْ كَ 

1ارِ َـــ ون النّ ـُـــ ى ُجنــــلَ إِ 

ǂǨǷÂ�©ƢǸǴǰƥ�̈ƢǇƘŭ¦�ǪǸǟ�ƢǼǳ�°ȂǐƫÂ�¿£ƢǌƬǳ¦�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�Ä®¦©�دالشاعرة نصرية مح كتبت

ويوضح عز الدين ميهويب . متضرعة بكل معانيها وظفت فيها رموز اختزلت الوحشية واخلوف واجلرح

:¤ƢȀǼǷ�©ƢǨǏ¦ȂǷ�ƢēǄȈǷ�ƾǫ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�Ŀ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢƥƢƬǰǳ¦�ËÀ «: عن شعراء هذه الفرتة

.842موسوعة الشعر اجلزائري، ص الربيعي بن سالمة، حممد العيد تاورته، عمار ويس، عزيز لعكايشي،-1
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�Ã£°�ń¤�ƨǧƢǓ¤��¾ȂȀĐ¦Â�µاستخدام لغة حتمل   ȂǸǤǳ¦�Ŀ�¼¦ǂǣȍ¦Â�ƨȇÂ¦®Ȃǈǳ¦Â�¿£ƢǌƬǳ¦�ǺǷ�Å¦Śưǯ

ƲǷŐŭ¦�°ƢƸƬǻȏƢƥ�°ȂǠǌǳ¦Â�ňƢĐ¦�©Ȃŭ¦Â�ǒ ǧǂǳ¦Â�ǲƦǬƬǈŭ¦�ǺǷ�» ȂŬ¦�ǆ ǰǠƫ«1.

�ƪ 1999إىل  1980إن الفرتة ما بني  ËǴÉǋ�Ŗǳ¦�ƢēȏƢů�ƨǧƢǯ�Ŀ�̈ƾȇƾƳ�©ƢȈǘǠǷ�ƪ ǧǂǟ

وتراجعت بفعل جرائم العشرية وعدم االستقرار، فأصبحت واجهة وخاصة الواجهة الثقافية اليت فرغت 

هي األفقر من حيث «: ساكنة بدون حراك وال نشاط، فيقول رابح فياليل عن فرتة التسعينات

الذي كان نتيجة الفشل بالنسبة لإلعالم الثقايف الوطين حيث ) هجرة النصوص(اإلصدار مما أّدى إىل 

.2»وغابت معها  فرصة الكتابة بالنسبة لألقالم اجلزائرية) أضواءآمال، الثقافة، (غابت دوريات 

إّن كل نصوص الثمانينات والتسعينات على منهج واحد حمصور بالتشاؤم واخلوف والغموض 

حيث ذهب بعض النقاد إىل وصفه باجليل  «والصمت تعود ملرجعية تارخيية وزمانية ومكانية واحدة، 

ألحرى هو جيل اليتم الباحث عن جينالوجيته الضائعة من خالل الباحث عن النص املستحيل أو با

ƢȀȈǳ¤�ȆȀƬǼȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǠǌǳ¦�Ƥ ǈǼǳ¦�Ǻǟ�ƨƥ°ƢǤǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�©¦±ƢĐ¦Â�©¦°ƢǠƬǇȏ¦�Ŀ�ǾǟȂǴǓ«3.

تركت أحداث العشرية السوداء فراغ وغربة وحالة يتم وضياع واليت تنتهي بالسؤال إىل أين؟ 

.ÂǂĐ¦�ǺǗȂǳ¦�ń¤�ÀȂȀƳȂƬȇ�Äǀǳ¦�ƘǧǂǷ�Ǻ¬عند أغلب الشعراء حيث أضحوا يبحثون ع

:الشعر الحّر في الجزائر

خاض الشعراء اجلزائريون جتربة القصيدة احلرّة وأضافوا نسيج أديب شعري جديد وعدم 

االكتفاء بالنص الشعري التقليدي الذي مل يعد يناسب حداثة األفكار املتجددة وعدم احتوائه مت 

 .1995سبتمرب  22عز الدين ميهويب يدعو إىل إنتاج أدب حيمل ثقافة السلم واإلخاء، جريدة النصر، األربعاء -1

 .1997نوفمرب  14نات اإلقالع، جريدة اخلرب، تاريخ فياليل رابح، املشهد الثقايف يف اجلزائر أسباب تراجع ممك-2
  .www.djazairess.com 19/05/2010. إشكالية املعاصرة بني الغموض والتكثيف... الشعر اجلزائري - 3
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خرج الشاعر عن النظام الكالسيكي املعروف واتبعوا شكًال عروضياً طلبتت عصره يف ظل التغّريات، 

.جديداً 

مل يكن هذا التغّري من عدم بل إّن أّول كتابة شعرية ظهرت يف املشرق العريب حتديداً يف العراق 

ومسّي بالشعر احلّر أو شعر التفعلة، تقول نازك املالئكة  1947على يد الشاعرة نازك املالئكة سنة 

هو شعر ذو شطر واحد وليس له طول ثابت وإمنا يصح أالّ يتغّري عدد التفعيالت «:شعر احلرّ عن ال

.1»من شطر على شطر ويكون هذا التغيري وفق قانون عروضي يتحكم فيه

اطلع الشعراء اجلزائريون على الثقافات الغربية وتأثروا بالشعر األورويب واملشرقي من خالل 

اع اليت كانت تعيشها اجلزائر، فلم مينع ذلك من مواكبة شعر احلداثة الصحف األدبية رغم األوض

وكتابة القصيدة املتحررة من القيود اخلليلية واندفعوا إىل هذه التجربة اجلديدة وابتغوا من خالهلا إجناز 

  .أهدافهم املرتقبة

اجلزائر وهي نشرت جريدة البصائر هذه التجربة اجلديدة وهذا النوع اجلديد من الشعر يف 

قصيدة حلمود رمضان بعنوان أنني ورجيع والذي كان قد دعا إىل هذا التحرر من قبل، وأيضا قصيدة 

  .طريقي أليب القاسم سعد اهللا اليت سبق لنا وأن ذكرناها

الشاعر فن كتابة نظام الشطرين وتنقيبه عن هذا الشكل اجلديد الذي حيتوي على إّن اعتزال 

ƘǗÂ�ƪ̈�مساحة واسعة واليت مت Ţ�ǂǠǌǳ¦�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�Ƕǿ̄ ȐǷ�ǾȈǧ�¦ÂƾƳÂ�ǶĔȋÂ��Ȇǫǂǌŭ¦�ǂǠǌǳ¦�«¯ƢŶ�ǲƯƢ

ǶĔƢǿ̄ ¢�Ŀ�¾ȂŸ�ƢǷ�ǲǯ�Ǻǟ�ǆ ȈǨǼƬǴǳ�°ƢǸǠƬǇȏ¦.

التجديد والتعامل مع اللغة من خالل الشكل واملضمون، كل جتربة  يإّن جتربة الشعر احلّر ه

ب لتلك الفرتة، فمن املالحظ حدة اللغة هلا لغتها، هذه اللغة اليت تتخذ يف كل فرتة منحى آخر مواك

عر التعامل مع اللغة واأللفاظ شبيهة باألحداث اليت كان يعيشها، واختاذ الشعر احلّر يقتضي على الشا

  .اومتقدم ياتعامالً راق

.60، ص 1969، 2نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، دار املعلم للماليني، مكتبة النهضة، بغداد، ط-1
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  تمهيد

والتحوالت الثقافية واالجتماعية اليت حصلت وّلدت انعكاسات على اخلطاب مع التغريات 

الشعري اجلزائري وذلك بفعل تأثري الزمن واليت يعززها الشاعر اجلزائري يف مضمونه وحتديثها يف كل 

فرصة أتيحت له ويبعث فيها أمناط متجددة يدفعها حنو التطور والدميومة بفعل التواصل املستمر، 

1:سوسري هذه التغريات عرب الزمنويوضح دي 

فمن خالل حتليل وتفسري للعمل اإلبداعي الذي يقتضي بالضرورة كشف اللغة مبعاين قاموسية 

  .كار الشعراءفودالالت الستقراء أ

�ǖȈǇÂ�ƢĔȋ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�Ƥلعل ما يلفت االنتباه يف قصائد الشعر  Ƭǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�Ëǂū¦

� ¦ǂǠǌǳ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�ǽǄËȈŤ�ƢĔȋ��ƨǟÂƢǘǷÂ�̈ǄǿƢƳ�ƶƦǐƫ�ŕƷ�Ƣǿ®ƾŸÂ�ƢȀȈǧ�ǺǼǨƬȇÂ�Ƣđ�řƬǠȈǧ��ǂǟƢǌǳ¦

  .أثناء استعراضه لزاده املعريف وتلزمه خوض جتارب شعرية جديدة

ا ببعض حبيث ال ينبثق العامل وال فاللغة والعامل والتاريخ مشروط بعضه« : يقول جودت نصر

يتضح إال باللغة كما أن اإلنسان ال يكون على حنو تارخيي إال إذا انتهى إىل املوجود يف مجلته، وشهد 

.2»على هذا االنتماء، فانكشاف العامل إذن وتارخيية اإلنسان مشروطان باللغة

أمحد حسين، الدار البيضاء، إفريقيا :عبد القادر قنيين، مراجعة:فرديناند دي سوسري، حماضرات يف علم اللسان العام، تر-1

.101، ص 1987الشرق، 

عبد القادر راحبي، النص والتقعيد، دراسة يف البنية الشكلية للشعر اجلزائري املعاصر، إيديولوجية النص الشعري، دار الغرب -2

.79، ص 1، وهران، ج1للنشر والتوزيع، ط

اللسان

اجلماعة

املتكّلم

الّزمان

االستمرارية
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تكشف غىن وثروة  ولكل جتارب شعرية حصيلة لغوية مرتعة بألفاظ وتراكيب ومفردات

�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨưȇƾƷ�ƢĔȋ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�©¦®ǂǨǷÂ�Ƥ Ȉǯ¦ŗƥ�©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�ƾƟƢǐǫ�©ǄȈǸƬǧ��̈ƾȈǐǬǳ¦

�ǽǀǿ�ǶđƢǠȈƬǇ¦�ƾǠƥ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�Śƻȋ¦�ƾǬǠǳ¦�Ŀ�°ËȂǘƫÂ�ËŚǤƫ�Äǀǳ¦��ƾȈȈǌƬǳ¦Â� ƢǼƦǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ

  .الصورة اجلديدة للشعر

ليس من « : شرين يف خرق القيود ملسايرة قضايا العصرواستمر شعراء القرن الواحد والع

املعقول يف شيء بل رمبا كان من غري الطبيعي أن تعّرب اللغة القدمية عن جتربة جديدة، ولقد أيقنوا أن 

لكل جتربة هلا لغتها وأّن التجربة اجلديدة ليست إال لغة جديدة أو منهجًا جديدًا يف التعامل مع 

.1»اللغة

حلّر الشعراء يف طريق أخرى جديدة غري مألوفة وهذا التغّري دفعهم إىل احلركة وضع الشعر ا

واالنبعاث الفكري الذي ارتّد على الشاعر وابتكاره ألساليب لغوية لريكب موجة التطّور ومسايرة 

  .األوضاع العصرية

.174، ص 1972، 3عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، دار العودة، ط-1
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  :المعجم الشعري-أوال

املعجم الشعري بغية الكشف عن املعاين من أهم الدراسات اليت تناوهلا الباحثون هي دراسة 

يف أمناط لغوية، وتربز لنا قول الشعراء ومقصدهم من خالل دراسة وحتليل األلفاظ املتداولة يف تلك 

املدة الزمنية اليت يعكسها الشاعر يف قصائده متأثرًا بصورة احلياة اليومية ومدى اعتماد الشاعر للغة 

ǳ̄�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǠƟƢǌǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦ ك الوقت مبوجب تتبع مراحل التحوالت اللغوية وحتصيل ملعجم شعري

تارخيي، والرجوع إىل املعاين األصلية والبحث يف دالالت الكلمات للمفردات والرتاكيب املستعملة 

.واليت اقتضتها الضرورة اليومية، وبغية استذكار األلفاظ كانت قد اندثرت وحماولة بعثها مرة أخرى

اسة اللغوية إىل قرون، يف إيطار دراسة علم الداللة الذي تطّور بفعل عوامل وترجع هذه الدر 

جاءت « : اجتماعية فكرية ثقافية واقتصادية مرتبطة بعامل الزمن، ونرجع هنا للتعريف باملعجم لغة

مادة الُعُجْم بالضم بالتحريك، خالف العرب رُجٌل أعَجٌم واألْعَجُم َمْن ال يُفِصح، وأْعَجم فالن 

.1»نـََقطَه:لكالم، ذهب به إىل الُعجمة والكتابا

وجاء يف لسان العرب، األعجم الذي ال يُفِصح ورُجٌل أعَجِمٌي، إن كان يف لسانه ُعْجَمٌة، 

.2»والعجم خالف العرب

§��ƢēȏƢǸǠƬǇ¦Â�ƢȀȈǻƢǠǷÂ��ƢǷ�ƨǤǳ�©¦®ǂǨǷ�ǾȈƬǧ®�śƥ�Ƕǔȇ«:أما اصطالحاً فيشار إليه ƢƬǯ�Ȃǿ

��ÅƢǧƢǔǷÂ�ƢȀǷƢđ¤�ǲȇǄȇ�ÅƢƷǂǋ�ÅƨƷÂǂǌǷ��ËśǠǷيف الرتاكيب املختل
ÇǖŶ�ȄǴǟ�ƨƦƫǂǷ�ƢȀƬƥƢƬǯÂ�ƢȀǬǘǻ�ƨȈǨȈǯÂ�ƨǨ

.3»إليها ما يناسبها من املعلومات اليت تفيد الباحث وتعني الدارس على الوصول إىل مراده

، 2007، 2د الدين بن يعقوب الفريوز أبادي، رتبه خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، طمعجم القاموس احمليط، جم-1

 .844ص 

.74، ص 9، ج)د ط(، )د ت(لسان العرب البن منظور، حتقيق جمدي فتحي السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، -2
24/02/2012www.Rab3a3arby.blog.spot.comحممد يوسف، احملاضرة األوىل املعاجم -3



  لغة الشعر الجديد ................................................................................الفصل األول

33

واعتمادا على هذه التعريفات للمعجم واستعماالته لشرح األلفاظ واملعاين املبهمة لدى القارئ 

  .الباحث على أسس مرتبة ومضبوطةأو 

ونستدل باملعاجم الشعرية لدراسة القصائد وحتليلها واستخراج املفردات واملعاين، اليت كانت 

حبيسة بداخله ويرددها بشكل غزير يف مواضيعه، ويبحث املعجم الشعري عن لغة الشاعر خاصة 

اليت تكون بفعل التأثر بعوامل اقتضتها اليت يعتمدها يف قصائده واليت تطلعنا على املكبوتات بداخله و 

  .الضرورة واستخراجها وحتليلها

تتغّري خصائص اللغة من مرحلة إىل أخرى، نستنتجها من حتصيل أللفاظ بعض القصائد اليت 

ُدوِّنت يف تلك املرحلة فنجمع القصائد مبوجب اشرتاكها يف حماوَر معّينة، واجتمعت بعض النصوص 

فألفاظه واحدة وظفها الشعراء يف قصائدهم تتكون ) وف، االغرتاب، احلزناملوت، اخل: (على حمور

أرملة، جتازف، التساؤالت، احلزن، اهلديل احلزين، يدامهنا، حنيين، ضاع، االغرتاب، مفجوع، : (من

ألفاظ حزينة متثل حالة الشعب يف فرتات احملن توالت ) الصدمات، السواد، احلداد، تنوح، الظلمات

  . مرحلة من التوهان واخلوف والتساؤالتعليه فدخل يف

يف مقابر ''قصيدة بعنوان '' حور الصحاري''�ƢĔ¦Ȃȇ®�Ŀ'' مجيلة كالل'' ةكتبت الشاعر 

  :''السنني

أْرَمَلُة التــــــَساُؤالتْ 

ُتجاِزُف ِبَقْلٍب َمْفُجوعٍ 

تـََواَلْت َعَلْيِه الَصَدماتْ 

في َشوارِِع الـــــَضَجرْ 

  ؟نَ إلى أيْ وزَحٍف َمعُهوْد 
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والُحْلُم الَمْكُبوُت يــــُكاِبدْ 

أم تـَْعَشُق االْنِتظَارْ ...تـََنَتِظرُ 

لُِتَجددها األيَاُم ُسُموَم الَعَقاِرب

َعـــــلََّها في َذِلَك الَســــــَوادْ 

َتْخَلُع عْن نـَْفِسَها لَِباَس الِحَدادْ 

ْكَريَاتْ الذِّ اللِ ى أطْ لَ وُح عَ تـَنُ ...اتْ يَ نِ مْ أْرَمَلة األُ 

اتْ يَ رَ كْ الذِّ اللِ ى أطْ لَ عَ وحُ نُ تَـ ... اتيَ نِ مْ األُ ةُ لَ مَ أرْ 

1ة الظُُلماتْ بَ تَ ي في عَ سِ نْ المَ 

هي أبيات حزينة عن املوت واألمل والكآبة من مشاعر عميقة مؤثرة حزينة تذكر فيها مراحل 

وكذلك تُنوُح، الظلماُت، هي املوت فتوظف السواد الذي يرمز للموت، وكذلك يف لفظة لباس احلداد 

�ȄǴǟ�ƨǳ¦®�ƨȀȈƦǋ�©¦®ǂǨǷ�ǺǷ�ƢǿƾƟƢǐǫ�ȂǴţ�Ń�Ʈ ȈƷ�ƨȇ°ȂƯ�̈ŗǨƥ�ËǂǷ�ƾǫ�ǞǸƬĐ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǧȂǳƘǷ�©¦®ǂǨǷ

املوت واحلياة واحلزن واألمل، واملالحظ يف هذه القصيدة أن الشاعرة قد عّربت يف هذه احملنة بصورة 

صيدة لترتجم أحاسيسها وكذا حجم املعاناة اليت أخرى أكثر وضوحًا بكلمات ورموز وضعتها يف الق

ُمسوم العقارب، ولرمبا :تعيشها األنثى اجلزائرية يف هذه احملنة القومية فتذكر يف سطر هلا لتحّددها بقول

ǄȇǄǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ƣđ�ƪ ǴƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǟǄǼǳ¦�©¦̄�ƨȈǷȂǬǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�řǠƫ.

أرملة، لباس احلداد، تنوح، (يف كل مراحله ذكرت الشاعرة يف األبيات السابقة املوت 

هذه ألفاظ ألفناها يف القصائد الثورية، وكأن طرف املوت يعود وخيّيم على هذا الوطن بعد  ) الظلمات

  .كفاح مرير معه

.21-20-19، ص ص 2005، سنة Graphiqueمجيلة كالل، ديوان شعري حور الصحاري، منشورات -1
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مشال ''يف قصيدته '' عبد الغين خشة''أما األلفاظ اليت متثل اخلوف واحلزن كتبها الشاعر 

  :''جنوب

...اللَّْيِل بالَهْمَهماتْ يُداِهُمَنا ِقَطع 

...يُداِهــــُمَنا الُمْخِبُرون

يُداِهُمنا الُحْزُن َيْسِبي الُهتافْ 

تُناِجـــي َحــــَمــــاَمة

  ! ينزِ الحَ يلُ دِ ا الهَ هَ يْـ لَ َتغيُب عَ 

  اءدَ م فِ وْ يَـ لَّ ا كُ هَ ي لَ الدِ بِ ةُ امَ مَ ُتجيُب الحَ 

  !! ةا َعالمَ هَ يْـ لَ وُحْزِني عَ 

يَا رِجــــَالْ َحزيٌن أنَا 

ِمَن الَمْهِد ُحْزِني إَلى اللَّْحِد وَجالَ 

1ماُل َحزيٌن أنَاُمْنُذ أتَانًا الشَّ 

�ǂǟƢǌǳ¦�ǲȈŹ�Ʈ ȈƷ��ǲǷȋ¦�ƨƦȈƻÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�̧ǄǨǳ¦�ƨǳƢƷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǆ ǰǠƫ

املتلقي إىل ما حيدث هلذا البلد إىل الضياع والتشتت وحالة املخاض الذي أتت على هذا الوطن، ويف 

ملخربون، الليل، يدامهنا، تناجي، ا(مجل تقريرية يبث الشاعر حزنه يف مفردات تدل على وضعية حزينة 

ولرمبا يعين ) بني املهد ُحْزِين إىل اللَّْحِد وجالَ (، ويكتب الشاعر يف سطر له قائًال )خريف أنا يا رجال

.20، ص 2004عبد الغين خشة، ويبقى العامل أسئليت، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دار هومة، اجلزائر، -1
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�ƨȇǂǌǠǳ¦�Ŀ�ǽ®Ȑƥ�ƢȀƬǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨǇƢǰƬǻȏ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ هحلدإىل بذلك االستعمار الغاشم وهو يف مهده 

  .السوداء

:يهويب يف قصيدته هو أيضاً ويقولغري بعيد عن هذه احلالة يكتب الشاعر عّز الدين م

ِمْن ثـُْقِب الباِب يِجيُء الَلْيلُ 

وَتْطلُع َشوَْكُة َصبَّار سْوداَء بَحْجمِ 

القْبِر المْنِسي بعيداً 

اللَّْيُل يجيُء َوِحيداً 

ْن ناِفَذِة الَخْوِف الَمْخبوءِ مِ 

ِجيَعةوَهَذا اللَّْيُل فَ 

من ثـُْقِب الباِب ُيطلُّ ُغرابْ 

1.الموِت تُحطُّ على شَجِر اللَّْيمونِ عنقاء 

رصد الشاعر مسات احلزن الظاهرة على مفرداته، هو حزن حّوله إىل ماّدة شعرية وّظف فيها 

طاقة تعبريية ُمشِخصاً الظاهرة مبفردات كانت متداولة يف كثري من قصائده هذه اآلونة فيذكر هو أيضا 

وهي كلمات من إحياءات السمعية اليت تعطي ) وتالليل، السواد، الفجيعة، الغراب، عنقاء امل(

ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ËǂŻ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǿǂǳ¦�ƨǳƢū¦Â�ÀǄƸǴǳ�ÅƢǟƢƦǘǻ¦.

قصيدته بعنوان '' مدارات''يف ديوانه '' يوسف شقرة''وعن الغربة واحلنني للوطن كتب الشاعر 

  :''االنفجار''

.8-7، ص ص 2000، فرباير 1ْغرنيكا الرايس، منشورات أصالة، اجلزائر، طعز الدين ميهويب، كاليغوال يرسم -1
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ِمْن ِبَالْد لِبِــــــــالدْ 

وَحِنيِني فـَْوَق رْأِسي

رابْ تِ َن االغْ َلحْ ُدوَيشْ 

أنَا ِمْن رِيِح ُجُنوبي أتـَْيتُ 

أنا ِمْن ماِء رَِميمـِي

َضاَع في زََخِم الِبَالدْ 

1َضاَع في ُعمِق الِبالدْ 

يسرد الشاعر جتربته مع الغربة وحنينه للوطن واشتياقه، وصاغها يف عبارات رّددها أكثر من 

ظات من العذاب بالنسبة له نقلها الشاعر يف وهي حل) ضاع يف زخم البالد، يف عمق البالد(مرّة 

.نّصه

من خالل كتابة مونولوج داخلي مع نفسه يصنع يكتب أحداثه والصراع معها واليت تعّرب عن 

�ǽ°¦ǂǰƫ�Ŀ�ǾƬƦȈƻ�Ʈ ƦƫÂ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢēƢȈǴƴƬƥ�ǒ ȈǨƫ�Ŗǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨƥǂǤǳ¦�Ǌ ȈǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǾƬǳƢƷ

جغرافيته وانتماءه لكل شرب هلذا البلد وكذلك جّسد ضياعه يف تكراره هلذه ، يُظهر فيها "أنا"لصيغة 

  .الصيغة ضاع مرتني لتصل للقارئ وإدراك حجم املعاناة اليت يواجهها يف غربته عن وطنه

).الوطن، الطبيعة، احلب(كتب الشاعر اجلزائري عن حماور أخرى ومن بني هذه احملاور 

اعر يف كل زمان وباختالف فرتاته ومراحله، اختذ يوسف إّن الوطن موضوع كتب عنه كّل ش

  :''نشيد الروح''شقرة رسالته يف قصيدة له 

.35-34، ص ص 2007يوسف شقرة، مدارات، دار احلكمة،اجلزائر، -1
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َلْو أنَّ ِلي َوطَناً َيْســـُكنُِني

َلْو أّن ِلي َوطَناً تـــَْحوِيـِني

َلَمزَّْقُت الَتَتاَر إرَبـــاً إربــاً 

أغَرْقُت الَمُغوَل إَلى الَرَمـقِ 

ِشْبراَ شْبـــراً َوَطَوْيُت الِبالدَ 

وقلُت أِحُبِك يَا َجــــــــــزائِرْ 

َلّو أّن ِلي َجُنوناً َجاِمَحا شاِرداً 

لُخْضُت األْهــــواَل والبِـــحارَا

وَكَسْرُت األمـــْواَج والِغــــَاللْ 

وأْبَحُث ِفيِك َعنــــِّي وأنـــَاِدي

ـــالِديـــــــالِدي أْي بِـ أْي بِـ 

1.أحـــِـــبـــــُِك يَا َجـــــَزائـــِرْ 

تعكس هذه األبيات عن متنفسه الوحيد والكتابة عن وطنه اليت يفرغ فيها شحناته جتاه بالده 

�ÅƢƦÊǗƢű�Ƣđ�Ʈ ƦǌƬǳ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦)ويدعوه لعودته من جديد عرب خيال الكلمات فيقول ) أحبك يا جزائر

هي تصّورات ورؤى يكتبها الشاعر بألفاظ ): واج والغاللوكسرت األم) (ُخضُت األهواَل والِبحارَا(

أحبُث (وعبارات مفعمة باإلحياء والتصوير نابعة عن جتربة ذاتية يف مرحلة الغياب والضياع نلمسها يف 

.63، 62، 61، 60يوسف شقرة، مدارات، ص ص -1
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كأنّه يشفي غليل غيابه يف )أحبك يا جزائر، أي بالدي أي بالدي(ويف ترجيع مجلن ) فيك عينِّ 

  .تكراراته ووهله على وطنه

  :على حنو طبيعة صّور الشاعر عبد الغين خشة يف قصيدتهاليف 

  اةأْعبـَُر الَمْوَت إلى الَحيَ 

َها أنَا أْحِمُل ِشعـــــِْري

الّرْخ في رََحِب الَفضاءو ِشَراِعي كَجناحِ 

1.اءِ راِج الَسمَ ض في زُْرَقِة الَبْحِر وأبْ يَ أبْـ 

الصفاء يف زرقة البحر والطاقة يف أبراج السماء، نزع الشاعر اجلزائري إىل الطبيعة وتأمله ليمثل 

أعرب املوت إىل احلياة موضحًا بذلك :وهي ألفاظ توحي بالتفاؤل والتأمل إىل غٍد أمجل حيث قال

Ƣđ�ǾǰǈǸƬǳ�ƨǠȈƦǘǳ¦.

�ǺǷ�ƢēƢƦǼƳ�ǺǷ�ǾǴǴƼƬȇ�ƢǷÂ�ȆǠȈƦǘǳ¦�ƾȀǌŭƢƥ�ȆǈǨǼǳ¦�ǾǓǂǣ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƢǠƬǇ¦

االنبهار والدهشة يف النفوس وشّكل ألفاظ وصور متنّوعة نأخذ عَبقها  مواطن السحر اليت تبعث

�Å¦®°ƢǇ�¥°ƢǬǳ¦�ǞǷ�ƢȀũƢǬȇÂ�ǾǷȂŷ�ƢȀȈǧ�½°Ƣǋ�Ä�ƨȈǼǧ�ƨƷȂǳ�Ƣđ�§°ƢǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ǺǷ�ƢǿǂǘǟÂ

  .فيها حالة التفاؤل واهلدوء من خالل مفرداته

  :الشاعر قصيدتهكتب احلب  يف و 

َهرْ ُزوِري َشراييَن وتِيِهي في  الَورِيد األبـْ

ـــرْ األَخضَـ ؤادِ َق الفُ وْ ة فَـ وتـََبْخثِري ولَهانَ 

.11عبد الغين خشة، ويبقى العامل أسئليت، ص -1
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نَـ  يِني لُربع أْنَضـــــــرْ ُشدِّ :نِ يْ يَا ُحْلَوَة الَعيـْ

الُحّب الّسِعيِد األْكَبرنِ ال الَمْوُت يُْدنِيِني عَ 

1.ال األزراَء تـُْثِني َعزَِمِتي فتذَكِري...ال الّنارَ 

ألّن النفس حتتاج إىل حضن ) بحلالوطن والطبيعة، وا(قصائدهم إىل ذكر جلأ الشعراء يف 

الوطن، وطبيعة وكذلك احلب لتسد الفجوة اليت يعاين منها الشاعر والتعبري عن خلجات نفسه اجتاه 

وطنه أو حمبوبته، فيكتب نصوصًا يضع فيها رموزًا توهم القارئ بأنه يتغزل مبحبوبته ويكون يقصد 

ƢȀǴȇÂƘƫÂ�Ƣē ¦ǂǫ�®ËƾǠƬǳ�Ǧبذلك وطنه،  ȈǳƘƬǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǼǟ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨƫ�ȆȀǧ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ƢǷ¢.

اليت يتحدث فيها ويتغّزل "قضّية"يف نصه  رْ را نفس السياق كتب الشاعر باديس سكذلك يف

:بوطنه ووّسع يف اإلبداع انطالقاً منها يقول

ا َصِبَيةقتـُهَ شِ عَ 

َكُبرُت في َغراِمها

ا َقِضَيةَجعْلتـُهَ 

لِبْسُتهاةً مَ وتـُهْ 

يَدةصِ ا قَ بتـُهَ تَ كَ 

  ىُمْنتَـهَ دايًة وَ بِ 

2.يَرةا أمِ هَ تُـ َرَسمْ 

 .46ص  عبد الغين خشة، ويبقى العامل أسئليت،-1
.117، ص 2002، حنت على األمواج، رابطة اإلبداع، اجلزائر، ط رباديس سرا - 2
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يشكل الشاعر خطابه الشعري يف منح قصيدته اليت يتكلم عن وطنه بغرض غزيل وكأنه 

.يتحدث عن امرأة واستعماله يف القصيدة ملفردات تبعاً للتطّورات والتغّريات

كربت يف غرامها جعلتها (وأيضا ) عشقتها صبية: (يقولوهو حيكي عن عشقه لوطنه 

، حبيث يقلب األدوار ويقوم هو برتتيبها يف قلبه، أظهر الشاعر جتربته باستعماله للتقنيات )قضية

  .واألبيات احلديثة اليت مشلت املعجم الشعري هلذه الفرتة واخلروج بقصيدة متكاملة

حيدوش أن يكتب عن وطنه بلغة بسيطة ومن نفس املعجم الشعري اختار الشاعر أمحد 

:، يقول"كلمات وأشياء"موحية ذات دالالت عميقة حيكي فيها قصيدته 

!!!طنٍ ْن وَ عَ كِ ُث لَ حَ بْ أَ 

!!!يَرةزِ جَ 

  !!!ةؤَ لُ ؤْ لُ 

  !!!ناجَ رْ مُ 

  !!!اتَمَجارَ 

  !!!وزُكنُ 

1.نطَ وَ ِبالَ نـَْثىا أُ يَ 

خيرج الشاعر من عمقه ومن عدم االستقرار لريبط صلته الوطيدة باملرأة احلبيبة يف مدونته 

معتمداً وسائل مجالية القول فيستعني مبظاهر الطبيعة وكأنه ي حاول أن جيد مكاناً له يف دوامة ضياع 

 نفس الوقت يعيشها وهذه احلالة تتبلور لديه بتدهور وضعيته فيكتب بلغة ومفردات معروفة ولكنها يف

.32، ص 2009، اجلزائر، 1أمحد حيدوش، أنفاس الليل، دار األوطان، ط-1
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إخل، وكأنه يريد أن يلم مشله مع حبيبته ... أحبث عن وطن جزيرة: رامزة وغامضة فيقول عن تَوهانه

  .ويرمز لنفسه بأنه الوطن واالستقرار واخلري

وكذلك اختذ  الشاعر مصطفى دحية يف كتابته لنصه الشعري طريقة أخرى معتمد اً فيها على 

  :لغة يدرجها ضمن قصيدة فكتب

...ضُ ُم األرْ حِ تَ سْ ا تَ يمَ فِ وَ 

  ...يددِ ْن ُغوُدو الجَ وُم عَ يُ الغُ ُتْسِفرُ 

:سمالُهُ أْ رَ وَ (...)

ونِ ُـ الَكْربنَ ٌف مِ اطِ وَ عَ 

الَكْرتوننَ الٌم مِ أحْ 

:ى صْفَحِتهالَ عَ نٌ وَّ دَ مُ 

Made in USA.1

يف استعماله يكتب الشاعر قصيدته بلغة متعددة اخلدمات فيستثمر من خالهلا رصيده املعريف 

موظفاً مسرحية للكاتب اإليرلندي صمويل بيكيْت وهي مسرحية تسرد عبثية الوجود )ُغوُدو(لكلمة 

وفوضوية الواقع، فقدم صورة رمزية عن الواقع األليم يكشف عن سخطه واستهزاءه هلذا الواقع 

Madeابة التينية وخيتتم قصيدته بكت) الكرتون(و) فالكربون(مبفردات جديدة على اللغة الشعرية  in

USAتعين ُصنع يف الواليات املتحدة األمريكية وهو رمز بلغة أخرى ختلصه من الصمت.

.14-13، ص ص 2002، اجلزائر، 1مصطفى دحية، بالغات املاء، منشورات االختالف، ط-1

 - غودو"ينتظرنا شخصاً يدعى " إسرتاغون"و" فالدميري"عيان هي مسرحية تدول حول رجلني يد "ǶēƢȈƷ�ËŚǤȈǳ.
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مث يأيت ) بالدي، أحبك يا جزائر(من املالحظ يف القصائد أّن أكثر األلفاظ شيوعاً هو الوطن 

عشرين أي العشرية لفظ الليل الذي يوحي بالظالم اخلوف احلزن واألمل، وهي فرتة ما قبل القرن ال

السوداء جاءت بنماذج مأساوية مجّلت الواقع املعاش وهذه بعض الرتاكيب اليت وظفها الشعراء يف 

أرملة التساؤالت، مسوم العقارب تنوح على أطالل الذكريات، أعرب املوت إىل احلياة، ضاع (هذه الفرتة 

).يف زخم البالد، أي بالدي، أحبث لك عن وطن

وإمنا «: ¦ǂǏƢǻ�ƾǸŰ�¾ȂǬȇ��ǾƬȇƢǣ�ń¤�Ƣđ�ǲǐȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦Â�̈¦®ȋ¦�ƨǤǴǳجيعل الشاعر من 

الذي يهم الشاعر الوجداين قبل كل هو أن جيد اللفظ اليت تنسجم انسجامًا طبيعيا مع ما حيّس به 

.1»داخل أعماقه

    .ويبوح الشعراء بدواخلهم عرب اللفظ املشحون باألحاسيس والعواطف  

.317، ص 1985، 1حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط-1
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 :التناصاللغة وأشكال  - ثانيا

  :التناص اللغوي -1

إّن دراسة النصوص اإلبداعية وحتليلها خاصة انتقادها شغلت العديد من الباحثني واملفكرين، 

وذلك بعد ظهور العديد من املصطلحات النقدية اليت من خالهلا تتم عملية النقد، ومن أبرز هذه 

)جوليا كريستيفا، ريفاتري(أمثال املصطلحات التناص والذي تكلم عنه العديد من النقاد الباحثني 

، فتملكوا هذا املصطلح وأسهبوا فيه، )حممد بنيس وحممد مفتاح وعبد اهللا الغذامي(ومن النقاد العرب 

  .واختذوه كوسيلة متخصصة لنقد النصوص

لوراْنت وتودوروف وجريار جنيت وروالن بارث، :تطّور مفهوم التناص عند النقاد الغربيني عند

.ر التناص يف الوطن العريب على أيدي عرب كسعيد يقطني ونقاد آخرون سبق أن ذُِكرواوتواىل تطو 

تعددت تعاريف ومفاهيم ملصطلح التناص عند الغربيني والعرب، حبيث نعود ملعامجنا العربية 

:ونعّرف التناص لغةً 

قصى رفعه وأظهره، وفالٌن َنصَّ أي است:َنصَّ الشيء: جاء يف لسان العرب البن منظور

والرفع يعين اإلظهار . 1»َرفـََعهُ :مسألة عن الشيء حىت استخرج ما عنده ونّص احلديث يُنصُُّه َنّصاً 

.فتعّددت تعاريف التناص إال أن املعىن واحد

:التناص اصطالحاً -

ميثل « : أما اصطالحًا عرف التناص العديد من التعريفات نذكر منها تعريف نور الدين السد

حوارًا رابطًا احتادا تفاعًال بني نصني أو عدة نصوص ففي النص تلتقي عّدة نصوص التناص تبادًال،

.42ابن منظور، لسان العرب، مادة النص، دار املعارف، مصر، د ت، ص -1
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تتصارع، يُبِطل أحدمها مفعول اآلخر، تتساكن وتلتحم تتعالق، إذ ينجح النص يف استيعابه للنصوص 

.1»األخرى وتدمريها يف ذات الوقت إنه إثبات ونفي وتركيب

بية، ويف منتصف الستينات أدخلت الناقدة جوليا  أوىل النقاد أمهية ملوضوع السرقات األد

نال مصطلح التناص العديد من . Intertextualitéكريستيفا مصطلح التناص يف اللغة الفرنسية 

ذلك احلوار الواقع بني « : التعريفات واليت ختتلف يف كّل مرّة، فريى حبيب مونسي التناص أنه

بته ألن الكاتب ال يكتب انطالقا من عدم استعماله للغة الكتابات املختلفة اليت تقع قبل وأثناء كتا

مشرتكة تتقاطع فيها النصوص ال تعد وال حتصى تشكل حمفوظة الذي يؤسس ثقافته ويهذب ذوقه، 

وخيلق دراسة لسانه، ففي ذلك الزخم الطاغي من النصوص تتشكل ملكته مستفيدة من اجتهادات 

ظن أنه يبدع وجييد ألنه يغرتف من املشرتك العام للغة  سابقيه والكاتب حينها ال يكتب جديدًا وإن

.2»واألفكار واألذواق

يعّرف حبيب مونسي التناص على أنه استحضار الكاتب لنصوص قدمية أو حديثة بقيت 

�Â¢�ÅƢȈǟ¦Â�Å ¦ȂǇ�ƨƥƢƬǰǳ¦� ƢǼƯ¢�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦Â�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�́ ȂǐǼǳ¦�ǲǟƢǨƫ�Ä¢�ǽǂǰǧ�Ŀ�ƨǬǳƢǟ

  .بذلك تركيب نص أو نصوص مع كتابته الشعورياً حماوالً 

بأن كّل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات وكل نص هو « : ويقول الغذامي

.3»تشرب وحتويل نصوص أخرى

، دار هومة )حتليل اخلطاب الشعري والسردي(حتليل اخلطاب دراسة يف النقد العرب احلديث نور الدين السد، األسلوبية و -1

.96، د ط، ص 2للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ج
حبيب مونسي، فعل القراءة النشأة والتحّول، مقاربة تطبيقية يف قراءة القراءة عرب أعمال عبد امللك مرتاض، منشورات دار -2

.194، ص 2002/2001الغرب، ط 
.96نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص -3
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�ǺǷ�ƨȈƟƢǈǨȈǈǧ�ƨƷȂǳ�Ǻǟ�°̈ƢƦǟ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�´ ƢǼƬǳ¦�¿ȂȀǨŭ�ǶȀǨȇǂǠƫ�Ŀ�®ƢǬǼǳ¦�ǪǨƬȇ

.القاً من هذه النصوص احملفوظة سابقااالقتباسات وكتابات خمتلفة ويكتب الكاتب انط

إمنا هي أبناء وحفيدات لنصوص أخرى سابقة « : أما أمحد معداوي يرى أن التناص

.1»عليها

التناص، االنزياح، : أفرز مفهوم التناص يف النقد العريب القدمي عدة إشكاالت لبعض الكلمات

دة تسميات كاالقتباس، النسخ، أو كتابة نص على نص، حيث أشار عبد القاهر اجلرجاين إىل ع

ƨǫǂǈǳ¦��¾ƢƸƬǻȏ¦��±ƢĐ¦��ǾȈƦǌƬǳ¦��śǸǔƬǳ¦��®ƢȀǌƬǇȏ¦.

  :التناص مع القرآن الكريم -2

ضّمن الشعراء القرآن الكرمي يف قصائدهم ألنه النبع الصايف، وسنام البالغة والفصاحة والبيان، 

. والتثبيت ما يريد الكاتب أن يقصدهمما يغدق النص أو اخلطاب الشعري بعدًا يف التأمل والتأكيد 

  .والتناص القرآين هو استشهاد بوضوح وشرعية

التناص إعالٌء من شأن البيان ودرٌب من دروب البالغة تزين « : يرى حممد صادق عبد العال

به صفحات الكاتب ويظهر العمق الثقايف واملسكوت عنه من ثقافة املبدع يتحقق منها القارئ وفيه 

وربط بني مشتقات اإلبداع فال يوجد نص وليد الساعة فهو ... تن السرد ومناهج احلكمةإظهاٌر ملفا

.2»موروٌث رغم أنف كاتبه وإن أبدع فيه وزخرفه

يعترب الكاتب أو الشاعر تضمني القرآن الكرمي يف إبداعاته على أنه املكّون اجلوهري يعتمده 

.ليعطي عمقاً للنص وتوسيع معىن القصيدة

.88، ص 1993، دار اآلفاق، املغرب، 1أمحد معداوي، أزمة احلداثة يف الشعر العريب، ط-1
www.alukah.netحممد صادق عبد العال، التناص من دواعي البيان -2
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عن أمهية التناص مع القرآن الكرمي هناك ما ذكرت هادية ساملي نوعان من  وعن احلديث

بني البسملة واالستعاذة وبني اسم : تناص داخلي بني مكّونات النص« : التناص يف القرآن الكرمي

السور ومتنها والفواتح واخلوامت وبني السور ذات املوضوع الواحد، أما التناص اخلارجي كامن يف عالقة 

.1»ن بالواقع العقدي واألديب وبينه وبني النصوص املقدسة والنصوص البشرية من نثر وشعرالقرآ

وثَّق الشعراء اجلزائريون يف قصائدهم القرآن الكرمي، حبيث استند الشاعر مفدي زكريا كثريًا يف 

Ƣǯ�Ŗǳ¦�ǺƄ¦�̈ŗǧ�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ŃƢǠŭ�ǾƼȈǇǂƫÂ�ǪȈǸǠƫ�ƨȈǤƥ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǽ°ƢǠǋ¢�Ƣđ�ǂŤ�ƪ ǻ

:البالد، من أشعاره يف ليلة نوفمرب

ِف َشْهرِ وأْلَقى الِستـَاَر َعلى ألْ ــْدرِ تـــأّذَن رَبُـــَك لـَيـْلـَة الـــقَ 

!وقَاَل لــُه الرَُّب أْمُرَك أْمِري!أْمُرَك رَبِّي:بُ عْ فـََقاَل لُه الشَّ 

اْجتَـَرَحْت ِمْن ِخداٍع وَمْكرِ ِبَماوَكاَن الِقَصاْص فـََرْنسا العُجوزُ 

!وُكْنــــَت نوَفْمبَـُر َمْطَلَع َفْجرِ     ـاةنُوَفْمبَـُر َغيـَّْرَت َمْجَرى الَحيَـ 

فُقْمـــــَنا ُنضاِهي َصَحابََة َبْدرِ وذَكـَْرتَـَنا ِفي الَجــَزائِِر بَــْدرَا

َشَغْلَنا الَوَرى وَمْألنَا الُدنَا

  ةكالصَّــــــالَ ِبِشْعِر نـَُرتـُِّلُه  

2.َتسابِيُحُه ِمْن َحَنايَا الَجزاِئرْ 

وصف مفدي زكريا التناص القرآين من سورة القدر، فجعله خطاب وشبه ليلة القدر وهي ليلة 

خري للمسلمني بليلة الفاتح من نوفمرب ليلة اندالع الثورة العظيمة حيث تتنزل املالئكة بالرمحات حىت 

www.alquran.ma، التناص يف القرآن ).نيةباحثة يف الدراسات القرآ(هادية ساملي  - 1

.56، ص2009إلياذة اجلزائر، دار املختار، اجلزائر، مفدي زكريا، -2
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�Ȃǿ�ǂƴǨǳ¦Â��ǂƴǨǳ¦�ǞǴǘǷ�©Ƣȇȉ¦�śƥ�ȆǴƻ¦®�́ ƢǼƫ�ȂǿÂ��¿ȂǴǜŭ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǞǴǘȇ�°ƢĔÂ�°Ȃǻ

َلِة اْلَقْدرِ ﴿إ قال اهللا تعاىل :الكرمية ألنه استحضر بعض نصوص اآليات الكرمية َزْلَناُه ِفي لَيـْ )1(نَّا أَنـْ

َلُة اْلَقْدرِ  ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ )2(َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ َلُة اْلَقْدِر َخيـْ 1.﴾لَيـْ

وليلة الفاتح من نوفمرب هي ليلة ختلص الشعب على اخلوف والكسل والضعف خري من عدة 

  .سنوات على اجلزائر

واظب الشاعر اجلزائري على تضمني القرآن الكرمي يف قصائده، ومن مناذج التناص القرآين 

  :عند الشاعر يوسف وغليسي يف قصيدته يقول

َزَل الَشْوُق زِْلزالَهُ إَذا زَلْ 

...وأْخَرَج قـَْلِبي أثـْقـَاَلهُ 

:وقَاَل الُمِحبُــــــــــونَ 

َمــا لَـُه؟...َماَلُهَمــا؟

َهلـــــُُموا...َهـلـُُموا

2.لَِنْسَمــــع أخَبارَهُ 

َوَأْخَرَجِت )1(ِإَذا زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلَزاَلَها ﴿لقوله عز وجل: هو اقتباس من سورة الزلزلة

َقاَلَها اْألَْرُض  ْنَساُن َما َلَها )2(أَثـْ .3﴾ )4(يـَْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَبارََها )3(َوقَاَل اْإلِ

.3-2-1سورة القدر، اآلية -1
.25، ص 1995يوسف وغليسي، أوجاع الصفصافة يف مواسم اإلعصار، إيداع للنشر، قسنطينة، -2
 .4إىل  1سورة الزلزلة، اآليات من -3
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�ƢǨǛȂǷ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǾƬǳƢƷ�Ǻǟ�ƶȈǓȂƬǳ¦Â�ŚƦǠƬǴǳ��¾¦ǄǳǄǳƢƥ�ƢđƢǏ¢�ƢǷÂ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǾƬǳƢƷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƦǌȇ

زِلزاله وأخرج قليب إذا زلزل الشوُق (يف حواريته، حيث يبد أ قصيدته  الرتاث الديين على شكل اقتباس

، إذ أنه يشّبه نفسه حبالة األرض اليت حتمل األثقال وقلبه الذي حيمل الشوق وحياوره احملبون ما )أثقاله

.هلما؟ ما له حيكي عن شوقه ولوعته، إذ أنّه إذا انفجر وتكّلم وكأنّه سوف يزلزل قلبه وقلب احملبوب

ظومة، شيئا من القرآن أو احلديث عن وجه ال يشعر أن ُيضمِّن املتكلم منثورة أو من«واالقتباس هو 

.1»بأنه منهما

ولعل الشاعر لفظ قصيدته مبنطوق القرآن الكرمي وهو منبع صادق حيمل من خالله الشاعر 

على شكل وتركيب لغوي لتأكيد صدق وحقيقة ما حيّس به ولرمبا يوظف الشاعر التناص القرآين 

.ألنّه النبع الصايف ملهم الشعراءلصورة بالغية اليت ال تضاهيها صورة 

�À¦ȂǼǟ�ƪ Ţ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ƨƴȈǠǻ�ƨƸȈƦǏ�ƢȀũ¦�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�̈ǂǟƢǋ�ƪ ǨǛÂÂ''يف '' رباطة جأش

�ƢĔ¦Ȃȇ®''استعملت التناص القرآين''ما مل أبح به لكم ،:

يس نْظَرتِنا الواِحَدةَعَالم تـَْنُكُرِني الِجهاُت ِبَمقايِ 

يقاً ِلسْبٍع ِعـجافٍ ر أالم أَظَل طَ 

لـــُـقــــْيا ُهناكَ الَلْهَفُة ٍنيُتطاِردُ 

ِعْنَد حاَفِة الَصْرَخِة الواِعَدة

ِلَسْبٍع ِعــــــــجافٍ 

2.ةِغرَ ة الفاشَ هْ أُلوُك َهَباَء الـــدَ 

.416، ص 2أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان، منشورات دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط-1
.43، ص 2012يحة نعيجة، ما مل أبح به لكم، منشورات الفضاء احلّر، لص - 2
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يُق ﴿: استثمرت الشاعرة مفردات القرآن الكرمي اليت وردت يف قوله تعاىل يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ

َسْبِع بـََقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي َأْفِتَنا ِفي 

األرض ال خري : رقيق ونصال عجاف والعجفاء:، أْعَجف1﴾َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ 

.2»فيها

�ƢŮ�µتكتب مفردة لسبع عجاف لتفصح عن ما يساوق ذ ǂǠƬƫ�Ŗǳ¦�ǺǿȂǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬǳƢƷ�Â¢�Ƣē¦

لعلها بذلك ترمي إىل عمق احلالة وختتزل منها الكالم ليصل إىل املتلقي بأيسر الُسبل وضمنت هذه 

ƢƷȂƬǈǷ�©ȏȏ®�ǲǸŹ�ÅƢǨǫȂǷ�ƺËǇǂÉƫ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢĔƘǯÂ�śƫǂǷ�Ƣǿǂǯǀƥ�ƪ̈�" لسبع عجاف"العبارة  ǷƢǫ�Ŗǳ¦Â

.حتّل حمّل نصٍّ كاملمن القرآن الكرمي وقوة اللفظة اليت 

أما الشاعرة نادية نواصر ركزت على رسالة أرادت أن يلتقطها القارئ بطريقتها وهي التناص 

  ":غىن يل وطين يف سهوب الرئة"القرآين واالستعانة به لتقول يف قصيدة 

  يناِدمِ للقَ نَ مَ علَّــَم الــزَ بَكْيُت على َوَطنٍ 

أْدَخل الِظلَّ إلْيه رََمْوُه، َبَكْيُت على وَطٍن 

ُبه بالَرفاهـعْ شَ ِمْن ُهَوة الِظل كْي يْحَتِرقَ 

َبَكْيُت على وَطنٍ 

رٍ قاَل للنَّا

الماً ي بْرداً وسَ يَا نَاُر ُكونِ 

3...داَء احترقَ ا أْن أَتمَّ النِّ مَ وَ 

.46سورة يوسف، اآلية -1

..843فريوز األبدي، ص: قاموس احمليط - 2
 .33ص  ،2006منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، عنابة، األنثى األخرى،نادية نواصر، أشياء-3
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من قصة لسيدنا إبراهيم عليه السالم الذي أمر اهللا فيها بأن تكون بردًا وسالمًا على سّيدنا 

قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا َآِلَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم ﴿: إبراهيم بذلك بتحطيمه األصنام، قال سبحانه وتعاىل

َراِهيَم )68(فَاِعِليَن  َوَأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم )69(قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـْ

.1﴾اْألَْخَسرِينَ 

الشاعرة من خالل تناصها القرآين أن تكون النار بردًا وسالما على وطنها الذي تطلب 

�Ƥ)بكيتُ (أضرمت فيه النار قائلة  Ǡǌǳ¦�¦ǀŮ�̈ǄƴǠǷ�ª ƾŢ�À¢�ǞǫȂƬƫ�ƢËĔƘǯÂ��śƫǂǷ�Ƣē®®°�ƨǸǴǯ�ȆǿÂ

ن املسكني الضعيف، مثل معجزة سيدنا إبراهيم عليه السالم الذي مل يلسعه هليب النار الباردة، وما إ

من أهم الوسائل املنتجة للدالالت، فهو «: انتهت من دعائها التهمت النار هذا الشعب وأحرقته

معني ال ينضب مبا حيتويه من قصص وعرب وأحداث، كيف ال وهو كالم اهللا املعجز، حيث نرى 

 الكثري من الشعراء يتكئون على مفرداته ومعانيه ويقتبسون من آياته ليعكسوا مدى ما يشعرون به

.2»اجتاه أحداث وقضايا العصور اليت يعيشون فيها

، "الطفل املصري"يف تناص قرآين آخر يكتب الشاعر عّز الدين ميهويب جلأ إليه يف قصيدته 

  :يكتب

ارِهِ عَ ِسرِّ أشْ نْ عَ ارُ عَ األشْ هُ تْ لَ أَ َما سَ دَ نْ عِ 

ةً مَ جْ نَ ْم أُكنْ ا لَ ذَ إِ :الَ قَ فَـ 

َشاِف الَمدارِ تِ اكْ َتِفي بِ أكْ 

الُحبِّ نِ عَ اءُ الِنسَ هُ تْ لَ أَ ا سَ مَ دَ نْ عِ 

).70، 69، 68(سورة األنبياء، اآليات -1

-1431، حامت عبد احلميد حممد املبحوح، اجلامعة اإلسالمية، غزة )رسالة ماجستري(التناص يف ديوان ألجل غزة، -2

.64، ص 2010
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نَـ َض عَ مَ أغْ  ارِ صَ تِ االنْ ةِ وَ هْ ي شَ فِ َقْصنَ رْ يَـ وَ ْيهْ يـْ

طَْعَن أْيِديُهنَّ قْ يَـ اءِ ا للنِّسَ يَ 

1.ا ال يـََرى أيَّ شيءٍ مَ دَ نْ عَ 

يا (استلهم الشاعر من القرآن الكرمي قصة سيدنا يوسف عليه السالم، فعندما يلحظ عبارة 

فـََلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ ﴿: لقوله تعاىلمباشرة نتذكر سورة يوسف عليه السالم ) لنساء قطعن أيديهن

َنُه َأْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً َوَآَتْت ُكلَّ  يًنا َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّا رَأَيـْ ُهنَّ ِسكِّ َواِحَدٍة ِمنـْ

.2﴾َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن َحاَش لِلَِّه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرِيمٌ 

دون اقتباس نص وامتص إذا أمعنا التأمل يف أبيات القصيدة ندرك أّن الشاعر وظف فنيًا 

لقوله  هو تناص إشاري من اآلية) فقال إذا مل أكن جنمة: (إشاريًا ودالليًا من سورة يوسف يف مقطع

تـُُهْم ِلي ﴿ تعاىل ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْ

.3﴾َساِجِدينَ 

إشارة أخرى عن سيدنا يوسف يف مقطع اكتفى باكتشاف املدار أي جمريات احلديث، هي 

وكذلك يف مقطع عندما سألته النساء عن احلب ويأيت ليقتبس ويتناص من القرآن الكرمي يف مجلة 

وهذا اجللل القرآين ينمو يف نفس الشاعر الذي يستثمره الشاعر ليضفي على " يقطعن أيديهنّ "

  .والداللة اجلماليةقصيدته التدفق 

  :التناص األدبي -3

إّن التناص تشابٌك لنصوٍص سابقة عصرية واستحضار نصوص أو معاين أو أفكار كانت قد 

أثارت إعجاب الشاعر يف وقت من األوقات، فيقوم الشاعر بنسجها ملسايرة حركة التطوير، وكذا 

 .11ص ، 2008مؤسسة أصالة لإلنتاج اإلعالمي والفين، اجلزائر، ئكة، عز الدين ميهويب، أسفار املال-1

.31سورة يوسف، اآلية -2
.04سورة يوسف، اآلية -3
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تناص من نصوص أدبية سواءاً خدمة لقصيدته، فلجأ الشاعر اجلزائري إىل التناص األدبني وهو

.أكانت شعرية، عصرية، قدمية أو نثرية عربية أم أجنبية

:جلأ الشاعر يوسف شقرة إىل هذا التناص األديب يف نّصه

ُتَخلُِّد ُحبِّيقٍ ولـَـــْوَحُة ِعــــشْ َمْجــٌد وِعــزْ ــرِ ائِـ زَ ِبالُد الجَ 

َلْو َخيـَُّروِني عَ  َلُقْلُت الجزائُِر ُروِحي وَدرِْبيِن الُعْمِر أنْـتَ فـَ

وأذُْكر إنِّي َشهـــيٌد بِــــــُحبِّيُصـــْبحِ ــلَّ أسِبُح باْسِمـــَك كُ 

1.لَــبِّيراِني أُ ي ًكّل ِذْكرى تَ فِ وَ ِك أنِيُب وُكـلـّـــــِي اْعِتزازٌ يْ إلَ 

الوجدانية والوطنية اليت استلهم الشاعر قصيدته الذي يذكر فيها حّبه للجزائر وإثبات العالقة 

بينه وبني وطنه، وهي ظاهرة بارزة عند الشعراء اجلزائريني، ويتناص بذلك من قصيدة الشاعر مفدي 

  :زكريا حني يقول عن وطنه هو أيضا

الَم ِلَقْلِبيويَا َمْن َحَملَــــْت السَّ َجَزائِـــــُر يَـــا لَــــِحكايَة ُحبِّي

ياَء ْبَدْرِبيت الضِّ ويَا َمْن أْشَعلْ ِبُروِحيويَا مْن َسَكنَت الجمالَ 

ريَق ِلَربِّيـُت الطَّ ا إْن َعرفْ مَ وَ ِديـنــِيفَلْوالَ َجماُلِك ما َصحَّ 

2.لِبيأُ كَ لِ ا َســــــــــِمْعُت بذَ وإمَّ تـــُــِك شـــعَّ َكيانِـــيرْ ا ذَكَ مَ إِ وَ 

منها  ويسمى هذا النوع من التناص بالتناص جلأ يوسف شقرة إىل قصيدة مفدي زكريا لينهل 

الظاهري أو الشعوري، ألنه ويف صدد كتابته هلذه القصيدة كان واعيًا يف حلظة تضمينه نصًا يف نصه، 

د الشاعر يوسف شقرة تقريبا نفس أور والقصيدتان تتكلمان عن نفس املوضوع عن اجلزائر، ف

  ).يبدريب، أل(الكلمات يف قصيدته 

.119-118، ص ص 2007يوسف شقرة، مدارات، سنة -1
.21، ص 1992، 2مفدي زكريا، إلياذة اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط-2
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ذا الشاعر وّظف نفس املفردات واليت مل تكن مقصودة لنفس الفكرة وإمنا  والالفت أن ه

إذ أصبحت اإلنتاجية الشعرية املعاصرة متثل يف أغلبها «كانت لبنة أساسية من لبنات بنائه الفين 

Ãǂƻ¢�ÅƢǻƢȈƷ¢�ȆǴƳÂ�ÅƢǻƢȈƷ¢�ȆǨƻ�ǲǰǋ�Ŀ�ƨŻƾǬǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�©ƢǟȂǸĐ�̈®ƢǠƬǇ¦�ƨȈǴǸǟ«1.

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�Ƣȇǂǯ±�ÄƾǨǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǺǷ�́ وغري بعيد عن املاضي ƢǼƬƥ�ǂǸǟ�śǼƷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¿ȂǬƫ

  :وتقول" إلياذة احلنني"

اتْ ائِنَ ي الكَ اِهللا فِ ةَ ـــَّ ا ُحجيَ وَ اتِ َلَع المْعِجزَ طْ زائُر يَا مَ جَ 

اِت؟مَ سَ ي القَ ُف فِ رِ غْ ِك يَـ نُ زْ حُ وَ ُة َدْمـعٌ يلَ مِ وُن الجَ يُ ا العُ اذَ مَ لِ 

  اة؟يَ حَ لْ لِ ثٌ عَ بْـ ى مَ ــرَ يِك الثـَّ فِ وَ اكِ ألُ فَ مْ َت يَ وْ ى المَ رَ ا أَ اذَ مَ لِ 

2.اتِ دَ ـــالِ الخَ نَ ِت مِ ُر أنْـ ائِ زَ جَ ي الُدُموَع بَجْفِنيُر لمِّ ائِ زَ جَ 

تتناص الشاعرة مع نص الغائب للشاعر مفدي زكريا وهي متزج نصوصا غائبة مع نصها 

©ǀƻ¢�Ʈ ȈƷ�śǟȂǻ�śƥ� ƢǈǨȈǈǨƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔƘǯÂ�ǂǓƢū¦  البيت األول للشاعر مفدي زكريا كما هو

��́ ƢǼƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ƢȀǷȐǯ�ǺǷ�ǾƬǴƫ�Ŗǳ¦�ǂǘǇȋ¦�ƪ ƳǄǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�¿Ƣƫ�́ ƢǼƫ�ȂǿÂ�ÀƢǐǬǻ�Â¢�̈®Ƣȇ±�ÀÂ®

  :وهي مأخوذة من قصيدة الشاعر) الكائنات، القسمات، احلياة(كلمة آخر القافية 

فــي الكائِناتْ ا ُحـــجَّة اِهللا يَ وَ ْعِجزاتِ َلَع المُ طْ ائُر يَا مَ زَ جَ 

اتِ مَ ِك الَقسَ احِ الضَّ هُ هَ جْ ا وَ يَ وَ ِضهِ رْ ي أَ َمة الرَِّب فِ سْ ويَا بَ 

3.اةِ يَ ــــروع الحَ بِـ وِّ مُ ي السُ انِ عَ مَ     ــاقَ ا النـَّ يـــهَ ّث فِ بَ صةً يَا قِ وَ 

.118مباركي، التناص ومجاليته يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص مجال  - 1

.71، ص 2010حنني عمر، باب اجلنة، هيئة أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، -2
 .5ص  ، 2طمفدي زكريا، إلياذة اجلزائر،-3
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�Ʈ ƦȈǳ�ĺ®ȋ¦�ǎ Ǽǳ¦� ƢǼǣ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�śǠƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�ËƾǠȇ�ĺ®ȋ¦�́ ƢǼƬǳ¦

  .عربها اخللفية املعرفية ورفع مستوى اللغة وصياغتها بروح عصرية جديدة

ويوّظف الشاعر مشري خليفة يف قصيدته تناص أديب من النص القدمي جداً، فيكتب يف 

:قصيدته قائالً 

:وِ حْ ا النَّ ذَ ى هَ لَ عَ ةِ ايَ وَ َمَطْر الغِ 

انِ صَ الحِ لَ ثْ ُد مِ نُبُض الَجسَ يَ 

ِمَكرٍّ ِمفرٍّ 

ي،انِ رَ يَـ دَ حَ أَ الَ 

ادُ ا الَرمَ هَ 

اءَ يَ شْ ي األَ مِ عْ يَـ 

1.كِ الَ إِ وحَ ُوضُ الَ 

يضع الشاعر تناصًا مباشرا مع بيت المرئ القيس من حيث األلفاظ واملعىن وهو يصف 

حصان عنرتة بن شداد، ولعل الشاعر يشبه حالته حبالة احلصان الذي يهاجم ويهرب ويتقدم ومدبر 

استفاد من جتربته الشعرية ويتناص مع نص قدمي لعله يف ذلك يكشف عن ومرتدد حيث أن الشاعر 

مدى استيعابه هذه التقنيات واآلليات وإيرادها يف نصه من خالل استدعاء لنص كتب يف عصر 

  .جاهلي وإسقاطه ضمن جتربة شعرية جديدة من خالل التناص الذي يعترب املعرب لتلك احلقبة

.12، اجلزائر، ص 1، ط2002مشري خليفة، سني، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، -1
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:التناص األسطوري-4

األساطري مصدر إهلام الشاعر وكذلك املفّعل القصيدة عرب العصور من خالل ربط تعترب 

ومعالقة العامل القدمي باجلديد من خالل استثمار شخصيات وقصص خرافية تنطق عن موقف فكري 

: أو سياسي أو اجتماعي واستحضار نصوص سابقة وما بثها بطريقة عصرية حتمل دالالت جديدة

ل السحرية للكلمات يف تناوهلا بني التصريح والتلميح وبني الداللة واإلشارة تقنيات استخدام الظال«

مبعىن آخر أخذ الشعر عن األسطورة كيف ميكن أن تقول دون أن تقول، أن نشبعك باملعىن دون أن 

يتخذ الشاعر األسطورة كتقنية للتلميح عن قصة أو شخصية عظيمة يف . 1»تقدم معىن حمددًا ودقيقاً 

  .ز من رموز هذه األسطورة اليت بدورها حتكي جمريات القصة دون تعبتوظيف رم

اختار الشاعر عبد احلق مواقي يف قصيدته إىل أسطورة قدمية لتلميح وتأليف طريقة جديدة 

  :داللة أخرى هلذه األسطورة حيث يقول يف قصيدته

اِت الَقَمرِ حَ فَ ى صَ لَ جِّْل عَ سَ 

اُت الِبدايَاِت،ظَ حَ لَ 

هايَاتِ ْرُد النِّ سَ عْشتارُ لِ وَ 

ايَاتَ هَ  نِ َال وَ 

  اانـَهَ ْشتاُر زَمَ عِ يَن وَدَعْت حِ 

  اُحُلمَ تْ ارَ صَ وَ نِ يْ تَـ اعَ سَ تْ امَ نَ وَ 

...

  امانِنَ زَ دَ يِّ ا سَ ِسيزيُف يَ 

سِ األمْ نَ مِ رَ ثَـ كَ َم أَ وْ اُر اليَـ تَ شْ عِ تْ كَ بَ 

.95، ص 2005، 24حسني مزدور، توظيف املضمون األسطوري يف الشعر اجلزائري، جملة التبيني اجلاحظية، ع -1
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وحِ تُ فْ ى المَ دَ ا المَ ذَ ي هَ فِ 

1.انِ يَ سْ النِّ وَ تِ وْ المَ امَ أمَ 

لعل أهم ما لفت انتباهنا هو ذكر أسطورتني مها عشتار وهي رمز األنوثة واخلصوبة وسيزيف 

ي وذلك للتأثري على أفق املتوقع عند القارئ ويشكل بؤرته الداللية عن مقصد درمز العذاب األب

للتعبري عن الشاعر عرب قضيتني وأسطورتني متثالن جزءًا من الرتاث الثقايف وتارخيها والتكلم بامسيهما 

�ǾƬƥǂš �ǺǷ±�Ǻǟ�ËŐǠȇ�ǾǴǠš �śũ¦�ȄǟƾƬǇƢǧ�ǂǟƢǌǳ¦�ǽ¦ǂȇ�Ǟǫ¦Â�Ǻǟ�ƢǸđ�Ǧ ǌǰȇ�ƨƦǯǂǷ�̈ǂǏƢǠǷ�ƢȇƢǔǫ

  .املعاصرة

كما اعتمد الشاعر نور الدين درويش يف قصيدته على خلفيات أسطورية متعددة ملوضوعه، 

  :يقول

اقِ قَ الزَّ بِ اهِ يَ غَ نْ مِ ينَ جِ ارِ اساً خَ ُت نَ يْ أَ رَ 

اقِ رَ العِ ةَ ايَ رَ ينَ لِ امِ حَ ينَ طِ اخِ سَ ينَ ُمَنِددِ 

بْ رَ عَ لْ ُد لِ جْ المَ 

اقِ رَ العِ ُقدِس وَ لْ لِ 

انُ وفَ الطُ لَ غَ وَ ا تَـ مَ ينَ حِ وَ 

ادِ دَ غْ ي بَـ فِ ادُ دَ غْ بَـ تْ طَّ رَ فَـ وَ 

ادْ بَ دِ نْ سِ اتِ رَ الفُ ةُ ينَ فِ سَ تْ لَ عَ تَـ ابْـ وَ 

احُ بَ صْ المِ أَ فَ طَ انْ وَ 

2.ادْ زَ رَ هْ شَ احُ بَ الصَّ كَ رَ دْ أَ وَ 

.40-39، ص ص 2000عبد احلق مواقي، أقبية الروح، دار اهلدى، اجلزائر، -1
.50، ص 2004، 1نور الدين درويش، البذرة واللهب، دار أمواج للنشر، سكيكدة، ط-2
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حاول الشاعر من خالل استدعاء العديد من األمساء التارخيية واألسطورية بطريقة مباشرة وغري 

العراق والقدس بغداد، أما التناص األسطوري فوظف قصة بطريقة : مباشرة فبدأ باألمساء التارخيية وهي

:الطوفان، قال تعاىلغري مباشرة هي قصة سيدنا نوح عليه السالم الطوفان يف استعماله حينما توغل 

َلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ  ﴿ َوِقيَل يَا َأْرُض ابـْ

، لعل الشاعر أراد توظيف التناص الديين القرآين بطريقة غري مباشرة 1﴾َوِقيَل بـُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 

كب العديد من األساطري يف هذه الفكرة والقصة اليت يريد الشاعر توصيلها وملح بشخصيات ور 

أسطورية كسندباد وهو الفين هاوي البحار واملغامرات والذي ابتلعه الطوفان، وختم إىل توظيف 

أسطورة شهرزاد ويكون بذلك أخذ من كل قصة رمز يلمح إىل قضية العرب اليت سوف ترى النور يف 

  .صده الشاعر يف قوله وأدرك الصباح شهرزادما ق

تعترب األساطري مصدر إهلام الشاعر ويعتربه املفعل يف القصيدة عرب العصور وربط ومعاجلة 

العامل القدمي باجلديد من خالل استثمار شخصيات وصور أسطورية وذلك الستلهام من شخصيات 

اعي حيث يلجأ الشاعر إىل عاشت يف قرون مضت تنطق عن موقف فكري أو سياسي أو اجتم

.توظيف األسطورة ليُتم جتربته الشعرية

�ŕƷ�Â¢�ǾƫƾȈǐǫ�ƨǧǂƻǄǳ�ƢǷ¤�ǾǏȂǐǻ�Ŀ�ƢȀǼǸǓÂ�ƢēƢǧƢǬƯ�» ȐƬƻƢƥ�̈°ȂǘǇȋ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǀţ¦

  .يتقمص دورها

حيث يقوم الشاعر عيد احلق مواقي إىل العودة إىل الطقوس األولية ومزج بني وجهني ورمزين 

  :ايف قصيدته فيقول فيه

اُت الِبدايَاِت،ظَ حَ لَ 

ايَاتِ هَ ْرُد النِ ار سَ ْشتَ عِ لِ وَ 

ايَاتهَ نَـ الَ وَ 

.44ود، اآلية سورة ه - 1
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  اانـَهَ اُر زَمَ ْشتَ َدَعْت عِ يَن وَ حِ 

  اُحُلمَ تْ ارَ صَ وَ نِ يْ تَـ اعَ سَ تْ امَ نَ وَ 

...

  اانِنَ مَ زَ دَ يِّ ا سَ ِسيزيُف يَ 

سِ مْ األَ نَ مِ رَ ثَـ كْ َم أَ وْ اُر اليَـ تَ شْ عِ تْ كَ بَ 

.................

الً اتِ قَ عاً جَ ا وَ نَ نَـ يْـ اُق بَـ نَ العِ انَ كَ 

1.يتِ دَ يِّ اُر سَ تَ شْ عِ 

وّثق الشاعر يف قصيدته أسطورتني تكشفان عن مضمون مشكلة عصره مستفيدًا من تناص 

فكري ووظيفي وبنائي اختزهلا يف عشتار وهي رمز اخلصوبة والنماء واألمل وسيزيف رمز العذاب 

استند الشاعر على أمسائها وقصصهما ليكشف فيها عن األبدي مها شخصيتان من زمن سحيق 

  .التناقضات واحلاالت الشعورية املبهمة النابعة عن حاجته

  :التناص الصوفي -5

ويف ظل البحث املتجدد خلوض جتربة شعرية جديدة، فّضل بعض الشعراء اختيار تقنيات 

الروحاين، حيث نلمس فيه النقاء خمتلفة للتعبري عن هذه التجربة، فمنهم من جلأ إىل التناص الصويف

�ń¤�Ƣđ�±ƢƬŸ�Ŗǳ¦�ǾƫȐǷƘƫÂ�ÄǂǰǨǳ¦�ǽ¦ȂƬǈǷ�Ǻǟ�Ƣđ�ËŐǠȈǳ�ƨȇƢǼǠƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀȈǬƬǼȇ�©ƢǸǴǯ�Ŀ� ƢǨǐǳ¦Â

¾ȂǬȈǧ�ƨǬǴǘŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�² ȂǴǧ�ǂǔƻȋ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�ǪǴǘŭ¦�ŃƢǠǳ¦:

بَ ائِ حَ السَ ضُ تَ قْـ اَ قِ رْ البَـ كَ   انَ أَ ا ذَ هَ 

  ىدَ المَ اتِ ارَ سَ كِ انْ قَ وْ حاً فَـ نِ رَ تَـ ي مُ تِ لَ عْ شُ دُ وقِ أُ مَ ثُ 

.41-40-39عبد احلق مواقي، أقبية الروح، دار اهلدى، اجلزائر، ص ص -1
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...................

مْ هُ إنـَّ اءَ بَ رَ وا الغُ مُ لِ ظْ تَ الَ 

  ...يارِ حَ الصَ وَ ةِ يضَ رِ المَ ضِ رْ األَ فيِ اهللاِ ورَ ذُ بُ 

وتُ مُ أَ وْ أَ .....ضُ ومِ أُ قِ رْ بَـ الْ ا كَ نَ ا أَ هَ 

ةً يَ اهِ زَ اءُ قَ نْـ العَ جَ رُ خْ تَ يْ كَ 

وتِ يُ البُـ وَ بِ اكِ وَ الكَ حِ طْ سَ  ىلَ عَ 

...............

وتُ نُ ي القُ نِ مَ اهَ دَ وَ 

حاً ُصبْ نْ كُ يَ مْ ي لَ تِ الَ صَ تْ لَ طُ بَ 

ةً رَ مَ سَ مْ ي شَ دِ يَ تُ سْ مَ غَ 

...................

1.ةالُمَحبَـرَ اتِ مَ هَ مْ هَ نْ ي مِ شِ تَ نْ ى يَـ ارَ كَ السُّ ادَ شَ نْ إِ 

اهللا، الربق، املوت، الكواكب، (القرآن الكرمي متمثلة يف استحضر الشاعر كلمات تناصها من 

وهي مصطلحات ضمنية يلجأ إليها الشاعر لريتقي بلغته وجيعلها عميقة، ويكون )القنوت، السكر

بذلك قد خاض الشاعر جتربة الصوفية وجتربة الكتابة باللغة الصوفية حماوًال الكشف عن التجربة بشىت 

  .األشكال واألنواع

تصّوف عنصر مهم من عناصر التجربة الشعرية، نشأ الشاعر عمارة بومجعة أن يوّسع كون ال

:ويعّمق يف قصيدته لالبتعاد عن الوضع احلاصل كتب قصيدته بعنوان ألوان فيقول

.83-82، ص ص 2002، 1األخضر فلوس، عراجني احلنني، احتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، ط-1
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انُ وَ األلْ نُ طِ وْ تَـ سْ تَ 

لِ وَ دْ جَ نْ مِ ةِ عَ الِ الطَ وفِ رُ الحُ ةَ امَ شَ 

  اهَ ئِ يْ فَـ نْ مِ بُ رُ شْ تَ 

وسِ مُ الشُّ وَ ةِ شَ هْ الدَّ قَ بَ عَ 

بِ عْ الرُّ بِ نِ تَ فْ المُ قِ رْ البَـ دَ سَ جَ لُ خُ دْ تَ وَ 

يحِ ي الرِّ ل فِ بِ رْ تَـ سْ المُ هَ لَ لوَ ا لُ خُ دْ تَ 

ضَ رْ األَ احُ تَ جْ تَ 

1.مِ هْ ي الوَ فِ ةِ دَ مَ المُ افِ رَ األطْ وَ 

�ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ǾƬƥǂš �ǪǸǟ�Ǻǟ�Ƣđ�ËŐǟÂ�ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�©ƢƸǴǘǐǷÂ�©ȏȏ®�̈ƾǟ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǸưƬǇ¦

وهي من " ألوان"دمج العامل الداخلي إىل العامل اخلارجي، فيكتب عنوان القصيدة ساعيًا إىل 

الذي كتب مبصطلح " التائية الكربى"يف قصيدته  املصطلحات الصوفية اليت قد ضمنها ابن الفارض

.2»وهو وتغّري اللون بعد املغرب: وحني صارت األلوان كالتلوين«: األلوان

لعل الشاعر ...). الدهشة، الربق، الشموس(ية أخرى كـ وكذا استثماره ملصطلحات صوف

يرتجم شعوره مبفردات صوفية يتكلم من خالهلا عن حالة الدهشة من هيبة اهللا تعاىل ويذكر اجلسد 

وكأنه يريد أن خيرج عن نطاق اجلسد، والربق، فهي مفردات هلا معان ودالالت خاصة يكتنفها 

  .ريف عميقالغموض لتستدعي أفق قارئ له خمزون مع

Graphiqueعمارة بومجعة، وردة األهوال، -1 Scan ،2005 77، ص.

 -  أحد أشهر الشعراء املتصوفني صاحب قصيدة املوحيهو ابن الفارض هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد ،

 .التائية الكربى
.165، ص 3، ج2003-1424، 1عبد الرحم اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، عبد احلميد اهلنداوي، ط-2
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  ):البياض والسواد(المكون البصري - ثالثا

اعتمد املتذوق للشعر قدميًا على حاسة السمع، حيث يلقي الشعراء قصائدهم يف األسواق، 

ولكي يستصيغه املستمع كان الشاعر يعتمد يف ذلك على األوزان الشعرية ليسهل حفظه، ومبرور 

.¦ÀƢȈǈǼǳ¦�ǺǷ�ǶǐǠƫÂ�ǲǸē�ȏ�Ȇǰǳ�ÆƾȈǬƫ�Ȃǿ�ƨƥƢƬǰǳالعصور انتقل من املشافهة إىل الكتابة ألن 

فالكتابة عرٌس « ومن هنا ينقل املستمع أو القارئ من الفضاء السمعي إىل الفضاء البصري 

.1»للعني واألذن والباطن

فالكتابة متثل املشهد الذي يصوره الشاعر أو نقول يرمسه فهي تصبح لوحة يزينها الكاتب أو 

  .بنقط وحروف ومجل مث بنصوصالشاعر كيفما يريد 

L’élémentالعنصر البصري  -1 visuel:

هو ما تلتقطه العني من الوهلة األوىل، حيث تصبح القصيدة مرئية أوًال وعليها يبين القارئ 

فكرة يف رأسه على حمتوى القصيدة ملا يتحدث عنه الشاعر أو ما خياجل نفس الشاعر موظفًا يف ذلك 

.ي أبعاداً داللية ال يستطيع الشاعر قوهلا أو التعبري عنهاأشكاالً ورسومات، ليعط

استثمر الشعراء اجلزائريني املعاصرين يف قصائدهم هذه األشكال أو الرسومات خللق نوع من 

التغيري والتعبري الغري املباشر واليت يتلقاها القارئ قبل القراءة أو أثناء القراءة واليت تدله إىل تأويالت 

  .عديدة

إن االعتماد على البصري بدل السمعي، أي بإقحام لعبة الصراع بني السواد والبياض، «

وتسخري النقط والفواصل وعالمات الرتقيم املختلفة أدى إىل توزيع الداللة بصريًا على جسد النص 

.56، ص 1981، 19قافة اجلديدة، العدد عبد اهللا راجع، اجلنون املعقلن، الث-1



  لغة الشعر الجديد ................................................................................الفصل األول

63

حيث تشكيل فضائها  ليخلق مستويات بصرية مل جتدها القصيدة التقليدية من...الشعري

.1»اخلارجي

كل تفصيل يف الصفحة يوّلد معاٍن كالنقط والفواصل وعالمات الرتقيم، فالنص الشعري إنّ 

  .إما يكون موضع انفتاح أو موضع انغالق

.حيث تتواىل البىن اخلطية مشّكلة السواد أو االنغالق حيث يغلب التناص: االنفتاح

 القارئ معانايت حينما أكتب القصيدة خبط يدي، فإين ال أنقل إىل« :يقول أمحد بلبداوي

فحسب، بل انقل نبضي مباشرة وأدعو عينه لالحتفال حبركة جسدي على الورق، يصبح املداد الذي 

يرتعش على الورق، كما لو كان ينبع من أصابعي مباشرة ال من قلم، ويغدو للنص إيقاع آخر يدرك 

.2»بالعني مضافاً إىل إيقاع للكلمات املدرك باألذن

صري اإلفصاح عن املكنونات بطريقة جتعل القارئ أو املتلقي يعّدد قراءاته إن دور التشكيل الب

�ƢȀǯǂƫ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ƾǸǠƬȇ�©ȏȏ®�Â¢�ƶȈƫƢǨǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ȆȀǧ��Ƥ ƫƢǰǳ�¦�ǞǷ�̈ǂǷ�ǲǯ�Ŀ�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬȇÂ

ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�¾ƾƬǈȈǳ�Ƣǿ Ƣǌǻ¤Â.

»ǋ�ǲǯ�ǲƦǫ�ƢĔ¤��ǖǬǨǳ�ƨȇ±¦ȂƬǷ�ƨȈǬǧ¢�ǂǘǇ¢�ȄǴǟ�ƨǳ®Ȍǳ�ÅƢǸȈǜǼƫ�ƪ ǈȈǳ�ƨƥƢƬǰǳ¦�À¤ يء توزيع

البياض والسواد على مستند هو يف عموم احلاالت الورقة البيضاء، إننا عندما تكتب نتموضع داخل 

.3»فضائنا اخلطي الذي أبعاده احلروف وتنظيم الكلمات على الصفحات واهلوامش والفراغات

إن الصفحة متثل املساحة والنص أو القصيدة متثل اجلزء من الصفحة ويف تقسيم الصفحة 

  :عدة عناصر

.151، سيدي بلعباس، ص 4كورات جياليل، بالغة اخلطاب السردين جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع -1

.56، ص 1981أبريل  19أمحد بلبداوي، حاشية على بيان الكتابة، احملرر الثقايف، -2
.103، ص 1991، املركز الثقايف العريب، 1اهرايت، طحممد املاكري، الشكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظ-3
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  .وهي تقسيم الصفحة إىل منت وحاشية: التناص البصري-

َينة البياض-   .ترك مساحات بيضاء بني الكلمات: بـَنـْ

  .تفاوت أطوال األسطر: التفاوت املوجي-

  .الكتابة على النحو األفقي: االجتاه األسطري-

  .عالمات الرتقيم-

اليت كتبها '' مقام الرجوع''ان ومثال عن التناص البصري يف قصيدة للشاعر األخضر بركة بعنو 

  :2005يف ديسمرب 

ي،لِ بِ يْ الغَ ارُ بَ تِ اخْ ونُ انُ ِد قَ قْ يِص الفَ مِ ي قَ فِ «

،تْ ئْ ا شِ مَ آَن أوْ رْ القُ أَ رَ قْـ ْن أَ أَ 

  ...ـــينِّ ا إِ هَ 

ْن َنِصيمِ غَ رَ فْـ أَ نْ أَ يدُ رِ أُ 

...................

.1»َتِعْبتُ 

حياول الشاعر من خالل هذا املقطع أن يظهر معىن أو إشارة، وتعترب تقنية من تقنيات التناص 

  . البصري مع الصفحة املخطوطة

�ƢĔ¦ȂǼǟ�̈ƾȈǐǫ�Ŀ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ�ƾŧ¢�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǴǸǠƬǈȇ��µ ƢȈƦǳ¦�ƨǼȈǼƥ�Ǻǟ�ƢǷ¢'' مراثي خرساء

  ''لطفلة اليامسني

.166-165، ص ص 2013األخضر بركة، األعمال الشعرية، دار ميم للنشر، -1
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ينْ سِ 

ينْ عِ 

الْ دَ 

اءْ تَ 

َجاُؤوالَْيـتــــَُهْم 

ى َشاِلَهالَ اُؤوا عَ جَ ينَ حِ 

ٍم َكــــــــِذبِ دَ بِ 

  ةيعَ جِ ناً أيتُّها الفَ ماأ

ا ُمْديَـــَة الَقَدرِ يَ 

1.ةــيرَ األخِ 

تغيري " أن يكتب يف اجتاه السطر من األفقي العادي إىل املائل إىل األسفل تعمد الشاعر 

تسجل مسات األداء الشفهي وجتسيد داللة االجتاه األفقي للسطر الشعري لتكوين بنية تشكيلية 

وهي فراغات سكت عنها  ،يف إجياد فراغات بيضاء بني الكلماتو " سعد"يف كلمة  2"الفعل بصريا

الشاعر متّثل صالحية يتصرف من خالهلا الشاعر يف قصيدته حبرية واليت من خالهلا يزود القارئ بأدلة 

  .ك لتجسيد داللة االسماحلزن العميق الذي حيسه الشاعر، وكذللتحقيق 

.77، ص 2002أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، منشورات االختالف، -1

، 2008، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء، 2004-1950حممد الصفراين، التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث -2

 . 180ص
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ُحُبك كاملاء على ذبذبات ''بين الشاعر بودايل التاج قصيدته : أما عن التفاوت املوجي

  :''موجية

إْن أْزَعَجْتِك ُنُســوِري«

ارْ يَ أطْ اِبي ُحبٌّ فَ فِفي رِحَ 

آِنيرتِّْل قـُرْ ِبي، وَ انِ جَ بِ فًِبتْ 

  ياتِ ورَ ثُ أْ مَ لّ كُ وَ 

أْسَفاِريونَ ُمتُ وَ 

اِقيديُحّباً َضارِباً في َعنَ يَا 

الُحــــــورْ الَ ا َجمَ يَ ُدنْـ :ُخذْ 

1.»ورِ نُ نْ مِ اتٍ رَ طَ ي قَ أْسِقنِ وَ 

�ƢȀǘǬƬǴȇ�Ŗǳ¦Â�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǴǇǂȇ�©Ƣƥǀƥ̄�Â¢�©ƢƳȂǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔȋ�ȆƳȂŭ¦�©ÂƢǨƬǳƢƥ�ƪ Ȉũ

إلثارة املستوى البصري والشعري يدركها املتلقي يف فضاء النص حييله إىل أمهية هذه  .الشاعر بصرياً 

  .املمارسة اليت تعكس خمزون النفسي للشاعر الذي يفرزه يف قصيدته على هذا النحو

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�«ȂǠǳ¢�Ƥ Ǽȇ±�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ƦƬǯ�ÅƢǘŶ�Äǂǘǈǳ¦�ǽƢš ȏ¦�ËƾǠȇ''رباعيات نوارة اهلبيلة ''

  .صري يستعمل الشاعر فيه تقنية السطر األفقيوهو منٌط ب

graphiqueبودايل التاج، سواد اجلرح، منشورات -1 scan ،2005 56، ص.
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َخَرَجْت 

ـــةً فاتِنَـ 

  اِيهَ ي ُعرْ فِ 

الَمْخِفي

ي الَكفِّ فِ 

ُسَلطَُة الماءِ 

ــفِّ ي الكَ فِ وَ 

الَجــْمرُ رَ وَّ نَـ تَـ 

  ى إلَ 

نَ يْ أَ 

كَ بِ لَ صَ وَ 

1.ونُ نُ الجُ 

��ǺǷ�ƢǓȂǠǧ��ƨȈǬǧȋ¦�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�ƢēƾȈǐǫ�̈ǂǟƢǌǳ¦�µ ǂǠƬǈƫ�Äǂǐƥ�ǖŶ�Ȃǿ كتابة إىل أين وصل

لتشكيل اجلزء اخلارجي املرئي للقصيدة  بك اجلنون، كتبته بشكل أفقي لكي ختلق فضاء البياض

ÀȂǸǔŭ¦�ń¤�ƢǿƾǠƥ�ǾǴȈŢÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƣē°ȂǏÂ.

.58، ص 2010زينب األعوج، رباعيات نوارة اهلبيلة، منشورات الفضاء احلّر، -1
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اعتمدت على العنصر البصري ليحدث تواصل بينه وبني إن الكتابات املختلفة واملتطورة 

للشعراء اجلزائريني تنضوي حتت نتائج واصل وتوليد املعىن القارئ، وهو أسلوب اختذه الشاعر للت

  .التجربة الشعرية اجلديدة

  :البياض والسواد -2

إّن الفراغات بني السطور أو النقاط واجلمل وبني الكلمات فوق ورقة بيضاء هلا مدلول يف 

  .هو املسكوت عنه: هو الكتابة، أما البياض: فالسواد. البنية الشعرية واليت تسمى بالبياض والسواد

ليست ضرورة مادية مفروضة حتمًا على القصيدة من اخلارج بل هو يف ) الفراغ(فالبياض « 

احلقيقة شرط وجودها وشرط تنفسها، فله وظيفة داللية وإحيائية يف اخلطاب، فهو جزء ال يتجزأ من 

لية يف عالقتها البنية التكوينية للنص الشعري املعاصر، وقد يفصح عن حركة ذات الشاعر الداخ

.1»مبحيطها اخلارجي وذلك يف إطار صراعه املستمر مع السواد

  . إن البياض والسواد متثل حركة الشاعر وسكونه وهدوءه وثورته

فعمد الشاعر يف كتابة . نرى توزيع للبياض والسواد'' رجل من غبار''يف ديوان عاشور فين 

تقريبًا أكثر من نصف الصفحة بيضاء من دون  قصيدته يف النصف الثاين من الصفحة، حبيث ترك 

كتابة، على خالف القصائد لشعراء آخرين مستغلني فيها كل صفحة ولو بكلمة أو نقطة بعكس 

عاشور فين الذي ترك نصف صفحة شاغرة، وكأنه يريد أن يقول ال أريد أن أطيل عليكم احلديث، 

� ÄǂƳÂ�̧ Ƣƴǋ�» ǂǐƫ�ŐƬǠȇ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�ǎ Ǽǳ¦�ƨƥƢƬǯÂ– ّح القول، فهو بذلك خيالف الشكل إن ص

املعهود عليه سواًء يف القصيدة القدمية أو احلديثة وهو مظهر من مظاهر اإلبداع اليت خيتارها الشاعر 

  .ليربز جتربته الشعرية اجلديدة

.93ينظر حسن األشقر، مجاليات اشتغال املكان وإنتاج املعىن يف النص الشعري األدونيسي، جملة عمان، ص -1
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  .فكتب القصيدة بعد ترك نصف صفحة بيضاء

1

خاض الشاعر اجلزائري يف نصوصه األدبية اإلبداعية جتربة الشعر اجلديد بكل مقاييسه وساير 

البصري بوسائل وتقنيات جديدة ختدم الشعر اجلزائري ومناسبة ركب احلداثة يف الشعر واعتماده وعيه 

  .للمتلقي اجلزائري املعاصر

:يف جتسيد آخر للبياض والسواد يكتب الشاعر عّز الدين ميهويب يف قصيدته

احٌ فَ سَ ابَ البَ فَ لْ خَ وَ 

َنىةٌ نَ طَ وْ تَـ سْ مُ وَ  تـُبـْ

لُ اطِ بَ يَّ نَ ا بُـ يَ كَ مُ لْ حُ فَ 

ولُ تُ قْ ي مَ نِ أنَّ مُ لَ عْ تَـ وَ 

  يضِ رْ ي أَ فِ 

2؟لُ اتِ القَ نِ مَ 

.5، اجلزائر، ص 2003، 1عاشور فين، رجل من غبار، منشورات االختالف، ط-1
.2003عز الدين ميهويب، قرابني مليالد الفجر، منشورات األصالة، -2

َقهـــْوة

  فاســدة

دسَّها نادل ال حيب الزباِئنْ 

  وعلى املائدة

  ملك يف عباءة خائن

سَيَدته عروسُته مرة واحدة 

يف منام

 البداية
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أحدث الشاعر بياضًا وسوادًا كمد وجزر فمنها من جاء بعد سواد ويف أسطر أخرى بدأ 

بالبياض وبعدها السواد يف أسطر خمتلفة ليست متناوبة، لعله يف ذلك يريد أن جيسد بصريًا عن فكرة 

�¢ƾƦȇÂ�ǲËȈƼƬǴǳ�¾ƢĐ¦�Ǯ ǳ�½ŗȇÂ�ǂǘǈǳ¦�¾Â¢�Ŀ�Ƥ ƬǰȈǧ�Ƣǿƾȇǂȇ بالبياض وبعدها يضعك على السطر

.لكي يوجهك حماوالً التوفيق بني الشكل واملعىن

جاء يف تركيب آخر للشاعر مشري خليفة يف قصيدته اليت وزع فيها بني املتناقضني البياض 

والسواد ويرسم من خالهلما دالالت وإحياءات والتخلص من النظام الصارم وإضافة اإلثارة فيكتب يف 

  ":ات ترقص السنابل يف اجلنوبشت"قصيدته 

ة،رَ مْ خَ وحُ الرُّ وحُ بُ تَـ 

اءِ مَ السَّ ابِ وَ بْـ ى أَ لَ عَ 

ة،رَ ذِ عْ مَ 

فاً،طَ عْ مِ رَ كْ ي السُ دِ تَ رْ ، يَـ قٌ ارِ طَ ابِ البَ بِ 

وراً يُ ُن طُ فُ السُّ يهِ تِ أْ تَ وَ 

1.دِ جْ الوَ اتِ وَ لَ خَ نْ مِ 

الستمالة القارئ لريكز جعل الشاعر البياض بنية النص وحاول التشكيل من خالله حماوال 

على اجلانب البصري منه وجيمع عدة عوامل ومؤثرات يف قصيدته لتحقيق النتيجة املرغوبة أو املرجوة، 

�ǲǰǳ�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦� ¦®ȋ¦�±Őƫ�ƢĔȋ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ� ¦ǂǠǋ�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƢǿƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǺǷ�ƾǠƫ�ȆǿÂ

بينها عالمات الوقف اليت يرتكز عليها شاعر وهو تعبري بصري يدخل ضمنه العديد من العوامل من 

  .الشاعر

 .21ص  مشري خليفة، سنني،-1
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جسد الشاعر صاحل سويعد يف قصيدته أداءًا شفهيًا وكذلك بصريًا وشكل من خالهلما 

ŅƢƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�®¦Ȃǈǳ¦Â�µ ƢȈƦǳ¦�̧±Ȃǧ�ǾƫȏƢǠǨǻ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ËŐǠȇ�ƨǬȇǂǗ�Ǯ ǳǀǯ�ȆǿÂ�ǾƫƾȈǐǫ:

  ةمَ رَ غْ ي مُ ا بِ يَ نْـ الدُ نَّ إِ 

  يطِّينِ غَ َق يُـ شْ العِ نَّ ي أَ ا لِ دَ بَ وَ 

:تُ لْ قُـ 

ارِ هَ األنْـ نَ وْ ُر لَ ُنغيـِّ سَ 

  ييرِ كِ فْ تَـ رُ يـِّ غَ أُ وَ 

1.انَ تُـ ادَ هَ شَ بُّ الحُ ونَ كُ يَ لِ 

تصّور وهو ) فبدا يل(يستدعي القارئ يف هذه القصيدة إىل جتسيد بصري يف موضع وهو 

تضمني داليل وهو ): قُلتُ (تشكيل نصي يعتمده الشاعر يف هذه القصيدة وينتقل بعدها ويكتب 

.بصري مجع فيه االثنني معاً إلنتاج داللة تالئم ومقصود الشاعر من خالل توزيعه للسواد والبياض

.30-29، ص ص 2002، اجلزائر، 1صاحل سويعد، اعرتيف، رابطة إبداع، ط-1
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  :عالمات الترقيم -رابعا

شغل الشاعر اجلزائري يف قصائده املبدع فيها آليات ساعدته ليشّكل الصورة اليت يطمح هلا يف 

واعتربه الوسيط أو املسِهم يف تشكيل املعىن احملتمل نصه، فاعتمد أيضا عالمات الرتقيم على النص 

.فيجعل منها الشاعر رموزاً يوزعها على نصه

إّن الرتقيم : يقول رضوان قضماين أستاذ يف علم اللسانيات يف كلية اآلداب جبامعة البعث« 

بتسيري يف الكتابة هو وضع رموز اصطالحية معينة بني اجلمل أو الكلمات لتحقيق أغراض تتصل 

.1»عملية الفهم واإليصال والتلقي

واليت ) علم العالمات(وهو علم السيميوطيقا أو السيميوتيكا أو السيميولوجيا أو السيميائية 

  .تعترب من وسائل التواصل بني الشاعر أو الكاتب وبني القارئ أو املتلقي املستقبل

كاتب، ومن عالمات الرتقيم يف ألن كل عالمة من عالمات الرتقيم حتمل معىن ال يلفظ به ال

  :اللغة العربية

1(»�¦ǀǰǿ�ƢēƢǷȐǟÂ�ƨǳȂǌǳ¦() ومعناها يف اللغة شوكة العقرب، اخرتنا هذا االسم للتشابه ،

احلاصل بينهما يف الصورة، كما اختاره علماء الفلك من العرب للداللة على ذنب الربج 

.املعروف بربج العقرب من باب التشبيه أيضاً 

  :نقوطة الشولة امل)2

  .النقطة )3

  عالمة االستفهام ؟)4

  ! عالمة االنفعال)5

  :نقطتان )6

www.aljamal.comعالمات الرتقيم يف الشعر اجلزائري ضرورة أم زخرفة؟  - 1
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  ...نقط احلذف واإلضمار )7

  –الشرطة )8

وضع : والتضبيب من اصطالحات علماء احلديث ومعناه عندهم. «»التضبيب )9

  .احلديث الشريف بني عالمتني تشبهان الضبة لكي يتميز عما عداه من الكالم

  ().القوسان )10

:جيوز وضعه مطلقاً، ال يف أول السطر وال يف أول الكالم وهي ، ؛ من العالمات ما ال  .

.1»أما بقية العالمات فيجوز وضعها أينما وقعت) »! ؟

وهي رموز يوظفها الكاتب ليسهل عملية التأويل عند القارئ، ونستشهد لذلك بنص الشاعر 

  :''ختطيط''وقصيدته '' املالئكة أسفل النهر''من ديوانه '' الطيب لسلوس''

الءَ تِ عْ االِ حُ افِ كَ ي يُ ذِ ُي الَّ دِ ِصُل الَورْ كَُّر َكْيَف يَ فَ أُ «

نَـ ـــى عَ لَ إِ ةً رَ اشَ ـــــبَ مُ كِ دِّ خَ ةَ مَّ ى قِ تَ حَ ضَ يَ بْـ األَ  ْيكِ يـْ

ــِِك؟ِطوَ نِ ــــيْ تَ يَ الُرحِ  اَل َصْمتــ

  ؟تِ مْ سَ تَ بْـ اِ مْ كَ ي اآلنَ رِ دْ أَ كَُّر َكْيَف الَ أفَ 

ْيِك،نَـ يْـ ُف ِمْن فـَْرِط ِحدَّة عَ رِ أعْ تْحــــِديداً الَ نِّني ِأل 

ِم،وْ ى النـَّ لَ ئاً يُمرُّ إِ يْ تـــــَدَُع شَ ا الَ نَّ دقـَتـُُهمَ ألَ 

2.»؟امْ ا العَ ذَ هَ عِ جَ بَ ِسْرُب الُر َكْيَف تـَرََككَ كَّ أفَ 

.13-12أمحد زكي، الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، كلمات للرتمجة والنشر، القاهرة، ص ص -1
.12-11، ص ص 2010، اجلزائر، 1املالئكة أسفل النهر، دار ميم للنشر، طالطيب لسلوس، -2
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القارئ يف صيغة االستفهام عدة مرات ليؤثر بذلك على املتلقي ويضع يف تكراره لالشاعر لعل 

موضع تنقيب من خالل تنشيط ذكائه والبحث عن اإلجابة اليت حيددها املتلقي نفسه، أو أّن الشاعر 

  .يضع بذلك القارئ يف متاهة يقصدها الشاعر باعتبارها جتربة شعرية جديدة

مس الشاعر اجلزائري يف قصائده احلديثة مجيع األدوات أو اآلليات والتقنيات الفنية مميزا 

  .شعره بأساليب اليت مل يرتك فرصة إال واغتنمها ليليب رغبة املتلقي املعاصر مضمون

اعتمد الشاعر اجلزائري على مدونة العالمات إلنتاج دالالت بصرية وكذا إسهامها على 

ǾƫƾȈǐǫ�ƨǴȈǰǌƬǳ¦�ǽǀđ�ȆǈȈǴǣÂ�Ǧ ǇȂȇ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ Ƭǰȇ��ǾǳȂǫ�®¦ǂŭ¦�µ ǂǤǴǳ�̈°Ƣǋȍ¦�¦ǀǯÂ�ǶȈǜǼƫ:

  ..."! ةولَ وَف الُبطُ اَمى ُسيُ وِه الَيتَ ي ُوجُ وا فِ رُ هَ شْ أَ ["

  ...والُ عَ ا فَـ مَ وَ امِ رَ الحَ ورِ هُ ي الشُّ ي فِ مِ وا دَ احُ بَ تَ سْ اِ "

..."يقِ رِ الطَّ اتِ عَ ارِ ى قَ لَ عَ وهُ َسَفحُ 

..ارِ النَّ  دِ الَ بِ نْ مِ كِ تُ يْ ي أتَـ إنِّ "

1"]!يدِ دِ الحَ نِ طَ وَ نْ مِ 

اختلفت بني التضبيب وعالمة االنفعال ونقاط أودع الشاعر يف قصيدته عالمات الرتقيم 

�Ǧ(.) احلذف ومل يستعمل النقطة  ǫ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ǽǂƫȂƫ�Ãƾƥ¢�ǲƥ�ǾǷȐǯ�ƨȇƢĔ�ń¤�Śǌƫ�Ŗǳ¦

ومها نقطتا التوتر يبعثها لنا الشاعر من خالل هذه العالمة اليت كررها يف أكثر من (..) باستعماله 

يدرك من خالهلما ) ! (الرسالة كما وضّمن عالمة االنفعال موقف تستدعي توقف القارئ الستقبال 

القارئ بأن الشاعر يف حالة انفعال كما وأنه وضع عالمات خمتلفة يف موقف واحد تستلزم على 

.القارئ أن يفكها ليدرك مقصود الشاعر الذي يتعّمد من خالهلا لفت نظر املتلقي

1-¶��ƨǼȈǘǼǈǫ�� Ƣđ�°¦®��°ƢȈǘǳ¦�ǂǨǠƳ�ƨƦȇǂǤƫ��ȆǈȈǴǣÂ�Ǧ ǇȂȇ2 43-42-28-27، ص ص.
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لعالمات وذلك لكي ختتزل كالمها بعالمات يف حوار للشاعرة نادية نواصر والذي فعلت فيه ا

  :فتكتب

َمُحِني؟؟لْ ْل تَـ ، هَ ...ُمِنيسْ تَ لْ هَ 

...كَ دَ حْ وَ طْ قُ اسْ 

  انَ أَ .. ينِ إِ .. اي أنَ نِ غَ تُـ أنْ عَ انِ مَ الَ فَ ...نِّ غَ 

1اكَ نَ ي أَ نِ إِ ، وَ يْ ناَ أَ تَ نْ أَ وَ 

يف عدة ... عالمة احلذفاعتمدت الشاعرة يف حوارها مع نفسها يف األسطر اليت كتبت على 

مواضع كثرية لتعرب عن حالة توترها، وذلك لرمبا لتحقيق غاية تبتغيها إما حلذف كالم ال ضرورة لذكره 

وتكمل ) ،(أو رمبا تتعمد نسيانه أو للفت النظر وزيادة إىل جانب هذه العالمة ترسم الفاصلة 

�Ŀ�®¦ǂǨǻȏ¦�ƾȇǂƫ�ƢĔ¢�ŕƷÂ�¾¦ƚǈǳ¦Â�°ƢǈǨحديثها بعالميت االستفهام وهي عالمة رمزية تدل على االست

شكها بصمت، وبذلك تكون الشاعرة قد أشركت القارئ يف إمتام ما تريد الوصول إليه أو مشاركتها 

  .إبداعها

يكتب الشاعر عز الدين ميهويب بفكرة عالمات الرتقيم قصيدته ولكن يف هذه الفرصة يضمن 

ǂǐƬƼȈǳ�Â¢�Ƣđ�ǄǷŚǳ�ƢǿƢǼƦƫ�ƨȈǓƢȇ°�©ƢǷȐǟƤ ƬǰȈǧ�ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�ǾǷȐǯ�Ƣđ:

ارِ دَ ي المَ فِ ةٍ هَ جْ وِ نْ عَ ثُ حَ بْ تَـ وَ 

لِ صْ ى األَ إلَ ودُ عُ تَـ ينَ حِ وَ 

y:ارِ مَ لدَّ لِ يْ أَ 

15.1، ص 2007، 1نادية نواصر، أوجاع، منشورات وزارة الثقافة، ط-1
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بْ رَ عَ مْ هُ نـَّ كِ لَ وَ 

(...) .......

...بْ رَ عَ مْ هُ نـَّ كِ لَ وَ 

y:ارَ مَ الدَ ونَ قُ شَ عْ يَـ 

مْ الَ كَ ...مٌ الَ كَ 

يبِ لِ الصَّ قَ وْ فَـ Zسِ دْ القُ Zوا عُ ضَ وَ دْ قَ لَ 

1.مِ الَ السَّ زَ مْ رَ ونَ ارُ شَ Zحَ بَ صْ أَ وَ 

 y: عمد الشاعر إىل توليد داللة من خالل استعماله لعالمة أو رمز رياضي فريمز للدمار بـ

أو عالمة القطع وهي للتمثيل لكالم ال يريد أن يصرّح به والصمت (...) وميزج كذلك عالمة احلذف 

تثري انتباه املتلقي له ويركز على قوله وتشكيل برموز شرحها  Zويضع رمز أو عالمة رياضية أخرى 

الرتقيم ويفتح املتلقي وكذلك للتأثري عليه وتعميق مستواه واالنتقال إىل ما بعد الرموز وعالمات 

  .جماالت واسعة للتأويل

.92، ص 2003، سطيف، اجلزائر، 1ورات أصالة، طعز الدين ميهويب، قرابني مليالد الفجر، منش-1
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  الفضاء الطباعي -خامسا

يساهم الشاعر اجلزائري يف كل مرة يكتب فيها يف إثراء التجربة الشعرية اجلزائرية ليطّور ويغّري 

ويكتب يف كل فرصة يتيحها لنفسه مدركًا الطرق اليت تؤدي إىل املتلقي حيث يلجأ هلا ويستغلها 

�ƨȇǂǐƦǳ¦�ǾƬǇƢƷ�ǎلبلوغ هدفه وهو توص ǼǴǳ�ǺǠǸƬŭ¦�ȆǬǴƬŭ¦�½ǂǌȈǳ��Ƣđ�¾ȂǬǳ¦Â� Ƣ̈ǤƬƦŭ¦�ƨȈǼǳ¦�ǲȈ

�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�®ƢǬǼǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ȈÉũÂ�ǲƻ¦ƾǳ¦�ń¤�«°ƢŬ¦�ǺǷ�Ǿǐǻ�̈  ¦ǂǬƥ�¢ƾƦȈǧ��ƨȈǠǸǈǳ¦Â

النقدية األدبية بالفضاء أي الرتكيز على النص اخلارجي من الوهلة األوىل، والذي يساهم يف بناء 

وع وهي من الطرق اليت يتحّررها الشاعر يف كتابته لنصه يف حجم األحرف الطباعية وكذلك املوض

.يتصّرف يف تصميم الغالف وكذا يف طريقة تشكيل العناوين وكذا اهلوامش

القصيدة احلديثة بطبيعتها قصيدة حمككة أي مثقفة خمدومة، ألن الشاعر احلديث ال يقتنص «

حسب خطة أعّدها سلفًا وتبلورت يف يده أثناء الكتابة هو يستعني بل يكتب ... البيت بعد البيت

.1»مبا ميلك من مراجع يف فنون وعلوم خمتلفة وهو يثبت وميحو وجيعل لكل شيء معىن وداللة

حبيث أصبح الشاعر اجلزائري املعاصر يستغل أو يستثمر كل مساحة وكل حركة حتل حمل 

�Å¦°ƾǐǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƶƦǐƬǳ�̈®ǂĐ¦�śǠǳƢƥ�Ãǂƫ�ƨȈǼǧ�©ƢǷȂǇ°�Â¢�ƨȈǇƾǼǿاملعىن املراد قوله سواءًا خطوطًا 

.لتوليد دالالت لغوية وبصرية تعّرب عن احلالة النفسية للشاعر

بات الشاعر احلداثي يعتين باملظهر اخلارجي لدواوينه وصار حيّوهلا بلوحات ورسومات جيلب 

اإلخراج الطباعي ميارس «: داخل الديوانبذلك اهتمام القارئ، وكذا تعطي االنطباع األول عن ما ي

فهو نص (...) الداخل وليس مغيبًا هلا /الضغط على الداللة البصرية لتكون سندًا للداللة املضمونية

.140، ص 1999أمحد عبد املعطي حجازي، يف مملكة الشعر، مكتبة األسرة، القاهرة، -1
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مبا يكفل هلا لعب دور ممّيز يف إنتاج وتوليد الداللة (...) رديف أو حميط بالنص األساسي يؤثر ويتأثر 

.1»املقبولة

  :الغالف األمامي -1

يهدف الشاعر من خالل حرصه على تقدمي الغالف األمامي بطريقة جديدة ملفتة وغري 

معهودة بالنسبة للمتلقي الذي يشكل االنطباع األول على الديوان من غالفه األمامي والذي قد 

يكون سبباً الختيار الديوان، فيلتزم الشاعر أو الناشر بذلك بوضع لوحات ورسومات أو حىت بعناوين 

اإلخراج الطباعي يشتغل على بنية اخلطاب الشعري «: ة خبط ملفت لالنتباه لشد انتباه القارئمكتوب

بتشكيالت بصرية تروم توجيه القوى القرائية القرائية حنو حمفزات التلقي واالندغام يف عامل النّص من 

واضع اليت يرمون والشعراء ال ينشرون دواوينهم يف حياد عن إخراجها لتعطي أمهية امل... بوابة العني

.2»إبرازها

فعالت اخلارجية مبا فيها الطباعة والتشكيل فينتقي ألواناً يريد الشاعر 
ُ
يركز الشاعر على هذه امل

�ȄǴǟ�¾ƾƫ�Ãǂƻ¢Â�ǲǷȋ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�Ë¾ƾȇ�ƨƴȀƦǷ�ƨŢƢǧ�ÅƢǻ¦Ȃǳ¢�ȆǬƬǼȈǧ�¾¦ȂƷȋ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�±ŐȇÂ��Ƣǿ±¦ǂƥ¤

  .احلزن

حيث جعله يف كتاب " رجٌل من غبار"عنوانه نضع الديوان الشعري للشاعر عاشور فين 

متوسط احلجم على الشكل املعهود من الدواوين الشعرية، واختذ الشاعر يف فضاء ديوانه لونني 

، جاء الغالف األمامي خمتلفني على الغالف ويتوسط اللونني لوحة فنية رَمسها الفانون على فوضيلي

نوان الذي كتبه خبط مسيك كبري وواضح حىت يتمكن على ورق مقوى بدء بذكر امسه وانتقل إىل الع

، املركز الثقايف العريب، النادي األديب، 1، ط)م2004 -1950(حممد الصفراين، التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث -1

2008.
.130الصفراين، التشكيل البصري، ص ينظر حممد  - 2

 - علي فوصيلي فنان تشكيلي من بوسعادة. 
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.19الصفحة 
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هذه الرسوم رساالت أو إحياءات وكذلك رموز يسُرب أغوارها حيث أراد أن ُحيمِّل يف طيات 

.القارئ ويُثبت فيها بيت من أبيات القصيدة على اللوحة وهي كذلك مناسبة إلمتاع القارئ

الرسم مع اللغة يف عملية التلقي «وهي كذلك مناسبة إلمتاع القارئ فيمزج اللغة بالرسم 

عان أخرى ويعطيها أبعادها الفنية منطلقًا من النص إىل ويساهم يف تشكيل قراءة جديدة ويف توليد م

.1»النص وهذا األمر ال يقدر عليه إال فنان موهوب ورسام متذوق للشعر أو رسام شاعر

ويف هذا املثيل يشرتك الفنان شاعر وفنان متذوق الشعر مما أنتج لنا قصائد بصرية ذات بعدين 

  .فين ومجايل نصي

الصفحة األوىل للغالف األمامي واليت تعترب العتبة األوىل اليت يفتح املتلقي الكتاب على 

وهي " جرب علوان"يطأها القارئ تضع الشاعرة زينب األعوج يف عملها الشعري لوحة للفنان العراقي 

�À¦ȂǼǟ�ǞǷ�ƨǫȐǟ�ƢŮ�ƨƷȂǳ�ȆǿÂ��ǲȈǏƢǨƬǳ¦�ƶǓ¦Â�Śǣ�ǶǇǂƥ�ǺǰǳÂ�ǎ ǫǂƫ�ƢĔƘǯÂ�ǂȀǜƫ�̈¢ǂǷȏ�ƨƷȂǳ

وهي لوحة هلا عالقة مبضمون الديوان عالقة منطقية، غري أّن " نوارة هلبيلةرباعيات "الديوان وهي 

الشعراء اعتمدوا طرقا أخرى يف دواوينهم ركزوا من خالهلا على جمموعة ألوان وخطوط متواصلة وأخرى 

فاملعىن ال ميكن أن «متقطعة وأشكال هندسية متداخلة، وال متد اللوحة أي صلة بالعنوان وال مبعىن 

اعتمد هذه التقنية الشاعر عمارة بومجعة وهي . 2»إال إذا كان مستعصياً على الضبط واإلمساك يكون

  .إضافة يضعها الشاعر على ديوانه الشعري وضع من خالهلا ملساته األخرية على متونه الشعرية

السيمياء والنص (، امللتقى الوطين الرابع )املقال(حممد الصاحل خريف، سيميائية الفضاء النصي يف الشعر اجلزائري املعاصر -1

.، جيجل)األديب
.29سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص -2
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  :الغالف الخلفي -2

الغالف األمامي وهي وظيفتها عكس وظيفة « يعد الغالف اخللفي أيضا عتبة خلفية للديوان 

، حيث تعددت وتنّوعت فيها اخلدمات ليستغلها الشعراء إما برتمجة الشاعر 1»إغالق الفضاء الورقي

ردد الشاعر . أو إهداءات شهادات أو نصوص يوردها يف األخري لُيظهر للقارئ املغزى من الديوان

  :عاشور فين يف الغالف اخللفي أسطره الشعرية اليت ذكرها فيقول

!عْ اّتسَ فَ هِ لِ وْ حَ نْ مِ ضُ رْ األَ تِ اقَ ضَ 

!عْ فَ تَـ ارْ فَ ...هِ سِ أْ ى رَ لَ عَ اتُ مَ السَ تْ طَ اقَ سَ تَ وَ 

...تِ وْ المَ ، بِ نِ زْ الحُ بِ دَ بَّ لَ تَـ وَ 

ماً ائِ رِحاً دَ ا فَ دَ ى غَ تَ حَ 

دْ حَ أَ هُ لَ ثْـ مِ نْ كُ يَ مْ ا لَ ذَ كَ هَ 

2!عِ جَ الوَ بِ هِ سِ فْ ى نَـ لَ عَ ينُ عِ تَ سْ يَ 

املنوال اختار الشاعر أمحد عبد الكرمي ويطبع فضاءه بأسطر شعرية رددها على على نفس 

  :ويقول 23غالفه اخللفي من الديوان وهي قصيدة حتت عنوان سوينية املفرد يف الصفحة 

(........)آهْ 

  يانِ مَ ي األَ نِ خْ مَ ضْ تَ مْ لَ 

يضُ البِ ورُ يُ الطُّ وَ 

.137حممد الصفراين، التشكيل البصري يف الشعر العريب، ص -1
 .من الديوان 4عاشور فين، رجل من غبار، منشورات االختالف، الغالف اخللفي وأيضا يف ص -2
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لِ الَ ظِ ال اتِ ابَ يَ ي غَ فِ تْ ابَ ذَ 

  يانِ هَ ي التَـ فِ دْ مَ عْ تَـ مْ لَ 

  يانِ غَ ي األَ نِ رُ ثِ دَ تَ وْ أَ 

يءْ ضِ تُ مْ ي لَ وعِ مُ شُ وَ 

1.يذِ هَ دِ يالَ المِ ةِ لَ يْـ ي لَ فِ 

يتضمن الغالف اخللفي ترمجة للشاعر حيث يتعرف القارئ من خالل هذه األسطر اليت 

صليحة نعيجة يرتجم الشاعر أعماله ويأخذ فكرة عن الشاعر ونذكر على سبيل املثال ديوان الشاعرة 

�Ƣē¦°¦ƾǏ¤�ƢȀȈǧ�©ǂǯ̄ �ȆǨǴŬ¦�» ȐǤǳ¦�Ŀ�ƢȀƬŤ¢Â�À¦ȂȇƾǴǳ�ȆǷƢǷȋ¦�» ȐǤǳ¦�Ŀ�ƢȀƬŦǂƫ�©¢ƾƥ�Ŗǳ¦

ƢĔ¦Ȃȇ®�Ŀ�©ǂǯ̄ �ƺȇ°¦ȂƬǳƢƥ�ƢēƢǗȂǘűÂ�ǞƦǘǳ¦�ƾȈǫ�Ŀ�Ŗǳ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦:

  هلا إصداران شعريان-

  .2004الذاكرة احلزينة منشورات أصوات املدينة -

-ǫ�ƾȀǟÂ�ƨǿȐƦǳ¦�°ƢȈĔȏ¦�ǺǷ± 2009يصر منشورات دار أسامة للنشر والتوزيع.  

وقد يدّل تاريخ طباعة عمل شعري ما على تزامن نصوصه مع أحداث خارجية تفيد يف «

ƨƸȈƸǐǳ¦�ƨȀƳȂǳ¦�Ƣēȏȏ®�ǾȈƳȂƫ«2 . وباإلضافة إىل الرتمجات تكتب بيانات النشر وهي لغرض علمي

  .اع القانوينوقانوين وملا هلا من أمهية من حقوق الطبع ورقم اإليد

 .من الديوان 23أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، أبيات رددها يف الغالف اخللفي وكذلك كتبها يف الصفحة -1
.144صفراين، التشكيل البصري، ص حممد ال - 2
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  :عتبة اإلهداء -3

وهي إشارة شكلية يكون الشاعر حرّا يف كتابة اإلهداءات واليت تكون يف أغلب الدواوين هلا 

صلة مع القصائد الشعرية ويف دواوين أخرى ال تبث هلا بصلة مع املضمون وكذلك قد يضمها 

وظيفية، فيقوم الشاعر باإلهداء الشاعر يف وصالته الشعرية واليت قد تكون حتمل دالالت وأبعاد 

لقريب أو زميل أو لشخصية هامة هادفاً منها للتقرب أو تقوية الصالت وقد يكون للفرد أو للجماعة 

�ƨƸǨǐǳ¦�Ŀ�ƨǴȈƦŮ�̈°¦Ȃǻ�©ƢȈǟƢƥ°�ƢĔ¦Ȃȇ®�Ŀ�«Ȃǟȋ¦�Ƥ Ǽȇ±�̈ǂǟƢǌǳ¦� ¦ƾǿ¤�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�ǂǯǀǻÂ

  :األوىل

  إلى أمي راضية

  طفلة الممكن والمستحيل

  بكل أسمائها المعلنة والخفية

  .الخ... بكل ألوانها البهية

  .زينب: وتوقع في األخير بـ

  :وتكتب يف الصفحة اليت تليها على هذه الطريقة

  ؟
  أنا

  تـــــــــــــأن

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــأن
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  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

�ǽǀđ�ƨƸǨǐǳ¦�ǲǸǰƫÂ�Ŕǻ¢Â�Ǻǿ�ǂƟƢǸǔǳ¦�ǺǷ�Śƻȋ¦�» ǂū¦�ȂǿÂ�ÀȂǼǳ¦�» ǂƷ�ǂǟƢǌǳ¦�°ǂǰƫ

  .الطريقة إىل الصفحة املوالية

  .إهداء آخر مجاعي لصفة املؤنث للتأكيد ولفت االنتباهوهذا 

فيما تستغل الشاعرة صليحة نعيجة إىل كتابة إهدائها خبط يدها أما الشاعرة لزرق مسية تكتب 

.إهداءها بطريقة نٍص هلا ختتم له اسم لشقيقتها

كتابته كما فضل بعض الشعراء االنتقال إىل النصوص مباشرة واجتياز مرحلة اإلهداء بدون  

يف أوىل الصفحات وضّمنها يف أول القصائد يف إهداء احملتوى واملضمون كما نالحظ يف إهداء 

الشاعر عمارة بومجعة قصيدته موجة املساء رمبا لصديقه الشاعر مجال عمراين وإهداءات أخرى إىل 

  .أمحد يوسف وإهداء للشاعرة ربيعة جلطي

ملتلقي إىل املضمون مباشرة ويضع املتلقي يف املوضوع ورمبا يعتمد الشعراء هذه الطريقة إلحالة ا

أو الصورة اليت حياول اإلفصاح عنها يف النص الشعري، على هذا نأيت مبثال عن الشاعر أمحد عبد 

�ǾƬƻ¢�ƢĔȂǸǔǷ�Ŗǳ¦Â)إىل روح أخيت سعدة طّيب اهللا ثراها(الكرمي يف ديوانه معراج السنونو فيكتب 

.ته ويتحّسر عليهااليت يرثيها يف قصيد) سعدة(

هي إهداءات أغلبها يهديها الشعراء إىل األصدقاء من منطلق ذايت إهداءات فردية مست 

  .األشقاء األخوات وهي انعكاسات هلا عالقة باألحاسيس واملشاعر



بناء الصورة
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  ):الكلية(الصورة الشعرية  -أوال

الشعرية اليت يستعملها الشاعر باعتماده على اخليال أوىل النقاد العرب عناية كبرية للصورة 

  .واالستعارات والتشبيهات والكنايات بالشكل املنمق

:حياول املبدع احلديث الكشف عن جتربته يف عمله األديب حيث رّكز على  الصورة الشعرية

  .املباشر وكذا التعميمبالتأثري واإلحياء، الرتميز والتخييل بعدما اعتمدوا قدمياً على األسلوب التقريري 

انتقل الشاعر اجلزائري من مرحلة التجريب الصادرة من الوعي أثناء الثورة بالرتكيز على الصورة 

řǨǳ¦�ǾǴǸǟ� ¦ǂƯȍ�ƢȀǨưǰȇÂ�Ƣđ�řƬǠȈǧ��̈ƢǻƢǠŭ¦Â�§°ƢƴƬǳ¦�ǲǬǼƫ�̈¦®¢�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â : » الصورة هي ميدان

نعة والشعر يف ذلك يف ذلك يشبه سائر العمل اليت تظهر فيه مقدرة الشاعر ويربز متكنه من الص

الفنون أو الصناعات، فقطع األثاث أنيقة مبا فيها من صنعة تتمثل يف الصورة، وليست أنيقة مبا هي 

من قطعة اخلشب، ألّن اخلشب وحده ال يعطي شيئًا والصورة هي اليت جتعله يعطي كل شيء فإذا  

ملن يريد أن خيرج من اخلشب صورًا رائعة مجيلة  كانت التجارة صناعة هلا أصوهلا وثقافتها الالزمة

.1»فكذلك الشعر يريد ذلك

اقتصر مفهوم الصورة قدميًا على التشبيه واالستعارة وألمهيتها يف الشعر أصبحت العنصر 

ال تكثر النماذج التصويرية يف الشعر العريب يف مرحلة ما قبل اإلسالم دون أن يعتمد « : اجلوهري

.2»بالضرورة على الوسائل البالغيةالتصوير فيه 

فتمثلت الصورة الشعرية التقليدية يف التشبيه بأربعة أركان املشبه واملشبه به ووجه الشبه وأداة 

.التشبيه، واالستعارة اليت تقوم على املستعار منه واملستعار له، واالستعارة التصرحيية واملكنية

.267، ص 1992، 1عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار الفكر العريب، ط-1
.27-26، ص ص 1981، 2علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، دار األساس، ط-2
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ىل خاصية الصورة الشعرية وتناولوا املعىن بدًال من حّصل النقاد العرب علم البيان، وانتبهوا إ

املصطلح، وألنه توظيٌف لغوي يستخدمه املبدع لتصوير املعىن العاطفي والعقلي ليتضح إزاء القارئ 

�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǲǏȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƾȇǂƴƬǳ¦Â�ƨđƢǌŭ¦Â�ǎ: ويستلذ جبمالية الصورة اليت يستخدمها ȈƼǌƬǳƢƥ

انفعاالته وصراعاته وجتاربه اليت جيمعها ويضعها يف الصورة معتمداً الكشف عن اضطرابات الشاعر و 

  .يف ذلك على اخليال وإبداعه اللغوي لريسم صورة للمعىن الذي يرغب إليه

�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƨȈǼǧ�ǲƟƢǇȂƥ�Ä°ȂǠǋ�ň¦ƾƳÂ�Ȃǿ�ƢǷ�ń¤�ȆǣȐƦǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�̈°Ȃǐǳ¦�©ƾǠƫ

إن الصورة الشعرية هي « : فاظ وإيقاعات وتراكيبوالتشبيه واالستعارة والرتاسل والرمز وبواسطة أل

.1»رسم قوامه الكلمات املشحونة باإلحساس والعاطفة

ȆǿÂ�ǶĔÂ®�ǺǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ÀËȂǰƬƫ�ȏ� ¦ǄƳ¢�ª Ȑưƥ�¿Ƣŭȍ¦�ǺǷ�Ƥ ƳÂ���ƨȈǼǧ�̈°ȂǏ�ª ¦ƾƷȍÂ : اللغة

  .والعاطفة واخليال

:اللغة في الصورة الشعرية -1

عبري يقول ƬǴǳ�̈¦®¢�ƢĔ¢Â�ƢǸǯ��ǽǂǠǋ�ǂǟƢǌǳ¦�ƲǈǼȇ�ƢȀǇƢǇ¢�ȄǴǟهي الّسمة املميزة للشاعر اليت 

بل هي خلق فين يف ذاته يتشكل عرب منط خاص من العالقات اليت يقيمها الشعر « : حممد مندور

الدال واملدلول من جهة وبني املدلوالت بعضها يف بعض من جهة : بني اجلوهرين املكونني للغة ومها

.2»أخرى 

�Ŗǳ¦Â�ǂǐǠǳ¦�ƨǻÂƾǷÂ�§°ƢƴƬǳ¦�ǲǰǳ�ƨǈǯƢǠǳ¦�̈¡ǂŭ¦�ƢĔȋ�ƨǤǴǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƬǨميارس الشاعر وظي

اللغة  «: من خالهلا حتلَّل األحداث وتعرب عن األحاسيس والتواصل بني الناس، يقول ابن جين

.32، ص 1982أمحد نصيف احلمادي، دار الرشيد، الطرق، . د: تر دي لويس، الصورة الشعرية،-1
.19، ص 1988حممد مندور، يف األدب والنقد دار النهضة، مصر، -2
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ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ËŐǠȇ�©¦ȂǏ¢«1.�ƨǴǏȂǳ¦�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ�ǾƬǤǳ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƫƢǫƢǗ�ǂǟƢǌǳ¦�ǺƸǌȇ

يستطيع اإلنسان االستغناء عن اللغة يف حياته اليومية، كما وهلا وظائف عدية  حبيث الاليت يتعينها 

  .يف كافة جماالت احلياة

  :العاطفة -2

تعترب العاطفة احملّرك ملشاعر املتلقي ويتفاعل معه مستعمال فيها الشاعر كلمات ومفردات 

ستند املبدع يف العاطفة األدبية إىل طنانة تناسب واحلالة الوجدانية إلثارة األحاسيس والعواطف، وي

القوة والصدق، ونعين بالصدق الفين اخلالصة من جتارب غائرة ويبثها للمتلقي مبفردات إيقاعية، يقول 

عاطفة اإلبداع الشعري هزة نفسية حترك الشاعر فتحرك كيانه وتشّغل قواه  «: عيسى على العاكوب

.2»عن مكنونات وجدانه فيقذفه على لسانهوملكاته وجتيش يف صورة وتضطره إىل التعبري 

يستعمل الشاعر عواطف إجيابية وسلبية، تتكلم اإلجيابية عن األمل واحلياة واحلب وعن اخلري، 

.أما العواطف السلبية  يذكر فيها الشاعر املوت الظلم األمل، شرط أن تكون صادقة غري متصنعة

  :الخيال -3

إىل استعمال خياله ليوسع أفقه، وتعترب بالنسبة للشاعر الكتمال الصورة لدى الشاعر حيتاج 

امتيازات يستعملها حبرية ملختلف املعاين وهو عنصر ضروري لينتقل به الشاعر أينما أراد وبدونه 

أّن اخليال أجل قوى  «: قول حممد صايلي. يصبح نصًا باهتًا ال يبعث على أّي تأثري يف النفس

.3»رى من قوى اإلنسان عن اخليالاإلنسان وأنه أغىن ألية قوة أخ

.33، ص 1أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي، اخلصائص، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط-1

.12، ص 2002الفكر املعاصر، دمشق، طعلي عيسى العاكوب، العاطفة واإلبداع الشعري، دار -2
.53، ص 1، ط1991حممد صايل محدان، قضايا النقد احلديث، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، -3
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ُجتيل مناخليال أفكار من خالل مفردات عاطفية مشحونة كثيفة خيتصر الشاعر بواسطة 

.خالهلا القارئ إىل عال متخّيل

يستخدم الشاعر عنصر اخليال لالبتعاد عن الواقع إىل عامل افرتاضي يطمح إليه القارئ 

.¤ƨȈƟƢĔȍ¦�©¦°ËȂǐƬǳ¦�ńللهروب من الواقع اجلّدي

كان شعراء الثورة يعتمدون األساليب التقريرية واملباشرة اخلالية من أية غموض ألن غايتهم 

إيصال الصوت إىل الشعب، بطريقة موضحة وحمددة واستعمل الرموز البسيطة بإشارات يسهل على 

 ƢǼǟ�ÀÂ®�ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ƢȀǸȀǧ�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ȆǬǴƬŭ¦ . يف ذلك أن ال يتجاوز املدركات واعتمد الشاعر

احلسية، نقصد بذلك اخليال ألن التلقي يف تلك اآلونة مل يكن يف موضع يسمح له بالتخيل لفك 

  .شيفرة كالم الشاعر

الصورة اجلزئية والصورة الكلية، وتقوم الصورة اجلزئية : جاءت الصورة الشعرية على شكلني

.كناية واليت كثفها الشاعر قدمياً يف قصائدهالتشبيه واالستعارة وال: على أدوات بيانية

  :التشبيه -4

أورد الشعراء التشبيه يف قصائدهم بكل أنواعها، واختذها نوعًا من الشواهد اليت يصيغها إىل 

مشاركة أمر ألمر يف معىن «: والتشبيه هو. الصورة للوصول إىل املبتغى، وهي الوسيلة ختدم النص

.1»بأدوات معلومة

املشّبه واملشّبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، اليت يستخدمها الشاعر : التشبيه هيوأركان 

لإلفصاح عن شيء أو اإلتيان مبثيل له يشبهه، وجلأ الشاعر اجلزائري إىل توظيف التشبيه إلخراج 

  :مكنوناته املرغوبة وتشبيه حالة حبالة أخرى

.188، ص 1411التفرتاين، خمتصر املعاين، دار الفكر، مطبعة الفرس، -1



  بناء الصورة............................................................................الفصل الثاني

91

:شعوره، فيلجأ فيها إىل التشبيه فيقول'' ءحّبك كاملا''صّور الشاعر بودايل التاج يف قصيدته 

ُحبُّك كالماءِ 

السَّماءْ نَ ي مِ ُرُسنِ ْــ حيَـــالّنْجمِ كَ 

اءْ فَ ـــي الخَ ــِـ اِحِك فالضَّ رِ جْ الفَ كَ 

  اهَ ُـــ رَدِتي أْلَبسُحبُّك ُب◌ْ 

َساءْ المَ ةَ اعَ ة سَ ئَ ـــينِ ي الهَ اتِ عَ ُسَويْـ 

احْ يَ بُّ الرِّ هُ تَـ ينَ حِ ةِ ئَ افِ ي الدَ سِ مْ شَ 

رٍّ وَهْجرٍ حَ نْ مِ كِ ـــــــــيْ لَ ي إِ آوِ فَ 

راً ائِ ي طَ ُيرْفِرُف ِبَجوِّ فَـ 

طْ قِ تَ لْ اِ َك فَ ـــــي لَ نِّ◌ِ إِ 

1.وَب َصْدِريُـــ ُحب

حُبك كاملاء، حيث شبه احلبيبة وهي املشبه باحلب،  :وصف الشاعر احلبيبة باُحلّب حني يقول

واملاء صايف، شفاف عذب وهو نبٌع للحياة، اختزل الشاعر كاملاء ) الكاف(كما وذكر أداة التشبيه 

.مجيع هذه الوصاف يف التشبيه وهو تشبيه مرسل، حيث ذكر الركنني األساسيني يف التشبيه

Graphiqueبودايل التاج، سواد اجلرح، منشورات -1 Scan ،2005 55، ص.
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للتشبيه شأن ألنه من الفنون البالغية اليت يستعرضها الشعراء اجلزائريون يف قصائدهم ملا هلا 

أحّبِك ''الشاعر زقاْي حممد إىل وسيلة التشبيه يف قصيدته  يذهب. من جهد وطاقة لإلرضاء واإلمتاع

  :يقول'' ُحّباَ عربياً 

الَشَجرْ ي أْقَصى ُجُذورِ اُء فِ َدَفُق المَ تَ ا يَـ مَ ِحُبِك ُحباً عميقاً كَ أُ 

َك األَذىسَ مْ أَ نْ إِ ياً وَ قِ اِلماً نَ حُبِك ُحّباَ ُمسَ أْقَصى الَوتـَْر أُ نْ اَم مِ غَ َكَما تْعِزُف األنْـ 

جياً َـ مـــراً هَ ـــــاسِ ــَـ يُر كـــــأصِ 

الَصْحراِء الهاِدَئِة الَمْنِسيَّةالِ رِمَ كَ 

َسِخياً اً ُحبّ كُ لُ مْ أَ الَ ا أْمُلُك وَ مَ ِحبُّك ِبُكلِّ أُ 

َرِوياً يُل َخْيراً وَ سِ يَ ثِ يْ الغَ كَ 

1.ارِياً ـَـــ باً نُـــ ِك حـــُـــ بِـــ حأُ 

كالرمل والغيث : بتشبيهات، يشّبه حمبوبته خبصائص الطبيعةأفاض الشاعر على القصيدة 

  .وكأنه يرى حمبوبته رائعة روعة الرمال الذهبية وشساعتها ومكانة الغيث حني تروي األرض

�ǂȀǜȈǳ�ƢȀƦƬǰȇÂ�ƨƥǂĐ¦�Ǧيكشف التشبيه احلالة النفسية والشعورية  ǫ¦Ȃŭ¦�ŚƯƘƫ�ƪ Ţ�ǂǟƢǌǴǳ

  .القيم اجلمالية املكبوتة

:''الُسلم القدمي''لتشبيهات يقول الطيب لسلوس يف قصيدته ومن خالل ا

Graphiqueزقاي حممد، أنا وحواء، منشورات -1 Scan ،2005 19-18، ص ص.
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ِح الَقَمرِ ــْـــ ى َسطلَ َكَشْمِسيَِّة ِطْفٍل عَ 

ْسَمُعك ِمْن َخواِص ُروِحيأَ ا الَ أنَّمَ كَ 

ْلِبي ال يْستَـْوِجُب ُرؤي َشْمسِ ــة الـَـــ وقـَ

َر أنَّ  ...الَسْقُف ال يـَتَـَوَقفْ لَْيسَ وَ هُ اَ لمِ يِم السَُّلِم الَقدِ وِد تْحَت نُورِ لُ ِنيِني للخُ حَ غيـْ

  ااِء لتَـوِّهَ المَ نَ مِ ُرجُ وٍح َتخْ ى رَْمِل رُ لَ ْشِي عَ المَ كَ 

َسأترُُكك كأنَّك ُمْطَلُق ِكْذبَةٍ 

اناً ـــيْــ ِجنِّي أحــــــكَ ِكنْ لَ وَ 

  ...يكفِ ى الُمَمثِّلِ لَجْدوَ الَشكِّ الُوُجوِدي وفاً بِ َت َمْحفُ ا أنْ مَ ضاً كَ أيْ أترَُككَ َعَليَّ أنْ 

َقى كأَكاسِ مَ إنَّ وَ  بَُه الَمَطرُ َبلِ جَ كَ مُ أتـََهدَّ ينَ يَر حِ ا تـَبـْ 1.ِمْلٍح عَّذَّ

يستعمل الشاعر التشبيهات من أجل االستحداث ويبدعها خياله هادفاً بذلك وجدان املتلقي 

  .ليسرد له أحواله النفسية وإلضفاء متعة القراءة

  :االستعارة -5

�ȆǨƻ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�¾ƾȇÂ�ǎ ȈƼǌƫÂ�ǶȈǈš �Â¢�ƶȈǓȂƫ�ƢĔȋ�̈°ƢǠƬǇȏƢƥ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�ŘƬǟ¦

أريد له، وباالستعارة من الغاية األصلية إلجناز هدٍف مراد له أو املطلوب، إذن هو السمة اجلوهرية 

� ƢƳ��ǾȈǧ�ǾǴǬǟ�ǲǸǠÉȇ�ǂǐƦƬǳ¦Â�ǲǷƘƬǳ¦�ŃƢǟ�ń¤�¥°ƢǬǳ¦�ǲǣȂȇ�Ǿǻȋ�ǽ ƢđÂ�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ǎ ǼǴǳ يف لسان

�ǺǷ�®®ŗȇ�ƢǷ�śƥ�ƢǷ�ƨǫǂǨƫ�¦Â®¦°¢�ǶĔƘǯ... وأما العارية واإلعارة واالستعارة «: العرب عن االستعارة

.8-7-6، ص ص 2010، 1الطيب لسوس، املالئكة أسفل النهر، دار ميم للنشر، اجلزائر، ط-1
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أما االستعارة عند بعض . 1»أي متداول: وقيل مستعار مبعىن متعاَورْ ...ذات نفسه وبني ما يرَددُ 

ملة أن تكون لفظ األصل يف واعلم أن االستعارة يف اجل«: النقاد مثل عبد القاهر اجلرجاين يقول

الوضع اللغوي معروفاً، تدل الشواهد على أنّه اختص به حني ُوِضع مث يستعمل الشاعر أو غري 

.2»الشاعر يف غري ذلك األصل وينقله إليه نقالً غري الزم فيكون هناك كالعارية

: االستعارة، وحّرف أبو هالل العسكري )املشبه أو املشبه به(وهي تشبيه حذف أحد طرفيه  

االستعارة هي نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرٍض إّما أن يكون شرح «

.3»املعىن وفضل اإلبانة أو تأكيده واملبالغة فيه

تنوعت مواقف النقاد يف معىن االستعارة، يرى اجلرجاين أنه استعمال لفظ لغري أصله، أما أبو 

  .االستعارة تفيد الشرح واإلبانة واملبالغةهالل العسكري يرى أّن 

�ƨȈǳȏ®�Å¦°ȂǏ�Ƣđ�ǂǟƢǌǳ¦�ǶǇŚǳ�ÀƢȈƦǳ¦�ƨǸǫ�ƢĔȋ�ǽƾƟƢǐǫ�Ŀ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǺȀƬǷ¦

  .مجالية وبالغية

ƨǴȈƦŮ�̈°¦°Ȃǻ�©ƢȈǟƢƥ°�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�«ȂÌǟȋ¦�Ƥ Ǽȇ±�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�̈°ƢǠƬǇȏ¦�² °ƾǻ:

ِعل الَجْمَرةأشْ 

  يتِ ؤَ ُـــ َسل ُلْؤل

يَّ لَ ُتم عَ ْــ أْغَلقوَ 

.927، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج-1

شيد وحممد حممود الشنقيطي، دار املعرفة للطباعة والنشر، حممد عبده وحممد ر : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق-2

.333، ص 1981، 2بريوت، ط

علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر عيسى البايب :أبو هالل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، حتق-3

.295، ص 1952، سنة 1احلليب، ط
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  ةـــفَ دَ ـــالصَّ 

  ةدَ ارِ ــَـ ب سُ ــمْ الشَّ 

  ةِعلَ تَ ُمشْ اتُ مَ يْ الغَ وَ 

نفَّسْ تَ ي تَـ ــــِـ ونُعيُ 

ادَ ــَـ مالرَّ 

  يُدُموعِ ةٌ ــيَّ نَقِ 

  اُقهَ َـــ تـَْلع

1.ةفَ اشِ النَ اتُ ماوَ السَّ 

�ǺǰǳÂ�ƢēƢǨǏ�ǺǷ�ȏ�ƞǧƾǳ¦Â�°ȂǼǳ¦�ȆǿÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�Ǻǟ�ƪ ǸǴǰƫÂ�ǆ Ǹǌǳ¦�̈ǂǟƢǌǳ¦�©°ƢǠƬǇ¦

¾ȂǬƬǧ�¬Ƣǐǧȍ¦�ȄǋƢƸƬƬǳ�ƨȈǘǷ�Ƣđ�śǠƬǈƬǳ: الشمس باردة، أغلقتم علّي، الغيمات مشتعلة، حيث

استحضرت صور الكون يف الشمس بربودها والغيمة باشتعاهلا وقلبت موازين هذه الطبيعة ساعية 

بعد معني من خالل هذه التفاصيل للصورة االستعارية وهو اخلوف واحلرية والتذمر اليت بذلك تأكيد ل

  .   تتقامسها الشاعرة مع فؤادها

:وتقول أيضاً 

اِزفُ ـــَـ جأُ 

تِ اوَ ـــَـ ِبَسدِّ الَفج

ارِ ِحدَ االنْ نَ َخْوفاً مِ 

مِ لْ اِع الحُ ى قَ لَ إِ 

.87-86، اجلزائر، ص ص 2010لة، الفضاء احلّر، زينب األعوج، رباعيات نوارة هلبي-1
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لُ يْ اللَّ يَتَدّفقَ نْ ْبَل أَ قَـ 

ونِ ــــُـ يـــي عُ فِ 

1.تِحيلِ سْ المُ اتِ مَّهَ أُ 

الشعرية املساحة اليت يريدها للتعبري عن جتاربه، حبيث ال اختذ الشاعر اجلزائري يف جمال الصورة 

.2»الركن األساسي يف تكوين الشعر ويف خلق الصور« : جند شعراً ال خيلو من االستعارة

  :الكناية -6

�ƨǠǼǬŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�Ƕē¦®ǂǨǷ�ƨǣƢȈǏ�ȄǴǟ�ǺǷǄǳ¦�Őǟ�§ǂǠǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǲǸǟ

واملتمثلة يف الكناية، وهي مرتبطة بعلم البالغة الذي ال يستغين عنه الشاعر العريب واجلزائري يف 

ادة املعىن أريد به الزم معناه احلقيقي مع قرينة ال متنع من إر لفظ  «: عّرف السبكي الكناية. قصائده

.3»األصلي مع املعىن املراد

:''يناِسُبك اجلرُي خلف الظهرية''وظف الشاعر عيسى قارف يف قصيدته 

انِ بَ رَ قْ العَ طِ ائِ ِخْنَجر الحَ 

  ...ةيَ انِ ثَ ـــــى اللَ عَ 

دَ عْ ُف الوَ لِّ ُتخَ الَ يرةُ هِ الظَ وَ 

  ؟دَ عْ ف الوَ ـِـــ ُتْخللْ هَ 

.72زينب األعوج، رباعيات نوارة هلبيلة، الفضاء احلّر ، ص -1
.69، ص 1986، 1صبحي البستاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية لألصول الفروع، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط-2

3-�Ŀ�¬¦ǂǧȋ¦�² Âǂǟ��ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� ƢđǪŢ��¬ƢƬǨŭ¦�ǎ ȈƼǴƫ�¬ǂǋ:املكتبة العصرية للطباعة : عبد احلميد اهلنداوي، الناشر

.237، ص 2003، 1والنشر، بريوت، ط
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  يـــدَّعِ أَ الَ 

الِ ؤَ ـــُـ ي السّ َخْيَمَة فِ 

تاً ابِ ــَـ ث اً ـــنـــطَ وَ الَ وَ 

الِ ي الرِّمَ راً فِ ي أثَ ّدعِ أَ 

1.ىالدُّمَ ـــــــــــضَ عْ بَـ وَ 

اخلنجر ويشري إىل دليل آخر حني يقول عقربان احلائط دليل آخر على الوقت هل ختلف 

  الوعد؟

يذكر هي ألفاظ استخدمها الشاعر يكين به عن صفة وهو ال يذكر املوصوف مباشرة بل 

  .شيء ينسب إىل املوصوف

 .27ص  ،2010، 1مهبُّ الروح، منشورات االختالف، ط...عيسى قارف، مهّب اجلسم-1
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  :أنواع الصور الشعرية - ثانيا

تتكّون الصورة الكلية من جمموعة من الصور اجلزئية البالغية وهي االستعارة والتشبيه والكناية، 

إذ تتناول التجربة الشعرية من مجيع اجلوانب وتضافر الصور اجلزئية يؤدي إىل الصورة الكلية، وجتعل 

�ń¤�² ¦Ȃū¦�ƨƦƬǟ�±ÂƢƴƬƫ�ƢĔȋ�ƢȀǠǷ�§ÂƢƴƬȇ�ȆǬǴƬŭ¦ين النفسية والتعبريية األعماق وتلتقي فيه املعا

والتجسدية وهي متايز بني الشاعر وآخر، ويُظهر من خالهلا املبدع جتاربه اجلديدة واملبتكرة باعثا إياها 

ƨǤǴǳ¦�ÅƢǷƾƼƬǈǷÂ�Ǯ ǳǀƥ�¦®ǂǨƬǷ�ǞǷƢǈǳ¦�Â¢�ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�ǞďƬǸȈǳ�ƢȀǬǸǼȇ�ƨǤǳ�Ŀ : القافية والوزن إلنتاج الكل

  .املتكامل

�ǂǨǈǳ¦Â�Ǿƥ°ƢšÂ�ǾǨǫ¦ȂǷ�±Őƫ�ƢĔȋ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǄËȈƷ�°ƢǰƬƥȏ يسعى الشاعر اجلزائري دائما

  .خبياله

  :''مسافات''من النماذج اجلزائرية قصيدة لنور الدين درويش يف ديوانه و 

َعَربِيتان َجِميَلَتاِن ُهما إليَّ َقريَبَتانِ 

يمتِلُئ الَغِديرُ ي وَ دِ يَ فَّ أُمُد كَ 

ِدُم الّسعيرْ تَ فَتحْ وَحْينِ اِوُر الرُّ بِعيَدتاِن أحَ وَ 

ِمَمْن تـََرى؟

أْسَتِجيْر؟ ـــــيوِبَمْن َعَسانِـ 

أِطْل؟أيِّ ناِفَذةٍ ِمنْ 

بِأيِّما لَُغٍة أصيُح؟

َنَبضاتْ ـــتتَهيأُ ال
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يرْ مِ ــَّ يْنَتِفٌض الض

ِرُف أنِّنيُت أعْ ُكنْ ةِ ايَ دَ ُمنُذ البِ 

ِتييدَ الُدُموِع َقصِ ِم وَ الدَّ أُخُط بِ سَ 

1.يرِ خِ ِر األَ طْ ي الشَّ وُت فِ ــــــمُ أَ وَ 

�§ǂǘǔȇÂ��ƨǘƦƫǂǷ�°ȂǏ�Ŀ�ƨǯǂƸƬǷ�Ǟǘǫ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƢĔ¢�ƨȈǴǰǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�©¦ǄȈŲ�ǺǷ

ƨȇȂǔǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�§ ƢȈǣ�Ŀ�ƢĔ±¦Ȃƫ:»أشبه بلوحة كبرية تضم داخلها صورا : إّن الصورة الكلية هي

.2»الكربى صغرية ال تستقل بنفسها ولكنها تكّو، جزيئات هذه اللوحة

الصورة الكلية هو إبداع فين جيمع صور جزئية أو جمموعة من صور تلتحم لتنتج تلك التجربة 

الشعورية بالتدرج حبيث تتكون القصيدة على أكثر من مشهد وهي صور جزئية لكي تصل يف األخري 

  .إىل تلك الصورة الكلية

:''سعيداً بغبائي''مثال عن ذلك قصيدة لعيسى قارف حتت عنوان 

ٍم ياِئَسةٌ ن دَ اُ عَ طْ قِ ةَ مَّ ثَ 

  اِذئٍب مَ نْ لَُّص مِ تَتمَ 

بٍ ــيرِ ــَـ غ وحِ ي رُ فِ 

...أنٍ ــــَـــ ى شلَ َر إِ مَ 

خُرجُ تَ مٍ فَ انُ ِقْطعَ ةَ مَّ ثَ 

.97-96، ص ص2002، قسنطينة، 2نور الدين درويش، مسافات، مطبعة جامعة منتوري، ط-1
.40، ص 1992ريتا عوض، بنية القصيدة اجلاهلية، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار اآلداب، بريوت، -2
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َتْدرُجُ 

ُب الَوْهميُّ ئْ ا الذِّ َحْظهَ لْ يَـ مْ اٍت لَ مَ لِ ى كَ ُرؤَ 

جزءها، وحاول يف كل مقطع منها الشاعر مصدر من مصادر القرآن وقصصها يف صور جىن 

�Ƥ Ɵǀǳ¦�Ŀ�Ǿƫǂǰǧ�ƾǈŸÂ�ǂǯǀȈǧ�ǾƫƾȈǐǫ�Ƣđ�ÃǂƯ¢�©ȏȏ®Â�°Ȃǐǳ�ǾǴȈǰǌƫ�Ŀ�ǽǂǗƢş�¾ȂŸ�ƢǷ�¿ƾǬȇ�À¢

.الومهي، وهي التلميح لبداية القصة

وُسفَ ـُـ ِة يوَ ــــخْ إلِ 

  ياوِ ْرَعى الرَّ ي مَ ُح فِ رَ سْ تَ 

...ي الُجبِّ فِ طُ قُ سْ تَ الَ وَ رُ و دُ تَ وَ 

ِحْبرِ نْ اِفَلٌة مِ قَ مَّة ثَ وَ 

َصِبيٍّ اءُ كَ ــــبُ وَ 

خلص الشاعر يف هذه األسطر إىل ذكر إخوة يوسف ليضيف للصورة إضافات أخرى تعمق 

ا يوسف بذكر القافلة املعىن وكسر احلاجز الواقعي الذي يكبل الشاعر ويواصل يف سرد حكاية سيدن

  .اوبكاء الصيب، وهو يعين بذلك سيدنا يوسف عندما كان صبي

))...تْ أَ ٌن رَ يْ عَ ا الَ مَ ((

َثّمةَ وَ ...اهللاُ ا َودََّعكَ مَ وَ 

َغْفَوتِِه الُمثْـَلىنْ اِئِد مِ ْحُي العَ وَ 

اِبكَ ــَـ تــــِـ ِسرُّ ك
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يوغل الشاعر ويستبطن يف قصته ليتمها بأسلوب تعبريي من واقع وخيال بلغة اختارها الشاعر 

Ǿƫǂǰǧ�Ƣđ�ǪǬƸȈǳ.

.......رْ ذَ احْ وَ ........

ٍب يـَْعُرُج َنْحَوكَ يْ اِطُر غَ خَ ةَ مَّ ثَ 

.يَلكَ وِ أْ تَ رُ كُ ذْ تَ أُ تَ فْ تَـ .....

  ياآلتِ ثِ دَ الحَ ةِ فَ رِ عْ ي مَ فِ ةُ مَ كْ الحِ نَ يْ أَ 

َمْن َشاَء؟ي يـَْعِدمُ اوِ الرَّ وَ 

ةِ َـــ ومالبُ داً كَ اُم غَ نَ أَ سَ 

يْحُدُث أْن يْحُدثَ الَ فَ 

ُدثُ ـــحْ ـــَـ ْد يـــــا قَ مَ 

  .يـــــلِ 

1....يائِ بَ غَ يداً بِ عِ ـــسَ 

تتملص ''، و''مثّة قطعان يائسة''يف هذه الصورة مشهدين صورتان جزئيتان، تتمثل األوىل يف 

، يتكلم الشاعر من خالل هذين املشهدين عن قصة سيدنا يوسف عليه السالم، وحني ''من ذئب ما

الذين شّبههم بقطعان دم يائسة، يصف  يتحدث بذلك عن إخوة يوسف'' مثّة قطعان يائسة''يقول 

''تتملص من ذئٍب ما''حالتهم امليئوس منها واليت دفعتهم إىل قتل أخيهم، ويواصل الشاعر يف قوله 

.هو التخّلص التربأ يفلت من الذئب وهو يعي بذلك يوسف عليه السالم عرب االستعارة''التمّلص''و

.66، اجلزائر، ص 2010، 1مهّب الروح، منشورات االختالف، ط...عيسى قارف، مهُب اجلسم-1
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تني، ويسرتسل الشاعر قصته ويكمل يف املقطع شغل الشاعر قصة سيدنا يوسف يف صورتني جزئي

  :الثاين

ى كلماٍت لم يلَحْظها الذئُب الَوْهميُّ ُرؤَ 

وُسفَ ِة يُ وَ ـــــــــــخْ إلِ 

  ياوِ ْرَعى الرَّ ي مَ ُح فِ رَ سْ تَ 

1...ي الُجبِّ فِ طُ قُ سْ تَ الَ وَ ورُ دُ تَ وَ 

القصيدة ويستمر يف بث يوضح لنا الشاعر يف املشهدين أو الصورتني األوليتني عن موضوع 

املشاهد ويقصد بالذئب الومهي سيدنا يوسف، والذي كان بالنسبة إلخوته اخلطر واعتربوه بالنسبة هلم 

، ''تدور وال تسقط يف اجلبّ ''ن ويصرح الشاعر حني يقول إلخوة يوسف ''موضع ومهي''الذئب 

  :ويكمل القصة يف قوله .واجلب هو البئر احملفور يف أرٍض غليظة ورمي إخوة يوسف يف البئر

وثمَّة قاِفَلٌة من ِحْبرِ 

َصِبيٍّ اءُ كَ ــــــــــوبُ 

2))...تْ أَ ٌن رَ يْ عَ الَ ماَ ((

))ما ال عٌني رأت) ((سيدنا يوسف(يسرد الشاعر عن مرور القافلة ومساعهم لبكاء الصّيب 

ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǬƬǼȇÂ��ǾƟƢđÂ�ǾǼǈƷÂ�ǾǳƢŦ�Ǻǟ:

.......رْ ذَ احْ وَ ........

ٍب يـَْعُرُج َنْحَوكَ يْ اِطُر غَ خَ ةَ مَّ ثَ 

3.يَلكَ وِ أْ ـــــَـ ت رُ كُ ذْ ـــَـ ت أُ تَ ـــفْ تَـ .....

.67، صمهّب الروح...عيسى قارف، مهُب اجلسم-1
2

.67ص  ،املرجع نفسه-
.68، صنفسه -3
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إىل أول القصة حينما قّص سيدنا يوسف رؤياه ألبيه سيدنا يعقوب وحيّذره ويعود بنا الشاعر 

:تفتأ تذكر تأويَلكَ .....مثّة خاِطُر غيٍب يـَْعرُُج َحنَْوَك   :والده لئّال يقصص رؤياه ألحد من إخوته

.بأنه رأى احد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين

أين احلكمة يف معرفة احلدث اآليت؟ ال قلق من : وخيتم الشاعر فكرته أو صورته يف قوله

  .احلدث الذي سوف يأيت

حِ بْ ي الصُّ فِ وَمةِ البُ داً كَ اُم غَ نَ أَ سَ 

  يلِ ُدثُ ـــــحْ ا َقْد يَ ْحُدُث مَ يَ الَ فَ 

1....يائِ بَ ــــــغَ يداً بِ ــــــــعِ سَ 

واصل الشاعر عيسى القارف يف رسم الصور اجلزئية اليت تشّكل يف األخري الصورة الكلية، أو 

الفكرة املرغوبة وهو مشهد كلّي ويطرح رؤية جديدة لعدم القلق من الغد ما دام بوجود اهللا عّز وجّل، 

وما آل إليه يف األخري، صورة مستوحاة من قصص واستعارة قصة سيدنا يوسف ليحكي ما قد جرى 

واملراد من استظهار هذه القصيدة هي الفكرة العامة للصورة الكلية ملا فيها من استعارات . القرآن

وكنايات، ومزج بني االستعارات والتشبيهات وظف الشاعر مشهد إحيائي بصورة استعارية معّربة لرسم 

  .اللوحة الكاملة

مارية كتب الشاعر اجلزائري قصائده املوحية باالستناد على الصور الشعرية، يف احلقبة االستع

رحلة إىل املوت، وأيضا الشاعر عمر أزراج من خالل ديوانه : ويف قصيدة للشاعر حممد صاحل باوية

:، يقول''وحرسين الظل''

.68-67-66،  ص ص مهّب الروح...عيسى قارف، مهُب اجلسم-1
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  ي؟فِ لْ خَ مَ يْ ُس الغَ َمْن َيْحبِ 

رِ جَ الشَّ نِ اَب ُحزْ بَ ي أسْ هِ نْ ألُ 

  يتِ يْ بَـ رُ حْ َخْصِرِك البَ ةِ احَ فَّ تُـ مِ سْ ي رَ فِ أُ دَ أبْ وَ 

ايَارَ المَ لُّ ــــــكُ وَ 

  ةيلَ لِ الذَ ودِ الُوجُ ونُ كُ سُ 

ونِ نُ الظُ رَ حْ بَ اِجرُ يـُهَ 

  يرِ حْ بَ قَ فَ دَ تَ فَـ 

ُق والَغْيمُ البَـرْ  ادَ لَ قَـ 

1.ةيَ الِ تَ ـــا النَ تَـ لَ بْـ قِ 

قصيدة عميقة الدالالت مفعمة بالتصوير واإلحياء، وظف الطبيعة باملنظور األسلويب يف إطار 

االنزياح الرتكييب واالنزياح الداليل، حيث يصور مشاعره احلزينة يظهرها من خالل امتزاجه بالطبيعة 

تظهر التجربة . املتلقيللتأثري يف '' قلدا الربق والغيم'' ''البحر بييت'' ''حزن الشجر''واختاذها أدوارها 

بشكل واضح من خالل قصيدة عمر أزراج الرمزية الغريبة، حنت الصورة مع مرور الوقف إىل الغموض 

عن هذا أجادت الشاعرة . والعمق أبعد إىل الفلسفة باحثة ملشاعر خفية املرتسبة يف أعماق الشاعر

�ƢĔ¦Ȃȇ®�Ŀ�ƨƴȈǠǻ�ƨƸȈǴǏ''ما مل أبح به لكم ''�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ''امرأةل اخلرابات ك'':  

ائياً هَ َب نِ لْ القَ وِصدَ أُ يْ ُمِني كَ زَ لْ َكمْ  قُفالً يَـ 

َيةانِ الثَ ةِ رَّ لمَ لِ َقهُ الَ ـــــغْ ِكُم إِ ـــحْ أُ وَ 

.100، ص 1976أزراج عمر، وحرسين الظل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة -1
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اِئيكَ ِجَم ذَ رْ تَـ أُ يْ ي كَ وُكنِ لُ ًة تَـ غَ ْم لُ كَ 

داً مَ ة عَ بِلَ رْ سَ تَ المُ اك ِ طَ ِعيِب خُ الَ ِم أَ هْ ي فَـ فِ 

مِ دَ نْ ُب مِ رَ ُت أشْ سْ ي لَ نِّ أَ كِ رُ كِّ ذَ ّرًة أُ ْم مَ كَ 

  يــــفِ تَ كْ أوَ وعُ مُ الدُ وَ 

1الَ ...ةِ دَ حْ الوِ أْخَتِلي بِ الُعْمِر وَ اَدةَ سَ وِ بلِّلُ أَ لْ بَ 

̧�¦�ƨǼǗƢƥ�°ȂǏ�ȆǿÂ��ǾǌȈǠƫ�Äǀǳ ةأرادت الشاعر  ƢȈǔǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦�ƢȀŰȐǷ�ǒ Ǡƥ�ƢǼȈǘǠƫ�À¢

للوحدة واليأس خلصت حالتها النفسية يف ذكرها للفظة كم عدة مرات، وحماولة يف نفس الوقت أن 

  .تظهر العكس يف صور ارتبطت بعمق التجربة احلالة الشعورية بانفعاالت ذاتية

ُح األسِئَلةرَ طْ أي نِ ــــَّ نُم أدَ ـــْـ ُت أنسْ لَ 

ارَ دَ األقْ ي أنَّ مِ هَ فْ تَـ يْ ِت كَ قْ الوَ نَ ي مِ ُمنِ زَ لْ ْم يَـ كَ 

عِ ــمْ لدَّ ِك لِ ْـ أتيَ ــــهَ دْ قَ 

أقولُ ا الَ مَ وَ ولُ قُ ا أَ مَ ''ماً وْ دَ ''يُزِعُجَك 

  يهعِ دَّ أَ الَ دْ قَ وَ يهِ عِ دَّ أا مَ وَ 

بِ لْ ى القَ لَ ْت إِ اُت َعَرجَ قَ الطُّرُ الَ 

وبِ اِهَية الُهرُ َرَك مَ دْ ْلُب أَ القَ الَ 

ُش ما نـَُقولُ ــيـــعَ لَْيتَـَنا نَـ 

1
.85صليحة نعيجة، ما مل أبح به لكم، ص-
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ا نُقولُ ْجَم مَ لَْيتَـَنا نَِعي حَ 

ا نـَُقولُ ــَـ ُل معَ ــــفْ لَْيَتنا نَـ 

ِمعْ ـَـــ تــْـ ِكنَّنا نجلَ 

ولُ قُ نَـ وَ ولُ ــــقُ نَـ وَ ولَ قُ نَـ لِ 

وَ  1.ُهولْ أَ وَ اتِ يَ رَ كْ الذِّ اِرُس العَبَث بِ مَ أُ ةً ُعنـْ

من خالل النص تتوارد يف خميلة القارئ األسئلة اليت توحي بالضياع بالبوح على شكل صيغ 

řǯȂǴƫ�ƨǤǳ�Ƕǯ��ƢȈƟƢĔ�Ƥ: (أسئلة ǴǬǳ¦�ƾǏÂ¢�Ȇǯ�řǷǄǴȇ�ÅȐǨǫ�Ƕǯ .(... تصور الشاعرة أحاسيسها

ومشاعرها يف هذه االبتداءات من التساؤالت اليت تضع القارئ يف متاهة التفتيش عن اإلجابات 

¦�ƢǿƾȇǄȇ�ƢǷÂ��ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ƨǬȈǬŞ�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦Â�řǨǳعيارية، وهنا يكمن سّر اإلبداعامل

.متّيزاً موسيقى األلفاظ يف التكرارات

�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�́ ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�ǶȀǨǳ�ŅƢƬǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ń¤�Ǿƥ�ǲǬƬǼƫ�ƨƦȇǂǣ�ƨȇȂǤǳ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ƪ ǷƾƼƬǇ¦Â

من تلك االنفعاالت الصادرة من أعماق جتارب وتأمالت، جتتمع فيه اإليقاعات الداخلية واخلارجية 

القصيدة اجليدة تكشف عن آفاق من التجربة الروحية مل يسبق إليها الشاعر،  «: يقول تشارلسنت

.2»''رائد يف دولة الروح''فالشعر كشاف 

¥°ƢǬǳ¦�À¦ƾƳÂ�ǂǟƢǌǳ¦�½ËǂŹ�Ƣđ�Ŗǳ¦Â�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�©ƢǷƢǟ®�ǺǷ�ƨǷƢǟ®�ƨȈǼǨǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ËÀ¤  واليت

ǂ̈Ƿ�Ëǲǯ�Ŀ�̈ƾȇƾƳ�ƶƦǐƬǧ�ǂƻȉ�¥°Ƣǫ�ǺǷ�ƢȀȈǬǴƫ�ËŚǤƬȇÂ��ǽŚǣ�Ǻǟ�ǂǟƢǋ�ǲǯ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ.

.87-86-85، ص ص 2012احلر، صليحة نعيجة، ما مل أبح به لكم، منشورات الفضاء-1
.29، ص 1961زكي جنيب حممود، جلنة التأليف والرتمجة، :تشالسنت، صورة األدب، تر-2
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الصورة احلسّية والصورة الذهنية، فتكون الصورة احلسية على : للصورة الشعرية أمناط هي

.السمعية، البصرية، اللمسية، الذوقية والشمية:مدركات حسّية

ƢĔ¢�¾ȂǬȈǧ:»�ǺǷ�ÀƢËǼǨǳ¦�¾ƢȈƻ�ƢĔËȂǰȇ�ÄȂǤǳ�ǲȈǰǌƫيعّرف علي البطل الصورة الشعرية 

معطيات متعددة، يقف العامل احملسوس يف مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من احلواس إىل جانب 

ال ميكن إغفاله عن الصور النفسية والعقلية، وإن كانت ال تأيت بكثرة الصور احلسية أو يقدمها 

.1»الشاعر أحياناً كثريا يف صور حسّية

امتهن الشاعر اجلزائر توظيف الصور البيانية يف قصائده فنوّع منها بني االستعارات 

والتشبيهات وكذا توظيف التشبيهات احلسّية اليت تعتمد على احلواس، وعرّفها اجلاحظ قدميًا على 

ƢËĔ¢ :» 2»صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير.

االنفعايل لدى القارئ يسعى الشاعر إىل إضافة صور لتحقيق اإلبداع الفين وإمتام التأثري 

حسّية ونفسية للشخصية حملاولة تقريب القارئ إىل الفكرة بتعيينه ملؤثرات احلسية البصرية أو اللمسية 

.والشمية والسمعية والذوقية، اليت من خالهلا يضع الشاعر القارئ يف حالة التجريب

�ǪǧƾƬƫ�Äǀǳ¦�ŐǠŭ¦�Ǯإن حرص الشاعر لتوظيفه الصور احلسّية يف ǳ̄�ǲưŤ�ƢĔȋ�ÄǂǠǌǳ¦�ǽǄƴǼǷ�

حني  «من خالهلا أفكاره األولية، واليت تعيد تصنيعها وصياغتها حسب متطلباته، إّن الشاعر 

�ƨǬȈǬū¦�ǲƥ�©ƢǇȂǈƄ¦�ǺǷ�ËśǠǷ�ƾǌū�̈°ȂǏ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ȏ�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�ŕǌƥ�ƨËȈǈū¦�©ƢǸǴǰǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ

.3»اللته وقيمته الشعوريةأن يقصد متثيل تصّور ذهين معّني له د

.30، ص 1981، 2علي البطل، الصورة الفنية يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين، دار األندلس للنشر والتوزيع، ط-1

.13، ص 1اجلاحظ، احليوان، ط-2
.130، ص 1972، 2عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، دار العودة، بريوت، ط-3
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�ƨȇŚƯƘƫ�©ȐǏÂ�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�ǾƬǘǴǇ�ƢĔȋ�ƨǇȐǈƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�§ ƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�¥°ƢǬǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�śǠȇ

.حقيقية، ومن املدركات احلسية

:الصورة البصريّة-1

يكّون املتلقي عند قراءته للنصوص اإلبداعية فكرة من خالل اللغة وأيضا بالصورة اليت تعتمد 

واملكّون البصري من العناصر اليت هلا أمهية . البصري واليت يغوص فيها وميثلها يف خيالهعلى املكّون 

  .وأبرزها يف النص الشعري ويستكثر الشاعر منها ليوصل فكرته الباطنية دون انقطاع

يوظف الشاعر أمحد عبد الكرمي الصورة البصرية وقسمها يف قصيدته، لكي يوقف به خيال 

:''سونيَتة املفرد''يدته القارئ، فيقول يف قص

  يَساِهٌم َنْخلِ 

ٌح،بَ اِسي شَ أْجرَ وَ 

ُت يْهِميقْ الوَ ا ُهوَ هَ 

ي الُخْضرُ اتِ يَ رَ كْ ّزى ذِ تـَتَـنَـ 

  ةرَ الُمْقفَ ينَ نِ السِّ بِْئرِ نْ مِ 

ي البَـرِّ اِهٌل فِ ي ذَ َمادِ رَ وَ 

  يــالِ َـــ َليــــتْذُروُه ال

ِب آنٍ ـــيْ اِم الغَ ِمْن ِخيَ 

السُّوِد ُصّباراً وُجرحاً ولِ ي الُفصُ فِ 
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  ةرَ بَـ قْ ـــمَ قاُت الَــ بْـــ اِئي تَتَدلَّى زَنَورَ وَ 

1(..........)آه 

ورسم الشاعر يف هذه األسطر صورا بصرية ملونة مضيئة، تتمثل يف الطيور البيض واستدعى 

ووظف العنصر اللوين مرة أخرى وهي الوردة يف آخر القصيدة  أو ُتْدثِْرين األغـاين: صورا مسعية يف قوله 

  .ليرتك مساحة التأثري نوع ما على القارئ

  يانِ مَ َلْم ُتَضِمْخني األَ 

وُر الِبيضُ الطُّيُ وَ 

اللِ اباِت الظِّ ي َغيَ ذابَتْا فِ 

  يانِ ي التـَّهَ لَّْم تَعمَّْد فِ 

  يانِ ـغَ ي األَ ُتْدثِْرنِ أوْ 

َتطفئْ ْم َــ ُشُموِعي لوَ 

يالِد َهِذيمِ ـال ةِ لَ يْـ ي لَ فِ 

  (..........)آه 

دايْ ـــيِك يَ ادِ نَ ـُـــ َكْم ت

َتعاَلْي قاِسِميني َحْشَرجاِتي فـَ

2.بَّرهْ ـــِني وْرَدًة أو قـــوامَنِحي

.23-22-21، ص ص 2002، 1أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، منشورات االختالف، اجلزائر، ط-1
.24-23، ص ص املرجع نفسه - 2
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السود، اخلضر، الرمادي،(ستخدمًا األلوان رسم الشاعر أمحد عبد الكرمي صورًا بصرية م

رّكا خياله وكذلك يف األخري مستفيدًا من استعارته يف تركيبه األلوان للفت انتباه املتلقي حم) البيض

وظف عنصر لوين آخر هي وردة ولكن مل يذكر لون الوردة ليرتك للمتلقي مساحة تثري نوعًا من 

  .احلماس عند املتلقي

  :الصورة السمعية -2

واليت تعتمد على حاسة السمع اليت تلتقط الصوت واليت تعّد السمعية، :من املدركات احلسّية

�ǶƬǰǳ�ƢǼƫ°ƾǫ�¿ƾǠǳ�Ǯ ǳ̄Â�ƢȀȈǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�ƢȀǼǰŻ�ȏ�Ŗǳ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Ƣđ�¾ƾƬǠƫ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ

مشهد ترتاءى فيه احلركة، وُيسمع اخلطاب ويف هذا تتجاوز الصورة حّدها البياين «األصوات، 

.1»شهدلتنساب حرّة وإن تأطرت مب

¾ȂǬȇ�ƢǸǼȈƷ�ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�ƢĔÂƾȇ�Ŗǳ¦�©ƢǧǂǐƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǿƥ°Ƣš �ǂǟƢǌǳ¦�ǞǴǘȇ : أمسع وأستمع

يقول الشاعر . وغريها، يوظف الشاعر املدرك السمعي على شكل حلظات آنية جللب انتباه القارئ

  :األخضر فلوس

  ...ااِبَدهَ ْنَسى َمعَ تَـ وَح أنْ الرُّ عِ نِ قْ َمْن يُـ 

!َج الزمِن؟ارِ ــــــدفأ خَ ُن لِ ئِ َتْطمَ وَ 

ُهه،رَ ُت أكْ سْ الَجْمَر أنِّي لَ ِنعِ قْ َمْن يُـ 

!، يُطِفئُني؟رِّ المُ اءِ تَ َع الشِّ مْ دَ نَ كِ لَ 

  ةيَ انِ داُف ثَ ـــــَعْن َدْرِبي األصْ وَ 

  ...اُكنـُهَ ــْـ ُت أسوأتَعَبْتِني ِدياٌر ُكنْ 

، 1الية النابغة منوذجاً، دار حضرموت للدراسات والنشر، طعبد اهللا حسني البار، الصورة الفنية يف القصيدة اجلاهلية، د-1

.16، ص 2006
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!!ِد تْسُكنُِنيالبـُعْ رْغمَ مَ وْ اليَـ َها ِهيَ وَ 

  ! ةسَ كَّ نَ ــُـ م تْ الَ ا زَ ِق مَ رْ ــــَّ واِفُذ الشنَ 

!والُسُفنْ ...لِ يْ ي اللَّ ارِ وَ صَ تَ حْ اُم تَ نَ تَـ 

،،هِ اُح بِ يَ ي الرِّ كِ بْ تَـ نْ أَ ...َتُشُك في الَهْمسِ 

!ي َغَسقْ ِض فِ رْ َض األَ بْ نَـ َس َتْسَمعُ يْ لَ وَ 

!تُهوَ طْ خُ رُ مِّ سَ ى المُ دَ ــــالمَ رَ دْ ُشُق صَ تَ 

!نِ سْ للرَ انَ ــَـ سرْ ـــالفُ َل وَ يْ الخَ ُض يـَُروِ 

!َبدازَ تْ عَ رِ أتْ وسِ ُكؤُ بِ ةٌ وَ سْ نِ وَ 

1وِع بالَلَبناُق الجُ يَ ى َتُجوُد ِن◌ِ تَ حَ 

ليس تسمع نبض األرض، تشك يف : (هي صور مشعية من خالل تركيب مفردات يف قوله

.املدركات احلسّيةيردد الشاعر الصورة السمعية الستمرارية التواصل من خالل ) . اهلمس

  :أفاد الشاعر األخضر بركة أيضا يف قصيدته من الصورة السمعية تظهر يف

وحِ الرُّ نِ ذُ ي أُ فِ دِ يْ القَ ةِ ِسلَ ِسلْ عُ قْ َلُه وَ 

ي الَكْهلْ مِ ى ِجسْ لَ اِر قـَْبٍر عَ جَ أحْ ئاً يـَُعُض كَ يْ شَ 

،دِ الَ ـــِـــ ا، بهَ ــــيْ ـــلَ ي إِ ــِـ أيَن آتنْ مِ 

ارِ ي الِقمَ ا فِ هَ ٍد لَ قْ نَـ ةِ عَ طْ قِ لَ ثْ ي مِ نِ تـُْبِذرُ 

.90، ص 2002، اجلزائر، 1خضر فلوس، مرثية الرجل الذي رأي، منشورات االختالف، طأ - 1
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  يـــمِ دَ ي، وَ مِ ي دَ فِ ةٌ وسَ مُ غْ ُن مَ آذِ مَ 

ئ،كِ تَ مُ وحِ الرُّ ةِ مَ يْ ى غَ لَ ي عَ وِ غَ لُ نٌ ائِ كَ 

ُنوَن بِ  1.وهمُ دِّ هَ يُـ يْ كَ ماً لِ الَ ي كَ مِ اسْ يـَبـْ

الطاقة مزج الشاعر األخضر بركة بني صورتني مسعية وبصرية دمج بني مها حبيث نلمس تلك 

.التعبريية بإضافة ملسات أسلوبية للصور احلسية مشّغالً منها حاسيت البصر والسمع

  :ال تتوقف توظيف الصور احلسية السمعية والبصرية يف قصيدة لنور الدين درويش

  ةافَ سَ المَ ولُ طُ تَ 

  اارُنَ ْضُعُف أْبصَ تَ 

ةٌ مَ ـــيْ َهاُهَنا غَ 

ُهناَك َضبابْ وَ 

  ةافَ سَ طُوُل المَ تَ 

اَعنامَ ُل أسْ مْ الرَّ قُ رِ تَ خْ يَ 

  يرِ جْ تَ يحِ ى الرِّ َصدَ الَّ إِ اآلنَ عِ مَ سْ نَ مْ لَ 

2.بِ الَ ــــالكِ احَ ـــَـ بــُـ ن

تتدفق الصور السمعية البصرية من خالل هذا املقطع للشاعر رامسًا الصورة يتخّيلها املتلقي 

، وهي )مل نسمع اآلن إال صدى الريح جتري نباح الكالب: (مستخدما حواسه، خاصة فيما يقول

.10-9، ص ص 2002، اجلزائر، 1األخضر بركة، إحداثيات الصمت، منشورات االختالف، ط-1
.21، ص 2002، 2مطبعة جامعة منتوري، قسنطينة، طنور الدين درويش، مسافات، -2
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وهي ألفاظ حسّية تدل على) هاهنا غيمة وهناك ضباب(ألفاظ مسعية، أما األلفاظ البصرية تتمثل يف 

  .حالة شعورية

:الصورة الّلمسية-3

وّرد الشاعر اجلزائري صورا ملسّية ومهية استمدها من خياله لتشكيل صوره واليت هي ضئيلة 

باملقارنة مع الصور السمعية والبصرية، كما وتكون يف بعض األحيان صورًا حمجوبة، نستدرك الصورة 

  :''سلمىِدياُر ''احلسية عند الشاعر عيسى القارف يف قصيدته 

  يدِ حْ وَ 

...انِ دَ عَ قْ مَ 

  اهَ يثِ دِ حَ ارِ بَ غُ نْ دُِّث عَ حَ يُ ٌن الَ كْ ُر 

  اهَ اتِ كَ حَ ضَ نْ مِ ورَ ثُ نْ المَ عُ مَ جْ يَ الَ 

وِ هْ ي البَـ فِ 

  ىرَ سْ فِّي اليُ ي كَ فِ ةً امَ مَ حَ ُدسُّ تَ يَ هِ وَ 

  ىرَ خْ أُ وَ 

اءُ شَ ى تَ ــــــمَ لْ سَ 

1!ظُّ الحَ اءُ شَ يَ الَ وَ 

صور أوضح عند القارئ فريى مثًال عند ذكر الشاعر لمسية ختّيلحتقق توظيف الصورة ال

.، فهي صورة ملسية ميكن ألي متلقي ختيلها وبدون عناء)تدّس محامة يف كفي اليسرى وأخرى

.25-24مهبُّ الروح، ص ص ...عيسى قارف، مهبُّ اجلسم-1
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:''الّسبابة''وّظف الشاعر أمحد عبد الكرمي الصورة اللمسّية يف قصيدته 

اِسعٌ ى وَ جَ الشَّ 

الُمَشّرُد،ارِِجيُّ اِرُس الخَ ا الفَ نَ أَ وَ 

َرِقي أْسَودٌ ذَ  ا بـَيـْ

فِّيَق كَ وْ ٌر فَـ مَ الَمَدى أحْ وَ 

1.لِ يْ الخَ سأُلهِّب َحْمَحَمةَ 

السبابة وهي  نلمح يف هذه الصورة يف القصيدة ذكر الشاعر خصائص اليد أوال يف العنوان

ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǆ...من املثريات  اليت تعكس احلرارة وكذلك الربودة والنعومة مدركات ملسية ǈƸƬȇ.

يستعمل الشعراء الصور اللمسية يف نصوصهم، ولكن ليس بقدر الصور السمعية البصرية، إال 

أن هلا دور فّعال يف استنهاض احلاسة السحرية اليت جتمع بني احلقيقي واخليايل أو الومهي واليت حيتاج 

.ها كثرياً يف نصه الشعريإلي

  :الصورة الذوقية -4

حياول الشاعر أن يضع املتلقي ضمن جتربة تكاد أن تكون مكتملة يف قصيدته، فيستعمل 

الصورة الذوقية فيستدعي القارئ فيها حواسه ليكون يف حمّل الشاعر الذي توىل مهمة نقل القارئ إىل 

  :عامله املكتوب

:ِقيَل لي

انيُّ وَ جُ رْ األُ اِئُن أيُّها الكَ 

.43، ص 2002أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، منشورات االختالف، -1
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اءِ الدِّمَ َف ُسورِ ِقْف َخلْ 

يداً عِ حَّى بَ ــــتـَنَ 

اَسةيَ السِّ ولِ ْن ُحقُ ْب مِ رِ تَ قْ تَـ الَ وَ 

ِق باالً ــــتـُلْ الَ 

ى أُفٍق طَلََّقْتُه الطُّيورُ لَ إِ 

اِمضٌ َدى حَ ــــالمَ نَّ ألَ 

1.اُص َكثيفٌ ــــالَرصَ وَ 

ألفاظ تعطس نربته فكأنه حني قال '' سباب''يكتب الشاعر أمحد عبد الكرمي يف قصيدته 

على جتربة أقلقته وعن وضعية غري آمنة حني يوظف الصورة الذوقية ) قف تنّحى ال تقرتب ال تلقي(

.واحلامض ينتج عن اختمارات وذوقه الذٌع للسان)ألّن املدى حامضٌ (ليقول 

:''وصايا السُّماق''ويف موضع آخر يقول الشاعر يف قصيدته 

  اَخناً ِبِفصاِمي عْن َجَسِدهَ ُمثَ 

وايَةــِـــ يَف الغـــيـََتشََّهى َحفِ 

  ةفَ لِ دَ زْ ي َصَدِف اهللا مُ أيَّاَن ُروِحي فِ 

كَ َـــ مّرٌة، ِقيَل ال تْنَس َسْوط

،إمَّ  ا اقتَـَرْبَت ِمَن الَجَسِد الُمرِّ

.47أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص -1
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ُت اْغِفُرو ِليّ ــْـ لـــُـــ ق

.اِقرعَ دِ يَ بِ ِحيَن أصاِفُحُكمْ 

فاِكَهِتياِت َ وَ هَ الشَّ ةَ احَ فَ تُـ نَّ إِ 

1.أنُشوطَِتيئُة ُ ــــــيطِ الخَ وَ 

، )إن تفاحة الشهوات فاكهيت(إّن مقطع القصيدة مليئ بالصور احلسّية والصورة الذوقية هي 

اختار الشاعر فاكهة التفاح ألّن التفاح هي رمز للخطيئة اليت ارتكبها سيدنا آدم على  اجلنة، حني 

ƢĔȋ�©¦ȂȀǌǳ¦�¾Ƣǫ�ƨȈǈū¦�°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�śƥ�«Ǆŭ¦�ń¤�ǲǬǠǳ¦�Ǟǔź�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ȂǿÂ�̈ƢȀƬǌǷ�ƪ ǻƢǯ

وصورة خيالية يستلزمها القارئ ويستثمر الشاعر هذه الصور إلضافة عناصر التشويق فريحل به من 

  .عامل الواقع إىل ال واقع

:الصورة الشمّية-5

�ƢĔȋ�ǾǏȂǐǻ�Ŀ�Ƣǿ±ȂǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǈū¦�°Ȃǐǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ǄǴȇ متثل جزئيات لصورة مكتملة تامة

�ƢȀǘǬƬǴȈǳ�ǾƬǬȇǂǘƥ�Ƣđ�ËŐǠȇ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦Â�°ƢǰǧȋƢƥÂ�©ƢƷƢȇǄǻȏ¦Â�©¦°ƢǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ƾǌŞ�Ǯ ǳǀƥ�ÅƢǼȈǠƬǈǷ

.املستقبل بطريقة هّينة

�ǾǻƘǯÂ�¥°ƢǬǳ¦�ƢȀǴƦǬƬǈȇÂ�· ƢǨǳƘƥ�Ƣđ�ǂǟƢǌǳ¦�śǠƬǈȇ�Ŗǳ¦Â�Ȇǈū¦�ǾƦǼƬŭ¦�ǺǷ�Ȇǿ�ƨËȈǸǌǳ¦�°Ȃǐǳ¦Â

  .واقع

  :بوزيد حرز اهللايقول الشاعر 

اً ـــــيـــِـــ اكــْن بــُـــ لْم أك

إنََّما بـَّلَلْتني ُجفوُن الُقُرنُفلْ 

.17أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص -1
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تَـَفَضْت أْعِنياُت الَنَدى حاِلَمهْ  فانـْ

اءٍ شَ تِ انْ اتِ ِطيَفٌة ذَ أْسَكَرْتِني لَ 

رِ مْ ة الخَ رَ ـــــطِ يْ نَـ ـــالقُ ْطرِ عِ بِ 

ــَّ الل ّولِ أَ نْ مِ  لِ يْ ـــ

1.ةمَ اعِ يُدُه النَ  انَ اٌع لَ عَ شُ دَّ مُ 

�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦Â�©ƢȈǸǈŭ¦�· ƢǨǳ¢�ǂǯ̄ �¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƕǌǳ¦�ƨǇƢƷ�ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǠǨȇ

�ń¤�Ƣđ�ƢǼǴȈŹ�ǂǘǠǳ¦�ǚǨǳ�ǂǯǀȇ�Ãǂƻ¢�ƨǏǂǧ�ĿÂ��ǲǨǻǂǬǳ¦�̈ǂǿ±�ƨƸƟ¦ǂǳ�ǽǂǯ̄ �Ŀ�Ƕǌǳ¦�ƨǇƢƷ�ǲǤǌƫ

.تلقي هذه املؤثرة وهي عطر اخلمر، فهي معاين وظيفية ألغراض شعرية

اط الصورة الشعرية يوظف الشعراء الصورة الشمية حسب الوظيفة التعبريية لرغبة تكتمل أمن

الشاعر يف استخدامها ورسم مشاهد ومهية يف نفس الوقت شّيقة تدفع املتلقي إىل التجربة وتبعده عن 

امللل الروتيين يف القراءة، والصورة الشمية هي األقل اعتمادا يف القصائد إال أن هلا دور يف ذلك

ويرسم الشاعر عيسى القارف صورته الشمية ويقول يف قصيدته .االتصال بني العامل الواقع وال واقع

:''موعٌد يف صباح احملار''

  ةرَ بِ غْ اِوين مُ وَ دَ ِمنْ ةٌ بَ ارِ هَ أَ 

  ! ر؟ّك◌ّ ذَ التَ نِ ــــطْ بَ بِ امٍ ِخيَ وْ أَ 

ةٌ ــــَـ ارِبهَ 

ُرنُفلِ ـُـــ الق اءِ رَ وَ ِمنْ 

.31، ص 2003، اجلزائر، 1ط، ANEPبوزيد حرز اهللا، اإلغارة، منشورات -1
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ورِ الُعطُ اء نَ حِ انْ وَ حْ نَ 

رِ حْ ة البَ بابَ شَ وَ 

1.ةٌ َـــ ارِبهَ 

يشري الشاعر يف قصيدته إىل الصورة الشمية، وبدون وعّي منّا نستنشق رائحة القرنفل، 

واستعمل الشاعر زهرة القرنفل ذات رائحة عطرية قوية ال تقاَوم، أما عن رائحة البحر املنعش يضع 

  .الشاعر املتلقي يف حالة نفسية مبهجة للنفس

اعتمد الشعراء الصور احلسية وابتكروها وأضفوا بكل حاسة من احلواس، وشغلوها لتحريك 

فتعطي املسموعات ألوانا وتصري املشمومات أنغاما وتصبح املرئيات  «: املشاعر، يقول غنيمي هالل

.2»عاطرة

·�¦ȇ�Ŗǳاهتم الشعراء  ƢǨǳ¢�½ȐȀƬǇ¦�ǺǷ�Ƣđ�¦ȂǴǸǟÂ�ƢȀȈǴǟ�¦Â®¦±Â��ƨËȈǈū¦�©¦°ƢưŭƢƥ نتقيها

طريقة التعبري يف الفن جيب أن متتزج باملدركات البصرية  «الشاعر وتكون صاحلة لكل اجلوانب، 

.3»والصوتية والذوقية والشمية

  .إن امتزاج املدركات احلسية ببعضها يصبح التبادل باحلواس وكأنه حوار يكون بني احلواس

  :الصورة الذهنية -5

هي ثاين األمناط الشعرية، يركز الشاعر على اللغة اليت يعّينها يف إجناز املشهد املقصود 

��ǄȈǸƬŭ¦�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�¾ƢȈŬ¦Â�©¦±ƢĐ¦Â�ƨȈǻƢȈƦǳ¦�°ȂǐǳƢƥ�ȏ¤�ÀËȂǰƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦Â�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦Â�¼ƢȈǈǳ¦�ƢǷƾƼƬǈǷ

.18مهّب الروح، ص ...عيسى قارف، مهّب اجلسم-1

2-��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��Ʈ ȇƾū¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦��¾Ȑǿ�ȆǸȈǼǣ�ƾǸŰ2001 395، ص.
.64، ص 1968ة العصرية، بريوت، ناصر الكايف، مصطلح يف األدب الغريب، منشورات املكتب-3
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ت وتلميحات ويسعى الكاتب إىل توظيف الصور الذهنية ليسّرب لذهن القارئ جتربة عن طريق إشارا

�ļƘƫÂ�ƨȈǼǿ̄ �©ƢǟƢǬȇ¤�Ƣđ�ÄȂǼǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�©¦̄�¿Ȑǰǳ¦�Ǧ ȈǳƘƫ�ń¤�Ǯ ǳ̄�ǄǰƫǂȇÂ�̈ǂǿƢĐ¦�§ ƢǼƬƳȏ�ƨȈǼǗƢƥ

  .الصور الذهنية على هيئة صور رمزية وأخرى أسطورية

هي القدرة على تكوين صورة  «: عصفور وهي صور عقلية مستمّدة من اخليال، يقول جابر

.1»ل احلسذهنية ألشياء غابت عن متناو 

  .وتعتمد الصور الذهنية على عنصرين مها الرمز واألسطورة

  :الصورة الرمزية -6

 الصامتة�ǶēƢǻȂǼǰǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�©Ƣǟ¦ƾƥȍ¦�ǲȈǰǌƬǳ ايعترب الشعراء الرمز فضاء شاسع

وّظف الشعراء القدامى كزهري بن أيب سلمى وامرئ القيس وآخرين الرمز حيث من خالل لغة الرمز، 

وتبلور مفهومها يف العصر العباسي على يد بشار بن برد الذي كّسر قواعد اللغة وجعل احلواس تولد 

.وقعاً نفسياً 

.2»ما أضفى من الكالم وأصله الصوت اخلفي الذي ال يكاد يُفهم «: إن الرمز يف اللغة هو

إذن هي الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع الشاعر اإلحياء إىل ما ال يريد بصورة غامضة، قوله 

ِثيًرا قَاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآيًَة قَاَل َآيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة أَيَّاٍم ِإالَّ رَْمًزا َواذُْكْر رَبََّك كَ  ﴿: تعاىل

.4»أي إشارة ال تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح« 3﴾ْبَكارِ َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ 

.13، ص 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنّية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط-1

، ص 1983حممد مطلوب وخدجية جديلي، مطبعة العاين، بغداد، :أبو احلسن بن وهب، الربهان يف وجوه البيان، حتقيق-2

122.

).41(سورة آل عمران، اآلية -3
41www.quran.ksu.edu.saالقرآن الكرمي، تفسري ابن كثري، سورة آل عمران-4
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��Ƕđ°Ƣš �Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ��ƨǠǇ¦Â�ƨƷƢǈǷ�ǺǷ�ǾȈǧ�¦ÂƾƳÂ�Ƣŭ�ǄǷǂǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ƾǸƬǟ¦» الرمز يدل على

�ƨǸȀǷ�ÀȂǰƫÂ�ƨȈǼǗƢƦǳ¦�ǾǷȐƷ¢Â�ǾȈǟÂȏ�ƢȀȈǳ¤�ǽ®ȂǬȇ�ƢŶ¤Â�Ƣđ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ƾƥ�ȏ�̧ƾƦŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƨƠƦƬű�̈ƢǻƢǠǷ

حتليل تلك الرموز وتفسري اجتاهات الالشعور وفق ما يعتقده الناقد صوابًا يف كشفه النقد أساسًا يف 

.1»لأللفاظ املوحية وعالقة تلك األلفاظ بعوامل األعماق الغامضة

خيّول الرمز الشاعَر التحرك بكل أرحيية ليتلقاها القارئ العادي بكل سهولة عن طرق مفاتيح 

اللغة رمز الواقع واألدب تعبري بالكالم حني  «ذلك على اللغة، يدسها الشاعر يف أبياته ويعتمد يف 

ترمز اللغة إىل األشياء وحتاول أن تستحضر العالقات الطريفة بينها، وقد قيل عن الصورة الشعرية 

 ƢȈǋȋ¦�ǺǗƢƥ�ń¤�ǀǨǼȇ�ȆËǈƷ�½¦°®¤�ƢĔ¢Â�©ƢǸǴǰǳ¦�ǾǷ¦Ȃǫ�ǶǇ°�ƢĔ¢�Ƣǔȇ¢«2.

يط الذي يستعمله املبدع حلياكة وتشكيل الصورة الفنية فاللغة هي الدليل واحملرك لرمز وهي اخل

  .اجلديدة

الرمز ما يتيح لنا أن  «والرمز لغة أخرى بديلة يتبناها الشاعر لإلفصاح عن العلل املكتومة، 

�śƷ�¢ƾƦƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢĔ¤�� ƢŹ¤Â�ËȆǨƻ�ŘǠǷ� Ȇǋ�ǲǯ�ǲƦǫ�Ȃǿ�ǄǷǂǳƢǧ��ǎ Ǽǳ¦� ¦°Â�ǂƻ¡�ÅƢƠȈǋ�ǲǷƘƬǻ

تنتهي لغة القصيدة أو هي القصيدة تتكون يف وعيك وبعد قراءة القصيدة، إنه الربق الذي يتيح 

.3»ّتم واندفاع صوب اجلوهرللوعي أن يستشف عاملا ال حدود له لذلك هو إضاءة للوجود املع

.اعتىن الشعراء قدمياً وحديثاً بالرمز وذلك باجتاهه إىل املعىن واللغة اللذان يؤديان الداللة الرامزة

إن خوض الشعراء اجلزائريني للتجربة الشعرية اجلديدة، وأمدوا فيها وإعطائهم أنفع ما لديهم 

:وأنواعه، ومن أشكال الرموزمن حيث الصورة الشعرية فوظفوا الرمز بكل أشكاله 

.27، ص 2007عبد الرضا علي الوادي، أوراق يف تلقي النص اإلبداعي ونقده، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، -1

.27، ص 2003، 1عريب احلديث، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طوجدان الصانع، الصورة االستعارية يف الشعر ال-2
.198، ص 1980، 1عبد احلميد جيدة، االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، مؤسسة نوفل، ط-3
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  :الرمز في الشعر الجزائري - ثالثا

مل يكن الرمز يف الشعر اجلزائري وليد القصيدة احلرة، فقد استعمل الشاعر اجلزائري الرمز يف 

وإجنازاته وتغّرياته التارخيية اليت عايشوها حتت وطأة االحتالل، ولذلك ملنح شعره يف مجيع خطواته 

�ń¤�ƨǨȈǴƻ�¾¡�ƾȈǠǳ¦�ƾǸŰ�ǂǟƢǌǳ¦�ƘŪ�Ʈ ȈƷ��ƨǨǴƬű�©¦ŚǈǨƫÂ�©ȐȇÂƘƫ�Ƣđ�ƶƬǨȇ�̈ƾȈǠƥ�Ã£°�̈ƾȈǐǬǳ¦

  :''يا ليل''الرمز يف قصيدته 

ي الصَّباَحاينِ َمَت ُترِ ناحاً ــــجَ تَ ــُل طُلْ يَا ليْ 

ًة ورِياَحاـــمـــلْ ــوظُ َرَدا ــَت بَ ــَرفْ ـُل أسْ يَا لَيْ 

َقاَحاِـ ا لـــِزْدهَ ــَـ ت الَ وَ وَبَك َعنَّارُ ـــْئ حُ ـــفِ طْ أَ 

اَحازَ أَ الُدَجى وَ الَ ـــجَ ْجمْ َــ َك نـيِـ ا فـُل مَ ْــ ييَا لَ 

1.ا لَْيُل طُلَت َجناَحاـَـــ ي    اُحَك ُيْطَوىنـَ ى جَ َــ تـَـ م

والذي يقصد به االستعمار الظامل '' يا ليل''الشاعر حممد العيد آل خليفة كلمة استعمل 

  .الذي يشبهه بالليل لظلمته والذي سوف ينقضي بالفجر وهو االستقالل

متّيز شعر الثمانينات بكثرة توظيف الرموز للتأثري وحتقيق املعىن املراد له، ومن الرموز اليت جلأ هلا 

�ŃÂ�ǾƫƢƫȂƦǰǷ�Ǻǟ�¬ȂƦǴǳ�¬ȂƬǨŭ¦�¾ƢĐ¦�ǂǟƢǌǴǳ�ǄǷǂǳ¦�ƶǼǸǧ��ƨǏƢŬ¦�ǺǯƢǷȋƢƥ�ƨǬالشاعر اجلزائري املتعل

يكتف بذلك فقط بل وحبث عن أساليب حتوي العامل بإحياء لريمي إىل إثراء الداللة، فنتقل إىل القناع 

�ƶȈƬƫ�ƢĔȋ�ƢǿƾƟƢǐǫ�Ŀ�ǄǷǂǳ¦�ǺǷ�ȂǴţ�Ń�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�À¤�ǾȈǴǟÂ��ȆǴǰǳ¦�ǄǷǂǳ¦Â فرصة إخراج

.مكبوتات الشاعر بعيداً عن التصريح باستخدام ألفاظ ومفردات كفيبلة إثارة ذهن القارئ

www.idedaa.almontadayat.com. 1951من البصائر سنة  145ديوان حممد العيد آل خليفة، نشرت يف العدد -1
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  :فيقول'' بعبقرية''وظف الشاعر ابن زايد عمار بن بشري الصورة الرمزية يف قصيدته 

أْخَرُسوِني

!نازَةي جَ فِ  واارُ ِف وسَ رْ ى الحَ لَ اَر عَ ُقوا النَ أطلَ 

  :واالُ ى قَ لَ الُحبْـ ةَ ـَـــ مـــسْ ـَـ لبي اَفتِ وا ِمْن شَ اَدرُ صَ 

  !  لجَّ بَ ِه المُ للُكرْ تِ قْ الوَ يعُ مِ جَ فَ تٌ قْ بِّ وَ لحُ لِ ُعدْ يَـ مْ لَ 

  يونِ ــفُ َق◌َ وْ أَ 

  ! اءوَ وا عنِّي الهَ ـــعُ َمنَـ 

الِمدادْ اَق عنِّي وَ رَ وا األوْ عُ َمنَـ 

جَّلوا دقّاَت قْلِبيسَ 

ى َصْدِري ِسياباً لَ َد عَ وا الُجنْ َنَشرُ 

1.وناِب الُجفُ دَ أهْ رَ ـــْـ بــوا عَ ارُ غَ أَ وَ 

من خالل هذا النص الذي يرمز فيه الشاعر احلرية مبحبوته لكي يتنفس فيها ويفشي ما يف 

يدل على معاناة خمتبئة يف نفس  «صدره جهارًا علنًا جراء التكبيل الذي فُِرض على الشعراء، فالرمز 

ƨȈǼǗƢƦǳ¦�ǾǷȐƷ¢Â�ǾȈǟÂȏ�ƢȀȈǳ¤�ǽ®ȂǬȇ�ƢŶ¤Â�Ƣđ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ƾƥ�ȏ�̧ƾƦŭ¦«2.

.659-658، دط، ص ص 2002، سنة 3عمار بن زايد، يف معجم البابطني للشعر العرب املعاصرين، م-1

www.elbabtune.com

.134، ص 2003، 1حممد علي كندي، الرمز والقناع يف شعر السيّاب ونازك والبيايت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط-2
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واختذها ك رمز  استلهم الشاعر اجلزائري رموزه من الشخصيات الرتاثية والتارخيية وحىت العاملية

ȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�Ƣđ�½ƢǰƬƷȏ¦Â�ƨȈƳ°ƢŬ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ȄǴǟ�ǾǠËǴǘƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǿǳا.  

�Ä°ȂǘǇȋ¦�ǄǷǂǳ¦�Ŀ�Ãǂǻ��ǽƾƟƢǐǫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǤƬǋ¦Â�±ȂǷǂǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǞȈŦ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǲſ

الذي يستخدمه الشعراء كثريا وهو األكثر شيوعًا يف قصائد شعرية اليت يستعرض من خالهلا 

  .مكتسباته املعرفية

ي مؤثرات متّكن إّن توظيف األمساء اليت تكون أيقونة األسطورة بالنسبة للعامل العريب، فه

  .الشاعر من جتسيد جتاربه النفسية والفكرية على هيئة رموز أسطورية ليحييها من جديد عند املتلقي

  :الرمز األسطوري -1

ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨǴȈƦŮ�̈°¦Ȃǻ�©ƢȈǟƢƥ°�ƢēƾȈǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�«Ȃǟȋ¦�Ƥ Ǽȇ±�̈ǂǟƢǌǳ¦�µ Ȃţ  اليت عانت من

�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǧ ǌǯÂ�ƢǼǠǸƬů�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�ƢȇƢǔǫ�ǂǯ̄ �Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǞǸƬĐ¦�ǶǴǛÂ�¾ƢƳǂǳ¦�ǂȀǬǳ�ƢŮȐƻ

  .األسلوبية وفق منهج اجتماعي

وفَ رُ الحُ تُ دْ دَّ مَ 

  االِلهَ لِّ جَ كُ ا بِ هَ الئِ جَ لِّ كُ بِ 

...ِقيقاً جاِمداً ِعي عَ مْ ُت دَ َوزَعْ 

الَجَسدِ اتَ تَ وَلْمَلْمُت شَ 

ةُ أَ رْ مَ ـال... ةُ أَ رْ المَ نا أَ 

  ناتاٌر أَ ِعشْ 

رْ ـــاجِ هَ 
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  ..أبَ سَ َأوْ 

  ...نانُوْبيا أَ زَ 

  ةنَ اهِ الكَ 

وبْ بِيِنلُ أوْ 

  انَ أَ ... رااتْ ُيوبَ لِ كْ 

  ايناز أنَ تِيْنهِ 

اءِ مَ السَّ ةَ قَ رْ زُ لُ زِ غْ تَـ 

اً ــــحرَ فَـ 

لِ مْ الرَّ يسِ رِ عَ لِ 

1.اــــــَـــ أن

�̈ƾǟ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�®ǂǈƫ�ƨŮ¡�°ƢƬǌǟ��ƨȇ°ȂǘǇ¢�±ȂǷ°�Ȇǿ� Ƣũ¢��ƨȇ°ȂǘǇ¢�ƨȇȂǈǻ� Ƣũ¢

احلب واجلمال والتضحية عند البابليني، واستعارت رمز السيدة هاجر وقصتها املعجزة مع ابنها 

.إمساعيل، زنوبيا ملكة تدمر قائدة اإلمرباطورية  وكليوباترا اجلميلة الساحر والذكية

�ǶēǂǐƬƻ¦�� Ƣǯǀǳ¦�ǺǟÂ�̈ƾƟƢǬǳ¦Â�ƨǷȂǷȋ¦Â�Ƥ ū¦Â�¾ƢǸŪ¦�Ǻǟ�±ȂǷ°Â�ǎ ǐǫ�̈ǂǟƢǌǳ¦�©ƾǈƳ

األمساء صفات يف أمساء وهي رموٌز مكثّفة من فرتات زمنية وأماكن خمتلفة، وفّجرت من خالل هذه 

��ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƣē¦Â®¢�µ ƢǠƬǇ¦Â�ƢȀȇƾǳ�ƨǻÂǄű�ňƢǠǷÂ»  من هنا فإن األداء اللغوي املستبطن

.42، ص 2010زينب األعوج، رباعيات نوارة هلبيلة، الفضاء احلر، اجلزائر، -1
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دالالت األسطورية يف تشكيلها الرمزي الذي يصنعه إمنا يعمد إىل حتقيق بعد فّين مجايل بواسطة ل

.1»االختيار الرهيف

مل تكتف الشاعرة من استعمال رمز واحد بل مزجت بني رموز لتوضيح الصورة اليت تريد أن 

.يدركها املتلقي بطريقة فنّية مجيلة

بشخصية أو رمز " جعفر الطيار"ي يف قصيدتهكما جاء على لسان الشاعر يوسف وغليس

  :أسطوري يف قوله

  ....يدِ الَ بِ وكِ لُ مُ لِّ كُ قُ الَّ ا حَ نَ أَ 

....الِ مَ ي الرِّ فِ مْ كُ حُ ضَ فْ أَ سَ 

!ابِ رَ ي التُـ فِ مْ كُ اَر رَ أسْ عُ رَ أزْ سَ 

مْ هِ ارِ رَ أسْ طِ ى شَ لَ و عَ مُ نْ يَـ وحِ الرُّ بُ صَ قَ 

2 عائِ ظَ الفَ بِ الً قَّ ثَـ مُ 

العازف الذي تعرض إىل " مارسياس"يذكر الشاعر أسطورة يونانية قدمية عن حالق ملك 

مسخ أذنيه إىل أذين محار واليت كان يسرتمها بقبعة حىت ال يكشف سره، إال أن حالقه  علم بقصة 

أذنيه ودهش ألمره وهذه القصة كانت سرا بني امللك وحالقه، وما يوثق توظيف الشاعر هلذه 

قصب الروح وهو القصب الذي فضح أمر امللك، وكأن الشاعر يود أن يسرد :  قولهاألسطورة يف

  .بعض األحاديث فيتخذ دور احلالق مع امللك

  :فيقول " هدهد"ويف نفس النمط كتاب الشاعر أمحد عبد الكرمي قصيدته   

.297-296، ص ص 1985غة الشعر، قراءة يف الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، اإلسكندرية، لرجاء عيد، -1
.24يوسف وغليسي، تغريببة جعفر الطيار، ص-2
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)ينْ وجِ ا ديُ يَ (ي نِ رُ صِ بْ تُـ كَ نَّ أَ وْ لَ 

نِ يْ العَ نَ يْ عَ رُ صِ بْ تُـ كَ نَّ أَ وْ لَ 

انِ وَ الصَّ ةَ ئَ رِ 

رِ فَ القَ ازَ مَ هْ مِ وَ 

تُ نْ كُ دَ هُ دْ الهُ 

1.رِ مْ ى الغَ لَ عَ فُ رِ تَ اهللاِ يحُ رِ تْ انَ كَ وَ 

الذي عاش يف أثينا خالل " ديوجني"ة أسطورية والفيلسوف الباحث يوظف الشاعر شخصي  

  .وكأنه يريد أن يتخذ دوره لغرابة شخصيتهالقرن الثالث قبل امليالد داخل برميل باحثا عن احلقيقة 

  :الرمز التاريخي -2

وّظف الشعراء قدميًا الكثري من الرموز التارخيية وذلك انعكاسا ألوضاعهم السياسية واملعيشية 

śȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�Ǯ ǳǀǯÂ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ǂƯȋ¦�ƢŮ�ÀƢǯ�ƨȈǇƢȈǇ�Å¦±ȂǷ°� ¦ǂǠǌǳ¦�ǂǯǀǧ��ƢǿŚǣÂ.

:يستخدم رموزاً تارخيية تتمثل يف'' مقام الصبا''عبد الكرمي يف قصيدته وهذا الشاعر أمحد 

  ! ؟يحِ َشْهَقة الرِّ َت أمْ أنْ 

اءِ رَ عَ ِة الشُّ بَ يْ غَ نْ يُدَك مِ عِ َذْرِني أُ 

الِوْرُد َوْرُدكَ مِ وَ 

اُؤكَ طُِبيُّ رِدَ ُد الُقرْ سَ الجَ وَ 

.13أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص-1
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َشةِ الرَّعْ لقِ أِ ي َ الُمتوَُّج فِ )اِميشُ جَ َجلْ (يا 

!َت أْم َشَجُر اإلدّكاِر؟أنْ 

َرَقُة أالّهْـــ ُمحوَ 

الَ ..اِكِب الُمَتَجهِّمِ وَ أْم َودَُع الكَ 

اءً شَ تِ ــــانْ راً وَ ــــَتُمْت َسفَ الَ 

  )يونِ مُ رْ الجَ (اَلة مَ ــــبَحِق التُ 

1.ابَ اِم الصَّ ي َمقَ ا فِ ُحنَ وِّ ُيطَ ينَ حِ 

هو '' اجلرموين''وهو بطل األسطورة البابلية، و) جلجامش(شّكل الشاعر شخصيتان تارخييتان 

جلجامش ملك أوَرد وهو غري حمبوب من قبل .2»عيسى جرموين املغين املعروف باألغنية الرتاثية «

.سكان أورك، وعيسى اجلرموين هو املغين اجلزائري رمز األصالة الشاوية

ت تراثية وإذا ُفِككت من قبل املتلقي الذي وظف رمزين تارخييني استحضر الشاعر شخصيا

.يشمالن مدلوالته وبّث من خالهلما فطرته

  :الرمز الصوفي -3

تعترب الصوفية الطريق املؤدية والقريبة إىل اهللا عز وجل وهي حركة دينية إسالمية يكون فيها 

.ƢēƢȈȀǴǷÂ�ƢȈǻƾǳ¦�Ǻǟ�ǞǘǬǼǷ�ǲȀƬƦǷاملرء زاهداً يف الدنيا والعبادة التامة والعلم لآلخرة 

  .ومن الشعراء اجلزائريني من كتب بالرموز الصوفية يف قصائدهم

.52-51-50أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص ص -1
.53املصدر نفسه، ص -2
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  :''ابتهال''تتجلى الرموز الصوفية عند الشاعر عيسى القارف يف قصيدته 

اِزفنَ هِ اللَّ ْضَرةِ ي حَ ا فِ ا أنَ أَهذَ 

لَهَوىلِ ضٌ أرْ اِحي َ رَ جِ 

..تُ يْ ي بَـ ِـــ َدمِ وَ 

اِبكَ حَ رِ ورٍ نُ  ىلَ عَ ورٍ نُ كَ 

  يِدنِ ــــــفاهْ 

  ياتِ كَ شْ ي مِ دِ ــهْ َأل 

اتِ اوَ مَ للسَّ اءً مَ ي سَ ُخذنِ وَ 

عِ َسبْ ةُ ايَ وَ ي غِ بِ نَّ إِ 

!تُ قْ الوَ وَ ةُ افَ سَ المَ وَ 

1.يمِ الَ ي كَ رِ ــــــعَ تُـ 

)حضرة اهللا، نور، ألهدي، فاهدين، خذين: (استخدم الشاعر مصطلحات صوفية تتمثل

.التوبة هللا عّز وجلّ واليت ترمز إىل 

ظّلت العالقة وثيقة بني الشاعر والصويف يف حماولة بعيدة االنطالق من العامل العبثي حبثاً عن «

.2»أفكار أكثر جتريداً تشف خالهلا احلقائق الكونية

.40مهب الروح، ص ...ارف، مهّب اجلسمقعيسى  - 1

2-��ǂǏƢǠŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ĿȂǐǳ¦�ǂǠǌǳ¦��ƾȈƦǟ�Ǻƥ�śǇƢȇ�Ǻǟ�ÅȐǬǻ��°ȂǠǌǳ¦Â�» ȂǐƬǳ¦�śƥ�°ÂƢĐ¦� ȏȂǳ¦Â� ȏȂǳ¦��ȆǷȐǠǳ¦�ǶȈǰū¦�ƾƦǟ

.202، ص 2007الثقافة، اجلزائر، سنة صدر عن وزارة 
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إّن مزاولة الشاعر اجلزائري للصوفية تدخل ضمن التجربة الشعرية اجلزائرية العميقة وهي أيضا 

  .االرتقاء بالنفس إىل الطريق الصحيححماولة 

  :رمز الخمرة -4

تناول الشعراء قدميا يف قصائدهم اخلمرة وُعّرف الشاعر أبو نواس شاعر اخلمرة، أما رمز 

اخلمرة، فهي من املصطلحات الصوفية اليت يستخدمها الشعراء يف قصائدهم الصوفية هو السكرة يف 

  :ميثل الشاعر أمحد عبد الكرمي. حب اهللا

:ال تـَُقلْ 

  ييَبة َكفِ ْغرِ تَـ لَّ كُ 

ْتِنيتـَّيمَ آِلهٍة َ ُكلُّ 

َت ِضدِّيقْ وألَّْبِت الوَ 

تـَُنااشَ رَ ا فَـ ايَ كَ للتَ ٌة ِ ورَ َمْهمُ 

نَ وَ  َشةِ هْ الدَّ أوْ وصِ ي الُشخُ هُُّج فِ وَ ا التَـ َعَليـْ

ي السُّْكرِ فِ َهواَدةَ الَ 

الُمَقدَّسِ يفِ ي الصَّرِ فِ وْ أَ 

ِمْسَبَحة اهللاِ نَ ا ابْ يَ 

1.ةرَ الَحضْ لَ ا َصْندَ يَ 

.53أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص -1
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إن توظيف األلفاظ اخلمرية يف القصيدة والكشف عنها لتصوير عمق األثر النفسي املخزون، 

· ƢǨǳȋ¦� ¦°Â�ƨǻÂǄƼŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƣēȏȏ®Â�ƨȇǂǸŬ¦�±ȂǷǂǳ¦�Ǯ ǴƬƥ�ƢǿǂȀǜȇÂ.

  .رمز المرأة-5

يومنا يف النصوص الشعرية املعاصرة، ويف خضم كان رمز املرأة متداَوًال يف القصائد قدميًا إىل 

رمز املرأة يف القصائد عند الشعراء اجلزائريني مساحة واسعة تجربة الشعرية اجلديدة، استوىل خوض ال

يف أشعارهم سواًء بطريقة مباشرة أو عن طريق اللغة الرمزية اإلحيائية اليت تكشف املعاين الوجدانية 

  .جتربة صوفية والروحية النفسية وعندها خوض

عن حكاية أو قصة حب '' موال صحراوي''استند الشاعر أمحد عبد الكرمي يف قصيدته 

نني ، وحكى الشاعر عن قصة عاشقني اث''حيزية''جزائرية العذرية اليت وصلت إىل حّد األسطورة وهي 

وأصبح  اليت أخذها املوت من ابن عمها بعدما مرضت'' حيزية''، ''سعيد''عن حيزية وابن عمها 

ƨǨǠǳ¦Â�ǪǌǠǳ¦Â�Ƥ ū¦�ǄǷ°�Ȇǿ�ƨȇǄȈƷ��Ńȋ¦Â�ǂȀǬǳ¦�ǺǷ�ǾƬȈǈǨǻ�ƶȇŚǳ�ƢȀȈƯǂȇ�ƢđȂƦŰ:

يَايْ ...يَايْ 

بُ الَقلْ انَ كَ اً َبَدوي

  ةيَّ يزِ ْت حِ انَ كَ وَ 

اَة الُعْمِر الَغَسِقيكَ ِمشْ 

اِكَرِتيسلَُّق ذَ تَ راً يَـ َقمَ 

هْ يَّ لِ رِيَاحاَ لَيْ وَ 

تْ ا َخَطرَ لمَّ 
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ونِ ْجنُ مَ لـِل امْ الرَّ قَ وْ فَـ 

تَنهََّد ُمّتِقداً 

ا،ازُِلهَ ِل تـُغَ اُق النَّخْ نَ ْت أعْ َتمطَّ وَ 

وسٌ طُقُ لبِ ِلقَ 

  ةيَّ يزِ تْعرُِفها حِ 

أةٌ رَ ِذي امْ لْ هَ 

  ! ة؟يَّ ئِ وْ ٌس ضَ فـَرَ أمْ 

ةُ يَّ يزِ حِ 

وَلىنْرَجَسِتي األُ 

  ...ىلَ الّثكْ وحِ َم الرُّ شْ وَ 

  ةدَ اَس الّشاهِ رَ أجْ 

1.ةليَّ زَ اَأل 

الشاعر قصة حيزية رمز البداوة واحلب العفيف وتظهر خوض جتربة خالصة هي ذكر ذكر 

  .قصة أو رمز جزائري خالص والغوص يف أعماق الرموز اجلزائرية الطالع القارئ عليها

.30-27-26-25أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص ص -1
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  :الرمز الديني -6

عها، أما عن الرمز الديين فهو يعترب املنبع الذي ال ااجلزائري جّل الرموز بأنو ل الشاعر ستعما

��ƨȈǳȏ®�ƨȈǳƢŦ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ȆǘǠȇ�řȇƾǳ¦�ª Â°Ȃŭ¦�¾ȐǤƬǇ¦Â�ƨȈǻ¡ǂǫ�ǎ ǐǫ�ǺǷ�ÄǂǿȂŪ¦�Â¢�ȆȀƬǼȇ»   كان

الرتاث الديين يف كل العصور ولدى كل األمم مصدراً سخياً من مصادر اإلهلام الشعري حيث يستمد 

.1»أدبيةمنه مناذج وموضوعات وصوراً 

يستلهم الشاعر اجلزائري رموزه من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وقصص األنبياء، فهي 

�Â¢�ȆǬǴƬŭ¦�ǞǴǘÉȈǳ�ƨȀƳ�ǺǷ�řȇƾǳ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦Â�ĿǂǠŭ¦�ǪǸǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǾȈǘǠƫÂ�Ƣđ�ÄƾƬǬȇ�Ŗǳ¦�ƢȈǴǠǳ¦�ǲưÉ
ŭ¦

  .القارئ إىل الرموز الدينية للتحصيل املعريف وألخذ العرب

  :الشاعر عيسى قارف وظف فيه الرمز الديينمنوذج استعمله 

َثُكم عَ حَ ْن أُ لَ  يفْ فِ ي الشَ انِ كَ ْن مَ دِّ

  نـــيـــضَ ـــامِ غَ ةٍ وَ ــخْ إِ نْ ــعَ وَ 

لِ ـــمْ ــالنَّ  نِ ــــعَ 

دِ نْ الجُ اِجِر وَ نَ الخَ نَ يْ بَـ اوِحُ يـُرَ وَ هُ وَ 

  ''انمَ يْ لَ سُ ''أْسَتِعيَر نْ لَ 

اِئيرَ ي عَ ٌح فِ اضِ ِكنَِّني وَ لَ 

ُثُكمْ أُ  اءِ دَ النِّ يفِ ــفِ حَ نْ عَ حدِّ

...تْ اءَ جَ بِّ وَ هَ ي المَ ي فِ تِ وَ طْ وا خُ عُذرُ اِ وَ 

2.أْصُغرُ سَ ...يراً غِ و صَ دُ بْ أَ سَ 

.75علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية، ص -1
.28-27مهّب الروح، ص ص ...عيسى قارف، مهّب اجلسم-2
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يَا أَيـَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال ﴿: حتيلنا الصورة الرمزية إىل النص القرآين لسورة النمل

.1﴾َوُجُنوُدُه َوُهْم َال َيْشُعُرونَ َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن 

�ƢēȂƻ¤�Ƥاستغل الشاعر حادثة النمل وسليمان ومساع سيدنا سليمان صوت النملة وهي  ǗƢţ

�ƨŧǂǳ¦�ǄǷ°�ÀƢǸȈǴǇ�ƢǻƾȈǇÂ�ǪǬƄ¦�©Ȃŭ¦�ǺǷ�Ƕđ�ȂƴǼƬǳوالرفق الوادة.  

واليت يكشف من يصطنع الشعراء رموزاً لوضع ذلك احلوار بينه وبني املتلقي لريتقي يف حواره، 

خالهلا عن حالته النفسية أو جتاربه الشعورية اليت توحي بالضياع أو بالفرح وأيضا بالسلطة والتضحية 

والرموز لغة خاصة يضعها الشاعر تكون موازية حلجم التمنيات اليت يريد أن يبوح . وبالظلم واحلب

Ƣđ.

استمدها من األحداث واستخرجا الزم الشاعر اجلزائري توصيل خواطره من خالل الرموز اليت 

  .باطنه باختاذ األسطورة

جلأ الشعراء إىل ما يسمى باألسطورة من أجل إغناء القصيدة لتكوين امليزان الفنية وألمهيتها 

نفسها الشعر واألسطورة تنشأ من احلاجات اإلنسانية  «يف التأويل والتعبري عن القيم االجتماعية، 

البنية الرمزية وينجحان يف أن خيلعا على التجربة نوعًا واحدًا من الرهبة وميثالن نوعًا واحدا من 

Ƣē¦̄�ƨȇŚȀǘƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�À¦ǄƴǼȇÂ�ƨȇǂƸǈǳ¦�ƨǌǿƾǳ¦Â«2.

إذ أّن توظيف الشاعر لألسطورة تعطيه طاقة إلبداعاته الفنية واالستعارة من الظواهر الطبيعية 

وظيف األسطورة يف النص الشعري نظام خاص لقد شكل ت «أو التارخيية مالئمة لواقعهم املعاش، 

 .18ية سورة النمل، اآل-1
.348رمضان الصباغ، نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية، د ت، ص -2



  بناء الصورة............................................................................الفصل الثاني

135

بنية اخلطاب الشعري املعاصر مما أغىن التجربة الشعرية وأضفى عليها عمقاً وكثافة وإحياء حيث أصبح 

.1»استدعاء األسطورة ضرورة يف بناء معمار القصيدة احلديثة

  .ية التنفيذإن االستعانة باألسطورة لتحديد القضايا احلاضرة املعاصرة أعطى للشاعر حر 

أّن األسطورة مجعها  «: ومن خالل ما تقدم من شرح األسطورة جاء يف القاموس احمليط

  .يعين ال توازن لديها 2»أساطري أحاديث ال نظام هلا

هي حكايات غريبة خارقة ظهرت يف العصور املوغلة يف القدم وتناقلتها  «: أما اصطالحاً 

.3»آهلة الوثنيني وقوى الطبيعة مبظهر بشري الذاكرة البشرية عرب األجيال وفيها تظهر

ولكل شعب . هي حكايات مقرونة باخلرافات واليت حتّولت عن طريق املتحدثني الرواة

�ƪ ȈǜƷÂ�ƢǸǯ��ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢƳƢū� Ƣƥ®ȋ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ƢǿŚǠƬǈȇ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǧ¦ǂŬ¦�ǾƬǸƸǴǷ�Â¢�Ǿƫ°ȂǘǇ¢

ǶēƢǯƢƦƫ°¦�Â¢�ǶȀǧÂƢƼŭ�ǀǨǼŭ¦�ǽÂŐƬǟ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ŚƦǰǳ¦�¿ƢǸƬǿȏƢƥ�̈°ȂǘǇȋ¦ .»إن األسطورة جنني 

امللحمة والقصة والرتاجيديا املستقبلية، فاألسطورة الرحم الذي خيرج األدب منه تارخيياً 

.4»وسيكولوجياً 

إن توظيف الشخصيات األسطورية يف القصيدة يساهم يف بناء الصورة الفنية ومدى تأثريه 

ز واخليال لينجح االنفعايل على القارئ، وهي لبناء الصورة األسطورية يركن الشاعر إىل استعمال الرم

  .الشاعر يف اإلقناع

www.ta5atub.com:، منشورات التخاطب2011، 1األسطورة والرمز يف الشعر، ج، عبد القادر اجلزائري - 1
.613القاموس احمليط، ص -2

.7، ص 1975مشس، األسطورة يف الشعر العريب احلديث، مكتبة عني أنس داوود،-3
.150، ص 1، ط1996احلداثة يف الشعر العريب املعاصر، الشركة العلمية للكتاب، ، محود حممد العيد - 4
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تنوعت األسطورة وتعددت منها األسطورية الطقوسية واألسطورة التعليلية واألسطورة الرمزية 

  .والتارخيية

تعترب الشخصيات األسطورية اليت تركت أثر تارخيي على احلياة اإلنسانية واليت ليس هلا مثيل 

م وغريها من الشخصيات األسطورية اليت يوظفها الشعراء سواًء يف الشجاعة أو احلب أو القهر والظل

السندباد، شهرزاد، جلجاميش، بلقيس، كليوباترا، سليمان، قابيل هابيل، وتصنف  : يف قصائدهم

  .كشخصيات دينية وأخرى تارخيية

  :''تذكار منطفئ''يذكر الشاعر عبد الكرمي أمحد عن أساطري جزائرية يف قصيدته 

ُمْشَرِئبٌ إنـَِّيِتي أِلٌف 

  ناغِــ َرِة الِتفى ُصفْ لَ إِ 

)ِتْن ِهنانُ (ا َنِك يَ يْـ بَـ ِني وَ وبـَيْ 

اهْ تَ ا الُكُسوُف الَم◌َ ذَ اَحَق هَ سَ تَ 

وداً،ــُـ عــــصُ 

طَّرُ ــــقَ َــ تَـ ٍة تـطَ ْـ بـى غِ لَ إِ 

اِكَرِتي الِمْخَمليَّةِر ذَ ِمْن بِئْ 

ِة الِـــ س بِ ـْـــ يَـــ غـدَّ

1.اغِ الّدبَ َدِويِّ البَ ةَ نَ أْورَثَِني ُسحْ 

.87-86أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص ص -1
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وهي امللكة األم '' تني هنان''يذكر الشاعر يف قصيدته أسطورة من أساطري النساء وهي 

  .الروحية للتوارق بتمنراست

هو ) التيفناغْ (يعود الشاعر إىل جنوب اجلزائر متنراست يف زمن الربابرة ووثق كالمه بذكره 

�ƢĔ¢�ƪالتحدث بلغة التيفناغ وذلك يف عهد امللكة تني هن Ʀưƫ�°ƢƯȉ¦Â�ŚǗƢǇȋƢǧ�̈®ǂǨƬǷ�ƨǰǴǷ�ȆǿÂ��ÀƢ

 Ƣǿ®Â�ƨǸǰƷ�ƨƦƷƢǏ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƪ ǧǂǟÂ�ƢȀƦǠǋÂ�ƢȀǓ°¢�Ǻǟ�Ǟǧ¦ƾƫ�ƪ ǻƢǯ.

انتقى الشاعر شخصية أسطورية وأعاد استثمارها خيدم مضمون نصه وكذلك كان اختياراً 

دة أسطورة منفردة مقصودا للدفاع عن قضية وطنية أو سياسية ولعله أراد طلك ألنه وظف يف القصي

.إليصال فكرة واحدة موحية تاركاً للمتلقي كشف املعىن الدال

بودايل التاج الذي وظف األسطورة مستغًال لغة الشعر للتكلم ومن ناحية ثانية نرى الشاعر 

  .عن ظاهرة نراها عرب الزمن وربطه املاضي باحلاضر أال وهي عن نكسة بغداد

  "تشرين األسود"�ƢĔ¦ȂǼǟ :يقول يف قصيدته

امْ شَ وَ سُ لُ دَ نْ ، أَ لِ ابِ نَ السَّ بُ هَ ، ذَ ادُ دَ غْ بَـ 

امِ حمَ يشِ رِ كَ فُ جِ رْ تَـ بٍ لْ قَـ ةُ صَ قِ ادَ دَ غْ بِ 

مِ اآلالَ ى بِ دَّ نَ تَـ وخٍ ي كُ فِ 

  ت دَ رَّ شَ ، تَ ◌ِ  ورصُ ة العُ ازَ نَ اد جَ دَ غْ بَـ 

اتْ قَ دَ الحَ رُ افِ سَ تُ ينَ حِ وحِ الرُّ ضَ رْ أَ ادُ دَ غْ بَـ 

ينْ نِ حَ بَ وْ ثَـ وَ طِ ائِ رَ الخَ رَ بَـ خَ مَ سُ رْ تَـ لِ 

يدْ شِ الرَّ ضِ رْ أَ نْ ا عَ افَ يَ امَ مَ و حَ لُ سَ 
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اتِ خَ رَ الصَّ وَ عِ امِ دَ المَ بِ وحِ الرُّ اءَ قَ لِ ادُ دَ غْ بَـ 

مِ الَ الكَ جَ نْ رَ طَ شَ وَ 

اتِ مَ سِ تَ بْ المُ وفِ يُ السُّ بِ كَ ارِ عَ مَ 

لِ كِّ وَ تَـ المُ وَ مِ صِ تَ عْ المُ ةَ عَ اجِ فَ ...ادُ دَ غْ بَـ 

ءِ الَ ي العَ بِ أَ وَ يفِ رِ الشَ رَ عْ شِ وَ 

اءِ زَ العَ ةَ ظَ حْ ون لَ ارُ هَ ةَ الَ صَ وَ 

ءْ الَ ي خَ فِ تْ اتَ مَ انَ وَ حُ قْ ا أُ يَ 

  ىدَ الصَ عَ جْ رَ ادُ دَ غْ بَـ 

نْ ائِ دَ المَ ةَ رَ فْـ ا زَ يَ حُ رْ الجُ وَ هُ رٌ ائِ غَ 

1نْ آذِ المَ ةَ قَ هْ شَ وَ 

ويذكر مرة أخرى شاعرين من بغداد مها شريف الّرضي وهو مفخرة وإمام من أئمة العلم 

.واحلديث، وأيب العالء املعري وهو شاعر وفيلسوف، ومها شاعرين من نفس احلقبة الزمنية

منها القائد والشاعر ليذّكر ) العصر العباسي(استعمل الشاعر أسطورتني من نفس الزمن 

ت عليه والتحّسر على حضارة عريقة وجسد مراحل النضال هلذا البلد العريق، بتاريخ بغداد وما آل

  .ويواصل يف مقطع آخر عن هارون الرشيد أنه كان يصلي يف يوم مائة ركعة

واملتطلع هلذه القصيدة يلمس احلرية واملعاناة ومرارة الواقع حبيث استحضر زمن قدمي مقرتن 

.بواقٍع كاسف مكروب

.63-62بودايل التاج، سواد اجلرح، ص ص -1
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ري قصائده على حنو متغّري جديد يف ظل خوض التجربة الشعرية، وراح نسج الشاعر اجلزائ

حيّرك كل الصور الفنية اليت كان قد اعتمدها سابقًا يف أشعاره وداوم عليها موظفًا عناصر مغايرة يف 

النص الشعري بدالالت ومفردات تعددية رمزية أسطورية يف نصوص ال ختلو من التأمل خللق قراءة 

لك بعد تداركه للعلوم مما انعكست على شعره واالشتغال على اللغة أخرج لنا شعرا فاعل ومؤثرة وذ

.مجيال ومؤثراً 



مضامين الشعر الجديد
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  :األنا واآلخر -أوال

وحىت يومنا هذا حبيث نرى '' اآلخر'و'' األنا''مل ختلو القصيدة العربية عرب العصور من ذكر 

�ÅƢưȇƾƷÂ�ÅƢŻƾǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦ . وملا هلا أمهية يف اإلبداعات

�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƾȇƾŢÂ�ƨȈƥ®ȋ¦�´ ȂǐǼǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ�ÀȂưƷƢƦǳ¦Â�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�Ƣđ�ǶƬǿ¦�ƨȈƥ®ȋ¦

تعو د إىل '' اآلخر''و'' األنا''ومالمح شخصية الشاعر، إن إشكالية  واخلارجية لتحديد بنية القصيدة

  .مطلع وجود اإلنسان واليت تقوم على التضاد والتباين

منذ فجر النهضة العربية قيَّد النقاد واملفكرون العالقة بني األنا واآلخر لتحديد اهلوية، وألمهيته 

شكالت الصراع بني األنا واآلخر يف النصوص البارزة يف الكتابات الشعرية العربية كالبحث عن ت

بالد '' اآلخر''اليت تعين بالد العروبة الشرق واإلسالم و'' األنا''اإلبداعية بصفة عامة حبيث تتجلى 

¢ƾȇƾƳ�ƨǫȐǟ�ƢĔ̈�على '' اآلخر''و'' األنا''من النقاد من أقاموا العالقة بني . الغرب واملستعمر والكفر

صعب جتاهل العالقة اجلدلية القائمة بني األنا واآلخر، ذلك أّن كل « ية يف مجيع األعمال اإلبداع

�ƢǻƢȈǯ�ƢǸȀǧ��Ǿƥ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ǾƬȈǏȂǐş�ȆǟȂǳ¦Â�ǽ°¦ǂǸƬǇ¦Â�ǂƻȉ¦�©ȂƦƯ�¶ǂǋ�ƨȈƟƢǼưǳ¦�ǽǀđ�» ǂǗ

.1»منفصالن ومتحدان يف آنٍ 

واآلخر مبعىن غري  (...) أحد الشيئني وهو اسم على أفعل «: ورد يف لسان العرب :ومفهوم اآلخر لغةً 

كقولك رجٌل آخر وثوٌب آخر أفعل من التأخر فلما اجتمعت مهزتان يف حرف واحد استثقلتا 

�ŚǤǐƫÂ�ƢȀǴƦǫ�ńÂȋ¦�¬ƢƬǨǻ¦Â�ƢĔȂǰǈǳ�ÅƢǨǳ¢�ƨȈǻƢưǳ¦�ƪ ǳÊƾƥƘǧ''يف اجلمع آخرون ويقال '' أَُوْخيَرْ '' ''آخر

.2»ذا آخر وهذه أخرى يف التذكري والتأنيثه

www.aswate.2014ديسمرب  10-9امللتقى الدويل األنا واألخر يف الفكر املتوسطي بقلم حممد ملياين، -1

alshamel.com

.13ابن منظور، لسان العرب، ص -2
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متعّلق بالذات تعلق ال ُفكاك منه شأنه «:ُعرِّف مصطلح اآلخر عند فوكو على أنه:أما اصطالحاً 

أو الفضاء احملدود الذي '' اهلاوية''يف ذلك شأن ارتباط احلياة باملوت، فاآلخر بالنسبة لفوكو هو 

.1»يتشكل فيه اخلطاب

  األنا -1

اسم ُمَكّىن وهو املتكلم وحده وإمنا «:يد مفهوم األنا جاء تعريفه لغًة يف لسان العربولتحد

يُبىن على الفتح فرقا بينه وبني أْن اليت هي حرٌف ناصٌب للفعل واأللف األخرية إمنا هي لبيان احلركة 

.2»يف الوقف

مصطلح مراوغ يستعصي على التعريف  «: على أنه'' األنا''أما يف مفهوم املصطلح يُعّرف 

الفلسفة، علم النفس، (واحلد االصطالحي ألنّه يدخل يف مشاركة كبرية يف أغلب الفروع اإلنسانية 

.3»)...علم االجتماع

وحتديده أو ضبطه والتطرق ملسائله واليت ال تكون مبعزل '' األنا''حاول النقاد العرب التعريف بـ

لالنعزال '' األنا''هلما يصوِّر دور اجلدل والتناقض يف الصراعات ورفض والذي من خال'' اآلخر''عن 

إال بوجود اآلخر يف املسعى الفين '' األنا''وال يتحقق إبراز الذاتية . والتعرض لإللغاء من الطرف اآلخر

ة النصوص الدينية املقدس(�ƢǼƫ°Ƣǔū�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�ƨǐǴƼƬǈŭ¦�¥®ƢƦŭ¦�ƨǟȂǸů�ƢǻȋƢǧ «للشاعر 

جمموع املبادئ والقيم املتضمنة : اآلخر. منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا) وتراثها الثقايف الزاخر

باحلضارات األجنبية، وغالبا ما يراد به خالصات جتارب الغرب وإجنازاته ومكاسبه منذ قرون إىل 

، املركز الثقايف )إضاءة ألكثر من تسعني تيار ومصطلحا نقديا معاصرا(الناقد األديب ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل -1

.22، ص 2007، 5العريب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
.38، ص 2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط-2

، 2، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا، ط)ذجاابن الفارض منو (عباس يوسف حداد، األنا يف الشعر الصويف -3

.187، ص 2009
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ملسلمني والكفار، أنا ركز الصراع قدميًا بني األنا واآلخر بني العرب والروم وبني ا.1»عصرنا احلديث

الذات واآلخر العدو الذي جسده الشعراء القدامى يف قصائدهم، أما يف العصر احلديث تعامل 

.على شكل حوار، وارتباط األنا ومفهومه وعالقته مع اآلخر'' اآلخر''و'' األنا''الشعراء مع 

عالقة جدلية يف مجيع نقيض اآلخر والعالقة اليت جتمعهما هي '' الذات''أو '' األنا''ميّثل 

العناصر ثقافية تارخيية إسالمية، هي مقابلة اجلديد والقدمي وبني اختالف اجلنسني املرأة والرجل وبني 

.العريب واآلخر وغريه، وذلك يف تفكري ضبط اهلوية واحلفاظ عليها

  :يذكر يف القصائد عامة ثالث أنواع من األنات وهي

.يف عزّته وترّفعه وخنوته وكربيائه واليت متثل الشاعر: األنا المعتزة-

  .هو املغروم مولوع حبب اآلخر والتائه حببه: أنا المحبةأما -

متثل ذلك الصراع الداخلي احلبيسة يف داخله من الذل والقهر واحلزن يبث : واألنا المتألمة-

صاراته الشاعر جتاربه اإلنسانية والشعورية املتأثرة بوقائع العصر، يف شعره حيكي آالمه وانت

ال شيء كالشعر يغوص ليكشف ما « '' األنا واآلخر''وخيبته يف ظل استظهار الذات 

.2»دفناه يف أعماقنا عرب الزمن املعلوم، فوقت الشعر أيضاً هو من اكتشاف الذات

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ǂƻȉ¦Â�Ƣǻȋ¦�ƨȈƟƢǼưƥ�ǂǸǟ�śǼƷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¬ȂǴƫ'' بقي القطار وحيداً على اخلريطة–

  :''سفينة نوح

اتِ اءَ سَ المَ مِ تَ ي عَ ْوَق فِ يُء الشَ ُيضِ     اـوسَ انُ َش فَ يْ يُد العَ أٌة تُرِ رَ امْ ا نَ أَ 

اِتياءَ تـَ ْت شِ َـ الـَـ ا طذَ ني إِ ِـــ يــــوَدفِ      اــَبر نَمَ ـي َمعْ ِـ ي إذاً فــينِ طِ غَ فَـ 

www.aswat-al. بقلم حممد ملياين 2014ديسمرب  10-9األنا واآلخر يف الفكر املتوسطي، امللتقى الدويل -1

chamal.com

.279، ص 1981يوليو  4، اجلزائر، العدد )النقد األديب(احلديث، جملة فصول اعتدال عثمان، اجتاهات الشعر العريب -2
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َفى يـُنَ المَ ُل وَ يْ اللَّ الَ طَ وَ  اتِ افَ ِف الَمسَ لْ ي خَ فِ ّيدُ سَ ـــطَاَل الوَ     اــاِدينَ نـْ

  ياتِ جَ نْ مَ لِ تْ عَ ــنِ ــٌة صُ نَ ــيفِ سَ تَ ـنْ أَ وَ     يـقُنِ ْحَر يـُْغرِ البَ نَّ أَ ا أْدِري بَ نَ أَ 

اِتيارَ صَ تِ انْ لِّ ـُـ ك  نْ مِ تَ نْ ْسِبي أَ حَ وَ ةٌ رَ اسِ َب خَ رْ الحَ نَّ أَ أْدِري بِ ا نَ أَ 

1.ياتِ اءَ مَ تِ ي انْ لِ جُ ا رَ يَ كَ يْ عَ لْ ى ضِ ـلَ إِ     يــنِّ ــكِ لَ ٍض وَ رْ أَ الَ أٌة بِ رَ ا امْ نَ أَ 

تكشف الشاعرة عالقة التكامل املبين على طرفني الرجل واملرأة وقلبت هذه املرة الصورة حبيث 

ƢŮ�ǞǘǬǷ�Ŀ�¾ȂǬƫ�ƢēƢųÂ�ƢēƢȈƷ�ËǂǇ�ȂǿÂ�ƢǿǀǬǼǷ�Ȃǿ�ǲƳǂǳ¦�ǂƻȊǳ�̈¢ǂŭ¦�«ƢȈƬƷ¦�ƢǼǳ�©±ǂƥ¢ :'' أنا

نقذ واملنجي هلا فهو سندها يف تشّبه اآلخر بامل''أْدرِي بأّن البْحَر يـُْغرُِقِين وأنت سفينٌة ُصِنعت ملنجايت

�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦�ǲǯÂ�ƢēƢȈƷ''  ويف مقطع آخر تذّكر الرجل أو ''أنت كّل انتصاراِيت وحسيب ،

اآلخر بأمهيتها يف حياته والعكس فتوظف التناص مع احلديث النبوي الشريف، قال رسول اهللا صلى 

اْستْوصوا بالنساِء خرياً، فإن املرأة ُخِلَقت من ضلٍع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، «: اهللا عليه وسلم

أخرجه البخاري ومسلم  2»فإْن ذهْبَت تقيمه كسْرَته، وأْن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

  .لرجلوالنسائي والبيهقي عن أيب هريرة، فبعد هذا التناص الذي وضعته الشاعرة لتعزز انتماءها ل

يف سياق آخر، يغتنم الشاعر فرصة تشكيل النص اإلبداعي إلبراز ذاته واستنطاق املسكوت 

عنه وكذلك تعمد إمهال اآلخر وقتله هي رسم لصورة جدلية ليخرجها للعامل اخلارجي احملايد عن هذه 

ادة متأثرة حالعالقة، حبيث عرف الشعر اجلزائري طوال الفرتة االستعمارية منط شعري ثوري ذو نربة 

باألحوال اليت خّلفها املستعمر سواًء داخليًا أو خارجياً، حرب قومية ألزمت الشاعر ضبط دوره ودور 

إن املوقع املتميز الذي حتتله اجلزائر كما رأينا، فرض على الذات اجلزائرية « شعبه يف خضم هذه الثورة 

، أبو 1، ط)أكادميية الشعر(، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث )وجهك الذي حملته من شباك اجلحيم(حنني عمر، باب اجلنة -1

.58-57-56، ص ص 2010ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 

م، 1986 -هـ1407حيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار الريان للرتاث، سنة النشر فتح الباري شرح ص - 2

 .162ص 
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'' األنا''ة يف مد وجزر بني عالقات خاصة جدًا ومعقدة أكثر حيث ختلصت مظاهر تلك العالق

.1»األجنبية'' اآلخر''الذات الوطنية و

أخذ موضوع األنا واآلخر حيزًا كبريا يف النصوص سواًء الشعرية املكتوبة يف عهد االستعمار 

  .والدخول يف جتربة شعرية جديدة

  :حنن يف قول الشاعر حممد البشري اإلبراهيمي يف قوله/ وتربز لنا ظاهرة األنا

يماً كِ زاً حَ مْ رَ المِ سْ اإلِ ينِ دِ لِ وَ     اينَ فِ ةِ وبَ رُ ــــعُ لْ لِ تَ نْ كُ دْ قَ لَ فَـ 

.الَسديَماقُّ شُ ا تَ هَ ادِ وَ أطْ نَ ـيْ بَـ داً وْ طَ رِ ائِ زَ جَ لْ لِ تَ نْ كُ دْ قَ لَ وَ 

حنن وهو يقصد بالشعب اجلزائري واآلخر باملستعمر الفرنسي ويعين بذلك / األنايضع الشاعر 

اإلسالم لينفصل عن ذلك الذي ال دين له والذي كان ينوي حمو املالمح الدينية العروبة '' حنن''

  .العربية

شعراء اجلزائريون يف عهد الثورة قضية اهلوية اليت برزت عن كل من ابن باديس وحممد تناول ال

أركون ومالك بن نيب، واستلم هذه القضية بعد االستقالل أحالم مستغامني، بوزيد حرز اهللا، زينب 

  .األعوج وبلقاسم مخار وعبد احلميد بن هدوقة

ويستلم الشعراء قضية الصراع بني الذات أو األنا املسلمة واآلخر املستعمر اليهودي واليت 

طواحني ''حتمل أبعادًا دينية تارخيية وسياسية، ويبث الشاعر أمحد سنة هذا الصراع يف قصيدته 

  :''العبث

الشنيشن حممد البشري، سياسة الروضة يف بالد املغرب من سقوط الدولة القرطاجية إىل سقوط موريطانيا، اجلزائر، املؤسسة -1

.21الوطنية للنشر والتوزيع، د ت، ص 
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...مْ ــَّ لَــ كـَـ ت

اُف اليَـُهودْ خَ نَ الَ ... انَ َوُقْل إنـَّ 

  ةيَّ مَ أَ امِ يَ ــخِ نْ ــِـ َسُنْخرُِجُهْم م

  اءيَ بِ نْ األَ طِ بَ هْ مَ نْ َخْيبَـْر، مِ لِ مْ رَ نْ مِ 

1.وهْ ي الُوجُ ي فِ عِ مَ دِّقْ حَ وَ ...َتَمهَّلْ نْ كِ لَ وَ 

اجلمع ينصهر الشاعر اجلزائري يف األحداث التارخيية للدول العربية واإلسالمية فيكتب بلسان 

وهو يدرك حبقيقة القضية '' ال خناف اليهود سُنخرُجهم-وُقل إننا ''عن صراعه مع الصهيوين املستبد 

.الفلسطينية ضد اليهود ومؤمن حبتمية التغيري والتحّول وانتصار على اآلخر

تستمر عالقة الصراع بني األنا واآلخر عند الشاعر اجلزائري وتستمر كذلك العالقة اجلدلية 

  .اإللزامية بني هذه الثنائية املستمرة

  .ونعود لذكر احلاالت اليت تظهر فيها األنا وعالقتها باآلخر

.ميّيز الشاعر عالقة األنا أو الذات باآلخر باختاذ دور األنا املعتزة

  :األنا المعتزة-

يربز الشاعر التفكري املكبوت يف اختاذ دور األنا املعتزة يف القصيدة واليت يستطيع من خالهلا 

.التلذذ والرتفُّع وإشباع غرائزه اجتاه اآلخر

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�Ƣē¦̄�¾Ȑǯ�ƨǴȈŦ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǨǛÂ''تقولف'' حواء:  

.53، ص 2000، 01، طواحني العبث، مؤسسة هذيل مطبعة هومة أمحد سنة - 1
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...اءُ شَ ا تَ مَ اءَ َحوَّ نْ ْل عَ ُـــ ق

اءِ سَ النِّ اءَ شَ حْ أَ مْ أَ  ياعِ فَ اِء األَ شَ حْ أَ نْ أْم عَ 

الُ جَ َد الرِّ ِـــ ُوج

اءِ ذَ الغِ وَ هْ ا لَ هَ وقِ رُ عُ اءُ مَ دِ وَ 

  ىوَ الهَ وَ ةِ وثَ نُ األُ اءُ وَ حَ 

  اهَ يرِ اوِ سَ ى أَ لَ عَ ... اهَ رِ ائِ فَ ى ضَ لَ عَ دَ رَ مَ تَ 

اءِ قَ النـَّ وَ اءِ مَ السَّ دَ يِّ داً سَ بَ أَ ونَ كُ تَ نْ لَ 

اءِ طَ خْ األَ اجِ تَ ا بِ هَ َـ تلْ ْن َجمَ إِ 

ينَ بِ عَ تْـ المُ نٍ ــــــطَ اء وَ وَ حَ 

ينْ نِ األَ وَ رِ اعِ شَ المَ ضُ رْ أَ وَ 

ينَ نِ السِّ رِّ ى مَ لَ ا عَ هَ يخَ ارِ تَ اكَ ذَ 

  ةرَ ابَـ كَ ـــمُ ا وَ ودَ حُ ى جُ فَ كَ 

اءِ تَ شِ لِّ كُ دَ عْ بَـ يَ هِ يعٌ بِ رَ فَـ 

1.الُ جَ ِلُد الرِّ تَ نْ ا مَ هَ نـَّ راً أَ خْ فَ اءَ وَ ي حَ فِ كْ يَ 

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�Ƣē¦̄�ƨǴȈŦ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ǨǛÂ''وتقوم بتنمية الشعور باالعتالء واالمتياز '' حواء

والتمكُّن يف هذه القصيدة اليت تضع عالقة األنا واآلخر يف حيز االعتزاز، واألنا هي احلواء املرأة 

.27-26-25، ص ص graphique.com ،2005ديوان شعري، حورى الصحاري، منشورات ، كالل مجيلة   - 1
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�ȂǬƫ�ƢŮ�ǞǘǬǷ�Ŀ�ǽ®ȂƳÂ�ËǂǇ�ƢĔ¢Â�ƢĔÂƾƥ�ƢȈŹ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǲƳǂǳ¦�Ȃǿ�ǂƻȉ¦Â يكفي حواء ''ل

¾ƢƳǂǳ¦�ÉƾÊǴƫ�ǺǷ�ƢĔ¢�Å¦ǂƼǧ'' وُتذكِّر اآلخر يف هذه املناسبة مبكانتها يف حياته عن هذه احلالة يقول ،

ƢĔ¢�ǄȇǄǬǴƥ :»  آلية دفاعية ضد االعرتاف باختالل التوازن يف العالقة بني األنا واآلخر من خالل

.1»و املقارنة غري املتكافئةممارسة فعل مكابرة وتقمص دور املتفوق يف هذه املنازلة أ

�Äǀǳ¦�ǂƻȉ¦�À¢�ȏ¤�Ǯوهرها يف احلياة وبنقصان حياة اآلجتهر الشاعرة جب ǳ̄�ǞǷÂ�ƢĔÂƾƥ�ǂƻ

ƨǛƢǣȍ¦Â�°ƢǤǐƬǇȏ¦Â�¿Ƣēȏ¦�ǎ يضعها Ǩǫ�Ŀ  فتقوم يف هذهƢē¦̄�ǂȇƾǬƫÂ�®ËǂǨƬǳ¦Â� ȐƬǟȏƢƥ�ǂǘǇȋ¦.

:األنا المحبة -

اإلحراز والتماسك واالنتماء إىل اآلخر وخلق نوع من  يف هذه احلالة يرغب الشاعر إىل حتقيق

التوازن، وهو فعل إجيايب حنو اآلخر واإلعجاب به وإقامة عالقة ودية عالقة عشق وحّب، فيصف 

:الشاعر زقاي حممد تعّلقه باآلخر فيقول

يالَ دِ ا بَ هَ رِ يْ غَ اُد بِ ؤَ ى الفُ ضَ رْ يَـ نْ لَ ا وَ هَ بـُّ حِ أُ 

يالَ ثِ ا مَ هَ اُن لَ وَ األكْ ِلدِ تَ مْ لَ وَ 

يالَ لِ ي عَ ـــسِ مْ أُ ا وَ هَ ــبُّـ حِ أُ 

يالً وِ طاً طَ وْ شَ قِ شْ ي العِ فِ تُ عْ طَ قَ وَ يالَ جِ عْ ا تَـ اهَ يَ قْ ى لُ لَ إِ تُ لْ جَ عَ ثاً بَ ي عَ ونِ دُ يَ ا قَـ مَ لَّ كُ وَ 

يالً صِ أَ راً وَ هْ حاً ظُ بْ ا صُ هَ بـُّ حِ أُ 

يالَ هِ صَ قِ وْ الشَ ةَ فَ هْ ي لَ طِ تَ مْ يَ يالً صِ ياً أَ بِ رَ باً عَ ا حُ هَ بـُّ حِ أُ 

يالَ مِ ا جَ هَ نِ يْ ي عَ فِ الَّ إِ الُ مَ الجَ انَ كَ لْ هَ فَـ نِ سْ الحُ ةَ دَ يِّ سَ ونِ نُ الجُ قَ وْ فَـ وَ ونِ نُ الظُّ قَ وْ ا فَـ هَ بـُّ حِ أُ 

.46، ص 2008، فرباير 1بلقزيز عبد اإلله، العرب واحلداثة، دراسة مقاالت املراثي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-1
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  يتِ وْ مَ وا بِ ادُ إْن نَ ا وَ ــــهَ بـُّ ــحِ أُ 

1.يالَ تِ ِب قَ ي الحُ فِ ارَ صَ نْ مَ تَ وْ ى المَ شَ خْ يَ سَ يْ لَ 

وهي الرجل حنو اآلخر املرأة ويعرتف حببه هلا ويصف هلا '' األنا احملبة''تربز لنا هذه األبيات 

��Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ƢŮ�§ ¦ǀųȏ¦Â�ƢŮ�ǾƦƷ�°¦ƾǬǷ»  وهو وجه من وجوه الصراع مع الواقع انقسام ذايت لدى

ما هو ممكن ومرغوب يف املبدع بني رفض الواقع وقبوله وبني االنقياد إىل ما هو كائن واالجنذاب إىل 

.2»حتقيقه

تتجلى صورة األنا وصراعه مع ذاته اليت تقوم باالنصياع واخلضوع لآلخر أو متّرده على ما 

  .يرغب به الشاعر يف أعماقه

:أنا المتألمة-

حيتاج الشاعر اجلزائري إىل إبراز عمق جتربته اليت خّلفت أثراً على نفسيته وتسيطر على أفكاره 

.فيكشف مدى تضرُّر األنا وعجزه جرّاء جتاربهفيلقيها على أسطره الشعرية مستسلماً لذلك العذاب 

  :يقول'' شاي مع اجلن''يف قصيدة له امسها '' عيسى قارف''يسرد الشاعر 

قِ لَّ عَ المُ لِ بْ ى الحَ لَ عَ امَ نَ تَـ نْ أَ تَ بْ رَّ جَ لْ هَ 

اِمالً ُحو كَ ْـــ صتَ مَ ثُ 

  اى أنـَّهَ لَ عَ كَ سَ فْ نَـ ْمتَ لَ كَ لْ هَ 

  ؟...َملْ تَ حْ المُ كِ لَ اتِ قَ 

Graphiqueديوان شعري، أنا وحواء، منشورات ، زقاي حممد - 1 scan ،2005 21-20، ص ص.

، 1منوذجاً، دار هومة للطباعة، اجلزائر، ط) شعر الثبات(عبد احلميد هيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر -2

.20، ص 1998
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ةً اعَ سَ تَ ــــمْ نِ لْ هَ 

ابِ البَ نَ مِ ةَ نَ عْ ل الطَ مِ تَ حْ تَ تَ نْ أَ وَ 

ةِ ذَ ـــافِ النَ نَ ــِـ م

لّ ـِـ ظ ةُ تَ ـــــبْ نَـ مُ لْ ـــُّ الظ

  ...ةمَ الِ ظَ سَ ـمْ ى الشَ رَ تَـ 

  ...ةافَ الحَ بِ طٌ رَ فْ مُ اسٌ سَ حْ إِ 

ِظلِّكَ كَ دٌ حَ أَ كَ عَ بَـ تْ يَـ نْ أَ تَ بْ رَّ جَ لْ هَ 

اهُ رَ ــــتَ الَ وَ 

كَ ى لَ قَ بَـ ا تَـ مَ كَ لِ ذَ 

1...يرمِ ــــضَ نْ مِ 

هي كلمات موحية على احلزن الشديد على قهر الذات والتوهان من خيبة التجارب، إذن هي 

Ǌ ǼȈǧ�¾ƢǸǯ�¾ȂǬȇ��Ƣǻȋ¦�ǲƻ¦®�©Ƣǟ¦ǂǏ�ȆǿÂ�ƨǠƟƢǔǳ¦�Ƣē¦̄�ǞǷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƣǻȋ¦�¾ƾƳ�̈°ȂǏ :»  فنقطة

Ǌ ȈǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¿ȏ¡�ƢĔ¤Â�¿ȏȉƢƥ�̧ŗŭ¦�Ǧ ȇǂŬ¦�Ƣǻȋ¦�Ǯ ǳ̄� ¦ǂǠǌǳ¦�śƥ�ǞǗƢǬƬǳ¦...«2.

يف ظل اختاذ التجربة الشعرية اجلديدة جّرب الشعراء اجلزائريون جتديد يف مضامني تتماشى 

والتحّوالت والتطّورات اليت حصلت بعد فرتة العشرية السوداء، فربز عند هؤالء الشعراء اجليل اجلديد 

ق إىل إشكاالت لنفس املواضيع اليت تطّرق إليها الشعراء قدميًا ولكن بنظرة متجددة ومتنّوعة والتطرّ 

نرى عبقرية الشاعر احلديث تتجّسد يف التغين للحياة واجلمال «:ŗ̈Ǩǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢēƢǔǫƢǼƫÂ'' األنا''

.77-76، ص ص 2010منشورات االختالف، اجلزائر، ط عيسى قارف، ديوان شعري مهب اجلسم مهب الروح، -1
.15، ص 2000كمال فينش، ا لبناء الفين يف الشعر اجلزائري املعاصر، خمطوط، جامعة قسنطينة، سنة -2
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الرائع واالنتصار لإلنسان وقضاياه العادلة حيث تزيد الشاعر التهابًا وسط إفرازات عصرنا وتناقضات 

.1»واقعه

أو '' احلبيب''ة األنا واآلخر يف حضور األخر متّيزت مواضيع الشاعر اجلزائري املعاصر وعالق

يف إبراز الذات وهو يعّد نوعاً من أنواع التواصل مع اآلخر، ولكن بصفة أخرى أو بنوع آخر واالبتعاد 

عن قضايا عاملية والتحدث عن مواضيع هادئة الالفتة لالنتباه تعكس احلياة البعيدة عن األزمات 

عن جتارب انفعالية منفردة واليت ختتلف من شاعر آلخر اليت  حبيث تظهر مالمح العصرنة الناجتة

  .تكشف الرؤى اجلديدة واليت حتتوي على أبعاد فنية وفكرية مجالية وتفعيل احلركة اإلبداعية

.23، ص 1995عبد احلميد هيمة، الصورة الفنية يف الشعر اجلزائري املعاصر،  رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، -1



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

153

  :المرأة - ثانيا

��Ŀ�Ƣǿǂǯ̄ �®®ǂƫÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�̈°ȂǏ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ǶǿƾƟƢǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǆ ǰǟ

القصائد ويف كثري من األغراض، ولطاملا كانت املرأة موجودة يف القصائد اجلزائرية، تناول كثري من 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ǄǷǂǳƢǯ�©ǀÊÉţ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�̈¢ǂŭ¦� ¦ǂǠǌǳ¦

  .األمل احلياة وكذلك يف مكانتها العربية والعاملية

�ƢȀƬȇȂǿ�ƪوتعددت أدوار املتنوعت  ǴƴǇÂ�ƢȈǴǟ�Ƥ ƫ¦ǂǷÂ�Ǆǯ¦ǂǷ�ƪ ǴƬƷ¦Â�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�̈ ¢ǂ

شاركت  «بإزاحة العقبات، فنتج عن ذلك كاتبات وسياسيات ورياضيات وختطت حدود التوقع، 

املرأة العربية الرجل يف معظم أمور احلياة ومهامها كما شاركته يف احلروب وكانت منهن املقاتلة 

.1»الصامدة أو احملرضة الشجاعة

�ƢȀǫȂǬƷ�ƪح ƬƦƯ¢Â�ÅƢǬƥƢǇ�ƢȀƬȀƳ¦Â�Ŗǳ¦�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦Â�ǄƳ¦Ȃū¦�ƪ ǷƾǿÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƣē¦̄�̈¢ǂŭ¦�ƪ ǬǬ

املفتقدة، إىل جانب مشاركة الرجل، فهي منبت الرجل فهي األم واألخت والزوجة واالبنة هي نبع 

ته ومهبط تلك هي املرأة قسيمة حياته ومباءة شكاته وعماد أمره وعتاد بيئ «: احلنان والعطاء واحلب

.2»جنواه

كبري وكّرمها فهي منبت احلياة وُمنشئة اآلصال فهي السكينة املرأة  جعل اهللا عّز وجّل شأن 

ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ﴿:واالستقرار، قال اهللا عّز وجّل يف كتابة َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـْ

َنُكْم  َها َوَجَعَل بـَيـْ .3﴾َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ِإلَيـْ

.13، ص 1998، مؤسسة الرحاب احلديثة، لبنان، 1حممد، املرأة واجلمال واحلب يف لغة العرب، طعرفات  - 1

.11، ص 1932، اململكة العربية السعودية، 1املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها، ج، عبد اهللا عفيفي - 2
.21القرآن الكرمي، سورة الروم، اآلية -3
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جاء اإلسالم لتكرمي املرأة ومنحها حقوقها وكذلك جعلها اهللا إىل جانب الرجل للتكامل 

°ȂǐǠǳ¦�ËǂǷ�ȄǴǟ�ƢĔÌȂǏÂ�ƢȀȈǴǟ�· ƢǨū¦Â�́ ǂū¦�Ȃǿ�ƢȀǿƢš ¦�ǲƳǂǳ¦�Ƥ Ƴ¦ÂÂ�̈ ƢȈū¦�Ŀ�½°ƢǌƬǳ¦Â ،

  .عراءفكانت موضوع للش

»�Ƣđ�Ǻǜǳ¦�ǺǷ�ǢǴƥÂ�̈¢ǂŭ¦�ȄǴǟ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƨƸǨǏ�ȂǘÉƫ�Ń واإليثار هلا وبذل املهج رِخاصًا يف

.1»سبيلها ما بلغ باملرأة العربية يف تلك احلقب املتطاولة املرتامية

حتّولت أوضاع املرأة يف مرحلة االستعمار وذلك نظراً للضغوط االستعمارية، وزادت مهام املرأة 

وما فعله الشعراء . الفرتة فأصبحت املقاومة واملناضلة املمرضة إىل جانب الزوج أو األخ واألبيف هذه 

�ǽǀǿ�Ŀ�ǲƳǂǴǳ�ƢēƾǻƢǈǷÂ�ƨȇ®ȂƦǠǳ¦�®ȂȈǫ�ǺǷ�Ƣǿ°ËǂŢÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈¢ǂŭ¦�°Â®Â�ƨǻƢǰǷ�±¦ǂƥ¤�Ȃǿ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ

  :ر مفدي زكريااحلرب وشجاعتها يف مواجهة االستعمار ومحلها للسالح، يرسم هذه الصورة الشاع

وَداـــُـ ِفزُّ الُجنتَ كاللُبوَءات، َتسْ اَرىـــَـ دَّراٍت نَبــا ُمخَ ــايَ َــ وَصب

وَداـــــزُنُ ا وَ مَ ـــاصِ َمعَ َمدَّتْ وَ َواهُ ــاِد آداه حَ هَ ي الجِ ــْت فِ كَ َشاَر 

وَدالُ مْ ا األَ ِب ُغْصنـُهَ رْ ي الحَ فِ وَ نُ دْ ، أْنَمَلَها اللُّ احِ ي الِجرَ أْعَمَلْت فِ 

2.داً ــــزاً َوطيـــعِ رًَّة وَ ــــَمًة حُ أُ ْعُب بالَجَماِجِم يْبِنيــَمَضى الشَ وَ 

صّور الشاعر دور املرأة أثناء ثورة وطنها وقوفها جنبًا إىل جنب الرجل يف هذه احملنة وإصرارها 

�ƨǓǂǸǸǯ�ƢēƾǟƢǈǷيف املشاركة حيث شبه الشاعر شراستها بشراسة اللبؤة وصّور الشاعر كذلك 

  .''أعملت يف اجلراح'': حيث يقول

.16ربية يف جاهليتها وإسالمها، ص املرأة الع، عبد اهللا عفيفي - 1

.15، ص 2006اللهب املقدس، دار موفم للنشر، اجلزائر العاصمة للثقافة، ، مفدي زكريا - 2
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كتب الشعراء يف قصائدهم ومزجوا بني املرأة والوطن لضرورة اقتضتها الثورة فصّور معاناته يف 

:حبه وعن وطنه يف آن واحد، ويذكر الشاعر مفدي زكريا وهو يف السجن فيقول

قُ ــلِ غَ نِ مُ وَ وحٌ ــــــتُ ــفْ ِدي مَ نْ ِــ اُن عـَـ يـسِ 

قُ لْ الحَ هِ ــبِ َدتْ ــَـ ش مْ َك أَ ُــ ابُن بَ جْ ـــيَا سِ 

قُ بـَ عَ هُ لُّ ـــكُ ) ىْلوَ سَ (رِ ــكْ ذِ نْ ُن مِ جْ السِّ فَ 

  أطَ خَ مْ هُ لَ ثْـ ى مِ وَ ــلْ سَ كِ ـــــاديِ نَ أُ ... ىوَ لْ سَ 

  يينِ اِوبِ ُتجَ لْ هَ ... ى وَ لْ سَ ...يكِ ادِ نَ ى أُ وَ لْ سَ 

قُ ـــِـ لذَ مُ ـــاسِ اِني بَ ـــسَ ِــ ل نَّ إِ ـــى؟؟ فَ وَ لْ سَ 

سُ ـــبَ َـ ا قـــهَ ـــنَّ ا إِ اهَ وَ ـــي هَ ــِـ ي فِئمِ ا الَ يَ 

ِبقْ طَ ـْـــ نـتَ الُ ـــثَ مْ األَ ِر وَ ـــائِ زَ ــَـ الج نَ ِـــ م

  اتَـهَ ـعَ ـــلْ ـَـ يِك طى فِ ْهوَ ِر أَ ائِ زَ ــَـ الج تُ ــنـْ بِ 

  اْدفـَُعهَ يِر يَ رِ حْ ـــَّ ى التــَـ لي إِ ادِ نَ ـــى المُ ادَ ـــنَ 

1.قُ تـِ عَ نْـ تَـ رِ ـجَ الحَ ودِ يُ قُـ نْ ــمِ تْ خَ رَ ـصْ تَ ــاسْ فَ 

، ''سلوى''كتب مفدي زكريا هذه القصيدة من وراء القضبان يسرتجع فيها ذكرياته مع حبيبته 

وشّبه حبيبته باحلرية اليت تسطع له ظلمة السجن، كان ذكر املرأة يف هذه املرحلة ويذكر قضيته الوطنية 

وبعد االستقالل واالستقرار عملت املرأة اجلزائرية على إبراز . مقروناً بذكر الوطن والذي تعترب جزءاً منه

.27-26-24-21اللهب املقدس، ص ص ، مفدي زكريا - 1
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�ȆǿÂ�ȆȀƬǼƫ�Ń�Ŗǳ¦�ƢēƢǻƢǠǷÂ�ƢȀǐǐǫ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�®ǂǈƫ�Ŗǳ¦Â�ƢŮ�°ƢǠǋ¢�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�Ƣē¦̄ نظرة الرجل

�ȆŶƢǤƬǈǷ�¿ȐƷ¢�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ'' اآلخر'' ƦƬǯ�ǪǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷÂ��ǲǬǟ�Ǧ ǐǼƥ�ƨǨȈǠǔǳ¦�̈¢ǂŭ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢŮ

�ƢēƾȈǐǫ''مسرية األقزام'':  

  اهيَ الحَ هَ فَ تْـ ا أَ مَ 

ودِ جُ الوُ ةَ احَ سَ ظم مِ عْ أَ ...تاَ يِ مَ ءَ ياَ حْ ل األَ مِ حْ ا يَ ذَ إِ 

........

فِ ـلْ األَ دَ عْ بَـ ينَ رِ شْ العِ ةِ رَّ لمَ لِ 

  ةرَ ـيــهِ ي الظَّ ـــُب فِ ـَـــ ْصلأَ 

ِتيِدينَ ي مَ اُم فِ زَ قْـ ُج األَ رُ خْ تَ وَ 

  اهَ ـــسِ أْ َق رَ وْ ـــفَ لُ ـــمِ ــحْ ــتَ 

  ةيرَ فِ ضَ ... ةيرَ فِ ضَ 

  يتِ ازَ نَ ي جَ فِ فُ تِ هْ تَـ 

  ةيرَ غِ ـــالصَّ ةِ رَ اعِ الشَّ نِ فْ دَ لِ 

  ةيرَ خِ األَ ةَ يرَ فِ الضَ عَ طَ قْ تَـ لِ وَ 

......

فِ لْ األَ دَ عْ بَـ ينَ رِ شْ العِ ةِ رَّ لمَ لِ 

  يتِ وْ مَ لَ بْ قَـ وتُ مُ أَ 

1.ةيرَ بِ الكَ نِ افِ دَ المَ نِ طِ وْ ي مَ فِ 

لدفن الشاعرة ''جتوش يف نفس الشاعرة مشاعر احلزن والغضب يف آٍن واحد جتسدت يف 

وتكشف بذلك عن املشكلة اليت تعاين منها الشاعرات أو األديبات هي التجاهل، حيث '' الصغرية

.97، ص 1972على مرفأ األيام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، أحالم مستغامني - 1
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، ويبدو لنا أن ''أموت قبل مويت''للمرة العشرين بعد األلف، : الشاعرة عبارات مقرونة باليأس تلفظ

Ƥ ȈǤǳ¦�ǂȀǜƥ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦Â�Ƣđ�» ¦ŗǟȏ¦�¿ƾǟ�ƨǳƢƷ�ǺǷ�ňƢǠƫ�̈ǂǟƢǌǳ¦.

  .واليت يشبهها بالبحر'' املرأة حبر''أما الشاعر محري حبري له رؤية أخرى فيذكر يف قصيدته 

فاملرأة فعًال يف عمقها ويف سطحها «:قائالً ثبت عبد امللك مرتاض عن قصيدة محري حبري 

فاملرأة كل ... وتغّري  رياحه ومجال منظره وخول خمربه أيضاً أيضًا هي حبٌر يف طموه واضطراب أمواجه

.1»يعرفها وهي فوق ذلك ملن ال يعرفهاذلك ملن 

  :يتكلم الشاعر عن املرأة فكانت لغته

تِ بـُرْ كَ 

بـُْرتِ كَ 

َوْرداً تِ جْ َدْحرَ تَ 

َصْوتاً تِ جْ رَ حْ دَ تَ 

النَـْهرْ ةُ أَ رْ ا المَ تـُهَ بُّ أيـَّ الحُ كِ ُـ يتنَ غَ وَ 

ِرِك ِجْسرِ عْ شَ اِئلَ دَ جَ نَّ أَ 

نَـْيِك فَ    (...)ي رِ جْ َوَعيـْ

ِحُبكِ أُ 

2!يكِ ادِ نَ أُ 

، ص 2007عبد امللك مرتاض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، -1

295.

، مأخوذة من كتاب عبد امللك مرتاض، 1981محري حبري، ما ذنب املسمار يا خشبة؟، منشورات جملة آمال، اجلزائر، -2

.296-295العشرين، ص ص  معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن
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كتب الشاعر محري قصيدته يتحدث فيها عن املرأة وهذه فرتة ما بعد االستقالل يف 

وطرح إحداثيات فكرية نتحسسها يف الثمانينات يف ظل االنفتاح السياحي والثقايف واالجتماعي 

  .اإلشارات اجلمالية املنعكسة على القصائد ومتس املرأة بطريقة مل نعهدها يف القصائد الثورية

ر التغّري يف متناول قصيدة املرأة يف مالحظة املستوى اإلبداعي اجلمايل واملتغريٍّ الغري تظهر بواد

الثابت واملتغّري بتغّري املراحل التارخيية واليت من خالهلا تظهر صورة املرأة يف كل مرحلة بصورة متغّرية 

  .ومتحولة

ادًا وظيفية ومع التغّريات اليت استخدم شعراء الثورة رمز املرأة إما للحرية أو للوطن حلملها أبع

Ƭǿ¦�ǾǴƷ¦ǂǷ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ȄǴǟ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ م الشعراء املعاصرون مبواضيع كانت متناولة

سابقًا ولكن بطريقة باطنية أو تأويلية وهي املرأة يف خضم هذه التطورات والتجارب وأناهلا صورة 

Ƭǳ¦Â�ƨȈǼǧ�©¦Â®¢�¾ƢǸǠƬǇƢƥ��» ȂǳƘŭ¦�Ǻǟ�̈ǂȇƢǤǷ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēȏƢǠǨǻ¦�Ǧ ǏÂÂ�ǶȀǼƬǷ�Ŀ�ǶǰƸ

  .اخلالية من أية ضغوطات

مراثي ''    يف قصيدة حتت عنوان '' سعدة''كتب الشاعر أمحد عبد الكرمي قصيدته عن أخته 

  :يقول'' يامسنيخرساء لطفلة 

ينْ سِ 

نْ يْ عَ 

الْ دَ 

اءْ تَ 

  ااِلهَ ى شَ لَ وا عَ اؤُ جَ ينَ وا حِ اؤُ جَ لَْيتَـُهمْ 

بِ ذِ ٍم كَ دَ بِ 

ةُ يعَ جِ ا الفَ تـُهَ ناً أيـَّ مْ أَ 
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  ...دُّ وَ أَ 

اِلكَ نَ هُ 

اِدحٌ طَاٌ فَ ا خَ ُهنَ وْ أَ 

بُ يْ الغَ أَ ْطفَ ا أَ ذَ َماا لِ مَّ أَ 

َسْهواً اتَ ا مَ نَ رُ ثَـ كْ أَ ) ةيَ َيمِ الَمرْ (ةَ دَ ُسعْ 

تِ قْ ِمُد الوَ إثْ تِ وْ َحَدُج المَ 

يلَ ِـــ ق

)يلُ ائِ َعْزرَ (َكاَن 

النَـْولِ ةِ ابَ ي َغيَ فِ 

...يَا َحرِيِقي

ارِغاً اِدي فَ يَا َلُفؤَ وَ 

اِذَخٌة َكِبِدي أثفيةٌ َدْمَعِتي بَ 

1.ةغَ اِد اللُّ ْحَت رَمَ تَ 

ليتهم '': الشاعر يف قصيدته رثاء أخته وسرد قصتها احلزينة حني يقول يف مقطع لهتناول 

املرميية، أكثرنا مات )ُسْعدة( ملاذا أطفأ الغيب'': ويقول'' جاؤوا جني جاؤوا على شاهلا بدٍم كذب

  .''...يا حريقي'': ورثى أخته حبرقة'' سهواً 

وكأن الشاعر من خالل قصيدته يود أن يعطي حق أخته املنسية وينصفها، هي قصيدة عميقة 

مليئة باألحاسيس واملشاعر واآلالم وجتسيد حزنه الدفني، فاختار ألفاظًا قرآنية هلا داللة موحية يف 

الشاعر حيكي على حادثة وقعت واستحضر مشهد لسيدنا يوسف، يبدو وكأن ''  جاؤواحني'': قوله

.82-79-77، ص ص 2002، اجلزائر، 1أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، منشورات االختالف، ط-1
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�Ƣđ�ª'' سعدة''ألخته  ƾƷ�ƢǷÂ�ǾƬƻ¢�ƨǳƢƷ�ȄǴǟ�ǾǴǿ¢Â�ǾǈǨǻ�¿ȂǴȇ�ǾǻƘǯÂ��ǪȈǸǠǳ¦�ÀǄū¦�Ǿǳ�ƪ ƦƦǇ

ويردد مرة '' الفجيعة'': ويعزز شعوره باألمل واحلزن حني يقول'' خطأ فادح''ويُظهر لنا ذلك يف حلظة 

  .يف ذلك خيبته وذهوله وحسرته على أخته رفيقة صغره'' سني عني دال تاء'' أخرى

:''اْمسُكِ ''مكانة املرأة حسب تصّوره، فيقول يف قصيدته '' الطيب لسلوس''يذكر شاعر آخر 

ِمكِ اسْ نْ أكُتُب األليَف مِ 

اتٍ ـــمَ اٍت والَ ـــفَ ـألِ 

َجلْ اُب حَ ْسرَ أَ ْء وَ الَ أَ 

ُدكِ َــ ي 

َباحْ صَ لَّ آِة كُ رْ ي المِ فِ رِ ظَ لنَّ ْكِفي لَ يَ 

ْن ُتِطلِّيْجِل أَ أَ نْ اٍح ُمَعلٌَّق مِ ُكلُّ َصبَ 

تِ نْ اٌء أَ مَ ٌء وَ وْ ـــــضَ 

1.َمزََّقِت الّلْيلَ ا وَ ذَ كَ اُر هَ هَ ت النَـ الَ قَ 

مصدر احلياة حبيث شبهها �ƢĔ¢�ȄǴǟملرأة قصيدة اليت تبدو أن الشاعر يرسم االمن خالل 

�Â�°ƢȀǼǳ¦Â��ǲȈǴǳ¦�ǆ االلذان ميثالن نبعبالضوء واملاء  ǰǟ�ǲưŻ�Äǀǳ¦�°ƢȀǼǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢Â�̈ ƢȈū¦ الضوء

والشمس واحلرية ويف هذه األسطر وصف الشاعر املرأة وصفًا رقيقًا مجيًال وظف فيه الرمز وكلمات 

إىل  حمتشمة أصيلة تليق واملرأة، ويذكر حبيبته آالء ويقول أن حروف امسها مألوفة بالنسبة له، ويذهب

�̈¢ǂŭ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫÂ��ƢȀǓƢȈƥ�ǺǷ�Â¢�ƢȀƬǷȂǠǻ�ǺǷ�̈ ¡ǂǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȇƾȇ�ƢǨǏ¦Â�Ȇǈū¦�ǂȇȂǐƬǳ¦

ويذكر خصال حبيبته مستعيناً ''ُمعلق من أجل أن ُتِطلِّي''بالنسبة له بالصباح الذي يقف على رؤيتها 

  .بالرموز على ذلك

.51-50، ص ص 2010، 1الطيب لسلوس، املالئكة أسفل النهر، دار ميم للنشر، اجلزائر، ط-1
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رب الشعرية ترفع من خالهلا التحدي تواصل املرأة نضاهلا إلثبات حقوقها وإظهارها يف التجا

Ȇǿ�ǽ°ËȂǐƬƫ�ƢǸǯÂ�Ƣđ�ǪȈǴȇ�ÃȂƬǈǷÂ�ƨƳ°®�ń¤�¿ƾǬƬǴǳ . ففي هذه املرحلة من التجربة الشعرية كتبت

�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ Ƭǰƫ��ƢȀƬǻƢǰǷÂ�ƢēȂǫ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�±Őƫ�ƾƟƢǐǫ�©¦ǂǟƢǌǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů''يف '' زينب األعوج

�ƢĔ¦Ȃȇ®''موضوعاً للديوان بأكمله) املرأة(وجعلت قضيتها '' رباعيات نوارة هلبيلة.

�ǂƻȉ¦�ń¤�Ä°Ƣǋȍ¦�Ʈ ǻƚŭ¦�ƢđƢǘƻ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ȀƳȂƫ''كما واستخدمت الشاعرة ''الذكر ،

�ȆȀǧ�ǂƻȉ¦�» ǂǗ�ǺǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟ¦�¿ƾǟ�ǲƥƢǬŭƢƥ�ƢēƢȈƸǔƫÂ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�ǶǴǰƬƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ�©ƢƸǴǘǐǷ

  :تنقل معاناة األنثى الشديدة فتقول

ورٍ نُ نْ مِ ةً نَ فْ حَ فُ طِ خْ أَ 

فَّ ا الكَ هَ يْـ لَ ــــعَ قَ لِ غْ أُ 

امُ نَ أَ وَ 

فَ طَ ـــــــخْ تَ نْ أَ لَ بْ قَـ 

  يونِ يُ عُ نْ مِ انُ بَ رْ الغِ 

امِ مَ الحَ يشَ رِ 

تُ يالَ مِ ا الجَ نَ أَ 

...نَّ ـــهُ ـّــ لـكُ 

اتُ يدَ هِ ا الشَ نَ أَ 

  ...ةادَ هَ شَ الَ بِ 

اةُ هَ تَـ شْ ا المُ نَ أَ 
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ونَ ـــشُ رِ فْ تَـ 

  يــافِ وَ ي قَـ لِ 

ونُ نُ جْ المَ ة وَ رَ تَـ نْ عَ 

  اةهَ تَـ شْ ا المُ نَ أَ 

1.مْ تُ نْـ أَ يرُ ابِ وَ طَ 

¾ȂǬƬǧ�̈¢ǂŭ¦Â�ǲƳǂǳ¦�śƥ�̧¦ǂǏ�ƪ ũ°�ƢĔƘǯÂ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ËÀ¢�Ņ�ÂƾƦȇ :'' أخطف حفنة من نور أغلق

��ÀƢƥǂǤǳƢƥ�°Ȃǯǀǳ¦�ń¤�ǄǷǂƫ�ƢĔƘǯÂ'' عليها الكف وأنام قبل أن ختطف الغربان من عيوين ريش احلمام

¨®ƢȀǌǳƢƥ�ƢȀǴưŤ�Ŗǳ¦Â�ƢēƢȈƸǔƫ�ȆǰŢÂ�ǂƻ¡�ǞǘǬǷ�ń¤�Ƥ ǿǀƫÂ :''ادةأنا الشهيدات بال شه... ''

�¾ȂǬƫ�ǺǰǳÂ��ƅ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƾȀǌƬǈȇ�Äǀǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�ƾǓ�¿ÂƢǬȇ�Äǀǳ¦�ƾǿƢĐ¦�¿ƢǬǷ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ�ǞǔƫÂ

�ǂǸǠƬǈŭ¦�ƾǓ�ƾǿƢšÂ�¿ÂƢǬƫ�ƢĔ¢�Ä¢�̈®ƢȀǋ�Ȑƥ''الرجل ''�ƾȇǂƫ�ƢĔƘǯÂ�ƾȈȀǌǳ¦�¿ƢǬǷ�ń¤�ȆǬƫǂƫ�ȏ�ǺǰǳÂ

  .مقام الشهيد نفس املرتبة األنثىأن تساوي 

�ȂǬƫÂ�ƪ ǷƢǫ�ƢǷ�ǲǯ�Ƕǣ°�ƢĔ¢Â م به عرب التاريخ يُنسى أنا كل املنسيات يف ذاكرة التاريخ وتذكر

  .املرأة للتأكيد على موضوعها... يف مقطع آخر أنا املرأة

¾ȂǬƬǧ�̈ƾƷ¦Â�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�Ƣǿ¦ǂȇ�Äǀǳ¦�ǲƳǂǳ¦�ƾǓ�ƢēƾƥƢǰǷ�Ǻǟ�©®°Â¢Â :'' أنا املشتهاة تفرشون

ÀȂǼĐ¦Â�̈ŗǼǟ�Ŀ¦Ȃǫ�Ņ'' ويف صدد رسم مالمح . أنتم: عزميتها يف قوهلاللهو واالستهزاء باملرأة، وتظهر

وضعت عنوانه فكرة عامة عّما '' نوافذ الوجع''�ƢĔ¦Ȃȇ®�Ŀ'' نوارة حلرش''املرأة لنفسها تتكلم الشاعرة 

¶ȂǬǈǴǳ�ǲȇ¡�Ƥ Ǵǫ�©¦ Ƣǰƥ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ȆǰŢ��À¦Ȃȇƾǳ¦�ǾǼËǸǔȇ...؟  

.39، 38، 36زينب األعوج، رباعيات نوارة هلبيلة، ص ص -1
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ابُ َــ صـُب المُ ــلْ ا القَ ذَ ـــــٌظ هَ تـَ كْ ـمُ 

انِ زَ ــــحْ األَ ارِ بَ غُ ة بِ يَ حِ رَ فَـ اتِ بَوعكَ 

ةٌ ظَ تَ ُمكْ وَ مِ لَ األَ اِح وَ رَ اِر الجِ بَ غُ ٌظ بِ تَ كْ مُ 

دِ كَ النَ ارِ بَ غُ بِ وَ ينِ نِ األَ ارِ بَ غُ بِ ةِ لَ ابِ ي الذَ َواِويلِ مَ 

  ةأَ فَ طْ مُ جِ ــــاهِ بَ مُ ــة الحَ نِ جْ أَ لُ كُ فَ 

  ...ةيئَ ضِ المُ هُ يلَ الِ أكَ لُ مِ حْ ي يَ ارِ هَ نَـ وَ 

...انِ وَ األَ لَ بْ قَـ يبُ غِ يَ وَ 

  ...ةيئَ طِ البَ اتِ اءَ تَ ي الشِ فِ طُ رِ خَ نْ يَـ 

...انِ زَ حْ ي األَ فِ طُ رِ خَ نْ يَـ 

يءْ جِ داً يَ بَ ي أَ ارِ هَ نَـ ...

اتِ احَ رَ الجِ ةِ حَ نِ جْ ى أَ لَ عَ 

1.يانِ عَ يُـ مُ لَ ا األَ هَ نْـ ي مِ تِ الَّ 

�ǶƴǠǷ�Ŀ�ƢȀǷȏ¡�ƢĔ¦ǄƷ¢�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�³ ǂū�̈°¦Ȃǻ�̈ǂǟƢǌǳ¦�±Őƫ شعري مليء باأللفاظ احلزينة

هذه ألفاظ تدل على ) القلب مصاب، غبار األحزان، ذابلة، النكد، الشتاء، اجلراحات، األمل(الكئيبة 

��©ƢƦȈŬ¦�ǺǷ�ƪ ƦǠƫ�ƢĔƘǯÂ�ǚƬǰǷ�ƨǜǨǳ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǌȈǠƫ�Ŗǳ¦�ǲǷȋ¦�©ƢƦȈƻÂ�Ƥ ƟƢǐǷÂ�̈ƢǻƢǠǷ

النكسة أو الوعكة كما مستها واخلوف من والنظرة السوداوية متشائمة، مل تذكر الشاعرة أسباب هذه 

ƢŮȂƷ�ǺǷÂ�ƢȀǈǨǼƥ�ƨǬưǳ¦�À¦ƾǬǧÂ�Ƣē¦̄�ǺǷ�ƨǨƟƢŬ¦�ƢȀǈǨǻ�ǺǷ�¿®ƢǬǳ¦.

.50، ص 2008نوارة حلرش، نوافذ الوجع، منشورات مجعية املرأة يف االتصال، د ط، اجلزائر، -1
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يف '' ƨǰƟȐŭ¦�śǼƷ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ'' حنني عمر''يف نفس السياق الشعري النسوي تذكر الشاعرة 

  :تقول )وجهك الذي حملته من شباك اجلحيم(ديوان امسه باب اجلنة 

  ةفَ اقِ ة وَ يَ حِ ى الضَ قَ بْـ ى تَـ تَ ى مَ لَ إِ وَ        يرِ اجِ نَ خَ هِ جْ وَ امَ مَ ُت أَ فْ قَـ ي وَ نِّ إِ 

  ة؟فَ ائِ الخَ ودِ هُ النـُّ  نُ زْ ى حُ تَ ى مَ لَ إِ وَ رُ دَّ ُمقَ اءُ سَ النِّ تَ مَ ى صَ تَ ى مَ لَ إِ وَ 

(...)

  فاصِ يَ ثُ ـــنَ ؤَ المُ دُ سَ الجَ هِ بِ مَ لَ ا أَ هَ نـَّ ى أَ عِ دَّ ـــي تَ ـــتِ الّ كَ لْ ا تِ هَ بِ مَ لِ أَ 

(...)

1.ةفَ اصِ ة عَ ابَ تَ ي الكِ ي فِ دِ عْ وَ نَّ كِ لَ راً طِ مْ مُ ةِ ابَ تَ ي الكِ فِ كِ دُ عْ وَ انَ كَ دْ قَ 

�¾ȂǬƬǧ�̈¢ǂŭ¦�» ȂƻÂ�̈ƢǻƢǠǷÂ�¿ȏ¡�ȆǰŢ�ǂǘǇ¢�Ŀ�ǂǯǀŭ¦�ǞǷ�ƢēƢǟ¦ǂǏ�̈ǂǟƢǌǳ¦�®ǂǈƫ) إىل مىت

ǂū¦�ǺǴǠƫ�ƢĔƘǯÂ�ǂǘǇ¢�ȄǴǟ§�، تكتب معاناة األنثى)صمت النساء إىل مىت حزن النهود اخلائفة؟

ǾȈǧ�¾ȂǬƫ�ǞǘǬǷ�Ŀ�Ä°Ȃǯǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ) قد كان وعدك يف الكتابة ممطرًا لكن وعدي يف :

«�ÀǄū¦Â) الكتابة عاصفة ȂƼǴǳ�ƪ Ǹǐƫ�Ǻǳ�ƢĔƘƥ�ǽƾǟȂƬƫ�ƢĔƘǯÂ.

 إن املتتبع للنصوص الشعرية النسوية يف املرحلة التجريبية يلمس ذلك اخلوف والتوهات يف

�ǺǷ�̈°±¦ƚŭ¦Â�̈ƾǻƢǈŭ¦�ȄǬǴƬǳ�ŕƷ�Â¢�ËȆǔŭ¦�ǞȈǘƬǈƬǳ�ƢȀƬǳƢƷ�ȆǰŢ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢĔƘǯÂ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�́ ȂǐǼǳ¦

كان ألوى باألنوثة الشاعرة أن تستقل   «: يقول يوسف وغليسي اآلخر الرجال، عن هذه الكتابات

، ص ص 2010، د ب، 1، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث، ط)وجهك الذي حملته من شباك جهنم(حنني عمر، باب اجلنة -1

155-156-158.
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أن جتعل أنوثتها  بعواملها املوضوعاتية أو تقيمها بعيدًا عن قوامة املوضوع الذكوري فمن حق املرأة

.1»موضوعاً لنّصها

ويف مواقف أخرى استخدم الشعراء اجلزائريون املرأة كرمز للحرية والوطن، ملا هلا من مكانة اليت 

:توازي مكانة الوطن والدفء واالستقرار، يقول حممد صاحل زوزو

  ! ...يتِ يبَ بِ حَ دُّ شُ يَ سٍ ائِ بَ ءِ وْ ضَ نْ مِ طٌ يْ خَ 

...وعِ ــجُ نْ ِـ م ْينِ ــَــ نـيـْ عَ ِـ ي باكِ رَ َـ تـفَ 

...ورِ ـجُ أْ ــمَ اجِ ــجَ زُ نْ ـــة مِ ارَ ضَ حَ 

...تْ ئَ َصدِ يرَ ارِ وَ قَـ وَ 

  ةدَ رَ وْ تَـ سْ المُ نَ قَ الحُ وَ 

  وع؟مُ ي الدُّ نِ فُ عِ سْ تُ وْ لَ رُ صِ بْ ا أُ اذَ مَ ...آهٍ 

...اصُ ـــصَ الرَّ وَ احُ نبَ ــُّ ال

2!...وعُ جُ تَ ي الَ تِ الَّ بُ الَ الكِ وَ 

ميثل الشاعر الوطن برمز املرأة اليت تعترب احلياة األمل الذي يتطلع إليه والذي وجده يف املرأة يف 

�̧Ȃǻ�ǪǴŬ�ǾǠǓÂ�ǂǟƢǌǳ�ǺǰŻÂ�ǄǷǂǯ�̈¢ǂŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬƥ�ǂǏƢǠŭ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǶđƢǘƻ�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǄȈǸƬǧ��śǼū¦

نشورات حمافظة املهرجان الثقايف الوطين للشعر النسوي، يوسف وغليسي، خطاب التأنيث، دراسة الشعر النسوي، م-1

.73، ص 2008قسنطينة، 
.61، ص 2004يقبل القسمة، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دار هومة، اجلزائر، ال حممد صاحل زوزو، وطن -2
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نساين يف معناه حبث مستمر عن الرمز اإل «: من التشويق عند املتلقي، يقول عبد القادر فيدوح

©¦ǀǳ¦�ƨǳƢǏȋ�ÅƢȈƷÂ°�Å¦®¦ƾƬǷ¦�ǾǨǏȂƥ�ǾƬȇǂǿȂƳ�ǲȈǏƘƬǳ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�©¦ǀǳ¦�ǲǏÂ�ƨǳÂƢŰÂ�Ȅũȋ¦«1.

ربط الشاعر الوطن باملرأة الفتعال عنصر مهم يف اإلبداعات الشعرية ولتحميلها أبعادًا داللية 

  .وضعها يف صورة مجيلة واستثنائيةمعنوية عميقة تربط املرأة اليت ترمز باحلنان والعطاء والدميومة و 

�ƨǤǴǳƢƥ�ƨƥƢƬǰǳ¦Â��̈®ËǂǨƬǷÂ�̈ ƾȇƾƳ�ƨȇǂǠǋ�Ã£°�±¦ǂƥȍ�ĿȂǐǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ƲĔ�ǺǷ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷÂ

الصوفية اليت اعتمد فيها كذلك على الرمز، تكلم الشاعر عيسى قارف عن املرأة وسلك مسلك 

  :الصويف الكوين فيقول يف قصيدته

  اهَ يْـ نَـ ـيْـ ي عَ ــفِ 

  ىقَ رْ غَ بُ ائِ حَ سَ 

  ةمَ يْ ي الغَ ذِ هَ بَ رَّ جَ نْ مَ لِ لَّ حَ 

!رَ كَ سْ يَ نْ أَ 

  ي؟شِ مْ ا تَ ذَ إِ 

رَ كَ سْ يَ نْ أَ ةِ مَ سْ ي البَ ا فِ هَ أَ اجَ فَ نْ مَ لِ لَّ حَ 

بِ اغِ ي الرَّ وفِ ا الصُ ذَ ا هَ يَ 

هْ ــلَّ ــَر جُ ــكَ ـا أسْ ـــمَ 

  ؟اهللاُ كَ دَ جَ وْ أَ ... ىتَ مَ ذُ نْ مُ وَ 

.52، ص 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران، 1عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، ط-1
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  قلُ خْ يَ مْ لَ وْ لَ 

  ''ىدَ نَ ''نَ كِ لَ 

1!! ىغَ طْ تَ 

يسكر، إذا متشي؟ يا هذا : (يستحضر الشاعر يف قصيدته مصطلحات صوفية واملتمثلة يف

  ).أوجدك اهللا؟... الصويف، ما أسكر ُجَلهْ 

على ما يبدو كان الشاعر متأثرًا بالقصائد الصوفية وانتهجها لتصوير املرأة تصويرًا صوفياً 

��ƨƦƫǂǷ�ń¤�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦Â�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�̈®ȂȀǠǷ�Śǣ�̈°ȂǏ�ǶǇǂȇ�À¢�ƾȇǂȇباطنيًا إهليًا دون التصريح به وكأنه 

  .كونية فقهية ملا حتتويه من معاين للحياة

تناول الشعراء هذه الفرتة موضوع املرأة يف خمتلف األجناس وكذلك األصناف بروح جزائرية 

  .جديدة

.30مهب الروح، ص...عيسى قارف، مهج اجلسم-1
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  :الوطن - ثالثا

ت حتاكي شعبه ووطنه ويطرح املشاكل وجيد أبرزت الذاكرة الشعرية اجلزائرية ونقلت تفاعال

  .احللول يف مواضيعه

�ǺȇƾǿƢĐ¦�Ǿƥ�¿ÂƢǫ�Äǀǳ¦�́ ƢǏǂǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ňƢưǳ¦�¬Ȑǈǳ¦�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦� ƢǼƯ¢� ¦ǂǠǌǳ¦�ǲưǸǧ

وحتدى الشاعر ذلك املستعمر فداءاً للوطن، هذا الوطن املقّدس الذي وثّقه شعراءه يف قصائدهم تعّرب 

�ƨƦȈǘǳ¦�ǶȀǓ°Ƙƥ�ǶȀǰǈŤÂ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǞȈŦ�ƢȀǯ°ƢǌƬȇ�Ŗǳ¦�ƨƥŗǳ¦�ȆǿÂ�Ƣđ�ǶȀǷƢƸƬǳ¦Â'' راجلزائ''عن الوطن 

  .والغرية عليها

.1»فاإلنسان يرتبط بوطنه ارتباطاً وثيقاً وتأثري الوطن يف اإلنسان أمٌر حمتوم«

يعترب الوطن اجلذور واهلوية لإلنسان فما بالك بالشاعر الذي يكون املتكلم أو املخاطب 

  .الشعب بلسان

مل يقف اجلزائريون أثناء الثورة ضد املستعمر الفرنسي مكتوف األيدي، بل قاوم ودافع عن 

.قضية وطنه مستظهراً صربه وعزمه للموت مقابل التحرر أو احلرية

عرض الشعراء مناذج كثرية عن كفاحهم وحبهم لوطنهم والتمسك به، يقول حممد العيد آل 

  :''من للجزائر''خليفة يف قصيدة 

َسلْ َـ َنا فــوَن هُ ـــلُ ــامِ َـ والع     قْ ـــثـِ َـــ َنا فـــهُ ونَ ـُـ قادِ الصَّ 

  لـــيَ الحِ هِ ــبِ انِ ــجَ بِ تْ شَ ـفَ وَ     ىوَ القُ هِ دِ ــى يَ ـــلَ عَ تْ بَ رَ ضَ 

لِ فْ السُ هِ ـَـــ فسَ نْ ا مِ هَ ــِديــَـ ـت      ــْـــ فـيَ رِ ـــائِ زَ ــــَـ جللْ نْ ـــمَ 

2.لْ لَ عِ وا العُ لَ تَـ قْـ اِ وْ لَ بَ هُ ــُلوا الشُ َعــاَج وَ وَ مْ ا األَ هَ وا بِ وضُ خُ 

-2000ناصر صبار، ظاهرة االغرتاب يف الشعر العريب، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة بلعباس، دار الغرب، وهران، -1

.171، ص 1، العدد 2001

-420، ص ص 1967، 1مطبعة البعث، قسنطينة، طحممد العيد آل خليفة، الديوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -2

421.
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�¦ǀđ�µ ȂȀǼǴǳ�ƨƠȈȀƬǳ¦Â�®¦ƾǟȍ¦�̈ŗǧ�̈ƾȈĐ¦�̈°Ȃưǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�Ǻǟ�̈°ȂǏ�ǂǟƢǌǳ¦�¿Ëƾǫ

  .نار احلرب وزرع روح القتال لتأجيج) ȂǷȋ¦�Ƣđ�¦ȂǓȂƻ¦»: (الوطن الذي يستنزف وخوض املعركة

قضيتهم عن التضحيات واالستمرار يف املقاومة وهي مناجاة كل عّرب العديد من الشعراء عن 

  :باشة عن أرضههذه احملنة، يتكلم الشاعر صاحل خ شاعر جزائري يف

  يارِ رَ قَـ -بِ رْ ي الغَ نِ بَ -َم وْ وا اليَـ رُ ذَ احْ فَ   يرِ اوَ لطَّ ُت لِ مْ ِدي أنَا أْقسَ يَا ِبالَ 

  يارِ حَ ــالصَ وَ ـــحْ نَ مْ كُ دِ ـــيَ وا أَ دُ مُ تَ نْ لَ   يارِ دَ يمِ سِ قْ التَـ َم بِ وْ وا اليَـ شُ مْ تَ نْ لَ 

1.رِ ائِ زَ ي الجَ ــــٍر فِ ـــبْ شِ يَّ وا أَ ُـ النَ ــْن تَ لَ رٍ ـائِ لِّ ثَ كُ نْ مِ ةً خَ رْ وا صَ عُ مَ اسْ فَ 

يساهم الشاعر يف تزكية نفوس النشء وزرع الوعي وتذكري غاية الثوار يف هذا الوطن، ويتوعد 

±ȂǼǯ�¦ȂǳȂǘȇ�Ǻǳ�ǶĔƘƥ�śȈǈǻǂǨǳ¦  اجلزائر املوجودة يف صحرائنا الغنية وال أي شرب من هذه األرض

  .الطاهرة سوف يدنس

غلبت على القصائد الثورية لغة حتريضية موحية وتقريرية شديدة اللهجة، يراعي فيها مطالب 

.شعبه، فشحن ألفاظه مبفردات رنانة ومدوية وكذلك واقعية

اإلبداعية يقتضي منا التعامل معها خبصوصية إن احلديث عن هذه الفرتة من خالل النصوص 

نظرًا لنفسية الشعراء يف هذه الفرتة وااللتزام مبشاركة ومواجهة قضايا وحدة األمة العربية وكذا حترير 

البالد، فخطى العديد من الشعراء هذه اخلطوة مبوضوعات خمتلفة تصب يف خدمة هذا الوطن  

لعيد آل خليفة، عبد الكرمي العقون، والربيع بوشامة وأبو مفدي زكريا، حممد شبوكي، حممد ا: كأمثال

القاسم سعد اهللا وصاحل باوية وأبو القاسم مخار وآخرون كثر رغم اإلزعاجات الفرنسية الباطشة إال 

ǶȀƬǳƢǇ°�ƨȇ®Ƙƫ�¦ȂǠƥƢƫ�ǶĔ¢.

.164، ص 1970صاحل خباشة، الروايب اُحلْمر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

170

مل تتجاوز موضوعات هذه الفرتة املطالبة باالستقالل والتطّلع إىل احلرية بلهجة حادة، أما

مضامني قصائد ما بعد االستقالل حىت السبعينات هي مضامني حتكي عن ميالد وطن جديد وحّر 

.مبتخّيل جديد

فكتب الشاعر عبد احلميد بن هدوقة بشكل شفاف وبسيط عن هذه اللحظة حلظة 

:االستقالل، فيخاطب امل قائالً 

ونُ نُ ــُم الحَ ا األُ هَ ُـ ّــ تيَّ أَ كِ عَ مْ ي دَ فِ كِ فْ كَ 

يرِ مِ الضَّ ةِ ظَ قَ يَـ لِ وَ انِ دَ جْ الوِ ةَ قَّ رِ وَ ةِ فَ اطِ العَ ةَ ارَ رَ حَ ِت ُوِهبْ 

كِ اءَ نَ بْـ أَ وَ كِ جِ وْ زَ رِ كْ ذِ نْ مِ كِ انِ سَ لِ لِ بْ نُـ وَ 

وحِ الرُّ ةَ يَ اسِ سَ حَ وَ ادِ ؤَ الفُ ةَ مَ حْ ِت رَ حْ ُمنِ 

1.اكِ ايَ ـــــنَ حَ تْ بَ هَ ــتَ الْ فَ ورِ ـــعُ الشُّ ةَ قَّ رِ وَ 

�ƢŮȐƻ�ǺǷ� ¦ƾǠǐǳ¦�ǆوخييرمز الشاعر للوطن باألم  ǨǼƬȇ�ǾǻƘǯÂ�ƢĔƢǼƷÂ�ƢȀƬǻƢǰŠ�ƢǿǂËǯǀȇÂ�ƢȀƦǗƢ

�ƾȈǬǠƬǳ�«ƢƬŢ�ȏ�ƨǘȈǈƥ�©¦®ǂǨǷ�ǲǸǠƬǇƢǧ��ÀȂǼū¦�¿ȋ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦Â�¿ȏȉ¦�Ǯ Ǵƫ�ƾǠƥ

  .أو تقييد

من خالل اطالعنا على النصوص الشعرية اليت تعقب مرحلة ما بعد االستقالل نلحظ تغّري 

يدة اجلزائرية ودخوهلا مرحلة جديدة ومغايرة عن املواضيع السابقة، وحشو هذه القصائد مضمون القص

مببادئ الثورة واحلفاظ عليها يف إطار احلزب الواحد مببادئ االشرتاكية وتأسيس اخلطاب السياسي 

:ومتجيد الفقراء والعمال، يصف الشاعر حممد صاحل باوية هذه الفرتة

.76-75، ص ص 1967عبد احلميد بن هدوقة، األرواح الشاغرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1
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ُتونِ يْـ الزَّ وَ ...ينِ التِّ بِ مُ سِ قْ أُ 

  ةحَ ادِ كَ ةٍ رَ كْ فِ نْ عَ 

رُ ــِـ فحْ ــَـ ت

  ...ةرَ ابِ ة صَ رَ كْ فِ نْ عَ 

1.يانِ عَ تُـ ي وَ وِ هْ تَـ 

الشاعر صراعا داخليا هلذا الوطن الناشئ ويضع طرفني طرف للكادحني وآخر لألغنياء يصّور 

.البورجوازيني، ويقف الشعراء يف حرية من أمرهم الحتدام الصراع اإليديولوجي

ȂǬƫÂ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�̈ǂǰǨǳ¦�ǆ¾تطرح  Ǩǻ�ȆŶƢǤƬǈǷ�¿ȐƷ¢�̈ǂǟƢǌǳ¦:

وتُ مُ يَ ُد أوْ ولَ ٌر يُ اعِ شَ وْ ا لَ َما َضَرنَ 

وبُ ذُ تَ يُء أوْ ضِ ي تُ ِطنِ وْ ي مَ ٌة فِ عَ مْ شَ وْ لَ 

  اَضنَ رْ وُر أَ ـــيُ طُ ــُر الــُـ جهْ ــتَ وْ ـــلَ 

2.ورصُ عُ نْ مِ انُ صَ رْ ا القُ هَ دَ يَّ ة قَـ يرَ مِ أَ 

تسرد الشاعرة الواقع اجلزائري يف جمموعة تشبيهات تكشف من خالهلا وضع اجلزائر وكذا 

ȂƸƬǧ�ǶĔ¢�Ŀ�ǚū¦�ǲǯ¦�  «: يقول أمحد يوسف عن هذه الفرتة. سرعة التحول هلذه التجربة السياسية

�ǂǬǨǳ¦�ǺǗÂ�Ǿǻ¤�ƨȈǷƾǬƬǳ¦Â�ƨȈǯ¦ŗǋȏ¦Â�ƨȇǂū¦�ǆ ſ�ǾȈǧ�¼ǂǌƫ�ǺǗÂ�ń¤�ǾȈǧ�¦ȂǠǴǘƫ�ǺǷ±�Ŀ�ǶĔȂȈǟاء ...

.116-111، ص ص 1971أغنيات نضالية، الشركة الوطنية، حممد صاحل باوية، -1
.103، ص 1982أحالم مستغامني، على مرفأ األيام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -2
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فلم يكونوا يشعرون بأن ما يبدعونه ميثل هذه التطلعات فبدا عليهم احلزن وتلون شعرهم بلغة منتكسة 

.1»يف الرومانسية

عقب االستقالل عكس طموحهم  لآلمالهذا يفّسر قصائد هذه الفرتة اليت كانت خمّيبة 

وااللتفات إىل القومية الوطنية  وعيش احلياة السعيدة واالنتشاء بفرحة االنتصار على املستعمر املستبد

Â�ǶǬǠǳ¦�ǺǷ�śǼǇ�ƾǠƥ�ƪ Ǵŧ�¾ȐǬƬǇȏ¦�ƾǠƥ�ƢĔƘǯÂ�ƢȀǼǗÂ�ƨǳƢƷ�ƪ ȀƦǋ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ÀƘǯÂ'' جتهض

�śǼŪ¦�¦ǀŮ�ǾƥƘȇ�ŃÂ��ǺǗȂǳ¦�¦ǀǿ�ǶǴƷ�ǲǸƬǰȇ�ŃÂ�µ''النساء ƢȀƳȍ¦�ƢȀȈǴǟ�ǞǫÂ�ƢĔ¢�Ä¢�� الذي مل

قق وطن ذا داللة إنسانية ينبغي أن حيحىت يكون ال«يكتمل منوه وضاع بني الصراعات اإليديولوجية 

ألفراده شرط احلرية وجيمعهم على أساس العدل واملساواة فال وطن بدون سيادة تتضمن بالضرورة 

.2»شرط احلرية

تعّلق الشعراء بفكرة احلرية واالنتهاء من عهد العبودية لكن سرعان ما انكشف هذا الصراع 

Äǀǳ¦�ǺǗȂǳ¦�¦ǀđ�¼ƾŹ�Äǀǳ¦�ǂǘŬ¦Â�ȆǨŬ¦ صّورت الشاعرة حممدي حبيبة واقع . ينتهي حبرب أهلية

  :وطنها وقهرها على فظاعة ما جيري لوطنها وختتصرها وتقول

دٌ عَ قْ مَ يٌخ وَ ارِ ي تَ اَن لِ كَ 

رْ ائِ زَ ا الجَ ايَ نَ حَ نْ مِ يحٌ ابِ سَ تَ وَ 

دُ قْ العَ رَ ـــاثَ نَ ــتَ أةً جْ ـفَ وَ 

دُ ــعَ ــقْ المَ لَ زِ لْ زُ 

تُّ ــــمِ 

.76، ص 2002، 1أمحد يوسف، يتم النص اجلينيالوجية الضائعة، منشورات االختالف، ط-1
.109، ص املرجع نفسه - 2
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مٌّ ي أُ ــلِ انَ كَ 

ةِ ومَ مُ األُ نَ مِ نٍ رْ قَـ دَ عْ ا بَـ وهَ سُ بَ لْ أَ 

1.مِ قْ العُ بَ شْ عُ 

عاد الشعراء إىل الكتابة الوطنية يف هذه الفرتة رمبا لتوعية هذا الشعب الذي ما يزال يف صدمة 

مما حدث له وحماولة اختصار لفكرة ما صدر هلم وذلك بالعودة إىل سنني الظلم واالنتهاء منه بصنع 

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǂǯǀƬǈƫ�ƢĔƘǯ�Â'' كان يل تاريخ ومقعد''تقول الشاعرة يف هذا املقطع . وتارخيهمجمدهم 

:بذكر إلياذة مفدي زكريا، وتقول'' تسابيح من حنايا اجلزائر''العريق الذي سجلوه سابقًا وتقّيده بـ 

زلزل املقعد، فجأة سيتم أجمادكم و : لعلها ختاطب الشعب وتنبئه وتقول'' فجأة تناثر عقد التاريخ''

وكأن الشاعرة تتوقع أبعاد '' ألبسوها عشب العقم''م فهي رمز احلنان واخلصوبة وترمز لوطنها باأل

مل تتكلف يف توظيف الشق . ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ƢȀǸȀǧ�¥°ƢǬǴǳ�ǂǈȈƬǳ�Ƣالقضية الوطنية مستندة السرد يف عرضه

قوط هذا الوطن يف نكسة ألن بغيتها عرض هذه القضية االجتماعية وأبعادها اخلطرية وسالفين 

  .قصائدهم باإلحباط واليأس املتوايلانعكس على شعراء الثمانني والتسعني فتميزت 

�̈°ȂȀǬŭ¦�ǾǈǨǻ�Ƥ ǗƢźÂ�¬ÂǂĐ¦�ǺǗȂǳ¦�¦ǀŮ�ǲǷȋ¦�°ƾǐǷ�ń¤�ȆǈȈǴǣÂ�Ǧ ǇȂȇ�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǼƬǈȇ

  .''النجاشي'' رسالة جلوء إىل ملك حبشة''واملتأملة واليت تتطلع إىل الغد اجلديد فيقول يف قصيدته 

  :رفَ عْ جَ 

ارِ ِد النَّ الَ بِ نْ مِ ُتكَ يْ تَـ ي أَ نِّ إِ 

يدِ دِ ــالحَ نِ طِ وْ ـــــمَ نْ ــمِ 

ايَ بَ صِ ... يابِ بَ حْ ي أَ مِ الَ ُت أحْ عْ يـَّ شَ 

.26-25، ص ص 1995كسور الوجه، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، حبيبة حممدي،  -1
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رِ يْ الطَّ كَ تُ ئْ جِ وَ ...ادُ ؤَ الفُ كَ لَ ا مَ مَ لُّ كُ وَ 

.يداً دِ ناً جَ طَ ي وَ غِ تَ بْـ أ رِ اجِ هَ المُ 

  :ياشِ جَ النَّ 

  ؟يدْ زِ مَ نْ مِ لْ هَ 

  :رفَ عْ جَ 

  يدِ يِّ سَ مُ لَ عْ تَـ ا سَ مَ كَ ''احِ نَ و الجَ ذُ ''ا نَ أَ 

  ينِ طِ وْ ر مَ ُـ مْ عُ لُ يْ اللَّ 

  يحِ انِ وَ جَ فَّ لَ دُ رْ البَـ وَ 

  ىحَ ي الضُّ ا فِ نَ ا هُ نَ أَ وَ 

  174سمْ الشَّ بِ ...ورِ النُّ بِ ثٌ بِ شَ تَ مُ 

1.اهَ ؤُ ــــفْ دِ رِ ادَ صَ ـالمُ 

قّدم الشاعر عواطفه وانفعاالته لعمق جتربته الفردية واجلماعية يتوجه به إىل املطالع من خالل 

وافتعال حوار بينه وبني هذا امللك، واستفاد من قصة '' النجاشي''اقتباس ديين لقصة ملك احلبشة 

يظلم أصحمة النجاشي الذي استقبل جعفر بن أيب طالب، فيناجي هذا امللك الذي يقال أنه ال 

وهي موطنه توالت عليه النريان وحرّها من موطن احلديد '' إين أتيتك من بالد النار'': عنده أحد قائالً 

...أبتغي وطنًا جديدًا متشبث بالنور'': ويرسل خيوط آماله حينما يلفظ/ واحلديد له عالقة بالنار،

.11، ص 1��ƨǼȈǘǼǈǫ�� Ƣđ�°¦®��2000يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الطيار، ط-1
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اليت انتهى إليها الصحابة  ورمبا حني وظف الشاعر القصة الدينية وكأنه ينبئ بالتسوية'' بالشمس

  .املسلمني يف كنف األصمحة النجاشي

استلهم الشاعر هذه الشخصيات الرتاثية إلغناء نصه للتأثري على الدارس وإظهار فكرة جلوءه 

  .إىل امللك إلنقاذ هذا الوطن

يبّني الشاعر عبد اهللا محادي يف قصيدته جتربته مع وطنه ومكانة وطنه بالنسبة له وينطق 

  :ولويق

  ااهَ وَ ـــهَ ا وَ ـــَـ بِّهي حُ ي فِ نِ ُلمْ تَـ الَ 

  ااهَ وَ ُت سِ ـــييِ ا حَ مَ ارُ تَ ُت أخْ سْ لَ 

  ينِ حْ لَ رُ ائِ زَ ــــالجَ اُر فَ تَ ُت أخْ سْ لَ 

  اهَ ي بِ نِ غَ أُ نْ أَ لِ ـــصْ ى الوَ هَ تَـ نْ مُ 

  ياتِ يَ حَ ي بِ تِ جَ هْ ـــمُ ي وَ قِ شْ عِ يَ هِ 

  يتِ الَ ـصَ ي وَ تِ لَ بْـ ـــقِ ي وَ نِ يْ عَ يَ هِ 

  يــسِ فْ نَـ رِ ــــائِ زَ لجَ لِ ي وَ تِ يبَ بَ ا حَ يَ 

1).سيْ قَـ (ا ُوِجدَ هَ ي بِ لِ ى وَ لَ يْـ لَ يَ هِ 

أفاض الشاعر يف حديثه عن وطنه باملعاين املباشرة اليت تكشف عن هلفة الشاعر ليبين بداية 

، ويربز حبه ''لسُت أختار ما حييت سواها'': مع هذا الوطن الذي ال يستطيع العيش بدونهجديدة 

���Ȇǿ�ļȐǏÂ�ŖǴƦǫÂ�ǾȈǼȈǟ�ƢĔƘƥ�ǾǼǗÂ�ǾËƦǋÂ''هي عشقي ومهجيت وحيايت'': املتعلق مبوطنه فيقول

عناصر إذا غابت أحّس املرء بالضياع والظلمة والفراغ، فهو يكتشف حقيقة املوقف الشعوري اجتاه 

  .موطنه

.26-25، ص ص 2002، 1عبد اهللا محادي، الربزخ والسكني، دار هومة، ط-1
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  :من النماذج الشعرية هلذه الفرتة قصيدة بلقاسم مخار

  اــاهَ هَ ا دَ ا مَ نَ تُـ ــبـَ يـبـِ ا حَ اهَ ــَدهَ     اــاهَ ــَـ ُضحة وَ يَ ــحِ ــُصبْ نَ يْ ا بَـ مَ 

  اـاهَ ذَ أَ تْ ارَ تثَ َـ اسْ ح وَ الِ ى صَ لَ عَ     ااهَ يَ ـــغْ ـُـ طِـ وُد بـــمُ ـَـ ث تْ ادَ ــَـ نـتَ 

  ااهَ مَ دِ تْ اضَ فَ وَ ...اهُ يَ مِ تْ ارَ غَ فَـ هِ تِ ـــاقَ ـَـ ن رِ ـقْ ــى عُ ـــَـ لإِ تْ ـبـَ هَ وَ 

  ااهَ دَ ــوَل مَ ــطُ يَ الَ نْ ُد أَ اشِ ــــنَ نُـ ةٍ بَ كْ ـَـ ي نـِـ ف مَ وْ ـا اليَ ــــنَ ــنَّ ا إِ ــهَ وَ 

اماً ـقَ ـــا سِ انَ ــفَ كَ ...احاً رَ ا جِ انَ فَ كَ اماً ـَـ سقِ نْ ا اِ انَ فَ ــَـ ك... اراً يَ هِ انْ اناَ فَ كَ 

1.ئامَ وِ ـــال امَ ـــئَ و الوِ ـــعُ دْ يَ لَ بَ قْـ أَ وَ ماً الَ داً سَ هْ عَ اقُ تَ شْ ُب يَ عْ ى الشَ كَ بَ 

يروي الشاعر حكاية وطنه وما تعرضت له من مآسي، ومن منطلق واقعي جمّرب رمبا يريد أن 

�ȂǿÂ�§ ¦Ȃǐǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�°ƢȈƬƻ¦Â�ǺǗȂǳ¦�¦ǀŮ�ƾƷȂŭ¦�Śǐŭ¦�ȄǴǟ�ǶǿŐźÂ�ǞǸƬĐ¦�ǆ ǈŹ''الوئام''.  

  :شقرة اختار يف قصيدته متجيد وطنه الذي ينتمي إليه فيقولالشاعر يوسف اّجته 

ُحبِّيدُ ــِّ لخَ ـتُ قٍ ـــشْ عِ ةُ حَ وْ ــلَ وَ زُّ ــــعِ وَ دٌ ــجْ ـمَ رِ ائِ زَ ــالجَ دُ الَ ـــبِ 

  يبِ رْ دَ ي وَ وحِ ُر رُ زائِ ُت الجَ ُقلْ لَ تِ ــــنْ أَ رِ مُ العُ نَ ي مِ ونِ رُ و َخيـَّ ْـ َـ لفَ 

  يبِّ ُت رَ ــيقِ الَ اً وَ ـــموْ تُّ يَـ ا مِ ذَ إِ واكِ سِ رِ يْ ِب غَ لْ ي القَ ى فِ قَ بْـ يَـ لْ هَ وَ 

  يـبِّ ـــحُ ــبِ يدٌ هِ ـــي شَ نِّ إِ رُ كُ أْذ وَ حٍ ـــبْ صُ لِّ ي كُ فِ كِ مِ اسْ ـــبِ حُ ِـ ِـ بسَ أُ 

2.يـــلَبِ ي أُ انِ رَ ى تَـ رَ كْ ذِ لِ ي كُ فِ وَ ازُ زَ ـــتـِ اعْ يَّ لَ ــعَ ُت وَ ـيـْ تَ أَ كِ يْ ـــلَ إِ 

.74-73، ص ص 2003، 1اد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، طحممد بلقاسم مخار، تراتيل حلم موجوع، منشورات احت-1
.119-118، ص ص 2007يوسف شقرة، مدارات، دار احلكمة، اجلزائر، -2
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باالنتماء هلذه إن قراءتنا هلذه القصيدة تذكرنا بالقصائد الثورية اليت حربها الشعراء لتفاخرهم 

األرض الطيبة كقصائد حممد العيد آل خليفة ومفدي زكريا وغريهم شعراء كثر، ومل يبتعد عن ما قّصه 

فيتبجُح بوطنه الذي ال يقبل أهله اإلهانة وال اخلوف والذي ينهض  سابقوه عن وطنه يف فرتة احملن

خّريوين عن العمر أنت، وهل فلو '': بعد كل نكسة وبكل قوة عارضًا جانبه الرومانسي يف كالمه

وجيهر حببه لوطنه الذي ال ميكنه العيش من دونه خيطر املرء على وطنه فيكون '' يبقى يف القلب سواكا

األسرة والدفء والذكريات واالنتماء واحلرية ألن الشعراء إىل استظهار شغفهم هلذا الوطن مرتكزين 

�Ǧ ǳƢƼƬƫÂ�ǂȇƢǤƬƫ�§°Ƣš �ȆǿÂ�ǶȀǼǗÂ�ǞǷ�Ƕđ°Ƣš �ȄǴǟمن شاعر آلخر.  

  :تقف الشاعرة حنني عمر وقفة الشعراء العرب القدامى يف عصرها باكية على أطالقها قائلة

مُ لَ عْ تَـ وْ ا لَ هَ ـــــُّ لي كُ ــوحِ رُ جُ تْ فَ زَ نَـ     ى؟مَ الحُ فِ زْ نَـ نْ عَ لَ يْ ت الخَ لْ أَ سَ الَّ هَ 

مُ لَّ كَ ـتـَ ي تَ ــمِ ي دَ ـــفِ وفٌ يُ سُ تْ انَ كَ     امَ لَّ كُ ةِ ـــاجَ جَ ــي العُ ِك فِ هِ جْ وَ و لِ نُ رْ أَ 

مُ هُ ــنْ ــمِ ةِ ـــقَ ــــيقِ ي الحَ ي فِ ائِ مَ تِ نْ اِ     امَ نَّ ِك إِ ارِ ـعَ المَ رِ صْ عَ نْ ُت مِ سْ ا لَ نَ أَ 

فُ رِ صَ ــنْ يَـ سَ نٍ طَ ى وَ لَ ي عَ كِ بْ يَـ نْ مَ فَ     ااهَ ابَ رَ ــغُ تْ ــلَ حَ ي رَ تِ ى الَّ لَ يْـ ى لَ كَ بَ 

1ُف؟شِ تَ رْ اِت تَـ عَ مْ ى الدَ وَ سِ كْ رُ تْـ تَـ مْ لَ وَ تْ بـَ صِ نُ ي تِ ــا الَّ نَ دَ افِ وَ ي رَ كِ بْ يَـ نْ مَ وَ 

�ƢĔ¦®Â�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�©ƢȈƥ¢�Ȇǿ�̈ƾȈǐǬǳ¦Â�ǪƥƢǘƬƫ�°Ƣǰǧ¢Â�ǲŦ�Ŀ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â�Ƣē°ȂǏ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǆ ǰǠƫ

فهي توظف عاطفتها اجتاه وطنها يعين حّسها الثوري املمزوج باجتاه قدمي وهي عادة الشعراء اجلاهليني 

ن نزف الذين يبتدئون قصائدهم بوصف األطالل والبكاء عليه وعلى أحبتهم متسائلة هّال سألت ع

، ''أنا لست من عصر املعارك إمنا انتمائي يف احلقيقة منهم'': احلمى؟ وأذاعت إحساسها بالغربة قائلة

يف الشعر القدمي ُغراباها، وذكرت وجلها على وطنها فوضعت صورة وتوظف صورة الغراب ملا يرمز له 

لقدمي، فتكون الشاعرة قد الغراب األسطوري يف القصائد الذي كان ميثل نذير شؤم يف الشعر العريب ا

.ارتكزت على أساليب إنشائية لتبّث خوفها على وطنها اجلريح

.20، ص 2010حنني عمر، باب اجلنة، وجهك الذي حملته من شباك اجلحيم، هيئة أبو ظيب، -1
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يف مقطع آخر هلا تستدعي الشاعرة حنني عمر املوروث الشعري تستعني به لُتسفر عن حبها 

  :لوطنها فتقول

اتِ نَ ائِ كَ ــــْـ ي الفِ اهللاِ ةَ جَ ا حُ يَ وَ اتِ زَ ــجِ عْ َع المُ ـــلَ طْ ا مَ يَ رُ ائِ زَ جَ 

اِت؟مَ سَ ي القَ ـفِ فُ زِ عْ ِك يَـ نُ زْ حُ وَ عٌ ـْـ َدمةُ ـــيلَ ــمِ وُن الجَ يُ ا العُ اذَ مَ لِ 

اتِ دَ الِ الخَ نَ ـــــمِ تِ ــنْ أَ رُ ائِ زَ جَ     يـــنِ فْ جَ وَع بِ ـُـ مي الدُّ مِّ لَ رُ زائِ جَ 

اتِ رَ ائِ ى الثَ لَ الً عَ ضْ فَ اكِ طَ عْ أَ وَ قْ ـــحَ ةَ رَ وْ ــثَ نَ ــلَ ــعْ أَ اهللاُ كِ ـِـ ب

1.اتِ يَ رَ ــــكْ ي الذِ ِك فِ نُ زْ بَـُر حُ يـُقْ وَ   اينَ فِ ي الُحبِّ ُس فِ مْ ُرُق شَ شْ تَ سَ 

تتم هيكل القصيدة على منهج اإللياذة ملفدي زكريا رمبا لتمارس رغبتها الفكرية، إذ تنسج 

هويتها الثورية بروح معرفية جديدة فتتناص الشاعرة مع اإللياذة اجلزائرية لتحيلنا إىل خيوط القصائد 

تتنبأ بالغد اجلميل الغد املشرق لتمسح الدمع عن وطنها مبفردات مشحونة برؤى من فضاء واقعي و 

  .مستقبلية ستشرق مشس احلب فينا ويقرب حزنك يف الذكريات وحماولة إعادة وطنها بعيون جديدة

�Ƣđ�ǞȈǘƬǈȇ�ǲƟƢǇÂÂ�ƢǫǂǗ�ǂǟƢǋ�ǲǯ�ǀƼƬȈǧ�ǶȀǼǗȂǷ�ǽƢš ¦�Ƕǿ°ȂǠǋ�Ʈ ƥ�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǂǸƬǈȇ

التأثري والتفاعل مع القارئ وال سيما إذا كان اقتباسًا من النشيد الوطين، تكتب الشاعرة نادية نواصر 

  :فتذكر

  يدِ يِّ ي سَ نِ غَ ي أُ نِ نَّ إِ 

يجِ زِ ا الهَ ذَ هَ عَ مَ لِ يْ اللَّ رِ ي آخِ فِ 

تِ الَ ازِ النَ عَ مَ 

.73-72-71حنني عمر، ديوان اجلنة، ص ص -1
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اتِ قَ احِ المَ عَ مَ 

اتِ يَ اكِ الزَ عَ مَ 

اتِ رَ اهِ الطَّ عَ مَ 

1.اتِ قَ اهِ ي الشَّ فِ وَ 

�ǒ Ǡƥ�ǆ ƦƬǬƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀđ�ȆǓƢŭ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳ¦�ƾǸǠƫÂ�ƨȇǄǯǂǷ�ƨȈǓ°¢Â�ƨȈǼƥ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǉƚƫ

�ǺǰǳÂ�ǾȈǴǟ�ǂÊǘÉǧ�ƾǫ�řǗÂ�ǶǴƷÂ�̈°ȂǏÂ�ƾȇƾƳ�Ǫǧ¢�ń¤�Ǯ ǳǀƥ�¥°ƢǬǳ¦�ǲȈŢÂ�řǗȂǳ¦�ƾȈǌǼǳ¦�ǺǷ�Ƣē¦®ǂǨǷ

đ�ǂƼƬǨƫÂ�ËŐǠƫÂ�ǂǸǠƬǈŭ¦�Ǯ ǳ̄�ÀÂƾƥ�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â�ÀƢǷȋ¦�ƘǧǂǷ�ȄǴǟ�̈ǂŭ¦�ǽǀǿذا الوطن.  

جلأ الشعراء للتعبري عن وطنهم وإظهار حمبتهم وقلقهم وخوفهم اجتاه موطنهم بوصف جتارب 

اليت اختلفت يف كل طور بدءًا بتجاربه أثناء الثورة وبعدها وكذلك أثناء إخضاعه للعشرية السوداء 

والوطن يف مضمونه  ومترده على تلك األحوال ونزوحه الفعلي عن التقاليد األسلوبية ويركز على الذات

  .الشعري

.96، ص 2007، 1صر، أوجاع، وزارة الثقافة، اجلزائر، طنادية نوا - 1
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:Aliénationاالغتراب -رابعا

الظواهر والدوافع اليت كتب عنها الشعراء يف أي حقبة وأي زمن هي ظاهرة االغرتاب وهي من 

يف مفهوم االغرتاب « حالة نفسية تعيسة يعيشها الفرد يف حال انفصاله عن أهله وأرضه وما ميلك 

�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�Ȑǈǻȏ¦�ǲưǷ والعزلة أو االنعزال والعجز عن التالؤم واإلخفاق يف التكيف مع األوضاع

¨ƢȈū¦�ÃǄǤŠ�°ȂǠǌǳ¦�¿¦ƾǠǻ¦�ÅƢǔȇ¢Â� ƢǸƬǻȏƢƥ�°ȂǠǌǳ¦�¿ƾǟÂ�̈ȏƢƦǷȐǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦«1.

االغرتاب فرتة من الفرتات يعيشها اإلنسان أحس فيها باختالل توازنه ويصبح عاجزًا على 

غرب أي ذهب وتنحى من الناس  «: التوافق مع حاضره وإتالفه جاء يف تعريف االغرتاب لغةً 

.2»هو البعيد عن وطنه'' الغريب''يعين البعد والغربة يعين النزوح عن الوطن و'' التغريب''و

ǀđ�ƾǐǬȇ ًا االغرتاب اغرتاب مكاين ونفسي يكون اإلنسان خالهلا تائها ضائعا.

الشعراء القدامى هذه احلالة واليت انعكست على أشعارهم تظهر من خالل املقدمات عاش 

.الطللية يف شعر الصعاليك، فقدمياً كان االغرتاب تفرضه البيئة والبحث عن الكأل واملاء واألمن

كتابة الشعر للتعبري عن نكبات النفس لرتمجة األحاسيس واألفكار الذ الشاعر اجلزائري إىل  

والعواطف الغرتاب عاشه يف الفرتة االستعمارية واضطروا إىل اهلروب من االستبداد والظلم وكثرة 

:اجلرائم واحلصار الذي فُرض على قلمه، يقول أمحد سحنون عن هذا االغرتاب

انِ جَ شْ األَ نَ ا مِ ا َغفَ َهْت مَ ـَّ نَبانِ طَ األوْ نَ ٌة مِ بَ َها ُغرْ َــ يَا ل

انُ جَّ ُسو السَ قْ ْت يَـ اهَ نَ تَـ وَ نٍ جْ ـِـ سوَ يٍ فْ نَـ ـْت بِ وِعفَ ــٌة ضُ بَ ُغرْ 

3.يانِ يَ بَـ ي وَ َمتِ ِحكْ بِ أْوَدتْ وَ    يامِ هَ أْجِدت إلْ ي وَ ْكرِ ا فِ يهَ ُسلَّ فِ 

بالنسبة له ألنه يعيش هو اغرتاب '' السجن''يذكر الشاعر تواجده يف هذا املكان املوحش 

.4»أغرب الغرباء من صار غريباً يف وطنه« اضطراب نفسي لنفيه وسجنه يف سجن وطنه يأمره غرباء 

.68، ص 1985أفريل ماي يونيو  10، جملة عامل الفكر، جملة )اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً (قيس نوري، االغرتاب -1
.32، ص 1968، دار صبح، لبنان، 1، ط10مجال الدين ابن منظور مكرم األنصاري، لسان العرب، جملد -2
.105، ص 1977د سحنون، ديوانه، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، أمح - 3
.81، ص 1981، بريوت، لبنان، ط 1عبد الرمحن بدوي، دار العلم، ط:أبو حيان التوحيدي، اإلشارات اإلهلية، حتقيق-4
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�Ŀ�Ƕđ¦ŗǣ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ǾƬƥǂǣ�Ǻǟ�Ƥ Ƭǰǧ�ǶȀǼǗȂǷ�Ǻǟ�Ƕđ¦ŗǣ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǂƴǿ�ǶǰŞ

من القيم لدرجة أنه ال يعيش يف جمتمعه وبني أهله يف دائرة الغربة يعيش يف عامل جمرد  «بالدهم 

.1»يرفض احلياة بل يعاديها

نوع آخر من الغربة الذي يعيشه املرء يف وطنه ومع أهله لكن يف كثري من التغريات اليت لن 

.يستوعبها اإلنسان فيحس باالغرتاب وتتغّري لديه املواقف املألوفة تصبح بالنسبة له غربة غري معتادة

وحىت بعد االستقالل عاش الشعب اجلزائري نوعا من االختالالت جسدها الشعراء يف 

��ƢĔȋ�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�ǂƻ¦Â¢�Ŀ�Ƥقصائدهم فانتقدوا األوضاع  ǠǌǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǨƸů�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦

ǶēƢǠǫȂƫ�ǆ ǰǟ�ƪ ǻƢǯ .يقول الشاعر أبو القاسم سعد اهللا:  

  ينْ تِ عْ دَ خَ 

تيِ يَّ ي ُحرِ نِ تِ دْ عَ وَ 

ى قـََفصْ ْد ِسوَ جِ أَ مْ لَ فَـ 

رْ ـــَـــ َـ اإلببِ بُ تُ كْ نَ 

لُنَ ة وَ ولَ لُ غْ ا مَ نَ وفُـ يُ سُ  افْ ا ِعجَ َخيـْ

رِ جَ الحَ وَ اطِ يَ السِّ نـُْرَجُم بِ 

ادِ مَ غْ ة األَ ينَ جِ ا سَ نَ مُ الَ قْ أَ 

رَ الَ  َوَرقْ الَ ِحبـْ

2.تالْ ــــى قِ قَ تَـ لْ مُ الَ 

� ¦ǂƳ�ƢĔȂǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�ǲǷȋ¦�ƨƦȈŬ�Ǯ ǳ̄Â�ƨƠȈǈǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶȀƬǳƢƷ�ń¤�¾ȐǬƬǇȏ¦�ƾǠƥ� ¦ǂǠǌǳ¦�®ȂǠȇ

األوضاع السياسية لوطنهم، ويكتب الشاعر عن اختاذ قرار بالنسبة لألدباء واملفكرين مبراعاة ما 

له  مقطع ال ميّسوا دائرة السياسة هو اغرتاب فكري أحّس به الشعراء، فيقول يفيكتبون عنه بأن 

ال حرب ال ''وكذلك '' توحي خبيبة األمل، أقالمنا سجينة األغماد، نُرَجم بالسياط واحلجر: ''خدعتين''

§���ƨȇ°ƾǼǰǇȍ¦��ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǸǈǳƢƥ�ǾƬǫȐǟ�ǞǸƬĐ¦Â�©¦ǀǳ¦�Ǻǟ :ينظر  1 ¦ŗǣȏ¦��ƾǸŰ�ƾŧ¢�Äƾů2001 01، ص.
.373-369، ص ص 1985أبو القاسم سعد اهللا، الزمن األخضر، املؤسسة الوطنية، اجلزائر، -2
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كتب الشاعر بطريقة واضحة عن حث السلطة ومنعهم الكتابة يف السياق السياسي يعد حالة '' ورق

حرمان يشعر به املرء عند  اغرتاب يقصُّها الشاعر ألنه تعرض للمنع من الكتابة عن أخبار وطنه وهو

فإحساس الشاعر بالغربة يف أرض ال تعرفه وقوانني  «منعه عن شيء كان موجودًا به يف السابق، 

تلجمه وحتطم عناصر شخصيته الروحية، كل ذلك إمنا جيعل الشاعر مستنجداً باكياً كاشفاً عن مهومه 

.1»وآالمه معرباً عما حتمله النفس من عنت وبؤس

راء ملنعهم ممارسة أبسط حقوقهم جعلتهم حيسون باالغرتاب يف وطنهم يف مرحلة ينتفض الشع

نمي وجعلتهم حيسون باالغرتاب اجلماعي يف 
ُ
من املراحل اليت مرت على الشعراء هي مرحلة السواد امل

أيام مرت على هذا الشعب الذي ال ينفك من مواجهة هذه احملن القاسية، حبيث يُنفِّس الشاعر 

:سي عن جتربته مع هذه احملنة ويوضح الشاعر يف مقطعه قائالً يوسف وغلي

...انِ ـــمَ زْ األَ لِّ ـــكُ نْ ى عَ أَ نْ ي مَ ي فِ نِ مَ زَ 

انِ طَ األوْ بِ هُ بَ شَ تَ يَـ ٍن الَ طَ ي وَ ي فِ نِ بَ رَ غْ ا أَ مَ 

امِ يَ األَ وفِ ـــلُ أُ لَ ثْ مِ هِ ـــــيفِ دُ احِ الوَ مُ وْ اليَـ فَ 

...نْ ذَ إِ وَ 

  ينِ طَ ي وَ ٍر فِ مْ عُ نْ ي مِ نِ مُ زَ لْ يَـ مْ كَ 

2ان؟سَ نْ إِ حَ بِ صْ ى أُ تَ حَ 

 لعل الشاعر يتوجه خبطابه الشعري إىل الفئة اليت ينتمي إليها ويشرتكون يف مصري موحد

�ƨǫȐǠǳ¦�Ŀ�§ ¦ǂǘǓȏ¦Â�Ƣđ�¦ÂǂǷ�Ŗǳ¦�©ƢǗƢƦƷȍ¦Â�©ƢǈǰǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǯ�ƾǠƥ�ǾǼǗÂ�Ŀ�Ǿƥ¦ŗǣƢƥ�ǂȀǌÉȇÂ

.234-235د ت، ص ص عمر بوقرورة، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث، منشورات جامعة باتنة، -1
2-��ƨǼȈǘǼǈǫ��Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�°¦®��°ƢȈǘǳ¦�ǂǨǠƳ�ƨƦȇǂǤƫ��ȆǈȈǴǣÂ�Ǧ ǇȂȇ200372، ص 2، ط.
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يف آن واحد وذلك لنقص التفاعل واملودة والالمباالة وفقد ذلك االحتواء اغرتاب اجتماعي وسياسي 

  .وذلك يكون نتيجة انعدام األمن

مل يستدعي الشعراء يف هذه الفرتة إىل توظيف لغة غامضة بل وابتعدوا عنها وجنحوا إىل 

  .أسلوب واضح ومباشر

  :االغرتابيف فرتة كتب الشاعر عبد الغين خشة عن اغرتابه وبلغة أخرى معّربة أكثر من أمل 

اتِ مَ لِ الكَ قَ وْ فَـ مَ اآلالَ رُ حَ نْ أَ 

اةِ يَ الحَ رِّ ى بِ لَ إِ تَ وْ المَ رُ بُـ عْ أَ 

  يرِ ـــعْ ــشِ لُ مِ حْ ا أَ ـــنَ ا أَ ــهَ 

اتِ قَ فَ ي الخَ دِ ــــبَ أَ ورِ طُ ورِ ــنُ نْ ــمِ ةً مَ زْ حُ 

اءِ ضَ الفَ بِ حْ ي رَ فِ خِ الرُّ احِ نَ جَ ي كَ اعِ رَ شِ وَ 

اءِ مَ السَّ اجِ رَ ـبْ أَ وَ رِ ـــحْ البَ ةِ قَ رْ ي زُ فِ ضٌ يَ بْـ أَ 

...يبٍ رِ غَ كَ 

1.تِ مْ الصَ ةِ دَ رِ وْ ي أَ فِ اقَ وَ شْ األَ أَ بَ عَ 

: يوضح لنا الشاعر مرة أخرى مالمح الصورة احلزينة املفعمة بالقضايا السياسية والوطنية بقوله

هلذا االغرتاب املشاكل املختلفة مبا فيها اغرتابه وبأخذ جمرى آخر وهي جمموعة من '' أحنر اآلالم''

أبيض، زرقة البحر، شراعي، حزمة : بتشبثه خبيط األمل من خالل ذكره ملصطلحات دالة على ذلك

  .من نور

.لعل الشاعر يعطي حالً هلذه املشكلة وإعطائه صورة حلياة جديدة

.12-11، ص ص 2004عبد الغين خشة، ويبقى العامل أسئليت، دار هومة، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، سنة -1
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يف قصيدة االنفجار '' مدارات''ومنوذج آخر هلذه القضية عند الشاعر يوسف شقرة يف ديوانه 

  :يقول

دِ الَ بِ ــِـ ل دٍ الَ ــبِ نْ ــمِ 

ادِ دَ لوِ يداً لِ شِ نَ لُ يْ الخَ فُ رِ عْ تَـ 

  يسِ أْ رَ قَ وْ ي فَـ ينِ نِ حَ وَ 

ابِ رَ تِ االغْ نَ حْ و لَ دُ شْ يَ 

تُ يْ تَـ ي أَ ونِ نُ جُ يحِ رِ نْ ا مِ نَ أَ 

ادِ بَ العِ مِ خَ ي زَ فِ اعَ ضَ 

1.دِ الَ البِ قِ مْ ي عُ فِ اعَ ضَ 

ثقلة بأحاسيس حزينة ومهمومة وذلك لشعوره بالضعف وانعدام امل هيشحن الشاعر بكلمات    

: الثقة يف نفسه وذلك بالتضامن عوامل نفسية اجتماعية أنتجت هذه احلالة والشعور باالغرتاب

.2»االغرتاب استمداد ملشاعر حبيبته من الوعي الفكري واالجتماعي«

للتنفيس رمبا، وكذا رسم أحالم يشكل الشاعر نصوصه الشعرية لبّث الرؤى التجريبية وكذلك 

  .وطرق تؤديه إىل ما تصبو إليه نفسه من جمتمعه

  :يواصل الشعراء سرد قصائدهم ويتكلم الشاعر األخضر فلوس

.35-34، ص ص 2007يوسف شقرة، مدارات، دار احلكمة، اجلزائر، -1

، على ظاهرة االغرتاب وصداها يف الشعر املعاصر 1995، 7جملة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، العدد -2

.101، ص 1416منطقة اخلليج، علي عبد اخلالق، 



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

185

  ...اهَ ي لَ ــِـــ نـــأغَ وَ 

قُ رُ ا الطُّ هَ بِ تْ اقَ ا ضَ هَ بَتِ رْ ِط غُ رْ فَـ نْ مِ 

ِرقُ تـَ حْ تَ رِ جْ الفَ اتُ يَ رَ كْ ا ذِ هَ فَ لْ خَ وَ 

تْ رَ شَ ــتَ ا انْـ مَ لَّ كُ ابِ بَ ضَ نْ ا مِ هَ مِّ كَ 

قُ رَ ا الوَ هَ انَـ ا خَ اهَ ي ُرؤَ فِ هُ انُ صَ غْ أَ 

  اهَ ــِـ توَ طْ خُ يُ حْ وَ الَ وْ لَ وَ يءُ جِ ا تَ ذَ إِ 

1.قُ األفُ ةِ ظَ حْ اللَّ احِ ُصدَ دَ نْ عِ دَّ تَ مْ ا اِ مَ 

استعرض الشاعر اغرتابه بطريقته اخلاصة واستعرضها الشاعر األخضر فلوس فكرته بطريقة 

حكاية مجيلة وبسيطة رامزة يف نفس الوقت جتعلك تذهب إىل البيت الذي يليه، كان الشاعر حيكي 

وخلفها ذكريات الفجر حترتف، لعله يتكلم : ومزجها حكايته مع وطنه على لسان واحد فيقولاغرتابه 

موضوع االستقالل حيث يرمز لالستقالل بالفجر وهو رمز تناوله الشعراء يف فرتة االستعمار،  عن

ويقول حترتق وذلك بفعل األحداث اليت توالت بعد االستقالل، واستعمل الشاعر من الرموز اليت 

.تربط بني املاضي واملستقبل بلغة تقريرية تعّرب عن اغرتابه وحرقته ب وطنه

:ȂǬƫ�Ƣǿǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ƨȈƥ¦ŗǣȏ¦�ƢēƾȈǐǫ�ƨƥƢƬǯ¾'' خالدية جاب اهللا''عمدت الشاعرة 

ِسَوى َمْوَجة َشرََّدتْـَها الَمواِنياِنيرَ ُت أَ سْ لَ ي وَ ــــهِ جْ رََّب وَ ـــغَ َـ تَ 

  يــانِ ُفوَ ا ُعنْـ ي رَْبِعهَ ْعَرَع فِ رَ تَـ ينِ ــنِ حَ نْ ـمِ ةٍ ــهَ ـى ِوجْ ـَـ لاِدي عَ نَ أُ 

اِنيرَ ـــــتَ الَ ضُ ــيِمُحُه البِ الَ مَ ِكنْ لَ وَ      يمِ ُحلُ ي الدَّْرِب يـَرُْكُض فِ وَ 

1-�́ �́ ��Ãǂƻȋ¦�°ƢĔȋ¦��² ȂǴǧ�ǂǔŬ¦61-62.
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1.يانِ مَ ُه زَ جْ ِن وَ الُحزْ نَ اَع مِ شَ وَ دُ الَ ـــا البِ ــنَ ـْـــ غرَّبَتَقدْ ي وَ يقِ َصدِ 

هي تعاين اإلخفاق يف تربز الشاعرة يف نصها مدى إحساسها باالغرتاب، اغرتاب شعوري رمبا 

ولكن مالحمه '': اغرتاب زماين النعدام تواصلها مع اآلخرين حني تذكربناء ثقتها بنفسها وكذلك 

�Ǯ''البيض ال تراين ǳ̄�ǲƬǬƬǳ�ƨǴȈǸŪ¦�ƢēƢȇǂǯ̄ �ƾȈǠƬǈƫ�ȆȀǧ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�¾ËȂƷ�Äǀǳ¦�ǺǷǄǳ¦�°ÂǂŠÂ��

فمثلت الشاعرة من خالل '' أنادي على وجهة من حنني ترعرع يف ربعها العنفواين'': الضياع فتذكر

  .ربة الشعور بالغربة وباخليبة واإلحباط وتسرد موقفها من جتاه ما حيدث هلاهذه األبيات جت

إّن لكل شاعر أسلوبه يف تشكيل خطابه االغرتايب من حيث اختيار األلفاظ وكذا توزيع 

الرموز وما حيكم النص الشعري هي انعكاس نفسية الشاعر ودرجة حزنه، يقوم الشاعر بالتقاط ألفاظ 

�Ǻǟ�Ƣđ�ŐǠȇ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǞǔƬǧ��ǾǬǴǫÂ�Ǿƥ¦ǂǘǓ¦�¦ǀǯÂ�ƨȇȂǼǠǷÂ�ƨȈǈǨǻ�̈ƢǻƢǠǷ''جتربتها بفقدها '' نوارة حلرش

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ÀƢǷȋ¦''نافذة الريح'':  

...نِ زْ الحُ نَ مِ انٌ جَ رَ هْ ا مِ يَ نْـ الدُّ 

  ؟...يحِ الرِّ نَ مِ 

طُ ـاقَ ـــسَ تَ تَـ جِ اهِ بَ المَ اقُ رَ وْ أَ وَ 

حْ ــيرِ ـــي الجَ ـِـ توْ ــصَ نْ ــمِ 

...فِ اصِ العَ تِ قْ وَ ـــال ارِ جَ شْ أَ نْ مِ 

ابِ رَ الخَ امِ حَ زِ ي فِ فُ زِ ــــعْ يَـ نْ مَ ــفَ 

جِ اهِ بَ المَ اتِ وفَ زُ عْ مَ نْ يت مِ افِ تَ فَـ وْ لَ وَ 

يحِ ـــسِ الفَ دِ رْ الوَ ُب كَ لْ القَ يرَ صِ يَ يْ كَ 

.41، ص 2009، د ب، 1أهل القلم، طخالدية جاب اهللا، للحزن مالئكة حترسه، منشورات -1
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بِ ائِ الغَ حِ بْ الصُّ ورُ فُ صْ عُ قُ رُ شْ يَ يْ كَ 

ِزفْ ــْن يعــــمَ 

فُ زِ عْ يَـ دَ ـحَ أَ الَ 

يحِ الرِّ ارَ تَ وْ أَ رَ يْـ غَ ارَ تَ وْ أَ الَ فَ 

  ييبِ بِ ا حَ ايَ رَ ــــي مَ ـِـ ف قُ ورِ ــا تُ ــهَ وَ 

...فِ ـاصِ العَ تِ قْ الوَ ارُ جَ شْ ي أَ نِ لُ لِّ ظَ تُ 

بِ ــائِ ـَـ الغ حِ ــْـ بـــُّ الص ورَ فُ صْ ا عُ يَ 

1؟بِ لْ ـــي القَ ــِـ ف تِ ــْـ جـَـ ضــَـ ن لْ هَ 

وضياعها يف  حبيبهاكتبت الشاعرة يف أسطر أبيات مشحونة مبشاعر خمتلفة تذمر مرة 

��Ƥ�¦ǀđ�Ʈئ، ويف مواضع تذكر ومضات األمل املبتغاة وتستنجد بعصفور الصبح الغا''اخلريف'' ƦǌƬƫÂ

�Ŀ�¾ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ�ƨǻȂǴǷ�ƨƠȈǔǷ�ǂǘǇƘƥ�ƨǸǴǜŭ¦�ƨǼȇǄū¦�ƢēƾȈǐǫ� Ȇǔƫ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢĔƘǯÂ�°ȂǼǳ¦�ǺǷ�ǎ ȈǐƦǳ¦

�Ƣđ¦ŗǣ¦�ǲǛ�Ŀ�ƢȀǨǛȂƫ�À¢�©®¦°¢�̈ƢȈū¦�ǺǷ�ƨǈŭ�ȆǿÂ'' كي يصري القلب كالورد الفسيح'': مقطع هلا

�ƢǯȐǿÂ�Ƣƥ¦ǂƻ�Ƣǿ¦®°¢Â�Ǧ ǏƢǠǳ¦�ƶȇǂǳ¦�ƢđǂǓ�Ŗǳ¦�ƾǴƦǳƢƥ�ƢȀƬǳƢƷ�ǾƦǌƫ�ȆȀǧ��² ƘȈǳ¦Â�ƾǬǨǳƢƥ�ƢȀǇƢǈƷ¤Â

¦�ƾǤǳ¦�ǾȈǧ�ǲǷƘƬƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢǿƾǴƦƥ�ËǲƷ�Äǀǳ¦�°ƢǷƾǳ¦�ǲǯ�ǺǷ�ǶǣǂƥÂ�» ǄǼƫ�ƢȀǯǂƫÂملشرق.  

�©ƢȀȈƦǌƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�śǨǛȂǷ�ǶȀǏȂǐǻ�Ŀ�Ƕđ¦ŗǣ¦�ƨƥǂš �śȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǂǐƬƻ¦

وحتمل دالالت إحيائية ألنواع االغرتاب، ويظهر ذلك من خالل امتزاج القصائد اليت كتبها الشعراء من 

ń¤�ÀÂ®ȂǠȇ�ƾȇƾƳ�ǺǗÂ�ń¤�ǞǴǘƬǳ¦Â�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀǿ�̈ƾƷ�ǺǷ�Ǧ ȈǨƼƬǴǳÂ�Ƕđ°Ƣš �̈°ƚƥ حضنه.  

.58-57، ص ص 2005نوارة حلرش، نوافذ الوجع، منشورات مجعية املرأة يف اتصال، سنة -1
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  :الجسد-اخامس

�Ŀ�ƢǿǂǧȂƫ�µ ǂǧ�Ŗǳ¦Â�ǺȇǂǏƢǠŭ¦Â�ȄǷ¦ƾǬǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�Ƥ Ƭǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ƢǷȂǬŭ¦�ǺǷ

ملا حيوي من أبعاد داللية على الصعيد األديب والثقايف، هذا اجلسد الذي وظفه '' اجلسد''اجلمال هي 

�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳȏƾǳ¦�ǶȀǫƢǧ¡�®ȂǬƬǳ�ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ� Ƣƥ®ȋ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦ بالتأثري على النفس اإلنسانية من خالل

لغتها بأغراض استعملها الشعراء يف نصوصهم اإلبداعية ضمن غرض الغزل الذي جلأ إليه الشاعر 

�Ä°ǀǟ�¾Ǆǣ�ń¤�Ƥ ǿǀƫÂ�ȆǷȐǇȍ¦Â�ȆǴǿƢŪ¦�ǺȇǂǐǠǳ¦�©°ƾǐƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢĔȂǯ�ƾǈŪ¦�ƨǤǴƥ�ŚƦǠƬǴǳ

  .ويظهر مصطلح اجلسد كحقل داليل داخل البناء الشعري

جسم اإلنسان وال يقال لغريه من األجسام  «): ج س د(ورد يف لسان العرب من مادة 

جسد الثوب الذي جسد املرأة فتعرق (...) املتعدية 
َ
واجلسد دْم واجلسد به الدم ْجيَسد إذا ألصق به وامل

.1»فيه

سد فاجل«ح اجلسم كموضوع الشكل له قيمة كمضمون يشكله جمتمع معّني ورموز معينة، ر يُط

Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨǬȈǬƷ�ǆ ȈǳÂ�ÄǄǷ°� ƢǼƥ  من هنا عدد ال حيصى من التصورات اليت تسعى إلعطائه معىن

ǂƻȉ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ǒ ǫƢǼƬŭ¦Â�̄Ƣǌǳ¦Â�Ƥ ȇǂǤǳ¦�ƢȀǠƦǗ�Ƥ ƦǇÂ«2.

�ÅƢǘƥ¦°�ǾƫƢǟ¦ƾƥ¤�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Â¢�Ƥ ȇ®ȋ¦�Â¢�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�śǠƬǈȇ�Ŗǳ¦Â�ƨǏƢŬ¦�ǽ±ȂǷ°�ǞǸƬů�ǲǰǴǧ

:كموضوع مدركًا توقعه يف تلك البيئة االجتماعية، تقول فاطمة الوهييب  بذلك اجلسد الذات واجلسد

والشاعر إذ متتد يده لفضاء الورقة وأفق املكان يزاحم جبسدين جبسده العياين اإلنساين وجبسده  «

.3»اللغوي املتشكل

يته يشتغل الشاعر يف نصوصه برموز وصور تطول خميلة القارئ العريب مصيباً بذلك مراده أو بغ

إن الصورة اليت يرمسها أي جمتمع للجسد  «اليت يصبو هلا ضمن حّيز خاص هلذه اهلوية العربية، 

.121، ص 1994، 3، ط�ƾǴĐ¦��©ÂŚƥ��°®ƢǏ�°¦®��13)جسد(ابن منظور، لسان العرب، مادة -1

.11، ص 1997م عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، ، مرتج11دافيد لوبروتون، أنثروبولوجيا اجلسد احلداثة، ص -2
.31، ص 2005فاطمة الوهييب، املكان اجلسد والقصيدة، املركز الثقايف العريب، لبنان، -3
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�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�®ƾŢ�±ȂǷǂǳ¦�Ǯ Ǵƫ��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�ǺǷ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ƾǸƬǈƫ�ǾƫƢǻËȂǰǷÂ

.1»اجلسد

، فكتب يف فرتة يق بهضتحاول الشاعر اجلزائري التحرر من مجيع أنواع القيود واليت كانت 

ووسع يف جمال الكتابة بلغة اجلسد، عصيبة موظفًا اجلسد وداًال بذلك على التحرر بكل أشكاله

  :''سؤال''فكتب الشاعر حممد عبد القادر السائحي قصيدة حتمل عنوان 

''راتِ ظَ ي النَ وِ رْ نَـ ''اءِ بَ صْ القَ ةِ احَ ي سَ ا فِ نَ بِ ِقفْ 

اتِ نـَ اتِ فَ ــال الِ ـمَ ـجَ نْ ــٍن مِ وْ ـَن لَ ـسَ ـحْ ى أَ رَ ــنَ لِ 

اتِ ـحَ ائِ رَ ـال اتِ ـيَ ادِ غَ الْ اتِ ــعَ ائِ الرَّ انِ سَ ي الحِ فِ 

اتِ كَ احِ ـالضَ نِ ـيْ عَ بِ نَ سْ ــالحُ رُ ظُ نْ ي أَ نـِ عْ دَ مَ ثُ 

اتِ تَ ــفَ لَّ ــال كَ ـلْ تِ وَ ثِّ ــالكَ رِ ــعْ الشَّ اكَ ذَ ـــا لِ ـــيَ 

اتِ مَ سَ القَ وَ لْ حُ ورِ النُّ ـَـ ك  قٍ رِ ــشْ مُ رٍ حْ سِ ـِـ ا لــَـ ي

اتِ هَ وَ بِّ الحُ رِ اعِ شَ نْ ي مِ ذِ خُ بِّ الحُ ةَ نَ بْـ ا اِ يَ 

راتِ ظَ النَّ  رَّ سِ وَ رَ عْ ـــالشِّ دُ ــشُ ـنْ ي أَ نِ ــيــعِ دَ وَ 

اتِ مَ اجِ الوَ ونِ يُ ي العُ فِ 

اتِ رَ ـــيِّ النَـ ودِ دُ ي الخُ فِ 

اتِ مَ الِ الحَ ونِ يُ العُ كِ عْ ي دَ فِ ورِ الحُ وهِ جُ ي الوُ فِ 

2.اتِ سَ ائِ المَ ودِ دُ ي القُ فِ اتِ رَ ــــــائِ الثَ ودِ هُ ي النُـ فِ 

، ص 2010ينظر مها حممد حسني، العذرية والثقافة، دراسة يف أنثروبولوجيا اجلسد، دار للنشر والتوزيع،دمشق، سوريا، -1

41.

-13، ص ص 2، ط1981حممد األخضر عبد القادر السائحي، أحلان من قليب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -2

14.
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قف بنا يف ساحة '': يذهب الشاعر مبخيلته إىل وطن متحرر من دون سلطة املستعمر فيقول

لنرى احسم ''، وكأنه يتخيل ساحة القصباء من دون جنود فرنسيني، ويقول ''نروي النظرات''القصباء 

لى يف تلك الفرتة كان حمظورًا ع'' لون يف مجال الفاتنات يف احلسان الرائعات الغاديات الرائحات

اجلزائرية اخلروج والتجّول ويكشف من الصور املتخيلة وكأنه يريد حتقق ذلك بشدة البنت أو املرأة 

وتنتج عن هذا التخيل التنفيس عن املكبوتات اليت بداخله، ويذهب الشاعر إىل التفصيالت الدقيقة 

مات، يف بعني الضاحكات، يا لذاك الشعر الكث وتلك اللفتات، حلو القس'': اجلسدية فيقول

صّور الشاعر ''جوه، يف النهود الثائرات، القدود املائساتلوامجات، واخلدود النريات، يف الو العيون ا

بلغته اجلسدية احلركة ليتفاعل مع املتلقي وهو يتعمد توظيف هذه اللغة لرتك األثر على النفس 

دالالت يفّصلها اجلاحظ مستدعيًا بذلك املدركات احلسية واحلركية ليفتعل حوارًا باجليد بواسطة

يف الداللة باللفظ فأما اإلشارة باليد وبالرأس وبالعني واحلاجب واملنكب إذا تباعد  «: قائالً 

.1»...الشخصان وبالثوب وبالسيف

يف مرحلة كان مير الشعب فيها باإلحباط والذلول، يضع  1954قيلت هذه القصيدة يف سنة 

املرأة اليت متثل اجلزء  الشاعر يف قصيدته صوراً تدعو إىل التحرر بطريقة رمزية باجلسد تغىن فيها جبمال 

  .البهيج واملضيء من هذا الوطن املظلم

اليت اندفع فيها الشاعر اجلزائري متخطيا تلك وبفعل احلركات والتجارب الشعرية اجلديدة 

  .وكذلك تزيد من فاعلية مجالية نصوصه

�©¦ ƢŹȍ¦Â�±ȂǷǂǳ¦�śƥ�ƪ ǟȂǼƫÂ�ƪ ǨǴƬƻ¦�¼ǂǘƥ�ƨưȇƾƷ�ƨȇƾǈƳ�ƨȈǴǏ¦Ȃƫ�ƨǤǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ƲĔ

  .واإلمياءات من خالل دالالت تربطه مبجتمعه

.13، ص 1980، 1صفي الرمحن املبارك نوري، الرحيق املختوم، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، ط-1
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به يف ظل تغٍري املناخ  يعترب اجلسد من أهم القضايا الفكرية والثقافية وكذلك درجة الوعي

الثقايف الذي ال يثبت، طرح الشاعر اجلزائري موضوع اجلسد بطريقة غري معهودة وحتريره لنصوص 

شعرية خمتلفة وجديدة بتحدي عايل للمتلقي الواعي الذي يستوعب هذه احلركة الشعرية اجلمالية اليت 

  .تتأسس حول اجلسد

ىل العامل ملمارسة تشكيالته اجلديدة على عامله اخلاص إّن حماولة الشعراء اخلروج من االنطواء إ

األديب االجتماعي الثقايف، ولرمبا ميكن أن نقول أن للشاعرات اجلزائريات الريادة يف الكشف عن هذا 

اجلانب يف جتربة جمموعة من الشاعرات مجالية اجلسد يف النص وحتقيقه يف التعبري بوصف خمتلف 

  .أجزاء اجلسد

  :اصرتقول نادية نو 

ةِ رَ اعِ ى الشَ لَ اَص عَ صَ الرَّ ونَ قُ لِ ُيطْ مْ هُ إنـَّ 

...ونَ قُ رِ حْ يُ مْ هُ نـَّ إِ 

  اـــــــهَ رَ ـــعْ ـشِ 

ونَ ـُـ خــلَ ـــسْ ــيَ 

  اــــــهَ دَ ـــلْ ـــجِ 

  اهَ ــبَ لْ قَـ ونَ حُ بَ ذْ يَ 

...ونَ شُ هَ نْـ يَـ 

  ...اهَ رَ دْ صَ 

  يفِ احَ مَ الرِّ ونَ سُ رِ غْ يَـ 

يقِ قِ الدَّ يدِ رِ الوَ 

1.مْ هِ رِ افِ وَ حَ بِ ونَ ضُ كُ ْر يَـ مْ هُ نـَّ إَ 

.49، ص 1، ط2007والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، نادية نواصر، زمن بال ذاكرة، دار اهلدى للطباعة -1



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

192

والتعذيب الذي تتعرض له املثقفة تستغل الشاعرة اجلسد بكل أجزاءه لتصوير أنواع األمل 

ÀȂǌȀǼȇ��ÀȂŞǀȇ��ÀȂǠǘǬȇ��ÀȂƼǴǈȇ��ÀȂǫǂŹ��́'': قولتف ƢǏǂǳ¦�ÀȂǬǴǘȇ�ǶĔ¤ '' كلها مفردات دالة

¢�Ŀ�ƢȀƬǈǰǟ�ƢȀƬǫȐƬǧ�©ƢǷƢēȏ¦�ƢŠ°�Âعلى العذاب اجلسدي وهي تلمح بذلك إىل سوء املعاملة 

�ƨȇŚƦǠƫ�ƨȈƥ®¢�ƨȇȂǤǳ�±ȂǷ°�Ȇǿ�À̄¤��ÄƾǈŪ¦�Ƥ ȇǀǠƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ŕǋ�ƨǇ°ƢŲ�ǺǷ�ƢēƾȈǐǫ انتهجتها

ƢēƢǻƢǠǷ�ÃƾǷ�Â¢�Ƣēǂǰǧ�ǲȈǏȂƬǳ�̈ǂǟƢǌǳ¦.

'' انتظرتك يا مهرة الروح''ومرة أخرى تعّرب الشاعرة نادية نواصر يف ديوان آخر يف قصيدة 

  :تقول

وحِ الرُّ ةَ رَ هْ ا مُ يَ كِ تُ رْ ظَ تَ نْـ ا اِ نَ أَ 

  ةنَ ــــيدِ ــمَ ـال هِ ذِ ــهَ ابِ ـي بَ ــفِ 

بِ ــلْ القَ ةَ لَ خْ ـــنَ كِ ُد لَ عُ ُت أَ نْ كُ وَ 

  يقِ وْ شَ ي وَ رِ مْ يُن تَ اجِ رَ ْت عَ لَ دَ ا تَ هَ نْـ مِ 

  يرِ دْ ــصَ ابَ شَ عْ أَ شُ رِ فْ أَ 

  ةيلَ مِ ي الجَ انِ عَ مَ ــالبِ حاً شِّ تَ مُ رَ بُـ عْ يَـ يْ كَ 

  يـِـ قشْ ــــو عِ ـــــحُ ــنْ ــيَ وَ 

  ةيلَ لِ الظَّ وبِ رُ الدُّ هِ ذِ هَ يحِ رِ نْ مِ 

كَ ـــتُ رْ ـــظَ ـــتَ ــنْ ا اِ ــــــــنَ أَ 

1.يلَ مِ الجَ يدَ شِ ا النَّ ذَ هَ فَ زِ عْ نَـ لِ 

.43، ص 2003، 1نادية نواصر، امرأة املسافات، احتاد الكتاب اجلزائريني، ط-1
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كنُت '': يبدو لنا من خالل هذه القصيدة أن الشاعرة ترسم شوقها حلبيبها الذي تنتظره لتقول

بشدة عن شوقها حلبيبها، وظفت وهي تعّرب '' ري وشوقيمتأعد لك خنلة القلب منها تدلت عراجني 

 تدلت القلب الذي ُشبِّه بالنخلة اليت تتصدى للزمن وتعّمر وتصف طول االنتظار بعراجني التمر اليت

األعشاب تعين اخلصوبة '' أفرش أعشاب صدري''يف مقطع هلا ، وتقول )القلب(من هذه النخلة 

�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀƬǠǓÂ�ƨǴȈŦ�̈°ȂǏÂ��ƨƟ®ƢŮ¦�ƨǴȈǸŪ¦� ¦ȂƳȋ¦�ƢȀƦȈƦū�ƞȈē�ƢĔƘǯÂ�Ƥ ū¦Â�ǲǷȋ¦�°ƢǔŬ¦'' كي

ǀǳ¦�ƶƦǐǳƢƥ�ƢȀƦȈƦƷ�ƪ'' يعرب الصبح متشحا باملعاين اجلميلة ȀƦǋ�ƢĔ¢�Ņ�ÂƾƦƫ ي يطلع بقطرات الندى

وكأنه يسقي العشب وهي العشب الظمآن الذي انتظر الصبح اململوء بالندى متشحًا باملعاين اجلميلة 

  .''وينحو عشقي''أو ترتوي هذه الشاعرة املشتاقة 

وضعت الشاعرة صوراً مرئية ساكنة وظفت فيها بعض أجزاء اجلسد مها القلب والصدر لتمثيل 

  .حالتها

النسائية قصيدة للشاعرة حنني عمر جسدت معاناة أهل بغداد فهيكلت  من الكتابات

القصيدة ''اجلسد الذي يعترب بؤرة جيسدها الواقع وتشحن به نصها بطاقة فنية وإبداعية، تقول 

  :''البغدادية

  يــاتِ ـــآهَ نْ مِ رُ هْ المَ وَ ...هُ تُ وَّجْ زَ     يرِ اجِ حَ مَ اءُ كَ البُ بَ طَ خَ دْ قَ ادَ دَ غْ بَـ 

  يتِ الَ بُ ُـ ى قظَ ي لَ ي فِ عِ مْ دَ حِ ِملْ نْ مِ     ىضَ ٍع مَ جَ وَ نْ مِ ايَ تَ فَ شَ ةٌ ولَ ذُ خْ مَ 

  يَمَماتِ ي كَ تِ يشَ ـــي عِ افِ نَ المَ نَ ـْــ يبَ       انَ الَ فَ ــطْ وا أَ رَّبُ غَ وِك وَ ـُـ رَّبــْد غَ قَ 

1.ياتِ ـــى ظُُلمَ ا انـَْتشَ ذَ يُر إِ نِ ساً يُ أْ َــ ك    يْسُكنِ تَ وَ يهِ بِ رَ شْ تَ لِ نُ ــينِ الحَ كَ لِ ذَ 

�ƨȈǠƳǂǷ�ń¤�ǺǗȂǳ¦�¦ǀŮ�ƢĔǄƷ�Ǻǟ�ƢȀƬƥƢƬǯ�Ŀ�ƾǼƬǈƫÂ�®¦ƾǤƥ�Ǻǟ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ Ƭǰƫ�ÀǄū¦�ƨǤǴƥ

اجلسد الذي يعّد الكثيف والغامض والرمز ورمبا لتضفي على نصها فضاءاً مجاليا، كما أن اجلسد هو 

.76-75حنني عمر، ديوان أبواب اجلنة، ص ص -1
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¾ȂǬƬǧ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨȈǼƥ:''بذلك تلك املآسي اليت ُتسِقط ''البكاء حماجري، زّوجته، شفتاي، قباليت

ƾǈŪ¦�ƨǤǴƥ�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�ƢȀƬƦǣ°�ǪȈǬƸƬǳ�ǾǴďǠǨÉƫÂ�Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ǺǗȂǳ¦�¦ǀǿ�ǲǿ¢�ƢȀǌȈǠȇ.

�ƢȀǛƢǨǳ¢�ǾǼǷ�ƪ'' زينب األعوج''متثل الشاعرة  ǬƬǇ¦�Äǀǳ¦�ǞƦǼǳ¦�Ǯ ǳ̄�ƾǈŪƢƥ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ

ƨǴƟƢǫ�ƢēƢȈƷ�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƢȀǌȈǠƫ�ǲȈǏƢǨƫ�Ǻǟ�ȆǰƸƬǳ:

  يالِ ــالخَ عِ ي الُربْ ـــفِ 

لَ مْ الرَّ فُ سِّ تَ تَـ رُ اجِ هَ 

اتَ الذَّ نُ ـَــ حــطْ ـــتَ 

ةً صَّ غُ رُ ـطِ قْ َدْمعاً يَـ 

قَّىبَـ ا تَـ ــَـ ُت مــتـِ فَ ـتُ 

  اـــِمهَ ـــحْ ــلَ نْ ــمِ 

فاً ـِـ اشـفاً نَ ــيــغِ رَ 

  اِدهَ ـيــحِ وَ ــــــــلِ 

ةُ أَ رْ مَ الْ ...ةُ أَ رْ ا المَ نَ أَ 

مْ ــكُ يُر مِ أَ 

انِ تَ يئَ رِ بَ اهُ دَ يَ 

  يــمِ دَ نْ مِ 

  ينِ حَ بَ ذَ دْ قَ فَـ 

رَ ـــأْزهَ مَّالَ 

اراً وَّ ي نَـ بِ لْ قَـ 

تِهِ يرَ شِ ى عَ لَ عَ 
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لَ ــْـ ثـــــمِ 

لِ ِــ ائدَ ـــجَ ـــالْ 

  ةرَ ــعْ ـشَ ةً رَ ــعْ ــشَ 

ةٌ وحَ حُ بْ مَ رُ اجِ نَ الحَ 

  يتِ رَ جُ ُحنْ ُتمْ فْ ــطَ خَ 

1.يامِ حَ رْ أَ مْ تُ ــقْ رَ حْ أَ 

�Ŀ�ȆǿÂ�ǂƳƢǿ�̈ ƾȈǈǳ¦�ƨǐǫ�Ǯ ǳǀƥ�ǲưŤÂ�Ȅưǻȋ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�©ƢȈƸǔƫ�®ǂǈƥ�̈ǂǟƢǌǳ¦�¿ȂǬƫ

الصحراء مع وحيدها إمساعيل يف صحراء مكة القاحلة وهي تبحث عن املاء والزاد لطفلها فتصعد 

ورمبا عن '' تطحن الذات دمعًا يقطر غصة'': جبل الصفا وتنزل وتصعد جبل املروة فرتسم املشهد

�ȄǴǟ�ȂǳÂ�Ȅưǻȋ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ã�¾ƾȇ�ÄȂǤǳ�Ƥتضحيات أخر  ȈǯǂƫÂ�ÄǂǠǋ�ƾȀǌǷ�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ƢȀǴưŤÂ��ƢǿƾǈƳ

.على حتّمل جسدها األعباء

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ƢȇƢƦǐǳ¦�Ǯ ǴƷ�Ǻǟ�ǆ ȈǇȂƥ�ƨǴȈǇÂ�ǂ̈ǟƢǌǳ¦�Ƥ Ƭǰƫ�ƾǈŪ¦�ƨǤǳ�ǞǷÂ'' أحالم

  :''الصبايا

يِّ ـــي الحَ فِ 

نَ ُلمْ حْ يَ اتٌ نَ بَـ 

اسِ رَ عْ األَ قِ وْ شَ ةِ اوَ رَ ضَ بِ 

اسُ ا النَّ هَ تِ رَ ضْ ي حَ ى فِ قَ لْ يَـ بِ اكِ وَ مَ بِ 

اتٌ نَ بَـ يِّ ي الحَ فِ 

.89، 87، 81، 80، 79زينب األعوج، رباعيات نوارة هلبيلة، الفضاء احلر، ص ص -1
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نَ ـصْ ـــقُ رْ ـــــيَ 

ضُ رْ األَ ورُ ثُ تَ فَـ 

اسُ رَ جْ األَ لُ عِ تَ شْ تَ وَ 

اتِ ومَ مُ حْ المَ ذُ الَ ُر مَ هْ الزَّ 

هُ تُ ابَـ ــحَ ـسَ بِ لْ القَ و بِ حُ صْ تَ 

اسُ فَ ــنْ األَ هُ قُ شَ نَ ــتَ تَـ رُ جَ حَ 

ةِ ذَ اللَّ وفِ نُ صُ ـبِ نَ ــمْ ُـ لـحْ يَ 

اسِ مَ نْ ــمِ مٌ ــاتِ وَ ـخَ وَ 

نَ ــيْ رَ ـــعَ ـــتَ يَـ 

1.احُ بَ صْ مِ ةِ فَّ الزَّ لَ يْ لَ وَ 

لعّل الشاعرة تتحّرر بنفسها وتسرد أحالم الصبايا اليت تبقى بسيطة، يف الرقص، ومبجوهرات 

لتزين أصابعهّن والتعري هي أحالم يف الواقع تراه الفتيات ظامل سليب يرفض أو ال يستوعب األحكام 

اليت إذا كان للجسد لغة فهي تلك الكلمات أو الرموز اخلارجية  «: فتعّرب عن ذلك يف أحالمها

يكتسيها من ثقافته ألّن الكلمة اإلنسان واإلنسان هو الكلمة بعينه يستعمل يف التعبري عن ذاته 

الكثري من مفردات اللغة وحركات اجلسد تدخل يف مفردات اللغة هي اللغة املرئية من إشارات 

.30-29، ص ص 2007ة بوسيس، أربعون وسيلة وغاية واحدة، سحب الطباعة الشعبية للجيش، د ط، اجلزائر، وسيل - 1
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تدل على ترسم اللغة املرئية للجسد من خالل توظيف مفردات . 1»واإلحياءات والرموز والوضعيات

.احلركة ويُقصد بذلك البتغاء ما تريد له الشاعرة

اليت توظف اجلسد الذكوري فتقول يف '' عدالة عساسلة''صورة أخرى للجسد عند الشاعرة 

�ƢēƾȈǐǫ''رجل عمومي'':  

نِّ الجِ بِ مُ ــسِ قْ يُـ انَ ــــكَ 

هُ ُكلُ أْ نَ ي سَ ذِ الَّ حِ لْ المِ بِ 

  اُعنَ مَ جْ تَ ي سَ تِ الَّ ةِ فَ رْ الغُ بِ 

  ...اهَ انَـ آذَ ... اهَ انَـ فَ جْ أَ ... اابـَهَ بَ قُ لِ غْ يُـ سَ هُ نَّ ي أَ نِ دُ عِ يَ 

  ةذَ فِ اى النَ لَ عَ ...هُ ْبضَ نَـ ...هُ بَ لْ قَـ ...هُ رَ حْ بَ حُ تَ فْ يَـ 

  يذِ الَّ م بِ ُـ سِ يـُقْ 

  انَـنَ يْـ بَـ ُكنْ يَ مْ لَ 

هِ يْ نَـ يْـ عَ ضَ مَ غْ ا أَ مَ دَ نْ عِ 

وطِ قُ لسُّ لِ آنَ هُ بُ لْ قَـ 

قٌ اشِ عَ هُ ــَّ نقاً إِ حَ 

2.نْ ائِ ــخَ عٌ ـــائِ رَ 

أمحد الصمعي، املنظمة العربية للرتمجة والتوزيع، الوحدة العربية، لبنان، ص :أمربتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، تر-1

112.
.145-143-142، ص ص 2009، اجلزائر، 1حتاد الكتاب اجلزائريني، طعدالة عساسلة، يوم إضايف للقيامة، ا-2
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تستعرض الشاعرة اجلانب الذكوري الذي تراه هي من خالل جتسيد كم دور للرجل فتكتب 

�ǾǴưŻ�Äǀǳ¦�ǂƻȉ¦�Ǻǟ�Ǧ'' أغمض عينيه'' 'نبضه... قلبه... يفتح''يف مقطع  ǌǰƫ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢĔƘǯÂ

الرجل موضوعاً الرجل، ميثل الشكل الغري اعتيادي يف القصائد الشعرية النسائية حيث وضعت جسد 

  .للتكلم فيه واكتشاف ذات اآلخر والدخول فيه

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ǽŐƬǠƫ�Äǀǳ¦�ƾǈŪ¦�ƨǤǴƥ�Ƥ Ƭǰƫ�ƨȇ®Ƣǻ�ǂǏ¦Ȃǻ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƢǷ¢''الذي '' الوطن والوطن

:متثل هي جزءاً منه، تقول

ينَ مِ ادِ ـــــقَ لْ لِ نَ مَ الزَّ مَ لَّ ٍن عَ طَ ى وَ لَ ُت عَ يْ كَ بَ 

الِظلَّ لَ خَ دْ ٍن أَ طَ ى وَ لَ ُت عَ يْ كَ ُموُه، بَ رَ هِ يْ لَ إِ 

اهِ رفَ َــ البِ ُبهُ عْ َق شَ رِ تَ حْ يَ يْ كَ لِ الظِّ ةِ وَّ هُ نْ مِ 

نٍ طَ ى وَ لَ ُت عَ يْ كَ بَ 

ارِ ـــــنَّ ـــلـلِ الَ ـــقَ 

ماً الَ سَ داً وَ رْ ي بَـ ونِ اُر كُ ا نَ يَ 

1!...قَ رَ تَـ اَء احْ دَ النِّ مَّ تَ أَ نْ ا إِ مَ وَ 

هو الوطن الذي استعملته واقتبسته من القرآن من خالل هذه القصيدة يكون رمز اجلسد 

واستحضرت فيها قصة النيب إبراهيم عليه السالم ويف قوله '' يا ناُر كوين برداً وسالماً '': الكرمي يف قوهلا

َراِهيمَ ﴿: تعاىل .2﴾قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـْ

.33، ص 2006، 1نادية نواصر، أوجاع، احتاد الكتاب اجلزائريني، فرع عنابة، ط-1
.69سورة األنبياء، اآلية -2



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

199

تلفحه النار وشبهته بالوطن هذا الوطن اجلريد الذي مل إبراهيم تقصد باجلسد جسد النيب 

ǺǗȂǳ¦�Ä¢�ƾǈŪ¦�¦ǀǿ�¼ŗŹ�ȏ�Ȇǰǳ�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ǾƬǼǸǓ�ƨȈŮ¤�̈ǄƴǠǷ�ǂǜƬǼƫ�ƢĔƘǯÂ�» ǄǼȇ�Äǀǳ¦.

�̈¢ǂŭ¦�ƢǿŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â�̈¢ǂŭ¦�ȄǴǟ�ƢǸȈǇ�ȏ�̈ǄǨƬǈǷ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǓǂǨȇ�Ŗǳ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�» ¦ǂǟȋ¦�ŐƬǠƫ

ال بد من كسرها والتمرد عليها والتحرر منها جراء هذا الظلم  اجلزائرية أو الشاعرات واألديبات حواجز

لتحقيق   والتعلم مستغلة يف ذلك اجلسد الذي يعترب احلائل ي اختذته الشاعرات قضيتها والتحررالذ

ْعَرب الضّيق جلأت إليه الشاعرة للعبور منه وكسر هذا احلائل الذي كانت مسجونة 
َ
كينونتها وهو امل

  .لى لغة تربز حضورهاداخله واالنفتاح ع

:على نظرة جمتمعها للمرأة والذي مل يتطّور'' زهرة بلعاليا''يف هذا السياق تستهزئ الشاعرة 

   يدِ الَ ــي بِ فِ 

ارِ دَ جِ ي كَ هِ جْ َغ وَ بِ صْ أَ نْ ي أَ فِ كْ يَ 

َحَضرْ تَ أَ نْ أَ لَ هَ ـــسْ ا أَ مَ 

رِ مَ حْ األَ ي بِ اهِ لطَِّخ ِشفَ أُ وَ 

ةٍ وَ لْ حُ يفٍ رِ ةَ لَ فْ َح طِ بِ صْ أُ نْ أَ نْ كِ لَ 

رٍ ـــهْ ـي ظُ ــفِ حُ رَ ـــسْ ـتَ 

سِ مْ الشَّ كَ ةً لَ ادِ عَ حَ بِ صْ أُ نْ أَ 

رِ طْ ــالعِ ـَـ ك  ةً ـيـَ افِ ــصَ وَ 

.1رِ ـــكَ ــالسُّ ــكَ ةً بَ ــــيِّ طَ وَ 

.114-113، ص ص 2007، 1زهرة بلعاليا، ما مل أقله لك، منشورات أرتيستيك، اجلزائر، ط-1
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نظرة خارجية تعين بذلك  املرأة¦�ń¤�ǂǜǼȇ�¾¦±�ƢǷ�Äǀǳ¦�ƢȀǠǸƬĐ�ƢȀǘƼǇ�Ǻǟ�̈ǂǟƢǌǳتعّرب 

يف بالدي، ''مجاهلا الداخلي ومستواها  واكتشافاعتبار ما حتمله يف داخلها حماصرة جسديًا دون 

التجميلية لتكون مجيلة بنظر تعين بذلك يكفي وضع املساحيق '' يكفي أن أصبغ وجهي كجدار

�°�ƨǴǨǘǯ�ÀȂǰƫ�ÀƘƥÂ�ƢȀǠǸƬĐ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȇƢǨǯ�Ǯ ǳ̄�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦Â�ƢȀǠǸƬů�ƪ ǨǛÂ�ƢĔ¢�ƢǼǳ�ÂƾƦƫ��̈ȂǴƷ�Ǧ ȇ

�ƢȀǠǸƬĐ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ȆȀǧ�®ÂƾŰ�ĿƢǬƯ�ÃȂƬǈǷ�©¦̄�śǼȈǠǳ¦�ƨǔǸǤǷ�ƨǠȈǘŭ¦�̈¢ǂŭ¦�ƢǿƾǐǬǳ�Ǧ ȇǂǳ¦�ƨǸǴǯ

  .الربيئة اليت ال تثور

جتري كتابة النصوص الشعرية اليت تعتمد على لغة اجلسد فاختارت الشاعرات اجلزائريات 

اليت ترتكز عليها للتنفيس وتعترب اجلسد والرمز أو الداللة املفتوحة الشعرية بلغة اجلسد أرضيتها الكتابة 

�Ŗǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�©Ƣǟ¦ƾƥȍ¦�ÀȂǰƫ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȀŪ¦�ǺǷ�ƢǷ¢��ƢēƢǻȂǼǰǷÂ�ƢēƢƫȂƦǰǷ�Ǻǟ�¬ȂƦǴǳ�ƢǿƾǸƬǠƫ�Ŗǳ¦

  .تعتمد على اجلسد للشاعر اجلزائري املعاصر

تلفة وتنوعت بني الغربة واملرأة إن الكتابات الشعرية الرجالية اليت تذكر اجلسد هي مواضيع خم

  .واملوت

فيستقل الشاعر يف جتربته الشعرية مجالية اجلسد فحّمل هذا املصطلح مهمات أخرى حتمل 

�Ǿƥ�Äǀǳ¦�ȆƳ°ƢŬ¦�ǲǰȈŮ¦�ƾǈŪ¦�ǲǠŸÂ�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ǾƫƢǫƢǗ�Ƣđ�ǺƸǌȈǳ�̈®ƾǠƬǷ�ƨȈǨȈǛÂÂ�ƨȈǴȇÂƘƫ�©ȏȏ®

  .يتم جذب انتباه املتلقي أو القارئ

ألخضر فلوس خمتلف أجزاء اجلسد الذي أصبح مرهونًا بذكر وطنه بالده سلم الشاعر ا

  :فيقول

داً الَ ى بِ مَّ ــَـ سئاً يُ ـــيـْ َـ ش نَّ ا إِ ــمَّ هَ ـُـ ث

وحِ ُذِن الرُّ ي أُ ِد فِ يْ القَ ةِ لَ سِ لْ سِ عَ قَ وَ هُ لَ 

لِ هْ ي الكَ مِ سْ ى جِ لَ ٍر عَ بْ قَـ ارِ جَ حْ أَ ض كَ عْ ئاً بَـ يْ شَ 
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داً الَ ــــا بِ هَ ـــيْ ــي إلَ ـــآتِ نَ ـــيْ أَ نْ ــِـ م

ارِ مَ ي القِ ا فِ هَ ْقٍد لَ نَـ ةِ عَ طْ قِ رِ آخِ لَ ثْ ي مِ نِ رُ ذِّ بَ تُـ 

  يــمِ دَ ي وَ ي َدمِ ـــفِ ةٌ وسَ مُ ـــغْ مَ نٌ آذِ مَ 

ئْ كِ تِ مُ وحِ الرُّ ةِ مَ يْ ى غَ لَ عَ يّ وِ غَ ٌن لُ ائِ كَ 

يهِ ى التِّ لَ ي إِ نِ يْ بَـ ي وَ نِ يْ بَـ ونَ رُّ مُ يَ 

1...مُ وْ قَـ مَ ثُ 

�ƨǯǂƷ�Ʈ البالغيةاختار الشاعر الكتابة باللغة  ǠƦƬǳ�ƾǈŪƢƥ�ƢȀǴǏÂ�ƨǨưǰŭ¦�ƨƥ°ƢĐ¦ شعرية مجالية

، يبدو وكأن الشاعر أراد ''جسمي الكهل متكئ'' ''أذن الروح''يظهرها يف ذكر أجزاء اجلسد اجلسم 

  .الكشف عن شخصيته وطريقة رؤيته هلذا اجلانب

بلغة اجلسد ألنه ميثل اللغة املتحركة واملتصورة وكشف أوىل الشاعر عبد اهللا العشي موضوعه 

  :منط العالقة اليت جتمعه بوطنه يقول

دُ مَ األَ عَ سِّ تَ يَ ي لِ دِ سَ ى جَ لَ ي عَ ُمرِّ 

ةً ــحَ نِ ـــجْ أَ ارُ ـمَ ــاألقْ رَ ــيـصِ تَ وَ 

....

  ...يتِ رَ اكِ ذَ لَ وْ حَ بُ اكِ وَ الكَ عَ سِ تَّ تَ لِ 

ينَ قِ اشِ العَ اقَ نَ عْ أَ زَّ هُ 

  يدِ ي يَ فِ طَ اقَ سَ تَ رٌ مَ قَ 

��ǂƟ¦ǄŪ¦��Ǯ¶ا - 1 ȈƬǈȈƫ°¢�©¦°ȂǌǼǷ��Ãǂƻȋ¦�°ƢĔȋ¦��² ȂǴǧ�ǂǔƻȋ1 ،2007 61-60، ص ص.
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1.ياوِ مَ السَّ مُ لُ الحُ هِ قِ زْ رِ نْ مِ تْ طَ اقَ سَ تَ وَ 

  :''من وراء املاء''ويف قصيدة أخرى له امسها 

  ...ةافَ رَ الخُ نِ دُ مُ نْ ُت مِ ئْ ا جِ نَ أَ 

  يـامِ نَ صْ أَ امِ ــــَـ طــحُ الً بِ قَ ُمثْـ 

دِ بَّ عَ المُ قِ ـــاشِ ــعَ لْ ي لِ ـــحِ تَ فْ تَـ فَـ 

...اءِ المَ اءِ رَ وَ نْ مِ 

دْ دَ ـــبَ داً دَ ـــبِ 

كِ رَ دْ ي صَ حِ تَ فْ تَـ لْ فَـ 

دِ هَ جْ المُ قِ اشِ ــعَ لْ لِ 

ةِ يعَ جِ الفَ دِ سَ جَ نْ مِ تُ جْ رَ خَ 

  ياتِ ذَ نْ مِ ودُ عُ أَ 

2.يـــــاتِ ى ذَ ـــلَ إِ 

عمد الشاعر استثمار اجلسد بوصفه هوية خاصة من خالل لغة شعرية تربط وجينالوجيته 

التشكيل يف حديثه عن رغبته برؤية وطنه يف أمان ومودة وتظهر يف حيمل املتخّيل املرغوب ببالغة 

وكأنه يرسم وطنه أنه أرض جسده يف الفضاء حبيث ) ُمري على جسدي ليتسع األمد(مصطلحاته 

يتخّيل نفسه ووطنه واألقمار والقمر والكواكب ويعانق أرضه بالده كعاشقني والعناق خيص اجلسد 

  .حقق من زرقة احللم السماويويذكر حلمه أنه لو يسقط أو يت

.43-41، ص ص 2007عبد اهللا العشي، ديوان مقام البوح، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1
.49-48، ص ص  املرجع نفسه - 2
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والشوق ويتمىن لو تفتح أما يف القصيدة الثانية ميّهد الشاعر لعودته إىل وطنه بعد جهد الغربة 

صدرها عند عودته من الغربة وهي صورة شبيهة بالعناق عند التقاء األحبة بعد طول الغياب،  ويتمىن 

وكأنه روح خيرج من جسد قد '' خرجت من جسد الفجيعة'': أيضًا مواساته ليحكي مغامراته يف قوله

داخل املتخيل الشعري وكأنه الشاعر بتمثيله اجلسدي مات ويدخل إىل ذات حّية، يكشف عنها 

  .يتحرر ويولد من جديد

يف صياغة شعرية أخرى للشاعر رياض بن يوسف حيث أفاض يف لغة اجلسد يف قصيدته 

  :يقول'' اللذة''

  ه؟ارَ رَ القَ ...كِ امِ دَ أقْ ُسلسِ نْ مِ 

  ه؟ارَ بَّ الجَ ...كِ اتِ اقَ ذَ مَ لُ ذِ تَ سْ يَ وَ 

  ةيَ آنِ ارٍ وَ ـــسْ أَ نَ ـــيْ بَـ 

...مْ رَّ جَ مُ رِ اعِ ى شَ وَ سِ 

  ...ةيَ دِ جَ بْ ان األَ سَ لَ طيْـ بَ كِ دُ فِ صْ يَ 

نِ وْ ى الكَ ــــلَ إِ كِ ـــفُ زُّ يَـ لِ 

  ...ةدَ ـــــيــصِ قَ 

1م؟؟دَ العَ سُ رِ تَ فْ تَـ 

يقدم الشاعر اجلسد عرب صور جزئية جيمع احلواس واألعضاء مجعًا ليجعل منه موضوعاً 

�Ǻǰǳ�ƾȇƾŢ�ÀÂ®�ÄȂưǻȋ¦�ƾǈŪ¦�Ǻǟ�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�¿ËǂĐ¦�ĿƢǬưǳ¦�ǆ ƳƢǿ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǂǈǰȇ�Â¢�Ǯ ȀƬǼȇ

.29، ص 2005األمواج للنشر، رياض بن يوسف، ديوان على مشارف القصوى، اجلزائر، دار -1
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شاعر جمّرم ليزفك إىل''بعالمات ورموز وهو يقّر يف قصيدته بأنه يتجاوز احلدود ويقّر ُجبرمه يف مقطع 

  .ولعله يعين بذلك أنه أخرج قصيدته للعامل'' الكون قصيدة

�ǺǷǄǳ¦�°ÂǂǷ�ȄǴǟ�ƾǿƢǋ�ƾǈƳ��ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢȈū¦�ǾƬǰĔ¢�Äǀǳ¦�ƾǈŪ¦�Ä®¦ȂƳ�ÀƢǸȈǴǇ�ǂǟƢǌǳ¦�ǶǇǂȇ

:، يقول''الكرسي املتحرك''يف عنوان 

رْ ـــسَ كَ انْ ى فَ نَ حَ نْ اِ 

نِ يْ تَـ رَ مَ هُ بَّ ا رَ عَ دَ وَ 

رْ فَ كَ فَ بْ جِ تَ سْ يَ مْ لَ وَ 

هِ لِ زِ نْ مَ بَ رْ قُـ سٌ الِ ا جَ ذَ وَ هُ 

كْ رِّ حَ تَ ــالمُ هِ يِّ سِ رْ ـــكُ قَ وْ فَـ 

ابَ بَ الذُّ وَ هِ انِ يرَ جِ اءَ نَ بْـ أَ دُ رُ طْ يَ 

هِ عِ ابِ صَ أَ بِ هُ تَ يَ حْ لِ طُ شِ مْ يَ وَ 

  ة أَ رَ مْ اِ هُ بَ رْ قُـ تْ رَ بَـ ا عَ مَ لَّ كُ 

1.اهَ ـــيـفِ رَ ـَـ ظـنَّ ــال قُ ــقِّ دَ يُ 

اعتمدها الشاعر يف قصيدته واليت  يقدم اجلسد ببعده الكلي يبدو لنا من خالل لغة بسيطة 

رسم صورة اجلسد لشيخ مقعد على الكرسي املتحرك لداللة عجز املشي ويقّدم وصف بعض 

: هي صورة متحركة وكذلك صورة متحركة جلسد آخر'' وميشك حليته بأصابعه'': التفاصيل يذكر

يدقق ''ثوي كلي وكذلك أجزاء من اجلسد كالعينني ، وصف وضع اجلسد األن''كلما مرت قربه امرأة''

  .''النظر فيها

.125، ص 2009سليمان جوادي، قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضاً، منشورات أرتيستيك، ط -1
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عرب تفاصيل دقيقة بسيطة يرسم لنا الشاعر صورة متحركة للجسد لوصف منوذج من مناذج 

ǞǸƬĐ¦.

�¦ȂǼƦƫÂ�ǶēƢǟ¦ƾƥ¤�Ŀ�Ä°ǂƸƬǳ¦�Ǫǧȋ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǶȀƬƥǂš �¾Ȑƻ�ǺǷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǂȀǜȇ

يف  متجددةƢǧ¡�ƶƬǧ�¦ǀǯÂ�ǶēƢƦǣ°�ƢŮȐƻ�ǺǷ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǂȀǛ¢�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�ƨǴ¼�اجلسد اجلسم البشري وسي

  .لغة شعرية واعية
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  :الموت -سادسا

مبرور الزمن يتغري واقع اإلنسان من مرحلة إىل أخرى فيدخل يف صراع نفسي إثر هذه التغريات 

الوقوف والبكاء على اليت قد ال يستحملها اإلنسان فقام الشاعر القدمي يف قصائده بإظهار صراعه ب

فمن أبرز القضايا اليت . األطالل والرثاء لرفضه وضعه الذي يعيشه كاالفرتاق عن األحبة أو املوت

شغلت فكر اإلنسان هي املوت، وهي انفصال الروح كامًال عن اجلسد، جاء يف تاج العروس التعريف 

.1»املوت واملْوتاُن ضد احلياة:ماَت ميُوُت، َمْوتَا وَماَت َميَاُت وماَت َميَْيتُ  «: اللغوي لكلمة املوت

مرة، احلياة 145مرة، كما وردت لفظة احلياة  145وردت لفظة املوت يف القرآن الكرمي 

.2﴾ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ ﴿: عكس املوت

عما من شأنه أن يكون حيًّا وقيل املوت هو عدم احلياة  «: واملوت من زاوية فلسفية تعترب

ƨǰǴŭ¦Â�¿ƾǠǳ¦�ǲƥƢǬƫ�̈ƢȈū¦�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ǲƥƢǬƬǳ¦Â��̈ƢȈū¦�ƾǓÂ�̈ƢȈū¦�ƨȇƢĔ«3 . ال مفر وهروب من املصري

احملتوم هي قضية شغلت الشعراء يف نصوصهم وعلى أوجه خمتلفة بالرضا بالقضاء والقدر واالستسالم 

  .اللنهاية احملتومة اليت ال فكاك منه

�ǺǷ�ÅƢǧȂǳƘǷ�ÅƢƸǴǘǐǷ�ǶŮ�ƨƦǈǼǳƢƥ�©Ȃŭ¦�ƶǴǘǐǷ�ÀƢǯ�Ǿź°Ƣƫ�Őǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ

كان املوت الثمن الذي جيب دفعه . بداية الفرتة االستعمارية واالستشهاد يف سبيل اهللا والعيش أحرار

�µ ÂǂǨǷ�ǞǓÂ�Ǿǻȋ��̈ƾȈĐ¦�̈°Ȃưǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢŮƢƳ°�®ƢȀǌƬǇ¦�ƾǼǟ�®ǂǣǄƫ�̈ȂǈǼǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ��ǾƬȀƳ¦ȂǷ�ǾȈǴǟ

صائد هذه الفرتة تعزز وتفتخر باملوت لشعب ال يأبه للموت من أجل ترابه، بّنيٌ أن يتميز فوردت ق

...املعجم الشعري يف هذه الفرتة مبصطلحات دالة على املوت والفناء والدموع والبكاء املنايا، الضريح

، دراسة وحتقيق علي الرشدي، دار الفكر للطباعة والنشر )باب التاء(مرتضى الزبيدي، تاج العروس يف جواهر القاموس -1

.135، ص 1994، 3، مج3والتوزيع، ط

.185سورة آل عمران، اآلية -2
.44، ص 1982مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط -3
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  :كتب مفدي زكريا

!!يداً هِ وَت شَ مُ يَ نْ أَ نَّى بِ مَ تَ وَ َحى زَبَاناً ضْ ِد أَ الَ ي البِ فِ نْ مَ ُكلّ 

1!!يدَ دِ جْ التَّ وَ يهِ فِ ثَ عْ البَـ ُتمْ نْ كُ بٍ عْ اُن شَ بَ رْ ـقُ اقِ ـفَ ا رِ ـــيَ مْ تُ نْـ أَ 

�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷÂ. إن فكرة املوت يف فرتة االستعمار هي شهادة يريد أن يناهلا كل جزائري

�Ãǂƻ¢�ÅƢƯ¦ƾƷ¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�³ Ƣǟ�ȆǓƢŭ¦ مؤملة واليت انعكست بطبيعة احلال على النصوص األدبية

والشعرية، فوردت مفردات القتل والذبح والدم بكثرة يف معامجها الشعرية، مصطلحات تعكس احلزن 

واخليبة غربة بكاء وتشاؤم نتيجة لظروف مّرت على هذا الشعب الذي عاش فرتة االستعمار واليت 

الشهداء وارتقاب حياة أفضل من دون املوت، واهتزت هذه انتهت باحلرية مثنها موت آالف من 

احلقيقة وانعكس جمراها واكتشاف حقيقة مفزعة هلذه األزمة األخوية وظهور بوادر اخلوف واإلرهاب 

ȆǴƻ¦®�̧¦ǂǏÂ�ȆǠǸƬĐ¦.

.الشعراء إىل رثاء هذه احملنة فجعلوا املوت موضوعاً لنصوصهم جلأ

  :''لىجتَ ''ذكر فيها املوت بطريقة صوفية ته ييدّون الشاعر عثمان لوصيف يف قصيد

اءِ وِط الضِّيَ يُ ي خُ ٌد فِ اعِ صَ 

وحِ الرُّ ةَ لَ ا ُشعْ يَ 

  ىوَ الهَ ةُ هَ لَ إَ تِ نْ أَ 

فُ وِّ صَ ــتَ ُق المُ اشِ ا العَ نَ أَ وَ 

اتِ ارَ دَ المَ لَّ ــكُ تُ ـْـ قانَ ــعَ 

.145، اللهب املقدس، ص  مفدي زكريا - 1
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  اايَ رَ المَ لُّ ـكُ وَ وقِ رُ البُـ لَّ كُ 

ايَ هَ تَـ نْ مُ نْ عَ شُ تِّ فَـ أُ 

1.يتِ رَ دْ سَ نْ ُش عَ تِّ فَـ أُ 

اختار الشاعر الطريقة الصوفية هي الطريق املؤمنة هلذه الظاهرة احلتمية وهو مطمئن هلذه 

  .وكأنه يريد أن يتخلص من مهوم هذه املأساة'' أفتش عن منتهاي'': النهاية ومرحّباً هلذا املوت

¦ȂƸƬǧ�ƨǼȇǄƷ�̈ǂȇǂǷ�ǞƟƢǫÂ�³ Ƣǟ�ÇǞǸƬĐ�řȇǂǌǠǳ¦�ǲȈŪ¦�ƾƟƢǐǫ�©±ǂƥ  بقصائدهم باب املوت

.بلغتهم الشعرية متنّوعة الرؤى لعّلهم يف ذلك البتغاء تغّري احلاضر باملوت لوجهة املستقبل

�ǶȀȈǟȂǳ�ǶēƢǟ¦ƾƥ¤�ǲËƴǇ�Ŀ�©Ȃŭ¦�Ǻǟ�ƾƟƢǐǫ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢǼǳ�¿ƾǬȇ العميق بعنصر

  .املوت وليكسبوا نصوصهم امليزة لداللته الوظيفية

  :فيقول'' الربزخ والسكني''ادي من منطلق صويف قصيدته يكتب الشاعر عبد اهللا مح

اقِ نَ عْ ى األَ لَ ٌد إِ تَ مْ ُل مُ حْ الوَ وَ هُ 

يمٌ قِ تَ سْ اٌط مُ رَ صِ وَ 

!!ينِ كِ السِّ ةِ غَ لُ نْ مِ دُّ حَ أَ وَ ةِ رَ عْ الشَّ نَ ّق مِ دَ أَ 

؟ المَ نَ يْ أَ  (...)فرُّ

اءٌ وَ هَ ُكمْ وقَ ا فَ مَ فَ 

اءٌ وَ هَ مْ كُ تَ حْ ا تَ مَ وَ 

.47، ص 1997عثمان لوصيف، براءة، دار هومة، اجلزائر، ط -1
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ءِ دْ ــبـَ ال ةَ بَ ــاقِ ــــعَ 

(...)ينِ كِ السِّ ةَ مَ اتِ خَ وَ 

الْ يَ ي خَ اٌل فِ يَ خَ 

الْ يَ ي خَ ؤاٌل فِ سُ 

1 !  ؟؟(...)  اءْ مَ ي عَ اٌل فِ يَ خَ 

ينتقل الشاعر مباشرة إىل حياة ما بعد املوت هي الربزخ ليوم احلساب يف مفردات اقتبسها من 

أدق من الشعرة وهو يتكلم على الصراط هو ، ومن احلديث ''صراط مستقيم''القرآن الكرمي، فيذكر 

الطريق نصبه اهللا يف جهنم يصل من خالله عباده الصاحلني لعّل الشاعر يريد أن يأخذ القارئ إىل 

  .مشهد ديين صويف من خالل كتابته بلغة شعرية قدمية ولكن بصيغة جديدة

الواقع مع املوت أو ويسرتسل الشاعر يف السرد الصور ويصف هذه احلياة الثانية ويذكر صلة 

���Ȇǿ�ǾǼǗÂ� ƢǼƥ¢�Ƣđ�©ȂŻ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ȆǿÂ''وأحّد من لغة السكني'': سبب املوت فيقول

ما فوقكم هواء وما حتتكم ''؟، (...)أين املفر '': ، ويذكر يف مقطع قائالً ''لغة السكني''السكني 

تدل على الضياع على املصري ، استعمل الشاعر عبارات ''سؤال يف خيال، خيال يف عماء'' ''هواء

اجلماعي احملتوم عن اليأس، وجّرب االجتاه الصويف يف هذه القصيدة والصوفية ه و االنعزال عن 

اجلمالة والتوحد والتأمل إال أن الشاعر أشرك معه يف جتربته اليت يبثها جمتمعه الذي يشاركه املصري 

  .نفسه

وبالغربة عن وطنه رتعة باألمل واحلسرة ّمحل الشاعر يوسف شقرة قصيدته عناصر شخصية امل

  :ويسعى إىل إظهار جتربته النفسية املنهكة فيقول

.134-133، ص ص 2002، 1عبد اهللا محادي، الربزخ والسكني، دار هومة، ط: ينظر - 1
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داً ارِ حاً شَ امِ جً وناً نُ جُ نَّ أَ وْ لَ 

كَ يْ لَ ي إِ ينِ نِ حَ لَ ثْ مِ 

  يدِ الَ بِ ي أيْ ادِ نَ أُ 

رْ ــائِ زَ ا جَ يَ كِ بُّ حِ أُ 

يلْ ـتِ ا القَ ـــنَ أَ تُ نْ كُ 

1.ةيَ حِ ضَّ ـــال تُ نْ كُ وَ 

اختصر الشاعر شوقه لبالده فرسم عالقة جتمعه مع وطنه وحّددها يف هيمنة املوت على 

الشاعر رمبا لوضع الصورة اليت يريدها وتناسبه يف موضوع عالقته فضائع الشعري، هو منهج اختذه 

  .بوطنه وهيمنته للموت يف القصيدة

يكتب '' الكالمنفحات لفتوحات ''ويف قصيدة أخرى للشاعر يوسف شقرة من ديوان 

الشاعر معتمدًا على مستويني الداليل والنفسي وتفعيل مورد احلزن الذي ميثل املوت هي خط النهاية 

  :للحياة أي يعين آخر املراحل يقول

نِ يْ عَ نْ مِ نَ زْ ي الحُ نِ جْ أَ وَ 

  اهَ ـنُ كُ سْ ــيَ لِ يْ اللَّ ادِ وَ ـــَـ س

بِ لْ قَـ نْ مِ تَ وْ ي المَ نِ جْ أَ وَ 

.63-62، ص ص 2007يوسف شقرة، مدارات، دار احلكمة، اجلزائر، -1
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وجُ زُ ـمْ مَ بَ عْ ي الرُّ مِ حْ يَ 

تُ عْ ـضِ دْ قَ رِ حْ ي البَ ا فِ ذَ لِ 

1.تُ ئْ جِ دْ ــــقَ ومَ ْـ يـَ ال هُ نـْ مِ وَ 

تزداد مأساة الشاعر على حزنه وضياعه فيجين املوت هي احلتمية اليت يوظفها الشاعر لتكتمل 

الليل أجين احلزن، '':صورته اليت يتكلم عنها وعن روحه جرّاء اإلحداث مستعينًا بالصور االستعارية

لذا يف البحر قد ضعت، '':لينهي مرحلة ما، ولعله يريد أن يذكر بداية جديدة يف مقطع'' يسكنها

، يشكل الشاعر صورًا وأفكارًا بدالالت عميقة بقدرات رمزية خالية للمتلقي ''ومنه اليوم قد جئت

  .هواجس لتحديد الرؤية على أساس التجديد

يف نصوصهم احلديثة برموز متثل قصص وأساطري لإلفصاح  بلغة إحيائية متطّورة يعّرب الشعراء

:عن الرؤيا الشعرية املتجددة وللتنويع يف طريقة التحرير عن املوت، يقول فاتح عالق

مِ دَّ ـــــاُن المَ ا زَ ذَ هَ 

يلَ ــِـ ابُتُل هَ قْ ابِيُل يَـ قَ 

وسْ وُ ُل الَ تُ قْ يَـ يبُ ودِ أُ 

ِجبْ تَ ـــاحْ ِة وَ نَّ ــَـ الج لىَ إِ بِ رَ اهْ فَ 

بِ لْ القَ بَّةِ ى حَ لَ طَّ عَ ُت حَ وْ المَ وَ هُ 

  اُهنَ نْ ًة مِ ـــنَ عْ طَ رْ ظِ تَ نْـ اِ 

اكَ ُهنَ نْ مِ ةً نَ عْ طَ رْ ظُ انْ وَ 

.65، ص 2005، 1يوسف شقرة، نفحات لفتوحات الكالم، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، عنابة، ط-1
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ِقبْ تَ ارْ فَ اآلنَ كَ تَ اصَ صَ رَ قْ لِ طْ أَ 

اكَ رَ ــــَـ ي الً الَ اتِ قَ 

  ةايَ دَ لبِ ا لِ نَ بُـ حَ سْ ُض تَ رْ األَ يَ هِ 

تِ وْ ى المَ لَ عَ يَّ حَ فَ 

1.تِ وْ ى المَ لَ يَّ عَ حَ 

�ǂǟǀǳ¦Â�» ȂŬ¦Â�ǶǴǜǳ¦�ƨǳƢƷ�ƨȇ±Ƣů�°ȂǏ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�°ËȂǐȇ�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲȈǴǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ

من األقرباء ومن املوت العبث، يستحضر مشهدا قدميا وقاربه إىل أحداث الواقعية ويوظف أسطورة 

đ�ËŐǠȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǨǛȂȇ�©Ȃŭ¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ŚǗƢǇ¢Â�ǎ ǐǫ�Ȇǿ�² ÂÂȏ�ǽƢƥ¢�ǲƬǬȇ�Äǀǳ¦�Ƥ ȇ®Â¢ ا على

الفاجعة اليت عّمت وطنه من جهة، وكذلك يسعى إىل رفع املستوى الثقايف للمتلقي من جهة ثانية 

باستعماله األساطري والقصص تذكر املوت برموز، ويف نفس السياق لعل الشاعر يريد أن يوّضح أّن 

ƾȇƾƳ�ǺǷ�ǲǷȋ¦�¶ȂȈƻ�Ʈ ǠƦȇÂ�Ƣđ�ËǂŻ�À¢�ǾǼǗÂ�ȄǴǟ�ƾƥ�ȏ�ÀƢǯ�̈ƢǻƢǠŭ¦Â�ŔǨǳ¦�ǽǀǿ :'' هي األرض

، إذا كان املوت مثن بداية جديدة خالية من ''حّي على املوت'': ويستسلم للموت'' تسحبنا للبداية

  .الشكوك والذعر

  :''حتمل قلبك''رامزة يف قصيدة  سرديةجسد الشاعر األخضر فلوس إبداعه الشعري بلغة 

اءَ ضَ يْ بَـ تٍ ي ُنكَ فِ 

  ...ادَ الَ بِ اقُ تَ شْ ـــتَ 

...تِ مْ ي صَ فِ كَ الُ تَ غْ ا تَـ هَ قُ انِ عَ تُـ ينَ حِ 

!اكَ ــسَ ــنْ تَـ 

.61-60-59، ص ص 2001فاتح عالق، آيات من كتاب السهو، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، -1



  مضامين الشعر الجديد............................................................الفصل الثالث

213

تِ وْ المَ نَ يْ بَـ وَ ...تِ وْ المَ نَ يْ بَـ 

قِ اشِ العَ نَ زْ حُ رْ سِّ فَ 

تِ وْ الصَّ نَ يْ بَـ وَ تِ مْ الصَّ نَ يْ بَـ 

1!!اكَ ــيَ ؤْ ْر رُ ــــسِّ فَ 

تشتاق '': بلغة خيالية رمزية اختار الشاعر أن يبدع يف قصيدته اليت تعكس أحواله فيقول

حيكي الشاعر عن الغدر من القريب الذي تعانقه ويفتح '' بالدا، حني تعانقها تغتالك يف صمت

لعل الشاعر يريد أن يرسم حقال يكشف '' وبني املوت... بني املوت'': تأويالت عديدة عن املوت

ƨȇǄǷ°�ƨȇ°ƢǰƬƥ¦�ƨǤǴƥ�Ƣđ�¬ȂƦǳ¦�ƾȇǂȇ�Ŗǳ¦�ǾƬȈǨǴƻ�ǾǳȐƻ�ǺǷ.

  :يف قصيدته اليت حتكي معاناته حىت املوت'' شور بوكلوةعا''عن واقع حزين ينشد الشاعر 

...رِ مْ الجَ قَ وْ فَـ بُ لَّ قَ تَـ ي أَ دِ حْ وَ 

رْ ـخَّ ـبَ تَ يَـ   ...يــلِ ــغْ ـي يَ ــمِ دَ وَ 

انُ زَ ــــــاألحْ هُ رُ ــصِ عْ ي تَـ بِ لْ قَـ 

  ...اـنَ هُ بُّ ي الحُ نِ تـُلُ قْ ي يَـ دِ حْ وَ 

يداً ـهِ َـ ي شــبِ لْ ــقَ ــِـ ب وتُ ــمُ يَ وَ 

2.انُ رَ ـــيــه النِّ ـُـــ قرِ ـحْ ـتَ 

يقصد بذلك '' وحدي أتقلب فوق اجلمر، دمي يغلي'': حيكي الشاعر معاناته يف غربته بصور

وحدي يقتلين '': ويؤكد غربته عن وطنه'' قليب تعصره األحزان'': النار أو الواقع املشتعل يف وطنه يقول

1-¶��ǂƟ¦ǄŪ¦��Ǯ ȈƬǈȈƫ°¢�©¦°ȂǌǼǷ��Ãǂƻȋ¦�°ƢĔȋ¦��² ȂǴǧ�ǂǔƻȋ¦1 ،2007 87-86، ص ص.
.83عاشور بوكلوة، شفاعات، ص -2
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اً، يعترب نفسه شهيد لوعته عن وطنه ويبقى بلوعته عن وطنه حىت ميوت قلبه شهيد'' ...احلب هنا

.بدالالت يكّررها ليؤكد حسرته ومعاناته عن وطنه البعيد

يستهلك الشاعر سليمان جوادي مفردات دالة على املوت وهلا دالالت أخرى تصف الواقع 

:املهلك من مجيع نواحيه فيخاطب قائالً 

اعُ ــَـ يــضَّ ـــــال وُع وُ ـُـ الج

اءِ يَ ـــشْ األَ وَ اءِ يَ حْ ة األَ بَ رْ غُ وَ 

احِ بَ شْ األَ اِت وَ وَ مْ األَ ةُ طَ لْ سُ وَ 

بْ رَ ــعَ لْ ماً لِ وْ الذُل دَ 

بْ رَ لعَ ماً لِ وْ ُل دَ هْ الجَ 

بْ رَ ــماً للعَ وْ ُر دَ قْ الفَ 

  يتِ ينَ دِ ا مَ يَ ارَ وَ األنْـ ئِ فِ طْ تُ الَ 

1.ارَ وَ ْـ األن ئِ فِ طْ تُ الَ 

العريب وما مرت به من أحداث يظهر الشاعر توتره يف دالالت اعتمدها عن قصة الوطن 

ويبدو لنا أن الشاعر يُظهر '' اجلوع والضياع وغربة األحياء'': ويعرب عن قلقه وحالة اغرتابه يف ذكره

هو السلطة مقارنة بالذل واجلهل والفقر للعرب،  أن حىت األحياء هم غرباء وأن املوت يف هذه اآلونة

 لزمن املستقبل والذي يتوقع مستقبل مشرق يف مقطع باملقابل ميثل الشاعر هاجسه يف بنائه الداليل

  .الناهية األمرمستعمالً صيغ '' ال تطفئ األنوار يا مدينيت ال تطفئ األنوار''

.96سليمان جوادي، يوميات متسكع، خمطوط، ص -1
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�ƨǳ¦ƾǟ�¾ȂǬƬǧ��ǂƻȉ¦�ǞǷ�Ƣđ°Ƣšتناول  �ƨƴȈƬǻ�ļƘȇ�Äǀǳ¦�©Ȃŭ¦�ƢǿƾƟƢǐǫ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ȅưǻȋ¦

  :عساسلة

هُ ــتُ مْ ــصَ رِ ــْـ حلبَ لِ 

هُ ــتُ وْ ـــي صَ بِ لْ قَ لِ وَ 

عِ ابِ ـــصَ لألَ ارُ النَّ وَ 

  اَـ هسَّ حِ تْ بَ بَّ ي سَ تِ الَّ 

  اهَ ــَـ يـــعْ وَ تْ دَ ـــقَ ـفَ 

تَ وْ المَ مُ اوِ قَ ي تُـ تِ ي الَ اجِ حَ األَ 

  ةطَّ خُ دَ عْ بَـ ... ةوَ طْ خُ دَ عْ بَـ ... ةصَّ قِ دَ عْ عاً بَـ مَ وتُ مُ نَ سَ ليِ الَ قَ 

  ةاِذبَ كَ يدٌ اعِ وَ ْت مَ انَ ا كَ هَ لُّ كُ 

قٌ اشِ عَ هُ نَّ قاً إِ حَ 

1.نُ ائِ خَ ...ئعُ اِ رَ 

'' النار لألصابع حسها''و'' للبحر صمته ولقليب صوته'': تورد الشاعرة عدالة صورًا يف نصها

�®ǂǈƬǧ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ń¤�ƢȀǟ¦ǂǏ�ƾǯƚƫÂ�ƢȀǟƢƳÂ¢�®ǂǈƫ�ƢĔƘǯÂ''تعلن عن '' للبحر صمته ولقليب صوته

�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ǽƢǌţ�ȏ�Äǀǳ¦�©Ȃŭ¦�¿ÂƢǬƫ�ƢĔ¢�ǎ ǐǫ�Ŀ�̈ƢǻƢǠǷĿ�Ǯ ǳǀƥ�Ǧ ǌǰƬǧ��ƢȀƦȈƦƷ :'' قال

وُتصدم بواقع وحقيقة مرّة خيانة حبيبها الرائع الذي من '' بعد خطوة... بعد قصة... سنموت معاً 

  .أجله تستسلم للموت

�ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ǂǏ¦Ȃǻ�ƨȇ®Ƣǻ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ǧ Ȉǔƫ''يف تعبريها عن صراع وطين فتقول'' ملسة مجالية:  

.145-143-141عدالة عساسلة، يوم إضايف للقيامة، ص ص -1
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سِّسُ ؤَ اٍء تُـ سَ لَّ مَ ُس كُ لِ جْ تَ ينَ حِ 

  ...ياآلتٍ حِ رَ فَ للْ 

  ...ياآلتِ مِ لُ لحُ لِ 

كَ تَ يَ لِ دَ وا جَ دُ وصِ يُ لِ ونَ مُ ادِ قَ مْ هُ 

..تِ وْ المَ ةَ يَ لِ دَ وا جَ حُ تَ فْ يَـ وَ 

...كِ وَ ـحْ وا صَ دُ ـلِ ـــجْ ـيَ لَ 

...كِ يَ عْ وا وَ حُ بَ ذْ يَ وَ 

.ةيَّ رِ الحُ وَ تِ وْ المَ يْ بَ طْ ى قُ لَ عَ 
1

:ƢǬǳ¦�ǂǘŬ¦�Ƣđ�°ǀŢÂ�ǾƳȂƫ�ƨǳƢǇ°�ƨȈƥƢǘŬ¦�ƢȀƬǤǳ®¿وكأن الشاعرة تريد أن تضمِّن من خالل 

وبصور خمتلفة عن ما سيجري فبدأت '' حني جتلس كل مساء، تؤسس للفرح، للحلم، هم قادمون''

باملوت وتصف أنواع الفنت اليت ختشاها يف مفردات لغوية وظفتها الشاعرة لتحمل جتربتها املوجعة، 

¦�ǂƻ¡�ňƢǈǻ¤�̧¦ǂǏ�ń¤�ƘƦǼƬƫ�ƢĔƘǯÂلذي ينتهي باملوت واليت قامت باستعراضها يف مجلها التقريرية.  

تعّد النصوص اجلزائرية يف خضم التجربة الشعرية اجلزائرية مصادر هامة تراثية وفريدة من نوعها 

ويف موضوع املوت أظهر الشعراء قوة ذلك الصراع أو الرضا باملصري احملتوم بني املوت والشاعر يف 

Ȃŭ¦�ǞǷ�Ƕđ°ƢšÂ�ǶēƢǫƢǗ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�±ǂǧ¢�ƨǰǇƢǸƬǷ�ƨȇȂǤǳ�Ƥ©�نصوص مكثفة بالصور  ǳ¦Ȃǫ�Ŀ

  .فأثروا نصوصهم

.42، ص 2006األخرى، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، عنابة، نادية نواصر، أشياء األنثى -1
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القدامى وهو قائم عليه ورّكز عليه الشعراء ) اإليقاع(منذ القدمي ارتبط الشعر باملوسيقى 

الرتباط الوزن بالقصيدة العمودية، وجعلوه املكّون األساسي للعمل الشعري وأهم عناصرها، واليت ال 

��̈ǂǸƬǈŭ¦�ƨǯǂū¦�ª ƾƸƬǈƫÂ�ƨȇ®ȂǸǠǳ¦�¨ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ǄǤǴǳ¦�Ǧ ǌǰƫ�ƢĔȋ�ǾǼǟ�¨ƾȈǐǬǳ¦�ǲǬƬǈƫ

، 1»ها املؤثرفاملوسيقى تنظم حركة الكون وتسيطر على دائرة الوجود فكل ظاهرة كونية هلا إيقاع«

والتعبري اإليقاعي يعتمد على أساليب التعبري بالتفعيالت وعددها وربطها ببعضها وفق نظام حمدد 

يقوم على التناسب والتتابع ويف الوزن وعلى الفواصل والتكرار هي ابتداعات يرتكز عليها  الشاعر 

  .ليصوغ قصائده

الشعرية غري معهودة وكذا تغّري ويف ظل التحوالت املستمرة اليت جرت يف تشكيل موسيقى 

اخلطاب الشعري الصطناع بنية إيقاعية للشعر من خالل استثمار البنية اإليقاعية القدمية والتعّمق فيها 

إن مهمة « . لتزيد من الطاقة اإلبداعية، شروطها االنسجام والتوافق بني اإليقاع الداخلي واخلارجي

ȂǬƬǳ�ƢËĔ¤�ǲƥ�Śǣ�ȏ�ȆǇǂƳ�ǶǣƢǼƫ�ª¿�اإليقاع تنظيمية أكثر مما هي ترصيعية يُ  ¦ƾƷ¤�ƢȀƟ¦°Â�ǺǷ�ȄƻȂƬ

.2»بدور التنسيق واالنسجام بني بنيات النص الشعري

من خالل اإليقاع املوسيقي للقصيدة نكشف احلالة النفسية لشاعر لذا اهتم الشعراء 

ǌǳ¦�Ƥ ǣǂȇ�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦�ǲȈǰǌƫ�Ŀ�ƨȈŷȋ¦��À±Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƕđ°Ƣš �Ŀ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ اعر يف بثه باعتماد

أساليب املوسيقى الداخلية واخلارجية كالتدوير والقافية والتداخل العروضي والتكرار اليت تدخل ضمن 

هذه األساليب والتقنيات اليت اعتمدها الشاعر اجلزائري يف الشعر وكذا يف التجربة الشعرية اجلديدة 

  .ن جند أنفسنا داخل جمال التدويرويف سياق الوزن واإليقاع واملطابقة بني الرتكيب والوز 

.11، ص 1993، 3الشعر العريب بني الثبات والتطّور، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طصابر عبد الدامي، موسيقى -1
.6، ص 2001حسن اخلريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا الشرق، بريوت، لبنان، د ط، -2
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  : التدوير -أوال

استعمل مصطلح التدوير يف جمال الفحص العروضي، والتدوير هو ما اجتمعت أحد مكّوناته 

الداخلية بكلمة بني شطرين، فيكون يف القصيدة العمودية ذات الشطرين بشق القول بني كلمة 

نظام البيت اخلليلي والتدوير . البيت الواحد الصدر وبني شطر العجز أي توزيع الكلمة بني شطري

يستدعي وزن البيت أن يكون بعض حروفه كلمة من آخر الشطر األول داخله يف وزين الشطر «

.1»الثاين

راجعنا يف أمر « : شاع مصطلح التدوير يف مؤلفات العروض احلديثة، يقول حممد بنيس

من مشارقة ومغاربة بعد أن عجزنا عن العثور مصطلح التدوير إىل باحثني مقتدرين يف علم العروض 

وقبل ظهور مصطلح التدوير استند الباحثون يف هذه العملية إىل . 2»عليه يف الكتب العربية القدمية

دَمج والذي جنده عند ابن رش
ُ
داخل وامل

ُ
: يق القريواين يف كتابه العمدةمصطلحات أخرى كامل

داخل من األبيات، ما كان قسمه متصال«
ُ
باآلخر غري منفصل منه فتجمعهما كلمة واحدة وهو  وامل

دمج أيضا وأكثر ما يقع يف العروض اخلفيف
ُ
.3»امل

وبالرجوع إىل مصطلح التدوير الذي مل يكن متداوًال عند القدماء والتعويل على مصطلح 

داخل بدال من التدوير
ُ
4.اإلدماج أو امل

د اهلامشي، ميزان الذهب أمح، نقال عن 91، ص 1986، بغداد، 1رشيد العبيدي، معجم مصطلحات العروض والقافية، ط-1

.يف صناعة شعر العرب، مؤسسة الكتب الثقافية

.89، ص 1990، دار توبقال للنشر، املغرب، 1الرومانسية، ط2حممد بنيس، الشعر العريب احلديث، بنياته واإلدماج -2
حممد حمي الدين عبد :  نقده، تحابن رشيق أبو علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه و -3

.2، ص 5احلميد، دار اجليل، ط
.25، ص 1995، 2أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، مؤسسة الكتب الثقافية، ط-4
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التفعيلة دون الكلمة وال تركيبها، يعين انشطار إّن تأثري التدوير على القصيدة العمودية ميّس 

  :التفعيلة بني البيت والبيت الذي يليه فيكون على هذا املنوال يقول أبو العالء املعري

أْرِض إالَ ِمْن هذه األْجَسادْ َخِفيْف الَوْطء َما أُظنُّ أِديَم الـ

يف الشطر الثاين ) أرض(األول يف الشطر ) الـ(تظهر الشركة بني الشطر األول والثاين يف كلمة 

  ".التدوير"ويسمى 

برغم عزوف الباحثني عن اعتماد مصطلح التدوير إال أنه مصطلح عروضي تالٌد وسحيق، 

�ƶǼŤ�¦ǀǯÂ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǴǳ�ǒ ƦǼǳ¦�ǂǟƢǌǴǳ�ƶȈƬƫ�ƢĔȋ�ÅƢŻƾǫ�Ƣǿ®ƢǸƬǟ¦Â�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀǿ�°ƢǰƬƥ¦�ǲǠǳÂ

  .للشاعر الطاقة يف قصيدته

ر على القصائد العمودية فقط بل واتكأ عليها رواد الشعر احلّر وشيوعه يف مل يقتصر التدوي

وخيتلف التدوير يف الشعر احلر عن الشعر العمودي ألنه يقع بني السطر . مؤلفات العروض احلديثة

والسطر الذي بعده وذلك حبكم اعتزال الشطرين وإبداله باألشطر، ومع استقاللية البيت يف شعر 

Ëǂū¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦� ƢĔƜƥ�Ǯ̈�التفعيلة من ا ǳ̄Â�ǂȇÂƾƬǳ¦�ƨȈǼǬƫ�ƪ ǌǠƬǻ¦��ƨƫÂƢǨƬŭ¦�ń¤�ƨǷƢƬǳ¦�©ƢȈƥȋ

يدله عند متام الداللة املقصودة وأن تتطابق وتنسجم مع الوقف الع روضي يعين حرية مقتضيات 

ما  العروض عكس الشعر العمودي الذي حيّتم توازي الرتكيب والداللة ومراعاة عناصر العروض، لعل

�śƥ�ÀȂůƾȇ�ǶĔƘǯÂ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�©¦̄�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�«ƢǷ®ȍ¦�ƶǴǘǐǷ�Ǧ ȈǛȂƫ�ń¤�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�śưƷƢƦǳ¦�Ǟǧ®

الشطر األول والثاين، وكما يبدو أن مصطلح التدوير الذي شاع كثريا يف الشعر احلر هو ربط أو 

التضمني توصيل بني الشطر األول  وتدويره مع الشطر الذي يليه، وعّرف التربيزي هذه التقنية ب

أن يأيت البيت ال يتم معناه «: ، ويقول أيضاً 1»هو أن تتعلق قافية البيت األول بالبيت الثاين« : وتعين

.، لذا فإن مصطلح التضمني قريب جدا من مصطلح التدوير لنفس الشروط2»إال بالذي بعده

.224، ص 2007التربيزي بن علي، الكايف يف العروض والقوايف، فخر الدين قباوة، دار الفكر املعاصر، بريوت، -1
.258نفسه، ص  رجعامل - 2
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صة اخلفيف، تظهر تقنية التدوير يف حبري الكامل واخلفيف يف القصائد العربية القدمية وخا

امتلك اخلفيف ظاهرة التدوير وأصبح لالتصال الشطري منبئا عنه مثل حبر « : يقول امحد كشك

.1»اخلفيف

ومن احلركة اإليقاعية للبحور نلمس روعة البحر اخلفيف الذي يظهر ويتمّيز يف الشعر الغنائي 

  والذي يكون وزنه فاعالتن مستفعلن فاعالتن

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن

يا خفيفاً َخفَّْت ِبه احلركاتُ : فتاح حبرهوم

.فاعالتن مستفعلن فاعالُتنْ 

:الشعر الحرّ -1

منح التدوير لشعراء احلداثة حرية اإلبداع يعوزها الشعراء وشيوع هذه التقنية لفاعليتها الشعرية 

واحلّر وكذلك لدى الشعراء مقارنة الشعر العمودي كونه مينح للشاعر كتابة نظمه بالشكل املتفاوت 

استمرار يف البحث عن حرية يتطلبها «: لدميومة اإلبداع لدى الشاعر، يقول حممد بنيس عن التدوير

.2»بناء مسكن حّر له فاعلية جتديد احليوية البنائية للنص

من مقومات الشعر احلديث هي كتابة من غري قيود القافية وال بعدد ثابت من التفعيالت 

  .ل الشعراء املنشئني الذين يتحدون الكشف الشعريويقبل التدوير وهو مي

.113، ص 1989، 1أمحد كشك، التدوير يف الشعر ودراسة يف النحو واملعىن واإليقاع، دار العلوم، القاهرة، ط-1

، ص 1990، دار توبقال للنشر، املغرب، 1، الشعر املعاصر، ط��Ƣēȏ¦ƾƥ¤Â�ǾƫƢȈǼƥ3»:حممد بنيس، الشعر العريب احلديث-2

111.
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اهتم الشاعر اجلزائري جتربته الشعرية على الوزن الذي وضع فيه مميزاته اليت ختتلف من شاعر 

  .آلخر وكذا للتنويع املوسيقي

  :استثمر الشاعر مفدي زكريا يف قصيدته العمودية املغذي اإليقاعي التدوير والذي يورده يف

ـُد َفشدَّ الِجباَل يـَْبِغي ُصُعوَداَكالكــَِليِم، َكلَّمـــَُه الَمــْجـَحاِلماً  

َلِة الــَقدْ  1َسالماً َيشُع في الُكوِف عيداً رِ َوَتساَمى َكالرُّوِح في لَيـْ

ولرمبا ) الَقْدر-¦�ÉƾĐ(استعمل الشاعر التدوير بني الشطرين األول والثاين يف كلمات واضحة 

دي زكريا أن يضفي على قصيدته ن غمة موسيقية والستعماله من البحر اخلفيف ملا له أراد الشاعر مف

هو ساطع النغم بارز املوسيقى مث إنه صاحل للحوار وميتلئ «: يقول صابر عبد الدامي. من مزايا عديدة

.2»بالروح امللحمي

كال خمتلفة بني لذا كثر التدوير يف البحر اخلفيف واختيارها لتشكيل األثر الداليل على أش

  .القصيدة العمودية واحلرة وقصيدة النثر

جتاوز الشعراء اجلزائريون يف قصائدهم قيود القصيدة العمودية يف جمال الظواهر اإليقاع ية 

  :فنستدرج منوذج التدوير يف قصيدة للشاعر األخضر فلوس

1(ƢÈ
ÊđƢÈƥ�ȄÈǴÈǟ�ÊňȂÉȈÉǟ... َِوالنَّواِفُذ َمْغَلقة يف اهلَزيج

//0/0//0/0//0/0//0// /0// /0/0//0/0

  لن  فعول فعول  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن فعو

.18، ص 2009مفدي زكريا، اللهب املقّدس، موفم للنشر، اجلزائر، -1
..118، ص 1993، 3ينظر صابر عبد الدامي، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطّور، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط-2
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تتَحرَُّك ِيف اخلُُيول...وُكْنُت َعلى َمجَْرة)2

//0// /0/0//0// /0// /0/ /0/0

ُل  فعوُل فعول  فعلنفعوُل فعولن  فعو

اِء والشََّجر العَ )3
َ
ْذبورَاِئَحُة امل

//0// /0/0//0// /0/0

فعول فعولن فعوُل فعولن

واألْغِنياُت اَحلزيَنُة ِحَني َمتُرُّ َعَلى الَبالِ )4

/0/0//0/0//0/ /0//0// /0/0/

  ف/عولن                       فعولن 

َلكوِت إىل َعْبِدهِ )5
َ
1.حاِمَلة شجِن امل

/00/ //0//0// /0//00//0

  فعو        عول                  

Ņ¦Ȃŭ¦�ǂǘǈǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨȈǧƢǬǳ¦�¾ƢǸƬǯ¦�Ŀ�ÄǂǠǌǳ¦�ǂǘǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂȇÂƾƬǳ¦�ª ƾƷ . كتب

الشاعر من حبر املتقارب وتكررت هذه التقنية يف معظم األسطر وراعى الشاعر الداللة والرتكيب على 

التفعيالت  حساب الوزن بتشكيل اجلمل اإليقاعية يف سطرين واشرتاك ثالثة أبيات األخرية يف

  .لالستقامة يف اإليقاع املوسيقي واالستعادة هي إطالة السطر الشعري وبشكل دائري

.27، ص 2002، اجلزائر، 1األخضر فلوس، مرثية الرجل الذي رأى، منشورات االختالف، ط-1
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:استثمر شاعر آخر يف جتربته اإليقاعية هو الشاعر عبد احلميد شكّيل

�ÅƢƫƢƬǋ�ÈǺÌǷÈǂÈǐÌǻ¦�
Êļ¦ȂËǴǳ¦��ÊŅƢÈȈċǴǳ¦�É� ƢÈººÈđ

//0/0//0/0//0/0//0/0

  فعولنفعولن فعولن   فعولن  

رِياُح الصَّباِح اّلِذي قدَّ من فضاِء اِحلْجرِ 

//0/0//0/0//0/0//0/0//0

فعولن  فعولنت ِفعْل فعولن  فعل

َجْلَجِل،
ُ
َما يـَبـَْقى ِمْن َغضيِض الَكالِم امل

/0//0/0/0//0/0//0/0//0/0

  لن فعولن  فاعلن  فاعلن فاعلن  فا

الُفصوِل اّلِيت أْوَجلْت َفْجَرَها يف َخِفيضْ ِمياُه الرَّبيِع ِشتاُء 

//0/0//0///0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/

  علن فاعلن  فعلن فاعلن فاعلن فاعلن  فاعلن  ف

1...املِياْه الَكِظيمْ 

//0//0/ /

  علن  فاعل ف

، ص ص 2002، 1عبد احلميد شكّيل، حتوالت فاجعة املاء، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دار هومة، اجلزائر، ط-1

79-80.
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رمبا ملزج إبداعاته ووضع  وّظف الشاعر التدوير يف قصيدته اليت حتتوي على حبرين املتقارب

العديد من التقنيات يف قصيدة واحدة ليظهر براعته يف كيفية استخدام هذه التقنيات، كما ونالحظ 

أن الشاعر يف هذه القصيدة قد راعى الرتكيب يف قصائده عكس الوزن  والقافية إال أننا نرى يف البيت 

يف السطر الذي يليه وكذا يتمم التفعيلة يف تتمم معىن الداللة " يف خفيض املياه الكظيم"األخري 

السطر الثاين من القصيدة وهي حرية أراد الشاعر استغالهلا وكذلك إلمتام اإليقاع املوسيقي بشكل 

سليم ومن حيث حيرر الشاعر قصيدته وُيشرك السطرين ويربطهما بتفعيلة واحدة، فنرى ذلك يف 

الذي هيمن عليه حبر املتدارك املتقارب " راج السنونومع"منوذج للشاعر أمحد عبد الكرمي يف ديوانه 

والكامل بشكل كبري أما البحور األخرى كالبحر الطويل واملزج واخلفيف مل يلجأ هلا الشاعر يف ديوانه 

ويورد التدوير يف قصيدته لكي حيوهلا إىل قصيدة إيقاعية مستحدثة يف قصيدته ماذا أفعل يف انتظار 

!اجلْلَجلة؟

َسَتموُت قـَْبل أن َتفَتَح الَصْدَفهْ )3َرُجٌل َعِتيق الصَّْوِت )1

///0//0/0/0////0//0///0//0///0

  متفاعلن متفاعلن متفا      متفاعلن متفاع

قـَْبَل انِْتباِه الّيامسَِني)4قَاَل يَا طََرَفهْ )2

/0//0///0/0//0//0///0//0

  متفاعلنعل مفاعلن       لن مفاعلنت

1َوَدْمَعٌة أزلّية)6وِيف ُعُيوِنك َحْسَرتانِ )5

//0//0///0//0//0//0//0///0//0

  متفعلن  فعلن متف    متفعلن فعلن متفعلن

.65أمحد عبد الكرمي، معراج السنونو، ص -1
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يظهر التدوير يف السطر األول مع السطر الثاين إال أن السطر الثاين مل يُدوَّر مع السطر 

ويف موضع آخر يف قصيدته . التدوير كذلك يف السطر الرابعالثالث أما يف السطر الثالث يعود 

  :ورد التدوير يف حبر املتدارك يقول" شجويات"

والّناُي َختْنـُُقه الَعْنَكبوت)3ملَْ يـَُعْد للَقِصيَدة طَْقُس الُقُنوتِ )1

/0//0/0//0///0/0/0//0/0//0///0/0//0/0

  علن فاعلن فعلن فاعلن فا    ن فافاعلن  فاعلن فعالت

يَا ُذهوَل الَبالَغِة يف َحْضَرة العنيِ )4َخَذلَْتِين الَكَمْنَجةُ )2

/ //0//0/0//0/0/0//0//0//0//0/0///0/0/0

  عل فعل متفعلن متفاعلن متفعل فا                    عُل  فاعلن فاعلن فا

إينِّ أُموتُ )5

//0//0/ /

  علن فعل ف

يقوم الشاعر بعملية التدوير يف قصيدته املتمثلة يف حبر املتدارك بالرغم أن حبر املتدارك أثبتت 

حصيلته ندرة استخدامه يف العصور اليت خلت إال أن الشعراء احملدثني نظموا قصائدهم على تفعيالته 

لتدوير مراعيا الداللة على حساب الوزن وكذلك ادخلوا تقنية التدوير كما وقد وظفها الشاعر يف ا

  .والتفعيلة

ينهي الشاعر بعض سطوره بأجزاء من التفعيلة ويتمها يف السطر الذي يليه رمبا ليعطي للنص 

.متاسكاً 
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  :التدوير ظاهرة موسيقية وهي ثالثة أنواع

:التدوير الجملي -2

ا ليبدأ تدويرًا آخر مع بداية وهو تدوير مجلة شعرية بأكملها وينتهي التدوير فيها بانتهائه

  .اجلملة الشعرية املوالية وهو نوع من التكامل العروضي

رجٌل من "وينهض الشاعر عاشور فين عروضيًا على حبر املتدارك يف حبر املتقارب يف قصيدته 

  ":غبار

...َوَلْن أْدُخَل السِّْلمَ )4أنَا َلْن أْدُخَل اَحلْربَ )1

///0/0/0//0/0///0/0//0//0//0

علن فاعلْن فاعلن فاع                          فعلن فاعلن    فاع    

إْن كاَنْت احلْرُب كارِثَة)5فاَحلْرُب َقْد َدَخلْت يف اخلََيالِ )2

/0/0//0///0/0//0/0/0//0/0/0/0//

  لن فاعلن   فاعل   فاع                لن فاعلن  فعلن فاعلن    

1والسَّالُم َجرِميَة)6َوالَ فـَْرَق بـَْني انِتَصاٍر وَهزِميَة)3

//0/0//0/0//0/0//0/0/0/0//0//0/0

  لن فعل متفعل        علن فاعلن  فعلن    متفعل     فا

.66، ص 2003، 1عاشور فين، رجل من غبار، منشورات االختالف، ط-1
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ح اجلمل الشعرية مدورة وهي من تقنيات التدوير كما وال تأيت يظهر التدوير اجلملي وتصب

  .مجيع اجلمل مدورة

وليس بالضرورة أن حيصل التدوير يف مجيع " أنا لن أدخل احلرب"يعيد الشاعر ويكرر السطر 

اجلمل الشعرية بالرتتيب إذ يأيت التدوير يف بعض املواضع بعد مخسة أسطر ويأيت بعدها التدوير ليعيد 

دة نغميتها اليت يشاءها الشاعر ليحافظ على انسيابية اإليقاع وتواصله، حيث نرى تنوع للقصي

أشكال التفعيالت بني فاعلن ومتفعلن وما جيعل هذا التنوع هو من حيوية اخلبب الذي يعّد من أكثر 

فعلن  األوزان انتشارًا يف الشعر اجلديد وهي فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن، والصورة األحدث له ِفعلنْ 

  .فعلن فعلن

  .إذن هي استدارات موسيقية  تكشف لنا هندسة أراد الشاعر أن يبنيها يف قصيدته

:التدوير المقطعي -3

وهي هيمنة التدوير والنفاذ ملقطع من القصيدة والسيطرة عليه سيطرة كلية وقد تأيت أحد 

القصيدة املقطعية، ويأيت التدوير املقاطع مدورة تدويرًا كامًال فإن تقنية التدوير تشارك وبفاعلية يف

  ).58و -57ص " (اإلغارة"املقطعي على حنو قصيدة للشاعر بوزيد حرز اهللا يف قصيدته 

ْوِمسِها
َ
َهَكَذا وُدوَمنَا َمْوِعد، َسَكنت هاتِِفي ذات جين مل

املتأّخر َقْسراً وراَحْت تُبدد يف الَصمِت الَصفوي وإذا أْسألُ 

  .ة للكالمتفجر فاحتة لسلؤال وخامت

/1س :0//0/0//0/0//0///0/0/0/0//0/0//0/0///

  فعل                                                                 
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َهكذا َشرََّدْتِين الَقصيَدُة َمْن قَاَل إينِّ سآُكُل تُفاَحة اإلمث

سَتِبَدة ضدَّ اشِتعال األنو !ثانيًة وأِهيُم؟
ُ
ثَِة فيهاأيـَّتـَُها امل

َعِثي حرقة، قد أصُري سالماً وبرداً ومئَذنة ونبذا لك اآلن أن تبـْ

¿¦ǂƷ�ǂĔÂ

//0/0//0/0//0/0///0//0/0//0//0///0///2:0س

  ن                                                    فاعل         

�̈ȐċǐǴǳ�ÊňČƾÉǌÈȇ�Ƣ
Êđ� Ȇǌǧ�Ê Ȇǋ�ċǲÉǯ�ǲÉǫ¢�ÌŃ�¦ǀǰǿوملا  

انتهيُت ِمن الذِّْكِر والشعر واخلَْمِر شّدت إليها بِعْشقِ 

1.وتَتساَقُط بعُض الُشروِد وشب الَضراِئمِ 

/0//0/0///0///0//3:0/0س

  ن                             ف       

لعل هدف الشاعر يف استخدامه للتدوير املقطعي هو هدف مجايل وظيفي تعبريي لتحاشي 

  .ومنحه تشكيلة كبرية وطاقة موسيقية جديدةامللل 

ويف شكل التدوير الكلي، هو من أمناط التدوير اليت اشتملت واحتوت القصيدة كلها حبيث 

�ǲǟƢǨƬƫ�Ʈ ȈŞ�Å¦®ÂƾƷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȈǼƦǳ�ǲǠŸ�ÄǂƟ¦®�ȄƸǼǷ�ǀƼƬȇ�ȂǿÂ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴŦ�ƢĔƘǯÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ÂƾƦƫ

.أسطرها من أوهلا آلخرها تدويراً تاماً فيها التجربة والفعل الشعري يف حّيزها وتأيت مجيع

،ص ص 2016دار ميم للنشر، اجلزائر، ، 1طدراسة يف الشعر اجلزائري املعاصر، ة قاسي، مسارات اإليقاع الشعري،صبري  - 1

162-163-164.
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ومن أكثر احملاوالت التشكيلية اليت قاربت نظر اإليقاع هي اليت اعتمدها الشاعر حماوال 

.استثمار القصيدة لتدويرها تدويراً كلياً 

  ":مسافات"فيكتب الشاعر نور الدين درويش يف ديوانه 

طُوُل املسافةتَ )5َهاُهنا َغْيمة)3تطُوُل املَساَفة)1

//0/0//0/ //0//0/0//0//0/0//0/ /

  فعولن فعول ف                لن فعولن فعو                     فعولن فعول ف     

1وُهناَك َضباب)4َتْضُعُف أْبَصارُنَا)2

/0// /0/0//0// /0// /0/

  ل فعول فعول             عول  فعول فعول    

يظهر التدفق اإليقاعي الكلي من حبر املتقارب القريب إىل املتدارك بإيقاعات سريعة متدفقة 

إال أن هذه الظاهرة قد تعود على النص بالتعقيد ألن األسطر الشعرية أصبحت «يسببها التدوير 

وذلك لتحرره من قيود القوايف  2»ت غري حمّددةبدون عالمات التحديد فتأيت الداللة عرب تفعيال

وكذلك يقوم يف توحيد القصيدة لكي ال تتجزأ وهو اختاذ أمناط جديدة تبعا إليقاعات جديدة تتنوع 

بني األسس الداخلية واخلارجية على األوزان والقوايف وهي تأخذ الطريقة اليت مل تكن متداولة بكثرة، 

الفين الذي تلعبه يف موسيقى القصيدة فهي قائمة يف الشعر  الدور«: فيقول عز الدين إمساعيل

، إذ أن 3»املعاصر اجلديد وإن أخذت شكًال آخر هو يف احلقيقة أصعب ِمراسًا من القافية القدمية

.41، ص 2002، قسنطينة، 2نور الدين درويش، مسافات، مطبعة جامعة منتوري، ط-1

.308راوية حيياوي، شعر أدو نيس البنية والداللة، ص -2
.113قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر-3
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�̈ƾȈǐǬǳƢƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǴȀǈǳƢƥ�ƪ ǈȈǳ�ƨưȇƾū¦�̈ ƾȈǐǬǳ¦�ǽƢš ¦�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦

مع مرور الزمن يتعّود عليها القارئ وتصبح نظامًا متداوًال وممتهن بدون  العمودية احملفوظة ولربما

�ÀƢǯ�Ŗǳ¦Â�̈®ƾǠƬǷ�ƨȈǟ¦ƾƥ¤�ƨǸǜǻ¢�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔȋ�ƾȈǬǠƫ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�Äǀǳ¦Â�©ƢƥȂǠǏ�ȏÂ�©ƢȈǳƢǰǋ¤

الشاعر اجلزائري منسجما مع األسس اخلارجية يف القافية والوزن  ومنح تالؤم املعىن واملوضوع 

  .أراد الشاعر بثه يف القصيدةلالنفعال الذي 
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  )التداخل العروضي(المزج بين البحور  - ثانيا

تشري املوسيقى إىل حركة وجدال الشاعر، ومع التطور الذي تشهده القصيدة احلديثة اليت 

أعطت للشاعر طاقة هائلة واليت طاهلا على مجيع أشكاهلا متجاوزًا األشكال التقليدية مقّدما بدائل 

يقول مؤرخو األدب أن املولدين قد متلك بعضهم حب « : عية، يقول إبراهيم أنيسموسيقية إيقا

االبتكار وامليل إىل مجال والتفنن يف األدب أوزان الشعر وطرقه، فمزجوا بني األوزان املختلفة ورمبا ألفوا 

.1»بني وزن خمرتع ووزن معروف

بديل لإليقاع اخلارجي جديد تستدعي احلركة اجلديدة اصطالح بنية إيقاعية جديدة وتوليد 

�ƨǫƢǘǳ¦�ǽǀǿ�½ȐƬǷ¦Â�ŉƾǬǳ¦�Ǯ Ʀǈǳ¦�Ŀ�ƢȀƬǫƢǗÂ�ƢēȂǫ�̄ ƢǨǼƬǇ¦�ƾǠƥ�Ǯ ǳ̄Â�̈ ƾȇƾƳ�©ƢǟƢǬȇ¤�ǪǴƻÂ

اإليقاع حركة غري حمدودة « : املستحدثة، خاصة يف اإليقاع يقول يف هذا الصدد أدونيس عن اإليقاع

إن استناد الشاعر اجلزائري على هذه  ،2»حياة ال تنتهي اإليقاع نبع والوزن جمرى معني هذا النبع

التحّوالت متثل فرصة بث وإذاعة يف قضايا جديدة لعلم العروض، هي مزج بني البحور وهي من 

  .الظواهر اإليقاعية احلديثة ألن الشاعر العريب التقليدي كان يبين قصيدته وينتهي على نظام واحد

القافية إال أنه حافظ على وحدة  إن خوض الشاعر اجلزائري ملنعطفات وحتّرره من وحدة

الوزن، إن إعداد الشاعر املعاصر تراكيب إيقاعية غري معهودة لتسجيل التمكن واإلبداع الذي ينفرد 

به ميد لقصيدته التميز والتنوّع الذي رمبا مل يوجد من قبل، واملزج بني البحور من الوسائل والتقنيات 

�ƨƳÂ¦ǄǷÂ�µاليت جلأ إليها الشاعر اجلزائري يف جترب ÂǂǠǳ¦�Ŀ�ƢēƢǧƢƷ±Â�ƢēƢǠȇȂǼƬƥ�°ȂƸƦǳ¦�ǲƻ®Ƙǧ�ǾƬ

�¦ǀǿ�ǪȈǬƸƬǳÂ��ƨǴȈǠǨƬǳ¦�̈ƾȈǐǫ�ƨȇǂƷÂ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǸȈǻŗǳ¦�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�°ȂƸƦǳ¦�½¦ǂǋƜƥ�Ǯ ǳ̄Â�ȄǬȈǇȂŭ¦

�ƨȈǻ±Ȃǳ¦Â�ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©Ȑƻ¦ƾƬǳ¦�ǽǀǿ�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ȄǴǟ�ǶËƬƷ�ȆǬȈǇȂŭ¦�½¦ŗǋȏ¦

ال تعين الفوضى واعتباطية املزج بل إن االنسجام الذي جيب أن يتحقق « : يديقول حممد صابر عب

.209، ص 1952مكتبة أجنلو املصرية، ،2طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،-1
.164، ص 2005أدونيس، زمن الشعر، دار الساقي للطباعة والنشر، -2
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بني الداللة والوزن الشعري واستيعاب األفكار لالنتقال الوزين سالسة االنتقال إيقاعيا، كلها عوامل 

إن عملية مزج البحور يف القصيدة ليست . 1»من الواجب حضورها يف مثل هذه املزاوجة املوسيقية

اهلّني بالنسبة للشاعر فإنه بذلك ال يستطيع أن يتنقل بني البحور إال بعد احرتام التقنيات  باألمر

�Ƣđ�Ŗǳ¦Â�ŉƾǬǳ¦�ǲǰǌǳƢƥ�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ� ¦ȂƬƷȏ�¦ǀǯÂ�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǷƢǫ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦

�ǲȀǈȇ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�¦ǀǯÂ�ƨȈǟ¦ƾƥ¤�©¦°ƾǫÂ�©ƢȈǻƢǰǷƜƥ�ƨƥǂƴƬǳ¦�µ ȂźÂ�ŚƦǠƬǴǳ�śǠƬǈȇ عليه املزج وحتقيق

الرتابة والتنويع اإليقاعي هو عبارة عن معرب ثاين عن نفسية الشاعر، يقول حسن اخلريف عن هذا 

من أبرز التقنيات األسلوبية اليت وظفها الشاعر العريب املعاصر يف سعيه إىل حتقيق أكرب قدر « : املزج

.2»من الدرامية على مستوى التعبري

النتقاله بني البحور حلاجته إىل موسيقى تتناغم مع انفعاالته وأحاسيسه ولرمبا يستعني الشاعر 

اهتدت يف ضوء « : واملزاوجة بني البحور يف أسطر ومجل شعرية هي فن آخر للهندسة الشعرية احلديثة

احلس املوسيقي الذي ميتلكه الشعراء لبناء املركب يف القصيدة العمودية إىل حماولة إجياد تداخل 

حبرين أو أكثر من أجل إجياد مربرات إيقاعية تتجاوب مع تعقيد التجربة الشعرية  عروضي بني

.3»احلديثة

وبذلك يظهر أن التداخل العروضي ميثل املخرج الذي يبتغيه الشاعر خلوضه جتارب شعرية 

ƨǤǴǳ¦�°ƢȈƬƻ¦Â�ǾǯǂŢ�ƨǳȂȀǈǳ�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�ƨǻƢǠƬǇȏƢƥ�ǾƬƥǂš �Ŀ�ǾǈǸŢ�Ŗǳ¦Â�̧ ƢǬȇȍ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ  اليت

تثري أساليبه التعبريية واالنفعالية، جيد الشاعر فيها خالصه واستثمار هذه األدوات الفنية البنائية اليت 

  .تزكي فيه انفعاله التعبري غري مكبال بقيود األوزان اخلليلية

منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، -1

.213، ص 2001
.59، ص 2001، 1حسن اخلريف، حركية اإليقاع يف الشعر املعاصر، إفريقيا الشرق، ط-2

هيفاء هاشم، مطابع وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، :مارك شوبر وآخرون، أساس النقد األديب احلديث، ترمجة-3

.70-69، دمشق، ص ص 1966
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ومن امتيازات التداخل العروضي هي اجلمع بني الشكل احلّر والعمودي يف القصيدة الواحدة 

  .كل شاعر يكتب على النمطنيوهي تطلع  

قصائد مزج فيها بني الشعر العمودي " عوملة احلب عوملة النار"نظم الشاعر عز الدين ميهويب 

واليت مزج فيها بني حبري " غيمة الصمت"واحلّر استثمر يف ديوانه تقنية التداخل العروضي يف قصيدة 

  .الوافر والكامل

  :يقول فيها

ساَفة ُكنُت أْمِشيَعَلى 
َ
  مفاعلنت مفاعلت فعولن   َمجِْر امل

//0/0/0//0///0//0/0

ُمفاِعْل        َوِحيداً 

//0/0

ُتْن ُمفاعلُنتْ ُكْنِت َممَْلَكِيت 

/0/ /0///0

  فعولن فاعالتن  وََكاَن الصَّْمُت َعْرِشي

//0/0/0//0/0

متفاعلن ُمت  ِمْن أْلِف عامٍ 

/0/0//0/0

بحر الوافر

الوافر

الكامل
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  فاعلن متفاعلن    َكاَن َيْسُكُنِين الَوَجعْ 

/0//0///0//0

ƢȀÊƬÈȇƢ
ÊĔ�ń¤�É ƢǸǈǳ¦�Ȇ

ÊǔÌÈŤ
  متفاعلن متفاعلن    1

/0///0//0//0//0///0

مفاعلنت (تفعيلة الوافر لوفور حركاته حتت دائرة عروضية واحدة انتقل الشاعر يف قصيدته من 

وهي من دائرة عروضية مؤتلفة وتؤثر ) متفاعلن متفاعلن متفاعلن(إىل تفعيلة الكامل ) مفاعلنت فعول

هذه البحور لتواكب املتغريات النفسية للشاعر وهدفها التأثري على املتلقي وهو انعكاس ملوقف 

  .الشاعر وحالة احلزن اليت يعيشها إزاء وطنه

يتفنن الشعراء يف استخدام التفعيالت وتنويعها عرب التداخل العروضي ليبلغ التشكيل 

املوسيقي الذي يرغبه أو يطمح إليه، ومن قصائد عز الدين ميهويب اليت مارس عليها التداخل قصيدة 

  ":رؤيا"

َوَختْنـُُقِين هْدأُة الصَّْمت)2أتنفَُّس ِمن رِئة الَكِلمات)1

///0///0///0///0//0// /0/0//0/0

  فعول فعولن فعولن ف          َفِعُلْن َفِعُلن َفِعُلن فعُلن

2وِمينِّ َيُكوُن الُقتاتُ أْقتات ِمينِّ 

/0/0//0/0//0/0//0/0//00

فعولن  فعولن  فعولْ     عولن فعولن

.18، ص 2002عز الدين ميهويب، عوملة احلب عوملة النار، دار األصالة، -1
.41عز الدين ميهويب، املصدر نفسه، ص -2

الكامل
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ك فاعلن ومراعاة الشاعر الستخدامه البحرين ليعطي فعولن واملتدار : يظهر إيقاع حبر املتقارب

مجاًال إيقاعيا تستدعيه الضرورة العصرية يف نفس الوقت تظهر لنا مدى مهارة الشاعر يف إجياده 

للتخريج املنسجم بني البحرين ألنه يبدأ قصيدته ببحر معّني واختتمها بتفعيلة أخرى خللق إيقاع 

Ƣđ�ǎمتكامل ليستوعب طاقة القصيدة وكذل ƬźÂ�®ǂǨǼȇ�» ǂǐƬǳ¦�ƨȇǂƷ�ǾǈǨǻ�ǂǟƢǌǳ¦�ƶǼŻ�Ǯ.

  :فيكتب" فاجعة املاء"ويف هذا الصدد يتمّيز الشاعر عبد احلميد شكّيل يف ديوانه حتّوالت 

املتداركنـَْرَتِدي ُعْريَنا 

/0//00//0

  فاعلن   فاعلن

  متقارب  رِياُح الصَّباِح اّلِذي قدَّ من فضاِء اِحلْجرِ 

//0/0//0/0//0/0//0//0/0//0

  فعولن فعولن فعولن فعل فعولن فعو

َجْلَجلِ 
ُ
  متقارب  َما تـَبَـَقى ِمْن َغضيِض الَكالِم امل

  متقارب   0/ 0//0/ 0//0/ 0//0/ 0/0// 0/

  لن فعولن فاعلن فاعلن فاعلن فا

ِمياُه الرَّبيِع ِشتاُء الُفصوِل اّلِيت أْوَجلْت َفْجَرَها يف َخِفيضْ 

//0/ /0//0///0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0

  علن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ف
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  املتدارك  1...املِياْه الَكِظيمْ 

//0//0/ /

  علن فاعل فا

يقوم الشاعر بالتحّول العروضي من البحر املتدارك يف السطر األول وينتقل إىل املتقارب يف 

البحر املتدارك يف السطر األخري مزج حبرين بالتدوير األسطر اليت تليها وبعدها يعود إىل إضافة 

  .العروضي

واليت مزج فيها حبري " خراب"وحبركة متسارعة يكتب الشاعر مشري بن خليفة قصيدته 

:املتقارب واملتدارك ليفتعل إيقاعاً خمتلفاً جيمع بني البحرين

َعِتقُ )1 رِقَ أنَّ الشَّْمَس لْن ُتشْ )4َكاَن ُيْصِغي لِرِيِح تنـْ

/0/0/0/0/0//0//0/0/0/0//0/0//0

  فعلن فاعلن فاعلن  فِعُلن فعلن فاعلن فعو

2يف الُعُيون)5يف الصَّباح)2

/0//0/0/0//0/0

  فاعلن فا                  لن فعولن     

ملَْ َيُكْن يـَْعِرفُ )3

/0//0/0//0

  فاعلن فاعلن     

، ص ص 2002، 1عبد احلميد شكّيل، حتوالت فاجعة املاء، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دار هومة، اجلزائر، ط-1

79-80.
.08، ص 2002، 1ن سني، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، طمشري بن خليفة، ديوا-2
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الشاعر مشري مطالب القصيدة املعاصرة لرسم مكانة املبدع املتطّور وولوج جتربة كتابة يُدخل 

بأسلوب واسع التشكيل فيكتب يف آخر تفعيلة املتقارب يف سطره األول الذي ميزج فيه البحرين 

ثرية عن املتدارك واملتقارب فاعلن فعول والذي يدور إىل السطر الثاين بتفعيلة فعولن املتقارب واألمثلة ك

  .هذا املزج اليت حيقق الشاعر عربها فائدة عروضية لتوسع أفق القصيدة وكسر رتابة اإليقاع

�ƾȇƾƴƬǳ¦Â�°ËȂǘƬǳ¦�ǶǿƾƟƢǐǫ�Ŀ�¦ÂƾǸǟÂ�ƢǸǯ�ƨȇǂǠǌǳ¦�À¦±Ȃǳ¢�ǞǷ�Ƕđ°Ƣš �Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǋ�ǲǷƢǠƫÂ

تعديالت على  يف اإليقاعات الشعرية وقام كل شاعر حببك أدواته الفنية حبركاته النفسية وإضافة

اإليقاع تتماشى ورغبة املتلقي يف اعتماد لغة مواكبة العصر وكذا االستغالل الصحيح للبحور وتالحم 

  .الوزن العروضي ألن كل عنصر من هذه العناصر له أثره يف تشكيل املعىن
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  :القافية - ثالثا

طالت القصيدة وجتسيد استجاب الشاعر اجلزائري يف جتربته الشعرية املعاصرة التحّوالت اليت 

الظواهر اإلبداعية املتنوعة وعلى اختالف مراحل الزمن جعل الشاعر قصيدته قائمة على التجديد 

.مظهراً فيها رصيده املعريف

وبىن إيقاعه على أسس ) بالوزن والقافية(واستجابة أيضا للحاجة اإليقاعية، اهتم الشاعر 

جديد اإليقاعي وأوىل تركيزه على القافية اليت تعّد من داخلية وخارجية ل ترمجة أحاسيسه فالزم الت

األسس اليت يقوم عليها اإليقاع اخلارجي ملوسيقى الشعر والعنصر الفعال يف بنية القصيدة يقول عنه 

.1»إّن الشعر ال يقوم إال على أربعة أشياء اللفظ والوزن واملعىن والقافية« : ابن رشيق القريواين

�ƨǨȈǛȂǳ¦�¦ǀǯÂ�ŘǠŭ¦�ǞǷ�ƢȀǼǷƢǔƬǳ�Ǯنظراً ألمهيتها يف ا ǳ̄Â�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ÀȂȈǓÂǂǠǳ¦�ńÂ¦�̈ƾȈǐǬǳ

َقفا واقتفاه وتقفاه تِبعه « ": قفا"اإليقاعية، والكشف اللغوي للقافية، جاء يف لسان العرب يف مادة 

ي جمموعة أصوات يف آخر السطر أو البيت وه« : ��2ƢĔ¢�ȄǴǟ�ÅƢƷȐǘǏ¦�ÀȂƯƾƄ¦�ǾǧËǂǟÂ»واقتفى أثره

.3»الفاصلة املوسيقية يتوّقع السامع تكرارها يف فرتات منتظمة

يف اصطالح العروضيني تأيت القافية يف آخر البيت وهي أوضح ما يف السطر الشعري وهو 

الثابت اإليقاعي الذي يستند على تكرار األصوات املعروفة واحملددة لتوحيد النغمة وكذلك احتواء 

غري أنه من اخلطأ كما يرى «صر األخرى لبنية القصيدة، فالقافية معىن البيت للتفاعل مع العنا

الدارسون أن ندرس القافية من الناحية الصوتية أو اإليقاعية فحسب حيث يلتحم االنفعال بالصورة 

.4»والوزن

.119، ص 1963ينظر ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، مطبعة السعادة، القاهرة، -1

.167، ص4�ƾǴĐ¦��12 ،2005، دار صادر، بريوت، ط"قفا"ابن منظور مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب مادة -2
.238، ص 1987صفاء خلوصي، التقطيع الشعري، دار الشؤون الثقافية، بغداد، -3

، ص 1999، 2عبد القادر رباعي، الصورة الفنية يف شعر أيب متام، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط-4

290.
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�Ǻǟ�ƾƟƢǐǬǳ¦�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƨǷȐǠǳ¦Â�ƨȈǳȏ®�ƨǨȈǛÂ�ǲǤǌƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǞǷ�®ƢǬǼǳ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ǲǷƢǠƫ

حال القافية احلديثة اليت اعتمدها الشعراء اجلزائريون يف نصوصهم اإلبداعية لوظائفها اإلجنازية بعضها 

يف التعبري الشعري املشحونة مبقاطع اَجلْرَسَنة، نوّع الشاعر اجلزائري املعاصر يف مجيع أشكال القافية 

ƢđƢǬǳ¢�Ŗǳ¦Â:

  ).00(/املرتادفة -1

  ).0/0(/املتواترة -2

  .)0//0(/املتداركة -3

  ).0///0/(املرتاكبة -4

  ).0////0(/املتكاوسة -5

ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦Â�ǲȈǴŬ¦�Ǻǟ�ƨƯ°¦ȂƬŭ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦Â�§ ƢǬǳȋ¦�Ȇǿ�ǽǀǿ«1.

�©°Ƣǐǧ�ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�̈ƾȈǐǬǳ¦�¾Â¢�ǺǷ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨȈǧƢǬǳƢƥ�ƾËȈǬƬǳ¦�ȄǴǟ�¦Őů�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǠȇ�Ń

يفرزه واقعه الشعوري ومل يعد أسري القافية بل يكتب ما له احلرية يف استعمال األمناط الصوتية وفقا مل 

إن التنويع يف القافية والروي جيعل القصيدة بنية موسيقية « : يرى عز الدين إمساعيل. يوافق معانيه

.2»متالمحة للوحدات موسيقية ينفصل بعضها عن البعض

عرية وسندرج أمثلة ينظم الشعراء قصائدهم مبا يتساوق ومصطلحات القافية يف مناذجهم الش

  .على هذه املصطلحات مع تعريفها

.105، ص 1، ط2003دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، عبد الرمحن تيربماسني، البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة،-1
.123عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، ص -2
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:فالمترادفة -1

.1»قافية اجتمعت يف آخرها الساكنان وُمسيت بذلك لرتادف الساكنان فيها«هي كل 

  :وكتب الشاعر عاشور بوكلوة أن القافية املرتادفة فتأيت على هذا النحو

أنا يف آِخِر الدْربِ )1

/0/)00(

نـََزْل يف اْنِتظارْ َهلَا ملْ )2

/0/) /00(

...تِلَك َماَما الِيت )3

/)0/0(

الَ، أَبداً هي لن متوت)4

/0/)00(

2ِهي لْن َمتوت)5

/)00(

.170، ص 2005راجي األمسر، علم العروض والقافية، دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع،بريوت، -1
.102-92-88عاشور بوكلوة، الشفاعات، ص ص -2
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�ƢǸǯ�ƨȈƫȂǏ�ƨǳȏ®�ǲǠǨƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ǂǘǈǳ¦�¾ȂǗ�Ŀ�» ȐƬƻ¦�Ƕǣ°�ƨǧ®¦ŗǷ�ǂǘǇȋ¦�Ŀ�ƨȈǧƢǬǳ¦�©®°Â

للقافية املتواترة ويكون بذلك قد حتدى الشاعر القوانني الصارمة جند اختالف يف السطر الثالث 

  .للقافية يف الشعر العمودي وختلص من نظام القافية

):0/0(/المتواترة  -2

هي تسمية مأخوذة من الوتر وهو الفرد وهو كل قافية يفصل بني ساكنيها حرف متحّرك 

:، ومثال عن ذلك منوذج من قصيدة وسيلة بوسيس1»واحد

َننا ال تؤدي)2َشَجْر َعابسْ )1 والّضلوع اليت بـَيـْ

/)0/0(/)0/0(

2امرأة عانس) 4    أَما زِْلَت َدْوماً ُختاِتُل ِودِّي)3

/)0/0(/)0/0(

�ȄǴǟ�ƢēƾȈǐǫ�ǺǷ�ǞǗƢǬǷ�Ƣđ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƪ ƦƬǯ�̈ǂƫ¦ȂƬǷ�ƨȈǧƢǬǳ�ǞǘǬǷ�Ȇǿ النحو املتواتر وهي بذلك

مل خترج عن القوايف املتداولة لدى الشعراء وهي تواتر احلركة والسكون واليت تعطي انطباعًا عن احلزن 

  .واليأس

):0//0(/القافية المتداركة  -3

«��À¢�ÀÂ®�ƢȀȈǼǯƢǇ�śƥ�ÀƢǯǂƸƬǷ�ÀƢǧǂƷ�Ņ¦Ȃƫ�ƢĔƘƥ: هي بالتقاء متحركان بعدمها ساكن ǂǠƫ

.3يفصل بينها ساكن

.170راجي األمسر، علم العروض والقافية ، ص  :ينظر - 1
.11وسيلة بوسيس، أبعون وسيلة وغاية واحدة، ص -2

، ص 2006، 3عالء الدين عطية، مكتبة دار البريويت، ط:ينظر أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، حتقيق-3

138.
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  يكتب الشاعر عاشور بوكلوة بالقافية املتداركة

أخاُف يا َغرَب املدينة

/)0//0(

أن يْعَرتِيين الَوَهنْ 

/)0//0(

دنْ 
ُ
1فرتَفضين مجيُع امل

/)0//0(

القارئ بكلمات مثل جاءت هذه األبيات بقافية متداركة اليت ترتك أثر داليل وتشد انتباه 

ُدن(
ُ
  .وإحداث أثر إيقاعي) الوَهن، امل

  :عن النحو املتدارك" عبد العزيز"ويكتب شاعر آخر هو أمحد بزيو يف قصيدته 

أنَت اجلماُل الَبارِعُ   عبد العزيز الرائع 

/)0//0(

اِمعُ يـَْفديَك َدْوماً سَ يـَْهواَك َعمِّي أَمحدُ 

/)0//0(

كلُّ الصِّفاِت جاِمعُ أْنَت الصَِّغُري الَباِسمُ 

/)0//0(

ُدنْ 
ُ
َمتِْشي مِعي ُتسارِعُ تـَرُْح َمِعي إىل امل

2

/)0//0(

.30عاشور بوكلوة، شفاعات، ص -1
.41-40، ص ص 2008وزارة الثقافة، اجلزائر، ، 1طضات اهلوى، أمحد بزيو، نب-2
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املتداركة من خالل الكتابة العروضية هلذا املقطع الذي نظمه وفق حبر جمزء الرجز نرصد القافية 

.ليحدث أثرا إيقاعياً ) ع(وظف الشاعر كلمت آخر كل بيت حبرف موّحد هو حرف 

  ):0///0(/القافية المتراكبة  -4

، يعتمد الشاعر أمحد بزيو يف قافيته على املرتاكب وهو اجتماع ثالث حركات بني الساكنني

  :يقول

َضيـَّْعُتها َضيـََّعْتِني َضاَع ما بَِيِديِمْن َصْوِت فَاتَِنِتي بِالَهاِتِف الَخَلِوي

/)0///0(

ي َكِبديفِ تـََوغََّل الرَّْسُم في ِذْهِني وَ ا ُصَوراً نَ انِ هَ ي أذْ فِ ظَ فْ ونـَْرُسُم اللَّ 

/)0///0(

َلْيَت الصُّْنَع لم يُِفدِ يَا َصاِنَع الهاِتِف الَمْحُموِل ِزْدَت لََنا َهّماً وشوقاً فـَ

/)0///0(

1.لألَبدِ ابَ كأنَّ ِعْشَق الُعيوِب غَ واْسَتْمَطر الُحبُّ في األسماِع ُدوَن ُرَؤى

/)0///0(

�ǾƫƾȈǐǫ�ǂǘǇ¢�ǞȈŦ�Ŀ�Ƣđ�¿ǄƬǳ¦Â�ƢǸǯ�ƨƦǯ¦ŗǷ�© ƢƳ�ƨȈǧƢǬǳ¦�À¢�ǂǘǇȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷنالحظ 

.العمودية وعكس القصيدة احلرة اليت تتنوع وتتغّري يف القوايف

.74أمحد بزيو، نبضات اهلوى،  ص -1
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):0////0(/القافية المتكاوسة  -5

 وهي القافية اليت تتواىل أربع حركات بني الساكنني وتعترب هذه القافية اليت يتناوهلا العديد من

  :الشعراء فتظهر يف قصيدة أمحد بزيو ولكن بقافية غري مستقلة

ودُ َنسُ ْيفَ نا كَ ي َعّلْمتِ أْنِت التَّ 

)0///0(

ي َعْهِدنا َمْن أتْـَقُنواَنْحُن األَُلى فِ 

/)0//0(

ُنواتـََفنَـ 

////)0(

َوَجَربُوا

////)0(

1.ودِ الُخلُ زَ مْ فـََرفرَفْت رَاياتُنا رَ 

/)00//0(

، يؤدي )املرتاكبة واملتداركة واملتكاوسة(نالحظ يف هذه األسطر أن القافية جاءت متنوعة بني 

وفقًا لتنوّع الدفقات والتموجات املوسيقية «هذا التنوع إىل تعدد الروّي وتنوعه يف القصيدة الواحدة 

.37-36، ص ص 2008، 1، فردوس القلب، طوأمحد بزي - 1
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يعترب هذا التنوع ميزة القصيدة احلرة فيقول شعبان . ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ǾƬǳƢƷÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǈǨǻ�Ƣđ�«ȂŤ�Ŗǳ«1ا

�ª« : صالح عن هذا التنوع يف القصيدة الواحدة أنه ƾŢ�ƢĔȋ�ǂū¦�ǂǠǌǳ¦�ƨȈǬȈǇȂǷ�Ŀ�ǶȀǷ�Ǻǯ°

ويعتد الشعراء هذا ، 2»رنيناً، وتثري يف النفس أنغامًا وأصداء وهي فوق ذلك قوية بني الشطر والشطر

النوع من التنوّع رمبا لُيفرد كل سطر لوحده مبوسيقاه وإيقاعه اخلاص ليكتب قصيدة حتتوي أسطرها 

  .على طاقات خمتلفة

  :والقافية تتبع حبروف وحركات تتمثل يف

  .وهو ألف ثابتة يفصلها عن الروي حرف واحد متحرك: التأسيس-1

  .بني الروي والتأسيسوهو احلرف املتحرك الذي يفصل : الدخيل-2

  .وهو حرف اللني الذي يسبق الروي: الردف-3

وهو حرف علة متولد من إشباع حركة الروي، أو هاء تقع بعد الروي : الوصل-4

  .مباشرة

.وهو حرف مد ينشأ بعد حرف الوصل ويكون إما ألفاً وإما واواً وإماء ياءً : اخلروف-5

ة، مبعىن أن الشاعر خيتار وهو حرف من حروف اهلجاء تبىن عليه القصيد: الروي-6

.3»حرف يعتمد عليه يف بناء قصيدته

عامل الكتب احلديث، ، 1طللشاعر عبد اهللا محادي، ) الربزخ والسكني(سامية راجح، جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان -1

.216، ص 2010ان، لبن
.390، ص 2007شعبان صالح، موسيقى الشعر بني اإلتباع واالبتداع، دار غريب، القاهرة، د ط، -2

-117، ص ص 2001فاليتا، مالطا،  ELGAمنشورات ، 2طالدوكايل حممد نصر، جامع الدروس العروضية والقافية، -3

120.
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:الّروي

الروي حرف صامت يلتزمه الشاعر يف آخر بيت من قصيدته وهو املوقف الطبيعي للبيت 

.1وعليه تبىن القصيدة

تنوّع الروي يف الدواوين الشعرية، ومن حيث توظيفه من قبل الشعراء ونضع لبعض القصائد 

مار الشعراء حلروف اللغة العربية وكذلك من حيث التنويع يف الروي وأكثر حروف الروي لدراسة استث

.هيمنة وأقلها انتشاراً 

:يكتب الشاعر حسن دواس قصيدة بروي متنوّع احلروف

ي قـَْلِب األْكوانِ فِ اءً يَ ضِ ماً وَ جْ نَ عْ لَ اطْ 

الرُّوحِ يجِ رِ أَ ي بِ ارِ وَ نْـ أَ ةٌ رَّعَ ُمتَـ 

بِ الصَّ  ةيدَ هِ نْ ا تَـ بَ أَ 

ْلبِ َة القَ ُمَجمَّدَ 

ْرنِيَمة ُعْصُفورٍ أْغِنَيِتي تَـ 

ضِ رْ األَ كَ اِعَرَة تِلْ ا شَ يَ -

قِّ يَا َوَهَج الحَ 

2.بالَنْبضِ كَ مُ شَج أْحالَ وَ 

.53، ص 1، ط2009البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، مسيح أبو مغلي، العروض القوايف، دار -1
.53-52-51، ص ص 2002حسن دواس، أمواج وشظايا، إصدارات إبداع، اجلزائر، -2
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 -س -ر - ب -ح -ن(شكل الشاعر قصيدته لتنويع حروف الروي فاستعمل احلر وف 

ية وكذا على حسه الفين يف إمتام قافيته بروي حيث اعتمد الشاعر القافية احلرة املقطع ) ض -ق

خمتلف يف كل سطر وعلى مدى رؤيته الفنية وكأنه يراوغ باحلروف فتارة ينهي رِويه حبرف الباء وتارة 

باحلاء وتارة أخرى بالراء وكأنه كان يسعى يف كل سطر أن يلونه بلون خيرج به عن زمام األمور 

Ƣđ�®ǂǨƬȇ�̈ǂǷƢǤǷ�µ ȂźÂ.

  :هو أمحد محدي الذي اعتمد ا لتنويع يف حروف الروي ليقول يف قصيدتهوشاعر آخر 

ُدون َرَصاص

يَا أبَا الطَيِّب الُمتنِبي

حَ بَ صْ أَ اُفورٌ كَ 

ِديَثةاِت الحَ الَقاُذورَ نَ ئاً مِ يْ شَ 

النَـْفطِ نَ ئاً مِ يْ شَ وَ 

الَ الَخْيلُ وَ ...لْيلُ َفالَ 

الَ الرُّْمُح الَ الَقَلمُ 

يرَ اجِ الَديَ ُشقُ يَ 

1.الَكِلمُ الَ 

)ص، ي، ح، ة، ط، ل، م، ر(اختار الشاعر تنويع حروف الروي باستعماله األحرف التالية 

�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǂƻ¡�» Âǂū�ǾǟËȂǼƬƥ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨȇƢǼǰǳ¦�Ǻǟ�ǾƳÂǂƻ�ǲËưǷÂ�ǂǘǇȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�Ǯ ǳǀƥ�ÀËȂǯÂ

.25-24، ص ص 2000أمحد محدي، أشهد أنين رأيت، دار احلكمة، اجلزائر، -1
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تبعات التقليد والتجريب يف هذا وذلك أيضا يثبت وجوده يف عامل التجربة وبرؤيته اخلاصة واخلروج من 

  .الواقع  اجلديد واخلصب

قصيدته " أمحد الطيب معاش" وبالنسبة للحروف األكثر هيمنة يف القصائد يكتب الشاعر 

  ":الرباعم حتصد املقابر"

أنَا َكّشاُف الجَزائِرِ 

ائِرزَ ا الجَ ِمتُّ َكْي َتْحيَ 

الَمقاِبري َساحِ ا الَصْوِت فِ ذَ هَ ِمْثلَ َهْل َسِمْعُتمْ 

.............

َحَمل الَبْسَمة والوْرَد وَكبـَّرْ 

ّجرفَ تَـ وَ ِويٍّ دَ بـَْعدَ ةً ْجأَ ناَدى فَ ثُمَ 

يَا إالِهي قـَتَـُلوِني وأنا أْصَعُد مْنَبر

................

رَ ي خَ حِ تُ ى وَ نَ يا إالهي تـَتَـغَ  ْشَعلمَ يـْ

...............

َر حِ تَ اِتي تتَـَغنى وَ هَ لَ وَ  1.َمْحَفلي َخيـْ

.57-56، ص ص 2005ئر، أمحد الطيب معاش، دواوين الزمن احلزين، دار اهلدى، اجلزا-1
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وظف الشاعر حرفني مها الراء والالم يف قصيدته واستند الشاعر على هذين احلرفني فقط ، 

لرمبا خشي الشاعر من أن خيرج من الوزن الواحد وورود إيقاعات خمتلفة مما ينقلب تأثريها النفسي، 

فية منوذج إيقاعي فقام بتكرار جرس احلر وف وذلك لضرورة تقتضيها الضرورة النفسية بروي حتقق للقا

  .وموسيقي يف آن واحد وتنويع متوائم

أما الشاعر طارق بن ثابت كتب قصيدته ب استعماله ح رف الراء بكثرة مقارنة باحلروف 

  :املوجودة األخرى

...أُقوُل الشِّْعرَ  لَكي أْزِهرسَ 

ْغِم الَرْغمِ رَ بِ أُقوُل الِشْعرَ سَ ...اآلَن فـََقطْ 

والِخْنَجرةِ ِبَرْغم الظُلمَ 

ا أْستَـرْ مَ وَ ُنونٌ كْ ِمي مَ لَ أَ 

...........

....ِبي أِميأَ يهِ دِ هْ أُ 

اسِ النَّ  لُّ كُ 

َرهْ ألُ سْ أَ  رَ يُنشَ نْ أَ َخيـْ

1.رَ عُ شْ نَ نْ أَ ةَ يقَ قِ ُت حَ كْ َر دْ أَ 

قام الشاعر طارق بن ثابت بتنويع ي القافية حيث يرتدد بني روي الراء وروي امليم ومل يقم 

برتتيب القوايف حسب احلروف شأن الشاعر أمحد معاش الذي رّتب هي أسطره احلروف فكتب 

.9، ص 2007طارق بن ثابت، إفضاءات يف أذن صاحب اجلاللة، دار اهلدى، اجلزائر، -1
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ع حبرف الراء مث انتقل إىل حرف الالم، ونوّع الشاعر حبرف امليم يف روي قوافيه األربعة، أما يف املقط

الثاين فنوّع يف قوافيه حبرف الوي حبرف امليم والسني ُيكسب التنويع يف أحرف روي القافية بإيقاعات 

  .خمتلفة وكذا استفادته من إمكانية التنويع  اليت تتماشى وقصيدته

من إمكانية التنويع اليت تظهر فيها وينحصر على حرف واحد هو حرف الدال وهو منوذج 

  :للشاعر حممد بن رقطان

دَّدُ مَ تَ يَـ هُ مُ جْ حَ يَع وَ مِ ي الجَ دِ يـُرْ اُد نَزيُفهُ كَ ُح يَ ا الُجرْ َلَك ِعْندهَ 

سَّدْ ُه يـََتجَ تَ يْ لَ ُم وَ الَ ي السَّ ْهوِ يَـ ُلهُ مْ شَ زَّقَ مَ تَ نٌ طَ ا وَ هَ دَ َلَك ِعنْ 

...........

بَ  اِصُف تـَْرُعدْ اِئِد الَعوَ رَْغَم الَشدَ تـََزلْ مْ لَ ائِرْ زَ الجَ فَ كَ تُ ديَـ ل فِ أقـْ

1.دبَ عْ ا ناَر الَصبابَة مَ هَ ا لَ َشكَ وَ    اُحبـِّهَ بِ ي الَقِديمِ نَّى فِ اُب غَ يَ رْ زِ 

كتب الشاعر قصيدته على النحو العمودي ولكنه كّرر أحرف روي قافيته اليت تنتهي حبرف 

إيقاعاً مجيالً والذي حتققه له القافية وكذلك تبعاً الدال والتزامه باملواضع املعلومة لعله حيرص بأن يكون 

ƢĔ¦±Â¢Â�ƨȇ®ȂǸǠǳ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦�Ǻǟ�ǾƟƢǼǤƬǇ¦�¿ƾǠƥ�Ä°ȂǠǌǳ¦�ŘǠŭ¦�ǂȇȂǐƫÂ�ƢȀȈǳ¤�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǾƬƳƢū.

التزم الشاعر أمحد شنة بنفس الوترية يف قصيدته العمودية اليت انتهت أحرف روي قافيتها 

  :حبرف الباء فيكتب

صَّْمِت ُهِزي َخْيَمة التَعبِ َخراِئُط ال

ْهَوة األْزماِن والحَقبِ واْسَتِفزِّي صَ 

.44، ص 2004حممد بن رقطان، أغنية للوطن يف زمن الفجيعة، منشورات احتاد الكتاب، اجلزائر، -1
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ي الَغْيبِ وُم فِ قُ الزَ جَ لَ إْن أدْ ...للَرْفضِ ما َعاَد في األُفِق تاريخ ُيَحرُِّكنا

.1ٍح ِمن الَقصبرُمْ وَد إلىَ و الُزنُ ْدعُ تَ     ةلَّقَ ى ُجْرح ُمعَ لَ ي عَ دِ الَ بِ هِ ذِ هَ 

ضرورة تكراره يف قوافيه روي الباء لكشف مدى إحاطته مبفرداته، حيث لعل الشاعر أوجد 

�Ŀ�Ǿƫ¦̄�Ǯ ȇǂŢ�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈƫ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�ǲǠǳ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ÄÂ°�Ŀ� ƢƦǳ¦�¿ǄƬǳ¦

فضائه الداخلي واخلارجي وكذا التجسيد البصري، فاحتفظ الشاعر يف قصيدته على النمط 

  .يرسل قصيدته بأمان إىل املتلقي الكالسيكي رمبا لكي

الشعراء الضوابط اليت حتدد قوافيهم، ألن الشعر أساسه الوزن والقافية لكنه نوّع فيها وغّريها، 

واهتم بالروّي ألنه يعد أهم حرف يف قافيته وحرره يف آخر كل بيت يف القصيدة كما قام بتغريه 

يقي والتحرر اجلزئي من قيود القافية واالستعانة مبا وتنويعه، وكان مواكبا يف ذلك حلركة ا لتطور املوس

يثري االنفعال اليت ينبع من اختيارات الشاعر إال االبتعاد عن القافية احلديثة أو اللجوء هلا واالستعانة 

ƨȈƥȂǴǇ¢�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȇȂǼǠǷÂ�ƨȈǈǨǻ�¶Âǂǋ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ǪƦǘǼȇ�ƢŠ�̈ƾȈǐǬǳ�ǾŻƾǬƫÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾǟƢǓÂ¢�Ŀ�Ƣđ.

.58-57، ص ص 2000أمحد شنة، من القصيدة إىل املسدس، منشورات هديل عنابة، اجلزائر، -1
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:Répétition التكرار -رابعا

من التقنيات املعروفة قدميًا هي تقنية التكرار اليت تكشف احلواف النفسية والداللية للتشكيل 

وعي الشاعر قدميا بالقيمة اجلوهرية . اللغوي، وكذلك إن ولوج هذه التقنية يف ميدان القصيدة احلداثية

فة النفسية فاحرتف ظاهرة التكرار يف واجلمالية للتكرار يف متثيل اإليقاع املوسيقي وكذلك متثل العاط

الرتداد والرتجيع ِمن  كرَّر الرجوع على «جاء يف لسان العرب : ولتعريف التكرار لغةً . األعمال األدبية

الشيء ومنه التكرار وكرَّر الشيء وَكرَْكَره أعاده مرة بعد أخرى ويقال كررت عليه احلديث وكررته إذا 

.1»أرددته عليه

.2»أعاده مرة بعد أخرى: كّررُه تكريراً وتكراراً وتكره كتحله وكررهُ «: القاموس احمليطأما يف 

.جند التعريفني السابقني هلما  نفس املعىن إعادة َرَددَ 

ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر ﴿: كما قال اهللا تعاىل" كرَّتـَْني "وردت لفظة التكرار يف القرآن الكرمي بصيغة 

َقِلبْ  ، وتعين لفظة كرَّتـَْني هي مرّتني فيظهر التكرار من 3﴾ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيرٌ َكرَّتـَْيِن يـَنـْ

  .األساليب التعبريية

الصورة بيِّنة يف تأصيل الشعراء واألدباء، وقد يأيت التكرار بإعادة اللفظ أو املعىن مرتني أو 

  .أكثر

إذا تكلم بكلمة «هللا صلى اهللا عليه وسلم كان رسول ا: والتكرار يف احلديث النبوي الشريف

ويعين أنه كان يعيد تكرار السالم مرات وكذلك الكالم ثالث  4»أعادها ثالثاً، وإذا سلَّم َسلَّم ثالثاً 

  .مرات

.135، ص 1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)كرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة -1

.469، ص 2005الفريوز آبادي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، -2
.04سورة امللك، اآلية -3

،  1993ديب اليضا، دار العلوم اإلنسانية، دمشق، حلبوين، ط مصطفى : البخاري حممد إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق-4

.95-94كتاب العلم، باب من أعاد احلديث ثالثاً ليعقل عنه، رقم احلديث 
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والتكرار اسم «: ونأيت الستعرا ض تعريف التكرار قدميا اصطالحًا عند السجلماسي يقول

احدمها التكرير : ملشرتك  هلما فذلك جنس عال حتته نوعانحملمول ُيشابه الشيء شيئا يف جوهره ا

التكرير املعنوي ولنسّمه مناسبة، وذلك ألنّه إما أن يعيد اللفظ وإما :اللفظي ولنسّمه مشاكلة والثاين

أن يعيد املعىن فإعادة اللفظ هو التكرير اللفظي وهو املشاكلة وإعادة املعىن هو التكرير املعنوي وهو 

.1»املناسبة

إذن إن التكرار هو فعل بياين داليل مجايل وإيقاعي له تشاكالت عديدة ما جيعل بنية النص 

أو " مناسبة"منسجم ومتماسك بالرتديد ألن الرتديد يعيد املتلقي إىل النص ليؤكد على معىن أي 

  .يريد الشاعر ترسيخه" مشاكلة"

بة عند الباحثني والنقاد وذلك المتهانه فمنذ القدمي اعترب التكرار من التقنيات والظواهر املْنتصَ 

التكرار له دالالت «: من طرف الشعراء واألدباء لعدة أسباب ودالالت، فيقول عبد احلميد جيدة

فنية ونفسية يدل على االهتمام مبوضوع ما يشغل البال سلبًا كان أم إجياباً، خريًا أو شراً، مجيًال أم 

إلنسان وملكاته والتكرار يصّور مدى املكرر وقيمته قبيحاً، ويستحوذ هذا االهتمام حواس ا

.2»...وقدرته

�Ǻǟ�ĺ®ȋ¦�Â¢�ÄǂǠǌǳ¦�Ǿǐǻ�Ŀ�Ƣđ�ƶďǸǴȇ�Ŗǳ¦�ƢǐǠǳ¦Â�ǂǟƢǌǳ¦�ƾȈƥ�ƨȈǼǬƫ�°¦ǂǰƬǳ¦�ƾǠȇ�Ǯ ǳǀƦǧ

خلجات نفسه من حيث مستوى اللفظ أو الصوت ألنه أسلوب تعبريي يقوم به الكاتب أو حىت 

يف مواقف تستدعي تكرار وإعادة اللفظ مرة ومرتان لضرورة يريدها  اإلنسان العادي يف حياته اليومية

�ƢȀǨǌǯ�ƾȇǂȇ�Ŗǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǺƸǌȈǧ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǾƦǣǂȇ�ȆǈǨǻ�µ ǂǤǳ�Ǯ ǳǀǯÂ��Ƣđ�ŚƯƘƬǴǳ�Â¢�ÀƢǈǻȍ¦

ويكّررها، فنجد التكرار يف القرآن الكرمي بأكثر من مرة يف قصص وألفاظ هلا احلكمة من وراء هذا 

: التكرار القرآين يف قصة واحدة ويف سورة واحدة كقوله تعاىل يف سورة الرمحنالتكرار نذكر مثال على 

.476عالل الغازي، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، ص :السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، حتقيق-1
.67، ص 1980، 1الجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، دار األمة، بريوت، لبنان، طعبد احلميد جيدة، ا-2
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بَانِ  ﴿ هذه اآلية اليت تكررت يف السورة واحد وثالثني مرة، وهنا تكرار 1﴾فَِبَأيِّ َآَالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ملتكلم اللفظة أن يكرر ا«: الكالم لتأكيد نعم اهللا على اإلنس واجلن، ويقول بن أيب اإلصبع املصري

، وكذلك للتأثري واالنفعال يف نفس 2»الواحدة لتأكيد الوصف أو املدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد

.املتلقي وتذكريه وتساعد عل ى االستيعاب لنعم اهللا عّز وجلّ 

�ǶȀǸǜǻÂ�Ƕǿǂưǻ�Ŀ� ƢǷƾǬǳ¦�Ƣđ�ǲǤƬǋ¦�ŉƾǬǳ¦�ǀǼǷ�ƪ ǧǂǟ�ƨȈǼǧ�̈ǂǿƢǛ�°¦ǂǰƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ƾǠƫ

ƾȈǐǬǴǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ŘǠŭ¦�ƾȈǯƘƬǳ�ǶēƢƦǣ°�Ǻǟ�Ǧ̈�بأشكاهلا وأن ǌǰǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƢȀǟ¦Ȃ

يف الشعر املعاصر وليتم الشاعر ذلك يستعني إما بتكرار احلروف أو تكرار الكلمة ويصل يف كثري من 

  .األحيان إىل تكرار اجلمل للرتكيز على األفكار

احلروف يف نظمه وهذا املنطلق األول يف  يلجأ الشاعر إىل تكرار :بتكرار الحرففنبدأ 

فالتكرار احلريف هو « اإليقاع ويكون غرض الشاعر من ذلك شد االنتباه ولتأكيد الداللة يف التعبري، 

أسلوب يكّرسه االستعمال اللغوي حملاكاة احلديث بتكرير حروف الصيغة مع ما يصاحب ذلك من 

حلريف ملا ل ه من عديد املزايا على مستوى إيقاعي ، إذن يعتمد الشعراء التكرار ا3»إبراز اجلرس

  .وصويت وداليل للمعىن

  :يذهب إىل توظيف هذا النوع من التكرار الشاعر عمر عاشور فيقول

اَل َلْوَن وْجِهيَوَلْوًن الَعراِجيِن َما زَ أيَا َمِديَنتَـَنا

جُع يْوماً رْ أَ سَ ِبَرْغِم البَـَعادْ 

.13سورة الرمحن، اآلية -1
َحفين حممد شرف، اجلمهورية العربية :ابن اإلصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تر-2

ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��̈ƾƸƬŭ¦ ،375، ص )654، 585(اإلسالمية.
.199، ليبيا، ص 2003عمر خليفة إدريس، البنية اإليقاعية يف شعر البحرتي، منشورات قار يونس، -3
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نَـَنا مِ    ةولَ و الطُفُ ْحبُ ويْوماً َستَ ادْ َوهَ نْ َوَما بـَيـْ

-وجِ رَْغَم الثـُلُ -ويُوِرُق وُحُبِك أْدَمى ُفؤاِدي

1.ةيلَ ي الَجمِ انِ مَ األَ رَبِيعَ ِك َما زاَل َدْرِبيَوَدْربُ 

والواو من حروف العطف وهي لّينة، ملا حيمله من جرس حيدث يف ) الواو(ورد تكرار حرف 

)وما بيننا، وُحُبِك، ودربِك ويومًا ويورِق، ولون(انتباه املستمع إليه  مسع عند تكراره عدة مرات ليشد

�Ȇǰǳ�Ȃƻ°�śǳ�» ǂƷ�Â¦Ȃǳ¦�ǞǓÂÂ�̈°ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�» Âǂū¦�śƥ�» Âǂū¦�Ŀ�«ȂǸƬƥ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƢǫÂ

  .تتالءم األصوات لتالئم احلالة الشعورية للشاعر وكذا تكوين إيقاع سلس على املتلقي

  :فيقول) أول البوح(اهللا العشي بالتكرار احلريف يف قصيدته  واشتغل أيضا الشاعر عبد

ِح يَا مْوالِتيوْ ي البَـ أْوقـَْفِتِني فِ 

َبْضِتِني، َبَسْطِتِني، قـَ

َطَوْيِتِني، َنَشْرتِِني

2...أْخَفْيِتني، أْظَهْرتِِني

رف يتكلم الشاعر عن صراعه املتنوّع فيكتب بلغة الثنائيات الضدية يف نفس وترية تكرار ح

).قبضتين، بسطتين، طويتين، نشرتين، أخفيتين، أظهرتين(الروي وهي حروف املد حرف النون والياء 

يكتب الشاعر حبرف النون وهو حرف جمهور ويضاف له حرف الياء اللّني رمبا إلدخال تنوّع صويت 

.ُحيدث به إيقاعاً وكذلك من خالل تكراره للحروف يُظهر ارتباكه وبوحه حبالته

.41، ص 2001، 01عمر عاشور، ثلوج الرباكني، دار هومة، اجلزائر، ط-1
.05، ص 2007اجلزائر، عبد اهللا العشي، مقام البوح، منشورات مجعية شروق الثقافية، باتنة،-2
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ية دور التكرار احلريف يف خدمة اجلانب الصويت وتدعيم انسجام النص الشعري ألنه ميّثل وألمه

.بالنسبة للشاعر كالرمز الذي يكّرره يف أي موضع يريد أن يكشف عنه

ƢēƾȈǐǫ�Ŀ�ǂǏ¦Ȃǻ�ƨȇ®Ƣǻ�̈ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ Ƭǰƫ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ƢǬȇȍ¦�ǲȈǰǌƫ�ǲȈƦǇ�ĿÂ:

:َمْن أْغَلَق َدوائَِر احلُُلْم تقول

أنـَْهضُ 

ى َمْنفايَ لَ أتحاَمُل عَ 

اضاً خَ َة مَ يدَ وأَسمِّي الَقصِ 

دةً الَ اُل وِ يَ الخَ وَ 

اقاً ِترَ ابَُة اخْ تَ والكِ 

ظَةِ حْ زََخ اللَ رْ ُر بَـ تَـ أخْ 

ِجيِج الَصْمتِ ضَ ِت الُمَبَجْج بِ وْ نـََقُة المَ رْ شَ 

اصِ ي التَـنَ َل فِ أْوغَ 

ْحرِ اِه البَ اِتجَ اباً بَ ِلي بَ عَ رَ شْ أَ 

ي َحلِقيَم الِمْلِح فِ عْ ُس طَ سَّ حَ أتَ 

ى أنَّهُ أفسُِّر زََبَد الَبْحِر َعلَ 

َدةالَ الوِ اْض وَ للَمخَ تٌ َحاالَ 

1...وَ حِ رْ زَمِن الجُ نْ صُد عَ ا تـَقْ مَ 

.57-56، ص ص 2007، 1نواصر، زمن بال ذاكرة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ط ةنادي - 1
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هو مقطع شعري مفعم باألصوات اليت شكلتها الشاعر إلحداث تأثريات نفسية على املتلقي 

النص وكذلك هو أسلوب تعبريي ُيصوِّر اضطراب وكّررت بعض احلروف لُيكوِّن نغمة مرتفعة على 

�» ÂǂƷ�©°ǂǯÂ�ƪ ǓǂǠƬǇ¦�Ʈ ȈƷ�ƢēȏƢǠǨǻ¦Â�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ)وهي حروف ) خ، ق، ت، ح، ص

�» ÂǂƷ�©°ǂǯ�ǲƥƢǬŭƢƥ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�¾ƢƷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�°ƢƫÂȋ¦�ƢŮ�ǄƬē�ȏ�ƨǇȂǸȀǷ)وهي ) ن، ض، ج، ر

¿ȂǬƬǧ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈƫȂǐǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ƢŮ�ǄƬē�̈°ȂȀů�» ÂǂƷ�̈°ȂȀĐ¦�ƨȇȂǬǳ¦�» Âǂū¦�°¦ǂǰƬƥ�̈ǂǟƢǌǳ¦

لتنبيه املستمر لقارئ، أما األصوات املهموسة تكررها لُتكسب معىن وقوة ومجاال على القصيدة، 

إما يكون إلدخال تنوّع صويت ُخيرج القول عن منطية الوزن املألوف لُيحدث فيه « فتكرار احلرف 

باه إىل كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف إيقاعا خاصًا يؤكده، وإما أن يكون لشد االنت

األصوات بينها، وإما أن يكون ألمر اقتضاه القصد فتساوت احلروف املتكّررة يف نطقها له مع الداللة 

.1»يف التعبري عنه

يلعب التكرار احلريف دور الرمز التعبريي اإلحيائي وكذلك ُيسهم يف التنوّع الصويت وكذا ينوّع 

  .منطية الوزن

:تكرار الكلمة -1

من األمناط الشائعة واألكثر انتشارًا وحضورًا وجتسيدًا يف القصائد الشعرية اجلزائرية يكّونه 

  .الشاعر إلغناء داللة األلفاظ وإكساب النص اإلبداعي قوة تأثريية وكذلك أبسطها

ة يف كيفية حيث يعتمد املبدع يف نصوصه على مجيع التقنيات اليت تتيح له الكتابة بطريقة مرن

ƨȇȂǼǠŭ¦�Ƣēȏȏ®Â�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǞǷ�ǾƬǤǳ�ǶƷȐƫ�Ǯ ǳǀǯÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�ǪȈǈǼƫ. أضف إىل ذلك التمثيل اجلّيد للصورة

  .املوسيقية لكي ينتج قصيدة متكاملة ومنفردة ومتفردة

.78منذر عياشي، األسلوبية وحتليل اخلطاب، مركز اإلمناء احلضاري، د ط، سوريا، ص -1
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وإن تكرار املسميات واملفردات نفسها أو كلمة ذات شكل أو مسة ثابتة أو ذات طبيعة متغّرية 

  .دي عمل سياقي ممتد داخل النص الشعريمجيعها مصادر تؤ 

:يقّدم لنا الشاعر يف قصيدته منوذج لتكرار الكلمة فيقول

وَمْن َسَيُمُدِني ماَء وِظالَ 

ْعِفياِت ضَ ظَ ي َلحَ فِ اكِ اَوْلُت أْن أْنسَ حَ 

ْوِفيخَ اِتي وَ ِضناً َعَذابَ تَ ِنْمُت فْوَق الَشْوِك ُمحْ 

اعاً ِسي ُصدَ أْ ي رَ ُت فِ ُكنْ 

...اعاً ِبي ِصرَ لْ ي قَـ فِ ُكْنُت 

1...ُكنُت في عْيِني َحالَ 

ثالث مرات، كنُت  وهو فعل )كنُت يف(عرض الشاعر صراعه يف بنيته الشعرية بتكراره كلمة 

ماٍض، وهو تكثيف ملعىن الصراع الذي كان الشاعر يعيشه مؤديّة بذلك إيقاعًا موسيقيًا داخل 

تؤديه الكلمة وهي كنُت، ويتحدث عن نفسه بإحساسه القصيدة فضًال عن اإليقاع الداليل الذي 

.مثقل كئيب، وضع الكلمة من حيث أمهيتها للشاعر

هي من قصيدة للشاعرة نادية نواصر حتت عنوان ) أو اللفظ(ومن مناذج تكرار الكلمة 

  ":فسحة للمتاهة وأخرى للذهول"

..َلَك الَنْبَضة الَشارَِدة

...ارَِدةُ َلَك الُغربَُة الوَ 

.82، ص 2000نتوري، قسنطينة، نور الدين درويش، مسافات، منشورات جامعة م-1
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دُ دُّ والرَ ُب والمَ رْ الُبعُد والقُ لكَ 

قُ وْ الشَ ُد والتوُق وَ جْ الوَ وَ 

ارُ ثَ دِ االنْ ُع وَ نْ ُع والمَ جْ والرَ 

الُ زَ تِ َك االخْ لَ 

ارُ صَ تِ االنْ كَ لَ 

  ...اردَ ي المَ تلقِ ي لَ انِ عَ المَ هِ ذِ هَ لُّ كُ كَ لَ 

1.ةاهَ َمتَ ٌة للْ حَ سْ َك فُ لَ 

أضفى على النص إيقاعًا مجاليًا وكذلك حماولة )كَ َ(كررت الشاعرة يف بداية األسطر لفظة 

تعّمق تزاخم األدوار واألحداث ) لك(حملاكاة لتحريك واالنفعال ميتد من داخل النص بتكرار لفظة 

�ƢđƢǠȈƬǇ¦�±ŐƬǳ�ÅȐƦǬƬǈǷ�Ǯ ǳǀǯÂ�Å¦ǂǓƢƷÂ�ÅƢȈǓƢǷ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ǞǷ�Ǧ ǗƢǠƬǳ¦�Ƥ ǈǰǳ�ƢŠ°�² ƢǈƷȍ¦�ŚưƬǳ

  .ومتاهيها هلذه احلالة الغالبة عليها

  :فتقول" تكرار الكلمة"ويف قصيدة أخرى هلا من ديوان آخر تكتب بتقنية 

وسآِتي إلَْيكَ 

ارِ طَ مْ األَ رَْغم الرِّيِح وَ 

اإلْعَصارِ وَ ارِ حَ بْ اإلِ ِج وَ لْ الثـَّ مَ غْ رَ 

آِتي إلَْيكَ سَ 

.41، ص 2006، 1نادية نواصر، أشياء األنثى األخرى، احتاد الكتاب اجلزائريني، فرع عنابة، ط-1
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  اُكلِّ الُدنـْيَ انِ طُوفَ ْغمَ رَ 

انِِعهِ وَ مَ ْغمَ رَ 

آِتي إلَْيكَ سَ 

1.ظاِلماً مْ ا َوطَِني أَ َت يَ نْ وماً كُ ْظلُ مَ 

تكتب الشاعرة عن أزمتها النفسية اليت تعيشها اجتاه وطنها وغربتها عنه، وصراعها الداخلي 

وتوقها ورغبتها للرجوع إىل وطنها واشتياقها له فتكتب عنه بتقنية تكرار الكلمة وكذلك اجلملة يف آٍن 

لظواهر الطبيعية للعودة إىل وطنها، أربع مرات وهي تتحدى يف ذلك ا) رغم(واحد، فتكرار لفظة 

وتصر على رغبتها ) سآيت إليك(وتؤكد إصرارها مرة أخرى حيث توظف تكرارها للجملة فتقول 

  .ووعدها لوطنها احملبوبة

يعد تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار وأكثره شيوعاً بني أشكاله املختلفة وهذا التكرار هو ما 

ضوا يف احلديث عنه فيما أمسوه التكرار اللفظي، ولعل القاعدة الولية ملثل وقف عليه القدماء كثرياً وأفا

.2»هذا التكرار أن يكون اللفظ املكرر وثيق باملعىن العام للسياق الذي يرد فيه

ƨȈƟƢŹȍ¦�ƨǳȏƾǳ¦�Ƣđ�Ǧ ËưǰÉȈǳ�°¦ǂǰƬǳ¦�ǲǠǨƥ�̈ƾȈǐǬǴǳ�ƨǫƢǘǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǸƬǈȇÂ . ونلمس تكرار

":القلب يرسم َدْورته"ق يف قصيدته الكلمة عند الشاعر فاتح عال

!!ميٌِّت أْنَت فاْخَتر َمكاَنَك بْيَن الَخَشب

للَطرِيِق ُهَناُجثّةً 

اِب ُهناكَ للِشعَ ُجثةً 

.19، ص 2007واصر، صهوات الريح، منشورات املكتبة الوطنية، ط ننادية  - 1
.60، ص 2004، 1للدراسات والنشر، طفهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية -2
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للَشَجرْ ةَ ُجثَ 

رِ هْ للنَـ ةً ُجثَ 

للرُّوحِ َوْقتَ الَ 

وْقَت للِطينِ الَ 

1!!ِسبْ تَ احْ وَ ى الَجَنةِ لَ ل إِ خُ ادْ فَ 

أثراً يف بداية األسطر الشعرية واليت أظهرت عن عمق املوضوع الذي  "جثة"لقد شكلت كلمة 

يتحدث عنه الشاعر وهي حالة شعورية رهيبة عاشها الشاعر واليت يقوم بسردها وكذلك بتبيني هوهلا 

يف ترداد كلمة جثة مخس مرات وكأنه يريد التخلص من صورة بقيت راسخة يف ذهنه واليت يعيد 

�Ǿƥ�ƘŪ�ÅƢȈǳȏ®�¦ƾȈǯȂƫ�Ǯتكرارها لُيفضي وليفصح ǳǀƥ�ǲǰǌȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�¾Ȃǿ�Ǻǟ

.الستذكار واسرتجاع لذكريات حزينة وشّغل تكرار الكلمة ليحقق انسجام يف اإليقاع

  ):العبارة(تكرار الجملة  -2

ميتد التكرار إىل اجلملة وهذا النوع من التكرار يشارك يف تغذية اإليقاع وهو جزٌء تكميلي 

لظاهرة التكرار اللغوي بعد تكرار الكلمة والذي يزّود النص الشعري بزخم من اإليقاع الداليل الغنائي 

فتسهم هندسيا يف حتديد شكل القصيدة اخلارجي ويف رسم معامل التقسيمات «: وكذلك جتسيد املعىن

لناقد عند األوىل ألفكارها، ال سيما إن كانت ممتدة، وهو بذلك قد يشكل نقطة انطالق لدى ا

.2»توجهه إىل القصيدة بالتحليل

.59، ص 2010فاتح عالق، آيات من كتاب السهو، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، -1
.101فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص -2
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يعكس التكرار أمهية مينحها الشاعر ملضمونه ويعترب تكرار اجلمل والعبارات مبثابة مفتاح لفهم 

احملتوى الذي يبغيه الشاعر وكذا تعترب األكثر فاعلية من خالل جتسيد الطاقات النفسية والشعرية عرب 

يكتب الشاعر عاشور بوكلوة بأسلوب . ة عرب النص الشعريإيقاعات موسيقية وبناءات لغوية ممتد

  :تكرار العبارة يف قصيدته

َتِسماً بْ ِجيُء الُحْزُن مُ وَلى يَ األُ لَمرَّةِ لِ 

ِجيُء الُحْلمُ وَلى يَ األُ لَمرَّةِ لِ 

َو نـَْهٍر َماحْ يراً نَ دِ تَ سْ مُ 

  اشِجيُء َحشَّ وَلى يَ األُ لَمرَّةِ لِ 

1.اءمَ وَ ...زٌ ِه ُخبْـ يْ دَ يَ نَ يْ بَـ 

ثالث مرات مع اختالف داللتها يف كل سطر شعري، وكأنه )للَمرَّة األوَىل (الزم الشاعر عبارة 

للَمرَّة األوَىل ِجييُء احلزن مبتسما، (يريد مشاركة القارئ تفاؤله من واقع حزين ومكتئب فيكتب عبارة 

فيضع القارئ إىل ارتقاب األسطر ) األوَىل ِجييءُ للَمرَّة (كتابة عبارة ). وكذلك للَمرَّة األوَىل ِجييُء احللم

رمبا يكرر هذه ) للَمرَّة األوَىل ِجييُء حشاش بني يديه خبز وماء(اليت تلي هذه العبارة ويكرر مرة أخرى 

  .العبارة ليبث بشرة خري

وجيسد الشاعر الطيب معاش حلظات من بطوالت وأجماد اجلزائر أثناء حرب التحرير فيكتب 

  ":الرباعم حتصد يف املقابر" يف قصيدته

أنَا َكّشاُف الجَزائِر

ائِرْ زَ ا الجَ ِمتُّ َكْي َتْحيَ 

.70، ص 2004عاشور بوكلوة، ديوان كسوف النبض واألمنيات شعر أمواج للنشر، -1
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َصِبيٍّ نْ يَا قـُُبوراَ َحِدثِيَنا عَ 

َكبـَّرْ ْرَد وَ الوَ وَ الَبْسَمةَ َحَملَ 

ّجرٍ فَ تَـ وَ ِويٍّ دَ بـَْعدَ ةً ْجأَ اَدى فَ نَ ثُمَ 

ْصَعُد مْنَبرا أَ نَ أَ يَا إالِهي قـَتَـُلوِني وَ 

ا أْحِمُل مْشَعلْ أنَ إالِهي قـَتَـُلوِني وَ يَا 

َر َمْحَفلحْ تَ ى وَ تَـَغنَ اِتي تَـ هَ لَ وَ  ي َخيـْ

1.وتـَُغِني لُنوَفْمَبر

قام الشاعر بتصوير عن طريق التكرار اجلملي حلظة مؤثرة للصيب الذي استشهد يف فرتة 

انتباه املتلقي وكذلك  مرتني لشد) يا إالهي قتلوين(التحرير بكل أحداثه مستعمًال تكرارًا لعبارة 

الستيعاب املشهد الواسع حماوال بذلك أن يستشعر القارئ هلذه الفرتة، وبدأ بتكرار مجلته حبرف نداء 

.وهو تكرار رأسّي استهاليل لعلها دوافع نفسية وكذا لتحقيق النغمة املوسيقية

:ويف سياق تكرار العبارة، مقطع للشاعر نور الدين درويش

في الَمناِم ُمساِفراً ِمن َغْيِر زادٍ َوَلِدي رأيـُْتكَ 

ُتَك في الَمناِم ِبال َجوادِ  َوَلِدي رأيـْ

َبَه بالَرمادِ َت أشْ نْ وكُ ...ورَ بُ القُ مُ هِ تَ لْ َوَلِدي رأْيُت النَّاَر تَـ 

ُتَك ُكْنَت ِعيَسى في الَمنامِ  2.َوَلِدي رأيـْ

نامِ (تكرر مقذع 
َ
مرتني، يكون بذلك قد كرر )َلِدي رأيـُْتكَ وَ (مرتني وكّرر )َوَلِدي رأيـُْتَك يف امل

أربع مرات وكأن الشاعر ُيصّور عظمة ما يريد أن يبوح به ونلمس حاجته يف )َوَلِدي رأيـُْتكَ (مجلة 

.57-56، ص ص 2005معاش، دواوين الزمن احلزين، دار اهلدى، اجلزائر،  أمحد الطيب - 1
.58نور الدين درويش، مسافات، ص -2
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تكراره االستهاليل لكي يتيح للذهن التوقد والتنبه يف إثارة مشاعر املتلقي بأمهية ما يريد اإلفصاح عنه، 

ت وداللتها يف كل سطر شعري وكذلك إلحداث نوع من اإليقاع حيث نلمح معاين هذه الكلما

  .باإلضافة إىل ذلك الرتتيب السطري والتشابه الذي يرمسه يف بداية كل سطر

  :فرتدد لتقول" أشياء األنثى األخرى"متثيل آخر لتكرار اجلمل يف قصيدة 

  ةالَ للرُّوِح الضَّ :أَغاِدُرِك، وأُقولُ 

ُروِحيَها أَنَذا ِذي أَغاِدُر 

..................

أيُّها القْلُب الَكُنودُ :أَغاِدُرِك، وأُقولُ 

!ُب َمُنوعُ الُقرْ َذا َمسَّكَ إِ 

..................

  اانَ اُب َمْشفَ الِغيَ الَ :أَغاِدُرِك، وأُقولُ 

  اانَ يُل مْشفَ الرَّحِ الَ 

..................

أغاِدُرك أيُّها الَمْرُصوُد لي

دِ رْ البَـ وُر بِ ي الُشعُ اِوُدنِ عَ َك، يُـ نْ مٍن مِ زَ دِ عْ ى بُـ لَ عَ وَ 

.......................

:وأَغاِدُرِك وأُقولُ 

1!اتِلةوِح القَ الرُّ ةُ ظَ حْ ي لَ ذَ يَ هِ 

.19نادية نواصر، أشياء األنثى األخرى، ص -1
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مخس ) أغادرك(ƢƦǟÂ��©¦ǂǷ�Ǟƥ°¢�Ƣē®®°�Ŗǳ¦Â°̈�)أَغاِدُرِك وأُقول(تقوم الشاعرة بتكرار مجلة 

�ǞǷ�ǂǋƢƦǷ�¶ƢƦƫ°¦�ȂǿÂ��©¦ǂǷ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¬ǂƳÂ�Ńȋ¦�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�̈ǂǟƢǌǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�©ƢȈǟ¦ƾƫ

وكذلك التيه واخليبة، وترجع عبارة أغادرك وأقول لتُثّبت أمهية املعىن املكرَّر وخماطبة الوجدان والعبور به 

دا خماطبته إىل التجربة من خالل سيطرة العبارة املكّررة اليت تقوده إىل املعىن املراد اإلفصاح به ع

  .باإليقاع املوسيقي الذي تستند عليه هو اآلخر إلمتام هذه العملية

تنّوعت أشكال التكرار يف القصيدة اجلزائرية اجلديدة من تكرار احلرف إىل الكلمة إىل اجلملة 

ها الشاعر لشج طريقه يلإألمهيته يف بناء النص الشعري وتوظيفه ضمن السياق الشعري واليت يلجأ 

 .ه التجربة الشعريةالجتياز 
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  خاتمة

يف مستوى كتابة نصوصهم اجلزائريني هذا البحث تتضح لنا جهود الشعراء  تناولبعد 

  :اإلبداعية ونرصد أهم النتائج اليت توصلنا إليها

لغوية وتصويرية خاصة دالالت  2010 -2000محلت القصائد الشعرية للفرتة املمتدة بني -1

 .مستمدة من حميط عام وشامل ذايت وموضوعي

حيث تعامل الشاعر يف هذه الفرتة مبا ينسجم مع اللفظة انسجامًا فطريًا نابعا من األعماق، -2

حيث حملنا من خالل النصوص اإلبداعية لشاعر اجلزائري ألفاظًا كانت متداولة وتتكلم جّلها 

وهي مفردات ) الظالم، اخلوف، احلزن، الشوق، األمل(عن الوطن ويصنفها الشاعر يف 

عكست احلالة الشعرية لفرتة ما قبل القرن العشرين أي يف الشعرية السوداء عاشها يف حكم 

 .املأساة وفيها مناشدة يف تراكيب وظفها هلذه الفرتة

3-ȇ�©Ƣǟ¦ƾƥ¤�ƢȀǴǠƳ�©ƢǇƢƦƬǫȏ¦Â�©ƢǼȈǸǔƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǋƢǠŭ¦�ǶēƢȈƷ�Ǟǫ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ƲǷ®  تفّرد

�ȂǿÂ�Ä°ȂǘǇȋ¦Â�ĺ®ȋ¦Â�ň¡ǂǬǳ¦�́ ƢǼƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�¾¦ǄƬƻ¦�Ŀ�ǾƬǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Ƣđ�Ëǲǯ

منفتح على نصوص أخرى مصطلحًا وظاهرًة ومنهجًا يسعى الشاعر من وراءه إىل كشف 

 .املعقد امللتبس

واستثمر الشاعر يف قصيدته التشكيل الذي أمكنه التعبري بطريقة غري لغوية على شكل -4

مات يضعها الشاعر ويقدمها يف نصوصه الشعرية لتصل إىل املتلقي مسِفرًا فيها عن أزمته عال

  .أو حالته النفسية

اعتمد الشاعر اجلزائري على مقومات وضعها يف نصه الشعري مستعينًا عربها بذكريات يف -5

ĺ®ȋ¦�ǲǬūƢƥ�ǪǴǠƬǷ�ǾǈȈǇƢƷ¢�Ǻǟ�Ƣđ�ǂȀƳ¢�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ƢǿƾƳÂ�ƨȇǂǐƥ�ƾǿƢǌǷ�ƨǟȂǸů

�Ƥ Ȉǯǂƫ�Ŀ�ǂǟƢǋ�Ä¢�ƢȀǼǟ�ǲƼƬȇ�Ń�©ƢǧËǂǐƫ�ȆǿÂ�ƢĔ¦ȂǳƘƥ�ƨȇ°Ȃǐǳ¦Â�ƨȈǻƢȈƦǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�ǾǳƢǰǋƘƥ
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�ǲȈǏƢǨƫ�Ŀ�ƨȈǠũ�ƨȇǂǐƥ�ƨȈǈƷ�̈°Ȃǐƥ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǪǸǟ�ń¤�ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�ǲǬǼȈǳ�Ǯ ǳǀǯÂ��ǾƫƾȈǐǫ

  .يودعها يف كثري من الرتكيز ملا جتلته احلالة النفسية للشاعر

نا واآلخر وإبراز هذه العالقة بأنواع وأشكال ويف خمتلف متيزت عالقة الشاعر مبوضوع األ-6

القضايا االجتماعية وأخرى ذاتية مضمنا يف موضوعه جتاربه اليت حتوي أبعادًا فنية وفكرية 

 .مجالية لتفعيل احلركة اإلبداعية

حيث غاص كل شاعر يف مجالية املرأة بطريقته اخلاصة : أما عن صورة املرأة من خالل الشعراء-7

تعرض أنوثتها ومعامل روحها داعيًا يف ذلك إىل ضرورة حترير املرأة والتغّري والتحّول باعتبار ليس

¿ƢǸƬǿ¦�ƢËŻ¢�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�̈ƢȈū¦�ǞƦǻ�ƢȀǼƥ¢.

 ينقطع الشاعر يف ذكر مضمون الوطن يف متونه الشعرية حيث كتب وأفاض بلغة تتحدث مل-8

يسرد فيها جتاربه الفردية واجلماعية مربزًا يف  عن الواقع وصراعاته اإليديولوجية على مّر الزمن

كل مرحلة موقفه الشعري اجتاه موطنه، وغري بعيد عن هذا املوضوع كتب الشاعر أيضا عن 

االغرتاب املكاين والنفسي وإحساسه باالختالل يف حالة من اإلحباط واالنتكاسات 

كان حياول يف  . أخرى واضطراب يف العالقة والدخول يف اغرتاب اجتماعي سياسي من جهة

 .كل مرة كتب فيها عن االغرتاب مد خيوط األمل حنو هذا الوطن وهاته النفس التائهة

قبل فرتة " املوت"حتوالت على مجيع األصعدة وكذا تغّري نظرة املدروسة شهدت هذه الفرتة -9

عند الشاعر حيث كتب وأفاض يف هذا الشأن وحتميته مستعينًا بذلك برموز وقصص 

 . يفصح من خالهلا عن رؤيته الشعرية املتجددة يف طريقة حتريره عن املوتوأساطري

الشاعر يف تشكيل خطابه إىل موضوع اجلسد الذي مل تطرق وعن معامل التجربة اجلديدة -10

يكن متداوالت بكثرة قبل هذه اآلونة وهو خلق شعري وضعه الشاعر ليتفاعل ويتحرك يف 

. تربط جينالوجيته باملتخّيل املرغوبجتربته واستثماره من خالل لغته اليت

فرغم طغيان القصيدة احلرة ) العمودي واحلر(كتب معظم الشعراء قصائدهم على النمطني -11

�Ŀ�Ƣđ�ǄȈŤ�©ƢȈǼǬƬǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�©¦Â®Ȍǳ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ǾǸǰŢ�ǂȀǜÉȇ�̈ǂǷ�ǲǯ�ĿÂ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�ȏ¤
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ءم وحالته الشعورية وخباصة القصيدة فلجأ إىل التدوير واملزج العروضي ليضفي صبغة تتال

�ȄǴǟ�ǾǏǂƷÂ�ǾǈǨǻ�ǂǟƢǌǳ�¦�ƢȀƬȇƢĔ�®ƾŹ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬǳƢƥ�ƢȀǸǰŹ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ƨƳȂǸƬǷ�ƨȈǬȈǇȂǷ

القيمة الصوتية للمفردات وتركيبها يف النص اإلبداعي يف التكرار مبا يتالءم وحالته وما يريد 

 .بلوغه

جليل جديد يتشكل لدي سؤال ومن باب االهتمام باألدب اجلزائري واملسامهة يف رسم طريق 

  ما مدى مسامهة الشاعر عرب متونه يف احلفاظ على أعلى مستويات األدب؟: أمثله يف
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  :الملخص

مجالية مثابرة للخربة النفسية للشاعر والغوص يف فرتات اإلجازة وإحتواء  تعد التجربة الشعرية ممازجة  
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.ƢĔÂƾȇ�ƨƥƢƬǯ�¼°¢Â�Ȅđ¢�ƢȀǼǷ�ǲǠŸ�ǾƬǧǂاقتناع ذايت واخالص فين وحبككم خربة الشاعر وتراكم مع

.املضامني -اإلبداع -الشاعر -التجربة الشعرية: الكلمات المفتاحية

Résumé

Le mélange esthétique persistant de l’image poétique reflète l’expérience

psychologique du poète qui balade pendant les périodes de détente afin qu’il amasse les

moments de créativité distrayantes et les assimile. Certaine énergie de créativité du poète

accumule un ensemble de facteurs interactifs dans la conviction en soi et le dévouement

et c’est selon l’expérience et les connaissances amples du poète qu’une telle énergie rend

ces écritures plus épatantes et doucereuses.

Mots clés: l’expérience poétique – poète – la créativité- contenus .

Abstract

Poetry experience is considered as both a rhetoric and an intensity of

psychological factors which are going deeply into steps of stillness thinking and grapsping

or bringing inspirations belonging to art. Its exploitation was divided then after

collecting all the result of the abilities and competences of art. And this is the

consequence of the previous poetries inspiration mentioned, as well as of thoughts.

Surely, these actions come from a self-convinction and loyal art which judge the

experience of the poet and his knowledge and make him a greatest playwriter.

Keys words: poetic experience- poet – creativity – contents.


