آﻠﻴﺔ اﻵداب اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﻨﻮن
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ

اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﱢﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﻘﺪ اﻟﻤَﻐﺎرِﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ:
ﻓﺮﻳﺪة ﺁﻳﺖ ﺣﻤﺪوش

ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف:
د  .ﺳﻄﻤﺒﻮل ﻧﺎﺻﺮ
أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:
•
•
•
•
•
•

أ.د .ﺑﻦ ﺣﻠﱢﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ…….... ...رﺋﻴﺴﺎ...................ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان
د .ﺳﻄﻤﺒﻮل ﻧﺎﺻﺮ ..............ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا..........ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان
د .إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ .................ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ...........ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان
أ.د .آﺎﻣﻠﻲ ﺑﻠﺤﺎج ................ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ...........ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
أ.د .ﺻﺪّار ﻧﻮراﻟﺪﱢﻳﻦ ............ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ............ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜـــﺮ
د .ﻣﻨﺼﻮري ﻣﺼﻄﻔﻰ ..........ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ...........ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠـــــﺎﻣﻌﻴﺔ
]1432هـ 1433 /هـ 2011 -م 2012 /م [

إهﺪاء
إﻟﻰ روح واﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺣﻤﻪ اﷲ...
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﺎب ﻋﻨﺎ ﻓﺠﺄة ﻟﺤﺴﻦ رﺣﻤﻪ اﷲ أخ ﻋﺰﻳﺰ وأدﻩ ﻣﻮت
ﻏﺎدر...
إﻟﻰ ﻣﻨﺒﻊ اﻷﻣﺎن و اﻟﺪﻓﺊ واﻟﺪﺗﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ رﺿﻰ و ﻃﺎﻋﺔ...
إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة و اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺤﺒﺔ و ﺣﻨﺎﻧﺎ...
إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﻧﻲ أﺳﺎﺗﺬة و زﻣﻼء ﻣﻮدة و إﺧﻼﺻﺎ...
إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا و وﻓﺎء...

إﻟﻰ آﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﻨﻮﻧﻨﻲ ﺑﻌﻠﻤﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻲ...

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

يعد الشعر من أكثر األجناس تقبال للتحول و كذا التشكل الذي تؤديه
تحوالت اللغة و انعطافاتھا عبر بالغة تنفتح على المحدث من تلك الموالج
التكوينية ألدبيات الكتابة الشعرية ،و من ثم فالخطاب الشعري يستجيب
و يلبي انعطاف األسيقة و تخوم
لسوانح التحول الذي يباشر تشكيله
األنساق ،و إذا كان الشعر ھو صلب البالغة و أسس التكوين الجمالي فھو
ال يذعن لصرامة النحو إذ ال يقبل أن يكون شاھدا على صرامة القاعدة و
قطعية التجديد و صورية التحديد ،و ال ينصاع لمختبر المعيارية.
و منذ تلك القصدية التي توختھا البالغة للموروث الشعري فإن
القصيدة سلكت منفذا خفيا عبر اشتغال اللغة و توثب االستعارة إلى غير
و من ثم فإن عالمات الخطاب الشعري
المعتاد من التشكل المجازي،
العربي في نھضته و التي راح يؤديھا كل من )البارودي( و )شوقي( و
)الرصافي( و )الجواھري( ظلت تعبر في مجملھا عن سكونية للتشكل
الشعري أفرزتھا طبيعة التأسيس و خصوصية التأصيل ،إذ حداثة الخطاب
الشعري لم تكن مراما طيّعا ،و عليه فإن طبيعة البدأ الشعري أو الشروع
التكويني تستجيب أساسا لمرونة السياق أكثر ألن النسق يظل عصيا على
ممكنات التحول على الرغم من حضور تلك الفرادة في استجابتھا للمحدث
من األبنية ألنه على الرغم من انحصار الشعر ضمن التصنيف في
الموروث الشعري عبر ما نجده في المعلقات و المفضليات و أشعار
الحماسة و األصمعيات و أشعار الھذليين .فإن الشعر تعززه دوما
خصوصية الفرادة و من ثم فالشاعر ينتھي إلى فرادته و يخلص إلى ذاته
في إنتاج الخطاب الشعري عبر المختلف من اللغة و المغاير من البالغة،
رغبة منه في اإلحداث لمغاير لإلتباع متعديا خطية اإلجماع في نسج
الخطاب الشعري إل التفرد المغاير.
و من ھنا ترد ممكنات الحداثة الشعرية نو ما أفرزه )أبو تمام( في
المحدث من تشكله الشعري ،كونه منتج استعارة محدثة و ألن تشكل
و ينتھي إليھا المتلقي لما تناله منه
االستعارة يخرج العجيب من اللغة
من االستجابة و لع ّل ھذا ،أفرزه خطاب أبي تمام في المتلقي من الغرابة و
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في غير ما ألفه في المتواضع من األنساق الشعرية أو المعروف من
تناسب محددات البالغة الشعرية.
و إذا ما عجنا إلى مالمح حداثة الشعر العربي إبان نھضته ،نجده
يفرد لخطابه تأسيسا عبر ھذه العتبة من التأصل الشعري فيتعقب جمالياتھا
من غير أن ينتھي إلى قطيعة سافرة نحو ما نجده لدى رواد الشعر العربي
المعاصر .غير أن تعقب النقد العربي و بخاصة النقد المغاربي فإنه يتوخى
تلقيه المحدث عبر آلية من التقييس انطالقا من تلك العتبات الشعرية
)رمضان حمود-محمد العيد آل خليفة() ،أبو القاسم الشابي-صالح القرمادي(،
)أجمد المجاطي-محمد السرغيني( كونھا نماذج يتم منھا قراءة حداثة
و كذا تلقي بالغته المحدثة ،و عليه فإن مباشرة
الخطابات الشعرية
النقد المغاربي لمتون الشعر المحدث تمت عبر تلك األقيسة تبعا لما سبق
من تلك النماذج الشعرية األصيلة .و من جھة أخرى فإن إجرائية التأثر أو
التجاوب الشعري بين الشعر المغاربي و شعراء المشرق العربي تم عبر
فاعلية ھجرة النصوص الشعرية إلى أشعارھم و عليه ،فإن الحداثة
الشعرية في النقد المغاربي لم تظفر بتلك الحيازة من التصور النقدي حتى
يتم ذلك التلقي الجاد في قراءة الخطاب الشعري المغاربي ،كون أن
التأسيس لحداثته لم تتمتع بفاعلية التصور عبر مرجعيات معرفية مؤسسة
و المجالت أو
و إنما تكاد سيرورة القراءات النقدية تتم عبر الدوريات
الخفي من متون الرسائل األكاديمية ،غير أن حال النقد الجزائري
المعاصر يكاد يكون فاترا أو معدوما في مقابل ما أفرزه الخطاب الروائي
من قراءات لھا حيز كبير من الحضور الفعلي.
و لذا أصبح الناقد يتقفى جملة الرؤى النقدية التي تتفاعل مع النص
الشعري الحديث متخطيا و متجاوزا في ذلك اللغة المعيارية و النقد
المعياري الذي عجز عن اختراق فضاءات النص الشعري الحديث
الالمتناھية و المفتوحة عبر تخوم تشكلھا الجمالي.
وضمن ھذا التوجه استطاع النقد أن يدعم التجربة الجديدة من خالل
ضبط بعض معالمھا و التسليم بمعاصرتھا فبدأ يرسم منذ بداية تشكله
مجموعة من الممكنات النقدية تتعلق بمسألة التجديد و مفھومھا بغية النفاذ
ب
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و استقراء دواخلھا .فحقق تبعا
إلى عمق ھذه التجربة الشعرية الجديدة
لذلك مجموعة من المعطيات الجوھرية والتي ساھمت في تثبيت ما يسمى
بالقصيدة المعاصرة و ترسيخھا لدى المتلقي العربي ،و من ثم صار مفھوم
المعاصرة أو الحداثة متداوال في األوساط األدبية العربية .و مع ذلك ظلت
الحداثة مثار نقاش و منفذ حجاج بين النقاد في تمثلھم للمقوالت النقدية التي
تضبط توجه القصيدة الحديثة التي تنھض دوما على التجاوز و التخطي.
علما بأن النص الشعري الذي يتسم بالحداثة أو يتوثب صوبھا
يتضمن خطابا ينطوي على رؤية متجددة للعالم و مفارقات الوجود و فتح
آفاق تعبيرية جديدة .و من ھنا ترد معاناة الشاعر و مكابدته في البحث
عن تلك اللغة التي تستجيب لحداثة الرؤيا و عليه ،ظل البحث دؤوبا عن
نمط جديد في الكتابة يكون قادرا على احتضان الواقع بكل أبعاده و
مفارقاته الثقافية و االجتماعية.
و على ھذا النحو يسعى البحث إلى تقديم تلك التجربة النقدية
المعاصرة في تعاملھا المباشر للمفارقات التي خلخلت صرح سكونية
الشعر المغاربي .علما بأن النقد ھو سيرورة بحث و استقصاء عن أنموذج
يرد مؤسسا لما يباشره من الخطابات الشعرية المحدثة لخطاب حول
خطاب متأسس ،و ھذه العملية في غاية األھمية إذ البد لھا أن تنفذ إلى
دواخل الخطاب األول )النص الشعري( تفككه و تعيد تركيبه و تحافظ من
ناحية على خصوصياته كخطاب شعري عربي ،مغربي ،متميز و متفرد
مع ضرورة اإلبقاء على شعريته ھذا أمر أولي .و في الموالي و الالفت
للنظر أن الخطابات النقدية تسلسلت إلى مقاربات قصوى تمثلتھا من
مرجعيات البنيوية و السيميائية و التفكيكية ،في حين أن طبيعة المدون من
خطابات الشعر المغاربي كانت في الغالب دون ھذا التمثل المعرفي.
و عليه يتعلق األمر الثاني بطبيعة التأسيس للخطاب النقدي الذي ال
يعني مجرد اإلحاطة بالظاھرة المدروسة ،و إنما يقوم بفھمھا و تقويمھا
داخل المسار الذي تسلكه الحركة الثقافية و بذلك يصبح النقد مدخال للنفاذ
إلى أسيقة الشعري الحديث إذ ال يمكنه أن ينفتح إلى موالج التجربة
ت
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و مفاھيم جديدة
الشعرية إال إذا أوجد ھذا النقد لنفسه لغة نقدية جديدة
و
أيضا و آليات إجرائية تتوافق و طبيعة المبدع من الشعر المغاربي
من ھنا تصبح دراسته مدخال ممكنا للنفاذ إلى السياق الشعري المعاصر.
و عليه تم الشروع في بحثنا و مقاربته اإلجرائية انطالقا من جملة
التساؤالت الواردة في النحو اآلتي :كيف باشر النقد المغاربي )المغرب،
الجزائر ،تونس( ظاھرة الشعر الجديد؟ ،وھل تمكن من تأسيس نظرية
واحدة المعالم تنفذ إلى أعماق النصوص المغاربية و بالتالي تجعله يتميز
و يتفرد بخصوصية المحدث من الشعر؟ ،و ھل استطاع النقد المغاربي أن
يدعم تجربة الشعر الجديد مثلما دعمھا النقد العربي؟.
و في ضوء ما نلحظه أنه قد ظھرت قراءات نقدية مغاربية حاولت
أن ترسي نظرية متكاملة تنفذ بھا إلى موالج الشعر و تضعه ضمن إطاره
المكاني و أقصد ھنا البيئة الشعرية أو السياق للمكون الشعري .و عليه،
نشير ضمنيا في تحديدنا األولي لموضوع البحث الموسوم بـ" :الحداثة
الشعرية في النقد المغاربي المعاصر" إلى أن ھناك حداثات متفرعة و
متشعبة تمثلھا الشعراء و النقاد المغاربة وفق مشاربھم التصورية و
خصوصياتھم اإلبداعية .و ما نقصد من الحداثة الشعرية في النقد
المغاربي ال يشمل جميع الدراسات التي ظھرت بل إننا سنكتفي بالتوقف
عند أبرزھا أي تلك التي تمتلك حضورا فعليا أو حاولت أن تضبط
توجھات التجربة اإلبداعية الجديدة أو تلك التي انخرطت بشكل واضح في
العديد من التحوالت الجمالية .أما التحديد الثاني لموضوع بحثنا عدم
الدخول ربما في متاھات التحقيب الزمني للممارسة اإلبداعية و النقدية
المغاربية ،و كذا البحث عن القاسم المشترك بين الممارسة اإلبداعية
و أقرب إلى المواطن الجمالية
)المغرب ،الجزائر ،تونس( .و أيھم أقدر
في النص الشعري و إن كانت ثمة فجوة في النتاج اإلبداعي و النقدي
المغاربي المعاصر.
ورد ھذا االختيار لمثل ھذا البحث كونه جاء تلبية لدوافع موضوعية
تتمثل في رغبتنا بغية تقديم بحث وفق ما ألممنا يسھم في توضيح و رصد
مساھمة النقد المغاربي المعاصر و استيعابه عبر تلك االجرائيات المتعددة
ث
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و المتدافعة قصد تمثل طبيعة الحداثة الشعرية في الخطاب المغاربي .كما
حاول ھذا البحث أن يباشر بالتحليل و المعالجة تلك اإلبداالت التي شھدھا
النص الشعري المغربي و الجزائري و التونسي المعاصر عبر تشعب
حاالته الكتابية الجديدة من خالل األطروحات النقدية التي أسست لحداثة
الخطاب الشعري المغاربي ،و كذا البحث عن تلك في العوامل المؤثرة
التي شكلت مسار النقد المغاربي عبر فاعلية اإلئتالف و االختالف في
تأسيس أدبيات الخطاب النقدي.
منذ البداية و مسالك االعتياص تراود مسعى البحث في ھذا
الموضوع إذ يعد مغامرة نظرا لمعطيات كثيرة باشرت سيرورة البحث في
توثبه صوب البحث عن تلك المعارج التصورية للحداثة الغربية ،ربما
كونھا غواية دفعتنا كي نباشر بھا تكويننا الشعري المغاربي .من أھم
المعطيات الموضوعية التي مثلت العقبة األولى أمام ھذا البحث تشعب
الموضوع إذ توزع الموضوع بين البحث عن التأسيس المغربي و
الجزائري و التونسي النقدي لحداثة النص الشعري ضمن سياق المكون
الشعري عبر طبيعة البيئة المغاربية مع األخذ بذلك االختالف من حيث
الروافد و المشارب الفكرية و الثقافية و حتى السياسية.
و يكفي اإلشارة إلى إشكالية الموضوع في ذاته لكونه عملية معقدة ال
تتحدد في مالمح موضوعية محددة إلى جانب غياب نظرية شعرية
مغاربية تدعم خصوصية النتاج الشعري المغاربي ،تعدد المصطلحات و
تفرعھا ،و في ھذا السياق يكمن جوھر االختالف بين النقاد و المنظرين
عن العناصر التي تحقق شعرية وجمالية و فنية النص الشعري الحديث
مما يجعلھا بحاجة إلى تأصيل و ترسيخ بشكل متكامل.
كما واجھتنا صعوبة أخرى تتمثل في الحصول على ما يكفي من
مراجع و مصادر تستجيب لكافة مجاالت و خصوصيات ھذا البحث ،و
نعني ھنا حضور الشكل البصري في القصيدة المغاربية خاصة في
التجربة الشعرية الجزائرية و التونسية الحديثة ،و لذلك كنا مضطرين إلى
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االستعانة و اللجوء إلى بعض الدراسات و المقاالت المنشورة على
المرجع الرقمي )االنترنت(التي تكاد تفي بالغرض.
و ھكذا تم للبحث فعل الخوض المتفرد عبر ما توافر من الكتابات النقدية
المغاربية ،لنخوض تجربة الكتابة حول موضوع يكاد يكون الشروع فيه
غامضا و مبھما ،و ذلك ما جعل البحث فيه يملي األخذ بالكثير من
التفاصيل إذ يعضده كل باحث فيه بما يلزمه من اإلجراءات ترنو من
خاللھا إلى الموضوع ،إذ أن فھم الحداثة قد استغرق دراسات كثيرة
وصعبة و ال يزال حقال معرفيا متشعبا مفتوحا أمام اجتھادات متباينة و
نظرات متعارضة.
و إذا كان البد من اإلشارة إلى ما سلف من الدراسات السابقة التي
تتقاطع شكليا مع موضوع بحثنا و الذي ورد امتدادا لھا في محاولة البحث
عن مسار النقد المغاربي في بحثه عن جمالية النص و تجاوزه و تخطيه
لما يمكن أن نسميه بأزمة نقدية عربية مغاربية ،مباشرتنا تلك األطروحات
التي حظيت فيھا النظرية الشعرية في كتابات النقاد العرب المعاصرين
بمكنة و اقتدار ،منھا تلك األطروحة التي تقدم بھا )عبد ﷲ العشي( بعنوان
"نظرية الشعر في كتابات الشعراء العرب المعاصرين" ،كما تعقبھا أطروحة
الباحث )اسطمبول ناصر( لنيل درجة الدكتوراه الموسومة بـ "تداخل األنواع
األدبية الشعر العربي المعاصر أنموذجا" التي فتح من خاللھا بابا واسعا في
حقل النقد و التنظير المعاصر لحداثة القصيدة العربية الجديدة و التجنيس
الشعري .و نذكر أيضا األطروحة التي تقدم بھا الباحث المغربي )بوجمعة
العوفي( بعنوان "الخطاب البصري في الشعر المغربي المعاصر :من األشكال
الخطية إلى القيمة التشكلية" إذ فتح باب الحديث بشكل منھجي و تقويمي
وتنظيري للمالمح البصرية للقصيدة الحديثة و المعاصرة انطالقا من
محور أساسي إضاءة الخصائص البصرية في التجربة الشعرية و النقدية
المغربية.
و ثمة دراسات أكاديمية جزائرية استفاد منھا البحث في ظل غياب
المؤلفات التي من شأنھا أن تساھم في بلورة مشروع نقدي جزائري
ح
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يضطلع بوضح الحداثة الشعرية الجزائرية في سياقھا االجتماعي و
الحضاري و رصد مظاھر الحداثة في القصائد الجزائرية نذكر منھا:
البحث الذي تقدم به )عبد القادر رابحي( الموسوم بـ "البنية الشكلية في الشعر
الجزائري المعاصر شعر السبعينيات أنموذجا" و الدراسة التي أنجزھا الباحث
)الجياللي كورات( "ھندسة الكتابة الشعرية مقاربة أيقونية ألشكالھا الحداثية".
و في المجمل ورد البحث على ھذا النحو من التفريع إذ ينھض على
و خمسة فصول و خاتمة.
مدخل
المدخل :المسار النقدي لسيروررة التحول الشعري

يمثل تأسيسا نظريا يسعى للتأسيس الشعري الجديد معالجا إشكالية
المعاصرة و في ماھية الحداثة و الشعر الجديد و طبيعته المتجددة في
حداثته الفنية حيث عمدنا إلى تقسميه إلى قسمين ،تحدثنا في األولى منه
و التمثل ،و في القسم الثاني
عن إشكالية مفھوم الحداثة بين التأصيل
عالجنا تعداد أھم البيانات التي رصدت واقع الشعر المعاصر و مالمح
النص الشعري الحديث و مدى قدرتھا على تأسيس وعي القراءة و
اإلبداع.
الفصل األول :حداثة الكتابة الشعرية

وضحنا فيه مالمح حداثة الكتابة الشعرية بدءا من الشعر العمودي
إلى الكتابة الجديدة التي تجاوزت األنموذج و من ثم تخطت العرف
الجماعي في تذوق الشعر .كما أوضحنا فيه آراء )أدونيس( و )بنيس(
و أسراره الجمالية إذ
المستمدة من عالقتھم بروح الشعر العربي
سعى )أدونيس( إلى المطالبة الدائمة بإعادة قراءة الموروث الشعري
القديم و سعى في الحين ذاته إلى الحداثة و التجاوز .ھذه التأمالت
األدونيسية تمثل أنموذجا لتأمالت الشعراء و عتبة تصورية مفعمة لدى
النقاد المغاربة في التعامل مع اللغة و اإليقاع في الشعر الحديث.
في حين ورد الفصل الثاني :و ھو يعاين حداثة اإليقاع في النقد المغاربي
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جاء ھذا الفصل بوصفه مدخال لدراسة القصيدة المعاصرة في بنيتھا
و عناصرھا الجمالية ،حيث جرى التركيز على أھم
اإليقاعية
و تشكالتھا الحديثة و كذا البحث في
الظواھر الموسيقية الشعرية
أصولھا العربية و الغربية ثم انتھينا إلى معالجة البنيات اإليقاعية في
الشعر المغربي الحديث و ما صاحبھا من دراسات نقدية.
الفصل الثالث ورد موسومابـ :بصرية القصيدة الحداثية في الشعر المغاربي

انتھينا إليه بالمعالجة و البحث لطرح إشكالية الحداثة في القصيدة
المغاربية من خالل دخول الملمح البصري و اإلجراء التشكيلي فيھا من
خالل نماذج تطبيقية عديدة و مختلفة للعديد من اإلبداعات المغربية و
الجزائرية ،التي حاولت تحقيق عالقة ممكنة بين الشعر و التشكيل.كما
تحدثنا في الوقت نفسه عن تجليات و حضور الفضاء في القصيدة العربية
و كذا التجربة الشعرية األندلسية كونھا تمثل ممكنات اإلبداع للتشكيل
البصري للفضاء الشعري ،حيث امتاح الشعر المغاربي حداثته األصيلة
.كما تطرقنا إلى محور العتبات البصرية الشعرية في الكتابة الشعرية إذ
يتضمن نماذج منتقاة عن عالقة القصيدة بالصورة بوصفھا أثرا فنيا امتد
حضوره انطالقا من بصرية الغالف إلى بصرية العتبات )اإلھداء و
تفريعات العنونة( .و في المجمل حاولنا تحليل و إضاءة ھذا العنصر
التشكيلي من خالل مبحث دالالت الفضاء البصري في الكتابة الشعرية
المغربية الحديثة .ثم ركن البحث عبر سيرورة تشكله ضمن مناحي البحث
التطبيقية من خالل مبحث التجربة المغربية لبصرية القصيدة المحدثة
بوصفھا منجزات جوھرية لفضاء الخطاب في القصيدة المغربية.
في حين ورد الفصل الرابع :و ھو يعاين الحداثة الشعرية بالجزائر بين
اإلتباع و فرادة اإلبداع

تحدثنا في ھذا الفصل عن اإلرھاصات البدئية لحداثة الشعر
الجزائري و تعرضنا إلى أھم اإلشكاليات التي حجبت حداثة النصوص
الشعرية ،ثم عرجنا للحديث عن أبرز المحاوالت النقدية الجزائرية التي
رسخت حضورھا.

د
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الفصل الخامس :الحداثة الشعرية في النقد التونسي

عالجنا فيه تمثل الشعراء لممكنات حداثة النص الشعري من خالل
التأسيس لمتن شعري تونسي يتغاير و ما ساد من مواضعات شعرية سالفة
من حيث البناء و التشكل اللغوي.كما تحدثنا في الوقت ذاته عن أھم
الحركات النقدية التونسية و ھي تجلي تلك المالمح من الكتابة لحداثة
الخطاب الشعري.
و انتھى البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج التي انتھينا إليھا مرفقة
ببعض المالحظات ليبقى ھذا العمل مساءلة مشروع يبحث عن المزيد من
و التعديل.
التوسع والضبط
من المناھج ما تمثله البحث في ھذه األطروحة نذكر :المنھج
الوصفي التحليلي حيث اعتمدنا عليه في وصف تلك التصورات النقدية
التي عجت بھا أطروحات الشعراء النقاد المنظرين لحداثة النص الشعري
الحديث و لع ّل ھذا المأخذ دعانا كونه ضرورة ملحة للوصف و اإللمام كما
أفدنا من المنھج التاريخي الذي ساعدنا في التبصر و التطلع إلى بنيات
الشعر المغاربي الحديث وكذا رصد الحركات الشعرية المغاربية في
مواكبتھا إلجرائية التجاوز و التخطي للمفاھيم الشعرية التقليدية .و في
الحاصل حاول البحث أن يرصد مدى استجابة شعراء و نقاد )المغرب و
الجزائر و تونس( للمستجدات الشعرية و النقدية الغربية و العربية و من
ثم تم تمثلھا في كتاباتھم التنظيرية و اإلجرائية.
على كل ھذا بحثنا و ھو على عالته و نقائصه نقدمه للحكم و القراءة
المتفحصة مدركين أنه مھما بحثنا ،فإننا لن نستطيع أن نحيط بھذا
الموضوع الواسع الممتد ،المتشعب ،المتعالق و المتداخل.
و في ختام الحديث ال بد من نقف أمام حق الشكر الذي نرسله ممتنين
إلى كل من رافقنا في إنجاز ھذا الجھد من أساتذة و زمالء و نخص بالذكر
أستاذنا المشرف )د.سطمبول ناصر( الذي دفعنا إلى ھذا البحث بحكمة مما
ذ
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حفزنا إلى العمل الجاد قراءة و بحثا بعد أن أمدنا بتوجيھاته و مالحظاته
و التي كانت أفضل معاون لنا في التحكم في البحث و في التقليل من
الوقوع في األخطاء التي كثيرا ما دلنا عليھا و نبھنا على اجتنابھا .فكان
أستاذنا نعم الموجه بأفكاره ورؤيته النقدية النفاذة إلى صميم الموضوع.
كما ال ننسى )د .بوعزة عبد القادر( الذي وضع مكتبته الخاصة خدمة
للبحث ،فكانت عنصرا مھما في إنجازه فلك منا أسمى معاني الشكر و
العرفان.
كما ال يفوتنا أن نقدم شكرنا الحار إلى األستاذ )سھولي أحمد( الذي كثيرا
ما شجعنا على مواصلة البحث ،كما ينبغي أن نتوجه بالشكر إلى جميع
األساتذة و الزمالء الذين كان لھم الفضل في دفعنا إلى إنجاز ھذا البحث.

و ﷲ المستعان و له الحمد و المنة.
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 -1إشكالية مفھوم الحداثة بين التأصيل و التمثل:

تعد الحداثة من أكثر المصطلحات تداوال في الكتابات النقدية
المعاصرة ،بل كانت األكثر استقطابا الھتمام النقاد و الشعراء في
الدراسات التنظيرية و اإلبداعات الشعرية التي مثلت عالمة من عالمات
النقلة الشعرية التراثية إلى الخطاب الشعري المحدث أو إلى القصيدة
الجديدة ،قصد التوسل بتلك المسوغات التصورية ألدبيات الحداثة و
مرجعياتھا المعرفية  .و ھنا يكمن اإلشكال عن معنى الجدة أو الحداثة و
ماذا تعني الحداثة ھل ھي شكل ثابت أم حركة متجددة؟ ،ھل الحداثة
أسلوب أم موقف؟ ،و ھل كانت القصيدة الجديدة العربية استجابة لواقع
اجتماعي و سياسي متغير و لماذا يصر بعض الشعراء على ريادة الشعر
الجديد؟ ،و ما ھي أھم مصوغات حداثة النص الشعري العربي؟.
ھي مجموعة من األسئلة و اإلشكاالت يطرحھا مدخل البحث نصب ھذا
الزخم المعرفي و النقدي نتيجة للتحول الذي شھدته القصيدة العربية
بوصفھا خطابا يتمتع بمكنة الظواھر الفنية و الثقافية على التطور و
التغيير و ھو "في معظم المجتمعات صوت الحداثة و التقدم و المعيار
النفسي على عافية ھذه المجتمعات أو اعتاللھا و ليس في ھذا الزعم أي
إنكار أو إغفال لدور االنعكاس في نظرية األدب ،و لكنه يرمي إلى تأكيد
الدور الفعال للرؤيا الشعرية و إثبات أبعاد الخصوصية التي يتميز بھا الفن
و األدب عن سائر األنشطة األخرى كما يفسر المالحظة القائلة" ..إن
الحداثة الشعرية في المجتمع العربي ال تكاد تضارع في بعض وجوھھا
الحداثة الشعرية الغربية"" .1من ھنا ارتبطت الحداثة و ھي ترتھن دوما
بعامل التطور الفكري و العلمي الذي حققته و أنتجته الحضارة الغربية و
كذا األشكال الفنية المستحدثة بعامة وعلى مستوى جمالية شكل الشعر
بخاصة.
 -1المقالح )عبد العزيز(  ،أزمة القصيدة الجديدة ،دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت ،ط ،1
 ،1984ص .9-8
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و من ثم يتجلى غموض الحداثة في اختالف تصوراتھا و في
و الثقافية التي ينطلق منھا المنظر لمفھوم الحداثة
الخلفيات الفكرية
نحو ھذه العتبة التي أتى عليھا )شارل بودلير  (1Charles Baudelaireالذي
يعد مأخذه إجراءا حفريا و ھو يؤدي نظرية وفق ما تجليه من آفاق للتجديد
كونه تو ّخى مسالكھا اإلجرائية و نظر لھا على الصعيد الفني في الوقت
ذاته )في الشعر و الفن( .واعتبر أن الحداثة ھي االنتقالي ،العابر ،الجائر،
و تشكل نصف الفن الذي يشكل نصفه اآلخر األزلي الالمتغير ،إذن
فالحداثة عبر طرح بودلير ھي راھن يتالشى ،و يمتد على جملة عقود
خلت ،و يتشكل في قلب األزمنة الحديثة ،و عليه يرد حاصل الطرح
صوب سؤال جوھري و ھو :أال يمكن للراھن من األزمنة أالّ يتشكل إال
من تقاطع الراھن مع األزل2؟
إذن ترتكز حداثة )بودلير( على تجربته الشعرية في مكوناتھا
و الفكرية التي قدم من خاللھا رؤيته للحداثة
المختلفة االجتماعية
بمنجزاتھا العصرية الكثيرة و مغامرة الشعر التي اتخذت الكلمة وسيلة
لسبر أغوار الذات ،و لكن )شارل بودلير( -وفق محمد برادة -أخفق في
محاولته التنظيرية للحداثة التي انحدرت من أسبقية نمطية المجتمع و
مؤسساتھا المتراصة التي تحولت إلى نسق اجتماعي ،اقتصادي ،ثقافي
يخدم إيديولوجيا الطبقة السائدة و من ثم كان من الضروري التمييز بين
العصرية  Modernismو الحداثة .Modernité

 -1بودلير )شارل( ) ( 1867-1821شاعر و ناقد فني فرنسي يعد من أبرز شعراء القرن التاسع عشر ،كما
يعد رمزا من رموز الحداثة الشعرية بفرنسا ،فقد كان شعره متقدما عن شعر زمنه فلم يفھم جيدا إال بعد
وفاته .بدأ بكتابة قصائده النثرية عام  1857بعد نشر ديوانه )أزھار الشر( متأمال في شكل شعري يمكنه
استيعاب العديد من قضايا تناقضات الحياة اليومية في المدن .اعتبر بودلير الحياة الباريسية غنية
بالموضوعات الشعرية الرائعة فكتب ديوانه الثاني تحت عنوان )لوحات باريسية(.
 -2ينظر :كوش )عمر( ،أقدمة المفاھيم –تحوالت المفھوم في ارتحاله ،-المركز الثقافي العربي ،الدار
البيصاء ،المغرب ،ط ،2002 ،1ص .95
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فالعصرية وقع سوسيولوجي و إيديولوجي تسھم في إنتاجه العصور و
الحقب و كذا فعالية تعاقب األجيال ،أما الحداثة فھي سعي إلنتاج المعرفة
بحيث يقارب مأخذ جذريته للنقد و النقد الذاتي و قد ندرك الحداثة داخل
مجموعة من النصوص تحمل بصمة عصرھا و في الوقت ذاته تجلي وسم
زمنھا.1
يتضح من خالل ھذا التصور أن مفھوم الحداثة ارتبط بالتطور
المعرفي العلمي الذي حققته الحضارة الغربية و باألشكال الفنية المستحدثة
على مستوى فن الشعر ،لتظل ھذه الرؤيا مركز حجاج و نقاش و جدل بين
النقاد و الشعراء المنظرين .و في ھذا النحو يرد تص ّور الناقدة )خالدة
سعيد( للحداثة و ھو يؤ ّكد على أن الصراع حول الحداثة لم يحتدم إال بعد
ظھور حركة التجديد الشعري في بداية الخمسينيات مشيرة إلى جذور
الحداثة الضاربة في أعماق الثقافة العربية القديمة و التي تمثلھا تلك الحقبة
الزمنية المتمثلة في العصر العباسي ،الذي عرف فيه الشعر صراعا
بوصفه الشكل األدبي الذي أحرجته الضوابط و أسنن الحدود حيث
وضعت له المعايير و األحكام.
و لعل ھذا ما جعل المساس بالشكل التعبيري يستدعي معارك و
مجادالت حادة دارت ضمن سياق جدل الحداثة و الالحداثة ،ألن ملمح
الحداثة في الشعر العباسي ليست حداثة ترتھن إلى محددات اإليقاع ،ألنھا
جوانب جزئية تكتسب داللتھا من الموقف العام و ھي تجسيد لھذا الموقف،
بل إن ملمح الحداثة تمثل الحديث أو المحدث ،ارتكز على تلك الطبيعة
البدئية على إعادة االعتبار لإلنسان نسبيا و على فاعلية التاريخ و تأكيد
حريته و مسئوليته ال في نحو التحرك الجذري للحداثة األوروبية ،و من ثم
فإن مالمح الحداثة العربية المعاصرة قد تأسست على مسعى حداثتين
جوھريتين :محدثات الحضارة العباسية و الحداثة األوروبية التي تعد شكال
من أشكال الصراع الذي يخوضه
 -1ينظر :برادة )محمد( ،اعتبارات نظرية لتحديد مفھوم الحداثة ،مجلة فصول ،القاھرة مج  ،4ع  3أبريل،
 ،1984ص.13
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اإلنسان مع منجزاته السابقة التي انتھت إلى حركة اإلصالح الديني
واألنوار ،و الثورة الفرنسية و من ثم شكلت ذلك الفالق العنيف و التقلب
الشديد على مرتكز العقلنة كونه أولى خصوصيات فعل الحداثة.
و جل ھذا أدى صراعا مع المؤسسات الدينية و قوانين الكنيسة و التقاليد
االجتماعية ،1و في الوقت ذاته تأسست على تاريخ الفلسفة و ھي تسعى
كي تش ّرع لھذا المعطى عبر جملة من المقوالت٭ .و من ھنا فإن )ھابرماس
 ( Habermasيؤكد أن التاريخ الفلسفي للحداثة عبر أكثر من مائتي عام
خلت ،بكل نجاحاتھا و إخفاقاتھا ،معتبرا أن الحداثة لم تصبح مشروعا
فلسفيا إالّ مع نھاية القرن الثامن عشر على يد )كانط  (Kantثم )ھيغل Hegle
( على وجه الخصوص.2
يبدو من ھذا المقترب التصوري أن الحداثة قائمة على الجدلية و
الصراع حيث تذھب الناقدة )خالدة سعيد(" :فبشكل عام يمكننا أن نقرأ
تاريخ الحداثات على أنه سلسلة من التوترات أو الصراعات بين اإلنسان و
و من ضمن إفراز التحول الشعري
منجزاته كتصحيح االستيالب".1
ضمن ملمح حداثة العصر العباسي تلك اإلجراءات اإلبداعية للخطاب
الشعري ،كونھا أفرزت فاعلية التحول وكذا االنعطاف صوب بناء
 -1ينظر :سعيد )خالدة( ،المالمح الفكرية للحداثة ،مجلة فصول ،ص.27
*نحو ما ورد لدى كانط في مؤلفه "نقد العقل الخالص" و إليه يعود السبق في افتتاح الحداثة الفلسفية .أما
ھيغل فھو أول فيلسوف نظر للحداثة على مبدأ الذاتية ألن حرية الذات ھي مبدأ العالم الحديث ،و الحداثة
لديه ال تقاس إال بذاتھا ،لذا فھي تبرر وجودھا في ذاتھا و ليس في أي شيء خارج عنھا و عليه فال وجود
ألي ضمانة لھا خارج حدود الذات .أما نيتشه فإنه أحدث نقد الحداثة عبر قلب الفلسفة ھيكال و منھجا ألن
الفلسفة نھضت على المثالية و الميتافيزيقا و كانت تصدر عن معرفة الحقيقة و تالفت مشكلة الحقيقة.
ينظر :عمر كوش ،أقدمة المفاھيم تحوالت المفاھيم في ارتحاله ،ص.98 ، 96
 -2ينظر :المرجع نفسه ،ص.96
 -3سعيد )خالدة( ،المالمح الفكرية للحداثة ،ص.27
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محدث أنتج تلك الخصوصية المحدثة لعمود الشعر من حيث التشكيل
البنائي حذو ما حذاه الشاعر )أبو نواس( و ھو يلغي إجرائيا تلك المواضعة
لطقس المطالع الشعرية ،نحو الوقوف على األطالل ووصف الرحلة و
الراحلة و تنصل لمواصفات البناء الشعري إلى جانب تمرده على القيم
االجتماعية و الدينية .و مثله شاعر الغموض -كما وسم أبو تمام -ألن نسق
شعره يسلك اعتياصا على الفھم و تعديا لوقع التلقي التقليدي الشعري
السائد آنذاك ،و ھو أن يؤدي الشاعر سياق المواضعة الشعرية األمر الذي
أحدث فتورا و تحاشيا مبيتا لما أنتجه المسعى لدى )أبي نواس( و )بشار( و
)أبي تمام( و غيرھم ،مع انعدام مواكبة نقدية تدفع ھذه التجارب الشعرية
العباسية الحديثة إلى االنفتاح .و ذلك ألن الموروث النقدي ظل وفيا لبالغة
الشعري الجاھلي مما أفرز عنه تلك األقيسة و ھو يجري مبدأ المفاضلة أو
الموازنة بين النماذج الشعرية المتدافعة ،و من ثم يعد مسعى )اآلمدي( في
موازنته مأخذا ينتصر لألنموذج القديم الذي يمثله البحتري .و في المقابل
يلغي مسعى الشاعر أبي تمام في حداثته الشعرية عبر مدرسة البديع .و
لع ّل ھذا اإلجراء النقدي يؤكد مسار البالغة العربية في تعثرھا و ھي
تنتصر لألنموذج الجاھلي بوصفه توثيقا ال محيص عنه و ما تع ّدى ھذا
فھو في المستثنى.
مثل ھذا التمسك بالقديم ناتج عن جدلية تطرحھا الحداثة على جميع
مستويات تشكلھا المتمثلة في العالقة بين القديم و الحديث ،مما أدى
بالباحث )محمد عبد المطلب( على ربط الحداثة بالزمن و ال يقصد الباحث
بالزمن التتابع التاريخي الذي من خالله نرتب أحداث الحياة و إنما يقصد
به "عملية اإللحاح على ظواھر معينة ،أو بمعنى آخر التراكم الكمي لفترة
معينة في ظواھرھا الثقافية أو االجتماعية ،الدينية ،و كلھا أمور تأخذ من
1
الزمن طبيعته المتجددة المتحركة"

 -1عبد المطلب )محمد ( ،تجليات الحداثة في التراث العربي ،مجلة فصول ،ص .66
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ليضعنا نصب نظرة الرواة القدماء لحداثة الشعر العربي التي تعتمد على
وضعھا في طرف يحاذي مبدأ القدم أو القديم الذي يمثله األنموذج الشعري
الجاھلي بوصفه المبتدأ الذي يؤدي بمنازع النقد على األخذ به في مسائل
اللغة ،على خالف الشعر العباسي الذي تباينت ألسنة قائليه ففسدت لغتھم
بالمخالطة و الھجنة بتلك األقليات البشرية .من ھنا يمكن أن نؤكد أن
حداثة العصر العباسي تتبدى عبر السياق دون االنتصار لصناعة النسق
لحداثة الخطابات الواعدة من حيث اإلبداع بعامة.
و من ھنا أصبح للزمن مقياسا للحكم على حداثة و قدم الشعر ،ليظل
ھذا التصور نسبيا فقد يكون الشاعر قديما و لكن تناوله فنيا قد يجعله من
المحدثين فابن رشيق مثال ع ّد )عنترة( شاعرا محدثا عندما قال:
)ھ ْل غادر

الشعراء

منْ متردم (

و في المقابل يأخذ اللغويون و النحاة معيارية الزمن كونه حدا فاصال بين
و القديم حرصا منھم على إحكام الحدود التي يجب أن تحيط
الحديث
بلغة االستشھاد ،فمعظم الرواة كانوا على مذھب )أبي عمرو( و )األصمعي(
و )ابن األعرابي( في االحتجاج بشعر القدامى و ليس ذلك لشيء إال
لحاجاتھم في الشعر إلى شاھد و قلة ثقتھم بما يأتي به المولدون .ومن ھنا
ازدادت الحاجة إلى اجترار النماذج اللغوية القديمة عند تفسير مأخذ ما من
غريب القرآن أو تركيب نحوي لما يجليه األنموذج العالي للشعر الجاھلي
و من ثم كانوا يصدرون طرحھم عبر الھجرة إلى شعر الجاھلية.1
وفق ھذا المأخذ اإلجرائي صوب ھذا الحال يصبح التأسيس إلنتاج
التصور النقدي معياريا من جھة الرجوع إلى ما قيل ال إلى ما كان يجب
أن يقال ،علما بأن الظروف التي جدت على المجتمع العربي بعد اإلسالم
كانت قد ھيأت للمتغيرات أن تؤدي دورھا،

 -1ينظر :عبد المطلب )محمد(  ،تجليات الحداثة في التراث العربي ،ص .66
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و تسھم في المقابل بما يھيئه السياق الفكري و الذوق الخاص الذي يتقبل
و األدب ما يناسبه سواء أكان ھذا المناسب جديدا أم قديما و
من اللغة
سواء أكان جيدا أو بمنأى عنه ،علما بأن المجتمع العربي العباسي تفاعل
مع مجتمعات و حضارات سابقة و معاصرة له و عليه فإن "الفكر و
الشعر الذي ھضم و تمثل ثم أبدع نتاجا جديدا يتسم بالخصوصية .معتمدا
على محاور ثالثة ھي :األصالة ،المعاصرة ،الواقع" .1و عبر ھذا المأخذ
من مشاريع النقد الحديث لدى الرواد تمثلت مقوالت العصر و المجتمع في
تلقيھم لحداثة األدب و بخاصة لدى الناقد )محمد مندور( حين تو ّخى مسعاه
التحليلي في إحداث تفريع لتشكل الشعر بعد )شوقي( و المتمثل في مرحلة
و كذلك ما انتھى إليه )طه حسين( و
اإلحياء و التجديد و المعاصرة،
ھو يرتھن إلى مقولة العصر كونھا مح ّددا لنھضة الشعر ،إذ تح ّددت لديه
وفق تلك الفاعلية التي أجراھا في مقاربة الشعر بعصره انطالقا من الشعر
الجاھلي إلى غاية من عاصرھم من الشعراء المجددين.
علما أن مصطلح "الحداثة" كان نادر االستعمال و اإلجراء في
التراث العربي و إن تم األخذ بمفردات تضارعه وفق نمط من أدبيات
و المحدث و ھو االستخدام األكثر
االستعمال نحو :المبدع و المبتدع
شيوعا في التراث .و لذلك يعتقد )جابر عصفور( أن اإللحاح على صيغة
الحداثة ھو قرين استخدام مصطلح معاصر فھو إذن "إلحاح يرتبط بتأكيد
جذرية ثورة القصيدة العربية المعاصرة في خروجھا على التقاليد ،و
يرتبط باجتھاد معاصر في تأسيس مصطلح جديد ،يقابل مصطلحا أجنبيا
2
ھو  modernityأو "modernism

 1ـ عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،ص .15
 -2عصفور )جابر( ،معنى الحداثة في الشعر المعاصر ،مجلة فصول ،ج ،2عدد ،4الھيئة المصرية
للكتاب ،1984 ،ص.35

7

المسار النقدي لسيروررة التحول الشعري

المدخل

و فعل الحداثة عند )جابر عصفور( مقترن باإلحداث في الشعر في العصر،
أما المعاصرة فھي تنصرف إلى مجرد الوجود في العصر "دون أن
تقتنص داللة فعل الخرق الذي يقوم به الشعر ،و داللة فعل االبتداء الذي
يمكن أن يعدل به الشعر مسار العصر ،أو يعيد خلقه باإلحداث و
1
التحديث" .
يتضح من ھذا التصور أن المعاصرة منغلقة بالمجال الخارجي و
محايثة عبر مجال الزمن بمنأى عن الشعر نفسه من حيث ھو فاعلية
متميزة لفعل العصر ،فقد يكون الشاعر معاصرا عبر مجرى تلك األسيقة
التي يعايشھا و ھنا ال يحدث فعل اإلحداث ،ألن الشاعر عندما يختار
موقفا جذريا في العصر و من العصر و ضد العصر "فإنه يحدث حدثا فيه
و من ضده ،على نحو يكون إحداثه فعال من أفعال اختيار حداثته" 2و
بھذا تتجلى داللة الحداثة في أنھا فعل يقوم على االنتقاء الواعي،
المتجاوز ،المنتھك ،نقيض المعاصرة التي ھي مجرد وجود في الزمان.
وفق ھذا التمييز بين الحداثة و المعاصرة ھناك تمييز ضروري
يساعد على فض الوھم الشكلي الذي يجعل كل من خرج عن سنن عمود
الشعر عبر توازي ھيئة األشطر يعد شاعرا معاصرا .فالشعر الحر وفق -
تصور جابر عصفور -معاصر على أساس زمني ،و لكنه ليس محدثا على
أساس من رؤيا العالم ،ألن الشاعر الحديث البد له أن يمتلك حسا نقديا
ساخرا و ھو عنصر ھام في تمييز الحداثة عن المعاصرة .و قد تجلت األنا
المحدثة العربية تجليات إشراقية يبدو الشاعر ضمنھا و ھو يقارب رسول
المعرفة "الذي يعود إلى اآلخرين بعد طواف األرض و البحر )السندباد
في رحلته الثامنة ،خليل حاوي( أو بعد أن اغتصب نار الثورة األبدية من
قلب العالم )سارق النار ،البياتي( أو بعد أن اتحد بالعناصر األزلية للخلق
3
و الصيرورة الدائم )مھيار الدمشقي ،أدونيس("
 -1عصفور )جابر( ،معنى الحداثة في الشعر المعاصر ،ص.37 ،
 -2المرجع نفسه ،ص .40
 -3المرجع نفسه  ،ص .40
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في نحو ھذا الشعر من المقطع اآلتي:
مھيار يقو ْل :الذكرى ال تجدي
ْ
و يقول :ال ّريح تواتي سفني
حين يكون البحر بعيد ا
داللة ھذا المأخذ من ھذا المقطع الشعري تنطوي على داللة اإلبالغ النبوي
و تنطوي على الحوار المستمر ،إذ إن الشاعر الحديث يدير حوارا بين
ذاته الناظرة و ذاته المنظور فيھا و بين األشياء .غير أن ھناك طرفا رابعا
في ھذه العملية الحوارية و ھي اللغة التي يتم بھا الحوار "و عندما تتوسل
األنا المحدثة بھذا النوع من الحوار فإنھا تقوم بعملية صنع ،ينطوي على
مستويات معرفية معقدة ،يعيد فيھا الوعي تشكيل عالقة بنفسه ،و عالقته
1
بالعالم ،و عالقة العالم باللغة و عالقة اللغة بالوعي نفسه"
و بقدر ما تعيد القصيدة المحدثة صنع ھذه التجاويف القصيّة ،فإنھا تنتقل
من أحادية الداللة إلى تركيبية الداللة إذ تجعل من قارئھا مشاركا في إنتاج
الداللة .و ھنا يضعنا )جابر عصفور( نصب فاعلية تشظي القصيدة الجديدة
من خالل مختلف المقوالت النقدية التي أرادت أن تتوسل فعل الحداثة في
القصيدة العربية الجديدة ،بدءا من ثورة )البارودي( على الشعر البالغي
المستھلك حيث طالب بالعودة إلى أصالة )المتنبي( و )أبي تمام( و )الشريف
الرضي( "و لكن تبين أن العودة إلى الماضي الناصع ال تكفي ،إذ البد من
معرفة ما يجري في العالم ...و ظھرت الحركات ،التي يمكن أن تسمى
بالرومانتيكية العربية في الشعر كاالتجاھات الرومانسية و الرمزية
المتعددة :جبران ،شكري ،و أبو شبكة ،سعيد عقل ،و الھمشري(...
استمرت ھذه الحركات من  1915إلى  1948تقريبا.

 -1عصفور )جابر( ،معنى الحداثة في الشعر المعاصر ،ص.40 ،
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و قد تمثلت على المستوى الرسمي في مدرسة أبولو -مدرسة الديوان ،-و
الشعر المھجري" 1و قد كان لتأثير حركة المھجر صدى جليا في الشعر
العربي حيث يعد ھؤالء الشعراء من نحو) :إيليا أبو ماضي() ،ميخائيل
نعيمة( من أھم رواده.
جل ھذه الحركات أفادت المساعي اإلبداعية المحدثة من الشعر
الغربي و بخاصة ما أبكرت به نتاجات الحركة الرومانتيكية اإلنجليزية و
الفرنسية )المارتين ) ،(Lamartineكولردج  ،(Coleridgeو من الرمزية
الجديدة و ھي مدرسة تعنى بالجماليات اللغوية من أھم ممثليه) :فاليري
) ،(Valleryبودلير ) ، (Baudelaireرامبو  (Rambaudو بخاصة
الرومانسية األلمانية "اإلخوة شليغل" .أما إليوت (Eliot Thomas
)Stearnsفلم يفد من تجربته الشعرية -في نظر الناقد عز الدين المناصرة-
باستثناء الناقد و الشاعر )صالح عبد الصبور( الذي التفت إلى قصائد إليوت
التي اشتھرت مابين  .1936 -1920حيث أفاد من تنظيراته و ذلك حينما
و تبحث
اعتبر وظيفة الشعر قرينة بوظيفة إشراقية أو صوفية تكشف
عن المستقبل و عن الذي يمكن وقوعه ،إذ ينتھي في تعريفه للرؤيا
الشعرية إلى أنه "حلم قد ال نشھده ،خلجان قد ال نرسو فيھا ،و الحلم في
حقيقته قد يتحقق ،و قد ال يتحقق ،و لكن تبقى الرؤيا الشعرية حلما
سرمديا يتوق إلى تحقيقه اإلنسان دائما" .2فتتحول القصيدة الشعرية
بموجب ھذه الرؤيا إلى قصيدة تتحد فيھا الذات الكاتبة المبدعة ،بذات
اإلنسان اتحادا صوفيا .غير أن أھم ثورة شعرية جديدة –وفق تصور
المناصرة -تمثلت في تلك الثورة الشعرية التي نادت بقضية االلتزام
االجتماعي وھي بحق

1ـ المناصرة )عز الدين(  ،جمرة النص الشعري) ،مقاربات في الشعر و الشعراء ،و الحداثة و الفاعلية(،
دار مجدالوي للنشر
و التوزيع ،األردن ،ط ،2008 ،1ص.350
 –2الرماني )إبراھيم( ،الغموض في الشعر الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص .212
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"أول ثورة شعرية عربية في التاريخ العربي ،...و قد ركزت ھذه الحركة
منذ بداياتھا ،على مسألة المنظور ...فقد نادت بقضية االلتزام االجتماعي
في الشعر كقضية مھمة ،و كإحدى خصائص ھذا الشعر الجديد ،وكانت
البداية مع مدرسة الواقعية االشتراكية ،التي تكونت في أحضان األحزاب
الشيوعية) :البياتي  -الشرقاوي  -كمال عبد الحليم  -شوقي بغدادي -
وصفي قرنفلي -بسيسو( ...و قد استمر ھذا المنحى أوائل الستينيات في
بعض المجالت الثقافية الماركسية ،مصاحبا لردود حركة الشعر الجديد
الذين عرفوا في أوائل الستينات ،و تكونت شخصيتھم في الخمسينات" 1ثم
تنعطف القصيدة العربية مع شعر )نزار قباني( إلى الجملة الموسيقية إذ دعا
نزار إلى تجاوز الجمل الموسيقية الخليلية ألنھا تمثل الشرعية و ھو شاعر
ضد الشرعية التي أخذت شكل ثوابت ال محيص عنھا حيث "دعا إلى
تحطيمھا و تخريبھا باحثا في الوقت نفسه عن أشكال أخرى بديلة لھا ،ألن
الشكل الموسيقي القديم ارتبط في منشأة بأحداث أو مناسبات تقليدية ،ليست
من صميم روح عصرنا ھذا .لھذا السبب ضجر منھا نزار قباني" 2ولكنه
ظل -في تصور المناصرة -حديث األسلوب رجعي و تقليدي المضمون،
أما )صالح عبد الصبور( فھو مدرسة شعرية خالصة استطاع أن يصوغھا
بنفسه ،فالموسيقى الشعرية الخافتة ،التي تالئم طبيعته النفسية الحزينة،
ھي إحدى الخصائص الشكلية لعبد الصبور ،قلده فيھا شعراء الشباب
بشكل واضح و ھجروا إلى نسقه نحو ما أفرزته مساعي الشعر المغاربي
في إنتاج حداثة للخطاب الشعري المعاصر إذ تسلقت تكوينه و توثيب
تخومه ،أما على مستوى المضمون ،فإن عبد الصبور خلق المدرسة
الميتافيزيقية بتأثير الدراسة الفلسفية على تأمالته الشعرية ،و على مستوى
تجربته الشخصية. 3

 -1المناصرة )عز الدين(  ،جمرة النص الشعري ،ص .351
 -2تاوريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في
األصول و المفاھيم ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،ط  ،2010 ،1ص.379
 -3ينظر :المناصرة )عز الدين( ،جمرة النص الشعري ،ص .352
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يتضح من خالل ھذه القراءة أن الترسبات النفسية و التأثيرات
السياسية
و االجتماعية قد أثرت في ذات )صالح عبد الصبور( ،و
و االنكسارات بشكل خاص ،الموت،
بخاصة ما أفرزته الھزائم
الجفاف و ھذا ھو سر تعلق عبد الصبور بـ )إليوت( نحو ما يذھب إليه
الناقد )المناصرة(.
و عليه فال يمكن أن تقوم حضارة ما أو نتاج شعري معين على غير
ھذه األسس التي يشكلھا التفاعل ،الذي يمنح التمايز و الخروج عن النمطية
و التقليدية و تجاوز المعھود و المألوف فتنشأ الرغبة في البحث و اإلبداع.
وفقا لھذا التصور تتخذ الحداثة فعل االستغراق عبر سيرورة تأسيسھا و
رسوخھا و في المقابل ال تستقل بذاتھا إذ يظل القديم مبدأ ألي مسعى
حداثي و في تقدير محددات الحداثة عبر ھذا االستمرار و ھذه الحركة،
كما يمكننا القول بأن الحداثة الشعرية العربية ترتھن إلى طبيعة األسيقة
المعيشة و مالمح التغير و معالم التحول ،و إثرھا تأصلت تلك القيم
الشعرية التي تحولت تبعا للتطور الذي حدث في الحياة العربية فتبدلت
القيم الشعرية و تحولت و تغيرت و تأسست بدال عنھا قيم شعرية جديدة
أرادت أن تتعدى محدد السياق و ھي تمارس فعل اإللغاء لتلك الجاھزية
القبلية من حيث ھي أحكام تقليدية تھتم بالظاھر ،و من ثم تسعى كي
تتخطى جملة األشكال و المقاييس التقليدية القديمة التي أسھمت في صناعة
وثوقية محايثة.
و من ثم أصبح من الضروري أن تتغير ،و لع ّل ھذا "يعني أن
الماضي لم يعد يھم الشاعر الجديد كقدسية مطلقة نھائية ،و إنما يھمه
1
بمقدار ما يدعوه إلى الحوار معه،
و بمقدار ما يتعلق مع المستقبل"
تمنح ھذه المحاولة السياق الشعري طابعا إبداعيا حركيا يتميز بالتفرد،
الذي يتخلص الشاعر من خالله من قيود و سلطة المنطق و السرد
و التكسب ليؤكد له ممكنة تتأتى من سلطة اللغة و انعطافات البالغة
الجديدة ليجعله
 -1عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،ص .45
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صورة فنية تنبثق من أعماقه ،ألن الشاعر الحقيقي ھو من يقلد شاعرا لم
يولد بعد و قد يولد بعد أن يموت فھو من يھدم و يحرض ،ألنه يستشف ما
وراء الواقع بحدسه التخييلي متجاوزا كل التصورات القبلية ،و ال يقدم
أفكارا بقدر ما يقدم حاالت و ال يحدد منھجا بل يغير و يجدد و يبتكر
أنظمة جديدة.1
وفقا لھذه النظرة الشعرية الجديدة عمدت مجموعة من الشعراء إلى
جانب ممارستھم الشعرية إلى وضع أسس تنظيرية للحداثة ،وردت على
شكل بيانات ترصد واقع الشعر العربي الحديث و تستشرف فيه تلك
اإلمكانات المستقبلية ھاجسھا الوحيد في ذلك طبيعة حضور تشكل النص
الشعري في سياق الشعر المعاصر و ذلك باإلجابة على السؤال :ما الذي
يجعل من الشعر و الكتابة في الثقافة العربية المعاصرة خطابا حداثيا؟ ،و
ما ھي مالمح النص الشعري الحديث؟
تتجه مح ّ
صالت البيانات في ديباجاتھا الدعائية بھذه األسئلة إلى طرح ما له
اعتبار في بناء نص شعري معاصر ،و من ثم تھيئة ھذا النص صوب وقع
المتلقي كونه حدا من نسق الحداثة الشعرية إذ ما يؤدي الخطاب بالحذف
يؤدي دوما باإلضافة ،و عليه فالمتلقي مشارك في صناعة المأخذ الحداثي
لنسق الخطاب الشعري عبر مختلف توجھاته الفكرية و الثقافية.
 2ـ الحداثة عبر المدونات البيانية:
 -1-2بيان نازك المالئكة:
تعد الناقدة )نازك المالئكة( من أھم الرواد الذين قدروا تلك المحددات
للشعر الحديث عبر مواقفھا النقدية و التنظيرية للشعر الحر ،من ھنا تبدي
إرھاصات الحداثة الشعرية انعطافھا على تلك التقاليد الشعرية التي أفرزھا
القدماء و من ثم تجعل من محددات األوزان و أقيستھا كوابح قيدت الشاعر
الحديث و حدت من إطالقية قدراته

 –1ينظر :أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري ،دار
الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط  ،8ج  ،2002 ،4ص . 238
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اإلبداعية فصار الشاعر -في نظرھا -يصف انفعاالته و عواطفه عبر
نزوع )الخليل( في تقدير القياس الشعري ،لذا فھي تذھب إلى أن تخلف
الشعر العربي يستدعي القيام بحركة شعرية جديدة تنقذه من جموده و
رتابته إذ تفصح في نحو ھذا القول" :آخر ما أود أن أقوله في ھذه
المقدمة ،أنني أؤمن بمستقبل الشعر العربي إيمانا حارا عميقا ،أؤمن أنه
مندفع بكل ما في صدور شعرائه من قوى و ھواجس و إمكانيات ليتبوأ
مكانا رفيعا في أدب العالم".1
يبدو واضحا بأن )نازك المالئكة( أرھصت إلى فعل التخطي فقادت
ثورة تزامنت و تلك اإلرھاصات لتدافع القديم بالمحدث من خالل مقدمة
ديوانھا "شظايا و رماد" ،و لم تتحدد مالمح ھذه الثورة في تسمية معينة بل
اكتفت بتمييز عام لھا باألسلوب الجديد ،و في بداية الخمسينيات شرعت
في كتابة دراسات عن الشعر الحر بغية إحداث مكنة لمالمح التشكل لھذا
الشعر.
و لع ّل أھمية ديوان "شظايا و رماد" تتبدى عبر مقدمته التي أسست
لتجربة التحديث في الشعر المعاصر ،إذ يذھب )نبيل منصر( إلى اإلعالن
عن مكانة الديوان في تاريخ التحديث في الشعر المعاصر الذي يحمل أول
بيان حداثي وقعته الشاعرة ..." :لھذه االعتبارات يحتل ديوان شظايا و
رماد و مصاحبه النصي متمثال في مقدمته النظرية مكانة أساسية ،ليس
فقط في التجربة الشعرية و التنظيرية لنازك المالئكة ،بل في تاريخ تجربة
التحديث في الشعر المعاصر بشكل عام" 2وفقا لھذا الوصف تعد المقدمة
أول بيان للحداثة حيث تقف نازك المالئكة نصب قضيتين :نقد لطريقة
اإلجراء الخليلي في نحوه للتقييس الشعري عبر ذلك التجديد المحايث
لتفعيالت البحور المحددة سلفا ثم نقد جاھزية اللغة الشعرية ،نحو ما تؤديه
تلك المعارضات الشعرية الحديثة للمشھور و المميز من الشعر
 -1المالئكة )نازك(  ،شظايا و رماد ،المقدمة ،المجلد الثاني ،دار العودة ،بيروت ،1976 ،ص.18
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط،1
 ،2007ص .259 – 258
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القديم وفق ما حذا حذوه الشاعر )شوقي( ،قضية الشعر الحر ،قضية
التعبير ألن األسس التي تؤديھا األوزان الشعرية تربك إطالقية الشعر و
عليه فھناك فرق كبير و بون شاسع بين ھذه األبيات التي تنتمي إلى البحر
الذي سماه الخليل بالمتقارب و الذي يرتكز على تفعيلة واحدة و ھي
"فعولن" من قصيدتھا "يوتوبيا الضائعة":
يداك للمس النجو ْم
و نسج الغيو ْم
يداك لجمع الظال ْل
و تشيي ْد يوتوبيا َ في الرمال

1

و حين ينعطف تشكل ھذا المقطع عبر نسق النحو الخليلي ،إذ كان سھال
و نحو ما تعرب عنه في ھذا القول "أتراني لو كنت
أن تؤ ّديه
استعملت أسلوب الخليل ،كنت أستطيع التعبير عن المعنى بھذا اإليجاز و
ھذه السھولة .ألف ال .فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن
أتم بيتا له شطران ،فأتكلف معاني أخرى غير ھذه ،أمأل بھا المكان ،و
ربما جاء البيت األول بعد ذلك كما يلي:
و نسج الغمائم ملء

يداك للمس النجوم الوضاء

السماء".2

أضافت الشاعرة لفظة "الوضاء" للنجوم ،و ھي إضافة ال يقتضيھا
المعنى سوى إلتمام الشطر بتفعيالته األربع كما انقلبت لفظة "الغيوم" إلى
اللفظة المرادفة الثقيلة "الغمائم" التي لم تؤدي المعنى بشكل دقيق إلى
جانب العبارة الطائشة -كما وصمتھا الشاعرة" -ملء السماء" التي رقعت
بھا المعنى.

 -1المالئكة )نازك(  ،شظايا و رماد ،ص .14
 -2المرجع نفسه ،ص .14
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لم تعد أوزان )الخليل( تتماشى و السيولة الشعورية من حيث االستغراق
في التشكل البنائي لدى الشاعر الحديث ،مما دفع )بنازك المالئكة( إلى
الخروج على طريقة الخليل متعدية تلك النحوية الموصدة عبر صرامة
األوزان الشعرية التي ال تساير انفتاح الخطاب الشعري المعاصر عبر تلك
اإلطالقية من حيث األداء اإلجرائي ،حيث أضحى يشمل ما يتجاوز جنسه
إلى صيغ أنواعية أخرى لكنه لم يكن انفالتا قطعيا يتخطى مجمل أسنن
أوزان الخليل وإنما ھو تعديل يسّاوق نحو ما "يتطلبه تطور المعاني و
األساليب خالل العصور التي تفصلنا عن الخليل".1
تتضح صورة ھذا التعديل في أنه ليس من الضروري أن يكون في
كل بيت عدد محدد من التفعيالت تتكرر في القصيدة كلھا ،و إنما يكفي أن
يكون في كل سطر شعري ما يشاء من تفعيالت أو نحو ما تتجوزه تلك
المكنة من التعدي من غير أن يتعالق الوزن بإلزامية قضية القافية ذلك
الحجر الذي تتواضع عليه الطريقة القديمة في كل بيت ،حيث عدت الناقدة
القافية الموحدة واحدا من األسباب التي حالت دون وجود الملحمة في
األدب العربي مع أنھا وجدت في آداب األمم المجاورة كالفرس و اليونان
"و من المؤكد أن القافية الموحدة قد خنقت أحاسيس كثيرة ،و وأدت معاني
ال حصر لھا " 2و من المؤكد أيضا أن القافية في نسقھا المتعاقب أحرجت
توثب الخطاب الشعري إلى أن ضاق توسع الخطاب بتلك األسنن
اإلكراھية لوزن الشعر ،فما يكاد الشاعر ينفعل و تعتريه الحالة الشعورية
ويشرع إلى مطلق الكتابة حتى يلفي نزوعه موزعا بين التعبير عن انفعاله
و إحساسه و اإلذعان إلى إلزامية القافية ،فيھدأ انفعاله و يھمد إلى تلك
الجاھزية في إحداث الكابح إلطالقية الكتابة الشعرية.

 -1المالئكة )نازك(  ،الديوان نفسه ،ص.15
 -2المرجع نفسه ،ص .18
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من ھنا تقر )نازك المالئكة( بأنھا خضعت أحيانا للقافية في قصائد
نظمتھا مثل) :مسامير() ،رماد() ،غرباء( ،و لكنھا سرعان ما تحررت
منھا تحريرا كامال جسدتھا قصائد مثل) :مر القطار() ،نھاية السلم(،
)خرافات() ،جدران( و )ظالل(.
كما أن القضية الثانية التي وقفت لديھا الناقدة ھي قضية اللغة أو األلفاظ
الجاھزة ،إذ يمكن لألديب المرھف أن يخرق قاعدة ما لم يجري تعديال
جوھريا على القاموس اللفظي "ذلك ألن األلفاظ تخلق كما يخلق كل شيء
يمر عليه إصبع االستعمال في ھذه الحياة المتغيرة ،و ھي تكتسب بمرور
السنين ،جمودا يسبغه عليھا التكرار ،فتفقد معانيه الفرعية شيئا فشيئا ،و
يصبح لھا معنى واحد محدود ،يشل عاطفة األديب ،و يحول دون حرية
التعبير" 1من ھنا ابتليت اللغة بأجيال تجيد خصوصية التماھي بما أنتج
شعريا و ھذا الحذو يقارب صنع التماثيل ،فصنعت من ألفاظ ھذه اللغة
نسخا جاھزة متناسية بأن شاعرا واحدا عبر ممارسة اختالفه قد يصنع
و إكراھات الوزن .ذلك
للغة ما ال يمليه النحوي من أسنن اإليقاع
أن الشاعر بمكنته اإلبداعية يمنح األلفاظ معاني جديدة و أنساق محدثة من
غير دون أن ينحرف عن أحقية الكتابة الشعرية المحدثة و ھي تتوخى
بالغة جديدة.
مثل ھذه المفاھيم النقدية الجديدة في تواشجھا و تضافرھا تطرح
وظيفة التجنيس الشعري المتصلة بالدعوة إلى الشعر الحر "كمقترح يمثل
انحرافا عروضيا عن بنية الخليل التناظري الصارمة ،مع ما يستدعيه،
ھذا االنحراف من تواشجات نظرية و نصية تتصل بتبني مفھوم تعبيري
يربط الشعر بوظيفة التعبير عن الذات عبر رؤية شعرية ،تميل أكثر نحو
إھمال المستعمل اللغوي )المنھك( و استعمال المھمل )الخام( ،رغبة في
إيقاظ اإليحاء الشعري القادر على التسلل إلى مناطق الظل القابعة في
أعماق الذات".2
 -1المالئكة )نازك( ،شظايا و رماد ،ص.11
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص.26
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و في الوقت ذاته يطمح إلى افتراع المجھول من األشكال الشعرية عبر
احداثھا و توخي بالغاتھا العجيبة.
يتحدد مفھوم الشعر لدى )نازك المالئكة( انطالقا من البنية
العروضية حين تذھب في ھذا الطرح" :غير أننا نلح  ...على التذكير بأن
الشعر الحر ظاھرة عروضية قبل كل شيء ذلك أنه يتناول الشكل
الموسيقي للقصيدة و يتعلق بعدد التفعيالت في الشطر ،و يعنى بترتيب
األشطر في القوافي ،و أسلوب استعمال التدوير و الزحاف و الوتد و غير
ذلك مما ھو قضايا عروضية بحتة" 1و مزية ھذه اإلجرائية أنھا تطلق
الشاعر من قيود الشطرين ،فالبيت ذو التفاعيل الستة يضطر فيھا الشاعر
أن يختم كالمه عند التفعيلة السادسة "و إن كان المعنى الذي يريده قد
انتھى عند التفعيلة الرابعة ،بينما يمكنه األسلوب الجديد من الوقوف حيث
يشاء".2
و في مقابل ھذا تباشر نازك المالئكة وظيفة إعالن ھذه الدعوة
الجديدة في نصوص كثيرة تتفاعل معھا كونھا نماذج من الشعر الحر نحو
و ظالل":
ھذا المقطع من قصيدة "جدران
جام ْد
و ھناك في األعماق شيء
النھار
حجزتْ بالدته المساء عن
ْ
بارد
رھيب
شيء
الستار
خلف
َ
ْ
جدار
يدعى
ْ
3
الجدار
لو ھدم
ْ
آوا ْه ْ

 -1المالئكة )نازك( ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم الماليين ،ط ،1981 ،6ص.69
 -2المالئكة )نازك( ،شظايا و رماد ،ص.17
 -3المرجع نفسه ،ص .16
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وفقا لمقصدية بيان )نازك المالئكة( يمكن بسط األسس النظرية لھذه الدعوة
في:
 الشعر الحر ظاھرة عروضية.
 الشعر يعبر عن الذات الحرة.
 الشعر و اللغة يتطوران ويتغيران بتغير الحياة.
 اللغة الشعرية قائمة على اإليحاء و الرمز من غير أن يتم انجازھا
صوب نسق المستعمل من األبنية ،حيث اللغة الشعرية تكرر ذاتھا و
تر ّجع تكوينھا.
إن فاعلية اإلصرار لدى )نازك المالئكة( على تسمية الشعر الجديد
بالشعر الحر ھو ضرب من اللغط -كما يصوره عبد العزيز المقالح -ألن
كلمة حر تعني أن ھذا الشعر منفلت مع أنه ليس كذلك كونه تسمية حرفية
للتسمية االنجليزية ،ثم إن كلمة حر تظھر ھذا النوع من الشعر كأنه ال
يتقيد بأية تفعيالت أو أوزان "إذ يكفي القول بأنه حر لكي يندرج فيه كل ما
1
ال عالقة له بالشعر"
 -2-2بيان أدونيس:
يمتلك )أدونيس( وقفات تنظيرية مھمة و جوھرية جسدتھا تجربته
الشعرية التي ابتدأت منذ منتصف الخمسينيات إلى تجربة الكتابة ،كدليل
على حركية و تطور ھذه التجربة و اتجاھھا نحو التأسيس فأصبحت
الكتابة أسلوبا شعريا في التعبير األدبي و عليه فما ھي األسس النظرية
التي تحكمت في صياغة تجربة الحداثة و تجربة الكتابة الجديدة لدى
أدونيس؟.
تعد مجلة )شعر( التي ظھرت عام  1957أول مختبر لحداثة الشعر
المعاصر كون أن دالة المختبر يراد منھا "محل البحث في وضعية
العناصر و احتماالت نقلھا من حال إلى حال .وبھذه الداللة أيضا يكون
الشعر المعاصر مكانا للبحث في محتمل النص الشعري بغض النظر عن
نوعية البحث و عناصره و نتائجه". 2
 -1المقالح )عبد العزيز( ،أزمة القصيدة الجديدة ،دراسات و مناقشات ،دار الحداثة ،بيروت ،ط ،1981 ،1
ص. 20
 -2بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث بنياته و إبداالتھا ،الشعر المعاصر ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيضاء ،ط  ،1ص .22
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و ھذا ما يؤكد مسعى المجالت في التأسيس لحداثة النص الشعري
المعاصر نحو ما يذھب إليه )نبيل منصر( تثبيتا للفكرة" :مساھمة
المجالت ،كمختبر للمحتمالت الحداثية للنص الشعري متنوعة ،بين
و
تحققات نصية ،و بيانات تنظيرية ،و دراسات نظرية و تحليلية،
ترجمات و شھادات و حوارات و رسائل و غيرھا .مساھمات متنوعة
تستعصي على الحصر ،و ينطلق معظمھا من وضع اعتباري يجعل منھا
نصا موازيا صريحا".1
يتشكل مختبر النص الشعري الحديث ضمن )مجلة شعر( من خالل
إسھامات فردية متنوعة ضمت كل من )يوسف الخال() ،نذير العظمة(،
)محمد الماغوط() ،خالدة سعيد() ،أنسي الحاج() ،أدونيس( و أسماء كثيرة
أعلنت تأسيس )مجلة شعر( التي تخدم الشعر الحديث و تدافع عنه و تنافح
عن مقوالته النقدية و باألخص الشعر اللبناني الذي تجاوزته موجة الشعر
الجديد في العراق و سوريا و مصر ،في الوقت الذي كان فيه )سعيد عقل(
يحتل مقدمة الشعر بين جمھرة من الشعراء المنحدرين من مدارس و كذا
مشارب و اتجاھات عديدة نحو) :أمين نخلة() ،صالح لبكي() ،شفيق
معلوف( و غيرھم كثير.
يبدو أن ظھور )مجلة شعر( كان موازيا لسياق معين فجر الصمت
الذي وسم الشعر اللبناني بتلك العتبات البدئية الذي كابد التخلف مقابل
و تعاظم موجة النثر الشعري "ھذه الموجة
ازدھار الشعر العامي
ستصبح نواة قصيدة النثر التي ستتبناھا مجلة شعر ،لتثير بذلك مجاال نقديا
واسعا" 2و بھذا تمكنت )مجلة شعر( كي تشكل تجمعا شعريا نقديا عبر
التصورات النظرية و النقدية التي صدرت عن مساھمات الشعراء
للنھوض بمستقبل الشعر العربي .و من ثم أفرزت في المقابل تلك األدبيات
الدعائية لما تستشرفه حداثة الخطاب الشعري الحقا عبر بالغة محدثة.

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية ،ص .154
 -2المرجع نفسه ،ص .155
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و قد كانت )ألدونيس( توقيعاته الخاصة و تصوراته النظرية بوصفھا
المشھد األول لحركة التحديث الشعري ضمن )مجلة شعر( عبر فعل الوقع
الحداثي في رؤيته التي أعلن عنھا )يوسف الخال( و يذھب في قوله" :إن
النھضة الشعرية الراھنة في العالم العربي ينبغي أن تقوم ،إلى جانب
التأصل الصادق الواعي في التراث العربي ،على التفاعل الخالق مع
تراثات الشعوب األخرى قديمھا و حديثھا .و مع اھتماماتنا ،في مجلة
شعر ،بالتيار الحديث في الشعر ،إال أننا نؤمن بأن ال قيمة لحديث إن لم
1
و متفاعال معه ،و منبثقا عنه"
يكن متأصال بالقديم،
يتعاضد سعي )أدونيس( النقدي مع مسعى )الخال( في كون أن حركة
الشعر الجديد تجربة شاملة تتضافر فيھا عناصر ترصد األسس النظرية
في تعريف )أدونيس( للشعر الحديث و المتمثلة في أن :الشعر رؤيا 2ذات
بعد فكري و روحي ،الشعر إيقاع ال عروض ،اإلفادة من التجارب
الشعرية التي حققھا أدباء العالم ،الغوص إلى أعماق التراث الروحي
العقلي العربي و الغربي و فھمه و اإلبداع فيه "و بھذه األسس النظرية،
يتقدم الشعر المعاصر نحو محتمله الحداثي الجديد ،كما جسدته حركة
مجلة شعر ،من خالل التوقيع الشخصي ألدونيس" 3ھذا التوقيع استمر و
اكتمل من خالل وقفته التنظيرية نحو تأسيس كتابة جديدة و التي كانت في
مشروع بداياتھا استھالال ذاتيا للعدد الخامس عشر
 -1شويح )محمود( ،تجربة مجلة شعر و اختراق جدار اللغة ،الفكر العربي المعاصر ،بيروت ،عدد ،44
ص.93
 -2ا لرؤيا :أقر العديد من الشعراء وجود رؤيا في الشعر و اختلفوا في تحديد مستوياتھا و أنواعھا ،و مدى
أھميتھا في النص الشعري منھم) :عمر الفاخوري() ،جبران خليل جبران( .غير أننا التمسنا دقة المفھوم
عند أدونيس الذي يرى في الرؤيا لحظة اصطدام الذات بالعالم فتولد القصيدة ھادمة لجدار العجز .و ھكذا
تصبح القصيدة المساحة الوحيدة التي يمكن للذات أن تلجأ إليھا و تتمكن من ممارسة فعل التفكيك .و
القصيدة الرؤيا نوعان:
 الرؤيا التي يكتب بھا الشاعر منقطعا عن الواقع.
 الرؤيا التي ينطلق فيھا وعي الشاعر ليخترق بھا المجھول بوعي ينشد اكتشاف الذات عبر
اكتشاف اآلخر و الكون .و الرؤيا في شعر أدونيس بإعالن من الناقدة )أسيمة درويش( تنتمي إلى
و الغياب في آن.
النوع الثاني بامتياز مازجا بين الحضور
 -3منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص. 175
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من مجلة )مواقف( و التي أصبحت جزءا من "بيان الكتابة" الذي يعد أھم
ما في تنظير )أدونيس( ،و أھم ما كتب عن الحداثة الشعرية و التي أوردھا
في سياق إيضاح تلك الفروق الجوھرية بين الكتابة و الخطابة في نحو
مذھبه" :الثورة الكتابية األولى التي نِشأت في وجه الخطابة ،نثرا و
شعرا ،ھي كتابة القرآن فالقرآن نھاية االرتجال و البداھة .ھو ،بمعنى
آخر ،نھاية البداوة و بدء المدنية .يمكن القول تبعا لذلك ،إنه بداية المعاناة
و المكابدة "و إحالة الفكر" .القرآن إبداع للعالم بالوحي )من حيث أنه
و تأسيس له بالكتابة .فالكتابة ھي وضع العالم
تصور جديد للعالم(
واقعا و غيبا ،صورة و معنى ،في نظام لغوي ھي ،بكالم آخر ،رؤيا
خاصة للعالم في تعبير خاص .و القرآن ليس شعرا و ال نثرا .نجوز القول
عنه إنه شعر ،أو نثر ...لكن ھذا النوع الجديد من الكتابة ،إنما ھو وليد
رؤيا جديدة للعالم .ھذه الكتابة تأسيس :كل كتابة بعدھا ال تصح إال إذا
كانت خروجا على قواعد الخطابة ،و تأسيس لقواعد جديدة ،إال إذا طمحت
إلى أن تكون ھي كذلك تأسيسا".1
يتخذ )أدونيس( من بيان الحداثة مؤسس وفق أربعة محاور :أوھام
الحداثة ،إشكالية نشوء الحداثة في المجتمع العربي ،إشكالية التعارض من
المشرق و الغرب ،مفھوم الحداثة الشعرية العربية و خصوصيتھا .من ھنا
يأخذ أدونيس وضعية الناقد للحداثة في بيانه و ھو يؤدي تمفصل المفكك
لمجمل أوصالھا و كذا التباساتھا ،و ھي نتاج لمسالك نقدية متداولة في
األوساط الشعرية .يتجه بھا الناقد نحو مباشرة ھذا اإلفصاح " :أبدأ بالكالم
على أوھام الحداثة .ذلك أنھا أوھام تتداولھا األوساط الشعرية العربية و
تكاد ،على المستوى الصحفي  -اإلعالمي ،أن تخرج بالحداثة عن مدارھا،
عدا أنھا تفسد الرؤية و تشوه التقييم".2

_1

أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري ،ص-19

.20
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص ، 216أدونيس ،بيان الحداثة ،كتاب
البيانات ،ص .21
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ينتقد )أدونيس( كل من ينعطف إلى قرن الحداثة بالعصر و بالراھن من
الوقت "من حيث أنه اإلطار المباشر الذي يحتضن حركة التغيير و التقدم
أو االنفصال عن الزمن القديم" 1يكون أدونيس عبر الموقف على صلة
بالتراث مستكمال موقف )ابن قتيبة( من القديم فھو يقول في مقدمة كتابه
)الشعر و الشعراء(" :و ال نظرت إلى المتقدم منھم بعين الجاللة لتقدمه و
إلى المتأخر بعين االحتقار لتأخره ،بل نظرت بعين العدل على الفريقين ،و
أعطيت كال حظه ،ووفرت عليه حقه .فإني رأيت من علمائنا من يستجيد
الشعر السخيف لتقدم قائله ،و يضعه في متخيره و يرذل الشعر الرصين و
ال عيب له عنده ،إال أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله .ولم يقصر ﷲ
العلم و الشعر و البالغة على زمن دون زمن ،و ال خص به قوما دون
قوم ،بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دھر ،و جعل كل قديم
حديثا في عصره ،و كل شرف خارجية في أوله .2".....ينفي )ابن قتيبة(
أن يكون الزمن معيارا للقيمة الفنية و الجمالية للنص الشعري ،فكذلك
الحداثة لدى )أدونيس( ليست ميزة بمعناھا الزمني بل بإبداعية النص .و
من ھنا يذھب )أدونيس( إلى أن )امرأ القيس( مثال في كثير من شعره أكثر
حداثة من شوقي ،و أن شعر )أبي تمام( يمتلك رؤية فنية حديثة ال تتوفر
عند )نازك المالئكة(.
و بھذا التحديد يكون تصور أدونيس للحداثة "متخلصا من وھم
و متحررا جزئيا من ميتافيزيقا التقدم التي ترى أن ما
الزمنية،
يحدث اآلن متقدم على ما حدث غابرا ،و أن الغد متقدم على اآلن" . 3ينتقد
)أدونيس( وھم المغايرة الذي يرى أن التغاير مع القديم موضوعا و شكال
ھو الحداثة ليصبح الشعر بذلك "تموجا ينفي بعضه بعضا ،مما يبطل
4
معنى الشعر و معنى اإلبداع ،على السواء"
 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص  ،216أدونيس ،بيان الحداثة ،كتاب
البيانات ،ص .21
 -2ابن قتيبة ،الشعر و الشعراء ،تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر ،دار الحديث ،ط  ،1996 ،1ص .20
 -3منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص .216
 -4منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص ،217أدونيس ،بيان الكتابة ،ص .22
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وھم آخر يتمثل في تلك المماثلة ،وجه آخر لوھم المغايرة .ينطلق
وھم المماثلة من جھة تصور البعض في أن الغرب مصدر الحداثة اليوم،
ھذا إعالن صريح بتفوق الغرب و إعالن في الوقت ذاته عن تخلف
الشعر العربي و تقصيره عن اللحاق بالشعر الغربي و من الواضح أن
المماثلة ھنا تبدو استالبا و ضياعا و ذوبانا ليصبح الشعر الصادر عن ھذا
الوھم "الوجه األكثر إغراقا في ضياع الذات لشعر المماثلة مع الموروث
الوھم الرابع ھو وھم التشكيل النثري ،يتضمن ما يذھب
التقليدي".1
إليه البعض في أن مشروع الكتابة بالنثر من حيث ھي "تماثل مع الكتابة
الشعرية الغربية ،و تغاير كامل مع الكتابة العربية ،إنما ھي ذورة
الحداثة" .2ينتقد )أدونيس( ھذا االتجاه نحو كتابة مغايرة تنفي الوزن و
يكشف عن توھمه بأن يكون التأسيس للحداثة مغايرا للتراث ،دون أن
يدركوا بأن من أسسوا للحداثة الغربية نحو الشاعر )رامبو ،(Rambaud
)بودلير (Baudelaireو )ماالرميه  (Mallarmeلم يتمكنوا من كتابة الشعر
نثرا إال عندما عادوا و تمثلوا القديم تمثال عميقا و لھذا فإن "كتابة قصيدة
نثر عربية أصيلة يفترض ،بل يحتم االنطالق من فھم التراث العربي
الكتابي ،و استيعابه بشكل عميق و شامل ،و يحتم ،من ثم ،تجديد النظرة
إليه ،و تأصيله في أعماق خبرتنا الكتابية -اللغوية -و ھذا ما لم يفعله إال
قلة ،حتى إن ما يكتبه ھؤالء القلة ال يزال تجريب" .3و لع ّل ھذا ما ينبغي
للشعراء ممن تماھوا بھذا الوھم برأي )أدونيس( أن يدركوه ألن "النثر،
كالوزن ،أداة ،و ال يحقق استخدامه بذاته الشعر ،و ال يمنح أي امتياز
حداثي".4

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص ،218أدونيس ،بيان الكتابة ،ص.23
 -2المرجع نفسه ،ص  ،218أدونيس ،بيان الكتابة ،ص.23
 -3عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،ص .72
 -4منصر )نبيل(  ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص  ،218أدونيس ،بيان الحداثة ،ص.23
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إلى جانب وھم آخر المتمثل في وھم االستحداث المضموني الذي
و تراكضوا وراءه سعيا منھو و اعتقادا أن كل نص شعري
انساق
و قضاياه ،إنما ھو نص حديث "معتقدين عن
يتناول إنجازات العصر
وھم ،بأنھا المدخل السحري الستحقاق الحداثة".1
تلك ھي تجليات أوھام الحداثة أو الحداثة المزيفة لدى )أدونيس( في
سرابھا البارق و التي استأثرت باھتمام مبالغ فيه و مستغرق عبر تجاويف
مظلمة و من ثم فإنه "ال يصح الكالم على الحداثة الشعرية العربية إال
بدءا من نقضھا و إبطالھا" 2و عليه فإن تقييم شاعر ما ينبغي أن يواجه
ثالث مستويات :مستوى الرؤيا ،بنية التعبير ،و مستوى اللغة الشعرية.
ھذه المستويات ھي التي تظھر فرادة الشاعر و خصوصيته في تقديم
صورة جديدة للعالم و للتعبير الشعري .و بعد أن تبينت الجوانب السلبية و
أوھامھا لدى أدونيس ،نتساءل ما ھي أھم المقومات المؤسسة لحداثة
و بخاصة لدى الناقد بنيس؟ .الجواب
شعرية عربية و كذا مغاربية
ليس سھال بعدما أعلن أدونيس في ختام بيانه و ھو يذھب إلى أنه" :ينبغي
التأسيس لمرحلة جديدة" :نقد الحداثة" و بھذه الدعوة يستكمل أدونيس
دعوته "التي تجعل البيان ،على غير العادة ،مرتبطا بزمن االستدعاء
النقدي" .3ومن نقد أوھام الحداثة إلى نقد الحداثة ليخط البيان لذاته مسارا
يعتمد على المقارنة التي تنھض على ثنائية الشرق و الغرب ،و يؤكد
أدونيس في المقابل بأن الحداثة في الغرب نشأت في تاريخ من التطور و
التغيير عبر الفلسفة و العلم و التقنية ،و نشأت الحداثة العربية في تاريخ
و
من التأويل المتعلق بتأويل مكونات الحياة بالوحي الديني
بالماضي عموما.4

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص ،218 ،أدونيس ،بيان الحداثة ،ص
.24
 -2المرجع نفسه ،ص  ،218أدونيس ،بيان الكتابة ،ص .24
 -3المرجع نفسه ،ص.220
 -4ينظر :المرجع نفسه ،ص .221
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مثل ھذا النحو من التأويل يتخذ من الحداثة العربية فعال مكبوتا ،إذ يربط
)أدونيس( نشوء الحداثة في الغرب بتاريخ من التغيير الشامل عبر الفلسفة
و العلم و التقنية ،فيما نشوءھا في الشرق العربي بتاريخ من التأويل
الفوقي الخالص الذي يؤمن استمرارية "عالقة الحياة و الفكر بالوحي
الديني و بالماضي إجماال .إن تعويض الفعل التعبيري ،في الثقافة العربية،
بالفعل التأويلي المقيد بالوحي و المشروط بسقفه يجعل من الحداثة فعال
1
مكبوتا"
و ينتھي أدونيس من فعل ھذه المقارنة إلى مجموعة من الفروقات تتجسد
في أربع نقاط :الحداثة الغربية مغامرة في المجھول ،الحداثة العربية عودة
إلى المعلوم ،الحداثة الغربية تساؤل و شك ،أما الحداثة العربية فھي يقين و
تسليم ،الحداثة الغربية دنيوية أما الحداثة العربية فھي دينية ألن الشعر
بحسب الرؤية الدينية يتقدم أو ينحط بحسب وظيفيته "و في ھذا المستوى،
استطرادا ،نقول أن الشعر العربي ميت ،بسبب من وظيفيته بالضبط ،ومن
النظر إليه و تقويمه ،استنادا إلى فعاليته الوظيفية".2
يتخذ أدونيس من الغرب مصدرا للحداثة حيث يعتبر الكتابة الشعرية
الفرنسية مرجعيته الحداثية األولى في التعرف على الحداثة الشعرية
العربية يقول ":أحب أن أعترف أيضا أنني لم أتعرف على الحداثة
الشعرية العربية ،من داخل النظام الثقافي العربي السائد ،و أجھزته
المعرفية .فقراءة بودلير ھي التي غيرت معرفتي بأبي نواس ،و كشفت لي
عن شعريته و حداثته ،و قراءة ماالرميه ھي من أوضحت لي أسرار اللغة
الشعرية و أبعادھا الحديثة عند أبي تمام ،و قراءة رامبو ،و نرفال ،و
بريتون ھي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية بفرادتھا و بھائھا،
و قراءة النقد الفرنسي الحديث ھي التي دلتني على حداثة النظر النقدي
عند الجرجاني".3
 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص . 221
 -2أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،الشعرية العربية ،دار اآلداب ،بيروت ،ط  ،2000 ،3ص .113
 -3المرجع نفسه ،ص.86
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ضمن ھذا التأويل يصبح )أبو تمام( ممثال للشعر المختلف ،و يصبح
)أبو نواس( محررا للشعر من الحياة الجاھزة .ليجد البيان نفسه في موقع
التناقض "إن ما يجھد البيان لنقضه و تفكيكه ،يجد في البيان ذاته ،أو في
الكتابات النظرية األخرى ألدونيس ،ما يجدد حيويته و سلطته ،المعيارية،
و عودة ثنائية الشرق و الغرب ،كتمثل مزعج لثنائية الذات و اآلخر ،ھي
اآلن عودة المنتصر الذي يعيد قراءة الذات و تأويلھا في ضوء معيارية
حداثة اآلخر ،ممثلة تحديدا في الرمزية الفرنسية".1
و يتجه البيان نحو نقد الحداثة إنه نقد يك ّرس لمقولة األخذ بمبدأ
التراث في التأسيس الشعري الحديث و مقولة التثاقف الفكري -وھذا في
رأي أدو نيس" -ما تنطق به الحضارة العربية ،ككل فھذا الذي نسميه
الحضارة أو الثقافة العربية التي نضجت في العصر العباسي ،إنما ھي،
في أعمق أبعادھا ،جسد مغاير للجسد الثقافي الجاھلي .إنه مزيج تأليفي من
الجاھلية و اإلسالم ،تراثيا ،و من اآلخر-الھند و فارس و اليونان تفاعليا-
أي مما كان يشكل النتاج الشعري البشري األكثر حضورا و فاعلية،
باإلضافة إلى العناصر األكثر قدما مما ترسب في الذاكرة التاريخية" 2ھذا
االستحضار يرفع عن الحداثة العربية تھمة التقليد و يتجه نحو تأسيس
وضع اعتباري جديد للممارسة النقدية ،كممارسة تستحق تسمية الحديث و
لذلك "ال يمكن للنقد مواجھة ھذه المستويات بطريقة حديثة إال إذا نظر
إليھا ضمن نظرية الكتابة الشعرية الجديدة .من ھنا فھو يلزم ،برأي
أدونيس ،بالصدور عن المبادئ التالية":3
 تعارض الممارسة الكتابية الحديثة في اختالفھا الجذري عن المفھوم
الذي استقر تراثيا تاريخيا.4

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص.223
 -2منصر )نبيل( ،المرجع نفسه ،أدونيس ،بيان الحداثة ،ص .32
 -3المرجع نفسه ،ص .224
 -4ينظر :المرجع نفسه ،ص .224
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 ينبغي النظر إلى القصيدة بوصفھا نسقا و نظاما من الوحدات وكذا
العالقات التي تحيل إلى المجھول ،و من ثم يعمل النقد على محاولة
اكتشافه عبر صوغ ممارسة تأويله.
 ينبغي النظر إلى الممارسة الكتابية بوصفھا ممارسة قطيعة مع سالف
مواضعات الكتابة السائدة و كي تفرز في المقابل المجھول من
األشكال و الصوغ المحدث من طرائق التشكل البنائي.
 ترسخ الرؤيا إلى خطاب القصيدة بوصفه نسيجا حضاريا ،يتداخل فيھا
إيقاع الذات و العالم و تحتضن الزمان الثقافي الخالق "تلك ھي
منطلقات أدونيس في تنظيره للحداثة ،في بيانه ،و ھي منطلقات كثيرا
ما رددھا في كتبه و كتاباته .و ھي تحاول ،في المرحلة األخيرة،
تجاوز) قصيدة النثر( ،إلى )الكتابة( اإلبداعية التي تطمح إلى تأسيس
)نوع( أدبي جديد ،يجمع األنواع األدبية جميعا ،و يتجاوزھا ،في
آن".1
و ھكذا تختصر مسيرة )أدونيس( النقدية مراحل الشعر العربي الحديث من
الشعر التقليدي إلى الشعر الحر ،ثم تجربة الشعر النثري و أخيرا اتجه
نحو الكتابة في مرحلة مجلته )مواقف(.
 -3-2بيان الكتابة لمحمد بنيس:
يرد بيان الكتابة )لمحمد بنيس( ترسيخا لحداثة الخطاب النقدي
المغاربي و ھو يتصدر متن العدد التاسع عشر من مجلة )الثقافة الجديدة(
) ،(1981و يأخذ ھذا البيان وضعية حال المختبر الشعري الذي مثلته
)الثقافة الجديدة( بالنسبة للشعر المعاصر بالمغرب .يرتبط ھذا البيان
بسياق أفاد بدوره من األبحاث الجامعية و الدراسات الحداثية التي ھيأت
للبيان أرضية االنطالق المتمثلة في رغبة تتلمظ حرقة في صناعة بيان
يجلّي حال الشعر المغربي التي ضاقت بالصمت و كذا بالنزوع إلى
صناعة الفراغ المصان بمصدرية من

 -1عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،ص .80
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البيانات األخرى و التي ال تعبأ بحداثة الخطاب الشعري المغاربي ،و عبر
ما تم لبنيس عبر إنجازه أطروحته الموسومة بـ "ظاھرة الشعر المعاصر في
المغرب" يعقب )نبيل منصر( في نحو قوله" :إن حفريات الصمت التي
التزم البيان بمباشرتھا محفزة ،في جانب منھا ،بنتائج ھذا العمل األكاديمي
و االنتظار
الذي كشف محمد بنيس ،من خالله ،عن قانون السقوط
كقانون عام يتحكم في بنية الشعر المعاصر بالمغرب ،و له امتداداته
العميقة في بنية المجال الثقافي و االجتماعي و التاريخي" 1و المتمثلة في
أسباب منھا :الظھور المتأخر عن المشرق ،غياب التنظير ،وضعية النقد،
مما أوقع الشعر المعاصر في أزمة دعت )محمد بنيس( إلى ضرورة
و
تجاوزھا باالنتقال من بنية السقوط و االنتظار إلى بنية التأسيس
المواجھة.
و تعبيرا منه عن ھذا الطموح فإن بيان الكتابة يتجه إلى تأسيس
كتابة جديدة بوصفه طرحا جديدا معارضا لمقتضى الشعر المعاصر في
أنموذجه الكتابي من حيث بنيته النصية ورؤيته االجتماعية ،مستندا في
ذلك للخصوصية المغربية و للشعر المغربي الذي ظل يفتقر طوال تاريخه
إلى تلك الفاعلية من اإلبداع الصرف و التي أحبطت مساعيھا الواعدة
أسيقة الحدث السياسي الذي ظل متحكما في كل األعمال اإلبداعية و جعل
من الشعر تابعا له و أسيرا و مقيدا ،و داعيا لخطاباته في وقت ال يمكن فيه
و يتأسس و يتأصل في ظل غياب الحرية  .يستعين
لإلبداع أن يتجذر
البيان في قراءته بتخطيط تاريخي شبه عام للممارسة الشعرية العربية
بالمغرب و من ثم يحدث مفارقة بين ثالث مراحل:
 مرحلة الجمود :افتقد فيھا الشاعر فاعلية اإلبداع و يتمثل في الشعر
المغربي الفصيح إلى حدود العشرينات.
 مرحلة الشھادة :اقترنت ببداية تفجير البيت التقليدي التي تزامنت مع
حركة التحرر الوطني التي تمتد من العشرينات إلى السبعينات.

 -1منصر )نبيل(  ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص .232
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مرحلة الشھادة :اقترنت ببداية تفجير البيت التقليدي التي تزامنت مع
حركة التحرر الوطني التي تمتد من العشرينات إلى السبعينات.
مرحلة شباب السبعينات :الذي فاجأ الناس و ھو يحمل قصائده
محموما بالشعر ،ووجد ضالته في تجربة )الثقافة الجديدة( الذي
سعى من خاللھا إلى تجاوز أزمة الشعر المغربي من خالل التنظير
لمفھوم الكتابة.

من ھنا يتبلور مفھوم الكتابة "كمحتمل شعري حداثي له تجاوباته
النظرية مع تصورات أدونيس ،عبر التنظير ألربعة "قواعد" كبرى ،تتقدم
كإعالن لمبادئ عامة توجه الممارسة الشعرية المعاصرة و تجنح بھا جھة
تصور مادي يقرن تحرر الذات في النص و في المجتمع ،بحقھا .في النقد
و في المتعة" 1و تتمثل ھذه القواعد في أنه :ال بداية و ال نھاية للمغامرة،
النقد أساس اإلبداع ،ثم ال كتابة خارج التجربة و الممارسة ،و ال معنى
للنقد و التجربة و الممارسة إن لم تكن متجھة نحو التحرر.
 لنبدأ بالقاعدة األولى :ھي أنه ال بداية لتجربة الكتابة و النھاية
للمغامرة في النص المؤسس و بھذا المعنى "ال يبدأ النص لينتھي،
و لكنه ينتھي ليبدأ ،و من ثم يتجلى النص فعال خالقا دائم البحث عن
.2
سؤاله و انفتاحه"
 القاعدة الثانية :ھي أن النقد أساس اإلبداع ،ھذا النقد ال يتصل فقط
بمواجھة حالة الشعر المغربي و مبدأ الشھادة و بنية السقوط و
االنتظار -وفق تصور الناقد نبيل منصر ،-بل أصبح مبدأ ذاتيا و
قاعدة ثانية للكتابة و ھو نقد شامل بالمتعاليات متعالية الشرق و
الغرب ،بھدف تفكيك المفاھيم و القيم و التصورات داخل الشعر و
خارجه انطالقا من تحليل معطيات الذات و المجتمع.
 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص .238
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربة المعاصرة ،ص  ،238بنيس )محمد(  ،بيان الكتابة،
ص.73
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القاعدة الثالثة :ھي أنه ال كتابة خارج التجربة و الممارسة و بھذا
المبدأ "تكتسب الكتابة ماديتھا فتكون تجذيرا للمعرفة و تثويرا،
مادامت كل المعارف الفاعلة في التاريخ ناتجة عن التجربة" 1ما
أحال إليه )بنيس( صوب وضع الحداثة الشعرية في العالم العربي
تفرع إلى ثالثة متون كونھا مالمح جوھرية للكتابة وردت في النحو
اآلتي :الشعر الحر ،الشعر المعاصر ،و الكتابة الجديدة و بھذا
المعنى "تكون الحداثة الشعرية من خالل ھذه المتون ،مختبرا
لممارسات و تنظيرات قبل أن تكون نموذجا ذات ثوابت قابلة
لالنسحاب على المتون المتنوعة ،كما ھو الشأن بالنسبة للمتن
التقليدي و الرومانسي العربي" 2و بھذا يتواصل مفھوم الكتابة لدى
بنيس بمفھوم التجربة الذي احتل حيزا مھما في تأمالته ،مع أن
الكثير من الشعراء و المنظرين من تحاشى ھذا المفھوم باستثناء ما
وجده بنيس في ثنايا الخطابات "و أقصى ما نقف عليه ھو ما كتبه
شعراء عن تجاربھم الشعرية في العدد الخاص من مجلة اآلداب
الصادر سنة  ،1966أو كتاب عبد الوھاب البياتي عن تجربته
الشعرية" 3و إثر تأمله في بعض اعترافات )السياب( و )يوسف
الخال( تحول مفھوم التجربة إلى مفھوم نظري أساسي في الشعر
المعاصر "إن سعي يوسف الخال للتعبير عن "التجربة اإلنسانية"
أو بلورة "التجربة الشعرية" أو حاجة بدر شاكر السياب للتجارب
الخارجية و اھتمامه باالستمرار في إنجاز تجربة شعرية جديدة ،تفيد
كلھا أن مفھوم التجربة يتحول إلى مفھوم نظري أساسي في الشعر
المعاصر". 4

 -1منصر )نبيل(  ،الخطاب الموازي للقصيدة العربة المعاصرة ،ص  ،239محمد بنيس ،بيان الكتابة،
ص.76
 -2بنيس )محمد(  ،الشعر المعاصر ،ص .22
 -3المرجع نفسه ،ص .224
 -4المرجع نفسه ،ص.235

31

المسار النقدي لسيروررة التحول الشعري

المدخل

يؤدي الناقد عبر طرح )٭موريس بالنشو  (Morris Blanchotما يغنيه
عن المفھوم التصوري للتجربة حين يذھب في قوله" :يتبدى لنا من
مراجعة )قاصرة دائما( لبالنشو أن داللة التجربة في الحداثة األوروبية
متعددة ،أكانت داللة الحياة أم داللة العمل األدبي .و ھي جميعھا تخرج
الممارسة النصية من خالل التعبير و اإلحساس الرومانسيين ،لترمي بھا
في بعد وجودي ال تنفك فيه الذات الكاتبة عن اختيار حاالتھا و المخاطرة
1
في ھذا االتجاه" و يتعقب بنيس بالحذو التصوري مفھوم )٭فليب Phillipe
  Labarthe) Lacoueو الذي ال يؤكد مشروعية تحققه إال في النصمستعمال التجربة بوصفھا مفھوما لعبور الخطر من خالل قراءته لشعر
)بول سيالن . (Paul Celan
 القاعدة الرابعة :ال معنى للنقد و التجربة و الممارسة إن لم تكن متجھة
نحو التحرر ،و تصبح الكتابة وفق ھذا التصور شعرية و جمالية
مناھضة و رافضة االيديولوجيا ،تتحرر من خالل مخيلة اإلنسان التي
تستكمل تحرره االجتماعي و الثقافي "إن مبدأ التحرر في النص ھو
و
دحر للنصوص األخرى ،السائدة ،و دفع بالوعي و الفاعلية
الممارسة و الحماسية إلى مواقع االستبصار و النقد" 2فال تحرر فني
خارج رؤية مغايرة لألشياء و اإلنسان.

٭ بالنشو )موريس( :روائي و ناقد و فيلسوف فرنسي ) (2003 -1907صاحب كتاب " التجربة" ترجمه
جورج أبي صالح .فھو يعتبر الشعر انكشاف للتجربة ،إذ أن التجربة لديه انفتاح مشرع على الالمحتمل
على فائض الشيء و محاورة جوھره .و في ھذا اقتراب و تماس بالتجربة الصوفية ،تلك التي تحرر األنا
من قيود التناھي الحسي و العقلي و تدفع بھا تجاه مغامرة الوجود ذات األبعاد الالمتناھية.
 -1بنيس )محمد ( ،الشعر المعاصر ،ص .240
٭ ألف الكو البارت )فليب( كتابا عن التجربة في الشعر بعنوان )الشعر مثل التجربة (La poésie comme
 expérienceفھو يعتبر أن الشعر يعبد أو يفتح طريقا ) ، (Fraye un passageبين ما ال يقال أي بين
الصمت و بين ما يقال أي الكالم الملفوظ .وكل شعر لديه فھو بليغ و قد توصل إلى ھذه النظرية في خضم
قراءته لشعر بول سيالن :و ھو شاعر روماني يكتب باللغة األلمانية .يقوم شعره على الجمل القصيرة و
الصامتة  .من أشھر قصائده قصيدته)  (Fugue de la mortالتي كتبھا سنة .1945
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص  ،240بنيس ،بيان الكتابة ،ص.77
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إن جملة ھذه القواعد األربعة التي اقترحھا "بيان الكتابة" لدى )بنيس(،
وردت كي تمارس فعل التخطّي كي تتجاوز بنية السقوط و االنتظار التي
عانى منھا الشعر المعاصر بالمغرب من أجل تركيب كتابة كونھا محتمال
شعريا مغايرا "يصدر عن بنية التأسيس و المواجھة ،و يستند للخصوصية
المغربية" 1تتصل محصلة ھذه القواعد األربعة لمحتمل الكتابة بمجاالت
ثالث ،ھي بمثابة المنطلقات الفنية و العتبات التكوينية لجمالية الخطاب
الشعري المحدث و التي تلخصھا تجربة الكتابة لدى بنيس عبر ثالثة
حقول و المتمثلة في :اللغة ،الذات ،المجتمع.
أ -اللغة :يتأسس مفھوم البيان للغة عبر تصور يتخذ من الشعر
و تجربة ،ليصبح الشعر تركيبا ألنساق لغوية مقتطعة من
صناعة
الكالم اليومي و كالم الفكر .و ھذا التحديد يريد أن يكون مضادا للشعرية
البيانية و يستند في الوقت ذاته إلى بعض مالمح الكتابة التي انبثقت من
خالل تجارب بعض الشعراء الذين اخترقوا الرؤية المتعالية المتحكمة في
يقين اللغة فنقلوھا إلى "مجال الغواية و المتعة ،فككوا مغالقھا و انتھكوا
عليتھا".2
و لذلك فإن )بنيس( يتجه نحو اعتبار الكتابة مجاال لتضافر ثالث
بنيات :بنية الزمان ،بنية المكان ،بنية التناظر و بھذا تكف بالغة الكتابة
"عن إظھار المبدع و كأن إلھاما يخترقه ،أو مسا شيطانيا يخلطه ،و ھي
تمارس بغية إغماض النص ،ألنھا ترى األشياء بعين ثالثة ،فتتحاشى
اجترار بالغة قيم الذوق و الجمال القائمة على الوضوح".3
و ھكذا تتضافر محصلة ھذه البنيات فتؤثر كل بنية في ما يعقبھا ،كما يؤكد
بنيس على الذات المبدعة التي احتفل بھا الرومانسيون ،و من ثم يذھب
البيان إلى أن ھذه الذات غالبا ما غيبت باسم الشھادة لتكون المجال
الثاني للكتابة.
 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص.240
 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص  ،241بنيس ،بيان الكتابة ،ص.80
 -3عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،ص.91
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ب -الذات :يتقدم محتمل الكتابة في البيان ليحرر الذات و يلحقھا
بالمسائلة و المتعة و الحلم و المواجھة و لذلك "فالبيان يحرص على أن
الذات في محتمل الكتابة ھي تاريخية ال ميتافيزيقية ،مستوياتھا الواقع و
الرمز و التخييل ال اإللھام و االرتجال".1
ج ـ المجتمع :يؤكد )بنيس( على المجتمع الذي يمنح الذات
المبدعة برؤيا العالم و بھذا العنصر "تكتمل المجاالت الثالثة المتصلة
بالقواعد األربعة الموجھة لمحتمل الكتابة" 2غير أن حال المجتمع ملزما
بماضيه بمنأى عن مسعى األخذ بفرادة مغايرة و من ثم تمارس نمطا من
فعل التحكم الذاتي.
ومن ھنا تتبدى عالقة النتاج األدبي بالسياق االجتماعي عبر طرائق
الكتابة التي ھي فعل يلزم المجتمع إلى فرادته منبثقة من تعاضد تاريخي
"ال تعمى عن رؤية المجتمع في تبدالته الالنھائية و ال تكف عن مالحقة
إنسانية اإلنسان ،فھي سارقة النار" 3يمتلك الشاعر عبر ھذه الرؤيا فعل
التحرر و من ثم األخذ سلطة ذاته كونھا مبدأ يسھم عبا اللغة في إنتاج
و
ممكنات التجدد و فاعليات التحديث للكثير من الخطابات األدبية
الألدبية ،و في الوقت ذاته يمنح للمجتمع تلك المكنة على ابتكار قيمة
خارج إطار أي سلطة .مجمل ھذا يؤدي إلى توطيد التواصل مع اآلخرين
و عليه ينظر بيان الكتابة لدى بنيس إلى محتمل الكتابة "ضمن شبكة من
العالقات تصل قواعده األربع باللغة و الذات و المجتمع" .4كما تسعى إلى
منح القارئ سلطة في إعادة كتابة النص"كي يكشف عن فاعليته أثناء
مغامرة التفكيك /التركيب ،و يأخذ دوره في التحرر الجماعي".5

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص .244
 -2منصر )نبيل( ،المرجع نفسه ،ص  ،244بنيس ،بيان الكتابة ،ص .29
 -3المرجع نفسه ،ص ،244بنيس ،بيان الكتابة ،ص .29
 -4المرجع نفسه ،ص.245
 -5عزام )محمد( ،الحداثة الشعرية ،ص .92
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و على الرغم من ھذا فإن التركيز الذي اتسم به البيان يظل بحاجة
إلى المزيد من الشرح و التحليل في نحو ما ورد على ھيئة من الحواشي
النقدية و ھي تعقب على الجوھري مما ورد فيه وفق ما سلكه الناقدان )عبد
ﷲ راجع( و )أحمد بلبداوي( و نتيجة لممارستھما إبداع الشعر ،لذلك نتجت
الحواشي في ھذا النحو:
 -1- 3-2حواشي البيان:
عمد )عبد ﷲ راجع( إلى شرح و تفسير جزئيات الممارسة الشعرية
من خالل )الجنون المعقلن( ،أما حاشية )ببلداوي( )حاشية عل بيان الكتابة(
فقد وردت أكثر تركيزا حيث توزعت وفق أربع محاور "تنشغل بقضايا
و الحرية واإلنشاد ،ضمن مقاربة
التشكيل الخطي و عالقتھا بالذاكرة
تروم االعتدال في الطرح و تأخذ بعين االعتبار بنية المتلقي ،دون أن
تخوض في خصوصية الممارسة الشعرية بالمغرب أو الحاجة إلى إبداالت
شعرية تدمر المتعاليات من خالل صدورھا عن بنية بديلة".1
يؤكد ببلداوي من جھة أخرى على أھمية الخط موضحا حدود
حريته بوصفه مبدعا في التعامل مع بصرية التشكيل الخطوطي في بعده
الھندسي و الزخرفي ،كما تحدث عن وضعية القارئ الذي ال ينبغي حمله
على الخوض في مغامرة متطرفة -كما أسماھا الماگري -إلى جانب التأكيد
على إلغاء الوسيط الطباعي في استحضار النبض الجسدي للنص أو للذات
الكاتبة أمام القارئ يذھب ببلداوي" :حينما أكتب القصيدة بخط بيدي ،فإني
ال أنقل إلى القارئ ،معاناتي فحسب ،بل أنقل إليه نبضي مباشرة و أدعو
عينه لالحتفال بحركة جسدي على الورق .يصبح للمداد الذي يرتعش على
البياض ،كما لو كان ينبع من أصابعي مباشرة ال من القلم ،و يغدو للنص
إيقاع آخر يدرك بالعين مضافا إلى إيقاع الكلمات المدرك باألذن".2

 -1منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص.247
 -2المرجع نفسه ،ص ،247نقال من :راجع )عبد ﷲ( ،الجنون المعلقن ،الثقافة الجديدة  ،العدد  ،19ص.57
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و لع ّل ھذا الطرح يفتح حداثة الخطاب الشعري المغاربي إلى جھة الكتابة
غير التلفظية .و ھكذا فإن محصلة الحاشية تقدم الخط بوصفه عنصرا
محايدا ال يستمد داللته إال من المكتوب الذي يقتضي إحداث أشكال بصرية
معينة ليصبح االشتغال الفضائي للنص من أولويات الحاشية.
لم تكن ھذه المقاربات التحليلية علما خالصا بقدر ما ھي ممارسة
أبعاد القراءة في تعددھا صوب أنساق الخطاب الشعري ،و عليه لم تعد
الحداثة تنھض على شرط زمنية أو المح ّدد لراھن السياق و ما يتجاوب
ضمنه من تشابك للعالقات التي تؤسس ذلك الرصيد الجوھري لكوامن
النص األدبي بعامة.
لع ّل ھذا التطلع إلى تلك المالمح من أسبقية الحداثة في التراث
الشعري ،أن يبرر أن تمثل المأخذ الحداثي الشعري ال يتعلق بتلك
المقدرات الزمنية ،بقدر ما ينعطف إلى ما ينھض عليه النسق اللغوي و
كذا البالغي للتركيب الشعري .و عبر ھذا ترد حداثة الخطاب الشعري و
ھي تتجاوز ذلك التقدير الزمني إذ أن الحداثة ھي في األساس مكنة النسق
الشعري من الحضور الفعلي من جھة األداء الداخل ،و كذا تجانسه بزمانه
عبر ذلك المعطى األصيل .من ھنا فإن االقتراب من تلك المثاقفة لحداثة
الخطاب الشعري كان ذلك الدور الفاعل في تمثل أفق التشكل الحداثي
للقصيدة التونسية و الجزائرية .و من ثم فالحداثة تتقفى المثل اإلبداعي أو
األنموذج الكتابي الذي لم تكرّره المتون أو األبنية عبر تعاقبھا.
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 -1التشكيل الشعري بين الوثوقية و اإلطالق:

ورد طرح )نازك المالئكة( إرھاصا جوھريا في مبتدأ الواقع النقدي
الحداثي العربي ،حيث تمردت على بعض القواعد التي قيدت الشعر
العربي القديم ،و أرادت أن تطرح سراح الشعر من معيارية الوزن و
القافية و المعنى "فانتزعت من سواد القصيدة العربية بياضا شعريا جديدا
المعا في أفق التنظير الشعري ،لتضيف بذلك إلى رصيد الشعرية العربية
واقعا نقديا جديدا ،ارتوى من واقع شعري جديد يسوده التغيير و
االضطراب".1
ھي دعوة صريحة من الشاعرة للخروج عن مألوف القصيدة العربية و
كذا وثوقية عمود الشعر عبر مجمل األعصر األدبية السالفة ،التي صنعت
موضوعاتھا من أحداث عصرھا التي تختلف عن األحداث المعاصرة.
فالمتغيرات الجديدة دفعت بنازك المالئكة إلى ابتكار طرائق شعرية جديدة
مكنت من خاللھا الذات الشاعرة تجسيد اضطراب اإلنسان المعاصر
و الحياة المعاصرة.
و عليه اھتمت )نازك المالئكة( بما وسمته بھيكل القصيدة ويراد به
الشكل الشعري كون "أن الھيكل ھو أھم عناصر القصيدة و أكثرھا تأثيرا
فيھا و وظيفتھا الكبرى أن يوحدھا و يمنعھا من االنتشار و االنفالت و
يلمھا داخل حاشية متميزة" .2و لكي يكون الھيكل جديرا بھذه الوظيفة التي
حددتھا الشاعرة البد أن يمتلك أربع صفات و ھي التماسك و الصالبة و
الكفاءة و التعادل.

 -1تاوريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة ،عالم الكتب الحديث ،إربد
األردن ،ط ،2010 ،1ص.352
 -2المالئكة )نازك( ،قضايا الشعر المعاصر ،ص .235
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و المقصود بالتماسك ھو وجوب التناسق بين القيم الفكرية و العاطفية،
مما يستوجب على الشاعر أن ال يتناول لغة في اإلطار و يفصلھا
تفصيال يجعلھا تبدو ضئيلة القيمة أو خارجة عن نطاق اإلطار.
ومن ثم تمثل لنا نازك المالئكة بأنموذج شعري يجلي ذلك االنفالت
عن تلك الوثوقية المغلقة من قصيدة "حفار القبور" )لبدر شاكر السياب(
التي تقع في أربعة مشاھد لم يولھا الشاعر اھتماما متناسقا مما أضعف
تماسك ھيكل القصيدة " ...و لكن الشاعر ،لسبب ما ،تلكأ طويال في
المشھد األول و حلل نفسية الحفار في بطء شديد .ثم تقدم في عجلة ،إلى
المشاھد الثالثة الباقية فأجھز عليھا في غير عناية .ذلك مع أن القصيدة لم
تبلغ قمتھا العاطفية و من ثم قمتھا الدراماتيكية إال في المشھد الرابع.
وھذا كله قد أخل بتماسك الھيكل و ضعضعه فتفكك و أساء إلى ھذه
القصيدة التي تمتاز بما فيھا من صور و انفعاالت و حركة ملموسة يحسھا
القارئ عبر المشاھد المتالحقة".1
أما الصالبة فالمراد منھا أن يكون ھيكل القصيدة متميزا عن
التفاصيل التي يجريھا الشاعر للتلوين العاطفي و التمثيل الفكري ،كما أن
التشبيھات و األحاسيس يجب أن تكون عارضة و ال ينبغي أن تزيد عما
يحتاج إليه الھيكل ،ألن ھذه الزيادة تسلب القصيدة كثيرا من مكنتھا البنائية
و من قيمتھا الجمالية .أما مقتضى الكفاءة فيراد منھا أن يتضمن الھيكل كل
ما يحتاج إليه لتكوين وحدة كاملة على أن تتوافر فيھا كل التفاصيل
الضرورية التي تھيئ للقارئ إمكانية استيعاب و فھم القصيدة من غير
الرجوع إلى تلك التعيينات الخارجية و ھذا يتجلى في عنصرين ھما اللغة
و التفاصيل.

 -1المالئكة )نازك( ،قضايا الشعر المعاصر ،ص. 236
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تعد اللغة عنصرا مھما في تأدية كفاءة الھيكل و لذلك ينبغي أن تكون
مفھومة و إن لم تكن تنفر منھا "و ھذا ھو السبب في نفورنا اليوم من
استعمال األلفاظ القاموسية غير المألوفة في لغة العصر .ذلك أن ھذا
يحتفظ بجزء من معنى القصيدة في خارجھا ،في القاموس .و ھذا ،في
1
صميمه ،يتعارض مع التعبير و مع لحظة اإلبداع عند الشاعر"
أما التفاصيل فتتمثل في مأخذ التشبيھات و االستعارات و الصور
المستعملة في القصيدة و التي ينبغي أن تكون واضحة في حدود القصيدة و
ال تكون قيمتھا ذاتية ،إذ ترد عبر تعلق ذكريات الشاعر الشخصية بھا .ألن
القصيدة عالم خاص ينقطع عن سياق الشاعر "إنھا كيان حي منعزل عن
مبدعه منذ اللحظة األولى التي يخط فيھا على الورق .و ذلك ھو الذي
يجعل الشاعر مضطرا إلى أن يكف من اعتبار تجاربه كافية في ذاتھا
إلبداع قصائد ،فالشعر ال يعترف بأية قيم عاطفية أو جمالية في خارجه ،و
البد لمن يريد أن يتغنى بمكان يحبه أو شخص يعزه أن يجعل ھذا الشخص
و ذلك المكان حبيبا في داخل القصيدة نفسھا بمختلف وسائل الفن
2
المشروعة"
أما التعادل فحاصله المتري في التشكل يتمثل عبر تلك التأدية
الوثوقية للتوازن .و من ثم يحصل التعادل على أساس محصلة القصيدة
في القفل .وعليه تكمن وظيفته في أنه يقدم توازنا خفيا ثابتا بين النقطة
العليا للھيكل و النقطة الختامية.

 -1المالئكة )نازك(  ،قضايا الشعر المعاصر ،ص.237
 -2المرجع نفسه ،ص .238
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و من ضمن األساليب التي قد يختم بھا الشاعر قصيدته ما يقوم على أساس
و الموسيقى كأن تكون القصيدة ذات مقطوعات متنضارعة من
اإليقاع
حيث الطول ،رباعية أو أكثرفيجعل المقطوعة األخيرة ذات طول مختلف.
وفي الحاصل المجمل تستخلص )نازك المالئكة( معيارا و سننا تضم
الحاالت التي يستعملھا الشاعر في اختتام قصيدته و يتجلى تمفصل
المعيارية في "أن القصيدة تميل إلى االنتھاء إذا استطاع الشاعر أن يحدث
تعارضا واضحا بين السياق والخاتمة فإذا كان السياق ھادئا جعل الخاتمة
جھورية مجلجلة .و إذا كان السياق متحركا مال\بالخاتمة إلى السكون و
ھكذ" 1غير أن الشاعر الحق يكتب على منوال ھذا القانون وفق جبلته
دونما حاجة إلى ترجيع لمثل ھذه الوثوقية المعيارية ،و الدليل على ذلك
العدد الھائل من القصائد ذات الخواتم الناجحة التي نظمت قبل نازك
المالئكة .يبدو أن نازك المالئكة قد افترعت تلك الصورية للقوالب القديمة
نسقا و سياقا و في مقابل ھذا المنجز دعت إلى شعرية جديدة ،شعرية البناء
و
في ھيكل شعري تتبدى عناصره في التماسك حيث الصالبة
الكفاءة و التعادل و ھي أيضا "شعرية تلغي نظام الشطرين لتؤسس
لنفسھا إيقاعا جديدا يعبر عن عوالم الذات في تخطيھا للقصيدة النموذج،
شعرية تطالب بتعدد القوافي في روح اللغة الشعرية من خالل حقن ألفاظھا
بدالالت جديدة ،و ذلك عن طريق إحياء الموروث اللفظي أو المعجمي
بنفخ الروح في ھيكله الجديد" 2إذا أخذنا ھذا االعتبار فإن حركة الشعر
الحر التي دعت إليھا نازك المالئكة قامت لتكسير عمود الشعر ،و لم تأت
إلنقاذ الشعر العربي و إعادة الحياة له.

 -1المالئكة )نازك( ،قضايا الشعر المعاصر ،ص .240
 -2تاوريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة ،ص. 357
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وھذه دعوى -في تصور الغذامي -ال يمكن التسليم بھا إذ يذھب في نحو
"و على عكس ما يشاع فإن حركة الشعر الحر لم تقم على
طرحه:
أنقاض العمودي و لم تك قد جاءت لإلنقاذ ،ذاك أنھا قد أتت عقب فترة
ازدھار كاسح للشعر العربي الحديث في الوطن األم و في المھاجر و عبر
مدارس الديوان و أبولو و جماعة الرومانسيين ،و قبلھم شعراء اإلحياء في
مصر و الشام مع شعراء العراق البارزين ،حيث شھد الشعر العربي
انتعاشات إبداعية واسعة ،و صاحبھا وعي نظري و نقدي قوي .و شمل
ذلك إيقاعات الشعر و صنع الخطاب الشعري في األشكال و الدالالت و
المجازات" 1إن الشعر الحر -في تصور الغذامي -لم ينقذ الشعر العربي و
إنما أنقذ للمبدع ذاته الذي كان يعيش في حال من المنافسة و ما يشھد على
ذلك قصائد السياب العمودية التي عدھا )الغذامي( قصائد ضعيفة و عادية
فھي "تحقيق للذات و تحريرلھا .و ليست تحريرا للشعر العربي بما أنه
2
خطاب حي أو خطاب جامد"
و الواقع أن )الغذامي( ال ينظر إلى حركة الشعر الحر كونھا تجربة
أسھمت في التأسيس لنسق إبداعي جديد ،و إنما ھي حركة وردت لتكرس
الذات نموذجھا الخاص ومن ثم أقدمت على إلغاء الموروث الشعري و نقد
البنية الصلبة للثقافة العربية والمتمثلة في القصيدة العمودية ،ألن النموذج
العمودي -في تصور نازك المالئكة -يمارس سلطته على المبدع و يحرمه
من استقالله ،لذلك انتھت الشاعرة إلى تھميش و تكسير وثوقية الشعر و
استبداله بنموذج بديل و جديد .ومن ثم فإن ما يحصل عن ھذا المفھوم أن
الشعر العربي الحديث البد أن يكون تطويرا للشعر العربي القديم.

 -1الغذامي )عبد ﷲ محمد( ،تأنيث القصيدة و القارئ المختلف ،المركز الثقافي العربي ،ط،2005 ،2
ص.31
 -2الغذامي )عبد ﷲ محمد( ،تأنيث القصيدة و القارئ المختلف ،ص .32
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"ألن األصالة في منظور الثقافة السائدة ،ھي إذن المنوالية .فال يكفي
الشاعر ،لكي يكون عربيا »أصيال« أن يكتب باللغة العربية األصل
)األم( ،و إنما عليه أن يكتب على غرار ما كتب أسالفه القدامى ،و
»بروحھم« .فاألصالة ھي في تكرارية األشكال القديمة )الجاھلية ،على
األخص( التي جسدت ،للمرة األولى ،خصوصية اللغة العربية )األصل(
و عبقريتھا ،و ليست في إبداع أشكال جديدة مغايرة ،قد تكشف عن عبقرية
اللغة العربية بطريقة مغايرة ،و ربما قد تكون أعمق و أغنى مما فعلت
األشكال القديمة" 1و تبعا لذلك فإن )أدونيس( يلغي فكرة تقديس الشعر
القديم ،و يزيل عنه صفة العظمة ألن التجديد -في منظوره -ال يتم بالعودة
إلى التقليد أو بالتالؤم مع أشكاله الشعرية .فالتقليد ثبات و الحياة حركة و
و أي خضوع
من يظل حبيس التقليد ،فإنما حتما سيظل في التقليد
ألشكال و أساليب الشعر القديمة ھو نفي للشعر.
تنھض القصيدة العربية القديمة على تشكل بالغي مغلق ،بينما
القصيدة الحديثة تجربة متميزة تتأسس على بناء مفتوح ،ثم أن القصيدة
القديمة قائمة على الوزن الصرف ،بينما تقوم القصيدة الحديثة على
اإليقاع الذي ينبع من الداخل .وعلى ھذا األساس يجلي أدونيس الفروق
بين الكتابة الشعرية القديمة و الكتابة الشعرية الجديدة بقوله" :و الفرق بين
الكتابة الشعرية القديمة و الحديثة ھو فرق بين التعبير و الخلق و الكتابة
الطليعية ال تقدم جوابا ،ذلك أنھا ليست طليعية إال بكونھا سؤاال يقود إلى
سؤال ،و ھذا السؤال ال يطرح على الماضي فحسب بل على المستقبل
2
أيضا ،ال على األجوبة و حسب بل على األسئلة كذلك"

 -1أدونيس )علي أحمد سعيد( ،الثابت و المتحول ،صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري ،ج ،2دار
الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط  ،2002 ،8ص.127
 -2أدونيس )علي أحمد سعيد(  ،زمن الشعر ،دار العودة ،بيروت ،ط ،1972 ،2ص. 296 - 295
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يعمق )أدونيس( الفرق أكثر بين القصيدة العربية القديمة و القصيدة الحديثة
)الطليعية( ،القصيدة العربية القديمة تعكس واقعا و أفكارا جاھزة" ،بينما
القصيدة الحديثة تقدم ما لم يعرفه القارئ من قبل في بنية شكلية جديدة و
تلك الخاصية الجوھرية للشعر الحديث ،إحالل لغة الخلق محل لغة
التعبير" 1يؤكد أدونيس عبر ھذا المأخذ من الطرح على مقولة االختالف
أو الخروج عن المعطى الشعري التقليدي كذا تخطي الكالم السائد.
و االختالف عند أدونيس يأخذ معنى التجديد ،ھو اختالف مع القديم و ليس
انقطاعا عنه لذا كثيرا ما تتردد كلمة األصالة في الطرح النقدي األدونيسي
و التي أصبحت تعني عنده التميز.
مثل ھذا الطرح ينصب على قراءة التراث ،و بخاصة عبر تلك
الموازنة التي أنجزھا )اآلمدي( و ھو يمارس فعل اإللغاء لتلك الحداثة
الشعرية المبتدعة لدى أبي تمام ،عبر مبدأ المفاصلة بينه و بين البحتري.
أسقطت
و ھذا المأخذ ينصب أيضا على تراتبية أخرى من الشعر
الشعراء من زمن الحداثة من موقع اللغة الشعرية القديمة ،ومن ثم يعرض
أدونيس طبيعة ھذا النقد عبر موقع انفتاح الشعر العباسي على عھد جديد
في نحو قوله" :لعل التحول األساسي الذي حققه أبو نواس و أبو تمام في
اللغة الشعرية ،يكمن في الخروج من التعبير الطبيعي إلى التعبير الفني،
أي في الخروج من الحقيقة إلى التخييل المجازي .و كان من الالزم أن
يؤدي ذلك إلى تحول في النقد ،مما لم يحدث .و في ھذا يكمن جانب كبير
من قصور النقد ،في القرن الثالث الھجري ،عن مستوى اإلبداع فقد استمر
النقد القائم على اللغة الشعرية القديمة ،أي على أساس الصدق و الكذب ،و
ھو ،في صميمه ،نقد أخالقي.

 -1أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،زمن الشعر ،ص .294
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و من ھنا كان ھذا النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيه المعنى على قدر
اللفظ ،دون مجاز أو تخييل .و ھذا ما ساعد في استمرار نمطية الشعر ،و
قالبيته ،و تجميده ضمن أطر محدودة" .1إن شعر أبي تمام -في منظور
أدونيس -ھو شعر المفاجأة ،و عليه فإن إجرائية تعدي المكرور من نسق
اللغة الشعرية و مواضعة ترجيح التشكيل االتباعي لعرف البالغة تعمل
على تقويض الصورة في ذھن المتلقي ،إذ ھدم )أبو تمام( ھذه الصورة
التقليدية على صعيد الكلمة ألنه استخدمھا استخداما جديدا لتصبح القصيدة
لديه شبكة من المعاني واألخيلة و المشاعر ،قصيدة لغتھا اإليحاء ال
و زحزحة للمعايير السائدة و
اإليصال ،ھي لغة خلق و اكتشاف
و شرحھا
نقض لتلك المعيارية وكذا القواعد التي أسسھا )اآلمدي(
)المرزوقي( صاحب نظرية عمود الشعر التي اكتملت صورتھا في شرحه
لحماسة أبي تمام .و لكن ھل كان أبو تمام في تصور اآلمدي خارج عن
عمود الشعر أم ملتزم به؟
وفقا لتصور اآلمدي فإن أبا تمام لم يكن متخطيا أو منفلتا عن عمود
الشعر أو كونه يؤدي إطالقا ،واألھم في شعره أنه أنتج بالغة جديدة ،مما
أفرز مفارقة فيتلك اإلجراءات التي خلخلت مبدأ التناسب فيھا ستعاراته
أحيانا ال تناسب فيھا بين المستعار و المستعار له ،و من ثم كانت بعض
ألفاظه تتأسس على ھجنة غير مألوفة .أما العناصر األخرى التي يرتكز
عليھا عمود الشعر فھي متوفرة لديه ،و من الضروري أن نشير في ھذا
السياق إلى موقف إحسان عباس الذي يجعل من )عمود الشعر( نظرية
و ليس نظرية نسج القصيدة بالقواعد و المقاييس يقول ..." :و
انفتاح
على ھذا األساس نستطيع أن نقول إن نظرية عمود الشعر رحبة األكناف
واسعة الجنبات ،و أنه ال يخرج من نطاقھا شاعر عربي أبدا ،و إنما تخرج
قصيدة لشاعر أو أبيات في كل قصيدة.

 -1أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،تأصيل األصول ،ج ،2ط ،2006 ،9ص.130
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و قد أساء الناس فھم ھذه النظرية و حملوھا من السيئات الشيء الكثير ،و
لكنھا أساس كالسيكي رصين ،فالثورة عليھا ال على أساس رفض الشعر
1
العربي جملة"
وفق ھذا النحو يمكن النظر إلى حداثة الخطاب الشعري في النقد أنھا
لم تنحصر ضمن جيل معين من الشعراء ،أو أنھا تتحدد عبر توجس جيل
آخر من الشعراء لحداثة عصره .و عليه فإن تمثل الحداثة يتم عبر ھذا
الوقع التاريخي ألعصر تشكل الخطاب الشعري العربي و في ھذا المعنى
يذھب الناقد )محمد لطفي اليوسفي( أن "مسالة الحداثة ال يمكن أن تتعلق
حول دراسة تراجع عمود الشعر ،ألن ھذا التراجع مجرد عنصر ثانوي
إذا قارناه بقضية التعامل مع اللغة و النظر إلى حدث الكتابة ...معنى ذلك
أن الحداثة ليست حلية تطرأ على الخطاب الشعري ،إنھا في الحقيقة جوھر
عملية اإلبداع .ذلك أن النص الذي يتسم بالحداثة ھو ذلك النص الذي يظل
عبارة عن خطاب يتضمن رؤية متجددة لمفارقات الوجود على نحو يسھم
2
في تغيير العالم ،و تغيير العالم يتم بتغيير اإلنسان الفاعل فيه"
و على ھذا األساس فإن المالمح الشعرية المحدثة للتغيير تتعدى وقع
الزمن ،أو الحضور فيه .و من ثم فإن المستثنى من البالغة العربية يؤكد
تفاعله بالحداثة الشعرية كونه حفرية فاعلة ضمن سيرورة التحول ،و
شاھدا على مسلك التجريب لتقويض تلك الوثوقية لصورية التشكل
الشعري.
 -1عباس )إحسان( ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري،
دار الشروق للنشر و التوزيع ،األردن ،2006 ،ص.416
 -2اليوسفي )محمد لطفي( ،في بنية الشعر العربي المعاصر ،سراس للنشر ،تونس ،1985 ،ص .34 -33
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 – 2وثوقية عمود الشعر وسكونية البناء:

حين انتھى )المرزوقي( و ھو يعرض مقومات عمود الشعر العربي
اعتمد في ذلك على اإلرث النقدي الذي سبقه على اختالف و تعدد
مستوياته ،فھناك نقد توثيقي ينتھي االحتكام فيه إلى السبق الزمني من أھم
مقوماته مثله كل من) :األصمعي( و )ابن سالم( .و في المقابل ظھر نقد
تنظيري يعنى بنقد الشعر و يحتكم في ذلك إلى مقومات نقدية بعضھا
نصية ذات داللة بالغية أو لغوية نحوية ،و بعضھا اآلخر ذات صفة
اجتماعية أو أخالقية أو عرفية و قد مثله كل من) :ابن المعتز() ،ابن
طباطبا( و )قدامة ابن جعفر(.
عبر ھذه المعايير النقدية بمجمل مقوماتھا أنھا شكلت المرجعية النقدية
التي صدر عنھا المرزوقي في وضع عناصر عمود الشعر العربي "التي
أراد لھا أن تكون مقومات نقدية نقرأ الشعر العربي بضوء منھا ،و نقدم
1
شاعرا على آخر بقدر النصيب الذي توفر عليه نصه الشعري منھا"
فعبقرية الشاعر إنما تتجسد وفقا للمعايير النقدية التي تمثل األصول
المرجعية لعمود الشعر العربي التي استحضرھا المرزوقي في مقدمته
المشھورة ،فقد قدم المرزوقي قراءة نقدية في أشعار المحدثين احتكاما إلى
مقومات الشعرية العربية ،كما وردت في الشعر الجاھلي أو كما صدرت
عن طريقة العرب في قول الشعر ليصبح الشعر الجاھلي المرتكز
األساسي لفھم طريقة العرب في الشعر ،ما يدل على أنه ورد بمعايير
و قواعد سابقة لعصره اقتبسھا من جودة نص سابق و احتكم إليھا في بيان
جودة كل الشعر الالحق.

 -1غركان )رحمان( ،مقومات عمود الشعر األسلوبية في النظرية و التطبيق ،اتحاد كتاب العرب ،دمشق،
 ،2004ص.53
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مثل طبيعة ھذا الطرح ينتھي إليه )المرزوقي( إلى معالجة عمود الشعر
في ھذا النحو من الطرح بقوله" :أن العرب في قولھم الشعر إنما كانوا
و جزالة اللفظ و استقامته ،و
يحاولون شرف المعنى و صحته،
اإلصابة في الوصف -و من اجتماع ھذه األسباب الثالثة كثرت سوائر
األبيات و شوارد األمثال -و المقاربة في التشبيه و التحام أجزاء النظم
و التئامھا على تخير من لذيذ الوزن ،و مناسبة المستعار منه للمستعار له،
و مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائھما للقافية حتى ال منافرة بينھما.
فھذه سبعة أبواب ھي عمود الشعر و لكل باب منھا معيار" 1ثم يذكر
المرزوقي عناصر العمود و معاييره بكثير من التفصيل تأكيدا منه على
أنه األنموذج الكامل في اإلبداع الشعري حين قال" :فمن لزمھا بحقھا و
بنى عليھا شعره ،فھو عندھم المفلق المعظم ،و المحسن المقدم ،ومن لم
يجمعھا كلھا ،فبقدر سھمته منھا يكون نصيبه من التقدم و اإلحسان ،و ھذا
2
إجماع مأخوذ به و متبع نھجه حتى اآلن" .
و مما يبدو جليا أن المرزوقي كان يحتكم إلى المعايير النقدية الجاھزة في
قراءته للشعر العباسي الحديث ،إذ حاول تمثل الموروث النقدي الذي سبقه
في وضعه لعناصر عمود الشعر العربي ،و لما انتقل النقد من مرحلة
التوثيق إلى التنظير و ھو أمر مرتبط بتطور حركة الوعي النقدي إذ بدأت
بتدوين الشعر الجاھلي تدوينا توثيقيا و الحرص على ذلك ثم قراءته و
التنظير لمعايير تلك القراءة النقدية ما قام به المرزوقي.
تجلي قراءة المرزوقي في كونھا مباشرة لمتون النصوص الشعرية ،بكل
دقائقھا من غير أن ينتھي إلى تلك الجاھزية من التأويل الموثق سلفا ،و من
ثم كان شرحه و بمجمل ما تأوله
 -1المرزوقي )أبو علي أحمد بن الحسن(  ،شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ،لجنة التأليف و الترجمة و
النشر ،القاھرة ،1951 ،ص .5-4
 -2المصدر نفسه ،ص.11
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تجلي قراءة )المرزوقي( في كونھا مباشرة لمتون النصوص الشعرية ،بكل
دقائقھا من غير أن ينتھي إلى تلك الجاھزية من التأويل الموثق سلفا ،و من
ثم كان شرحه و بمجمل ما تأوله أنه أضحى مؤشرا واضحا و صريحا
العتراض جھاز قراءته على ما اقترحه رواة )الشعر( من كشف عن
الكمون المرجعي الذي ينطوي عليه النص الفتي  ...و يھمنا أن نضع
مفاھيم المرزوقي التي حلل في إطارھا وحدات الخطاب ،في سياقھا
العلمي و التاريخي الذي لم نتمكن في غيابه أو مجاورته استيعابه من
وصف ھذه المفاھيم وصفا موضوعيا يمكننا من استيعابه لكون مقصدية
المتكلم غير محددة بالمستوى السطحي الذي تتخذه وحدات خطابه بقدر ما
ھي محددة في مستوى عمق عبارته ...و قد وعى المرزوقي في إطار
نظرته التجزيئية للتركيب البالغي مقومات ھذا البديل و دعائمه ،ثم سعى
إلى الكشف عنه عبر المفاھيم البالغية التي كانت واضحة لديه بحكم
استناد جھاز قراءته التأويلية إلى الوحدات الجزئية التي تبلور ھذه المفاھيم
على أساس الفعل التخيلي في النص الفني 1.و في ھذا المنحى من القصد و
عبر ھذا الجھاز التأويلي الذي مثله المرزوقي يتأكد لنا أن الخطاب
الشعري يتجاوز وقفة التأريخي.
و عليه فإننا نلفيه يستشرف تخوما المتداد زمني آخر غير الذي أوجد
و لعل مثل ھذا المأخذ من المنھج التأويلي يتعدى
حضرھا السياقي،
فاعلية ذلك التنازع بين قدﹼم الشعر و حداثيته و التي تحتكم إلى فاعلية
الزمن ووقع الحضور الذي يمثله .و في الوقت ذاته تؤكد ذلك التتبع لتلك
الجمالية التي يجليھا الخطاب الشعري و ھو ينزاح عن سياقه الزمني إلى
تخوم مبانية من حيث التركيب اللغوي و التأصيل البالغي.

 -1ينظر :بلمليح )إدريس(  ،المختارات الشعرية و أجھزة تلقيھا عند العرب من خالل المفضليات و حماسة
أبي تمام ،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ،الرباط ،ص.501 ،486 ،467
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و لما تقدم الزمن و بظھور الشعر المحدث صار األمر يقتضي قراءة
نقدية إجرائية ألشعار المحدثين احتكاما إلى مقومات الشعرية العربية ،كما
جاءت في الشعر الجاھلي .و المقصود ھا ھنا ما قدمه )اآلمدي( حين
وازن بين شعر قديم يمثله )البحتري( و شعر محدث يمثله )أبو تمام( قصد
إظھار الجودة الفنية في الشعر انطالقا من مبدأ المفاضلة ،محتكما إلى
معايير نقدية أساسھا تمثل طريقة العرب في قول الشعر التي اصطلح
عليھا بـ )عمود الشعر( و ھذا ما نلتمسه في قوله" :فإن كنت -أدام ﷲ منك-
ممن يفضل سھل الكالم و قريبه و يؤثر صحة السبك ،و حسن العبارة و
و الرونق ،فالبحتري أشعر عندك ضرورة،
حلو اللفظ و كثرة الماء
و إن كنت تميل إلى الصنعة و المعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص و
1
الفكرة ،و ال تلوى على سوى ذلك ،فأبو تمام عندك أشعر ال محالة"
حين نعطف إمعانا في ھذا القول ،يتبدى لنا قصد اآلمدي في عدم
خروج البحتري على تقاليد الشعر العربي ،والمقابل أشار إلى خروج أبي
تمام على تقاليد عمود الشعر من خالل سمات ثالث ميزت أسلوب أبو تمام
الشعري المتمثلة في :إسرافه و غلوه في استخدام البديع ،اإلكثار من
استعمال أساليب المجاز و السيما االستعارة قصدا إلى حد مخالفة العرف،
إلى جانب اتصاف بعض معانيه بالغموض إلى حد الغرابة و من ھذا
تخطئة أبي تمام في أبيات يعد فيھا خارجا على ما قالته العرب من مثل
قوله:
ظعن ُوا فكانﱠ ◌ُ بكاي حوالً بعدھم
در بجمـرة لوعة إطفا ُؤھا
أَجـ ْ

ثم أرعويتُ و ذا َك حك ُم لبيد
2
بالدمع أن تزداد طول وق ُود

 -1اآلمدي )أبو القاسم الحسن بن بشر( ،الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري ،تحقيق السيد أحمد
الصقر ،ج  ،1دار المعارف بمصر ،ط  ،1961 ،2ص.71
 -2أبو تمام )حبيب بن أوس الطائي(  ،الديوان ،تفسير و شرح محي الدين الخياط ،1973 ،ص .82
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فيقول" :ھذا خالف ما عليه العرب ،و ضد ما يعرف من معانيھا ... ،فلو
كان اقتصر على المعنى الذي جرت العادة به في وصف الدمع ،لكان
المذھب المستقيم ،و لكنه استعمل اإلغراب فخرج إلى ما ال يعرف في
1
كالم العرب ،و ال مذاھب سائر األمم"
نلتمس من ھذا النقد منھج )اآلمدي( الذي يقوم على انتزاع األبيات
من سياقھا العام ،و االكتفاء بأبيات مفردة أو مقطعة أي أنھا منتزعة من
سياقھا العام ومن ثم يتعذر الوصول إلى حكم نقدي سليم أو دقيق و عليه
"يصعب مطالبة اآلمدي بقراءة القصيدة العربية و تحليلھا بوصفھا نصا
شعريا كامال ،ألن سمة النقد في عصره لم تكن قد وصلت إلى ھذا
األسلوب في النقد ،إنما كان يجنح نحو انتزاع األبيات من سياقھا العام
إلعطاء انطباع معين أو حكم ما و ھو أمر جاء للنقد من أھل اللغة و النحو
كونھم يعنون بھذا المنھج القائم على النظر في البيت مقطوعات من سياقه
2
النصي ،و الدرس النقدي يعنى بالنظرة الشمولية المتكاملة"
و ثمة مالحظة أخرى أن اآلمدي يشيد بأبي تمام إذا ما تلطف في
معانيه و استعمل ألفاظ سابقيه و في ھذا إلغاء للتفرد و الخصوصية في
شعر أبي تمام .فقد حقق أبو تمام تحوال في اللغة الشعرية بالخروج من
نطاق التعبير الطبيعي إلى التعبير الفني أي من التعبير المباشر إلى
التخييل المجازي ،حيث كانت الدالالت حبيسة العرف و العادة و التقليد،
فانبعث شعر أبي تمام في دالالت جديدة و أصبحت القصيدة به حركة
زمنية تتقدم في الزمان بينما كانت ھيكال يعلو في المكان.

 -1اآلمدي ،الموازنة ،ج ،1ص .200 -199
 -2غركان )رحمان( ،مقومات عمود الشعر ،ص.92
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ّ
إن شعر أبي تمام -وفق تصور أدونيس النقدي -ھو شعر التركيب
المباغت ألنه يعمل على تعدي سكونية الصورة في الذھن حيث سعى شعر
أبي تمام إلى تخطي الصورة على صعيد الكلمة فأضحت الكلمة لديه تكشفا
لشكل متميز من الوجود حين يذھب في قوله" :من ھنا كانت الكلمة عند
أبي تمام أكثر من مادة صوتية ،فكل كلمة تكشف عن شكل خاص من
الوجود ،باإلضافة إلى أنھا تكشف عن شكل خاص من اإليقاع .إنھا بنية
عضوية تصل بنيويا بين ذات الشاعر و أشياء العالم .و ھذا يعني أن الكلمة
تحتضن من الشيء فعاليته ،فأبو تمام ال يريد بھذه األبيات شكال ،و ال
بشعره المماثل أن يردنا إلى سرير الطبيعة ،أو أن يزين لنا جسدھا ،و إنما
يريد أن يدفعنا لكي نرى أشياء الطبيعة في اندفاعھا و تفرعھا األصليين،
أو في بكارتھا" 1و ذلك كون الحياة متجددة و في تغير دائم و في المقابل
يتغير الشعر.
و لعل حداثة النصوص الشعرية التي تتخطى سياق وجودھا فإنھا
دوما تمارس فعل الھجرة كي تتخطى حضورھا الزمني صوب وجود آخر
مؤكدا فعل التركيب و أثره في نصوص أخرى تسھم في تكوينه ،إذ عبر
رحلتھا ھذه تقوض ذلك المبدأ الذي يحتكم إلى مبدأ الوجود الزمني إذ
"اتضح بسھولة للنقاد آنذاك ھجرة قصيدة أبي تمام إلى قصيدة أحمد شوقي
فأصبحت القصيدة األولى نصا غائبا بالنسبة للقصيدة الثانية .تھدف
الشعرية إلى الكشف عن أدبية النص األدبي ،ال كحالة مفارقة لمعيار ،بل
كنسق و سياق و تحول و ھو ما يفترض قراءة النص من خالل ما ينسجه
2
و يبنين نصيته"

 -1أدونيس )علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،تأصيل األصول ،ص .172
 -2بنيس )محمد( ،حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر و الثقافة ،دار التنوير للطباعة و
النشر ،بيروت ،ط ،1985 ،1ص .99
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و من ثم فشعر أبي تمام إضافة إلى كونه داال صانعا لداللة النصوص التي
احتضنته من حيث بالغة التركيب ،فإنه في المقابل أفرز تأمال و قراءة
و كذلك عبر تلقي األثر الجمالي لنسقه من
على أساس تبرير حداثته،
حيث اختباره على أساس لغة التمثيل و من غير أن تأبه بعمود الشعر الذي
ينھض عليه تكوينه المجمل.
ّ
إن الشعر لدى )أدونيس( ھو تأصيل محدث لصيرورة تنوع الحياة
بكل مقوماتھا و تناقضاتھا التي تجعل مسألة تقويم اإلبداع تخضع لمقاييس
جديدة ،تنبع من تدافع األسيقة و تناقضات الحياة نفسھا و ھكذا "نشأت،
على الصعيد الشعري ،لغة المدينة ،مقابل لغة الصحراء .و سيطر الجدل،
تبعا لذلك ،بين القديم و المحدث :بين "عمود الشعر" أو "مذھب األوائل"
من جھة ،و مذھب "المعاني المولدة و االستعارات البعيدة" من جھة
ثانية ،أو ،بتعبير آخر ،بين "المألوف" و "المترع الغريب" .و نشأت
مقابل خصائص القديم ،خصائص جديدة للحديث ،كالغوص على المعاني،
و اقترنت الحداثة كذلك بالعلم و الثقافة،
و االنفراد بمذھب مخترع.
بعامة ،أو المزج بين "األلفاظ العربية و المعاني الفلسفية" ،بطريقة
استخدام اللغة استخداما جديدا يؤدي إلى اقتران الكلمات اقترانا غير
1
مألوف مما يبتعد باللغة الشعرية عن صيغھا القديمة و مجراھا العادي"
ھذا االقتران غير مألوف للكلمات يخلق الفجائية ،و ھي خاصية فنية في
و تدھشه و الشاعر في ھذه التجربة
النص الشعري تفاجئ القارئ
يتخلى عن الصورة الفنية التقليدية.
يؤكد أدونيس أن تجربة أبي تمام لم تكن تقويضا للقديم ودفعا
لتنويعه ،إنما كانت نفيا للقديم فنيا ،و ھذا النفي ال ينفي أن يكون الجديد
كامنا في القديم حين التفت أدونيس إلى خروج )امرئ القيس( عن نمطية
القصيدة أي المعاني المبتذلة.

-1

أدونيس )علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،تأصيل األصول ،ص.234-233
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فقد تمرد على النموذج األخالقي و ما يتبعه من خروج عن القيم
الدينية ،إنه نھج )امرؤ القيس( الذي لم يكن شاعرا قبليا بالمعنى الذي
يصطلح عليه النقد العربي القديم و عليه "كان امرؤ القيس ،إذن ،يسلك
و يفكر خارج نظام القبيلة و قيمھا السائدة ،ففي شعره و سلوكه ما يخرق
1
ھذه القيم ،و بخاصة ما يتعلق بالمرأة و الحب"
و من ضمن مظاھر خروج )امرئ القيس( عن نمط القيم الجاھلية خروجه
على نموذج المعاني و خروجه على نموذج التعبير حيث أعطى للفظة بعدا
آخر ال يطابق بين اللفظة و مدلولھا األصلي القائمة على القول بالمطابقة
الحرفية أو بين االسم و المعنى نحو قوله:
أركب في الروع َخيفانةً
و
ُ

نتشر
سعفﹲ ُم ْ
كسا وجھھا َ

و لع ّل ھذا من ضمن ما عاب عليه األصمعي ذلك ألن ال ﱠشعر في ناصية
الفرس إذا غطى وجھه "لم يكن الفرس كريما ً" 2ھو نقد في -منظور
أدونيس" -ينظر إلى الشعر كأنه حقيقة علمية فقد يصح ھذا النقد في
3
الفلسفة أو العلم ،إال أنه ال يصح في الشعر"
ومما نباشره عبر ھذا الرأي ،أن الشعر إبداع ال مجرد نقل و تفسير
فالتصوير الشعري ال يسعى إلى نقل الواقع كما ھو و إنما يھدف إلى
تخييله ينقل صورة متحركة عن الواقع ،و لھذه النظرة النموذجية شكل
آخر تمثل في ربط الشعر باألخالق و تقويمه بالتالي وفقا لھذه القيمة .و
ھكذا اتخذت الشعرية العربية القديمة لنفسھا تلك الخصوصية المتعالية،
التي ال يباشرھا التحول و ال يفارقھا المعيار و ال تنازعھا مساعي المحدث
من التأويل.

 -1أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،الثابت و المتحول ،تأصيل األصول ،ص. 260
 -2المرزباني )محمد بن عمران( ،الموشح ،تحقيق البجاوي ،دار نھضة مصر ،ص .39
 -3علي أحمد سعيد )أدونيس( ،الثابت و المتحول ،تأصيل األصول ،ص. 263
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 -3تحوالت اللغة الشعرية:

تعد الشعرية العربية في -تصور أدونيس -فرعا من الدراسات
اللغوية التي تمركزت في تفسير النص القرآني و إبراز لغته المعجزة "و
من ھنا ينبثق مشھد القصيدة المغلقة بين المق ّدس و الم ّدنس لدى ھؤالء و
أولئك ،و ھو ما نعثر عليه ضمنيا في الدراسات الخاصة بالشعر و
الشعرية مثل "طبقات فحول الشعراء"" ،الشعر و الشعراء" ،و "نقد
و الموازنة" ،و "الوساطة" ،و "العمدة" كنماذج ذات سلطة
الشعر
معرفية ،بل سلطة تاريخية كذلك" 1و ھكذا فإن القراءة التقليدية ألفت
النص الشعري في )مكانه المقدس( بوصفه أنموذجا متكامال ال يجوز
افتراعه و تخطيه .و يصر )بنيس( على إنزال الشعر التقليدي من مكان
المتعاليات و تناوله بالدراسة و التحليل ،تمثلت المتعالية األولى في
الدراسات القرآنية و اللﱡغوية القديمة التي كانت تستشھد بالشعر في إثبات
إعجاز القرآن األمر الذي صرحت به دراسة مثل "إعجاز القرآن" أو
"دالئل اإلعجاز" و كتاب "البديع".
فمن أكثر القضايا التي شغلت الشعرية البيانية ووجھت مسار اشتغالھا
إشكالية اللفظ و المعنى ،و ھي اإلشكالية التي ظلت على امتداد القرن
الثالث و الخامس للھجرة من أھم القضايا التي استأثرت باھتمام المتكلمين
و البالغيين فضال عن النحاة و علماء أصول الفقه .إنھا اإلشكالية التي
ارتبطت بقضية إعجاز القرآن "بما ھي قضية دينية ذات تواشجات فكرية
و ثقافية ،جعلت من الشعرية البيانية شعرية متعالية ،ال تنطلق من الشعر
المحكوم بخطاطات لغوية ذھنية قبلية ،إال لتجعل منه مساھما في حل
معضالت ثقافية ال عالقة لھا بالشعر ،كفاعلية ثقافية مخصوصة .إن ھذا
الوضع ،ھو ما جعل من سؤال الشعر و الشعرية سؤاال مكبوتا كما تذھب
إلى ذلك فرضية محمد بنيس".2

 -1بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،التقليدية ،ص.43

 -2منصر )نبيل( ،الخطاب الموازي للقصيدة المعاصرة ،ص.114-113
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و قد كان )الجاحظ( من ضمن المالمح الرائدة في الطرح النقدي التي
عالجت إشكالية اللفظ و المعنى في اتجاه تكريس أسبقية المعنى و جاھزيته
و خارجيته .ھذا االتجاه إلى قبلية المعنى و أولوية
و تابعية اللفظ
اللفظ يكرس الشتغال الذاكرة الجماعية بمعاييرھا ال ﱡلغوية و مساراتھا
الذھنية "إنھا كوكبة من الصفات الدالة على افتتان صارخ بالكالم
الشعري ،الذي يحرص على سالمة اشتغال الذاكرة الجماعية بمعاييرھا
و خطاطاتھا الذھنية .معايير و خطاطات ستنتقل إلى حماية
اللغوية
1
الناقد ،الذي سينھض بوظيفة توجيه الشعر المحدث لتأمين قدامة متجددة"
و يتعلق األمر بثنائية )القديم ( و )المحدث( و ما واكبھا من ضرورة
تخطي تلك األقيسة القارة التي تحول دون مرونة النص الشعري  ،إلى
موقف الناقد البياني الجديد المھيأ إلنصاف النموذج المحافظ من الشعر
المحدث.
كما تمثلت المتعالية الثانية في كتاب "الشعرية" )ألرسطو( الذي ال
تنطبق خصائص نصوصه من الشعر الملحمي و الدرامي و النص
الشعري العربي ،لذا ع ًّد بنيس ھذا السعي وراء حصر الشعرية العربية في
ضوء ھذه المتعاليات سببا في جعل الشعرية خارج الشعر و الشعر
العربي خصوصا و التي تحولت -في نظره -إلى شعرية مكبوتة 2مشيرا
إلى الداللة اللّغوية للكبت في ھذا الموضع و التي تعني الصرع و الخيبة أو
اإلخزاء .مما أدى به إلى ضرورة إتباع طريقة تتجه نحو غزو التصورات
و المفاھيم المتداولة في حقل الدراسات العربية بغية تفكيك أسسھا
المتعالية .لكن ھذا ينحصر فقط من جھة خصوصية الشعر و ھويته
كونه لم تتأصل فيه مالمح الملحمية ،أو األسطورية و مواطن الدرامية و
نوازع الحوارية و غرائب المحكي من السردية.
 -1منصر )نبيل(  ،الخطاب الموازي للقصيدة المعاصرة ،ص .115
 -2ينظر :بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،التقليدية ،ص.44
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غير أن تواصل الفلسفة بالشعر ھو أحد مواطن تشكل الحداثة
الشعرية و"الشعر بمعنى آخر ،فلسفة من حيث أنه محاولة اكتشاف أو
معرفة الجانب اآلخر من العالم أو الوجه اآلخر من األشياء .أي الجانب
الميتافيزيقي ...كل شعر عظيم ال يمكن من ھذه الزاوية و بھذا المعنى،
إال أ ،يكون عظيما" 1و العظيم في اصطالح تشكل النصوص ھو
المتعالي.
و لعل ّ
ّ◌ ً◌ الشاعر )المع ّري( أفرز لشعره خصوصية من التأمل حيث مكنته
كي يھجر إلى نصوص أخرى ،فأفرز منھا بعدا من التمثل التكويني لمتن
الخطاب الشعري ،و كذا إنتاجھا لحداثة تلخص تشاكل الشعر بالفلسفة كي
تخرج من بالغة الوصف إلى بالغة التأمل .و مما يعزز ھذا ما نلفيه حين
تمت ھجرة تلك العرفانية للخطاب الصوفي صوب الشعر العربي
المعاصر لدى رواده ،مكنته من حداثة أخرى انعطفت إلى أصالة لم تدنسھا
تلك المصدريات من التصورات المفارقة لتكوينه و ھويته .و من ثم ظفر
و بالغة شعرية وردت من سياق المستثنى من الموروث
بنسق آخر
البالغي.
و ھنا يتفرد )بنيس( عن غيره في تأسيسه للشعرية العربية كونھا
تختلف عن الحداثة الغربية وطبيعة الحداثة العربية معا ،إذ يأخذ بھما و
يفجرھما ليخرج بالفرضية اإلبداعية فقد أعاد قراءة كتاب أرسطو 2حول
الشعرية قراءة متفردة من المتن الفلسفي.

 -1أدونيس ) علي أحمد سعيد ( ،زمن الشعر ،ص.174
 -2يأخذ القرطاجني )حازم( عن أرسطو مفھوم المحاكاة و يجعلھا أساسا لشعرية النص إذ يقرنھا بقدرتھا
على أن تكون حسنة الموقع في النفوس في نحو قوله" :و يشترط في المحاكاة التي يقصد بھا تحريك
النفس إلى طلب الشيء أو الھرب منه أن يكون ما يحاكى به الشيء المقصود إمالة النفس نحوه مما تميل
النفس إليه"...
)حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء و سراج األدباء ،ص.(113
و يكون الشعر وفق ھذا الطرح ضرب من المعرفة و أداة للتعرف على الواقع ضمن تراتبية الحس و
التجريد "فالحسية تصدر عن مادة التخييل ،أي صور المحسوسات الثابتة في الحس العام ،بينما يجئ
التجريد من ارتباط الخيال بالعقل الذي يدرك الموضوعات مجردة من مادتھا ،و يشكلھا في صورة كلية"
) -إبراھيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ص.(86
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ھذا الكتاب ساھم في كبت الشعرية العربية فسعى بنيس إلى تفكيك أصوله
النقدية التي جعلت من المحاكاة معيارا لشعرية النص ،و بالتالي يلغي فكرة
الوحدة ليحل محلھا االختالف و ھذا ناتج عن تبنيه منذ البداية لفكرة
التحرر من سلطة النص و التي أتاحت له إعادة قراءة الشعرية القديمة
و توزعھا
التي توزعت بين تحديد شعرية النص في اللفظ و المعنى
بين أسبقية العروض أو المحاكاة و التخييل في بناء النص الشعري.
و ما يجمع بين ھذه التفرعات الوجود السابق للمعنى و ھنا يستحضر
)بنيس( نصا )للمرزوقي( يخص به أصحاب المعاني و الداللة التي يبرزھا
ھذا النص "أن كل قصيدة ال معنى لھا ھي قصيدة ميتة .يبطل الشعر
حينما ينتفي المعنى .و الشعر ،بالتالي متوفر على معناه قبليا ،و لكنه
مأخوذ في الشعر بالحلية باالستعارة لينتقل المعنى من النثر إلى
الشعر 1"...ھذا الوصف يؤدي بالمعنى كي يتماھى بتلك الوثوقية النحوية
الجاھزة على تشكل بناء الخطاب وكذا نحوية العروض و من خارج تأليف
النص ،فيما ھي عناصر ليست قبلية بل مجازية ألن المعنى دوما يتبدل و
يتغير كونه مرجعا و سياقا و من ثم تتحقق داللته في النص عبر مسالك
من التأويل المنفتح و المتعدد.
إنھا دعوة تفضي إلى مأخذ االنفالت من كوابح طبيعة ھذه النصوص
التي تتأسس على فرادة الداللة ،ألن القصيدة ال تركن إلى صورية التشكل
القار .و المعنى دوما ھو المبرر لحداثة الخطاب الشعري كونه ينسل من
بالغة النسق الشعري ،و في الوقت ذاته يفرز جھازا من التأويل كي
يعضده فتنتج عنه قراءات ذات حيوية تتجانس و نسق الخطاب الشعري و
من ثم تؤكد قيمه الجمالية ،يرد مجمل ھذا من المعنى.

 -1بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،التقليدية ،ص.59
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إذ المعنى قدمته الشروح األولى للخطاب الشعري بوصفه مفردة معجمية
و لكنه يتعدى حرج ھذه الجزئية ليدخل عبر تراتبية النسق الشعري كي
يقدم أفقا مرجعيا رحبا ،ليفتح على أفق تخييلي تؤديه تأويل القراءات
المحدثة.
يعتمد )بنيس( في توضيح وظيفة الشعر التي ستظل مختبرا للحداثة
الشعرية من موضع قراءة أدونيس لھذه الوظيفة التي أبرز من خاللھا
الفرق بين اللغة الشعرية و اللغة غير الشعرية ،من كونه تأثر باللغة
الفرنسية و بالشعر الفرنسي الحديث حيث أعاد قراءة الشعر العربي القديم
خاصة )أبي نواس( و )أبي تمام( و كتابة )النفري( مفيدا من مختبر الشعر
الفرنسي مؤكدا على التداخالت النصية مستشھدا بعالقة )بودلير( )بإدغار
آالن بو() ،ماالرميه( و تأثره السحري باالنجليزية ليعلن "ھذه مجرد
عينات تعفينا من إثارة مسألة األصول ،و ھي في الوقت نفسه تعود ،من
جديد ،لتؤكد على أن الكاتب ينتمي لثقافته من خالل النسق الثقافي الذي
ينوجد فيه قبل أن ينتمي إليھا من خالل العناصر النصية القادمة من أمكنة
1
ال نھاية لھا ،و ھي المتعرضة في آن لمحو يتقن النسق ممارسته"
إن الشعرية العربية تتأصل عبر مصادر شعرية أوروبية جسدتھا
المرجعيات المعرفية التي دارت بين )يوسف الخال( و )أدونيس( و ھي
أساسا تنطلق من مفھومين أوروبيين األول إنجليزي يعتمد لغة الحياة
اليومية ،و الثاني يعتمد على ضدية و انتھاكية اللﱡغة التي دعا إليھا )رامبو(.
و
و ھذا ما يستدعي الوقوف أمام مصادر الحداثة الشعرية الحديثة
التي بتخطيھا -في تصور بنيس -نفتقد أسس الوضوح النظري .فقد أفاد
أدونيس من الشعرية العربية و كذا من ثقافته الحديثة المؤطرة بالنظرية
الرمزية.

 -1بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص. 83
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إن جوھر االرتكان إلى اللغة لديه ال يكمن في استبدال اللغة الفصحى
باللغة المحكية "بل األساس ھو نقل الّلغة من حالة الوضوح و اإليصال
و الغموض .و أدونيس ،في ھذا الموقف ،يصدر
إلى حال اإلشارة
عن رؤية شمولية لوضعية اللغة العربية ،و منھا الشعرية ،منذ الجاھلية
إلى اآلن ،مفيدا من ثقافته الحديثة ،المؤطرة بالنظرية الرمزية" 1و بھذا
تصبح لغة الخطاب الشعري "نقيضا للمعيار ألنھا لغة منزاحة عن لغة
الحياة اليومية و مدمرة لھا .لغة الحياة اليومية ھي لغة المألوف ،و لغة
2
الخطاب األدبي ھي لغة خارقة لمألوفھا".
و ھكذا انتقلت اللّغة من ثبوتية وظيفتھا في اإليصال إلى وظيفة
أخرى "صار فيھا معرفة ،و صارت لغته بحثا معرفيا (Recherche
) épistémologiqueو انتھى بذلك دور الكاتب مرسال ،كما انتھى دور
اإلخبار مضمونا للرسالة ،و تجردت اللﱡغة عن اإليصال ھدفا لإلخبار ،كما
و
تحول المتلقي إلى قارئ منتج في الوقت نفسه ،به تنتھك اللغة
3
تنفجر لتبوح عن مكنوناتھا بما تضفيه عليھا لغته ھو من إمكانيات تأويله"
و ھذا يعني أن لغة القصيدة و التي ھي جزء من الخطاب األدبي ال يمكن
اختصارھا ضمن معيارية األسيقة ،و إنما ھي فعل يتجاوز اللغة نفسھا .و
من ثم فإن ما يطرحه القول يحيل إلى أن لغة القصيدة مشبعة بعوالم فكرية
و معرفية تعمل على شحنھا بطاقات إيحائية جديدة.
يبدو أن مسألة اللغة في الشعر المعاصر قد تحولت إلى حقل من
التأمل بعد أن وجد الشعر المعاصر في اللغة الفصحى أو عدم المطابقة بين
األسماء و األشياء حاجزا ،و تحول الشكل اللغوي من كونه الفضاء:

 -1بنيس )محمد(  ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص. 85
 -2عياشي )منذر(  ،الكتابة الثانية وفاتحة المتعة ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،الدار البيضاء ،ط،1
 ،1998ص.125

 -3المرجع نفسه ،ص.125
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"الذي يضم الزخرف البياني ،أو التزيين المجازي ،ليصبح في تشكليه
الجديد جوھر اللغة الحدسية ،ووسيلة إليصال مشاعر غائصة في مضمر
التجربة الفنية .و انتقلت الصورة من نطاق المجاز التقليدي المتمد على
عناصر المقارنة و المماثلة ،و مراعاة الرباط المنطقي ،لتتحول إلى نطاق
الصور المتداخلة العناصر ،الممتزجة بعناصر الغرابة و الدھشة".1
انطالقا من ھذا التأسيس الحديث الذي أتاحته اللّغة للقصيدة الجديدة
يتجه )بنيس( للحديث عن تجربة )أدونيس( في استيعابه لوظيفة اللّغة
الشعرية إذ يذھب في القول "كان أدونيس قد وعى ھذا المفھوم ،في
نصوصه الشعرية و التنظيرية مفيدا من تجربة سعيد عقل في رمزيته ،و
من جبران خليل جبران في معجمه و خياله ،و من الرمزية الفرنسية ،بدءا
من بودلير إلى ماالرميه و سان جون بيرس ،و ھكذا سيأخذ في الحديث
عن اإلشارة و السحر كمفتاحين لرؤية شعرية تتعلم بمسالك المجھول و
ممالك الھدم" 2و عليه تعد قصيدة" اإلشارة" أنموذجا أوليا تحوليا للغة
الشعرية إذ يقول أدونيس:
مزجتُ بين النّار و الثلوج
النيران غاباتي و ال الثلوج
لنْ تفھم
ُ
و سوف أبقى غامضا
أسكن في األزھار و الحجارة
ُ
أغيب
ُ
صي
أستق ّ
أرى
أموج
ﱡ
كالضوء بين السحر و اإلشارة

أليفا

 -1عيد )رجاء( ،األداء الفني و القصيدة الجديدة ،مجلة فصول الشعر العربي الحديث ،العدد األول و
الثاني ،الھيئة المصرية للكتاب ،ص .51
 -2بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص .95
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ھذه القصيدة -في تصور بنيس -بيان شعري متكامل يؤسس للغة
ستصبح دليل االشتقاق في مفھوم الشعر و ممارسته ،ألن وظيفتھا تكمن
في السحر و اإلشارة فھي ال تعبر و ال تصنف و ال تبوح و ال تصرح.
يتضح حماس )بنيس( الشديد )ألدونيس( في ثورته اللغوية و ثمة مبالغة في
و النقاد فيما يتعلق بمساھمة اللﱡغة في تحديث الشعر
آراء الشعراء
و بنيس و غيرھم من الشعراء
العربي المعاصر التي ع ًّدھا أدونيس
و المنظرين لغة ھدم للمألوف و الجاھز ،و ھي بذلك تقوم بتفريغ اللفظة
من ھويتھا الداللية السالفة و تشحنھا بحمولة داللية جديدة و في ذلك -في
نظر المعداوي -خطورة على اللغة "و بشيء قليل من التأمل سنجد أن
خطورة ھذا الكالم تأتي من ثالث نواح أوالھا ھو أنه يتنافى مع ما انتھى
إليه البحث ،في الشعرية ،على يد )تودوروف  (Todorovحين ذھب إلى ال
أحد يستطيع حتى اآلن أن يعرف متى تنتھي اللغة و متى تبدأ الشعرية و
الثانية ھي أن ذلك الرأي يمنح الشاعر حق تسمية األشياء بغير مسمياتھا
أما الثالثة فھي إسقاط المتلقي من العلية اإلبداعية" 1ليعلن بعدھا الباحث أن
ھذه النواحي الثالث "ھي أھم األسباب التي دفعت الشعر الحديث نحو
األزمة التي يتخبط فيھا" 2و عبر ھذا المأخذ يرد سؤاال في -تصور
المعداوي -يحصر به إشكالية ال ﱡلغة الشعرية في االنتقال من اللﱡغة
المكتوبة إلى لغة الكالم اليومي ،و كل من حاول اإلجابة عن ھذا ال يخرج
عن إطار المعالجة النظرية لھا .إذ ينھض المحكي اليومي على نمط من
التجريد و اإلسفاف الذي ينعطف بنسق الخطاب الشعري ،إلى االنفتاح
على سياق ال يمكنه من بالغة الخيال أو جمالية الغرابة أو انزياحات
الغموض وكذا تجليات الحلم .

 -1المعداوي )أحمد(  ،أزمة الحداثة الشعرية في الشعر العربي الحديث ،منشورات دار اآلفاق الجديدة،
المغرب ،ط ،1993 ،1ص .14
 -2المرجع نفسه ،ص .14
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و من ثم يفقد متلقيه "أو بعبارة أخرى إن المتلقي ينفتح بواسطة ذلك
"الكالم الم ّخيل" أي النص الشعري على عالم جديد قائم على قيم جديدة
تناقض عالمه العيني المعاش ...و ھنا بالضبط يحدث أمر بالغ األھمية...
من قبل المتلقي ،يختل توازنه مع ذلك الواقع فيكون الحلم و يكون الشوق و
الرغبة في تحقيقه .و إذا ترجمت الرغبة في شكل فعل يكون الصراع و
ھو الخطوة األولى على درب التخطي و التغيير" .1كما أن لغة اليومي ال
تؤكد للنص نصانيته و ال تؤدي للمتلقي مرجعية حتى تتعدى كي تنجز له
أفق انتظار ذلك "أن خنق مجال التصور و الحد من الطاقة التخييلية
المنبثقة عن استعمال الوحدات اإليحائية يبدو أكثر يسرا و احتماال ...ألن
استعمال اللفظ في غير ما وقع له في أصل اللغة ) ...فيصبح( لدى الباث
الذي يحاول تفجيره عن طريق التعارض الذي يقيمه داخل الرسالة بين
معنى اللفظ المستعمل و المعنى الذي يريده لھذا اللفظ" 2و ھذا ھو العطب
الذي لحق بذلك النزوع الحداثي في غلوه ،و ھو ينتج لغة خاصة و ھو
يزعم أنه يؤدي مشروعية الحداثة في صلب تكونھا .و ھذا المأخذ نستثني
منه ذلك التوسل الجيد في تھجين الخطاب بمشاھد من متون التراث
الشعبي.
إن ما أسھمت به الدراسات النقدية و ھي تعرض مساعيھا عما ينبغي
أن يكون عليه حال لغة الشعر في اقترابھا من لغة الكالم اليومي جعل
و"كأن األمر يتعلق بوصفات يفترض في الشعراء أن يستوعبوھا ،إلنتاج
شعر قريب من لغة الحديث اليومي أو الحديث المألوف ،كما يسميه
3
بعضھم ،ال بتيار شعر له تاريخ و شعراء و أنصار "...

 -1اليوسفي )محمد لطفي( ،في بنية الشعر المعاصر ،ص.34
 -2بلمليح )إدريس( ،المختارات الشعرية و أجھزة تلقيھا ،ص.384
 -3المعداوي )أحمد( ،أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث ،منشورات دار الغرب ،ص.116
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والمقصود بذلك تجربة )عباس محمود العقاد( في ديوانه )عابر سبيل( الذي
جعل من لغة الحديث اليومي معجمه الشعري .ضف إلى ذلك تجارب
كثيرة من الشعراء المحدثين مثل )صالح عبد الصبور( و )عبد الرحمان
الشرقاوي( و التي تجاھلتھا الدراسات النظرية الحديثة من أجل أن تنسب
لنفسھا كل اجتھادات من سبقھا من الشعراء.1
 -4شعرية اإليقاع:

إن الشعرية العربية في النقد العربي القديم نھضت في عمومھا
المجمل على الوزن و القافية في صنع الجانب الصوتي للقصيدة ،فكان
التشكيل الوزني ھو الحد الفاصل بين الشعر والنثر ،و أي خروج عن ھذا
اإلطار ورد بمثابة تمرد عن الشعرية العربية النموذج.
و على ھذا األساس يرد طرح )بنيس( ضمن تلك التراتبية من النقاد
المحدثين التي جاءت لتؤسس لشعرية عربية مفتوحة تعتمد على اإليقاع،
حي قدم تصوره النعتاق تلك النحوية التي الزمت البيت الشعري .و من ثم
دعا إلى تحرر الشاعر من البيت القديم الذي تحول إلى حرج لسيولة اللﱞغة
و استغراقھا بالمعنى الجديد و ھذا ما تضمنته النصوص النظرية الجديدة
التي سعت إلى ھدم ھذا المسكن و البحث عن قصيدة ككل و بناء.
و إذا كان حال القصيدة العربية القديمة مؤسسا على ھذا النحو من
حيث تشكله البنائي على نمط تراتبية األبيات بحيث ال يربط بينھا نظام
داخلي ،و إنما تربطھا القافية و تفتقر في الغالب إلى ذلك التعدد اإليقاعي
و التنوع الوزني ،كما ﱠ
أن مسلك اإليجاز ھو الكابح لمجرى انفتاح
الل ّ
ّ◌ ّ◌ ٌ◌غة صوب إنتاج بالغة جديدة و صيغ محدثة لنسق النص قائمة
على الوزن و اإليجاز طابعھا العام .فإن القصيدة الحديثة -كما في تصور
أدونيس -وحدة متكاملة شكال و مضمونا.

 -1ينظر :المعداوي )أحمد( ،أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث ،ص .118
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و ھكذا "يكون أدونيس ھادما للبيت الشعري كمكان إلحداث فضاء
قديم ،عن طريق نقد القديم ال نسيانه أو السكوت عنه ،سواء أكان ھذا
القديم منحصرا في البناء النصي أم في التصور النقدي قديما و حديثا .و
بدل مصطلح البيت ،أو البناء النصي القائم على البيت ،يصبح مصطلح
القصيدة سيدا" 1و القصيدة من خالل ھذا المفھوم ھي بنية شاملة تجمع بين
الشكل و السياق ھذا ما أكده )عز الدين إسماعيل( في دراسته لتطور الشعر
العربي المعاصر و الذي لم يلغ تماما جمالية القصيدة التقليدية القائمة على
أساس الوزن و القافية ،مما دفع به إلى التساؤل عن مدى إلغاء العنصريين
األساسيين في التعبير الشعري في اإلطار الموسيقي الجديد .
يؤكد الباحث استحالة تأسيس شعر جديد دون وزن و قافية ،فالشاعر
المعاصر في تصوره لم يلغ الوزن نھائيا في الشعر و لكنه أدخل عليه
بعض التعديالت الجوھرية التي أحس بضرورتھا ،ھذه التعديالت تجعل
من التشكيل الموسيقي خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية
"و من ھنا لم تكن الصورة التشكيلية لموسيقى الشعر القديم لتفي بھذا
الغرض ،ألن القصيدة لم تكن في مجملھا تمثل بنية أو صورة موسيقية
على ھذا النحو ،بل كانت -كما ذكرنا -وحدة موسيقية متكررة ،مرة تكون
ھذه الوحدة بيتا ينتھي بقافية متكررة ،و مرة تكون مجموعة من األبيات
لھا نظام و قواف متكررة في الوحدات األخرى" 2ﱠ
إن الشاعر المعاصر لم
يمارس تلك الغرابة في طرح الوزن و القافية ،و لكنه أدخل تعديال
جوھريا بحيث لم يعد حين يكتب القصيدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت
ذي الشطرين و ذي التفعيالت المتساوية العدد و المتوازية ،كما لم يعد
يتقيد عبر قفل تشكل األبيات بالروي المتكرر أو المنوع على نظام ثابت.

 -1بنيس )محمد(  ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص. 72
 -2إسماعيل )عز الدين( ،الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية ،دار العودة و دار
الثقافة ،بيروت ،ط ،1981 ،3ص.64 -63
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من ھنا يتبنى )عز الدين إسماعيل( تسمية السطر في الشعر المعاصر
بدل البيت الشعري و تعد قصيدة )صالح عبد الصبور( "أغنية الحب"
أنموذجا لھذه القصدية في االنسجام في الوحدات الموسيقية ،المليء
بالروح الشعري الجديد ّ
الذي ف ﱠجرته موسيقى القصيدة الحديث يقول
الشاعر:
ق
صنعتُ مركبا من ال ُدخان و الم ﱠداد و الور ْ
ربﱠانه أمھ ُر منْ قاد سفينًا في خض ْم
و فوق ق ﱠمة السفينْ يخفق العل ْم
نور
وجهُ حبيبي خيمة
من ْ
1
المنشور
بيرقى
ْ
وجه حبيبي ْ
لم يعثر الباحث ضمن ھذه األسطر الشعرية على ظالل البيت القديم
و في ھذا إلغاء لمعنى البيت مما دفع بنيس إلى التأكيد على حضوره في
الشعر المعاصر ،و لكنه حضور مختلف مغاير عما كان من قبل ،البيت
التقليدي ذو بنية تامة ،أما في القصيدة المعاصرة فھو ذو بنية ناقصة
تتكامل مع الوزن و التجربة ليصبح البيت المعاصر ال نموذج له فھو
"يتأصل في محو األصل ،و في إتباع لعبة الكتابة التي ال ضابط لھا
خارج فعل الكتابة" 2إ ﱠن ھذا التعريف الحداثي للبيت يؤكد أن التجربة
الشعرية المعاصرة تجاوزت مواضعة القصيدة الموصدة عبر تمثلھا
ألسنن الوزن و إيقاعاته ،إلى وضعية الكتابة التي يتم فيھا إلغاء الفصل بين
الصيغ اإلجناسية .وفي ھذا الصدد فإن معقود البيت ينزع إلى محلول النثر
كي يسلم سلطته ،و ال يمكننا أن نقرأ البيت الحديث خارج الداللة النصية و
إنما يقرأ ضمن النسق النصي في عالقة الخطاب بالذات الكاتبة و تاريخھا.

 -1ينظر :إسماعيل )عز الدين( ،الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية ،ص .77
 -2بنيس )محمد(  ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص.108
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و من العناصر التي في تضافرھا تشكل حداثة شكل النص الشعري:
الترقيم و الوقفة التي لم تحظى -وفق تصور بنيس -باھتمام النقاد العرب
القدامى رغم ما لھا من تأثير واضح في بناء بيت القصيدة المعاصرة.
أ -الترقيم:

يعد الترقيم من العناصر التي وظفت في الممارسة الشعرية
المعاصرة و ھو يؤدي بواكر الكتابة البصرية ،ويبرر )بنيس( حداثة ھذا
العنصر على نحو قوله "ألنه مرتبط بنبرة الصوت في الكتابة ،و بالتالي
ليعوض الصوت كلية العين" 1و يتعقب بنيس مسيرة الترقيم بدءا بالكتابة
العربية القديمة وصوال إلى أوروبا ما يوازي الترقيم في الكتابة العربية ھو
التصريع ،القافية في الشعر ،الفاصلة في القرآن و السجع في النثر ،كما
يعد مصطلح الوقف في القراءات القرآنية أشد مطابقة لوضعية عالمات
الترقيم "و لكن مصطلح الوقف في القراءات القرآنية ھو األشد مطابقة
لوضعية عالمات الترقيم" 2و تتأكد أھمية عالمات الترقيم من خالل
التفسير الذي قدمه )جون كوھين  (Jean Cohenحينما تحدث عن وظيفيتھا
في النص الشعري و ما يترتب عنھا من طريقة في بناء البيت على
مستوى الوقفتين الداللية و العروضية " ...و في مستوى الجملة ،حيث
يزاوج بين التماسك السيكولوجي بين العناصر و التماسك النحوي ،رأت
اللغة المكتوبة من المفيد أن تدعم البياض بعالمات خاصة دعيت بـ
عالمات الترقيم" و توجد منھا في الفرنسية عالمتان رئيسيتان ھما النقطة
و الفاصلة ،ھاتان العالمتان يدعوھما داموريت "عالمتي الوقف" و ال
تنحصر فيھما ھذه الوظيفة بل يقوم بھا كل بياض .و لكنھما تشيران إلى
تمفصل سيكولوجي و نحوي في آن معا،

 -1بنيس )محمد(  ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص .120
 -2المرجع نفسه ،ص .120
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و لكنھما تشيران إلى تمفصل سيكولوجي و نحوي في آن معا ،و يوجد
بينھما تدرج :فالنقطة تسجل نھاية الجملة ،أي نھاية مجموع يمكن أن يوجد
منفصال ألنه يحمل معنى كامال في نفسه ،أما الفاصلة فإنھا تفصل بين
مجموعتين ال يمكن أن توجدا منفصلتين .و لكنھما تتمتعان مع ذلك بقد
ر من االستقالل" 1و قد تبنى )محمد بنيس( نظرية )جون كوھين( في
الوقفات مما جعل )أحمد المعداوي( يستنكر استبعاد بنيس وغيره من النقاد
و المنظرين لمصطلحات عروضية عربية و استقدام مصطلحات ال تنسجم
في تصوره مع الخصوصية اإليقاعية العربية.
ب -الوقفة :قسمھا بنيس الوقفة إلى أربعة أنواع:
ب 1-الوقفة التامة:
و ھي الوقفة التي يجد فيھا القارئ الوزن و المركب و الداللة تامة،
و تعد ھذه الوقفة النمط األولي من األبيات و ھذا نموذج لمثل ھذا النوع
من الوقفات:

أجراس برج ضاع في قرارة البحر .
ُ
ليس نجما ً ليس إيحاء نب ّي
و ليكنْ ْوجھي فيئا!
سري
النورس األخير غاب  ،فال ﱡ
فوق صميم الما ْء
2
نعرف اآلن جميع األمكن ْه
و مما تتوفر عليه ھذه األبيات أنھا تنبني على عالمات الترقيم التي توضح
التقسيم الموسيقي للشعر و تسجل القيم الموسيقية للمقاطع فھي "حبس
ضروري للصوت حتى يسترجع المتكلم نفسه ،فھي

 -1كوھين )جون( ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد الولي و محمد العمري ،دار توبقال للنشر،1986 ،
ص. 57
 -2ينظر :بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،الشعر المعاصر ،ص .122
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في حد ذاتھا ال تعدو أن تكون ظاھرة فيزيولوجية خارجة عن الخطاب...
1
لكنھا بالطبع محملة بداللة لغوية"
ب 2 -الوقفة الوزنية:

و ھي الوقفة التي يكون فيھا البيت تاما وزنيا و لكنه ناقص مركبيا
و دالليا ،أي أن يكون البيت في حاجة إلى البيت الذي يليه ،و يتم ذلك
عندما يشعر الشاعر بضرورة إنقاذ الوزن بالتخلي عن التركيب وفق ما
يقتضيه النظم.
ب 3 -الوقفة المركبية والداللية:

و ھي الوقفة التي يكون فيھا المعنى تاما بينما الوقفة الوزنية فھي
ناقصة و ھذا النموذج الشعري )لمحمود درويش( مثال على ذلك:
وأريد أنْ أتق ﱠمص األشجار
شھد أنﱠني غطﱠيته
قﱠد كذ ب المسا ُء عليه  ،أ ْ
صمت
بال ﱠ
قرب البحر
االنتحار.
أشھ ُد أنﱠني و ﱠد ْعته بين النﱠدى و
ْ
و إثر لجوء )بنيس( إلى تقطيع البيت عروضيا يتضح ﱠ
أن البحر الكامل
الذي يتضمن وحدته الوزنية )ف علن علن( تحولت إلى )فافا علن( ،ما يدل
على أن الوقفة الوزنية لم تتحقق إال في البيت الرابع و بعدھا نقطة
"غياب الوقفة الوزنية يقابله وجود الوقفة المركبية و الداللية في البيتين
و كذلك البيت
األول و الثاني .فالمركب الفعلي تام في البيت األول
الثاني ،و لكن الدال الوزني ،إلى جانب عالمات الترقيم و عنصر الربط

 -1كوھين )جون( ،بنية اللغة الشعرية ،ص.55
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النحوي ،يترك األبيات مترابطة فيما ھي مفككة حتى تبلغ نقطة البيت
الرابع" 1و عبر ھذه السنن تظھر الصفحة المتعددة حيث يتفاعل الوزن مع
بياض الورقة و عالمات الترقيم.
ب 4-وقفة البياض:
و ھي الوقفة التي تالشت فيھا القوانين التقليدية فال يخضع النص
لجاھزية األسنن القبلية سابقة إذ تنقسم القصيدة إلى أبيات مضادة تبنيھا
فراغات ،بحيث يصبح للبياض كالمه الذي يقوله ما يؤكد بالغة المحو
التي تناقض بالغة االمتالء في القصيدة التقليدية ليصبح البياض تبعا لذلك
"رحما تتجمھر فيه احتماالت كتابة منذورة السترسال المحو ،حيث
القارئ وحده يستطيع ملء الفراغ كل مرة يقرأ فيھا النص ،بتعدد القراءة
يتعدد فعل الكتابة أيضا" 2ويستدل )بنيس( بنموذج شعري )ألدونيس( من
قصيدته "ھذا ھو اسمي" حيث وقفة البياض تجعل منه نصا متعدد
االحتماالت:
ق األول للنار
دھر
حولي أ نا العاش ُ
من الحجر العاشق يمشي ْ
و اإلبط
تحتَ نھد ْيھا صليل
أ نثى دم
أيﱠا مي نار
تحب ْل النﱠار
تائه و تلتصق
آبار دمع نھر
ف ﱠرعته و شعشعت ْه بباه و
جرح
الشمس ع ْليھا كالثوب تزلق
بھار ) ھذ ا جنينك ؟( أحزاني ورد

بھذه الوقفات تتم عملية االستبدال لوضعية الخطاب في الشعر المعاصر،
و من ثم يصبح للفضاء النصي وضعا مغايرا بوصفه داال بصريا يتفاعل
مع دوال كثيرة تساھم في بناء القصيدة و تصاعد انسيابھا في رأي العين
لدى المتلقي.
و مما يتضح لنا أن )محمد بنيس( قد حرص على تأسيس شعرية جديدة
تقوم فيھا اللغة على التجاوز و انتھاك األعراف ،و من ثم يقوم فيھا
اإليقاع على إبطال و نفي أن يكون شكال موسيقيا مجرد من المعنى بعد
أن تجاوز بنيس العروض التقليدي الذي كان العقبة الكأداء التي باشرت في
طريق تطوير الشعر العربي ھي تلك النحوية الصارمة و التي
 -1بنيس )محمد( ،الشعر العربي الحديث ،المعاصر ،ص.127
 -2المرجع نفسه ،ص .129
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دعت )بنيس( إلى إجرائية االستعاضة حيث استبدل مصطلحات عروضية
متعارف عليھا و ھي :السطر الشعري ، ،التدوير العروضي ،بـ
المصطلحات التي وضعھا )جون كوھين( :الوقفة العروضية ،الوقفة
الداللية و الوقفة النظمية و ھي مصطلحات مستقدمة من صميم العروض
الفرنسي و ثمة فرق كبير بين العروض الفرنسي و العروض العربي ،و
لع ّل ھذا ما دفع )المعداوي( إلى التساؤل عن سبب استقدام مصطلحات
أجنبية ،داعيا إلى ضرورة التحلي بالحيطة و التروي قبل اإلقبال على مثل
ھذه المغامرات -كما وصفھا -ليظل العروض الخليلي منبع كل الدراسات
و النظريات العروضية ،و نجد التصور نفسه يطرحه )عبد العزيز المقالح(
عندما عرض مجموعة من التساؤالت تالمس جوھر اإليقاع أو موسيقى
الشعر ،رافضا أن يوصف عروض الخليل بالجامد ،الثابت .ھذا العقل
الموسيقي العبقري الذي اھتدى إلى وضع العروض بفضل سوق النحاس.
فھل اإليقاع الموسيقي عملية سكونية مغلقة؟ أم ھو حركة متطورة؟.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﺪاﺛﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

 -1اﻧﻔﺘﺎح اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي:

ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺪهﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب
و اﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﻌﺪ أن ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎرﻣﺔ
اﻟﺘﻄﻮر
رﺳﻤﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎ أدى ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎخ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺪراﺗﻬﺎ و إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ دون أن ﺗﺪوس اﻟﺤﺪود و اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﺘﻀﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﺨﻀﻊ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ
اﻟﻌﺎدي.
ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺎ هﻨﺎ أآﺜﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع و اﻟﺘﻲ أهﻤﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ ،و
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( آﻤﺎ أﺳﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺘﻪ )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( ﻓﻲ
ﺧﻀﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷهﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي .ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺸﻌﺮي -ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ -وﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻧﻈﻤﻴﺎ و دﻻﻟﻴﺎ و ﻋﺮوﺿﻴﺎ و ﻟﻜﻲ
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ آﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺮاد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺻﺎرﻣﺔ ﻳﺤﺼﺮهﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن
ﻳﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :و ﻳﺒﺪو أن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻓﻨﺮاهﻢ ﻳﻀﻌﻮن ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺪودا ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺣﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ إﻟﻰ أول
ﺳﺎآﻦ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎآﻦ و ﻳﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ ﻟﻮازم
ﻣﺘﻌﺪدة و هﻲ أﺣﺮف و ﺣﺮآﺎت ﻓﺎﻷﺣﺮف :اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و اﻟﺮدف و اﻟﻮﺻﻞ و
اﻟﺨﺮوج و اﻟﺪﺧﻴﻞ ،و أﻣﺎ اﻟﺤﺮآﺎت :ﻓﺎﻟﺮس ،و اﻹﺷﺒﺎع و اﻟﺤﺬف
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ و اﻟﻤﺠﺮي و اﻟﻨﻔﺎذ".1

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،دار ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط  ،1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،1987 ،ص.100
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هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳّﻨﻬﺎ )اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاهﻴﺪي ﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻤﻮذج ﻣﺎ آﺎﻣﻞ و إن آﻞ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﻗﺺ .هﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﺠﻴﺒﺔ -آﻤﺎ وﺳﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ -ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة ،و هﻮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺮاءة )آﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ(
اﻟﺬي أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺮوض اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﻜﻼت
اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،أﻳﻦ ﺗﻨﺎﻣﺖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ازدهﺮت ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺮي ﻟﺘﺸﻜﻼت اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي و إن وﺟﺪت دراﺳﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ اﻟﺬي
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ إدراك أو اآﺘﺸﺎف ﻧﻤﺎذج اﻹﻳﻘﺎع ﻋﺒﺮ اﻹﻟﻬﺎم أو اﻟﺤﺲ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻤﺮهﻒ ،و ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪم ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻻ
أن اﻟﺨﻠﻴﻞ –ﻓﻲ ﺗﺼﻮر أﺑﻮ دﻳﺐ -ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺗﻘﻌﻴﺪا ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،و إﻧﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ وﺻﻒ ﻧﻤﺎذج اﻹﻳﻘﺎع
ووﺣﺪاﺗﻪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ،ﺛﻢ إن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ هﻲ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ )أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎهﻴﺔ( ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض،
إذ ﻳﻘﺎل إﻧّﻪ ﺟﻠﺲ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺎر ﻓﺴﻤﻊ ﺻﻮت اﻟﻤﺪﻗّﺔ ﻓﺤﻜﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﻦ
ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ:
ن َﺻ ْﺮﻓﻬﺎ
ت ﻳﺪ ْر َ
واﺣﺪًا ﻓﻮاﺣﺪا...

ﻟﻠﻤﻨﻮن داﺋــــﺮا
ﻦ ﻳﻨﺘﻘﻴﻨﻨـﺎ
هــــ ﱠ

اﻋﺘﻤﺪ )أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎهﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،1ذﻟﻚ
ﻷن اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي هﻮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻺﻳﻘﺎع و ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮوض إﻻ أن
ﻳﺼﻔﻮا ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ .و هﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ رﻓﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺼﺎرﻣﺔ و
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﺪة ،و ﻣﻤﺎ زاد اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا

 -1ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ ﺟﻬﺠﻪ )ﺧﻠﻴﻞ(  ،اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺑﺪاع و اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ و اﻟﻨﻘﺪ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
ﺑﻴﺮوت،ط ،1995 ،1ص .44-43
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ن اﻟﺪارﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮا ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
أّ
أﺻﻮل ﺟﺬرﻳﺔ أﻗﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪا ،ﺑﻞ زادوا ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺗﻪ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ و ﻓﻲ
ن اﻟﺬّﻳﻦ" :ﻧﻈﻤﻮا اﻟﻌﺮوض أراﺟﻴﺰ و
هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ )آﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ( إﻟﻰ أ ّ
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،و ﺷﺮﺣﻮﻩ و ﺑﻮﺑﻮﻩ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﻬﻤﻮا ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ إﻃﻼﻗﺎ .و اﺳﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺰري ﺣﺘﻰ ﻗﺮﻧﻨﺎ هﺬا".1
و ﻗﺪ ﺣﺎول آﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ أن ﻳﻀﻊ ﺗﺼﻮرا ﻋﺮوﺿﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺜﻮﻳﺮا ﻋﻠﻰ
اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي آﻤﺎ أﺳﺴﻪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ،و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻬﻢ أﺳﺲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻹﻳﻘﺎع ﻟﺪﻳﻪ "وﺻﻔﺎ ﻣﺘﺤﺴﺴﺎ ﻟﻠﺘﺸﻜﻼت اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ
ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻔﻨﻲ ،دون أن ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻤﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ أو ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﻜﻼت" 2ﺛﻢ ﻳﻮاﺻﻞ أﺑﻮ دﻳﺐ ﻓﻴﻘﻮل" :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮح
هﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ ،و إﻧﻤﺎ ﻳﺤﺎول
أن ﻳﺼﻒ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث أوﻻ ،ﺛﻢ ﻓﻲ
ﻧﻤﺎذج أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة".3
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﻜﻨﺔ أﺑﻮ دﻳﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪة ﻟﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻹﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ )اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاهﻴﺪي( أن ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ،و
هﻲ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى ﻗﺮاءة ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﺣﺮآﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﺸﻜﻞ إﻳﻘﺎﻋﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻣﻦ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ و ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺪث" .4ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ هﻮ اﻟﺬي ﺛﺎر ﻋﻠﻴﻪ
آﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﻧﻔﻴﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻞ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺛﻮرة
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ .وهﻜﺬا ﻋ َﺪت دراﺳﺔ آﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺛﻮرة

 -1أﺑﻮ دﻳﺐ )آﻤﺎل( ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،1981 ،2ص.46
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.46
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .47
 -4اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .47
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ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي و ﺗﻤﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻨﻘﻞ ﺗﺄﻳﺸﺮهﺎ
ﺣﻴﺚ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ وردت ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ "ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺘﺮدد
ﺑﻴﻦ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة و ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ،و ارﺗﺪاد اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻤﺲ و
اﻻﻧﺪﻓﺎع".1
ن ﺻﺪى هﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ إﻗﺒﺎل
ﻳﺒﺪو أ ّ
ﻣﺘﺬﺑﺬب ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ و اآﺘﻔﺎء اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ
ن آﻞ ﺛﻮرة ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻻ
اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ،و إن ّدل هﺬا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ّ
ﺑﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و ﺗﺸﻖ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.آﻤﺎ أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ و اﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺲ اﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ
ن
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺎﻓﻴﺔ آﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺪاﺛﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ أو ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻤ ّﻴﺰ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺠﺪ أ ّ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬهﺎ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻻﺣﻘﺔ أو ﻧﺎﺷﺌﺔ و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ ﺑﻨﻴﺲ إﻟﻰ أن
هﻨﺎك هﺠﺮة "ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻟﻠﺒﻴﺖ هﻤﺎ -1 :اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ و
اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ -2 ،اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻤﺘﺰاوﺟﺔ و اﻟﻤﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و ﺗﺤﻄﻴﻢ وﺣﺪة
اﻟﺮوي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوزان اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻣﺔ و
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺤ ّﺮي اﻟﺮﺟﺰ و اﻟﻤﺘﺪارك ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ" 2و ﻟﻌﻞ هﺬﻩ
اﻟ ﱡﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻹﺟﺮاﺋﻲ أﻓﺮزﺗﻪ هﺠﺮة اﻟﻨﺼﻮص إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ،و هﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺎﻣﺔ.
و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺆآﺪ أن ﺗﺠﺎوب اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ ﻳﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻨﻘﺎد و هﻢ
 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ(  ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،ص.13
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺴﺆال ،ص .128
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ﻳﺘﺤﺎﺷﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻤﺘﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،و هﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎوز و اﻟﺘﺨﻄﻲ إﻟﻰ ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي.
و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻸوزان اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ هﻲ
اﻟﺠﻮهﺮ اﻷوﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻈﺎهﺮة ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( و هﻮ
ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻌﺮي )ﻟﺼﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر( و هﻮ ﻳﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﺟﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و هﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ )ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎل( و )ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ( ،و )أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻮﻣﺎري( و )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺠﻮهﺮي( هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ
ﺟﻌﻮا آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻣﺘﺪت إﻟﻴﻬﺎ هﺠﺮة )ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر( .و ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ر ﱠّ
ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺮاءة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣﺪودا ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻘﺮاءة
اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ .و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺎ هﻮ )ﺻﻼح ﻋﺒﺪ
اﻟﺼﺒﻮر( ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.1
ن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﻐﻮي
إّ
ﻣﺘﻔﺮد ،و ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﻼﻏﻲ ﻣﺤﺪث و ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أن ﻣﻌﺠﻢ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر أﻧﺘﺞ ﻟﺪى ﻏﻴﺮﻩ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة
ﺷﻌﺮﻩ و ﺗﻤﺜﻠﻪ إﺑﺪاﻋﺎ و ﻋﻠﻴﻪ "ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮاءﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،و اﻟﻤﻮروث اﻟﺪﻳﻨﻲ و
اﻟﺼﻮﻓﻲ ،و اﻟﺸﻌﺮ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ )إﻟﻴﻮت و ﻟﻮرآﺎ آﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻓﻘﻂ(...
ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻨﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر هﻲ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻤﻌﺠﻢ ...ﻋﻦ هﻨﺎك ﺑﻨﻴﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ هﺠﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ و اﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺁن ...ﻹﻟﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ،
2
اﻟﺸﻌﺮ اﻷورﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،اﻟﺘﺼﻮف ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ"....

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺴﺆال ،ص.123
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.129 ،128 ،127
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ن ﻣﺠﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺮواﻓﺪ ﺗﻌﺪت ﻣﺴﻠﻚ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ و ﻟﻌﻞ ﺳﻴﺎق
إّ
اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺮاء اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮي ﻧﺤﻮ
)اﻟﺴﻴﺎب( و )ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺎوي( و )اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ( و )أدوﻧﻴﺲ( ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب و اﻟﺘﻼﺷﻲ.
و ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻨﻌﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺄآﺪت ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﺑﻈﻬﻮر )ﻣﺠﻠﺔ أﻗﻼم( اﻟﺘﻲ ﻋﺪهﺎ ﺑﻨﻴﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ وﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﻼد و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،أﻳﻦ ﺑﺮزت أﺳﻤﺎء و
أﺻﻮات ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ أدواﺗﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻣﺘﻼك اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ و اﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﻤﺎ
أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻧﻜﻬﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ .هﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ هﻮ
اﻟﺬي دﻓﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻠﺢ ﻟﻤﺎذا اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ دون
ﺳﻮاﻩ؟ ،ﻣﺎ ﺟﻮهﺮ هﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ و اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺮدت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة؟ و ﻟﻤﺎذا هﺬا اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ؟
إن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ هﻮ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ
ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﺜﻞ و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻟﻠﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ و اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
و ﺳﻴﺎﻗﻪ
اﻟﺘﻲ ﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺑﺪاع اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ راهﻨﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.
و ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ رواج ﻧﺼﻮص
آﺜﻴﺮة ﺗﺒﻨﺖ ﻇﺎهﺮة اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ( ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﻣﺘﻤﻴﺰة آﻤﺎ و آﻴﻔﺎ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﺑﻮل ﺷﺎوول  (Paul Chaoolاﻟﺬي ﻧﻮﻩ ﺑﺘﻤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺑﻄﻤﻮﺣﻪ ﻳﻘﻮل" :و ﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻟﺬات ،اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻤﺸﺮق
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻦ أﻧﻪ اآﺘﻤﻞ هﻼﻟﻪ ،هﻮ وراء ﻟﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،و اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ
)ﺑﻴﺮوت .دﻣﺸﻖ .اﻟﻘﺎهﺮة( ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب ،أو ﻓﻲ
اﻟﻜﻤﺎل ،اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﺘﺤﻔﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮق
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اﻟﻌﺮﺑﻲ ،و ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ،ﻳﻈﻦ أﻧﻪ وﺻﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﺣﺘﺮف و اﻣﺘﻬﻦ ،ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺎزال ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻬﻮاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺮﺳﻮﻟﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ" 1ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل )ﺑﻮل ﺷﺎوول( أن اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺜﺒﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﻪ،
هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻤﺘﻦ ﺷﻌﺮي
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ واﻗﻌﻪ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ و ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻦ
و اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،إذ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻓﻲ هﻴﻜﻠﻬﺎ و أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ واﻗﻊ ﺣﻀﺎري و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ.
ﻞ ﻓﺪاﺣﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻓﺮزت ﻣﺘﻨﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻳﺬﻋﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎق
و ﻟﻌ ّ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،و إﻟﻰ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﺻﻒ و هﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ :إﺿﺮاب اﻟﻄﻠﺒﺔ،
اﻟﻌﻤﺎل ،اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ،اﻟﻌﻨﻒ و اﻻﻋﺘﻘﺎل .ﺣﻴﺎل هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع آﺎن
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ أن ﻳﻜﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
اﻟﻤﺰرﻳﺔ ،و آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻜﺎﺑﺪا ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳﻴﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮا ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻐﻮﻳﺎ و اﻟﻤﺪﻣﺮ إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ .إذ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ داﺧﻞ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة اﻷﻓﻜﺎر و
اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
اﻟﻮهﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻮ .اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﻘﺎع آﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻴﺎت داﺧﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،ص 13ﻋﻦ :ﺑﻮل ﺷﺎوول ،ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ص.13
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هﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﻘﺎع أﻓﺮز ﺑﻨﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻤﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ و اﻟﺘﻔﺮد ﻧﺬآﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻰ ،ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻘﻮط و اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻲ أﻓﺮزهﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ و ﺗﺘﺠﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ "أﻧﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،و اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،و ﻻ ﻳﻌﻜﺴﻪ.1"...
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬا هﻨﺎك ﺑﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻴﺰت اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت و ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت و هﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻣﺘﺪاد و اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎهﺎ
ﺷﻌﺮاء أﻣﺜﺎل )أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ() ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ() ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ(
هﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮا اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺨﺎص و
ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ و اﻟﻨﺴﻘﻲ ،وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻨﻴﺔ
و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد( إذ ﻳﻘﻮل ..." :ﻟﻘﺪ أﺑﺮزت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ،و
اﻟﺸﻬﺎدة
هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،ﺣﻀﻮر اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﻌﺪ
أن ﻇﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﻤﺴﻜﺎ
ﺑﻪ ﺣﻴﻨﺎ ،ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻨﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ و ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻳﺰآﻴﻪ ،ذﻟﻚ أن اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻨﺴﺨﺔ .و اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺻﻮرة ﻣﻜﺮرة ﻟﻘﺼﻴﺪة
أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ،و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻜﺮار ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﺰآﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﺪ ،و ﺿﻤﺎن ﻻﺳﺘﻤﺮارﻩ و ﺗﺠﺬرﻩ .و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺷﻲء أن
ﻳﺘﺤﻮل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﺮي إﻟﻰ ﻧﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال ﻣﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
إﻧﺘﺎج ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ" .2ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﻓﺮز رﻳﺎدة ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ إﺣﺪاﺛﻪ ﻟﻼﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺠﺎدة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ
اﻟﻤﺤﺎوﻻت دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( )ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ(.
 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ص.214 -213
 -2راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،ج ،1اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ص.10-9
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ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ أو
ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ آﻤﺎ اﻟﺘﻤﺴﻪ )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( ﻟﻜﻮن
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺷﺪﻳﺪة اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻤﻨﺎخ ﺣﻀﺎري و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ
ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪر اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ
)ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻗﻮﻟﺪﻣﺎن  (Lucien Goldmannﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ و
اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻷن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
1
"ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻠﻮري ﺷﻔﺎف ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻪ"
و ﺗﺮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺨﺎﺻﺔ ،و ﻟﻌﻞ أﺧﻄﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت
آﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻤﻼ ﻳﺘﻤﺎزج ﻓﻴﻪ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻴﺒﺮز اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻦ اﻟﻨﺺ
اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻳﻨﺘﻬﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( إﻟﻰ
اﻟﻘﻮل" :إن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﺮي ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﺮواﻳﺔ إﻟﻰ اآﺘﺸﺎف ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻷﺣﺪاث و دﻻﻻﺗﻬﺎ ،و إﻟﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث".2
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،
و ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ و ﻻ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻌﺮ ،إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( اﻟﺬي أآﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ و دﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ،و هﻮ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .و ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﺮاآﻢ ﻋﺪة ﻣﻨﺎهﺞ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻨﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،و ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺎت ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،ص .13
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.13
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2ـ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ و اﻹرﺟﺎء:

إن ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻻ
ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ و ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ دون
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳﺴﻴﺮ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻦ آﺒﻨﻴﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ
ﺧﻠﺨﻠﺔ أدت إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة هﺬا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻨﻴﺲ إﻟﻰ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ
اﻟﻨﺺ آﻤﺎ ﺑ ﱠﻴﻨﻪ )أﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ  (Umberto Ecoإﻻ إذا اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ:
و ﻣﺴﺘﻮى إﺧﺮاج اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
إﻟﻰ إﻳﺤﺎءات ﻧﺼﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل "ﻋﻞ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻨﻰ
1
و اﻟﺨﺎرﺟﻲ"
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
و هﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ و اﻟﻨﺺ و اﻟﻘﺎرئ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻣﻌﺎ .ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ و
اﻟﻨﺺ و اﻟﻘﺎرئ ،و ﺳﻴﻈﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻨﻴﺲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﺪة ﻗﺮاءات ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ
و ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻴﻮﻟﻪ
ﺣ ﱠﺪد )ﺑﻨﻴﺲ( ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻦ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ هﺬا
اﻟﻄﺮح" :آﺎن ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻦ ذا ﻏﺮض ﻣﺤﺪد ،و هﻮ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﻮد ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﺗﻴﻦ ،ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻲ ،و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺛﺒﺎت".2
ﻳﺮآﺰ )ﺑﻨﻴﺲ( ﻋﻠﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﺎن ﺷﻜﻠﺘﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺗﺄآﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة
اﻟﻤﻮت داﺧﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﻣﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻬﻲ ﻧﻘﻴﺾ اﻷوﻟﻰ.

1

 ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ )وﺣﻴﺪ( ،ﺣﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع أﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ اﻟﻨﻘﺪي ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ط،1 ،2008ص.97
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص.213
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وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺘﺄآﺪ ﻟﺪى ﺑﻨﻴﺲ "أن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻲ هﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺘﻤﺎزﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻓﻲ
ﺑﻠﻮرة اﻟﺮؤﻳﺔ".1
اﺻﻄﻠﺢ ﺑﻨﻴﺲ ﻋﻠﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط و اﻻﻧﺘﻈﺎر )و هﻮ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ و اﻹرﺟﺎء( اﻟﻤﺄﺧﻮذﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻴﻦ
ﻣﻐﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﺴﻘﻮط ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة )أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ( ،أﻣﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة )ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎل( ﻳﻘﻮل ﺑﻨﻴﺲ ﻣﺒﺮرا هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر:
و اﻟﺜﺎﻧﻲ
"ﻓﺎﻷول ﻣﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ،
ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎل ،و هﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،إذ أن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺴﺖ
دﻻﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻘﻮط ،أﻣﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ
أن ﺗﻜﻮن اﻧﺘﻈﺎرا".2
 - 1-2ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ:
إن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻧﺎﺗﺠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،آﻤﺎ
اﻋﺘﺒﺮ )ﺑﻨﻴﺲ( هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻲ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ .إذ ﺗﻼﺷﺖ ﻣﺘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮي
و هﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻪ
اﻟﺬي ﻳﺠﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ،
ﺑﺘﻼﺷﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮي )ﻏﻴﺎب أدوات اﻟﺮﺑﻂ( .و هﻨﺎ ﺗﺤﻀﺮ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮاغ أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷﺳﻄﺮة ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺤﺪث.
و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺠﻠﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻼﺷﻲ .ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﺎد هﺬا اﻟﺘﻼﺷﻲ
ﻳﻀﺎرع ذﻟﻚ اﻟﺘﻼﺷﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻟﻸﺳﻄﻮرة إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺾ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺘﻴﻦ:

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص .214
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.215
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ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ و ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻀﻤﺮ ،و ﺗﻠﻚ هﻲ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ و اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻷﺧﺺ إذ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻮن
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ أآﺜﺮ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وردت ﻗﺮاءة )ﺑﻨﻴﺲ( ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﺘﺴﺘﻨﻄﻖ
وﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻮاﻗﻌﻪ ﺣﻴﺚ أﻳﻘﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺄن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ اﻋﺘﻤﺪت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﻲ اﻟﻤﻮت ،اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ،اﻟﺤﺰن ،اﻟﻐﺮﺑﺔ ،اﻟﻼﺟﺪوى و
اﻟﻴﺄس .و ﻳﻌﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮت ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﺷﻲ
"ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاة ﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻨﺺ ،و ﻧﺠﺪ
اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮت ﻣﻘﺮوﻧﻴﻦ ﺑﺠﻤﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻔﺮد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻟﻜﻮن" .1أورد ﺑﻨﻴﺲ ﻧﻤﺎذج آﺜﻴﺮة
ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ.


أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻬﻮاري ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )اﻟﻤﻮت آﻞ ﻳﻮم(:

أﻣﻮت آ َﻞ ﻳﻮم
ﻦ ﻧﺰﻳﻔﻲ
و أﺷﺮب ﻣ ْ
2
و ﻻ ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻄﺮة دم


أﻧﻤﻮذج أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )آﺒﻮة اﻟﺮﻳﺢ(:

راﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
3
ﺗﻬﺰأ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص .216-215
 -2اﻟﻬﻮاري )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ(  ،اﻟﻤﻮت آﻞ ﻳﻮم ،اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص.216
 -3اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ )أﺣﻤﺪ(  ،آﺒﻮة اﻟﺮﻳﺢ ،أﻗﻼم ،ع ،2ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب،
ص .216
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أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ) ﺁﻓﺎق(:

ﻦ أﻳﻦْ؟ هﺎ هﻨﺎ ﻣﺪا ُر اﻟﻤﻮت و اﻟﺤﺰن
ﻣْ
1
ع ،ﻳﺤﻴﺎ
ﺧﻄﻰ أﻗﺪاﻣﻨﺎ و اﻟﻌﺠ ُﻞ اﻟﻤﺴﺮ ُ
ﺑﻴﻦ
هﻨﺎك ﻧﻤﺎذج آﺜﻴﺮة اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﺣﻴﺚ اﺿﻄﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮت اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن آﻔﺮد و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺤﺎﺻﺮﻩ و ﻳﺨﻨﻘﻪ،
ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮط اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ واﻗﻌﻪ ﻓﻬﻮ "ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﺨ ّﻤﺎر ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﻗﺮاءة ﻓﻲ
ﺷﻮاهﺪ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﻘﺒﺎب( .و ﻧﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻨﻮع ﺑﺎﻟﻤﻮت ،أن
اﻟﺸﻌﺮاء ﻳﻌﺮون هﺬا اﻟﻤﻮت ،و ﻳﺸﺮﺣﻮﻧﻪ ،ﻓﻴﻔﻜﻮن رﻣﻮزﻩ و ﻳﺰﻳﺤﻮن
اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺠﺒﻪ اﻟﻌﻴﻦ".2
أ -أﺳﻠﻮب اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ آﻮﻧﻪ ورد ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮت "آﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻌﻠﻲ و ﺗﺮاﺑﻂ
و ﻟﻜﻨﻪ آﺼﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻳﻐﻄﻲ
اﺳﻤﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮت،
ﻣﺴﺎﺣﺔ هﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺘﻦ" .3ﻗﺪم اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب ﻧﺨﺘﺎر اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ:


أﻧﻤﻮذج ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎل ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )أﺷﻌﺎر ﻃﻔﻞ ﺣﺰﻳﻦ(:

ﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎء ﻣﻤﻄﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺟﺌ ُ
ﻦ ﻣﻌﺮآﺔ ﺑﻼ ﻗﺘﺎ ْل
آﻔﺎرس ﻳﻌﻮ ُد ﻣ ْ

ﻦ
ﺣﺰﻳ ْ

 -1ﺧﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻗﺼﻴﺪة ﺁﻓﺎق ،ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص.216
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص.215
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.217
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أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺤﺰن(:

ﻖ
ن هﻨﺎ أﻋﻤ ْ
اﻟﺤﺰ ُ
ﻖ
ن هﻨﺎ أﺷﺒ ْ
اﻟﺤﺰ ُ
ﻖ
ن ﻻ ﻧﺼﺢ ﻻ ﻳﻨﻄ ْ
اﻟﺤﺰ ُ
ﻋﻠﻰ أهﺪاب اﻟﺤﻘﺪ
ن ﻋﻠﻰ أﻓﺮاس اﻟﺴﻬﺪ
اﻟﺤﺰ ُ
ن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴّﺎد
اﻟﺤﺰ ُ
ن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﺎد
اﻟﺤﺰ ُ
ﺢ ﺻﺪر اﻟﻌﺎﻟﻢ
ن ﻳﻮﺷ ُ
اﻟﺤﺰ ُ

ﺑﺎﻟﻌﻬﺮ

و

ﺑﺎﻷﺻﻔﺎد
و ﻳﻘﺪ ُم ﻟﻸدﻣﻊ

ﻦ أﻋﻴﺎد
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻣ ْ

1

ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﺰن ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻞ إﻟﻰ آﻞ رآﻦ ﻣﻦ أرآﺎن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﻜﻼ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺤﻮر اﻟﻨﺺ.
ب -أﺳﻠﻮب اﻟﻐﺮﺑﺔ:
ﺗﻌﺪ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻘﻮط إذ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮن "و ﻻ
ﻳﻜﺎد ﻳﻔﺎرق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻘﻮط ،و ﺗﺄﻣﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻤﺢ وﺿﺎح
ﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﺟﺴﺪ و روح وواﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ" .2و ﻳﺒﺮز دور و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﻠﻮب
اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺎذج آﺜﻴﺮة ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ:

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص. 219
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .219
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أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷهﺪاب(:

أﻃ ُﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮت و اﻟﻐﺮﺑﻪ
أﻃ ُﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ أهﺪاﺑﻚ اﻟﻌﺬﺑﻪ
ﻦ ﺟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻘﺮوح ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮح و اﻟﺮﻏﺒﻪ
و أدﻓ ُ
ﺾ أن أﺟﻮب ﻓﻲ هﻮاك ﻣﺮار ُة اﻟﺘﻮﺑﻪ
و أرﻓ ُ


أﻧﻤﻮذج أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﻣﺸﺎهﺪ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دار
ﻟﻘﻤﺎن( :

ن
أهﺬﻩ دارك ﻳﺎ ﻟﻘﻤﺎ ْ
ﺐ
ﻳﺎ ﻗﻤﺮًا ،ﻳﻨﻮء ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠ ّ
ﺾ ﻋﻦ آﺎهﻠﻚ اﻟﺤﺠﺎرة
أﻣﺎ ﺗﻨﻔ ُ
أﻣﺎ ﺗﻌﻴ ُﺪ اﻟﺴﻴﻒ و اﻟﻴﺮاع
ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺸﻤﺲ  ،ﻣﻦ ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺸﻌﺎع
أﻣﺎ ﺗﻌﻴ ُﺪ اﷲ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﺘﻪ
1
ﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺒﺎرﻩ
ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺒﺮ هﻴﺌﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة أن اﻟﻐﺮﺑﺔ
ﺣﺎﺿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺠﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺗﺘﻌﺒﻪ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻋﺪواهﺎ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﺮﺑﺘﻪ ووﺣﺪﺗﻪ .ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ
وﺻﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺷﺠﻨﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ "ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻐﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .220
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ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎص
اﻟﺘﺸﺎﺑﻬﺎت
و اﻟﺘﻤﺎﺛﻼت" 1و ﻳﺆدي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي دورا هﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ،إذ أن اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮوا ﻣﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟ ّﺮﺑﺎط اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة) ،ﻏﻴﺎب أدوات اﻟ ّﺮﺑﻂ اﻟﺘﻜﺮار( ،دون أن ﻧﻨﺴﻰ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﻴﺮ.
 - 2-2ﺑﻨﻴﺔ اﻹرﺟﺎء:

وردت هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ إذ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ .و إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ و اﻟﻤﻮت و اﻟﺤﺰن و اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﺈن ﺑﻨﻴﺔ اﻹرﺟﺎء
"ﺗﺤﺪد ﻣﻦ و ﻣﺎ هﻮ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻟﺬي هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ أوﻻ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ .و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺢ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ،
ﻓﻨﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم و اﻟﻤﺠﻬﻮل ،ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ،و ﺑﻴﻦ
و اﻵﺧﺮﻳﻦ ،و هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻠﺘﻘﻲ ،رﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ
زاوﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﺗﺒﺮز ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮل و
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ ،و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘﺮوء ﻗﺒﻞ آﺘﺎﺑﺔ
2
اﻟﻨﺺ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي هﻮ اﻟﺴﻘﻮط"
هﻜﺬا ﻳﻔﺴﺮ )ﺑﻨﻴﺲ( هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ واﻗﻌﻪ و إﻟﻰ إﻟﻐﺎء وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ و إﺣﺪاث إﻳﻘﺎع ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ
ﺣﺮآﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .و ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻴﺔ اﻹرﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻟﺤﻀﻮرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.

 -1ﻋﻴﺪ )رﺟﺎء( ،اﻷداء اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ص .50
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .225
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أ -أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻔﺮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم و اﻟﻤﺠﻬﻮل:

ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب ﻳﺮد ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ و ﻟﻜﻦ "ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ دون ﻧﻌﺘﻪ ،و هﻮ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺣﻮاﻟﻪ و أﺳﻤﺎﺋﻪ و أزﻣﻨﺘﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء" .1هﻮ ﻓﺮد ﻳﻤﺘﻠﻚ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ و أزﻣﺎﺗﻪ ،ﻳﻘﺘﻠﻊ ﺟﺬور اﻟﺘﻌﻔﻦ و
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺪهﻮر و اﻟﺘﺮدي .و ﻗﺪ اﺧﺘﺎر )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ هﻮﻳﺔ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻗﺘﻼع ﺟﺬور اﻟﺘﻌﻔﻦ هﻲ
آﺜﻴﺮة ﻧﺨﺘﺎر ﻧﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ.


أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺠﻠﻴﺪي(:

ﻻ ﱡﺑﺪ أن اﻟﻤﻬﺪي اﻷﺧﻴ ْﺮ
ﺶ
ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻌﺮس ﻓﻲ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﻘ ْ
ن اﻟﻄ ّﻤﺚ
ﻳﻜﻮ ُ
ﻳﻘﻄ ُﺮ آﺎﻟﻌﻬﻦ ﺑﻤﺎء اﻟﺮوث
ﻳﺠﻲ ُء ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻌﺚ
ﻳﺮآ ُﻊ ﺗﺤﺖ هﺮم اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ
ﺸﻊ اﻟﺘﺎﺑﻮت
ﻳّ
ﻂ
ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ و اﻟﺘﺤﻨﻴ ْ
ﺢ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻋﻨﺪ ﻗﺪم اﻹﻓﺮاط
و ﻳﺬﺑ ُ
2
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .226
 -2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .226
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أﻧﻤﻮذج أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﺳﺒﺘﺔ( :

اﻟﻐﻴﻦ

ﺁﺗﻲ ﻋﻞ

و ﺁﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻮة اﻟﻐﻴﻢ  ،ﺁﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻮة
آﻞ ﻧﻘﻊ ﻳﺜﺎ ْر
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﻬﺎ و
و ﺁﺗﻴﻚ ﻳﺎ دوﺣﺔ اﻟ ّﺮﻳﻒ ﺟﺮح
ﻗﺒﺮ ُﻳﺰا ْر
ن ﺳﻬﺎدي
و ﺁﺗﻴﻚ أﻣﻨﺢ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻮ َ
و ﺣﺰن ﺻﻬﻴﻞ ﺟﻮادي
و أﻣﻨﺢ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﺻﻮﻟ ُﺔ ﻃﺎرق

وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹرﺟﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻟﺘﻔﺠﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻔﻌﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ و اﻟﻤﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮاﻗﻊ و هﺬا "اﻟﺒﻄﻞ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﺻﻔﺎت
وأﺳﻤﺎء ﻣﺘﻌﺪدة ،و ﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻬﺪي اﻟﺬي
ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،و ﺟﺴﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮت ،و أﺣﻴﺎﻩ ﻣﻦ رﻗﺎدﻩ
اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻦ ﺑﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،و هﻮ ﻓﺎرس اﻟﺼﺒﺎح ،و ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ،و ﺑﻄﻞ اﻟﻘﺼﺔ ،و اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ هﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل
هﻮ اﻟﻮهﻢ و اﻟﺤﻠﻢ" .1و آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺤﺠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻄﻠﻪ ﻷن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻪ هﻮ
وﺟﻮد ﺑﻄﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أو ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﻨﻘﺬ و اﻟﻤﺨﻠﺺ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮور و اﻟﻤﺂﺳﻲ.
ب -اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮل و اﻟﻤﻌﻠﻮم:
ﻣﺜﻞ ﺣﺬو هﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﻧﺎدر
اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻹرﺟﺎء ،و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻮﻇﻒ اﻟﺒﻄﻞ
اﻟﺠﻤﻊ "و ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺘﺎهﺔ و ﻋﺬاب اﻟﺴﻘﻮط" 2هﺬﻩ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج:

1

 ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .228 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .228
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 -أﻧﻤﻮذج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل(:

ﺲ ﻓﻲ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﻬﺪاء
اﻧﺘﻈﺮآ ْﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻴﺒ ْ
ق اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺪﻓﻠﻰ
ﺣﺘﻰ ﺗﺰه َﺮ ﻓﻮ َ
و ﻳﺮاود زوﺟﺎت اﻟﻘﺘﻠﻰ
وﻏﺪ اﻟﺤﻲ و أﻋﻴﺎن اﻟﻘﻮم


اﻟﺪم

أﻧﻤﻮذج ﻋﺒﺪ اﻻﻻﻩ آﻨﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻘﺘﻠﻮن(:

ﻟﺸﺒ َﻮﻧﻪ
ن
ن ،ﻳﻜﺒﺮو ْ
ع ﻳﻜﺒﺮو ْ
أﻃﻔﺎﻟﻚ اﻟﺠﻴﺎ ْ
ن ْوﺟﻬﻚ اﻟﻌﺠﻮز ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء
ُﻳﻄﻌﻤﻮ َ
1
ه ْﻢ اﻟﺮﺟﺎ ُء ﻳﺎ )ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ( ه ْﻢ اﻟﺮﺟﺎء
ﻳﺠﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﺎن ﺗﺼﻮر )اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ( و )آﻨﻮن( ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻪ اﻟﻮﻃﻦ "ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن،
آﺄﺳﻤﺎء ،و ﻋﻨﺪ آﻨﻮن ،أﻃﻔﺎل ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ" 2اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﻞ
اﻟﺠﻤﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﻳﺒﺮر ﺑﻨﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻘﻠﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎع اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة ﺑﻄﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي.

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .229-228
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .229
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ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ إﻳﻘﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،إذ
و ﻳﻮﻇﻒ ﺑﺪﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮزﻋﻬﺎ
ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ
ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮآﺎت ،و هﻜﺬا ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﻤﻌﻨﻮي.
ن هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻄﻤﻮح اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،و ﺑﻘﻠﻖ
و ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو أ ﱠ
اﻻﻧﺘﻈﺎر .إذ ﻳﻠﺠﺄ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻌﺮاء إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻴﺔ
وﺷﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ و أﻣﺎآﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ هﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﺸﺎﻋﺮ و راهﻨﻪ ،و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮاء هﻨﺎ ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻠﻐﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ،و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺮز إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎص
ﻧﺤﻮ هﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي )ﻟﻠﺴﺮﻏﻴﻨﻲ( ،إذ ﺗﻜﺮرت ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات )ﺻﻮت
اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺻﻮت اﻟﺒﻄﻞ(:
ﻻﺑﱡﺪ أن اﻟﻤﻬﺪي اﻷﺧﻴ ْﺮ
ﺶ
ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻌﺮس ﻓﻲ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﻘ ْ
ن اﻟﻄﻤّﺚ
ﻳﻜﻮ ُ
ﺗﺘﺄﺳﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎورة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻨﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﺘﺮدي و ﺗﻮﺻﻠﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻨﺒﺮة ﺗﺼﺒﻐﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺣﺎﻟﻤﺔ ،ﺁﻣﻠﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ أﻓﻀﻞ ،و هﻨﺎ ﻳﺒﺮز
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪراﻣﻲ إذ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ آﻠﻴﺎ و ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻮت اﻟﺒﻄﻞ،
ﺑﻌﺪ اﻧﺼﻬﺎر ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺻﻮت اﻟﺒﻄﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ )ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ( إﻟﻰ أن ﻇﺎهﺮة اﻷﺻﻮات "ﺗﻠﻌﺐ
دورا هﺎﻣﺎ .إﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺣﺮآﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ،و ﺗﺒﺮز اﻟﻨﺒﺮة
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ اﻟﺮؤﻳﺎوي .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻘﺬ اﻟﻘﺼﻴﺪة
1
ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﻠﺔ"

 -1اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ )ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ( ،ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ط ،2ﺳﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1992 ،ص .93
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ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﻜﺎﺛﺮ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرع و اﻟﺼﻮر و
اﻷﺻﻮات .آﻤﺎ ﻃﻐﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺗﺴﺎؤل )ﻳﻄﻐﻮن ،ﻳﺤﻀﺮ ،ﻳﺮآﻊ( و ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وردت ﺟﻤﻠﺔ ﺻﻮغ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إذ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎرﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺆﺳﺲ آﺘﺎﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة و هﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ )ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ( أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ..." :إن اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺗﺘﺠﺎوز ،ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺘﻌﺎرف و ﺗﺨﻠﻖ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص،
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﺤﺮآﺎت و اﻟﺼﻮر و اﻷﺻﻮات ،ﻟﻴﺘﺤﻮل اﻟﻨﺺ إﻟﻰ
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ و ذاآﺮة
ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر.
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻷن ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ" 1اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻚ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ
ﻳﺮآﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ إذا اﻣﺘﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ دواﺧﻞ
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ و إن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ "ﺑﻄﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺸﻌﺮي .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻚ اﻟﺮﻣﻮز ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إذا آﺎن
2
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ أي إذا واآﺐ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"
و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻈﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺰع ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﺗﺠﺮﻳﺐ آﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺁﻓﺎق ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.و ﻣﺎ هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﻃﻤﻮح ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪرات ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 ،ﻓﻜﻞ اﻵﻓﺎق ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذاﺗﻬﺎ و
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﺮد و ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 -1اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ )ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ(  ،ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.153
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.153

91

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﺪاﺛﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

 -3ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺣﻮارﻳﺔ اﻷﺻﻮات:

اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪا ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮا
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻘﺐ آﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ "ﻓﺈن إﻋﺎدة
و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺨﺼﻮص ،ﺗﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁن".1
هﻨﺎك ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻟﺘﻨﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ )أدوﻧﻴﺲ( ﻣﻦ ﻃﺮح ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺮات ﺟﻤﺎﻋﺔ )أﭘﻮﻟﻮ( ﺣﻴﻦ ﺗﺠﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﺘﻨﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ،إذ هﻨﺎك "ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺗﺒﺘﺪئ ﺑﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺗﻨﺘﺼﻒ
2
ﺑﻘﺎﻓﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮزن ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻮاﺣﺪة"
ﻞ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ هﻮ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة و اﺳﺘﻬﺠﺎن ورد
و ﻟﻌ ّ
ﻞ هﺬا اﻟﺤﺎل
ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﻳﻤﺜﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺣﺮآﺔ أﺑﻮﻟﻮ .و ﻟﻌ ّ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪد و اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ أﻓﺮزﺗﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﺠﺪد و هﻨﺎ ﻳﻌﻠﻖ أدوﻧﻴﺲ
ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻣﺆدﻳﺎ ﺳﺆاﻻ ﺟﻮهﺮﻳﺎ "آﻴﻒ ﻧﺤﺪد اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ؟ هﺬا ﺳﺆال ﻗﺪﻳﻢ ،آﺎن اﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻪ ﻳﺘﻨﻮع أو ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ،ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺒ ّﺪل اﻷزﻣﻨﺔ و اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ .و ﻓﻲ
اﻟﻤﻮروث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﻮاﺑﺎن :اﻷول وﺻﻔﻲ ،ﺧﺎرﺟﻲ .و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻬﺎ .و ﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺪر أن ﻧﻔﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ اﻟﺸﻌﺮي
إﻻ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ هﺬﻳﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻴﻦ.
اﻷول ،اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ :اﻟﺸﻌﺮ هﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮزون اﻟﻤﻘﻔﱠﻰ .و هﺬا
ﺟﻮاب  /ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ،آﻤﺎ أرى ،ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ.

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ص .140
 -2أدوﻧﻴﺲ )ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ(  ،اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺘﺤﻮل ،ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ص .104
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ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ هﺬﻳﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻴﻦ .اﻷول ،اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ:
اﻟﺸﻌﺮ هﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮزون اﻟﻤﻘﻔﱠﻰ .و هﺬا ﺟﻮاب  /ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ،آﻤﺎ
أرى ،ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ .و ﻗﺪ
ﺗﺠﺎوزﺗﻪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ" 1و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ و ﻳﻘﺮأ وﻓﻖ
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻷن "اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺒﺪأ هﻨﺎ و ﻳﻨﺘﻬﻲ هﻨﺎك .ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺗﺨﻮم.
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أن ﻧﻔﻬﻤﻪ ،ﺑﻞ أن ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ .ﻟﻴﺴﺖ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺒﻪ،
ﻄﻴًﺎ -ﺳﻄﺮا
ﺑﻞ أن ﻧﻮاآﺒﻪ .و هﻜﺬا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺟﺎﺋﺰا أن ﻧﻘﺮأ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺧ ّ
ﺳﻄﺮا  ،و إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﺮأهﺎ آﺄﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﻓﻀﺎء" 2ﻳﺨﻠﺺ )أدوﻧﻴﺲ( إﻟﻰ
أن ﺟﻮهﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ 3و أن اﻟﺘﻐﻴﺮ و اﻟﺘﺤﻮل و اﻟﺘﻨﺘﻮع اﻟﻤﺨﺮج
ﻣﻦ ﺳﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ و ﺻﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ .و ﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺎﻟﺘﻨﻮع ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ هﻮ رأس ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف و اﻟﺘﻌﺪي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدات ﻟﻌﻤﻮد
اﻟﺸﻌﺮ.
و هﻜﺬا ﺗﻐﻴﺮت ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ،
ﻓﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮر )ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ( ﻣﺜﻼ ﻣﺎ هﻲ إﻻ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﻟﻔﻆ
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺖ و ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻼف ﺳﺎﺋﺮ أﺑﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻘﻮل
ﻗﺪاﻣﺔ" :و ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى اﺋﺘﻼف،
إﻻ أﻧﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﺋﺘﻼف ﻣﻊ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ،ﻷن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
إﻧﻤﺎ هﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،و ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ،آﻤﺎ
4
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ أﻳﻀﺎ"

 -1أدوﻧﻴﺲ ) ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ(  ،اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺘﺤﻮل ،ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ص .244 -243
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .266
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .264
 -4ﺟﻌﻔﺮ )ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ(  ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻤﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ،دار اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻘﺎهﺮة ،1963 ،ص.23

93

ﺣﺪاﺛﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺴﻘﻂ ﻃﺮح )ﻗﺪاﻣﺔ( اﻟﺘﺼﻮري ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ و ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻴﺜﻮر )ﺑﻨﻴﺲ( ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ آﻤﺎ ﺛﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻒ )ﻧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ( اﻟﻤﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﻗﻔﺖ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﺎرض
ﻟﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ إذ ﺗﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل" :و اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ رآﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪث رﻧﻴﻨﺎ و ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ أﻧﻐﺎﻣﺎ و أﺻﺪاء ،و هﻲ،
ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻄﺮ و اﻟﺸﻄﺮ ،و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ أﺣﻮج
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻏﺮﻗﻮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎردة .و ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺆﺳﻔﻨﺎ أن ﻧﺮى اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻣﺘﺠﻬﻴﻦ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮهﻢ اﻟﺤﺮ .و
ن ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻬﻢ أن
ذﻟﻚ ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﻧﺜﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن و ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻴﻪ .ﻓﻜﺄ ّ
ﻳﻮردوا ﻓﻲ ﺷﻌﺮهﻢ ﺗﺸﻴﻜﻼت ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ،و أن ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن ،و أن
ﻳﺘﻨﻘﻠﻮا ﻣﻦ ﺑﺤﺮ إﻟﻰ ﺑﺤﺮ ،و أن ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،و أن
ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻲ و اﻟﺴﻘﻂ ،آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻬﻢ ذﻟﻚ آﻠﻪ ،ﻓﺄهﻤﻠﻮا اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و هﻲ ﻟﻮ
و ﺣﻠﻴﺘﻪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ".1
ﻳﺪرون ﺳﻨﺪ ﺷﻌﺮهﻢ
ﻳﺒﺪو أن ﺗﺼﻮر )ﻧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ( ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﺣﻠﻴﺔ
ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻹﺛﺒﺎت ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،و ﻓﺼﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻤﺎ
أدى ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﺐ )ﺑﻨﻴﺲ( أن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺎن وراء اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆدي ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .و ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺨﻠﻮ أي ﺷﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ )ﺟﻮن آﻮهﻴﻦ( ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎت اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
)ﻓﺮﻟﻴﻦ  (Verlinاﻟﺘﻲ هﺎﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ إذ ﻳﻘﻮل:
ﻦ ﺳﻴﻌ ّﺪد آﻞ ﻋﻴﻮب ﻗﻮاﻓﻴﻨﺎ
ﻣْ
ن
أي ﻏﻼم أﺑﻜﻢ ،أو أي رﻗﻴﻖ ﻣﺠﻨﻮ ْ
ﺻﺎغ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن زﻳﻒ هﺬا اﻟﺤﱠﻠﻲ اﻟﻤﺄﻓﻮن
ف إذ ﺗﺼﻘﻠﻪ أﻳﺪﻳﻨﺎ
ﻳﺨﺪﻋﻨﺎ ﺑﺪ ّوي أﺟﻮ ْ

 -1اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ )ﻧﺎزك(  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.192
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! Ô qui dira les torts de la rime
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d’un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime

ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺎءت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﻔﺎة ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ،آﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺒﺤﺮ أي أﻧﻬﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ )ﺟﻮن
آﻮهﻴﻦ( "و هﻜﺬا ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ،و ﻟﻜﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻞ ،ﻻ ﺗﻠﺤﻆ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ إﻻ إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺒﺮ" .1ﻳﺘﻀﺢ
ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أداة أو وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﻲء ﺁﺧﺮ ،ﺑﻞ
هﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻻ ﺗﻈﻬﺮ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ إذا وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺘﻤﻨﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﻧﺘﻈﺎم
اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ و اﻟﺰﻣﻨﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .و
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻳﻠﺢ هﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا؟
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر )ﺟﻮن آﻮهﻴﻦ( و )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ،و إﻧﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن آﻞ اﻟﺪوال
اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ و ﺿﺮوراﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة إﻟﻰ
أﺧﺮى  .وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .ﻓﻘﺪ أﺑﺪى رواد اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ و آﺜﺮت ،و ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﻣﻦ
ﺣﺼﺮ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد
ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺪال.

 -1آﻮهﻴﻦ )ﺟﻮن( ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ ،دار ﻏﺮﻳﺐ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،2000 ،ص .202-201
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ﻓﻘﺪ أﺑﺪى رواد اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ و آﺜﺮت ،و ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﻣﻦ ﺣﺼﺮ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺪال .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ أﺳﻤﺎﻩ )ﺑﻨﻴﺲ( ﺑـ :
 اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﺮوي :ﻳﺴﺮد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎذج
ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻧﺨﺘﺎر ﻧﺺ "ﺻﺤﻮة اﻷﺿﻮاء"
)ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺧﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ(:
ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ اﻷﻧﻮا ْء
ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻗﺘﻠﺘﻨﻲ ﻳﺎ ﺻﺤﻮة اﻷﺿﻮا ْء
ﻣﺎ أﻗﻮ ُل
ﻦ :ﺣﻖ
و أﻧﺖ ﺗﻬﺘﻔﻴ َ
ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻀﻲ اﻷﻣﺮ  ،و ﺷ ﱠﺪ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺠﻬﻮ ُل
ﻗﺪ ﻗ ﱠ
ﻋﺎ
ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻠﻲ رأﺳﻲ إﻻ ﻣﻘﻄﻮ ً
ﻣ ﱠﻨﻲ ،ﻓﻬﺎ أﻧﺎ أذوق اﻟﺤ ﱠﺮ و اﻟﺠﻮﻋﺎ
ﻳﺸ ﱡﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮا ُء ﻣﺎء اﻟﻨﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮى
أﺷﺮب ﻣﺎ ﻳﻤﺤﻰ و أﺳﻤﻊ اﻟﻬﺮا ْء
وردت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ و ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن آﻞ ﻣﻘﻄﻊ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻔﻮي "و ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ
آﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ،إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺧﻴﻄﺎ
ﻧﺴﻴﺠﻴﺎ واﺣﺪا ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ،إﻻ أن آﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ
ﺟﺰﺋﻴﺔ و ﻟﻴﺴﺖ آﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻧﺘﻤﺎءا
ﺣﺎﺳﻤﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ".1
 -1ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﻴﺪ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ،اﺗﺤﺎد آﺘﺎب اﻟﻌﺮب،
دﻣﺸﻖ ،2001 ،ص .118 -117

ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ،إذ أن هﺬا اﻟﺨﺮوج هﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺆرخ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
 اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ :ﻳﻔﺴﺮهﺎ )ﺑﻨﻴﺲ( آﻮﻧﻬﺎ" :ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،
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أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻗﺮاءة اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺑﻴﺎت،
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺛﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ" 1ﻻ ﺗﻘﻒ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪ ﺣ ّﺪ اﻟﺒﻴﺖ و إﻧﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺮر
ﻓﻲ آﻞ ﺟﺴﺪ اﻟﻨﺺ ،ﻟﺘﺘﺤﺮر اﻟﺬات اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻤﻊ
و هﻜﺬا "ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺮ
أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪع و ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﺠﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺳﻴﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،آﻤﺎ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻳﻘﺎﻋﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،و ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬهﺎب ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪة" .2و ﻳﻨﺘﻘﻲ ﺑﻨﻴﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻜﻮآﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ -ﻧﻤﻮذﺟﻴﻦ ،ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺮض ﻧﻤﻮذجاﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ
واﺣﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺺ "اﻟ ﱠﻨﻬﺮ و اﻟﻤﻮت" )ﻟﺒﺪر ﺷﺎآﺮ اﻟﺴﻴﺎب(:
ض ﻓﻴﻚ  ،أﺗﺒ ُﻊ اﻟﻘﻤ ْﺮ
أو ﱡد ﻟﻮ أﺧﻮ ُ
و أﺳﻤﻊ اﻟﺤﺼﻰ ﻳﺼ ّﻞ ﻣﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮا ْر
ﺸﺠ ْﺮ.
ﺻﻠﻴﻞ ﺁﻻف اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻮع أﻧﺖ أم ﻧﻬ ْﺮ؟
أﻏﺎﺑﺔ
ﺴﺤ ْﺮ؟
ﺴﺎه ُﺮ ه ْﻞ ﻳﻨﺎ ُم ﻓﻲ اﻟ ﱠ
ﻚ اﻟ ّ
و اﻟﺴﻤ ُ
ﻳﻘﻮم ﻧﻤﻮذج )اﻟﺴﻴﺎب( ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻓﻴﺘﻴﻦ داﺧﻠﺘﻴﻦ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻖ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻌﻼﺋﻖ ،ﻓﺎﻟﻨﺴﻖ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ﺑﻘﺎﻓﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ هﻲ:

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ و إﺑﺪاﻻﺗﻬﺎ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص. 144
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.145
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ﺻﻠﻴﻞ ،اﻟﺪﻣﻮع ،اﻟﻨﺠﻮم ،اﻟﺤﺮﻳﺮ ،اﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺻﻐﻴﺮ .و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮآﺐ ذو ﺗﺮاﺑﻂ
ﻓﻌﻠﻲ أﺳﺎﺳﻲ هﻲ :أﺧﻮض ﻓﻴﻚ ،ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻚ ،ﺗﻤﺰﻗﺖ ﻓﻴﻚ ،ﻳﻀﻲء ﻓﻴﻬﺎ،
أﻏﺘﺬي ﻓﻴﻚ ،آﺎن.1
إن ورود اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ أﺑﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻳﻤﻨﺢ -وﻓﻖ ﺑﻨﻴﺲ-
اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻂ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ و هﻜﺬا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ" اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻔﺮد ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪوال اﻷﺧﺮى ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ" .2ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻴﺴﺖ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻼف زﻣﻦ ﻇﻬﻮر آﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ،و ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ -وﻓﻖ ﺑﻨﻴﺲ -ادﻋﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :و ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ
رﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ادﻋﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺎل اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ و اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ هﻮ
اﻟﻤﻨﺠﻢ اﻟﺴﺮي ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻨﺺ ﺧﺼﻴﺼﺘﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة .و ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ
ﻣﺼﺪرﻩ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺺ و ﺑﺎﻟﻨﺺ .ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذو إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،و إذا آﻨﺎ ﻧﺠﻬﻞ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺮ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ .3"...اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺼﻮر )ﺑﻨﻴﺲ( ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ رﺻﺪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف زﻣﻦ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،و ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﺼﻮر )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﺤﺖ وﺟﻮﻩ

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ و إﺑﺪاﻻﺗﻬﺎ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.146
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .147
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .157

98

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﺪاﺛﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ "اﺧﺘﻔﺎء ﺣﺮوف اﻟﺮوي و ﺣﻠﻮل اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺤﻠﻪ ،و
ﺧﺮوج اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺘﺘﻮزع داﺧﻞ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،و
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ دون أن ﺗﺜﻴﺮ
اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ،و ﺗﻤﺎرس دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ دوﻧﻤﺎ ﺗﻌﺴﻒ" 1ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ
ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ ﺑﺘﻌﻘﺐ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت -ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ -ﺗﺤﺖ أﺷﻜﺎل ﺛﻼث:
اﻟﺸﻜﻞ اﻷول:
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّوي اﻟﻤﺘﻜﺮر ،ﻣﺠﺴﺪة ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺮوي اﻟﻤﺘﻜﺮر ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺰف
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻦ إﻳﺮاد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻠﺔ ذات اﻟﺮوي اﻟﻮاﺣﺪ
"و ﻳﺆﺛﺮ إدﺧﺎل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻓﻴﻪ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﻴﺮﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻟﺮوي ﻧﻔﺴﻪ".2
و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﻄﺮ
ﻣﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ أو ﺑﻌﺪ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻦ اﻷﺳﻄﺮ و ﻳﺴﺮد ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ )ﺣﺴﻦ اﻷﻣﺮاﻧﻲ ( و )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ( ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟ ﱡﺮواد ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .و ﻣﺎ هﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﺳﺮد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺳﻮى دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﻤﻮذج )ﺣﺴﻦ اﻷﻣﺮاﻧﻲ( و )ﻋﺒﺪ اﷲ
راﺟﻊ(.

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص.136
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .137
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أﻧﻤﻮذج ﺣﺴﻦ اﻷﻣﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ) اﻟﻠﻌﻨﺔ /اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﺼﻞ ﻏﺪا(:

ﻓﻴﻚ ﺑﻼ ﻋﻮد ْﻩ
ﻣﻨﻔﻲ
ﺦ
ﻓﻴﻚ ﺑﻼ ﺗﺎرﻳ ْ
ﻣﻨﻔﻲ
ﻓﻴﻚ
ﻣﻨﻔﻲ
ﺗﻘﻴﺪﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪ ْﻩ
ج
ﺗﻌﺮج ﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻖ اﻟﻮهﺎ ْ
ج
اﻟﻮﺣﺪ ُة أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﻌﺮا ْ
ﻓﻴﻚ
ﻣﻨﻔﻲ
أﺷﻖ ﻟﺪ ﻧﻴﺎ اﻟﺸﻮق ﻃﺮﻳﻘ ًﺎ
ن رﻓﻴﻘ ًﺎ
أﺗﺨﺬ اﻟﺤﺰ َ
اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻓﻴﻚ ﺗﻄﺎردﻧﻲ
ﻦ ًّ
ﻟﻜ ّ
اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻓﻴﻚ ﺗﺤﺎﺻﺮﻧﻲ
ًّ


أﻧﻤﻮذج ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ) اﻟﺤﺰن ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﻔﻴﺾ(:

ﻳﺼﺐ ﻓﻮق ﺷﺮﻓﺘﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ اﻟﺨﺘﺎم
ﻳﻨﻴﻤﻨﻲ إذا ﺑﻜﻴﺖ أو ﻳﺴﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎم
ﻟﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻮﺟﻪ أزرق اﻟﺨﻄﺎ
ﻳﺎ ﻟﻴﻞ آﻴﻒ ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻣﻦ هﻤﻮﻣﻪ اﻟﻘﻄﺎ؟
اﻟﺮﻣﻞ ﻗﺎل و اﻟﺨﻠﻴﺞ و اﻟﻤﺴﺎء
1
ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﻚ اﻟﺒﻜﺎء!

 -1ﻳﻨﻈﺮ :راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص .137
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ن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻳﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻣﻐﺮم ﺑﺈﻳﺮاد
ﻳﺒﺪو أ ّ
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ "ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ روﻳﺎ ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﻲء ..و ﺗﺼﻮر اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ
إﻧﻤﺎ هﻮ إﺣﺪى ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.1" ...
ﻳﻨﺰع اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ -وﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ
راﺟﻊ -ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻄﻒ ﻣﺜﻼ )و اﻟﻤﺴﺎء ﻓﻲ
آﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوز واﺿﺢ ﻟﻠﺮوي.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺮوي "ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺳﺎل
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أو ﺗﻨﺎوﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻷﺷﻄﺮ ،و اﻟﺸﺎﻋﺮ هﻨﺎ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﺮوي آﺤﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء ،و ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ" .2أي أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﺮوي و ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﺮف و اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻨﺒﻪ
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﺤﺮر ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺳﻄﺮﻩ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺻﻮﺗﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﺎ أﺳﻄﺮ أﺧﺮى،
ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻔﺮدة ﺗﻤﻠﻚ روﻳﺎ ﻳﺠﺎﻧﺲ روي
اﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺷﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻼﺣﻘﺔ "ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻤﻔﺮدة ﻋﺎدﻳﺔ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ" .3و ﻳﺘﺠﺴﺪ
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺤﺮروا ﻣﻦ اﻟﺮوي واآﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ و هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﺮد اﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺜﻠﻮا ﻓﻲ أﺷﻌﺎرهﻢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص .138
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .140
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .141
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أﻧﻤﻮذج أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺒﺪاوي ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺑﻠﺪي( :

ﻚ
ﻦ اﺳﻤ ْ
ﻣْ

ف اﻷول
ﻂ اﻟﺤﺮ َ
ت أﺧ ُ
ﻦ ﺑﺪأ ُ
ﺣﻴ َ
ﺖ ﻏﺼﺔ
ﺷﺒ ْ
ﻓﻲ ﺣﻠﻖ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ و اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻹﺑﻬﺎ ْم
غ ﺳﻄ َﻞ ﻗﻤﺎﻣﺔ
ت اﻣﺮأ ًة ﺗﻔﺮ ُ
و ﺗﺬآﺮ ُ
ﻦ
ق ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴ ْ
ﻦ ﻓﻮ ْ
ﻣْ
آﺎن ﻳﺴ ُﻴﺮ وﺋﻴﺪًا ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺖ ﻷن اﻷﻃﻔﺎ َل
ﻓﻀﺤﻜ ُ
ﻓﻲ وﻃﻨﻲ َداﻟﻴﺔ ﺑ ّﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻧﺤﻮ هﺬا اﻷﻧﻤﻮذج ﻳﺆآﺪ ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ آﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،و ﻗﺪ ﺑﺪأت هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ -ﺑﺸﻬﺎدة ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ -ﺑﻮﻋﻲ ﺗﺎم .آﻤﺎ أن ﻗﺮاءة اﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج رﺳﺨﺖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﻮاف ﺑﺪون روي ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ راﺟﻊ" :ﺑﻴﺪ أن اﺧﺘﻔﺎء ﺣﺮوف اﻟﺮوي ،و ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﻟﻺﻳﻘﺎع اﻟﻌﺮوﺿﻲ اﻟﺼﺎﺧﺐ ،ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺮوي" 1و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ :ﻏﺼﺔ /ﺷﺮﻓﺔ  /اﻹﻳﻬﺎم/
اﻷﻃﻔﺎل./
وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ،ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺪد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺑﻞ إن
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ و هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط
اﻟﻮﻗﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص .143
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"ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﺮوي و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﺮوﺿﻴﺎ
1
ﻓﻘﻂ و ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ و اﻟﻨﻈﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار و اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ"
ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
و ﻻ ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻰ وﺳﺎﻃﺎت زاﺋﺪة ﻣﺜﻞ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ "ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى آﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻋﺎدﻳﺔ ﻳﺤﺪد اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ".2
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺗﺤﺮر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺮوي ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ و
اﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،هﺬا اﻟﺘﺤﺮر أدى ﺑﻪ
إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺻﻮﺗﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻧﻔﺴﻪ،
و اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
"ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ،و ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻷﺷﻄﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﺣﺮا ﻣﻦ آﻞ اﻟﻘﻴﻮد و
و اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ و
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ
هﺪوﺋﻬﺎ" .3و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ )ﻟﺠﻮن آﻮهﻴﻦ( أن ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
اﻟﺼﻮﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻘﻮل" :و ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻨﺎس اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻓﺎرق آﻮن اﻟﺠﻨﺎس ﻳﻌﻤﻞ
داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ و ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺒﻴﺖ".4

 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص .144
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .144
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.144
 -4آﻮهﻴﻦ )ﺟﻮن(  ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ص .82
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و ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻮدة إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎﻧﺴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ﻳﺴﺘﺪل )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟﻌﻮدة ) (Versusﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ )ﺗﺨﻮم اﻟﺸﺎم ﻧﺎﺋﻴﺔ ،و ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﻋﺎﺷﻘﺔ
ﺗﺼﺐ اﻟﺨﻤﺮ ﻟﻸﻋﺪاء ﻋﺎرﻳﺔ (...ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻠﺔ(
ﺛﻼث ﻣﺮات و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻌﻮدة أو اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﻐﻤﻲ .و ﻳﺴﺘﺪل
اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﺑﻨﻤﺎذج آﺜﻴﺮة اﻧﺘﻘﻴﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮذج
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ:
ﻣ ﱠﺮاآﺶ ﺗﻌﻠﻦ ﻓ ْﺮﺟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺮ وﺟﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮاز ﺑﻌﺼﺮ
ﺴﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻧﻮس ﺑﺤ ﱠﺪ اﻟﻤ ْﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟ ﱠﺘﻬﻠﻴﻞ ﺑﺠﻤﻊ
اﻟ ﱠ
اﻟﺤﻠﻘﺔ
ﻄﻮب اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻷﺳﻮار
ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻮ ن ﺑﺄﺣﺠﺎم اﻟ ﱡ
ﻦ
ﺖﻣ ْ
ﺑﺂﻳﺎت وﱠﻟ ْ
ﻲ
ﺸﻔﺮة ه ﱠﺮب ﻓﻲ ﺳﻔﺮ رﺳﻤ ﱠ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺒﻮء ﺗﺤﺖ اﻟ ﱠ
ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ
ﻦ وهﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﻣ ْ
ﻻ ﻧﻮم ﻟ ُﻪ
ﺻﻌﻮدًا ﻳﺨﻄﻔﻨﻲ ﺑﺎب
ﺗﺸﺘ ﱡﺪ هﻀﺎب اﻷرض
ﻳﺘﻸﻷ
ﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ اﻟﺨﻠﻔ ّْ
ه َﺎ
هﺎ
ه َﺎ
َهﺎ

ه َﻮ ﻋ ْﺮﺳﻲ َﻳﻐﺴﻞ
ه َﻮ َﻋ ْﺮﺷﻲ
ه َﻮ ﻣﻌ َﺮاﺟﻲ َﻳﻨﺰل
ه َﻮ ﺳ ﱡﺮ اﻟ ﱠﺜﻘﻠﻴﻦ
َهﺎ
ه َﻮ

ﻧﻌﺸﻲ
ﻖ ﺑﺎﻟﻘ َﺪﻣﻴﻦ
ﺣ ﱠﺘﻰ ﻳﻠﺤ َ

َهﺎ

1

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺸﺮق ،ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺸﺮق ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،2000 ،ص. 90-89
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ﻣﺜﻞ هﺬا اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺠﻠﻲ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻔﺎء
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﺮوي و اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ .إذ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ :اﻟﻬﺠﺮة  /اﻟﺒﺮﻧﻮس/
اﻟﻤﻠﺤﻮن  /اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ /اﻷﺳﻮار  /ﻋﺮﺳﻲ /ﻧﻌﺸﻲ ...ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ وﻟﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﻲ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺗﻮازﻳﺎت إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺼﻴﻐﻬﺎ اﻷذن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ
اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺤﺪﻩ اﻟﺤﺪود،
و ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ )ﺑﻨﻴﺲ( أن ﻳﺒﺮز
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج .آﻤﺎ آﺎن ﻟﻘﺮاءة )ﻋﺒﺪ اﷲ راﺟﻊ( اﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺠﺎﻧﺴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ:
...ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة
...ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻔﺮة
...ﺑﺎﻷﺳﻮار
...ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻮن
...ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺤﻠﻘﺔ
...ﺑﺎﻟﺘﻬﻠﻴﻞ
...ﺑﺤﺪ اﻟﻤﺪﻳﺔ
...ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﻮس
...ﺑﻌﺼﺮ اﻟﺴﻴﺒﺔ
1
...ﺑﺎﻷﺣﻮاز

 -1ﻳﻨﻆر :راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص .149
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ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻔﻮي "أن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أﺧﺬت
ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺮدة )اﻟﻤﻠﺤﻮن( و ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ هﺪوء ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﻳﻘﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪة اﻟﺘﻲ أوﻟﺪهﺎ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻐﺘﻴﻦ .ﺛﻢ ﺗﻌﻮد اﻟﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ ﺗﻮﺗﺮا
ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ )ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻔﺮة( ﻋﻦ )ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة( و ﻳﻤﻨﺢ اﻹﻳﻘﺎع ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ".1
هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻓﻲ و اﻟﺘﺠﺎﻧﺴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،إذ أﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،و ﺗﺠﻨﺒﺎ
ﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺘﺠﺎﻧﺴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﺰع إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻼم
ارﺗﺠﺎﻟﻴﺎ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻷن ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻐﺔ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮي ﺗﻨﺠﺰ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺰﻳﺎح .و إذا آﺎن اﻟﺼﻮت ﻻ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ
ﻣﻐﺎﻳﺮ.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﺟﻪ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ،و أﻋﺎد
ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أو أﻧﻤﺎط ﺛﻼث و إن ﱠدل هﺬا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻚ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻀﺮوب ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ )ﻧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻟﻴﺲ آﻞ ﺧﺮوج ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺰ ذاﺗﻲ ﺑﻞ إﻧﻪ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ.
 -1راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،ص .150 -149
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 -1أوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي:

ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﺮآﻦ إﻟﻰ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻮت أي ﺻﻮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي ،و إﻧﻤﺎ أﺿﺤﻰ اﻟﺨﻄﺎب ﻳﺴﻠﻢ ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﺻﻮات أو
اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺼﻮﺗﻲ .ﺑﺤﻴﺚ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺨﻄﺎب إﻟﻰ ذاﺗﻪ ﻋﻮض
ذات ﺻﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻦ ﺛﻢ أﺿﺤﻰ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺤﺪث ﻣﺘﻔﺮﻋﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﺑﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻟﺼﻮت ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ.
إن اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺆدي
ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ )إﻟﻴﻮت  (Eliotاﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ
ﺷﻌﺮي أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ .ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ
إﻟﻴﻮت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻷن اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد
إﻟﻰ اﻹرﺷﺎد و اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﻮﻋﻆ ،ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﻌﻠﻢ و ﻻ ﻳﻤﺪح و ﻻ ﻳﻬﺠﻮ  ،و إﻧﻤﺎ ﻳﺆدي ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى و هﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ.
و ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻴﻮت ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻮﺿﺢ هﺪف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي هﻮ
"أن ﻳﻘﺪم رؤﻳﺎ ،و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ،إن ﻟﻢ
1
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺼﻨﻌﻪ اﻟﺬهﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ"
و ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﺨﺎص وآﺬا
و ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺒﺪو ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى إﻟﻴﻮت
ﻓﺮادﺗﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ ﻧﻐﻤﻴﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﺎﻟﻨﻐﻢ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إﻻ ﻋﻨﺼﺮا واﺣﺪا ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،و ﻋﺒﺮ هﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻮت" :أﺷﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻮت وﺣﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ إذا
آﺎﻧﺖ أﻳﺔ آﻠﻤﺔ أآﺜﺮ أو أﻗﻞ ﺟﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ داﺧﻞ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،إن
اﻟﻜﻠﻤﺎت

 -1إﻟﻴﻮت )ت.س( ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ ﻣﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة،
ص.33
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ن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﺒﺸﻌﺔ هﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ" 1إ ّ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ و ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة،
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﻈﻤﻲ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ و هﺬا ﻣﺎ
ﻳﻀﺎرع ﻧﻈﺮﻳﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎهﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺮدة
2
اﻟﻤﺠ ّﺮدة ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ إﻻ إذا وﻇﻔﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﻴﻦ.
و ﻳﺆآﺪ )إﻟﻴﻮت( أن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ و إﻻ آﺎن ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ آﺘﺎﺑﺔ ﺷﻌﺮ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟﻤﺎﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ دون ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :إن
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻷﺻﻮات و ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳِﻠﻔﻬﺎ ،إن هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ
اﻵﺧﺮ" 3و ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺚ إﻟﻴﻮت ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أن
اﻹﻳﻘﺎع و ﺗﺨ ﱡﻴﺮ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ و ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد ،ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﺟﻮهﺮ آﻞ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ،و ﻓﺮﻳﻖ
اﺗﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺟﻮهﺮ آﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ .و ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺮاﻓﻖ
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮوض أوﺟﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ و
اﻟﺮؤى ،ﻓﺎﻟﻮزن ﻣﺜﻼ ﻟﺪى إﻟﻴﻮت ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺸﻌﺮ ،و اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮي
ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد وزن و إﻧﻤﺎ هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء .و ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺳﻘﻂ إﻟﻴﻮت اﻟﻮزن
آﻤﻌﻴﺎر ﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺈﻧﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻌ ّﻮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ.

 -1إﻟﻴﻮت )ت.س( ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ص .113
 -2ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺎورﻳﺖ )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ص .329
 -3إﻟﻴﻮت )ت.س( ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ص .115
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هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ "هﻲ دﻋﻮة إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪت ﺷﻌﺮاء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ آﺒﺤﺖ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮي،
و ﺧﻨﻘﺖ ﻣﺴﺎرهﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ و هﻲ دﻋﻮة دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﺮاء اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ
1
ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ،و ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ،و أدوﻧﻴﺲ"
اﻟﻮزن إذن ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺟﻮهﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻻ إذا اﻧﺼﻬﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮد
و إﻳﻘﺎع اﻟﻌﺼﺮ و آﺬا ﻧﺴﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي.
ن إﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ وآﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎﺣﻬﺎ رواد اﻟﺸﻌﺮ
إّ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺗﺮاآﻴﺐ و أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ
و اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ أن
)إﻟﻴﻮت( ﻣ ّﻜﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎوب ﻟﻸﺻﻮات وﻓﻖ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﻈﺮي
ﻻﻗﺘﺴﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻸﺻﻮات .و ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺄﺧﺬ
ﻳﺮﺟﻊ ﻹﻟﻴﻮت اﻟﻔﻀﻞ اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ أداء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻤﻬﻤﺘﻬﺎ 2و ﺳﻬﻮﻟﺔ إدراآﻬﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪد اﻟﺤﻮارات و ﺗﻨﻮع اﻷﺻﻮات و آﺬا ﻧﻤﻂ
اﻷهﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ،3و آﺬا ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺨﺼﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ
"اﻷرض اﻟﺨﺮاب" ﻟﺪﻳﻪ ).(The waste land
و ﻟﻌﻞ هﺬا ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ أﻓﺮز اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺷﻜﺎل و ﺣﺪاﺛﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻳﻘﺮ
إﻟﻴﻮت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ "إن اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻜﺮ أوزاﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺳﻊ
و ﻳﻬﺬب إدراآﻨﺎ و ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ وﺣﺪﻩ ...و آﺬا إﺳﻘﺎﻃﻪ
ﻟﻠﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة". 4

 -1ﺗﺎورﻳﺖ )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ص.329
 -2ﻳﻨﻈﺮ :ﻟﻴﻔﺮ )ف.ر( ،اﺗﺠﺎهﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺟﻮاد ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة
اﻹﻋﻼم ،اﻟﻌﺮاق ،1977 ،ص.81- 80
 -3ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.137
 -4اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.134 ،123 ،119
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آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻرﺗﺒﺎط و اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ آﻤﺎ أن اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺿﻤﻨﻬﺎ هﻲ أﺷﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ و هﻲ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ أﻓﺎد ﻣﻦ )إﻟﻴﻮت( ،إذ ﺗﻢ
ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻷﺳﻨﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﻘﺎع إذ ﺗﻌﺪت إﻟﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﻮارﻳﺔ و ﺗﻨﻮع اﻷﺻﻮات ،آﻤﺎ أﻓﺎدت ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻋﺰرا ﺑﺎوﻧﺪ (Ezra
 Poundﻣﻦ هﻨﺪﺳﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي إذ أﻓﺎد هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺼﺮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻜﻞ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي.
و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي ﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺨﻄﻲ ﺗﻮازي اﻷﺷﻄﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻮد اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻋ ﱠﺪت وﺳﻤﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮﻻت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،و إﺛﺮ ﺗﺸﻈﻲ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮزن و اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ،اﻧﻔﺘﺤﺖ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﻔﺘﻮح .ﻟﻴﻈﻞ اﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ
و آﺬا ﺗﻨﻮﻋﻪ و ﺗﻌﺪدﻩ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮي
و اﻟﻨﺜﺮي ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاآﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ و ﻓﻲ آﻮﻧﻬﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻼن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت داﺧﻞ ﻧﺴﻖ ﻟﻐﻮي ﺧﺎص ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﻨﺒﺮات و اﻟﺘﻠﻮﻳﻨﺎت ﻳﻘﻮل )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري( ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻔﻜﺮة" :و
ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و
اﻟﻨﺒﺮات و اﻟﺘﻠﻮﻳﻨﺎت" 1و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬا اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ )آﺎﺗﺮﻳﻦ آﺒﺮاﻳﺮا  2 (Catherine Kerbratﻣﻦ ﺧﻼل
آﺘﺎﺑﻬﺎ اﻹﻳﺤﺎء.

 -1اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ(  ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎهﺮﺗﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،1991 ،1ص
.128
 -2آﺒﺮاﻳﺮت )آﺎﺗﺮﻳﻦ( :ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺈﺑﺮاز ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار و ﺑﻨﻴﺘﻪ أي ﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻓﻨﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﺎ(La connotation) (Les interactions verbales) :
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و ﺗﻤﻜﻦ )اﻟﻤﺎﮔري( ﻣﻦ إﺑﺮاز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺜﺮ و اﻟﺸﻌﺮ ،و ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺆآﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻳﺒﺮز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻮت و ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻼ -
ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺎﮔري -ﺳﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ و ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﻲ ) (Pronomaseﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺒﺮز ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺮﻳﺔ إذ ﻳﻘﻮل" :ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
اﻟﺼﻮﺗﻲ ) (Pronomaseﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺮز ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺮﻳﺔ
آﺎﻟﺸﻌﺎرات ﻣﺜﻼ ،و اﻷﻣﺜﺎل و ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ و اﻟﺨﻄﺐ
اﻟﻤﺴﺠﻮﻋﺔ".1
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺎﮔري ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ أهﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻳﺴﻤﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ (Les faits
) prosodiquesاﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺮوض ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻨﺒﺮ ،اﻟﻮﻗﻔﺎت و اﻹﻳﻘﺎع .هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت آﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ "و ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﻘﻂ و اﻟﻔﻮاﺻﻞ و اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت
اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ" .2ﺛﻢ ﻳﺸﺮع اﻟﻤﺎﮔري ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ:
أ -اﻟﻨﺒﺮ:
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ )آﺎﺗﺮﻳﻦ
آﻴﺮﺑﺮات( ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮل" :اﻟﻨﺒﺮ هﻮ اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﻨﻈﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ
ﺗﻨﻮﻋﺎت اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻆ اﻷﺻﻮات أﺛﻨﺎء إﻟﻘﺎء ﺟﻤﻠﺔ" .3و هﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮزع اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﺴﻄﺮ أو اﻟﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺔ.

 -1اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.130
-2
اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص ،18ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :آﺎﺗﺮﻳﻦ آﻴﺮﺑﺮات ،La connotation ،ص -62
.63
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .131
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و ﻟﻌﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح( ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺒﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻷهﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي هﻮ اﻷوﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﻨﺒﺮ هﻮ
1
ﻧﺸﺎط ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﺮي أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ"
و ﻳﻮﺿﺢ أآﺜﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي هﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻔﺮدة ﻟﺘﻜ ّﻮن
ﻣﻦ ﺻﻮت واﺣﺪ ،و ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذآﺮ أﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و هﻲ
ﺧﻤﺴﺔ:
" -1ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ  +ﺻﻮت ﻟﻴﻦ )ﻣﺎ(
 -2ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ  +ﺻﻮت ﻟﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮ )ب(
و هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ
 -3ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ  +ﺻﻮت ﻟﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮ  +ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ )ﻣﻦ -ﻣﻦ -ﺗﺮ(
 -4ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ  +ﺻﻮت ﻟﻴﻦ ﻃﻮﻳﻞ  +ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ )ﻣﺎل -ﺑﺎب(
 -5ﺻﻮت ﺳﺎآﻦ  +ﺻﻮت ﻟﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮ  +ﺻﻮﺗﺎن ﺳﺎآﻨﺎن )ﻗﺮ-ﺧﻂ( و هﺬا
اﻟﻨﻮع ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﻐﻠﻖ" 2و اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﻳﺰداد ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺒﺮ
ﻣﺪة ،و ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻧﺒﺮ ﺷﺪة و ﻳﺴﺘﺮﺳﻞ )ﻣﻔﺘﺎح( ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺮ و هﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
أﺣﺪهﻤﺎ ﻧﺒﺮ آﻠﻤﺔ و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻞ.
و اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح(
ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺮ وردت أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﻗﺮاءة اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،و ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ،3إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻞ.

 -1ﻣﻔﺘﺎح )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﻤﻐﺮب ،ط  ،2005 ،1ص.46
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.46
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .49 ،48 ،47
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اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮﻩ و ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺮأي اﻷﺻﻮب و ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ هﺬا اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺮآﺐ ﺑﻴﻦ دراﺳﺎت آﺜﻴﺮة .و
رﺑﻤﺎ ﺳﻴﻄﻮل ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ إن ﺗﻮﻏﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﺒﺮ اﻟﺸﻌﺮي هﻮ أﺻﻌﺐ
ﺷﻲء ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ إذ ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :إن دراﺳﺔ اﻟﻨﺒﺮ اﻟﺸﻌﺮي
هﻮ أﺻﻌﺐ ﺷﻲء ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻢ ﻳﻘﻌﺪ
اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻨﺒﺮهﺎ ،و ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة
ﻗﺮاء ﻣﺼﺮ ،و إذا آﺎن اﻟﻮﺿﻊ هﻜﺬا ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻐﺎﻣﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺒﺮ
اﻟﺸﻌﺮي؟ ﻗﺪ ﻳﻬﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﺮ و ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﺠﺮأ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ
دارﺳﻮا اﻟﻨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ،ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﺮح
ﺑﻌﺪم اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﻟﻪ و ﻻ دراﺳﺘﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺆﻟﻒ".1
و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن )اﻟﻤﺎﮔري( ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻮﻟﻮا آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺮ ،و اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ )آﺎﺗﺮﻳﻦ
آﻴﺮﺑﺮات( ﺗﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺟﺘﺮاء ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ إﻻ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﻴﻦ ﻷن اﻟﻨﺒﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ
و هﻜﺬا "ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ".2
ﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺒﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوز و
اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ،ﺛﻢ أن اﻟﻨﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻓﻘﻂ
ﺑﻞ اﻟﻨﺜﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﻧﺠﺎزﻳﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ.

 -1ﻣﻔﺘﺎح )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص .54
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .54
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ب -اﻟﻮﻗﻔﺎت : Les pauses

ﻳﺼﻨﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ هﻮ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر
اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ) (Extralinguistiqueﻷﻧﻪ ﻟﻮﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮل )وﺣﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ(
"إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻓﺮدﻳﺎ ﻟﻠﺴﺎن ،ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ،ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺳﻨﻄﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ .ﻓﻠﺮﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺐ و
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻴﺪ و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﻳﺤﺎءات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ" 1و ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺪاوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث و اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ،و
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻻ إذا ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻮﻗﻒ "ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،أي ﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ" 2و ﺑﻬﺬا ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ و
ﺗﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ.
و هﺎ هﻨﺎ ﻳﻔﺼﺢ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري( ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ إذ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﻨﻰ و ﺗﺘﻀﺢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ أن اﻟﻮﻗﻔﺎت "ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺒﻲ
) (Syntaction sémantiqueﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ) (...أو ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب".3

 -1ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ )وﺣﻴﺪ( ،ﺣﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع أﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ اﻟﻨﻘﺪي ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ، 2008 ، 1ص .160 – 159
 -2وﺣﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،ﺣﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ص.160
 -3ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص 132ﻋﻦ آﻴﺮﺑﺮات ،ص.63 -62
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و آﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮؤﻳﺔ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( أﻧﻮاﻋﻬﺎ و وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي أﻣﺎ اﻟﻮﻗﻔﺎت -ﻓﻲ
ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺎﮔري -ﻓﻬﻲ ﺳﻤﺔ ﺗﻼزم اﻷداء اﻟﺸﻔﻮي و ﺗﻼزم اﻷداء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ و
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻠﻤﺔ ،اﻟﺠﻤﻠﺔ ،اﻟﻔﻘﺮة.
ج -اﻹﻳﻘﺎع:
ﺗﻌﺮف )آﺎﺗﺮﻳﻦ آﻴﺮﺑﺮات( اﻹﻳﻘﺎع ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮزع ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺮددة ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﻠﻐﻮي و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻨﺒﺮات و اﻟﻮﻗﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﺛﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،و اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت
1
اﻟﺘﺮآﻴﺒﻴﺔ و اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺮددهﺎ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺷﻌﻮرا ﺑﻮﺟﻮد إﻳﻘﺎع"
هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺘﻼزم و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ آﻼﻣﺎ ﻣﻮزوﻧﺎ ﻣﻘﻔﻰ
ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻨﺒﺮ ،اﻟﻮﻗﻔﺎت ،ووﺣﺪات ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .أﻣﺎ اﻹﻳﻘﺎع -ﻓﻲ ﺗﺼﻮر
اﻟﻤﺎﮔري -ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺜﺮ أﻳﻀﺎ و ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ وراءﻩ ﻗﺼﺪﻳﺔ أو ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺆآﺪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ و اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﺗﺒﺮز ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺜﺮة و
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي.
و ﺗﺒﺮز هﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺤﺮآﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع ﺗﻼزﻣﻪ و ﺗﻮاآﺐ أداﺋﻪ ﻣﺜﻞ :اﻹﺷﺎرات،
اﻟﺤﺮآﺎت ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ و هﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ ) (Paralangageﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ و ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ .ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﺼﻮر )اﻟﻤﺎﮔري( ﺑﺄن
اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ هﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮي و اﻟﻨﺜﺮي ،دون أن ﻧﻬﻤﻞ
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻤﻨﺒﻪ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ و ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺤﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.

 -1اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ(  ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.132ﻧﻘﻼ :ﻣﻦ آﻴﺮﺑﺮات ،ص.64
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و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺬهﺐ )اﻟﻤﺎﮔري( أن" :هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺤﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﺳﺘﺠﻌﻞ
اﻷداء اﻟﺸﻔﻮي ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺠﺮد اﻹﻧﺸﺎد إﻟﻰ
اﻷداء اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﺮف ) ،(...هﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻷداﺋﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر و اﻟﻤﺮآﺐ ﻧﺠﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻷذآﺎر ،و ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﺰج إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻵﻻت )دﻓﻮف أو
1
ﻃﺒﻮل( ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﻤﻨﺸﺪة ،و ﺣﺮآﺔ اﻷﺟﺴﺎد اﻟﻤﺘﺮﻧﺤﺔ"
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ذآﺮﻩ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﻐﺘﻴﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺘﻴﻦ
أوﻟﻬﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﺎﺋﻌﻪ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ )ﻧﺒﺮ،
وﻗﻔﺎت ،إﻳﻘﺎع( ،ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ و أدواﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .و ﻟﻜﻲ ﻧﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻳﻘﺎع ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ ﻻﺑﺪ أن ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ
ﺑﻨﻈﺮة )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح( ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﺎﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ ذاﺗﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ أي أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻄﻰ ﺟﺎهﺰ و إﻧﻤﺎ هﻮ "ﻣﺠﺮد ﻣﺎدة ﺗﺘﺸﻜﻞ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻪ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺑﻄﻴﺌﺎ أو ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻃﻮﻳﻼ أو
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺼﻴﺮا ،أو ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻞ
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻤﺎهﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻞ و اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،و ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﻦ".2
و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﻘﺎع ﻳﻘﺘﺮب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح 3ﻣﻦ
إﻳﻘﺎع ﻗﺼﻴﺪة "اﻟﻘﺪس" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ )أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﺪاوي( ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ إﻳﻘﺎﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺰزة ﺑﻤﻨﺎخ آﺌﻴﺐ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺘﺠﺬرة ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ و
اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ دﻣﺎر رهﻴﺐ )ﻗﺘﻞ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ،
اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﺮﻣﺎت(.

 -1اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.135
 -2ﻣﻔﺘﺎح )ﻣﺤﻤﺪ( ،دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﺮ و اﻧﺠﺎز ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ت اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط،3
ص.63 -62
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .73 ،72 ،71

116

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح( أن اﻹﻳﻘﺎع ﻳﺘﺸﻜﻞ و ﻻ ﻳﺸﻜﻞ و ﻗﺪ
أﻓﺮزت هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻺﻳﻘﺎع ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي
ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻷن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ آﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎ وﻓﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﻬﺎ ﺳﻮاد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض
اﻟﺴﻨﺪ ،وهﻮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻨﺴﻪ اﻷدﺑﻲ
ﻳﺬهﺐ )اﻟﻤﺎﮔري( ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ اﻵﺗﻲ" :و اﻟﻨﺺ ﻓﻲ هﻴﺌﺘﻪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ هﺎﺗﻪ،
ﻳﻘﺪم ﻟﻘﺎرﺋﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ اﻟﺬي هﻮ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ" 1ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺠﺎهﺰ ﻟﻨﺤﻮ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻣﺤﺎوﻻت ﺷﻌﺮﻳﺔ هﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت .و ﻟﻌﻞ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻮﺟﺔ و اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﻨﺔ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮاهﻦ ﻟﻌﻤﻮد
اﻟﺸﻌﺮ.
 -2أوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ:
ﻳﺘﻠﺨﺺ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ:
 اﻟﺘﻮازي اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻸﺑﻴﺎت.
 اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻸﺷﻄﺮ.
و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﺬو ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰدوج ﻳﻀﻌﻨﺎ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري( ﻧﺼﺐ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ أوﻟﻴﺔ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ و دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻤﻘﺼﺪﻳﺔ و ﻣﺪى وﻋﻲ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻪ و أﺑﻌﺎدﻩ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻳﻜﺘﺒﻮن
ﻗﺼﺎﺋﺪهﻢ؟.

 -1اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.136
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و اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆآﺪ أن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اآﺘﺴﺐ ﻧﻤﻄﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪوﻳﻦ
اﻟﻨﺼﻮص ،هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ
اﻷدﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺴﺦ اﻟﻨﺼﻮص "هﺬا ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﺮع
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻟﻨﺼﻮص و ﺟﻤﻊ اﻟﺪواوﻳﻦ ،أو ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ إذا ﻋﺮف ﻣﻦ
ﻗﺪﻣﺎء اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ آﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻮازاة ﻧﺸﺮهﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ" .1و ﻳﺮﺟﺢ
)اﻟﻤﺎﮔري( أن ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻨﺎﺳﺨﻴﻦ ،و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺷﻜﻞ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي ﺑﻌﺪ دﻻﻟﻲ ﻟﻴﺒﻘﻰ ذﻟﻚ -ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺎﮔري 2-ﻣﺠﺮد
اﻓﺘﺮاض ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻤﺤﻴﺺ أآﺒﺮ .وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل هﻞ
اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ وﻟﻴﺪ ﺧﻴﺎل اﻟﻨﺴﺎخ أم أﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮورة وﻓﻖ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺻﻮت و إﻳﻘﺎع -ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻔﻮي؟
ﻟﻼﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺟﻮهﺮ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺎﮔري ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ )اﺑﻦ
رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ( ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ،هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ هﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺒﺎب أو اﻟﺨﺒﺎء أو دورة اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ.
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻦ و اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮاع اﻟﺒﺎب و ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻘﺎل ﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺼﺮاع و ﻧﺴﺘﺪل ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :و اﺷﺘﻘﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺮاﻋﻲ اﻟﺒﺎب ،و ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺼﺮاع ،آﺄﻧﻪ ﺑﺎب اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ ،و ﻗﻴﻞ ﺑﻞ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﺮﻋﻴﻦ.
و هﻤﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻨﻬﺎر ،و ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج :اﻷول ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ
إﻟﻰ اﺳﺘﻮاء اﻟﻨﻬﺎر ،و اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ آﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء ،إﻟﻰ وﻗﺖ
ﻏﺮوﺑﻬﺎ".3

 -1اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.137
 -2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .137
 -3اﺑﻦ رﺷﻴﻖ )اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ( ،اﻟﻌﻤﺪة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ج ،1دار اﻟﺮﺷﺎد اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ص
.174
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ )اﺑﻦ رﺷﻴﻖ( أن ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮاع
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﺎرع ﺑﺎﺑﻬﺎ و ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺮﺗﻬﻦ ﻟﻮﺳﻢ
اﻟﺒﻴﺖ آﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻔﺮدة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻞ اﻷﺑﻴﺎت .و
ﻟﻌﻞ هﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ )ﺑﺎﻟﻤﺎﮔري( إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ إﻟﻰ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﻈﻮر ﺣﻴﺚ ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻓﺒﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺠﺪ
ﺗﻔﺴﻴﺮا أﻳﻘﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﺑﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ )اﻟﻤﺼﺮﻋﻴﻦ( ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺎرة و اﻟﻨﻬﺎر ﺗﺎرة أﺧﺮى
ﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻦ
 -1اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺷﻄﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺮاع واﺣﺪ
ﺷﻄﺮ واﺣﺪ
)ﻓﺮاغ(
اﻟﻨﻬﺎر )ﻓﺮاغ(
 -2اﻟﺒﻴﺖ
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر".1
)ﻓﺮاغ( اﻟﺸﻄﺮ
ﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻣﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ أﻳﻘﻮﻧﻲ٭ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺬي
ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ:
 -1ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﺎب:
ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ هﻨﺎ ﺻﻮرة اﻟﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﺎﻟﺒﺎب ﻳﻤﺜﻞ
و ﻣﺼﺮاﻋﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ ،أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة دﻻﻟﺔ
اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺨﻔﻲ ﻋﺒﺮ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ أي ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮاﻋﻴﻦ.

 -1اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص .141
٭ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺎآﺮي ﻟﻔﻆ اﻹﻳﻘﻮﻧﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻮاﻗﻊ و ﺗﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺻﻮرة ﻓﻨﻴﺔ .و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﻹﻳﻘﻮﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ )اﻹﻳﻘﻮﻧﻴﺔ( و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻮل رﻳﻜﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻹﻳﻘﻮﻧﻴﺔ" :اﻷﻳﻘﻮﻧﻴﺔ هﻲ إﻋﺎدة آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻊ .و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،هﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻹﻳﻘﻮﻧﻴﺔ .و ﺗﺴﻄﻴﺮ اﻟﺨﻄﺎب هﻮ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،ﻧﺴﺦ ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺤﻮل و
اﻟﺘﻨﺎﺳﺦ" ﻣﻦ :ﺑﻮل رﻳﻜﻮر ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ و ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط ،2003 ،1ص.78

119

ﺑﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟاﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟاﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻔﺼﻞ ﻟﺚ
اﻟﻔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﺼﺮﺮاﻋﻴﻦ ﻲ
ﻋﻤﻮدﻳﺎ ﻳﻤﻤﺜﻞ ﻰ
ﻷﺷﻄﺮ ﻋ
اﻟﺒﻴﺎض اﻟﻤﻤﺘﺘﺪ ﺑﻴﻦ اﻷ
ض
و
ﻏﺎت اﻷﺧﺮﺮى ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎﺎر اﻟﺒﺎب.
ق ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻗﻲ اﻟﻔﺮاﻏ
اﻹﻏﻼق
اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر:
ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺖ
ب -ﺗﻤ

ﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﺘﻤﻔﺼﻞ ﺑﺑﻤﻄﻠﻊ و ﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﺼﻮرة ﻧﻬ ر
ﺣﺚ هﻨﺎ ااﻟﺒﻴﺖ ﻟﺼ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣ
ﻳﻤ
ﻓﺎﻟﺼﺒﺎح ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻟﻤﺼﺮاع اﻷول و اﻟﻤﺴﺎء ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﻤﺼﺮاع اﻟﻟﺜﺎﻧﻲ و إﺛﺛﺮ آﻞ
ع
نّ ﻋﻘﺐ آآﻞ ﻧﻬﺎر ﻟﻴﻞ ،و ﻣﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺼ
ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺎر آﻤﺎ أن
ﺼﻴﺮورة اﻟﺤﺮآﺔ ﻣﻣﺘﺠﺪدة
و ﻧﻧﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻟﺮﺗﻴﺐ
ة
اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻧﻘﺮأ
ﺤﻮ " أ
ﻰ هﺬا اﻟﻨﺤ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺮار و ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﺗﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ.
ﺎ
ء
وراء
ي ،و اﻷﺑﺑﻴﺎت ﺗﺘﻮاﻟﻰ
ن اﻣﺘﺪادي
ﻟﻠﺰﻣﻦ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﺎن
،
اﻷﻳﺎم ﻣﻤﺘﺪ ﻰ
اﻟﻘﺼﻴﺪﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺎ آآﻤﺎ أن ﺗﻮﻮاﻟﻲ م
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﻬﺎﻳﺔ" 1و ﻳﻤﺜﻞ
ﻬﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻳﻘﻮﻧﻲ٭:
)اﻟﻤﺎآﺮي( هﺬا اﻟﻟﺘﺼﻮر ﺑﻬ

اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺎء:
ج -ﺗﻤﻤﺎﺛﻞ ﺖ

ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ )ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﺮﻃﺎﺟﻨﻲ( ﻣﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺜﻴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻲ ووﺟﺪهﺎ
ﻤﺎﮔري( ﻲ
ﻳﻠﻔﻲ )اﻟﻤﺎ
ﻳﻠ
ﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ﻓﻬﻮ
ﻲ
ﻬﺎر ،أﻣﺎ اﻟ
اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺘﻪ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮاع و اﻟﻨﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﻦ
ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻮﻟﻪ ...":و ﺟﻌﻠﻮا ااﻟﻮﺿﻊ اﻟﻟﺬي ﻰ
ﺨﺒﺎء ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻪ
ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺨ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻤﻮد اﻟﺒﻴﺖ
ﺔ
ﻦ
ﺑﻨﺼﻔﻴﻦ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻄﺮ اﻟﻟﺒﻴﺖ و ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻩ
ﻄﻪ ،و ﺟﻌﻌﻠﻮا اﻟﻘﺎﻓﻴﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻟﺨﺒﺎء
ﺿﻮع و ﺳﻄ
اﻟﻤﻮﺿ

ب ،ص.140
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب
ري )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﺗﺤ
 -1اﻟﻤﺎﮔ ي
ﺣﻠﺔ
اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﺋﻴﻦ و ﻟﻌﻞ هﺬا ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذذﻟﻚ اﻟﺘﻮازي اﻟﺒﺼﺮي ﻟﺮﺣ
ﺲ
٭ ﺗﺸﻜﻞ ههﺬﻩ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻣﺮآﺰﻳﺔ
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻮازي ﻟﻬﻨﻨﺪﺳﺔ اﻟﺰﻣﻦ.
ر
و اﻟﻨﻬﺎر و هﺬﺬا هﻮ
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻦ
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و اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺁﺧﺮهﻤﺎ و ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ،و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل :إﻧ ﱠﻬﺎ
ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮد اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺨﺒﺎء اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ هﻲ
1
ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻋﺎﻟﻲ آﺴﻮر اﻟﺒﻴﺖ و ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻬﺎ"
و اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح )اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ( ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ هﻮ اﻟﺘﺄآﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،و هﺬا ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪهﺎ )اﻟﻤﺎﮔري( ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ
أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺎء ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :و اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺼﻴﺮ وﻓﻖ هﺬا
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ:
 أﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺖآﺴﻮر اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
أﻗﻄﺎر اﻟﺨﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ
 اﻃﺮاد اﻟﺤﺮآﺎتاﻟﺮآﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ
 ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻤﻄﺮدةﻋﻤﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﺳﻄﺤﻪ
 ﺳﻜﻮن ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻄﺮ اﻷولﺗﺤﺼﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺨﺒﺎء و ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ
 اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲﻣﻦ اﻟﻈﺎهﺮ و اﻟﺪاﺧﻞ
اﻟﺨﺒﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ".2
 اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮيو ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻳﻘﻮﻧﻲ:

 -1اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ )ﺣﺎزم(  ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻠﺨﻮﺟﺔ ،دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1981 ،ص .251
 -2اﻟﻤﺎﮔري ) ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص .142
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ن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻨﺘﺼﺐ اﻧﺘﺼﺎب اﻟﺨﺒﺎء ،ﻟﺘﺘﻮاﻟﻰ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﻳﺒﺪو أ ّ
اﻟﺠﺰء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺸﺒﻪ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺤﻴﺎآﺔ
ﺧﻴﻮط ﺳﺪى اﻟﺨﺒﺎء ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻜﻞ
اﻟﺨﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺎآﻨﻴﻬﺎ و ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺣﻴﺎة ﺳﻜﺎن
اﻟﺨﻴﻤﺔ .و ﻳﻀﻌﻨﺎ )اﻟﻤﺎﮔري( أﻣﺎم دﻻﻟﺔ اﻟﺨﺒﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ و ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺎء ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ورد ﻋﻨﺪ )ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ( ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ..." :ﻓﻘﺼﺪوا أن ﻳﺤﺎآﻮا اﻟﺒﻴﻮت
اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ أآﻨﺎن اﻟﻌﺮب و ﻣﺴﺎآﻨﻬﺎ ،و هﻲ ﺑﻴﻮت اﻟﺸﻌﺮ ،و ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﺤ ّﻨﻮن
إﻟﻰ إ ّدآﺎر ﻣﻼﺑﺴﺔ أﺣﺒﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺎ و اﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺊ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺬآﺮة ﻟﺸﻲء ﺁﺧﺮ،
ﺑﺎﻷﻗﺎوﻳﻞ ) (...و ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ أن ﻳﻬﻴ ّ
و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻬﻴﺄة ﺗﺸﺒﻪ هﻴﺌﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﺬآﺮﻩ
و
ﻣﻦ وﺟﻮﻩ آﺜﻴﺮة ﻳ ّﺘﺴﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﻪ ،آﺎن أﻧﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ إﻟﻴﻪ
1
اﻻﻧﺼﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﻌﺐ اﻟﻮﻟﻮع ﺑﻪ "...
ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ و آﺬا اﻷﺷﻜﺎل اﻷﻳﻘﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﮔري ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆآﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن ،و هﺬﻩ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ و أﺑﺮزت ﻣﻜﺎﺑﺪة اﻹﻧﺴﺎن أو ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻌﺴﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻔﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﻤﺔ و
ﻋﺐء اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺬي ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺨﻴﻤﺔ و اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ أﻳﻦ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﺨﻴﻤﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺘﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ
و ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺳﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﻟ ّﺪارﺳﺔ و اﻷﻃﻼل اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .أﻣﺎ ﺻﺮاع اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﺎن و ﻣﺎ ﻳﻔﺮزﻩ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﻘﻮة و ﺛﻘﻞ اﻟﺰﻣﺎن و ﻗﻬﺮﻩ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ دورة
ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻨﻬﺎر ،و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻷﻳﻘﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻤﺎﮔري
ﻳﻤﺜﻞ أهﻤﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ.
1

 -اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ )ﺣﺎزم( ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ص .250
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وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﺪى اﻟﻤﺎﮔري ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺄن "ﻓﻀﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة هﻨﺎ ،ﻓﻀﺎء ﺷﻌﺮي ﻣﻤﺘﺪ ،ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻪ
اﻷﺷﻴﺎء و ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ،و هﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﻔﻀﺎء اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺮﺣﺐ اﻟﻤﻤﺘﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻨﺘﺼﺐ اﻟﺨﻴﺎم ،و ﺗﺸﺢ اﻟﻈﻼل ﻷن ﺣﻀﻮر اﻟﺸﻤﺲ هﻨﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﻦ آﺜﺐ،
و اﻧﺘﺼﺎب اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ،ﻳﻮازﻳﻪ اﻧﺘﺼﺎب اﻟﺨﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺼﺤﺮاوي اﻟﻮاﺳﻊ".1
آﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي آﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ أزﻣﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺑﺮز هﺬا اﻟﺘﻨﻮع
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة
"ﻷن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ،هﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻠﻨﻤﻮذج
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،رﻏﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ اآﺘﻨﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أزﻳﺪ ﻣﻦ 11
ﻗﺮﻧﺎ".2
وﻓﻖ هﺬا ﻳﺆآﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺮ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻣﺘﺪاد اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي آﻲ ﻧﺘﺴﺎءل ،هﻞ ﻋﺮف ﻟﻠﻨﻤﻮذج
اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ذاآﺮة
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ؟ أم أﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮ و اﺗﺨﺬ أﺑﻌﺎدا ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ هﺬﻩ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ دﻋﺎوى اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ و ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻣﻨﺎزع
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؟ ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺣﻴﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ و ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻊ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻷي ﻧﺺ ﺷﻌﺮي
ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﺑﺼﺮﻳﺎ .ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺪون اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺘﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮح،
و ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﻳﺸﺮع اﻟﻘﺎرئ ﻋﺒﺮ
ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﺪون ﺗﺘﺒﺪى هﻴﺌﺘﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮزع
 -1اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص.145
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.176 - 175
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اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺴﻮاد و اﻟﺒﻴﺎض ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻨﺺ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
و ﻻﺳﺘﺠﻼء آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻘﺎرئ 1ﺑﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺸﻌﺮي ،و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻧﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻻﺷﺘﻐﺎل
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاآﺒﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ إﺣﺪاث
ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﻠﺪﻻﻻت اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي .
 -3ﻋﺘﺒﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ( ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺑﺪأت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺒﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺧﺮاج اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ﻋﺒﺮ
ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻹرهﺎﺻﺎت ﻗﺼﺪ إﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﻪ اﻟﺒﺼﺮي .و اﻹﺧﺮاج ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ هﻮ ﺑﺼﺮي و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ هﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻬﻮاﻣﺶ أو
اﻟﺼﻮر أو اﻟﻌﺘﺒﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻂ و ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺧﺮاج ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي "و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻹﺧﺮاج اﻟﻄﺒﺎﻋﻲ
ﻳﻤﺎرس اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻨﺪا ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻞ و ﻟﻴﺲ ﻣﻐﻴﺒﺎ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻴﻠﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻌﺾ و إﻧﻤﺎ هﻮ ﻧﺺ ردﻳﻒ أو ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺆﺛﺮ و ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ" 2و ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻹﺧﺮاﺟﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص
ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﻤﻴﺔ اﻟﻌﺘﺒﺎت "ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،و ﻣﻮﺟﻬﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ".3

 -1ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺎﮔر )ﻣﺤﻤﺪ( :اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص .176-175
 -2اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،2004-1950،اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
و اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ط 2008 ،1ص.131
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.133 ،
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و اﻟﻌﺘﺒﺔ هﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺼﺮي أوﻟﻲ ﻳﺆدي دوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻈﻨﻲ ﻟﻤﺎ
ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻔﻲ و هﺬا اﻷﺧﻴﺮ آﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺘﺒﺔ
ن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺘﺒﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ
ﺗﺨﺘﺰل ﻣﺸﻬﺪﻳﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻴﻘﺔ .إ ّ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺎﻇﺮ
ﻋﺘﺒﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺰاﺋﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﻘﻮﻧﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﻴﻞ اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﻟﻔﻀﺎء
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إذ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺘﺒﺎت اﻟﻨﺼﻮص.
 -1 -3ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻐﻼف:

ﻳﻌﺪ ﻓﻀﺎء اﻟﻐﻼف ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺼﺮهﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﻄﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ آﻲ
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﻐﻼف ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻄﻴﻦ ﻓﻨﻴﻴﻦ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻤﺆﻟﻒ و
ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻹﺧﺮاﺟﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﻔﺔ آﺘﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ آﺘﺐ )أﻣﻞ دﻧﻘﻞ() ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎزي() ،ﺧﻠﻴﻞ
ﺣﺎوي( )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( هﺬﻩ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻻ ﺗﺨﺪم اﻟﺪﻻﻟﺔ -ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ-
"ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر دﻻﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص و ﺻﻮرة اﻟﻤﺆﻟﻒ .ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﺗﻌﺎدل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،و ﻣﺎدام اﻻﺳﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ
وﺟﻮد اﻟﺼﻮرة" 1و ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﺖ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻐﻼف ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺻﻮرة اﻟﻤﺆﻟﻒ دﻳﻮان )ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺎوي( و دﻳﻮان )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( و دﻳﻮان )ﻣﺤﻤﺪ
اﻷﺷﻌﺮي( و ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﻀﻮر اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺼﺮي ﻳﺤﺪث ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﻨﺺ و اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.

 -1اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص .135
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)ﺑﻨﻴﺲ(٭

و ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻤﻂ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف
اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ،و
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ إﺧﺮاج اﻟﻐﻼف
دﻳﻮان )ﻋﻠﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ( ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺨﻨﺎدق(.

٭ﺑﺼﺮﻳﺎت اﻷﻏﻠﻔﺔ ﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮ وردت ﻓﻲ هﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،و هﻮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ وﺳﻢ
و رﺳﻢ هﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﺼﻮر
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وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن ﺑﺼﺮﻳﺎت اﻷﻏﻠﻔﺔ ﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮ أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻀﺎء ﻳﻌﺰز
دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻧﺤﻮ هﺬا اﻟﻐﻼف ﻣﻦ دﻳﻮان )ﻋﻠﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ( )اﻟﺨﻨﺎدق(
اﻟﺬي ﻳﺰاوج ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎض اﻟﻤﺮﺋﻲ و اﻟﺴﻮاد اﻟﻼﻣﺮﺋﻲ .و ﻟﻌﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ
و اﻟﻌﺘﻤﺔ و آﺬا دﻻﻟﺔ ﻏﻮرﻩ و ﻋﻤﻘﻪ
دﻻﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻨﺪق ﺑﻴﻦ اﻹﺿﺎءة
اﻟﺬي ﺗﺆآﺪﻩ ﺗﺪرج أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ.
اﻟﺨﻨﺎدق هﻮ ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮان ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﺑﻴﻀﺎء و ﺳﻠﻢ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ
و اﻷﺑﻴﺾ ،ﻓﺘﻨﺴﺞ دﻻﻟﺔ و ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ
ﻟﻮﻧﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷزرق اﻟﺴﻤﺎوي
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﺳﺌﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻨﺪق و رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮر و اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻔﻖ
اﻟﺨﻨﺪق ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻮﻟﺔ دﻻﻟﻴﺔ
ﺗﺆدي ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺣﺎﺑﺔ و اﻻﻧﻄﻼق و اﻟﻔﺴﺤﺔ .هﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮي
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﻳﻮان "و ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺳﻠﻤﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻤﺸﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﻼف ﻧﺺ ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟﺨﻨﺎدق":
اﻟﻀﻮء

ﻧﺎﻓﻠﺔ

ﻦ ﺗﺮاب
قﻣ ْ
ﻟﻠﺨﻨﺎد ْ
و ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻤﺎم
و ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﻌﻼ
و ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻨﺎدق ﻣﺎ ﺗﻨﺰﻩ ﻣﻦ ﺳﻼم
ن
ﺳّﻠﻤﺎ ْ
ﻟﻠﺨﻨﺎدق
ﻳﻬﺒﻂ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻠﻢ
ﺗﺮﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮوح
وﺳﻠﻢ
و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆازر اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻮﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼف اﻷﻣﺎﻣﻲ دﻻﻻت اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺠﺴﺪة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ دﻻﻟﺔ
1
اﻟﺴﺄم ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻨﺪق و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﺗﺠﺴﻴﺪا ﺑﺼﺮﻳﺎ"

127

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ

و إذا آﺎن اﻟﻐﻼف اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﺴﺞ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء أﻳﻀﺎ اﻟﻐﻼف اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت داﻟﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ،
ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼف اﻟﺨﻠﻔﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ
ﻧﻘﺎد ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ.
و ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﺖ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻐﻼﻓﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﻲ
2
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدات دﻳﻮان )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﺑﻌﻨﻮان )اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ(

هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻼف ﻳﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ و اﻟﻤﻌﺰزة ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻟﻤﻜﻨﺔ ذات
اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻐﻼف اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻘﺎد هﺬا ﻧﺼﻬﺎ:
 -1اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.136
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ج ،1ط ،2002 ،1ص اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻐﻼف.
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 إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أدوﻧﻴﺲ و ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ،أﻧﺸﺄ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑ ّﻨﻴﺲ ﻋﻤﻼ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ
ﻻ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺼﺒﻮر ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻴﻪ إ ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻵن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ هﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ.
ﺑﺮﻧﺎرﻧﻮﻳﻞ
ﻣﻦ ﻣﻘ ّﺪﻣﺘﻪ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ "هﺒﺔ اﻟﻔﺮاغ"


ن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺺ ﺑ ّﻨﻴﺲ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌ ّﺪد ّﻳﺘﻪ ،ذﻟﻚ أ ّ
ﻧ ّ
اﻟﺸﻌﺮ ّﻳﺔ ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻦ اﻹﺑﺎﻧﺔ و اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ و ﺻﺎرت ﺗﻔﺘﺢ ﻣﺠﺮاهﺎ ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ
أﺧﺮى ﻣﺎ إن ﻳﻄﻠﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﺣ ّﺘﻰ ﻳﻨﻬﺾ ﻟﻤﻬ ّﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮرة:
إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﺗﻮﻧﺲ1993 ،



ي ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﺧﺎرج
ﻲ أو ﺗﺠﺮﻳﺪ ّ
ي ﺗﺼ ّﻮر ﺣﺴ ّ
هﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أ ّ
اﻟﺘﻌّﻠﻖ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟ ّﺬي ﻳﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻪ ،و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ
ﻲ أو
ي ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻤﻌﺠﻤ ّ
ﻗ ّﺮا ًء ،أن ﻧﺘﺼ ّﻮر ﻟﻐﺔ ﺑ ّﻨﻴﺲ أ ّ
ﻲ ،إﻻ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎهﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎز اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ.
اﻟﺘﺮآﻴﺒ ّ
إدرﻳﺲ ﺑﻠﻤﻠﻴﺢ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ ّﻴﺔ ،دراﺳﺎت ﻟﻨﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ



ن ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑ ّﻨﻴﺲ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﺘﻤ ّﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻓﻬﻮ راﻓﺾ
ﻚ ﻓﻲ أ ّ
ﻻﺷ ّ
ي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﺣ ّﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ و ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ
ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ّ
اﻟﺠﺮيء.
ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﺎ آﻮراو
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ1999 ،
ﺻﺔ
ﻞ ﻗﺼﻴﺪة ،و ﺑﺨﺎ ّ
اﻟﺒﻬﺎء أ ّول ﺻﻔﺎت هﺬا اﻟﺸﻌﺮ ،و اﻟﺒﻬﺎء ﺁﺧﺮ آ ّ
ل ﺑﺮأﺳﻪ إﻟﻰ أﺳﻔﻞ
إذا اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺄﺳﻄﺮ ﻣﺮﻗﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜّﻠﺚ ﻳﺪ ّ
اﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﺷﺄن آﺘﺐ اﻟﺘﺮاث ،و ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼة اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ
»ﺁﻣﻴﻦ« .وآﻼم اﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ّﻳﺔ ﻳﻨﺴﺞ ﻣﺤ ّﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻗﻪ
ي ﻣﻨﺘﺰع ﻣﻦ»ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ« -
ﺑﺄرﺿﻪ .ﻳﺘﻐ ّﻨﻰ ﺑﻤﻮﻟﺪ ﻓﺎس ﺑﻨﺜﺮ ﺷﻌﺮ ّ
ﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮاﻓﺔ و ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ
أ ّول أﺳﻔﺎر اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ -ﻟﻜ ّﻨﻪ ﻧﺜﺮ ﺑﻬ ّ
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وﻋﺜﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ،و هﺎ هﻮ ﻳﻌﻮد ﻳﺘﻐ ّﺰل ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻪ ﻓﺎس ] ﻓﺎء ﻟﻨﺴﻞ
اﻟﻨﺨﻞ ،ﺳﻴﻦ ﻷﻗﻮاس اﻟﻤﻴﺎﻩ[ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺬ ّآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ اﻟﻤﺘﻮ ّهﺞ ﻓﻲ »ﻧﺸﻴﺪ
اﻷﻧﺸﺎد اّﻟﺬي ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن« ﻓﺈذا ﺑﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﺗﺴﺒﻴﺢ اﻟﺘﺴﺎﺑﻴﺢ اّﻟﺬي ﻟﺒ ّﻨﻴﺲ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة
ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻀﻴﺎع ،دراﺳﺎت ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ


ﻳﻜﺘﺐ ﺑ ّﻨﻴﺲ ﺑﺤﺮ ّﻳﺔ ﺗﺎ ّﻣﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﻣﺰج اﻷﻧﻮاع ،و ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻰ
ﻲ اﻟﺤ ّﺮ ،ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة آﻤﺎ ﺗﺘﺒ ّﺪى
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ّﻳﺔ ،و دﻣﺞ اﻟﻨﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻘﺎﻋ ّ
ﻟﺪﻳﻪ ،ﺣﻘﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻌﺮ ّﻳﺔ و ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮ ّﻳﺔ ،و
اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ و اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ذاآﺮة و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﻊ ،و
هﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎق ﺿ ّﻴﻖ و ﻧﻈﺎم ﻣﺤ ّﺪد ،ﻷ ّﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ و هﺪﻓﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة.
ﻋﺒﺪﻩ وازن
اﻟﺤﻴﺎة1989 ⁄6 ⁄29 ،

هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺮ دﻻﻻت
اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ و اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ .ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻴﺲ رﻓﻀﻪ
ن هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﻤﺜﻞ
ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻳﻘﺎع ﺛﻢ إ ّ
ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺸﻌﺮﻩ و آﺸﻒ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و
ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ.
 -2 -3ﻋﺘﺒﺔ اﻹهﺪاء:
ﺗﻨﻬﺾ ﻋﺘﺒﺔ اﻹهﺪاء ﻋﻠﻰ آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻷﺧﺬ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻹهﺪاﺋﻲ ،آﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺪي و اﻟﻤﻬﺪي ﻟﻪ .وهﻨﺎك ﻧﻤﻄﺎن ﻣﻦ اﻹهﺪاء ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ )إهﺪاء اﻟﺨﻮاص و إهﺪاء اﻟﺠﻤﻬﻮر(  1هﺬا اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻪ ،ﻳﺘﺠﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻹهﺪاء ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي
اﺳﺘﻌﺎرﻩ )اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ( ﻣﻦ دﻳﻮان )ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺎوي( ﺑﻌﻨﻮان )ﻧﻬﺮ اﻟﺮﻣﺎد( ﺣﻴﺚ
ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل:

إﻟﻰ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
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"إن هﺬا اﻹهﺪاء ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻘﺮاء هﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ
"اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ" .و ﻳﺸﻴﺮ اﻹهﺪاء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻟﻘﺮاء.آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﺎرئ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ذهﻦ
2
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ"
أﻣﺎ إهﺪاء اﻟﺨﻮاص ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺈهﺪاء دﻳﻮاﻧﻪ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص أو
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻹهﺪاء
اﻟﺬي وﻇﻔﻪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ( ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ "اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ":
إﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻤﺎر )اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ(
3
أول ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻲ اآﺘﺐ ﻓﻜﺘﺒﺖ

 -1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.144
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .146
 -3ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ج ،1ص.14
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إن هﺬا اﻹهﺪاء ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ  ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ )اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ( اﻟﺬي ﺣﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﺷﺎرآﻪ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
 -3 -3ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﺄﺧﺬ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻌﺪا ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرئ و
إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺪع ورؤﻳﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ دواوﻳﻨﻪ .و ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ )ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ(.
ﻳﺆدي اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة( و
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺤﻈﺎت إﺑﺪاﻋﻪ و ﻟﺤﻈﺎت ﺻﻤﺘﻪ ،ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻮﺗﺮﻩ
ن
و ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﻘﺼﻴﺪة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء أ ّ
ن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮي هﻮ ﻓﻌﻞ آﺘﺎﺑﺔ
ﺼﺒﺮ ،و أ ّ
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺘﻄّﻠﺐ اﻟ ّ
ﻳﻔﺮض اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺨّﻠﻲ ﻋ ّﻤﺎ ﻳﺸ ّﻮش ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة .ﻧﺴﻜﻴﺔ ﻋّﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻟﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .و ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻤ ّﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺁن .ﻗﺪﻣﺎء و ﺣﺪﻳﺜﻮن ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻲ و ذاآﺮﺗﻲ .ﻋﺮب
و أورﺑﻴﻮن .ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﺒﻂ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ أن
1
أآﺘﺐ ﻗﺼﻴﺪة أﺳ ّﻤﻲ ﺑﻬﺎ زﻣﻨﻲ"
ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺪا اﻟﻨﺺ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻧﺼﻮﺻﻪ
و ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ .و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ )اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ( هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ "إن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ آﻞ ﻣﺎ آﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ .و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﻦ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ".2
 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ص .14
 -2اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.149
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 -4دﻻﻻت اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ:

ﺗﺤﻮل اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺻﻮرة ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة
ﻓﻲ ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻔﺮدي ،إذ أﺻﺒﺢ إﻳﻘﺎع اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ هﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻷذن "و ﺻﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﻊ و اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
1
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﺪ اﻧﻌﺘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﺒﻴﺖ و ﺣﺪود اﻷذن"
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻴﻦ وﺣﺪهﺎ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﻧﺴﺎق و ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻮص و
ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺸﺮك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاس و ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ.
وهﻜﺬا ﻏﺪا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ و
اﻹﺑﺪاع ،ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻣﺘﻼك ﻣﻌﻄﻴﺎت و ﻣﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ،و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
أن أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻼﺷﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮر و
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺮأ و إﻧﻤﺎ ﺗﺸﺎهﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﺗﻌﻀﻴﺪا ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻪ .و ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻘﺼﻴﺪة
ن ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ( إﻟﻰ أ ّ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻬﻮرﻩ ﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻪ و ﺗﻤﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
) (Concerto of perfectionﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 2اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
1

 اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ )ﻋﻠﻮي( ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط،1 ،2006ص .86
-2
ﻳﻨﻈﺮhttp://douweosinga.com/projects/visualpoetry :

http://www.gardendigest.com/concrete/
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و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد و دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺜﻔﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮل )ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ( "و ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة أﺻﺒﺢ ذا دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﻘﺼﻴﺪة ،إﻟﻰ ﺻﻮر ،ﺑﺤﻴﺚ
1
ﺗﻤﻜﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ،ورؤﻳﺘﻪ ،و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ"
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻬﻮرﻩ و ﺗﺠﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ .أﻣﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻠﻴﺎ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺠﻌﻠﻪ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ"اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،و ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺣﻈﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮع و
اﻟﺮواج ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻷدب ،و ﺗﺬوﻗﻲ اﻟﺸﻌﺮ". 2

 -1اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻃﻤﺔ( ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط ،2006 ،1ص
.91 -90
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .91
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ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ( ﺑﺪل )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺼﺮي( ﻣﺆآﺪة ﻋﻠﻰ
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت و ﻋﺪم ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ٭ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻦ هﺆﻻء )أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺎﻧﻮﺗﻲ( ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )اﻟﺤﺮآﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ( ،ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ ﻧﺎﻗﺪ ﻣﺜﻞ )ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺪﻳﺪي(
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺼﺮي إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻲ( اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺼﺮي
و أزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ..." :و ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺒﺼﺮي( ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﻮر و رﺳﻮم ،أو
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺎ ،و ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ( ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ هﻨﺪﺳﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ". 1
ﺗﺠﻨﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ و إن آﺎن آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺒﻪ
ﻣﺮﻓﻮض ﻟﻠﺘﻜﻠﻒ و اﻟﺘﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪهﺎ
اﻟﺤﺲ اﻟﺸﻌﺮي و اﻟﻔﻨﻲ "ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻌﻨﺖ و ﻳﻠﻮي ﻋﻨﻖ ﻧﺼﻪ آﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺮﺟﻪ ،أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،أو
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺮأﻩ وﻓﻘﻬﺎ " 2و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻟﺘﺘﻮﺳﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أو ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ و ﺣﻀﻮرﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ.

٭ ﻳﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪاوي هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﻴﻦ و اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة )اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻴﺔ( و هﻲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻤﻜﺎن و ﺗﺠﺴﻴﻢ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ و اﻟﻐﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺆآﺪا ﺑﺄن ﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت و ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ إﻟﻰ
ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺮﺁوﻳﺔ ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﺸﻜﻠﻴﺔ ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻴﺔ ،اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ،اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ و اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
-1
اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻃﻤﺔ( ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ص  92أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.al-:
jazirah.com/as/culture/19042004/fadaat21/htm

 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .92

135

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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و ﻻ ﺗﻌﺜﺮ )ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ( ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ
اﻟﺸﻌﺮي إﻻ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ -آﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ -أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻪ و هﺬا ﻧﺼﻪ "و ﻳﻤﻜﻦ
اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوح ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ إن )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ( هﻮ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ،
ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ) ،اﻟﺪاﺋﺮة ،اﻟﻤﺮﺑﻊ،
اﻟﻤﺜﻠﺚ ،(..و ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺎر" 1ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ )اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ( ﻻ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻴﺎ ،ﺑﻞ
ﻳﻜﻮن داﺋﺮﻳﺎ أو ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ أو ﻣﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺠﺮة أو ﻣﺮﺑﻊ.
و ﻗﺪ اﻧﺒﺮ ﺷﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻋﺒﺮ آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة
ﺑﻌﺪ إدراآﻬﻢ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺨﻄﻴﺔ و اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﺺ
ووﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ،و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل )ﺧﺮﻓﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ( ﺿﻤﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل )اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ(" :ﺗﺄﺧﺬ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص دﻻﻻت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﻄﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺼﻮص ووﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﻠﻨﺺ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮك اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻊ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ،و ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ،و ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎن
أﺧﺮى ،ﺑﺈﺷﺮاك ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﻗﺪ ﺑﺪا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ و ﻣﻘﺪرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
2
ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻟﻠﻘﺮاء ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ"
و ﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ
دواوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ )ﻣﻠﺼﻘﺎت( )ﻟﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ( ،دﻳﻮان )اﻟﻈﻤﺄ اﻟﻌﺎﺗﻲ(
)ﻟﻌﺎﻣﺮ ﺷﺎرف( ،دﻳﻮان )أوﺟﺎع ﺻﻔﺼﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻹﻋﺼﺎر( و دﻳﻮان
)ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ( ) ﻟﻠﺨﻀﺮ ﺷﻮدار( .و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﺜﻞ ﺑﻨﺺ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ
"إﻧﺠﺎب":
 -1اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻃﻤﺔ( ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ص.92
 -2ﺧﺮﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ( ،اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
"اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ" ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺁداﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  17 / 15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،2008 ،ص. 542
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ﻳﺴﺮد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﺸﻬﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺑﻤﺸﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﺒﺼﺮي أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﻨﺺ ﻟﻜﻨﻪ هﻮ و ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ أﺧﺮى .و ﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻗﺼﻴﺮا ﻣﻜﺜﻔﺎ
ﺑﺪﻻﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و رﺑﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي دار ﻓﻲ ذهﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎورﻳﻦ
أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺴﺠﻠﻪ ﺑﺼﺮﻳﺎ.
1
آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻤﺜﻞ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ )اﻟﺨﻀﺮ ﺷﻮدار(
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.

 -1ﺷﻮدار )اﻟﺨﻀﺮ( ،ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ آﺘﺎب اﻟﻨﺪى ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ،ط ،2000 ،1ص .58
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ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪال اﻟﺨﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ دواﻟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ إذ اﺧﺘﺎر
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ آﻮرات( "أن ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻤﻪ اﻣﺘﺪادا
ﻟﻴﺪﻩ و اﻟﺤﺒﺮ اﻣﺘﺪادا ﻟﺪﻣﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮر ﺟﺴﺪﻩ" 1و ﻓﻲ هﺬا إﻟﻐﺎء
ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ اﻟﻄﺒﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ و ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﻮﺳﻴﻂ
ﻟﻴﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺒﻀﻪ و ﺣﺮآﺔ ﺟﺴﺪﻩ أﻣﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ
)أﺣﻤﺪ ﺑﺒﻠﺪاوي( " ...ﺣﻴﻨﻤﺎ أآﺘﺐ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺨﻂ ﻳﺪي ،ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﻧﻘﻞ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﺒﻀﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة و أدﻋﻮ ﻋﻴﻨﻴﻪ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺤﺮآﺔ ﺟﺴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق .ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺪاد اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻌﺶ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎض ،آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻌﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻢ ،و ﻳﻐﺪو ﻟﻠﻨﺺ
إﻳﻘﺎع ﺁﺧﺮ ﻳﺪرك ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺪرك ﺑﺎﻷذن2"...
ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻔﺰ ﻹﻋﺎدة آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪال اﻟﺨﻄﻲ .و ﻓﻲ هﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ )إﻳﺰر (Iser٭
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ )ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺧﻴﺎل اﻟﻘﺎرئ و ﺗﺄآﻴﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ(
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻚ رﻣﻮز و ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ اﻟﺒﺼﺮي ،و
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷوﺟﻪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﻴﻪ.
و ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻼ و هﻮ
ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ،ﺑﺨﻄﺎط اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ( إذ
ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن رﺳﻮم اﻟﻔﻨﺎن )ﻣﻌﺎﺷﻮ ﻗﺮور( ﺗﺮاﻓﻖ آﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎﻋﺮ:

 -1آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ( ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،2000 ،
ص.195
 -2ﺑﺒﻠﺪاوي )أﺣﻤﺪ( ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ص  ،26ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﮔري ،اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص
.226
٭ﻳﻨﻈﺮIser (Wolfgan), théorie de l’effet esthétique, ed Mardaga,edi2,1997. :
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"و ﻗﺪ ﺗﻜﺮر إﺷﺮاك اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ ﺑﺨﻄﻪ ،ﻣﻊ رﻳﺸﺔ ﻣﻌﺎﺷﻮ
ﻗﺮور ،ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮرة ،ﻧﺺ
"ﺁﻩ ﻳﺎ وﻃﻦ اﻷوﻃﺎن" اﻟﺬي ﺟﺎء داﺧﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻧﺺ
اﻟﻤﺤﻨﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮﻃﻦ آﻠﻪ ،و ﻟﺬا ﺟﺎء ﻟﻐﺔ و آﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ
1
هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ،و ﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮل"
2
هﺬا ﻧﺺ )ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ( ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ )أوﺟﺎع ﺻﻔﺼﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻹﻋﺼﺎر(

ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻔﺮد ﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻀﺎء ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻳﻌﺎدل ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،و ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻧﺼﺐ إﻃﺎرﻳﻦ دﻻﻟﻴﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻼن
ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺸﻌﺮ وﺧﻄﻮﻃﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻟﻢ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم اﻻﻧﺸﻄﺎر اﻟﺬي ﻳﻜﺎﺑﺪﻩ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،إذ ﺗﻀﻤﻦ هﺬا
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺎﻟﻴﻐﺮاﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹهﺪاء اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮ
اﻟﻘﺼﻴﺪة هﺬا ﻧﺼﻪ:

 -1ﺧﺮﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ( ،اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ.547 ،
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .547
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وردت هﺬﻩ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻟﺘﻌﻤﻖ دﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي إﻧﻪ اﻟﻮﻃﻦ ،إﻧﻬﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،إﻧﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻹرادة اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮر ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻮاﺷﺠﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ
ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ و إﻧﻤﺎ هﻮ "إﺷﺮاك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺪع ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻪ ،و
إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺺ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺠﺪد و اﻟﺘﻌﺪد و ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻓﻲ ذاآﺮة اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻴﺰﻩ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،و اﻟﻔﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ آﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﺪا
ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﻘﺎرئ و اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻨﺤﻦ هﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺘﻠﻖ ﻟﺠﻤﻬﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ،اﻟﺮﺳﺎم ،اﻟﺨﻄﺎط ،ﻗﺎرئ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻗﺎرئ اﻟﺼﻮرة ،ﻗﺎرئ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ،اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ
1
ﺑﻌﺪ"
 -5اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
ﻧﺘﺠﺖ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺎد و اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ آﻮﻧﻬﺎ أول
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺠﺮت اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻨﻴﺲ( )ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ( ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺖ
اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﻀﺎء ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي .و ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﺮﻳﺎ و آﺬا ﻧﺴﻘﻴﺎ و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إهﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻴﺲ" :و ﻟﻠﻤﻜﺎن
أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻟﻘﺎء إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺺ
 -1ﺧﺮﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ( ،اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،ص .548
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ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺎﻻ زﻣﻨﻴﺎ ﻓﻘﻂ ،و ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺮآﻴﺒﻪ
ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء ،و ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ دواوﻳﻨﻬﻢ أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إدراآﻬﺎ ﺑﺤﺴﻬﻢ اﻟﻔﻨﻲ".1
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺄﺧﺬ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺮا
ﻷهﻤﻴﺘﻪ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ إﺑﺮاز هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
و ﻣﺪى إدراك اﻟﺸﻌﺮاء ﻷهﻤﻴﺘﻪ و اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻷﺟﺰاء اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل ﺑﺼﺮﻳﺔ.
 ﻇﻬﻮر اﻟﻤﻮﺷﺢ اﻟﺬي ورد ﻟﻴﻤﻸ ﻓﺮاﻏﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﻨﺎء و
اﻹﻧﺸﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة "ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻟﻸﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮآﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت هﻲ اﻷﻗﻔﺎل و
اﻷﺑﻴﺎت ،و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﻮﺷﺢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﻂ ،و ﻟﻜﻨﻪ آﺎن ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ" .2و
ﻓﻲ ﺿﻮء هﺬا ﻳﺒﺮز ﻟﻨﺎ)اﻟﻤﺎﮔري( ﺻﻮرة اﻟﻤﻮﺷﺢ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺒﺼﺮي
ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج:3

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص.99
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.99
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ( :اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ،ص .152
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ﻳﺤﻴﻞ هﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺷﺢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ و
اﻟﺘﺮﺻﻴﻊ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ
و اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ،و اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﺘﻴﻢ و اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺒﺪﻳﻊ .و ﺑﻬﺬا ﻳﻌﺪ ﻓﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و ﻗﺪ ﻧﺒﻪ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺳﻄﻤﺒﻮل
ﻧﺎﺻﺮ( ﺣﻴﻦ ﻗﺎل " :ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﺿﻤﻦ
اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ اﻟﺬي أﻓﺮز اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻷوﻟﻰ
ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻨﻔﻠﺘﺎ ﻋﻦ
1
ﻟﺰوﻣﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺷﻄﺮ"
و ﻳﻌﺘﻤﺪ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة( ﻓﻲ ﺷﺮح و إﺑﺮاز ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻮﺷﺢ ﻓﻲ هﻴﺌﺘﻪ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ )اﺑﻦ ﺳﻨﺎء اﻟﻤﻠﻚ( ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )دار اﻟﻄﺮاز ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت( إذ ﻋﺮﻓﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺷﺢ" :هﻮ آﻼم ﻣﻨﻈﻮم ﻋﻠﻰ وزن
ﻣﺨﺼﻮص ،و هﻮ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻓﻲ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻗﻔﺎل ،و ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺎم ،و ﻓﻲ
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﻔﺎل و ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻴﺎت ،و ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻮﺷﺢ اﻷﻗﺮع ،ﻣﺎ اﺑﺘﺪئ
2
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎت"
ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻮﺻﻒ أن اﻟﻤﻮﺷﺢ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻗﺪ أﺣﺪث
ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺷﻜﻞ
اﻟﺒﻴﺖ إﻟﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻃﻮل اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ آﻤﺎ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻓﻲ و ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ .و ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ أﺿﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺷﺢ و هﻮ )اﻟﺨﺮﺟﺔ( -و هﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ -
"ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺮﺟﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ:

 -1ﻧﺎﺻﺮ )ﺳﻄﻤﺒﻮل( ،ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﻧﻮاع اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،2005 ،ص. 458
 -2اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ( ،ﺟﻤﺮة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ص ،370ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :اﺑﻦ ﺳﻨﺎء اﻟﻤﺎﻟﻚ ،دار اﻟﻄﺮاز ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت.
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ﻗﺎل اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺘﻄﻴﻠﻲ )اﻟﺨﺮﺟﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ(:
ش آـــﺎن دهـــﺎﻧﻲ
و ْ
وش آـــﺎن دﻋــــﺎﻧﻲ

ن ﺑـﻼﻧﻲ
ش آﺎ ْ
...ﻳـﺎ ﻗﻮ ْم و ْ
1
ل ﺣﺒﻴــﻲ ﺛـﺎﻧﻲ !!!"
ﻧﺒـ ّﺪ ْ

ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻲ أﻧﺘﺞ هﻴﺌﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ أدى ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ
)ﺳﻄﻤﺒﻮل ﻧﺎﺻﺮ( إﻟﻰ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت
هﻴﺌﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻔﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ..." :ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﻨﺎ أن
ﻧﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮﺷﺢ و ﻟﻬﺎ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
أوﺻﺎل اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺮاﺻﻔﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻳﺮد ذآﺮهﺎ ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻐﺼﻴﻦ )ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷﺷﻄﺎر( أو اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻗﻔﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪاد
اﻷﺳﺎﻣﻲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﻤﱠﻄﺎت ،و اﻟﻤﺨﻤﱠﺴﺎت ،و
اﻟﻤﻠﻌﺒﺎت )اﻟﻤﻠﻌﺒﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﺎﺋﻊ( و ﻏﻴﺮﻩا" 2و ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ هﺬﻩ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ -آﻤﺎ وﺳﻤﻬﺎ ﺳﻄﻤﺒﻮل ﻧﺎﺻﺮ -ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﻌﺮ
3
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻤﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ و هﻴﺌﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ
و ﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت
ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮروث اﻟﻨﺜﺮي ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺤﻮ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و
اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت و اﻟﻌﻘﻮد و اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻬﺪى اﻟﺨﻄﺎﻃﻮن إﻟﻰ أﻗﺪار اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
ﺑﻴﻦ ﺳﻮاد اﻟﺨﻂ و ﺑﻴﺎض اﻟﻔﻀﺎء .
و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ )ﺑﻨﻴﺲ( ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل
ﺑﺄن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ ،ﻣﺼﺪر ﺗﺮاﺛﻲ و ﻣﺼﺪر
أوروﺑﻲ ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ
 -1اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ(  ،ﺟﻤﺮة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ص .372
 -2ﻧﺎﺻﺮ )ﺳﻄﻤﺒﻮل(  ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮاءة ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺼﺮي ،ﻣﻨﺸﻮرات
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت
و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ،2004 ،1ص.67- 66
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.67

إدراك اﻟﺸﻌﺮاء اﻷوروﺑﻴﻮن ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺷﻌﺮهﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪ ﻓﻲ
) (Un coup de dés jamais n’abolira le hasard٭  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻄﺒﺎﻋﻲ ﻓﻘﻂ و اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﻋﺎم ) (1897إذ ﺗﻌﺪ ﻗﺼﻴﺪة
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ﺿﺮﺑﺔ ﻧﺮد أو ﻗﺼﻴﺪة راﺷﻘﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻄﻔﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻠﻔﻈﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﻌﻮد
ﺻﻠﺘﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أ ّ
ﺑﺼﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺑﻨﻴﺔ
ﻟﺪى ﺷﻌﺮاء اﻟﺮواد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،إذ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ذﻟﻚ
اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺒﺼﺮي ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻼﻣﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎآﻞ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺼﻮرة أو
اﻟﻬﻴﺌﺔ و هﻨﺎ ﺗﺘﻌ ّﺪى اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻞ
اﻟﻨﺴﻘﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ "ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮرة آﺨﻄﺎب آﻞ اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ
اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ و ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت و اﻟﻘﺮاءات و اﻟﺘﺄوﻳﻼت
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ...إن ﻗﺮاءة و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ )ﻟﻠﺼﻮرة( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻤﺪﻧﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻻت و اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ .إن ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن
ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت ﻋﻤﻮدﻳﺔ و أﻓﻘﻴﺔ و داﺋﺮﻳﺔ ...اﻟﺦ .و
ﻄﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺿﻤﻦ هﺬا اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻤﺔ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺧ ّ
اﻟﺼﻮرة و هﻨﺎ ﻳﻘﺘﺮح )ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت( ﻗﺮاءة ﺧﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة إذ
1
ﻳﺆآﺪون أﻧﻪ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮرة"

٭ -هﺬﻩ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ )ﺿﺮﺑﺔ اﻟﻨﺮد ﻻ ﺗﻘﻬﺮ أﺑﺪا ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺤﻆ(-ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻮن ﻓﻮﻧﺘﻴﻦ .-و ﻗﺪ آﺘﺐ ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻗﺼﻴﺪة ﻧﺜﺮ و ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة إذ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﻮرة
و ﺛﻮرﺗﻪ هﺬﻩ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻢ ،ﻧﺜﺮ ﻏﻴﺮ أن آﻞ ﻣﺎ آﺘﺒﻪ
ﺷﻌﺮﻳﺔ،
ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪ ،و ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ رﺳﺎﺋﻠﻪ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن أﺷﺒﻪ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻧﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ و ﺗﺮآﻴﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي ...إذ أن اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ ﺗﺘﻮﺛﺐ ﺻﻮب اﻟﻤﻘﺪّس و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻈﻞ
ﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻤﻞ
اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻄﻮي دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺄوﻟﻬﺎ اﻟﺴﻬﻞ أو ﻳﻄﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ أو اﻟﻤﺴ ﱡ
اﻟﻐﻔﻞ.
 -1ﻏﺮاﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻜﺮ و ﻧﻘﺪ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ع،13
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،1988ص.130 -129
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ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻀﺎء ﻧﺼﻪ اﻟﺒﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي
اﻟﻤﺤﺪث وﻓﻖ إﻳﻘﺎع اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮزون و ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ هﺬا وﻓﻖ ﻣﺎ
أﺳﻤﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ )إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ( ﺑـ" :اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺒﺎرع ﺑﻴﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﺺ -
اﻟﻘﺼﻴﺪة ،و إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ" 1و ﺗﻠﻚ هﻲ ﻣﻴﺰة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻟﺒﺼﺮي
"ﺷﻲء ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ و اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ،و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻟﻤﻘﺮوءة" .2و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺸﻜﻞ و ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺄﺣﺮف آﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ و أﺧﺮى ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.3
آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻨﻴﺲ( إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ )راﻣﺒﻮ( ﺣﻴﻦ ﻗﺎل "أﻳﺎ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻻ ﺗﺼﻨﻌﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ أﻏﺮﺳﻬﺎ آﺎﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎض
ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق".4
و إﺛﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻘﺐ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ،
ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ إﺳﻬﺎم اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ هﺬﻩ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻧﺬآﺮ ﻣﻦ هﺆﻻء )اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ() ،اﻟﺨﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ() ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ( ﺣﻴﺚ وردت ﻧﺼﻮص هﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء -وﻓﻖ ﻃﺮح ﺑﻨﻴﺲ-
ﺗﻌﻴﺶ ﺻﺮاﻋﺎ ﺣﺎدا ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻂ و اﻟﻔﺮاغ أي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮاد و اﻟﺒﻴﺎض و هﻮ
ﺻﺮاع "رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺑﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،و هﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻷن اﻟﻘﺪﻣﺎء آﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺣﺪود اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ ،ﻓﻴﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ داﺧﻞ

 -1ﻋﻠﻲ )إﺑﺮاهﻴﻢ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ووﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ اﻟﺸﻌﺮي ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ،
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و ﺁداﺑﻬﺎ ، 2008 ،ص.55
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.55
 -3ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.56
 -4ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص .100
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إﻃﺎر ﻣﻘﻔﻞ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺨﻄﻮط )اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد(
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺮاغ )اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ( و هﺬا اﻟﺼﺮاع
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن إﻻ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﺮاع
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ".1
ﺗﺒﺮز هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﻋﺮوﺿﻴﺔ و ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ ،آﻤﺎ أن ﻃﻮل و ﻗﺼﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴﺲ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﻴﻦ ﻓﺘﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻟﻌﺒﺔ اﻷﺑﻴﺾ و اﻷﺳﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻮﺟﻪ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ و ﺧﻄﻮﻃﻴﺔ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ "ﻓﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻘﻄﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ
و ﻣﺮآﺰة هﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ آﻮة ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ،ﺳﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺋﻴﺎ أو ﻻ ﻣﺮﺋﻴﺎ".2
و ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻤﺎ ﻳﺼﻄﻔﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﺑﻨﻴﺲ( ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﻲ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة و ﻣﻨﻬﺎ هﺬا اﻷﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ )اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ( ﻳﻘﻮل:
.
َو آﻞ ﻣﻠﺔ ﺳﺤﺎﺑﺔ
و هﺬﻩ اﻟﺸﻮارع اﻟﻮﺛﺎﺑﺔ.
ﺢ ﺟﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎء.
َو اﻣﺴ ْ
أﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﻧﻤﻮذج )اﻟﺨﻤﺎر اﻟﻜﻨﻮﻧﻲ( ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺤﺮآﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻳﻘﻮل:
ن
ﻳﺪﺧ ُﻞ اﻟﺰاﺋﻔﻮ ْ
ن
ج اﻟﺴﺎرﻗﻮ ْ
ﻳﺨﺮ ُ
ن
ﻳﻨﺰل اﻟﻜﺎذﺑﻮ ْ
ن
ﻳﺼﻌﺪ اﻟﺨﺎدﻋﻮ ْ
 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص.103
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .103

ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮذج )اﻟﺴﺮﻏﻴﻨﻲ( اﻟﺬي ﻳﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺮآﻴﺔ:
اﻟﻐﻴ ُﻢ و اﻟﻤﻄ ْﺮ
ﻈ ُﻞ و اﻟﻨ َﺪى
و اﻟ ّ
1
ب
و آ ُﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠ ُﻪ اﻟﺴﺤﺎ ْ
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج أن اﻟﺒﻴﺎض هﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاد ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻄﺮ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎض "ﺗﺤﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﻪ وﻋﻴﻚ و ﻻ وﻋﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺮى اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺘﻲ رأت و اﺧﺘﺎرت ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻌﻴﻨﻚ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ﻟﻘﻄﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ و ﻣﺮآﺰة هﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ آﻮة ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ،ﺳﻮاء أآﺎن هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺋﻴﺎ أو ﻻ
ﻣﺮﺋﻴﺎ".2
و ﻋﺒﺮ هﺬا اﻷﺧﺬ ﻳﺪل ﺣﺎل هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄن هﺆﻻء
و ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻋﻴﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺟﺪﻟﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺮاء
و اﻟﺴﻮاد ﻓﺎﺗﺨﺬوا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎض ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎص
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪاﻓﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻴﺾ
ﺑﻬﻢ ،و هﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺆآﺪون اﻧﻔﻼﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي
ﻟﻴﻠﻘﻮا ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻣﺘﺎهﺔ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ
و اﻟﻨﺜﺮ إﻻ أن هﺬا اﻟﻘﺎرئ -وﻓﻖ ﺑﻨﻴﺲ -ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻔﻄﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﺎهﺔ
و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻹﻳﻘﺎع .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻮة اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎض و اﻟﺴﻮاد ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﻨﺺ ﺷﻌﺮي ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻴﺰ و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ )ﺑﻨﻴﺲ( إﻟﻰ أﻧﻪ:

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ ( ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ص .104-103
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .103
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"آﺜﻴﺮا ﻣﺎ آﺒﺘﻨﺎ ﻋﺸﻘﻨﺎ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ... ،ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺤﻮ هﺬا اﻟﻌﺸﻖ ،ﺗﻨﻮﻳﻤﻪ،
ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺣﺪة اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ...آﺎن اﻟﻤﺸﺮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺪر
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،اﻟﺼﻮاب ،اﻟﺨﻄﺄ ،و ﻣﻊ ﺻﺪور"اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺮﻳﺢ" و"دﻳﻮان
اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺨﻄﻴﺒﻲ اﻧﻔﺠﺮت اﻟﻌﻴﻦ و ﺗﺎهﺖ اﻟﻴﺪ ،آﺎن
اﻟﺠﺴﺪ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻋﻠﻰ ذهﻮﻟﻪ ،ﺁﺛﺎرﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻣﻨﺎهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺒﺎﻏﺘﻨﺎ و
ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ ﻣﻮارﺑﺔ ،و ﻟﻢ ﻧﺪرك أن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﻨﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻤﺮآﺰ".1
ﺗﻨﻔﺠﺮ ذات ﺑﻨﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻜﺮهﺎ آﻔﻌﻞ آﺘﺎﺑﺔ و آﺘﺪاﺧﻞ ﻧﺼﻲ و ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻔﺴﻪ آﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﺤﻮل
ﺟﺪﻳﺪ رﻓﻊ راﻳﺘﻪ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻟﺬي ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻘﻮط و
اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،و ﻣﻦ ﺛﻢ
و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻻ أن اﻟﺼﺮاع ﺑﻘﻲ ﻳﺆدي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ "و
اﻟﺼﺮاع ﻋﻤﻴﻖ ﺣﻮل ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ و هﺬا ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ أزﻣﺔ
اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻬﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ".2
ن اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻌﺮي ﻋﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ هﻮ ﻣﺎ ﻧﻜﺎﺑﺪ ﻓﻌﻞ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ
إّ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻋﺒﺮ وﻗﻊ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺮي ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن و هﻮ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

 -1ﻣﻨﺼﺮ )ﻧﺒﻴﻞ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮازي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص  ،242ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﺑﻨﻴﺲ ،ﺑﻴﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
ص.85
 -2اﻟﻤﺎآﺮي )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص .219
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و ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذت ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎم )ﺑﻨﻴﺲ( اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ
أﻟﻐﻴﺖ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎم ﻧﻘﺎد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
و اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد وﻓﻖ ﻣﺎ ﻃﺮح اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻨﺼﺮ( إﻟﻰ "هﺬا اﻹﻟﻐﺎء
ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﺎدام ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ و اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و ﺑﻌﺾ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ و ﺣﺘﻰ اﻷﺳﻴﻮﻳﻴﻦ )اﻟﻴﺎﺑﺎن و اﻟﺼﻴﻦ( ،ﻗﺪ أوﻟﻮا
)اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺨﻄﻲ( ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دﻻﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﺒﺮ ﺑﻼﻏﺔ ﻣﺘﻌﺪدة".1
إن ﻣﻜﻨﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و ﺑﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻮب ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻢ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺒﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮرة أو ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻤﻜﺎن إﻻ ﻣﻊ
ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺧﺘﺮاق اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻼم ،و اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺟﺴﺪا ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ .و ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﺒﺮز ﻃﺮوﺣﺎت ﺑﻨﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
آﻮﻧﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻔﺮﻳﺔ ﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻷﺻﻴﻞ
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ و ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ اﻵﺧﺮ ،و هﺬا ﻻ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ إﺣﺪاث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮل ﺑﻨﻴﺲ" :إن ﻋﻮدة اﻟﻤﻜﺒﻮت ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،هﻮ ﺗﻨﺼﻞ ﻣﻦ آﻞ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻨﺒﺬ
اﻻﻧﻐﻼق ...ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻤﺤﻮ اﻟﻔﺮق .إﻧﻬﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺮﺑﻴﺔ ،إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".2
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺑﻴﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ورد أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻴﺆآﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺬي
ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،آﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﻌﺮاء إﻟﻰ
إﺣﺎﻃﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺨﻄﺎب.

 -1ﻣﻨﺼﺮ )ﻧﺒﻴﻞ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮازي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص  ،241ﻧﻘﻼ ﻣﻦ :ﺑﻨﻴﺲ ﺑﻴﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
ص .83
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .243
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 -6اﻟﺘﺸﻜﻼت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ )اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ( و اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ:

ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ آﻠﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدة و
ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺨﻄﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺒﺮز ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﻄﺒﺎع أوﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻷن اﻟﻌﻴﻦ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
إدراآﻨﺎ ﻷي ﺷﻜﻞ ﺑﺼﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ
آﻮرات( "ﺛﻢ إن اﻟﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ أﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﻮاس و ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﻴﻦ
اﻷﻓﻘﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص )…( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي
أﺿﺤﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ،ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﺳﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮدﻧﺎ رؤﻳﺘﻬﺎ" 1إذ
ﻳﻘﺪم )ﺑﻨﻴﺲ( ﻋﺒﺮ دﻳﻮاﻧﻪ )ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺻﻮﺗﻚ اﻟﻌﻤﻮدي( ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎء ﺑﺼﺮي ﺻﻮري ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺨﻄﻮﻃﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن )ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﻨﻲ وﻳﺪة( ،و ﻗﺪ آﺘﺐ ﺑﻨﻴﺲ ﻗﺼﺎﺋﺪ دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﻴﻦ  1972و .1974
و ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮآﺔ
اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إذ ﻳﻘﺪم ﺑﻨﻴﺲ ﻧﺼﻪ هﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮآﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻸﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ دﻻﻟﺔ ﺗﻔﺎوت أﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻋﺒﺮ آﻞ ﺳﻄﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﺑﺼﺮﻳﺎ" 2و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻄﻮﻃﻴﺔ
أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻻﻟﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،و اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻟﻪ ﺟﺬور
ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ إذ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ( ﺑﺘﺮاﺛﻴﺔ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ
3
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺤﺪث و اﻟﺬي ﻧﻠﺘﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ

 -1آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ( ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ،ص .204
 -2اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص .174
 -3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.65
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و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺬو ،ﻳﺴﺮد )اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ( ﻧﻤﺎذج ﻟﻨﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ )ﻗﺤﻄﺎن اﻟﻤﺪﻓﻌﻲ(
آﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي )اﻟﻐﺒﺎر( اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ هﻴﺌﺔ
ﺳﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺤﺼﺎر ﺗﺠﺴﻴﺪا ﺑﺼﺮﻳﺎ . 1و ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ هﺬﻩ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻨﻴﺲ )ﺷﻌﺮﻳﺔ( اﻟﺘﻲ وردت ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ
ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي:2

إذا ﻣﺎ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد هﺎ هﻨﺎ ﻧﻠﻔﻴﻪ ﻳﺤﺮك ﺑﺼﺮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺻﻮب رﺳﻢ
ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﻳﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻮﻳﺔ .و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺰود ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﻋﻴﺔ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي و
ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ "اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﻄﻴﺔ ) (Graphèmesﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺾ ،و
هﻮ ﺧﺮق ﻟﻠﺴﻨﻦ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ".3

 -1اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.68-67
 -2ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ج ،1دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،2002 ،1ص.243
 -3آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ(  ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ،ص .204
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و ﻳﺴﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﺨﺮق و اﻟﺘﺠﺎوز و اﻻﻧﻔﻼت ﻟﻸﺳﻨﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ هﺬﻩ
اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻤﺘﻤﻮﺟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﺎﻟﻲ:1

و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻼت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﻗﺼﻴﺪة )وردة
2
اﻟﻮﻗﺖ( اﺗﺠﺎهﺎ داﺋﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ:

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ص .245
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .266
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ﻳﺆدي اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺒﺼﺮي:
ت
ﻄﺮﻗﺎ ْ
آ ﱡﻞ اﻟ ﱡ
ﻣﺴﺘ ْﻘﺒﻠﻨﺎ
ﺣﻮاﺟﺰ
ﺳﺠﻨﺎء ﻳﻄّﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣ ْﻨﻔﻰ ﺑﻀﻔﺎف ﻻ ﻣ ْﻮج ﻟﻬﺎ
ﺧﻮﻓﺎ ﺗﺘﻨﺎ ْﻗﻠﻪ اﻟﻤﺮﺁة
ﻟﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ هﻴﺌﺔ ﻋﻼﻣﺔ
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﻒ ،إذ أﺳﻘﻂ )ﺑﻨﻴﺲ( ﻣﺎ أدﺗﻪ ذاآﺮﺗﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺮوري "و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ :ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ،
و ﻗﺪ ﺟﺴﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪا
ﺑﺼﺮﻳﺎ" 1إن اﻟﺘﺠﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺮﺳﻢ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺪﻻﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻃﺎرﻳﻦ دﻻﻟﻴﻴﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﺮﺋﻲ و اﻵﺧﺮ ﻣﻘﺮوء
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺸﻢ اﻟﻤﺤﺐ رﺳﻢ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ
2
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻮﺛﻮﻗﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ و إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﺪﻻﻟﺔ"
وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮزع -وﻓﻖ اﻟﻤﺎﮔري -ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺎت
و ﺗﺸﻤﻞ )اﻟﺨﻂ-ﺣﺮآﺔ اﻷﺳﻄﺮ-اﻟﺒﻴﺎض و
ﺗﺨﺺ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ
اﻟﺴﻮاد( ،و ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺼﻮري و ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
)ﺷﻜﻞ ﺑﺼﺮي ﻣﺘﻤﻮج ،ﺷﻜﻞ داﺋﺮي ،ﻣﺜﻠﺚ( ﻟﻴﺒﺮز اﻟﺨﻂ آﻌﻨﺼﺮ ﻣﺸﺎرك
ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻔﻮاﺻﻞ و اﻟﻨﻘﺎط و اﻟﻔﺮاﻏﺎت
و اﻹﺷﺎرات ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ هﻨﺪﺳﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ.

 -1اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص.69
 -2آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ( ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ،ص .206
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .73
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و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻘﺼﻴﺪة )ﻗﺘﻠﻮﻩ( ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ 1اﻟﺬي
ﻳﺘﺒﺪى ﻟﺮأي اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮآﺎ ﻋﺒﺮ اﻧﺤﻨﺎءات أﺳﻄﺮﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻋﺒﺮ
ﻣﺎ ﻳﺘﺄوﻟﻪ اﻟﺒﺼﺮ:

و إذا ﻣﺎ ﺳﻌﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺴﻂ رﺳﻢ هﺬا اﻟﻨﺺ إﻟﻰ آﺘﺎﺑﺘﻪ اﻷﺻﻞ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ "ﻓﺎﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي آﺘﺐ ﺑﻪ ،ﻳﺘﻨﺎﺳﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ
ﻧﻬﺎﻳﺔ .و آﻞ ﺗﺠﺎور ﻟﻸﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎورات اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ" 2هﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وردت ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ
ﻣﺘﺮﻳﺔ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ أﺳﻨﻦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت ﻟﻠﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻋﻠﻰ هﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ )ﺷﺮﺑﻞ داﻏﺮ( ﻣﺆآﺪا أﻧﻪ ﻗﺪ "أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺟﺴﻤﺎ ﻃﺒﺎﻋﻴﺎ،
و ﻟﻪ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻈﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﺳﻮى ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺼﻮر ﻋﻘﻠﻴﺔ ،أو ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺼﻮري ﻣﺴﺒﻖ .هﺬا
ﻣﺎ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ أو اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ
اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ و ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻨﺼﻴﺔ".3

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ص .291
 -2آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ( ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ،ص . 206
 -3داﻏﺮ )ﺷﺮﺑﻞ( ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺼﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،1988 ،ص
.33
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وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺷﻜﺎﻻ ﺑﺼﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺑﻌﺪا ﻋﻼﻣﻴﺎ و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻤﻘﻄﻊ ﺷﻌﺮي ﺁﺧﺮ ﻟﺒﻨﻴﺲ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ
1
ﻗﺼﻴﺪة )ذات ﺻﺒﺎح(

وردت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺼﺮي ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ هﺮﻣﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ ،اﻟﻤﻮزع ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻬﺮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ أو ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ
أﻧﺠﺰت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج
)ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺒﺢ( .أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺮآﺔ اﻷﺳﻄﺮ ﻓﻘﺪ وردت ﻣﺘﻤﻮﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺬو
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪ ﺗﻌ ّﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪل ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮرة "ﻷن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻘﺮوء ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﺿﻌﺎ ﻣﺤﺪدا ،و هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺟﺴﺪ اﻟﻘﺎرئ و
ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ".2

 -1ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ص .281
 -2اﻟﻤﺎﮔري )ﻣﺤﻤﺪ( ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.302
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و اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻟﻪ دورا ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺺ و ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ "آﻤﺎ أن ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪهﺎ ،و هﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أو
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ و ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺺ واﺣﺪ
هﻮ ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ" 1ﻷن ﺣﺮآﺔ اﻷﺳﻄﺮ و اﺗﺠﺎهﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ دﻻﻟﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ
اﻷﺳﻄﺮ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻤﻮ و اﻟﺸﻤﻮخ ،أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ
اﻷﺳﻄﺮ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﻜﺴﺎر و اﻹﺣﺒﺎط .و هﻜﺬا ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻧﻘﺮأ ﺣﺮآﺔ اﻷﺳﻄﺮ آﺄﻳﻘﻮن ﺑﺼﺮي ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة
وﻓﻖ ﺣﺮآﺔ اﻷﺳﻄﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺗﺠﺎهﺎﺗﻬﺎ.

 -1اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻃﻤﺔ ( ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ص.95
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اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻹﺗﺒﺎع و ﻓﺮادة اﻹﺑﺪاع

 -1ﺣﻔﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪاﺛﻲ:
 -1-1ﺣﻠﻘﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:

ﻳﻤﺜﻞ )اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ( ﺣﻠﻘﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ وﺻﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻵن
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن وﺣﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓﺎﺳﺘﻘﻠﺖ
ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،ﻋﻜﺲ راﻓﺪﻩ اﻟﻄﻮﻟﻲ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﺘﺞ ﺣﻀﻮرا ﺑﻄﻮﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و ﻟﻌﻞ
اﻷﻣﺮ ﻳﺆول اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﻬﺠﻪ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺳﻠﻴﻞ أﺳﺮة دﻳﻨﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ و ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
و رﺳﺎﻟﺘﻪ )ذآﺮى اﻟﻌﺎﻗﻞ و ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎﻓﻞ( هﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ
)اﻟﻤﻮاﻗﻒ(
اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﺑﻬﺎ )اﻟﻘﻴﻄﻨﺔ( ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ  1807و اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮا ﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﺸﻴﺦ )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ( إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟﺪﻩ اﻟﺸﻴﺦ )ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ(.
ن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻻ ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﻢ
إّ
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻪ ذﻟﻚ أن ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﺆﺳﺲ إﺣﻴﺎء ﺷﻌﺮﻳﺎ و ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻤﻜﻨﺔ
اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي( ،آﻤﺎ
أن ﺑﻼﻏﺔ ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﺗﺨﻮم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي آﺎﻟﺬي
ﻧﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ )اﻟﺠﻮاهﺮي( .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺎرس آﺎن ﻳﻌﺎﻳﺶ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ و ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرة ﻏﺮﺑﻴﺔ واﻓﺪة ﺗﻤﺎرس
ﻓﻌﻞ اﻟﻐﺰ ،و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺸﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻢ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ آﻲ ﻳﻨﺘﺞ
اﻵﺧﺮ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﻊ ﺷﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ داﺋﺮة واهﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ إذ إن ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎآﻴﺎ ﻟﺸﻌﺮ
)ﻋﻨﺘﺮة( و )اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ( و هﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ وﻓﻖ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر:
ﺗﺨﺎﻟﻴﻨﻬ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
س
ﻲ ﻳﻮ َم اﻟﻄﻌﺎن ﻓــﻮار ُ
و ﺑﻲ َﺗﺘﻘـ ْ
أﻗﻮل
ح ﺗﺤﻤﺤﻤﺎ
ﺖ ﺧﻴﻠﻲ اﻟﺠﺮا ُ
إذا ﻣﺎ اﺷﺘﻜ ْ
أﻣﺜﺎل أﺷﺒﺎل
ﻟﻬﺎ ﺻﺒﺮا آﺼﺒﺮي و إﺟﻤﺎﻟﻲ
و أﺑﺬ ُل ﻓﻲ اﻟ ّﺮوع ﻧﻔﺴـﺎ آﺮﻳﻤــﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ أﻏﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﻐـﺎﻟﻲ
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ﺲ ﺗﻌﻠﻤﻲ
ﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ ْ
و ﻋﻨﻲ ﺳﻠﻲ ﺟﻴ َ
1
ﻋﺴـــﺎﻟﻲ

ن ﻣﻨﺎﻳﺎه ْﻢ ﺑﺴﻴﻔﻲ و
ﺑﺄ ﱠ

هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ إﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ .و ﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻋﻨﺘﺮة اﻟﻌﺒﺴﻲ( ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺸﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
و رؤاﻩ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ )اﻟﺒﺎرودي( ،و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﺷﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﻏﺘﻪ ﻣﻦ رؤى ،ذﻟﻚ ﻷن
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ زﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ أهﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻩ ،آﻤﺎ أﻧﻪ
إﺛﺒﺎت ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ و إﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻟﻬﻮﻳﺔ و ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻮﺟﻮد.
و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل هﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺷﻌﺮي
ﻋﺮﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ؟ أم أﻧﻪ آﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﺬآﺮ وﺣﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓﺎﺳﺘﻘﻠﺖ
ﺑﺬاﺗﻬﺎ؟.
ﺗﺮد اﻹﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﻗﺪ و اﻟﺒﺎﺣﺚ )ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة( اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
اﻷﻣﻴﺮ راﺋﺪا ﻣﻦ رواد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،هﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي آﺎن ﻣﻘﻠﺪا
و ﺗﻘﻔﻰ ﻣﺴﻠﻚ ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻧﺤﻮ:
ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
)اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ( و )ﻋﻨﺘﺮﻩ( و )اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( ﻓﻲ ﻓﺨﺮﻩ و وﺻﻔﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋ ّﺪﻩ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﻳﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ و أﺣﺪ روادﻩ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ
" ...ﺑﺄﻧﻪ آﺎن إﺣﻴﺎﺋﻴﺎ ﻟﺮوح و ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و آﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻟﻮاﻗﻌﻪ
و ﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻠﻬﻞ و ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي و ﻓﻴﻤﺎ واآﺐ
ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﻒ دﻗﻴﻖ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﻟﻢ ﺑﻪ هﻮ و ﺑﺄﻣﺘﻪ و وﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻦ
و ﻓﺠﺎﺋﻊ" 2و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ:

 -1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﺰاﺋﺮي )اﻷﻣﻴﺮ( ،ﺟﻤﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ دﺣّﻮ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﺋﺰة
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد ،اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ،2000 ،ص .38
 -2ﺑﻮﻳﺠﺮة )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷدﻳﺐ ،2007 ،ص
.120
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ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻮار اﻟﺤﻀﺎرات واﻷدﻳﺎن و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻳﻒ و اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ُﻳﺒﺮز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﺗﻔﺘﺢ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر و ﻋﺪم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس و ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ
و آﻮارث و ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻲ أﻓﻨﻰ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎورة
اﻷدﻳﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺴﻼم "و ﺗﺒﺮز دﻻﺋﻞ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة و ﻓﻲ
ﺻﺪق ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬ ّﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻌﻮاﻃﻒ و اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻨﻌﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم
ذآﺮﻩ اﻟﻌﺪو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺒﻪ و ﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ
اﻟﻜﺮاهﻴﺔ و اﻟﺤﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ" 1ﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺎﻋﺮ وردت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ و اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻪ و ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺳﻠﺤﺘﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ و ﻳﻬﻮد هﺬﻩ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮﻳﺔ هﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إرهﺎص أوﻟﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺪاﺛﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺮ.
آﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﻒ و اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ .و ﺑﻤﺠﺮد أن ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "آﺎن واﻋﻴﺎ ﺑﺨﻄﻮرﺗﻬﺎ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ
إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ "اﻟﺘﻴﻤﺔ" ﺛﻮرة اﻟﻔﺴﺎد و ﺑﺬرة
اﻻﻧﻔﺼﺎل] [...ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺄآﺪ ﻟﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ و اﻟﺘﻀﺎد ﺑﻴﻦ اﻷرﻳﺎف و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﻮر اﻟﺮؤﺳﺎء و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ و اﻟﻮزراء ،ﺑﻞ و ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء
و ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ" 2ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن
ﺣﻀﻮر اﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاوة ﻣﻦ ﻋﻴﺐ( اﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺬي وﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻷدﻳﺎن ﻟﻸﻣﻴﺮ ،اﻟﺮﻳﻒ رﻣﺰ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ

 -1ﺑﻮﻳﺠﺮة )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص .115
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .118-117
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و اﻟﺸﻬﺎﻣﺔ و اﻟﻜﺮم و اﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ،و ﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮ
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ .وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺘﺴﺎءل )ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة( :اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أم ﻟﻠﺒﺎرودي؟
ﺗﺘﻀﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪى ﻗﺮاءﺗﻪ
ﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ" :ﺣﻴﻦ ﻧﻜﻮن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم،
ﻗﺪ أﻟﻤﺤﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ارﺗﻜﺎزا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ و اﻹﻗﺮار
ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﺑﻘﺴﻂ واﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺪ
اﻟﺠﺴﻮر ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎرﺑﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ رﻣﺎد اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻓﻞ ﻧﺠﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻢ ،ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ و ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻋﻨﺪ
اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ اﻣﺘﻼآﻪ اﻟﺠﺮأة و اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﻋﻞ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
1
و ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ،ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ"
إن ﻃﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ )ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة( ﻳﻨﻢ ﻋﻦ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺴﺎب
اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﺘﻜﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ و اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،أو أﻧﻪ ﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺪل اﻟﻨﺴﻖ
اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،ﻟﻴﻌﻠﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮ زﻣﻨﻴﺎ ﻋﻦ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺼﺮي )ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي( ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺴﺒﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻷﻣﻴﺮ هﻮ اﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎرودي .وإذا آﺎن اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﺎﺗﺤﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺮي ﺟﺰاﺋﺮي ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن( هﻮ أﺑﺮز
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺴﻮا ﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺛﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺪﻳﻢ و ﻧﺎدى ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻋﺘﺒﺮهﻤﺎ أﻏﻼﻻ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ.

 -1ﺑﻮﻳﺠﺮة )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ص .119
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 -2-1ﺗﺠﺮﺑﺔ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ:

هﺬﻩ دﻋﻮة ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و ﻗﺪ آﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﺸﺎﺑﻲ( إذ ﺗﺘﻀﺢ ﺻﻮرة )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد(
اﻟﻤﺘﻤﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﺧﺼﻪ ﺑﻪ )ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮﻓﻲ( "ﻣﻦ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﺮي و اﻟﻨﺜﺮي اﻟﺬي ﺗﺮآﻪ رﻣﻀﺎن ،ﻧﺨﺮج ﺑﻤﻼﻣﺢ
ﺑﺎرزة ،ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺛﺎﺋﺮ ،ﺛﺎﺋﺮ ﻓﻲ آﻞ ﺟﺒﻬﺎﺗﻪ و
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ،ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﻘﻊ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﻐﺾ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻘﺬي اﻟﻌﻴﻦ ،و ﻳﺼﻚ اﻷذن ،ﻓﺎﻧﻔﺠﺮ ﺣﻤﻤﺎ و ﺷﻈﺎﻳﺎ ،و اﺳﺘﻬﺪف ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﻔﺠﺮ اﻟﺒﺮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،و ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻷوﺳﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻓﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ،دﻳﻨﻴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،و ﻓﻜﺮ
و أدب و ﺳﻴﺎﺳﺔ ،و أوﺳﻌﻬﺎ ﻧﻘﺪا و ﺗﺠﺮﻳﺤﺎ ،و ﺗﺤﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﺛﺮ،
1
و أﻓﻌﻤﻬﺎ أﻣﻼ و ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰاهﺮ"
ﻳﺘﻤﺮد رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ داﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر هﺬا
أﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة ،و ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ أن هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة
ﺟﺎءت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺒﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮ أن ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻠﻚ
اﻻﺗﺒﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ آﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮد
اﻟﺸﻌﺮ ،و إﻧﻤﺎ آﻮﻧﻪ ﻣﻔﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ و ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮد
هﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ك ﺳﺎﻣﻌﺎ
أﺗ ُﻮا ﺑﻜﻼم ﻻ ﻳﺤﺮ ُ
هﻮ اﻟﺼﺪر
و ﺷﻄﺮ
»ﻋﺠﻮ ْز« ﻟﻪ ﺷﻄﺮ
ﺖ »ﺧﻴﻤﺔ «
و ﻗ ْﺪ ﺣﺸﺮوا أﺟﺰاءﻩ ﺗﺤ َ
آﻌﻈﻢ رﻣﻴﻢ ﻧﺎﺧﺮ ﺿﻤﻪ اﻟﻘﺒــﺮ

 -1اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ ( ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،1985 ،ص .11- 10
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و ز ّﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮزن  ،اﻟﺬي ﺻﺎر ُﻣﻘﺘﻔﻰ
ﺑﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻂ َﻳﻘﺬﻓﻬﺎ اﻟﺒﺤ ُﺮ
و ﻗﺎﻟﻮا :وﺿﻌﻨﺎ اﻟﺸﻌ َﺮ ﻟﻠﻨﺎس هﺎدﻳﺎ
.ﻻ .و ﻻ ﻧﺜﺮ
ﺳﺎﺣﺮ
و ﻣﺎ هﻮ ﺷﻌﺮ
ﻣﺒﻌﺜﺮ
و ﻗﻮل
و ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻈﻢ
1
ﻳﻤﻮت ﺑﻪ اﻟﻔﻜ ُﺮ
و ﺗﻤﻮﻳﻪ
و آﺬب
ﻳﺆدي هﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺪﺣﺎ هﺠﺎﺋﻴﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ أداﺋﻪ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ،آﻮﻧﻪ ﻳﻌﺮض ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺎهﻰ ﺑﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺮآﺒﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .و ﻋﻠﻴﻪ أﺿﺤﺖ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ رﺳﺎﻟﺔ
أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺛﺐ إﻟﻰ
ﺟﻬﺔ ﺗﺮآﻴﺒﻪ .و ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ هﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي آﻮﻧﻪ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺴﺘﺸﺮف
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ ﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﻻﺣﻘﺎ ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت ﻟﺒﻼﻏﺔ )اﻟﺸﺎﺑﻲ( اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ،إذ ﻳﻨﺘﺼﺮ إﻟﻰ ﻓﺘﻮر اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺸﻌﺮي و ﺧﻮرﻩ ﺑﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﻮف ﻣﺴﺎﻟﻜﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
)رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( إذ إن اﻟﻌﺒﺮة ﻻ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن أو ﻣﻜﻨﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
و اﻟﻤﺆﺳﺲ
ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻮهﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ أآﺜﺮ ﻣﻜﻨﺔ و أوﺳﻊ ﺑﻼﻏﺔ و أوﺻﻞ ﺑﻐﺮاﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻤﻮد
اﻟﺸﻌﺮ .و ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ أآﺜﺮ ﺛﻮرة رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و
ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ )اﻟﺸﻬﺎب( إذ ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﻤﺼﻮر أﺟﻴﺮان ﻟﻠﻔﻦ و اﻟﺠﻤﺎل .و آﻼهﻤﺎ ﻣﺪﻳﻦ
ﻟﻺﺟﺎدة و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ و اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت و ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺮوﺣﻴﺎت".2

 -1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ ( ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،ص .44 – 43
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .45
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ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻨﻔﻮس و اﻟﻌﻘﻮل إﻻ إذا أﺟﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ
أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮا ﻓﻨﻴﺎ دون ﺗﻜﻠﻒ و ﻻ إآﺮاﻩ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ و
اﻟﺸﻌﺮاء .ﻋﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ﻳﻨﻬﺞ ﺷﻌﺮﻩ و ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ آﻤﺎ ﺗﺼﻮرهﺎ و ﺣﺪدهﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ و أﻧﻔﺬ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
إﻟﻰ اﻷﺳﺮار اﻟﺨﻔﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺤﻮاري:
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬ ْﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﺎهﻮا ﺑﻘﻮﻟﻬ ْﻢ:
ن اﻟﺸﻌﻮ َر هﻮ اﻟﺸﻌ ْﺮ
أﻻ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا أ ّ
و ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻨﻤﻴﻖ و ﺗﺰوﻳﻖ ﻋﺎرف
ﻓﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ  ،إ ّﻻ ﻣﺎ ﻳﺤﻦ ﻟﻪ اﻟﺼﺪر
ﻣﺮﺗﻞ
ﻓﻬﺬا ﺧﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎء  ،ﺷﻌﺮ
1
و هﺬا ﻏﻨﺎء اﻟﺤﺐ  ،ﻳﻨﺸﺪﻩ اﻟﻄﻴﺮ
ﺼﻲ اﻷﻓﺎق ﻋﻦ
هﻜﺬا ﻳﺤﺪد )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﻴﺪ و اﻟﻘ ّ
آﻞ ﻣﻈﺎهﺮﻩ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا آﻞ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺴﻨﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ
و ﻗﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮواﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﺠﺎهﺰﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﺪة ﻣﻦ وزن
ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻴﺎر آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﺮوح .و ﺧﻴﺎل ﻟﻄﻴﻒ ﺗﻘﺬﻓﻪ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎهﻴﺘﻪ .و ﻏﺎﻳﺔ أﻣﺮهﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ
ﻟﻔﻈﻴﺔ ،اﻗﺘﻀﺎهﺎ اﻟﺬوق و اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .آﺎﻟﻤﺎء ﻻ
ﻳﺰﻳﺪﻩ اﻹﻧﺎء اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﺬوﺑﺔ و ﻻ ﻣﻠﻮﺣﺔ ،و إﻧﻤﺎ ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﺷﻲ
و اﻟﺴﻴﻼن" 2و ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد هﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ آﻮﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻤﺎهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أداؤﻩ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،و هﻮ ﻳﻜﺎد أﻳﻀﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﺪﻩ

 -1اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ(  ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،ص.44
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .52
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ﻟﻜﻮن أن اﻟﺨﻴﺎل ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪأ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪى )ﺟﺒﺮان( و
)اﻟﺸﺎﺑﻲ( و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮرد ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﺮح رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻼﻣﺔ
ﺑﺎرزة ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﺛﻢ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺒﺮهﻦ
و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ أﻳﻦ أﺣﺲ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻮزن
ﺑﺸﺎﻋﺮﻳﺘﻪ ﻣﻜﺒﻠﺔ و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:
ﺑﻜﻴﺖ و ﻣﺜﻠﻲ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﻜ َﺎ
ﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻟﻠﻨـﻮازل
ﺑﻜﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺣﻤﺔ و ﺻﺒﺎﺑﺔ
ك اﻟﺒﻜﺎ ﻏﻴ ُﺮ ﻧﺎدم
و أ ّﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذا َ

1

وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﺁراء ﺣﻤﻮد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻋﺒﺮ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ ﺑﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء )أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ( "هﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﺠﻴﺐ أن ﻳﺘﺼﺪى ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻟﺸﻮﻗﻲ .ﻧﺎﻗﺪا و ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﻣﻦ
2
أﻣﺮﻩ .أن ﺗﺤﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ دﻋﻮﺗﻪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ"
ﻳﻌﺘﺮف )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( ﻣﻔﺼﺤﺎ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ ﺷﻮﻗﻲ وﻣﻜﻨﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرهﺎ ﺑﺠﺪارة و آﻮﻧﻪ دﻓﻊ ﺑﻤﺴﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮ اﻻﺗﺒﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻮرﻩ ،و ﻟﻜﻨﻪ
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو اﺑﺘﻜﺮ أﺳﻠﻮﺑﺎ .ﻓﺸﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ -ﻓﻲ
ﺗﺼﻮر ﺣﻤﻮد -أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﺷﻌﺮ وﻃﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻜﺜﺮ
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﺛﺎء و اﻟﻤﺪﻳﺢ ووﺻﻒ اﻟﻘﺼﻮر "و اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
اﻟﺒﺎﺋﺪة إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻔﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎدام اﻟﺸﺮق آﻠﻪ ﻳﺌﻦ
3
ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮ اﻟﻐﺮب"

 -1اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ( ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،ص .54 - 53
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.57
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .59
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ﻷن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ أن ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎﺿﻴﻪ و ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮد ﺛﺮاﺋﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﺣﺎﺿﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻷﻧﻪ "ﻟﻴﺲ ﺁﻟﺔ ﻧﻬﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺎ
ﺑﻨﺘﻪ أﺳﻼﻓﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ ﻧﺮﻣﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،و ﻧﻤﻬﺪ ﺑﻬﺎ
1
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"
ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ واﺿﺢ ﻟﺸﻮﻗﻲ أن
ﻳﻨﺘﻬﺞ ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺷﺄن
أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء و إﻧﻤﺎ ﺗﺄآﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوب اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب و اﻟﻤﺸﺮق
اﻟﻌﺮﺑﻲ "ﻓﻲ وﻗﺖ آﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮق ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﺑﻠﺴﺎن
ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ" 2و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻧﺒﻮغ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﺗﻘﻔﻴﻪ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرب اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺨﻄﺎب
وردت أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ذات
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎرع ذات اﻟﻤﺼﻠﺢ ﻷن اﻟﺸﻌﺮاء "روح اﻟﺸﻌﻮب
ﻓﺈذا ﻧﺼﺤﻮا ﻟﻬﺎ ﺳﺎرت و ﺗﻘﺪﻣﺖ و إذا ﺧﺎﻧﻮهﺎ ﻓﺎﻟﺴﻘﻮط و اﻻﺿﻤﺤﻼل
و أدﺑﺎؤﻧﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻤﻠﻮء
ﺣﻈﻬﺎ .و أﻣﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺷﻌﺮاؤﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻟﻖ و اﻟﺘﻤﺸﺪق ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ و اﻟﺴﻌﻲ وراء إرﺿﺎء
اﻟﺨﻮاص ﻓﻐﺎﻳﺘﻪ اﻟﻮﻳﻞ و اﻟﺒﻮار" 3ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ هﻮ
اﻟﺬي ﻳﺤﺮك اﻟﻨﻔﻮس و ﻳﺬآﺮهﺎ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ دون ﺗﻜﻠﻒ و ﻻ ﺗﺼﻨﻊ.
اﺗﺴﻤﺖ دﻋﻮة )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( ﺑﺎﻟﺠﺮأة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ زﻣﻦ
ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺪا و ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺎهﺮة ﺣﻴﺚ
ﻳﻜﺸﻒ )ﺷﻠﺘﺎغ ﻋﺒﻮد( ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻋﺒﺮ وﺿﻊ آﺆود آﺎﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن "اﻟﻈﺮوف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮق
 -1اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ( ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،ص .60
 -2اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ( ،ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،ص .118
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .61
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ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ﻳﻌﺎﻧﻮن أزﻣﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،و ﻣﺄﺳﺎة ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،و
ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،وﺟﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،1945ﺛﺎﺋﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ أرﺿﻪ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة
1
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺸﻌﺮ أﻳﻀﺎ"
 -2اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﻮر اﻟﻨﺴﻖ و ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻴﺎق:
ﺗﻘﺼﺪت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﺘﺮدي اﻟﺬي أﻟﺰﻣﻬﺎ ﺻﻮب اﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺔ و
ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدة )ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮﻓﻲ( ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :ﺗﺴﺎﻣﺢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ
واآﺒﻮا اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة،
ووﺟﺪوا ﻟﻬﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺒﻄﻮﻟﻲ اﻟﺼﺎرخ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻄﻴﻖ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ،و رﺑﻤﺎ ﻟﻤﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺿﺠﻴﺞ
اﻟﻤﻌﺮآﺔ و ﻗﻌﻘﻌﺔ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻓﺮﻓﻌﻮا ﺻﻮرة اﻷدب اﻟﻤﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﻷﻣﺲ و آﺎن
2
ﺻﻮرة ﻟﻸدب اﻟﻔﺎﻋﻞ"
و ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ،أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺻﺤﻮﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻏﻠﺒﺖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺆﻟﻢ اﻟﺬي
ﻋﺎﺷﺘﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻀﺤﻮا ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ و أﻋﻠﻮا ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺎ
أﺳﻘﻂ ﻗﺼﺎﺋﺪهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻷن هﺪﻓﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة و
اﻟﺤﺮﻳﺔ و ﺑﺚ اﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ و ﺷﺤﺬ اﻟﻬﻤﻢ و هﺎ هﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻴﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ و ﺑﻤﻮهﺒﺘﻪ و ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و
ﻣﻦ ﺛﻢ "ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ و هﻜﺬا ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻤﻌﺠﻤﻴﺘﻬﺎ و ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ
3
دﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة و إن ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺎﺑﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ"

 -1ﻋﺒﻮد )ﺷﻠﺘﺎغ( ،ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،1985 ،ص .72
 -2اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ( ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص.227
-3
ﻋﻼق )ﻓﺎﺗﺢ( ،ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ط  ،2008 ،2ص -32
.33
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و ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻜﺮة هﻨﺎك أﻧﻤﻮذج ﺷﻌﺮي )ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ( ﻳﺆدي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮل:
ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﻮﻋﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻜ ْﻢ

ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ

ﺳﺎﻋﺎت

ﻳﺎ ﻗﻮم هﺒﻮ ا ﻻﻏﺘﻨﺎم
ﺗﻤﺮ ﻋﺠﺎﻻ
ﻓ ّﻜﻮا اﻟﻘﻴﻮ َد و ﺣﻄﻤﻮا
اﻷﺳﺮ ﻃﺎ َل ﺑﻜ ْﻢ ﻓﻄﺎ َل ﻋﻨﺎؤآ ْﻢ
اﻷﻏﻼ َل
اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﺸﺪ وا
ﺣﺮﻳـﺔ ﺗﺤﻤﻴـﻪ و
اﺳﺘﻘــﻼﻻ
1
ﻟﻨـﺎ ﻋﺎل ﻳﻨﻴ ُﺮ هﻼﻻ
ﺣــﺮ
ﻦ إ ّﻻ ﻓﻲ ﻇـﻼل ﻣﺮﻓـﺮف
ﻻ أﻣ َ
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ( ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت اﻷﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺎرة و آﻨﺎﻳﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻠﺺ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ و اﻹﻳﺤﺎﺋﻲ .و هﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮﻓﻲ( اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪ
ﻏﻴﺎب اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرﻳﺔ و ﻧﺰوع اﻟﺸﻌﺮاء ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻀﻤﻮن
اﻟﺒﻄﻮﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻌﺮآﺔ و اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻤﺎس اﻟﺜﻮري
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺎﺷﻢ ،اﻟﻈﺎﻟﻢ ،اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ .اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة و
ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ " أﻧﺖ ﻟﻴﻼي":
ﻗﻰ وﺑﺎﻻ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻐﺎة

أﻗﺴ َﻢ اﻟﺤـﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أن ﻳﺒـ
ﻟﻴﻔﻨـﻮا
و هـﻮ ﺑﺎﻟ ّﺮوح ﻳﺎ أﺧﻲ ﻻ
ﺑﺬ َل اﻷهـﻞ و اﻟ ّﺪﻳـﺎر ﻓـﺪاء
ﻟﻬـ ْﻢ ﻓﻲ إﺑـﺎدة
ﻀﻦ داهﻤـﻮﻩ ﺑﺠﺤﻔـﻞ ﻣﻦ ذﺋـﺎب
ﻳ ّ
اﻟﺨـﻠﻖ ﻓــﻦ
إ ّﻧـﻤﺎ اﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺤـﺮوب
ﻓﺘﺼﺪى ﻟﻬ ْﻢ ﺑﻌﺰم و ﺻـﺪق
ﺠـﻦ
اﻟﻤ ّ
و هﻮ ﻓﻲ ﻣﺴـﺮح اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ
هﻮ ﻓﻲ ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ إﻧـﺲ
2
ﺟـﻦ
 -1دﻳﻮان اﻟﻌﻴﺪ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻌﺚ ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 1967 ،ص .340 -339
 -2اﻟﺨﺮﻓﻲ )ﺻﺎﻟﺢ( ،أﻧﺖ ﻟﻴﻼي ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1974 ،ص . 36 -35
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اﻟﻨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺒﺮة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﻇﻒ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺤﺮب ،اﻟﺮﻣﺎح و اﻟﻤﺠﻦ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﻟﻌﻞ اﻹﺷﻜﺎل ﻻ ﻳﻘﻊ هﻨﺎ ﻓﻠﻮ ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ أن
ﻳﻮﻇﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻮروﺛﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺷﻌﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺗﺨﺬت ﺑﻌﺪا ﻓﻨﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا،
ﻷن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻮرة ﻟﻴﺲ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺷﻌﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺠﺮدﻩ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
هﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻪ
ﻣﺒﺮراﺗﻪ و أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن إﻟﻰ إﺑﺮازهﺎ و
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ( اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺣﻀﻮر هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ
ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻣﻌﺠﻤﻴﺎ ذو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة " ...إﻧﻤﺎ آﺎن ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺣﺘﻤﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد رهﻴﺐ،
ﺑﻌﻀﻪ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺘﺮآﻲ ،و أﻏﻠﺒﻪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي
آﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ،و ﻏﺰو ﻓﻜﺮي ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻨﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮون ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ
هﻮﻳﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،و ﺑﺪﻟﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ" 1هﺬا اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ هﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ أن ﻳﻈﻞ اﻟﺸﻌﺮ
ﺣﺒﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻄﻴﺔ و اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ و اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ و ﻟﻌﻠﻨﺎ
ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺸﻲ( ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح " :ﺣﻴﻦ
وﺻﻠﺖ ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أرﺳﺖ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻌﺮاق -ﺳﻮرﻳﺎ -ﻟﺒﻨﺎن -ﻣﺼﺮ( ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﺳﻮى أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺳﺎ ﻓﻲ دوﻻﺑﻬﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،أم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺮ". 2
 -1ﻧﺎﺻﺮ )ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﺗﺠﺎهﺎﺗﻪ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،(1975-1925) ،دار اﻟﻐﺮب،
ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،1985 ،1ص.27
 -2اﻟﻌﺸﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،1991 ،
ص.163
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا آّﻠﻪ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة
وردت ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻨﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة إذ ﻳﻌﻠﻞ )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮآﻴﺒﻲ( رﺳﻮخ اﻟﻨﻤﻂ
و ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻨﻘﻮل ﺑﺄن أهﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻮﻟﻪ..." :
اﻷﺳﺒﺎب أن اﻟﺸﻌﺮاء آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻔﺘﺤﻬﻢ و أن اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺪ آﺎن ﻣﺤﺪودا ﻧﺴﺒﻴﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات
أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﺟﺪ ﺻﻌﺒﺔ" 1اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ و اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻤﺎ أدى ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ )أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ( إﻟﻰ ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻨﻘﺎد
ﺑﺎﻟﻤﺼﻮغ اﻟﺬي أدى ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ آﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ
"إن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺟﻮ اﻟﻤﻌﺎرك و ﻳﻐﺬي روح اﻟﺜﻮرة ،و
ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮاء إﻟﻰ ﺿﺮوب ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺳﻘﻄﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،هﻮ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺬي ﺟﻌﻞ -أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ -ﻳﺮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﺪوا ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ" اﻟﻤﺮوﺣﺔ" و رأوا أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺜﻮري
ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ..ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﺋﻼ" :ﺑﺄن ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺤﻦ أآﻴﺎﺳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ،و ﻻ أن ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر
اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ"".2
و ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺼﻴﺪة أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻮى ﺻﻮرة ﻟﻠﺜﻮرة و واﻷﻟﻢ و
آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ أن ﻳﻨﻌﻄﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ و ﻳﻔﺎرق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ
ﻇﻞ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻮري اﻟﻌﻈﻴﻢ إذ ﻧﻠﻔﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻞ هﺬا
اﻹﺧﻔﺎق ﺑﻘﻮﻟﻪ" :و ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﺮآﺔ أن
ﻳﻜﻮن ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺜﻮرة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ اﻟﻘﻮل و اﻟﻌﻤﻞ ،و ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﻔﻌﻞ رﻏﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ،
 -1اﻟﺮآﻴﺒﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و دراﺳﺎت أﺧﺮى ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1982،ص .70
 -2رﻣﺎﻧﻲ )إﺑﺮاهﻴﻢ( ،أوراق ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﺸﻬﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط ،1985 ،1ص.67
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و ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ،و ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺄﺑﺎﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،و هﻮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮل
د إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس "-ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺄﻣﻞ آﻴﻒ ﻳﻜﺘﺐ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪم اﻟﺜﻮار،1
ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮن اﻟﺤﺒﺮ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﻟﻜﺎ ،ذا إﺷﻌﺎﻋﺎت ﺑﺎهﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ""
ﻳﺒﺪو أن ﺷﻌﺮ ﺟﻴﻞ اﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﻳﺮد إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺷﻌﺮاء ﺛﺎﺋﺮﻳﻦ و ﻣﻦ ﺛﻢ
ﻧﺘﺞ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺨﻄﺎ و ﻏﻀﺒﺎ و رﻓﻀﺎ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮوا
ﻓﻲ اﻟﺘﺄرﻳﺦ و اﻟﺘﺨﻠﻴﺪ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﻔﻨﻦ "ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﻤﺎﻟﻲ أدﺑﻲ راﺋﻊ ،و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع أﺣﺪهﻢ أن ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ
2
اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ و اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ"
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ آﻞ
ﻣﻌﺮآﺔ ﻳﻼﺣﻖ اﻷﺣﺪاث و ﻳﺨﻠﺪ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻓﺘﻼﺷﺖ اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ "اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻴﺎرا آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ﻳﺸﺤﻦ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺛﻮرﻳﺔ ،و أن ﻳﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮ إﻟﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﻗﺘﺎل" 3و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺧﺼﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و اﻻهﺘﻤﺎم و أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻲ إﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
 - 3اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮآﻴﺒﻲ( ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺷﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻣﺎ أﺳﻬﻤﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﻦ ﻣﺤﺪدات اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮزن و ﻣﻦ ﺛﻢ "ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن
4
ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ ﻋﺜﺮات و هﺬا ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ"

 -1رﻣﺎﻧﻲ )إﺑﺮاهﻴﻢ( ،أوراق ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ص .70
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .71
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .61
 -4اﻟﺮآﻴﺒﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و دراﺳﺎت أﺧﺮى  ،ص. 84
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ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺮدهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ
و ﺗﺠﺎوزهﻢ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف آﺘﺒﻮا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻞ وزن أﺣﺪ اﻟﺒﺤﻮر اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ أﺷﻄﺮ ﻣﻊ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻤﻘﻄﻊ ﺷﻌﺮي )ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎوﻳﺔ( ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔﺮ":
ﻖ
ن ﺗﺰرﻧﺎ أ ُﻳﻬﺎ اﻟﻨﺠ ُﻢ اﻟﺼﺪﻳ ُ
إْ
ﻖ
ﻲ دﻣﺎء و ﻋﻘﻴ ْ
ش اﻟﺤ ّ
ﻧﻔﺮ ُ
ﻦ ﻧﻬﺪﻳﻚ ﻓﺆوﺳﺎ وﺣﻘﻮﻻ
ﻧﺤ ُ
َ1
و ﺑﻄﻮﻻت و ﻣﻮال و رﻗﻴﻘﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﻣﺎ
ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﻘﺎع ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ )أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺳﻌﺪ اﷲ( اﻟﺬي ﻳﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻨﻲ ﺣﺮ ﻣﺼﻮرا
اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﻠﻄﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﺛﻮرة هﺬا اﻟﻤﻈﻠﻮم
اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة اﻟﺜﺎﺋﺮة و اﻵﻣﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺧﻤﺎر(،
)ﻣﻔﺪي زآﺮﻳﺎء( و ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻤﻦ ﺛﺎروا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻐﻴﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و ﻃﻐﻴﺎن
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮزن ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺣﺪاث ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ و اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﺰات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻀﺖ ﻋﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﻣﺤﺪودة و ﻏﻴﺮ واﻋﻴﺔ -آﻤﺎ وﺳﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ-
و آﻴﻒ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﻘﻬﺮ و اﻻﺳﺘﺒﺪاد و اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﺬي آﺎن ﻃﻤﻮﺣﻪ و ﺗﻮﺛﺒﻪ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﺎﺗﺮا و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺣﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ

1

 -ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮآﻴﺒﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ ( ،اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و دراﺳﺎت أﺧﺮى  ،ص .84
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ﻳﻨﺸﺪهﺎ إذ آﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮر إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺮاﺋﺪ و اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﻀﻮر
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ و اﻟﻤﻀﺎﻳﻖ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻔﻪ آﻲ ﻳﺘﻮﺳﻊ أو ﻳﺘﻮﺛﺐ ﻣﻦ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺘﻖ ﻣﻜﻮﻧﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﻴﺪا .و ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻦ أن
ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﺣﺪد ﻗﻮاﻋﺪﻩ )اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاهﻴﺪي( ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﺗﺘﺄﺻﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺣﺮص
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،و ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻇﻬﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ
أرادت أن ﺗﺨﺮج "اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﻟﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻀﻮء،
و اﻟﻤﺎء ،و اﻟﺒﺬر" 1و اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( اﻟﺘﻲ
ﻋﺪهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ )اﻟﻌﺮﺑﻲ دﺣﻮ( أﺷﻤﻞ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺎت )اﻟﻌﻘﺎد( ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ﺛﻢ ﻟﺤﻘﺘﻬﺎ
ﻣﺤﺎوﻻت ﺷﻌﺮﻳﺔ راﺋﺪة أﻧﺘﺠﺖ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ و اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺜﻮري و هﺎ هﻮ )ﻣﻔﺪي زآﺮﻳﺎء( ﻳﻬﺘﻒ ﺛﻮرﻳﺎ و ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻓﻲ
ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "أﻧﺎ ﺛﺎﺋﺮ":
ﻓﻲ اﻟﺤﻨﺎﻳــــــ َﺎ
و ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ
ﺖ اﻷآﻮان
ﻣﺎﻟ ْ
أودﻋﺘﻬﺎ

اﻟﻘﺎﺗ ْﻢ
ﺳﻜﺮى
ﺛﻤﻼت
2
ﻣﻬﺠﺔ اﻷﻗﺪار ﺳﺮا

أﻓﺼﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ هﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ وﻓﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻞ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪاءﻩ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ
اﻟﺬي ﻋﺪﻩ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﻤﺨﺘﺒﺊ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺣﺎول
"ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ هﺰﺗﻬﺎ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ،واﻗﻊ ﺑﻠﺪﻩ اﻟﻤﺘﺤﺮك
ﻓﻲ آﻞ ﺷﻲء اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻜﻞ اﻷﻗﻨﻌﺔ ،اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻟﻜﻞ

 -1دﺣﻮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص.52
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .53-52
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اﻟﻌﺘﺒﺎت ،ﻓﺘﺠﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاآﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻴﻦ
1
ﺷﻌﺮﻳﺘﻴﻦ هﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ"
ﻓﺠﺎءت اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ،ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ،ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ،ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

وإذا آﺎن )ﻣﻔﺪي زآﺮﻳﺎء( ﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺨﺮط ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻤﺜﻠﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ
ﺑﻨﺴﻖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آﺎﺑﻪ( ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )اﻟﻐﺮﻳﺐ(:
ﻣﺜﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ هﺬا اﻟﻤﺴﺎء اﻟﻀﺮﻳ ْﺮ
ﻣﺜﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺮؤى اﻟﻐﺎﺋﻤـﺎت وﺣﻴــﺪا
ﺐ
ﺟﻰ اﻟﺠﺪﻳ ْ
ﻦ ﻟﻴﻞ اﻏﺘﺮاﺑﻲ اﻟﻤﺪ ّ
ﺟَ
أد ّ
و اﻟــــﺪروب اﻟــــﺘﻲ
َراو َدﺗــــﻨﻲ و راودﺗﻬــــــﺎ
ﺗﺘـــــﻔﺴﺢ ﻓﻲ ﺧﻄــــﻮاﺗﻲ
2
ﺗﺴﺘﺪﻳ ْﺮ

 -1دﺣﻮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ص .53
 -2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .56-55
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ﻏﻴﺮ أن ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺬهﺐ )اﻟﻌﺮﺑﻲ دﺣﻮ(:
"هﺬا اﻟﻨﺺ "اﻟﻐﺮﻳﺐ" أوردﺗﻪ آﺎﻣﻼ .و اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻟﻈﻨﻲ أﻧﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،إذ ﺑﻌﻮدﺗﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﺳﻄﻮرﻩ ،و ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ
ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻳﻘﺎﻋﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة
"ﻣﺜﻘﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ "ﻓﺎﻋﻠﻦ" ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول .ﺛﻢ ﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
اﻟﺘﺄرﺟﺢ ﻓﻲ آﻔﺘﻲ اﻟﻤﻴﺰان .ﻓﺘﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ "ﻓﺎﻋﻠﻦ" ﺳﺖ ﻣﺮات
ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻓﻲ أﺳﻄﺮ آﺜﻴﺮة ﻋﺪدهﺎ ﻓﻲ ﺳﻄﺮ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ
1
ﻣﺮات"....
و ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ،أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﺿﺢ اﻟﻤﻼﻣﺢ ،و ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻨﻲ و أﺻﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت .و ﺛﻤﺔ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮت ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ آﺘﺎﺑﺔ
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ )ﻋﻼوة وهﺒﻲ( ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻣﺜﻞ" :اﻹﻳﻤﺎن أﻗﻮى"،
"أﻧﺸﻮدة اﻟﺮﻓﺾ" إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ هﺪوﻗﺔ( ﻓﻲ "اﻷرواح
اﻟﺸﺎﻏﺮة" و ﻟﻢ ﻳﺒﺪي ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( ﻗﺒﻮﻻ و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻜﺎ ﺳﻮى أن ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ ،آﻮﻧﻬﺎ وردت ﺳﻄﺤﻴﺔ و ﻣﺎ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻓﺤﺔ "ﻓﻬﻮ ﻧﺺ ﺑﺴﻴﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﺬاﺟﺔ ،و
ﺳﻄﺤﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻀﺂﻟﺔ ،و ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺑﺘﺬال" 2و هﻨﺎ
ﻳﻜﺸﻒ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ:

 -1دﺣﻮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ص.57-56
 -2ﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ(  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط -2009 ،1ص.406
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ﻞ ﻧﺎﻋﺐ ،و ﻗﺪ آ ّﻨﺎ ﻧﻮد ﻟﻮ
ﻞ هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ آ ﱡ
نآﱡ
"ﻏﻴﺮ أ ّ
اﺑﺘﺪأ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟ ّﻨﺎﺷﺌﻮن ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﻨﺬذ وا و
ﻳ ْﻔﺤﻠﻮا ،ﻓﺈذا اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﻟﻐﺘﻬﺎ ،و أﺛﺒﺘﻮا ﻓﺤﻮﻟﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ،هﻨﺎﻟﻚ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻠﺘﻤﺴﻮا آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺁﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ
اﻹهﺎب ،ﻏﺮﻳﺐ اﻷﺷﻜﺎل ،ﻋﻤﺎ أﻟﻒ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻘﺮأوا ...و ﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن
ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن" 1و ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺬهﺐ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ ﺿﺮورة
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪع أﺳﺎس ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺟﺪﻳﺪ.
ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ
آﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ أو اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ.
 -4ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻴﻪ اﻟﺤﺪاﺛﻲ:
ﻋﺮف اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺬي ﻟﺰم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت )رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد( وﺻﻮﻻ ﻋﻨﺪ أﺑﺮز اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺘﺒﻮا ﺗﺄﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ هﺆﻻء ﻧﺬآﺮ )ﻋﻤﺮ
و
أزراج٭( اﻟﺬي وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت أﺻﺪرهﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻴﻦ
ﺑﻌﻨﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﺮة ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة" و ﻣﺮة ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻷدب و اﻟﺤﻴﺎة".

1

 ﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ( ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت ،ص .409 -408٭ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻔﻜﺮ ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أهﻢ دواوﻳﻨﻪ) :و ﺣﺮﺳﻨﻲ اﻟﻈﻞ() ،اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﻮﺣﺶ() ،اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺛﻴﺰي
راﺷﺪ( .و ﻗﺪ أﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮا آﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻌﻨﻮان) :ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ( إذ ﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ وﻋﻴﻪ اﻟﺘﺎم ﺑﺄن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ
و ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺻﻠﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ هﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺘﺮب ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮت ﻗﺪ
دﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﻳﻄﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻋﻤﺮ أزراج( ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ
و اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺸﻲ( ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺘﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ "ﻳﺴﺘﻌﺮض
اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،و هﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﺎوز .و ﻳﺮى أن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ -اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ -رﻓﺾ اﻟﺴﺮد و
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ -اﻟﻐﻮص ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻮاﻗﻊ -ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ
ﻟﻸﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻹﻳﻘﺎع ﻋﺼﺮﻧﺎ" 1هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت -وﻓﻖ ﺗﺼﻮر
اﻟﻌﺸﻲ -هﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮرات اﻟﺜﻮرة و اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ و اﻟﺘﺠﺎوز و ﺗﻜ ّﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ
اﻟﺬي ﺗﺤﺮك ﻓﻴﻪ )أدوﻧﻴﺲ( ﻣﺆآﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ "و هﺬا اﻟﺤﻘﻞ هﻮ
اﻟﺬي ﺗﺤﺮك ﻓﻴﻪ أدوﻧﻴﺲ و ﻣﻌﻪ ﻣﺠﻠﺔ ﺷﻌﺮ .و هﺬا ﻳﺆآﺪ أن اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﺘﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺎ ،و إﻧﻤﺎ هﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ".2
و هﺬا ﻣﺎ اﻟﺘﻤﺴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )ﺑﺸﻴﺮ ﺗﺎورﻳﺖ( اﻟﺬي ﺗﻌﻘﺐ ﻣﻼﻣﺢ
و أﺻﻮل اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أدوﻧﻴﺲ و اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﺻﺪاهﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ
أﻃﺮوﺣﺔ ﻋﻤﺮ أزراج اﻟﺬي آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أدوﻧﻴﺲ "ﻓﻴﻨﺴﺞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت أدوﻧﻴﺲ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﺬآﺮ :اﻟﺘﺤﻮل ،اﻟﺘﺨﻄﻲ ،اﻻﺳﺘﺸﺮاف،
اﻟﻤﺠﻬﻮل ،رؤﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى ،اﻟﺨﻠﻖ ،اﻟﻨﻔﻲ ،اﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ،اﻟﺘﺠﺎوز ،اﻟﺤﻀﻮر،
3
اﻟﻐﻴﺎب ،اﻟﻤﻤﻜﻦ ،اﻟﺤﻠﻢ"

 -1اﻟﻌﺸﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ( ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،ص. 307
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .388
 -3ﺗﺎورﻳﺖ )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ص .573
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و ﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻋﻤﺮ أزراج( ﻗﺪ ﺗﻘﻔﻰ ﻧﻬﺞ )أدوﻧﻴﺲ( ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺗﺼﻮرﻩ
اﻟﻤﺴ ّﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت و ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت
ﻣﺘﻌﺎﺿﺪا ﻣﻊ ﻗﺮاءة )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﻲ( اﻟﺬي ﺗﻌﺪ دراﺳﺘﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺻﻮرة
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ( " ...إن اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ هﻲ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ و دآﺘﻮراﻩ٭(  ،اﻟﻤﻮدﻋﺔ رﻓﻮف اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺑﺄﻗﺴﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،و ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ،و ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،و ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ،
و ﻧﻘﺪ اﻟﻤﺴﺮح و ﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﻤﻨﺎهﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة )ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ،ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ،
و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ(" 1و ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻪ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أهﻤﻬﺎ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ أدوات إﺟﺮاﺋﻴﺔ ،ﻣﺒﺮزا ﺗﺒﻌﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻪ و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ و ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﺑﻲ.

 -1اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ( ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ هﺎﺟﺲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ و روح اﻻﻧﻔﻼت و اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ،ﻣﻦ
رهﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دار اﻷدﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ص. 26
٭ ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ:
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ) (2004 -2003ﻓﻘﺪ ﻋﺎد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻋﻨﻴﻨﻲ أﺣﻤﺪ إﻟﻰ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد واﺳﺘﻨﻄﻖ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﺠﺪد ﺛﺎﺋﺮ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت أﻧﻤﻮذﺟﺎ )ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺑﺤﻲ.
 اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ) دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ( ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﻴﺪوح ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻼح ﺑﻨﺎﺟﻲ.
 ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )ﻟﻮﺻﻴﻒ ﻣﺮﻳﺎش أﻧﻤﻮذﺟﺎ( ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪآﺘﻮرﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة و ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﻮﻗﺮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﻮ.
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"إن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﺑﻲ -ﺑﺈﻗﺼﺎء اﻟﺬات -ﻋﻤﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ -ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن -دون وﻋﻲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﺄﺧﺬ ،و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،هﻮ ﻏﺰو اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺬي ورث أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺄﺛﻮر ﺗﺨﻮﻓﺎت
آﺒﻴﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻄﺮهﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ و إن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ أدوات إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻧﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
دراﺳﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ و ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﺗﻬﺎ ،و هﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻨﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت و ﻧﻤﺖ ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي وﺿﻌﻨﺎهﺎ ﻓﻴﻪ ،إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ -أﺳﺎﺳﺎ -ﻋﻦ واﻗﻊ
1
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﺮوﺣﻴﺔ و اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺣﺎول اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮرات ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد و اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وهﻲ"دراﺳﺎت ﻋﻤﻞ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻓﻲ إﻃﺎرﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺪى
ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ إﺿﻔﺎء اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺤﻤﻞ هﻮﻳﺔ
اﻷﻣﺔ .هﺬﻩ هﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺁراء اﻵﺧﺮ ﺑﺮؤﻳﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ آﻞ
2
ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺔ"
ﺗﻤﺜﻞ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
و ﻣﺘﻔﺮدة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻨﺎهﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أدرك ﻓﺸﻞ
اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﺻﻪ
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ إﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت و ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي
ﺧﺎض ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت.3

 -1اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ )ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ( ،اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ هﺎﺟﺲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ و روح اﻻﻧﻔﻼت و اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ،ص. 29
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .30
 -3ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ( ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت
ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص .62 -17
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و ﻗﺪ أآﺪ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻟﻐﺎء اﻟﺴﺆال اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺣﻮل
إﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﻴﺎء
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ "و ﻟﻌﻞ هﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ
و ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮؤى ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ،
اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ زادهﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺑﺆرة هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،و هﻮ اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ دراﺳﺎﺗﻪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺴﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ووﻋﻴﻪ
1
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،و إﻟﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ"
و آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ و ﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻟﻘﺼﻴﺪة "أﻳﻦ ﻟﻴﻼي" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ(.
إذ ﻳﺬهﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺄن ﻧﺺ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺰي و
رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ أول ﻧﺺ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺪﻻﻻت رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﻌﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﺆدﻳﺎ
ﻧﻬﺠﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮي ،اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮي ،و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ.
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وردت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺮﻏﻮا اﻷدب
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أدﺑﻴﺘﻪ و ﺑﻼﻏﺘﻪ ،هﺬا اﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ آﺎن اﻷدﻳﺐ ﻳﺴﺠﻦ أو ﻳﻘﺘﻞ ﻟﻤﺠﺮد
أﻧﻪ آﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺬآﺮ ﻣﺮﺗﺎض أﺳﻤﺎء آﺜﻴﺮة ﻋﺎﻧﺖ و اﺳﺘﺸﻬﺪت
و اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ هﺆﻻء )رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ() ،اﻟﺮﺑﻴﻊ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ
ﺑﻮﺷﺎﻣﺔ() ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻮب() ،اﻹﺑﺮاهﻴﻤﻲ() ،ﻣﻔﺪي زآﺮﻳﺎء() ،اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺒﺴﻲ() ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ( و ﻏﻴﺮهﻢ آﺜﻴﺮ.

 -1ﺗﺎورﻳﺖ )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ص.136

179

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻹﺗﺒﺎع و ﻓﺮادة اﻹﺑﺪاع

آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ٭ ،هﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺬهﺐ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض(" :ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻗﺪﻳﻤﻪ و
ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻣﻌﺎ ،ﺑﺪراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﺣﺪاﺛﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪة و اﻻﺳﺘﺸﺮاف و اﻟﺨﻠﻖ .ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻴﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻇﻮاهﺮ و
و رؤى" 1ﻏﻴﺮ أن ﻣﺮﺗﺎض ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
أﺑﻌﺎد و ﻗﻴﻢ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻇﻠﺖ -وﻓﻖ ﺗﺼﻮرﻩ -ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺗﺼﻮر ﻧﻘﺪي
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷن اﻟﻨﺺ
اﻷدﺑﻲ "ﻣﺮهﻮن ﺑﻘﺪرة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ،أي أﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻄﻠﻊ
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻟﺠﻪ" .2و ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺮﺗﺎض ﻋﻦ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻣﺒﺪﻳﺎ رﻓﻀﻪ ﻟﻼﻧﺠﺮاف ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة -وﻓﻖ ﺗﺼﻮرﻩ -أن ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ
"ﻓﻌﻬﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺼﺎرهﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
وهﻞ هﻮ ﻧﺒﻴﻞ أو ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻴﻞ ،وﺗﻨﺎول اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ ﺷﻜﻞ :و هﻞ هﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ .ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻨﺺ أو ﻟﻪ .و ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻞ .أي ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ
3
اﻟﻤﺘﻐﻄﺮس ،أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﺠﺒﺮ ،اﻟﺬي ﻻ ﻣﺮد ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ"

 -1ﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ( ،أﻟﻒ  -ﻳﺎء  -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮآﺐ ﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﻦ ﻟﻴﻼي ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وهﺮان ،2003 ،ص.41- 40
 -2ﻧﻔﺴﻪ ،ص .43 – 42
٭ و ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺻﻮت اﻹﺑﺪاع و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :ﺗﻼﺷﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ،ﻏﻴﺎب
اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻏﻴﺎب ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻏﻴﺎب
أﻋﻼم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،هﻴﻤﻨﺔ ﺗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ
ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
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إن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺆآﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﺾ
اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ و ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻟﺬا ﻧﺠﺪ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( ﻗﺪ أﻟﺢ
ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻲ
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺣﺎول ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض أن
ﻳﻨﻔﺬ إﻟﻰ آﻨﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮي ،اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮي ،اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ .و إن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺒﺪو ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﺰﻟﻴﺔ ﻳﺘﻐﺰل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﺎض آﻴﻒ
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﺺ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ( إﻟﻰ رﻣﺰ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺪﻻﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮأة و هﻮ اﻟﻮﻃﻦ.
آﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺎن هﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺑﻨﻴﺘﺎن اﺛﻨﺘﺎن :ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﻴﺔ و ﺑﻨﻴﺔ
ﻗﻬﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
أﻳﻦ ﻟﻴﻼي أﻳﻨﻬﺎ
ﻦ َﻗﻀﻰ
ﻦﻣ ْ
ﺖ دﻳ َ
 ه ْﻞ ﻗﻀ ْ آ ْﻢ ﺗﺴﺎءﻟﺖ ﺳﺎﻟﻜﺎﻟﻢ ﻳﺠﺒﻨﻲ ﺳﻮى اﻟﺼﺪى

ﻦ دﻳﻨﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺒﻴ ْ
و أﻧﻬﺠﺎ ﻣﺎ ﺣﻮﻳﻨﻬﺎ
أﻳﻦ ﻟﻴﻼي ،أﻳﻨﻬﺎ؟

و ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ:
 ﺣﻴ َﻞ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻬﺎ، روﻋﺘﻨﻲ ﺑﺒ ّﻴﻨﻬﺎ ﻟ ْﻢ ﺗﺼ ْﻞ ُﻣﻬﺠﺎت ﻓﺪﻳﻨﻬﺎ، و ﻗﻠﻮب َﻋﻠﻘ ّﻨﻬﺎ و ﻋﻴﻮن ﺑﻜﻴﻨﻬﺎﺗﺘﻀﺢ ﺻﻮرة اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻟﻤﺼﻴﺮ و
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻬﺮ و إﻓﺸﺎل هﺬا اﻟﺘﻄﻠﻊ .و ﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ اهﺘﻤﺎم )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض( أﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺼﻴﺪة )ﻳﺎﺳﻴﻦ
اﻷﻳﻮﺑﻲ( و ﻗﺼﻴﺪة )ﺳﻌﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪﻳﻦ(.
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و هﻜﺬا ﺗﻮاﻟﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ هﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض اﻟﺬي اﻣﺘﻄﻰ ﺻﻬﻮة اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﺬهﺐ )ﺑﺸﻴﺮ ﺗﺎورﻳﺖ(" :ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أدرك ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ،ﺷﻦ
ﺛﻮرﺗﻪ اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،داﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻤﺘﻄﻴﺎ ﻓﻲ
1
ذﻟﻚ ﺻﻬﻮة اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ آﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ"
آﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻋﺒﺮت ﻋﻦ وﻋﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪي و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﻴﺘﻢ و اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ .ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﺮا وﻧﻘﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ،اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة و اﻟﺘﻠﻘﻲ .هﺬا
اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ دراﺳﺎت و إﻧﺠﺎزات ﻓﻜﺮﻳﺔ و ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﺧﻢ اﻹﻧﺘﺎج و ﻗﺪرة ﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ و ﻟﻌﻞ
ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻻﻧﺠﺎزات )اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ() ،اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﺟﺒﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺎت( ) ،اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ() ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ(،
)اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﻔﻮت و ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻴﺘﻢ() ،ﻳﺘﻢ
اﻟﻨﺺ و اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ( .و ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت و
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻴﺘﻢ و ﺗﻴﻤﺎﺗﻪ.

 -1ﺗﺎورﻳﺖ )ﺑﺸﻴﺮ( ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل
و اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ،ص.135
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ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﻗﺪ )أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة
و اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺘﻲ
اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﺪت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﻴﺘﻢ اﻟﺸﻌﺮي و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺸﻬﺎدة
)ﻋﻤﺮ أزراج(" :هﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ،
و ﺗﻌﺰزﻩ -أﻳﻀﺎ -ﺷﻬﺎدة ﻋﻤﺮ أزراج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺼﺮاﺣﺔ
ﻣﻌﻬﻮدة ﻓﻴﻪ :أﺟﺮؤ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﻲ؛ ﻷن هﺆﻻء ﻟﻴﺴﻮا أﺻﺤﺎب ﺗﺠﺎرب
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻞ هﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزون ﻣﺪار
اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺎث ،و اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﻓﻲ
1
أﺣﻴﺎن آﺜﻴﺮة"
ﻳﺮﺟﻊ )ﻋﻤﺮ أزراج( اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﺘﺎﻧﺔ و ﺻﻼﺑﺔ
اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ و اﻟﺬي آﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻈﻠﺖ هﺪﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ و ﻳﻌﻠﻞ
اﻟﻨﺎﻗﺪ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺛﻮرة ﻋﻤﺮ أزراج ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ
"ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺳﻼﻟﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻮاﻟﻢ ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،و ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﺛﺮاء هﺬﻩ اﻟﺴﻼﻟﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ و ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻧﺠﺎز ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .و هﻜﺬا ﻳﺒﺪو اﻟﺸﻌﺮ -ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ -ﻓﻘﻴﺮا و ﻳﺘﻴﻤﺎ" 2و ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر
ﺗﺘﺮﺳﺦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻴﺘﻢ و اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻟﻴﻨﻔﺬ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ أﻋﻤﺎق هﺬا اﻟﻴﺘﻢ ،آﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ
ﻃﻤﻮح ﺟﻴﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺘﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺮاف
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ و ﻟﻜﻦ آﻴﻒ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ و هﻢ وﻟﺪوا ﺑﻼ أﺑﺎء ﻳﻔﺘﺨﺮون ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎب
إﻟﻴﻬﻢ.

 -1ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ( ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻻﺧﺘﻼف ،ط ،2002 ،1ص .74
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.75
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و اﻟﻮاﻗﻊ أن أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت و ﺟﻴﻞ اﻟﻴﺘﻢ ذﻟﻚ
أن رﺻﻴﺪهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺮخ
اﻟﻮاﺳﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ " و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺘﺨﻄﻲ و اﻟﺘﺠﺎوز -ﺣﺴﺐ
أدﺑﻴﺎت ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺪاﺛﺔ -ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺮاآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺮادﺗﻪ و اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻸب". 1
ﻷن رؤﻳﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﻻ ﺗﻜ ّﻤﻞ اﻟﻘﻴﻢ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺠﺎوزهﺎ ،و
اﻟﺘﺠﺎوز هﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ أو اﻟﺮﻓﺾ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ أن ﻳﺠﺪد ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؟
ﺗﺒﺪو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻷن هﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ ووﻗﻌﻮا ﻓﻲ أﺳﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
"ﺑﺮوز ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮديء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻘﺪ آﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ أوﻻ
هﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب ﺛﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ" 2ﻣﻊ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث و ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻀﻲء ﻓﻴﻪ إذ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪاهﺎ )أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﺣﻮل
اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ و اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ و هﻲ ﺗﺴﻮق ﻣﻔﺮدات ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ
ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة
أو
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ آﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ رواد ﺷﻌﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﺒﺎرز
ﻣﻦ اﻷﻋﻼم و آﺬا ﻧﺘﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮن اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ .و ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻮق اﻟﻨﺎﻗﺪ أﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻋﻦ هﺬا اﻻﻧﺴﻴﺎق اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻤﻔﺮدات ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮاث و ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺤﺪاﺛﺔ آﻔﻜﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و هﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ )أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي( ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ:
 -1ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ( ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ص .92
 -2هﻴﻤﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
 ،2008ص .35
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ﻦ ﺗﺤﻠ ُﻢ ﻃﻔﻠﺔ
ﺣﻴ َ
ن"
ﻓﻲ ﺣﻮض "اﻷﻣﺎزو ْ
و ﻣ ْﻦ أﺷﻌﺎر "اﻟﻨ ْﻴﺮودا"
ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ
ﺗﻨﻔﺠ ْﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ
ﻳﺘﺤﺮك ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻦ
ﺾ ﻗﻴﺢ اﻟﻘﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳ ْ
ﻳﻨﻔ ُ
ن"
ﺣﻴﻦ ﺗﺪﻧﺪ ُن ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت "اﻟﺠﻮﻻ ْ

"آﻼﺷﻴﻨﻜﻮف"
ﻲ
اﻟﻮﻃﻨ ْ

و ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﻠﻢ
1
ﻋﻠﻰ أﺳﻮار "أ ْرﺗﻴﺮﻳﺎ"
ﻳﺆدي اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻟﻐﺔ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة و اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻲ دون أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اهﺘﺰاز آﻴﺎن
دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﺮغ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴﺔ و ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ داﺋﺮة دﻻﻟﻴﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺛﻢ اﻧﺴﻴﺎﺑﻪ وراء
ﺗﻠﻚ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻔﺮط ﻷﻋﻼم و أﻣﺎآﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎب ﻳﺬآﺮ .إذ
ﻳﻌﺰز هﺬا ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺪى
ﺷﻌﺮاء اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت و ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻷدﺑﻲ هﺬا
اﻟﻤﺼﻮغ آﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ إﺧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ -وﻓﻖ
ﺗﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ هﻴﻤﺔ -ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ إذا اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺘﺮاﺛﻪ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
"ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺼﻮرة

 -1ﻳﻨﻈﺮ :ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ( ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،ص .81
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اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎة أﻣﺘﻪ ،و إﺑﺮاز ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،و اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆهﻠﻪ ﻟﻠﻔﺤﺺ و
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،و ﻳﺜﺮي ﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ" 1و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح ﻳﺮد اﻟﺘﺄآﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ إدراك اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮد اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﺼﺪرﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إذ ﺑﺎﺗﺖ ﺑﺎهﺘﺔ و ﻓﻘﺪت
ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ و أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﺤﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺘﺪاول و ﻟﻌﻞ و اﻷﻣﺜﻠﺔ آﺜﻴﺮة وﻓﻖ ﻗﺮاءة )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ هﻴﻤﺔ( إذ ﻳﻨﺘﻘﻲ هﺬا
اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي )ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ رزاﻗﻲ(:
ف اﻟﻨﺪا ْء
ﺿﻌﻲ اﻵن ﺣﺮ َ
ﻦ و اﻟﻔﻘﺮا ْء
أﻣﺎ َم ﺟﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎآﻴ ْ
و ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻏﺮﺑﺎ ْء
ن ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮﻳﺐ
ﻓﺈ ّ
ﻦ ﻳﺘﺴﻜ ْﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ "اﻟﺸﻬﺪا ْء"
و ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻤ ْ
ي"
"ﻷول ﻣﺎ ْ
ﻗﺮاﻧﺎ آﺒﻴﺮة
ﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ب اﻷﺣﺒﺔ إذ ﺗﺘﻌﺎﻧ ُ
و أآﺒ ُﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﻮ ُ
2
وﺟﻮﻩ اﻟ ّﺮﻓﺎق
و ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،وﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﺤﺬو ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء هﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ
إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت إذ آﺎن داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻼﻏﺔ ﻣﺠﻨﺤﺔ آﻤﺎ ﻧﺰﻋﻢ أو رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺜﺨﻨﺔ و
آﺜﻴﻔﺔ ،ﺗﺒﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘّﻠﺰم أو اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ واﻗﻌﻪ و ﺳﻴﺎﻗﻪ.
 -1هﻴﻤﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص .35
 -2ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .34
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و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺪ ورد ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ و آﺬا
اﻻﻗﺘﺮاب اﻟﻘﻮي ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق ،إذ ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺣﺬوﻩ هﺬا وﺟﻬﺘﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻣ ّﻴﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻹذﻋﺎن ﻟﻠﺸﻜﻞ هﻮ ﻗﺘﻞ
ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن و هﺬا ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ وﻓﻖ زﻋﻢ ذﻟﻚ
اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺋﺪ .آﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻐﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻠﻔﻈﻴﺔ ،إذ ﻳﻔﺘﻘﺮ هﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺲ اﻷدﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﺴﻂ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن
و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ﻣﺒﺘﺬﻻ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻳﺔ أﺑﻌﺎد ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺳﻮى اﻟﺠﻬﺮ
ﺑﻤﻮﻗﻒ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎن أو
اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺘﻌﻨﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻠﻐﺔ آﻤﺎ وﺳﻤﻬﺎ )هﻴﻤﺔ( ﺳﺎذﺟﺔ و ﻓﺠﺔ "ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺼﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،و ﻗﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﺑﺾ" 1إﻧﻬﺎ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب
وراء إﺧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻴﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ و
ﻗﻄﻴﻌﺔ ،ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻳﺜﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻜﻨﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﻳﺆﺻﻞ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮي أدت إﻟﻰ ﺗﻌﺜﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ن ﺣﺪاﺛﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت أﻧﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﻀﻤﻮن أو
إّ
اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎق آﻮﻧﻪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،و ﻟﻌﻞ هﺬا
اﻻﻗﺘﺮان أورد ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﺻﻮب
اﻟﺘﻤﺎهﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮدت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ روﺿﺖ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺸﻌﺮي آﻲ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق.
و ﻣﻦ ﺛﻢ أﺿﺤﻰ اﻟﻨﺺ رﺳﺎﻟﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﺿﻤﺤﻼل اﻹﺣﺎﻃﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ إﺟﻨﺎﺳﻴﺘﻪ أو اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺾ
و آﺬا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺴﻖ ﻻ ﻳﻨﺰاح إﻟﻰ ﺗﻠﻚ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻲ
ﺼّ
اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺛﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻧﺤﻮ أﻓﻖ ﻗ ّ
ﻳﻌﺪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺄﻣﻮل و ﺑﺬا

 -1هﻴﻤﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ( ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص .35
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ﺣﺎول "اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻲ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺴﻴﺮ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻼﻗﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ و ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ .و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة أﺧﺮى هﻮ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ،
1
أﻻ و هﻲ اﻟﻀﺮورة اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ"
و هﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ أن اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت آﺮﺳﺖ وﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي آﺮس اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ و اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ و
اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻏﺪا ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﺮآﻦ إﻟﻰ ﻧﺴﻖ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺨﻄﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺤﺪدات ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ .و ﻣﻦ ﺛﻢ
اﻧﺨﺮط ﻓﻲ َﺳ ْﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﺰﻳﺎت اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و أﻳﻘﻮﻧﺎت أﻋﻼم اﻟﺸﺮق
اﻻﺷﺘﺮاآﻲ و اﻹذﻋﺎن إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺳ ْﻮق ﻣﺎ
ﻳﺆدي ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺿﺤﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺸﻌﺮي
ﻣﺴﺘﻠﺒﺎ "و هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرئ
و اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎ و هﻮ اﻟﺬي ﺗﻜﺜﺮ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺪ ّراﺳﺎت و ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،و هﺬا ﻷن
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻬﻤﻮا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﻗﺴﺮي
ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﺄﻓﺮﻏﻮا ﻓ ّﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻀﻤﻮن إﻧﺴﺎﻧﻲ و أﺧﺮﺟﻮا
ﻟﻠﻨﺎس ﺷﻌﺮا دﻋﺎﺋﻴﺎ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻧﺸﺮوا ﻓﻴﻪ ﻓ ّﻨﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ
2
ﻣﻌﻴﻨﺔ"
و إﺛﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺎﻳﻒ( ﻳﻤﺜﻞ
ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎوﻳﺔ( آﻮﻧﻪ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﺑﺤﻴﺚ ورد ﻣﺬهﺒﻪ ﻓﻲ
ﻧﻬﺞ اﻟﺸﻌﺮ و هﻮ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و اﻟﻮزن اﻟﺤﺮ و اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،آﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻟﺠﻤﻞ
ﺴﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﺑﻞ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ
اﻟﻘﺼﺎر و ﻳﻘ ّ
اﻟﺤﺮ.3
 -1راﺑﺤﻲ )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر( ،اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت أﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺬآﺮة
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان ،2002 ،ص .83
 -2ﻣﺼﺎﻳﻒ )ﻣﺤﻤﺪ( ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ و اﻷدب ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،1972 ،
ص.80
 -3ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺼﺎﻳﻒ )ﻣﺤﻤﺪ(  ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ و اﻷدب ،ص .86
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و ﻟﻌﻞ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺬي أورد اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺎﻳﻒ( ﻟﻴﺒﺮر ﻧﻤﻂ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻧﺘﺞ و هﻮ ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻟﻌﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺼﻮرا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ و اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن راﻓﺪا ﻳﺘﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮن أو اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺎق .و ﻋﻠﻴﻪ أﺿﺤﺖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﻴﺔ
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ و ﺗﻠﻚ هﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ
ﻟﺪى ﺟﻴﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت .و هﺬا ﻣﺎ أآﺪ ﻋﻠﻴﻪ )أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺣﻴﺚ أﺧﻔﻘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ )أآﺘﻮﺑﺮ  (1988ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ﻟﻐﺔ اﻟﺪم ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﻮار .و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ أهﻢ اﻟﺴﻤﺎت
اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي "ﻋﺪم وﺟﻮد هﻮﻳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﺪ
اﺧﺘﻼﻓﻪ ،و ﺗﺤﺪد اﻧﺘﻤﺎءﻩ ،و ﺗﺄﺳﺮ ﻟﻐﺘﻪ ﺑﺮدهﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻓﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺿﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﺠﺬور ،ﻳﺴﺎورهﺎ
اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺤﺎد ﺑﺎﻟﻴﺘﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻻ ﺗﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ أﺑﻮة ﻣﺘﺴﻠﻄﺔ ،و ﻻ أي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻮح ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﺣﺘﻰ و إن ﺑﺪت هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺎت،
1
ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎن ،ﺑﻼ رؤﻳﺎ واﺿﺤﺔ ،و ﻻ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻌﻀﺪ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ"
هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﻌﺰز ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻴﻪ و اﻟﻀﻴﺎع اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وآﺬا اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻮﻋﻈﻲ ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺮج ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﻖ اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ رهﻦ اﻟﺠﺎهﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ
و
اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻤﺜﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ و ﻟﺬﻟﻚ:

 -1ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ( ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ و اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ ،ص.91
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"ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷدب اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ
رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺻﺪاهﺎ ،ﻓﺴﺎد اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﺛﻢ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ و اﻟﻮﻋﻆ ،و ﺗﺄﺧﺮ
ﻇﻬﻮر اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﺷﻜﻼ و ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻷدﺑﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ".1
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺄداء اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺒﺖ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﺘﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺒﺪع اﻟﺠﺰاﺋﺮي و
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ و ﺷﺒﻪ ﺁﻟﻴﺔ و ﺑﺘﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻄﻲ.
هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻄﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎوﻻت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺟﺮاﺋﻴﺔ هﺠﺮة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ وآﺬا اﻣﺘﻼك أدواﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و
ﻳﺒﺮر )ﻣﺨﻠﻮف ﻋﺎﻣﺮ( ﻋﺰوف ﻧﻘﺎد ﻣﻦ أﻣﺜﺎل )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺎﻳﻒ( و )ﻋﺒﺪ اﷲ
رآﻴﺒﻲ( ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻗﺼﺔ ورواﻳﺔ وﺷﻌﺮ( ﺑﻌﺪم "اﻣﺘﻼك
اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ و ﻟﻮ أدﺑﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺮوض" 2ﻓﺤﻴﻦ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ
و اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻠﻔﻈﻲ
اﻟﻨﺺ "ﺛﻢ إن اﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺸﺮح آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪوان أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻨﺺ
3
ﺗﻔﻘﺪﻩ ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ و ﺗﻨﺎﺳﻘﻪ اﻟﻔﻨﻲ إن وﺟﺪ"
و ﺑﻬﺬا ﺗﻐﻴﺐ ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻨﺼﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺘﻪ ،و ﺑﻬﺬا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻨﺼﻮص و
ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻧﻘﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻷن
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻘﺘﻀﻲ:
 -1ﻋﺎﻣﺮ )ﻣﺨﻠﻮف( ،ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ و رهﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص. 72
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .74
 -3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص . 76
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"أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﺼ ّﻮرا ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ،ﺑﺤﻜﻢ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺗﺸ ّﻜﻞ ﻋﺼﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،و ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮء آﻤﻦ دﺧﻞ دهﻠﻴﺰا ﻣﻈﻠﻤﺎ ﺑﻼ
1
إﺿﺎءة ﻓﻀﺎع"
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷن اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺴﺞ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻧﺼﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ هﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮزع
رواد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ اﺗﺠﻪ آﻞ ﺷﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺎد ﻳﺆدي اﺣﺘﻀﺎرﻩ و ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺬهﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ
)إﺑﺮاهﻴﻢ رﻣﺎﻧﻲ( "و ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺜﻮرة،
ﻓﻴﻨﺼﺮف د.ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺐ ،و ﺳﻌﺪ اﷲ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،و
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،و ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺮﻳﻂ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم
2
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،و ﻳﻜﺎد ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮت أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻤﺎر"
و ﻋﻘﺒﻪ ﻧﺘﺞ ﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﺬي واﺟﻬﺘﻪ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ
و ﺟﻴﻞ اﻟﺜﻮرة آﻮﻧﻪ أدرك وﻃﺄة ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ،و ﻓﻘﺪان
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
و ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﻟﻪ إﺣﺪاث آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺸﻌﺮي.
ﻋﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ إذ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ و هﻨﺎ اﻗﺘﺮن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺤﺪث إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻠﻮﻏﻮس )(Logos
أو اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل ،و ﻣﻦ ﺛﻢ راح
هﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻳﻔﺮد ﻟﺬاﺗﻪ آﺘﺎﺑﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻨﺼﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻓﺴﺢ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوﻳﻒ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ و هﺬا ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻞ ﻓﻲ
ﺻﻨﻊ أﺑﻮة أﺧﺮى ﻟﺸﻌﺮﻩ.
و هﻨﺎ ﺑﺪت ﻓﻲ ﺟﻴﻞ ﺷﻌﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺗﺠﻠﻴﺎت )أﻣﻞ دﻧﻘﻞ( و )ﺻﻼح ﻋﺒﺪ
و )اﻟﺴﻴﺎب( و ﻏﻴﺮهﻢ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ )أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ(
اﻟﺼﻮر(
ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ
إذ اﻧﺘﺸﺮت ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و هﻜﺬا "أﺳﺎء
هﺬا اﻹﺑﺪاع ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 -1ﻋﺎﻣﺮ )ﻣﺨﻠﻮف( ،ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ و رهﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،ص . 77
 -2رﻣﺎﻧﻲ )إﺑﺮاهﻴﻢ(  ،أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ص.61
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اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﻧﺜﺮ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ،و ﻟﻢ ﺗﺮق إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ و
اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ،ﺑﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ" .1و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻇﻬﺮت أﺻﻮات ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻮﻋﻲ ﻓﻨﻲ و ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻞ و ﻟﻜﻨﻬﺎ
اﺧﺘﺎرت اﻟﺼﻤﺖ و رﻓﻀﺖ ﻧﺸﺮ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﺜﻞ )ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺸﻲ( و
)ﺳﻄﻤﺒﻮل ﻧﺎﺻﺮ( ،و )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺑﺤﻲ(  2 ...ﻟﻴﺠﺪ هﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ و ﻗﺪ
زاﺣﻤﺘﻪ ﻣﻬﻤﻨﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻹﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ و ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮي* و هﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺪى ﻟﺤﻀﻮر أو ﺳﻴﺎق ﻟﻮﺟﻮد إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻮت
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻏﻴﺎب اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻬﺞ اﻟﺨﻄﺎب ااﻟﺸﻌﺮي.

 -1ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ( ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ و اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،ص.183
 -2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .192
* ﻣﻦ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ هﺬا اﻟﻐﻴﺎب:
 ﻣﻴﻮﻋﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻟﺠﺎن ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ. ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺪوات و اﻷﻣﺴﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ. -ﻣﻮت ﺗﺠﻤﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب و ﺑﻌﺾ رواد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
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 -1أولية تمثل الحداثة في الخطاب الشعري التونسي:

ارتبطت حركة التجديد الشعري عامة بالعودة إلى الذات و التعبير عن
نوازعھا المتفردة ،مما جعل المنحى الرومانسي أفضل طريق يمكن أن
يتبع لتجاوز أزمات الحياة و ربما تخطيھا أين يخلق الشاعر عالما من
األحالم و الرؤى و ھو بذلك ينفصل عن الحياة و المجتمع انفصاال يوشك
أن يكون تاما .فقد استجاب الشعراء الحداثيون لھذا النداء ورفضوا أن
تدعوھم المناسبة العابرة أو أن تضغط عليھم أحداث الحياة اليومية،
فينشئون من ألوان الفن و المعنى الغاية منھا ،أن يعبر الشاعر عن ھموم
كثيفة تتراءى له لكي تصبح الحقيقة الوحيدة التي تغمر ھذا الوجود .فتحرر
الشاعر من كل تبعية و التزام مما جعله يقبل على الحياة إقبال الحرية و
و المبتكر ،و
االختيار ،و أصبح ھمه الوحيد البحث عن الجديد
تجاوز الذات حتى تكون للتجربة الشعرية خصوصيتھا المتميزة.
و على ھذا األساس تمثل شعراء تونس تلك المفاھيم الجديدة و
تخلصوا من كل القيود التي كبلت مشاعرھم و أحاسيسھم و جعلتھا حبيسة
أوزان خانقة .فمنذ أن أخذت حركة النھضة الحديثة في بداية ھذا القرن
تلم بالحياة التونسية القديمة و تتغلغل في أعماق المجتمع التونسي و تعمل
على أن تغير من صورته العامة و الخاصة ،و أن تصحح التصورات
السلبية و القيم البالية ،تمكن المجتمع التونسي أن يتالءم مع الوضع الجديد
لحضارة العصر و باألخص الشعراء إذ أحس األولون منھم بضرورة
المساھمة في تحديث الكيان التونسي ،و بأن عليھم مھمة ثقليه يجب أن
ينھضوا بھا تتمثل في إخراج الشعر من الردھة التي جعلته مكبال و مقيدا
و االنفالت الذي
بأصباغ و ألوان من التكلف ،إلى فسحة من الحرية
يحقق للشاعر مساحة من اإلبداع و التجديد.
و مما سھل على شعراء تونس األخذ بمسلك ھذه العتبة تمثلھم الجيد
للنماذج الشعرية القديمة و احتذائھم بھا و في ھذا السياق يذھب الناقد )أبو
زيان السعدي( إلى التأكيد عن أھم مصوغات الحداثة الشعرية التونسية
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كونھم" :وجدوا في الشعر العربي القديم ،نماذج رائعة ،تتوفر على كل
خصائص الفن الجميل ،من صحته في المعنى ،و صدق في العاطفة ،و
دقة في الصورة ،و براعة في الصياغة اللفظية ،و جمال في النغم و
اإليقاع ،عند كثير من شعراء الجاھلية ،و في شعر أعالم العصر العباسي
و البحتري و أبي تمام و المتنبي و الشريف
عند الحسن بن ھانئ
الرضي و أبي العالء المعري ،و غيرھم من شعراء تلك الفترة ،الزاھية
العظيمة التي حققتھا الحضارة العربية ،و استطاعوا بتمثلھم الجيد لتك
النماذج و احتذائھم الدقيق لھا ،و استعارتھم لكثير من خصائصھا الجمالية
و المعنوية أن يتوفقوا إلى ألوان مختلفة من النجاح ،بحسب ما كانوا
عليه ،من تباين في االستعداد و القدرة ،و التكوين و الثقافة" .1ھذا الرجوع
إلى الزخم التراثي األدبي لم يختص به شعراء تونس وحدھم ،و إنما كان
ظاھرة من ظواھر النھضة التي شھدھا األدب العربي ،ألن السبيل األقوم
للنھضة بالمجتمع و الخروج به من نكبة السقوط و االنحدار إنما يكمن في
استلھام روح الحضارة العربية اإلسالمية كما شھدتھا في فتراتھا الذھبية،
و أن يجعلوا ھذه الحضارة أساسا لمنطلق النھضة الجديدة ،فاتخذ منھا
المبدعون فلسفة في ما ينتجونه من فن و إبداع من أجل أن يعيدوا للشعر
العربي بعض مالمحه التي فقدھا عبر عصور التيه و الظالم.

 -1السعدي )أبو زيان( ،في األدب التونسي المعاصر ،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،1982 ،ص .30

194

الحداثة الشعرية في النقد التونسي

الفصل الخامس

و لع ّل ھذا التطلع إلى تلك المالمح من أسبقية الحداثة في التراث
الشعري ،أن يبرر أن تمثل المأخذ الحداثي الشعري ال يتعلق بتلك
المقدرات الزمنية ،بقدر ما ينعطف إلى ما ينھض عليه النسق اللغوي و
كذا البالغي للتركيب الشعري .و عبر ھذا ترد حداثة الخطاب الشعري و
ھي تتجاوز ذلك التقدير الزمني إذ أن الحداثة ھي في األساس مكنة النسق
الشعري من الحضور الفعلي من جھة األداء الداخل ،و كذا تجانسه بزمانه
عبر ذلك المعطى األصيل .من ھنا فإن االقتراب من تلك المثاقفة لحداثة
الخطاب الشعري كان ذلك الدور الفاعل في تمثل أفق التشكل الحداثي
للقصيدة التونسية.
و من أھم العوامل التي ساعدت على انتشار التجارب الشعرية
الحديثة
األولى بتونس ،وجود عدد من الصحف و المجالت التي احتضنتھا و
و االھتمام ،حيث دعت إلى االنفتاح على حركات
أمدتھا بالرعاية
التجديد في العالم العربي و التي تمحورت حول )الشعر العصري( ،و ھي
التسمية التي تبنتھا مجلة )الرائد التونسي( في وسمھا للحركات الشعرية
التونسية الحديثة مقتبسة ذلك من الصحف و المجالت المشرقية .و ھذا ما
أكد عليه الباحث سوف عبيد في معرض حديثه عن شعر سعيد أبو بكر
الذي يعد أحد رواد التجديد في تونس ،الذي سبقته دعوة أخرى مبكرة إلى
التجديد حيث يذھب )سوف عبيد( في نعت ريادته" :ھذه شھادة على غاية
من األھمية كتبھا راجح إبراھيم حول ما كان يجول من مالبسات أدبية و
فكرية في ذلك العھد من سنوات العشرين من القرن العشرين ،و تؤكد أن
محاوالت التجديد في الشعر على مستوى الشكل تعود إلى اجتھادات سعيد
أبي بكر مع العلم أن الدعوة إلى الشعر العصري في تونس قد سبقته
بسنوات عديدة إذ أننا نقرؤھا منذ السنوات األولى من القرن  -سنة - 1903
في صحافة تلك الفترة مثل جريدة  -الحاضرة  -و مجلة السعادة العظمى -
اللتين شھدتا سجاالت فكرية و أدبية عديدة و قد تضمنتا مواقف متقابلة بين
المحافظين على السالمة اللغوية و على نقاوة اللسان ،و جمال الذوق من
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ناحية ،و بين الداعين إلى ضرورة مالئمة األدب و الشعر خاصة للواقع
1
الحضاري الجديد".
دعت مجلة )الرائد التونسي( ما عاصرھا من جيل شعراء تونس إلى
ضرورة التخلي عن االتجاه التقليدي ،و االتجاه نحو الكتابة في
الموضوعات التي تباشر أسبقية المجتمع وواقع العصر .و ثمة مجالت
أخرى ساھمت في الدعوة إلى التطور و التقدم الحضاري الذي يصحبه
تغيير في بنية الشعر التقليدي مثل مجلة )السعادة العظمى( التي تأسست سنة
 ،1904و مجلة )خير الدين( التي تأسست سنة .1906
ظھر كتاب و شعراء واكبوا الثورة بمختلف مشاربھا ،ثورة على
المستعمر و ثورة على البنى الشعرية التقليدية ،إذ ارتبط الشعر التونسي
في مرحلة ) 1947ـ  (1956باألحداث التي عاشتھا البالد داعيا إلى التحرر
من أغالل فرضتھا سلطة المستعمر عن طريق الشعر الذي تحول إلى
كيان مستقل .فقد كانت فاعلية الثورة على االستعمار في السياق التونسي
نحو )ثورة الزالج٭( و غيرھا من الثورات ،الدور في ترسيخ تلك الفاعلية
من التغيير اليومي للمجتمع .و من ھنا يظل الوقوف على أسبقية الثورات
بوصفھا ملمحا للتغيير و التجديد ،و كذا االنعطاف صوب مجتمع آخر
ينشد حريته ووجوده في العيش .و صوب ھذا السياق الدرامي فإن ما ينتج
عنه من خطابات ،فھي دوما تتعزز بأدبيات تتوق للتحول و التغيير و
فاعلية التأسيس المحدث الذي تنشده.

 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،الناشر جريدة الحرية ،تونس ،ط  ،2008 ،1ص.13-12
٭ ثورة الزالج  :1911ھي معركة وقعت بالقرب من مقبرة الزالج اإلسالمية بالمدخل الجنوبي للعاصمة التونسية ،بين
الشعب التونسي الذي جاء محتجا و متظاھرا ضد استيالء المجلس الفرنسي البلدي على ھذه المقبرة التي تعد بمثابة تربة
اآلباء و األجداد إذ تحتضن أضرحة من األولياء الصالحين و الزعماء المصلحين .فأرادت السلطات الفرنسية ضم المقبرة
ضمن ملكيتھا العقارية ،مما آثار غضب الشعب التونسي و دخلوا في عراك مع الجيش الفرنسي ،محاولة منھم لحماية
المقبرة و حدثت اشتباكات بينھما و تمكنت السلطات الفرنسية من اعتقال الكثير من ھؤالء المتظاھرين و تم إعدامھم فكانت
ھذه الثورة بمثابة االنطالقة التي أعلنت تمرد الشعب التونسي على الھيمنة الفرنسية مما ألھم الشعراء رؤية جديدة في
التعبير عن قضايا إنسانية و حضارية.
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و تجلت المحاوالت األولى إلعادة إحياء الشعر التونسي و إسقاط أقنعة
الظالم و االستبداد في التيار اإلحيائي الذي تزعمه ثلة من الشعراء من
أمثال )محمود قابادو() ،صالح السويسي( ،إذ تجلت ضمن متون شعرھم تلك
الخصائص الشعرية القديمة من تقديم للموضوع األصلي بشيء من الغزل
و من تصوير للمناخ الطبيعي و االعتماد على معجم شعري تراوحت
ألفاظه بين البداوة و السھولة الواضحة  ،و لذا لم يحقق ھذا التيار تحوال
شعريا مھما "ينھض بالشعر التونسي ،و يعيد له عزته ،التي عرفھا في
عھود سابقة ،بل ظلوا مقلدين ،مسرفين في التقليد ،ملتزمين بالسير في
الدروب السابقة ،التي عرفھا شعراؤنا القدامى". 1
و ھذا نموذج شعري عن ھذه التبعية الشعرية و سقوط ھذا التيار في فك
التقليد و ھو من شعر صالح السويسي مخاطبا المتنبي:
تبشرتَ بالعي ِد
س ْ
َمالي أ َرا َك قد ا ْ
و أنتَ بين الورى في سو ِء تنكيد
ف أوقعنا َ
مھال روي ّدك أنّ الخلَ َ
عظم معضلة حفتﹾ بتھديد
في
ِ
ما يجليه ھذا األنموذج الشعري ھو ركونه إلى ذلك التشكيل من النسق
المرجح لبنية سالفة ،و من ثم فھو ملمح لتلك األبنية التي ال تفتح مسلكا
لتجدد بنائي .و عليه فھو قائم على إيقاع يقترب من األنساق الواصفة التي
تستدعي إيقاع التصريع و ترجيح القافية بلغة نلفيھا لدى تلك التأدية األولى
لعمود الشعر.

 -1السعدي )أبو زيان( ،في األدب التونسي المعاصر ،ص .32
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غير أن ما تنشده الكتابة الشعرية الحديثة أنھا تتأبى مثل ھذه األنساق و ال
تنھض عن الجاھزية من التشكل .مثل ھذه البنية الشعرية كان لھا الدور
في أنھا أفرزت تلك السيرورة من التمثل الحداثي الواعد للخطاب الشعري
التونسي المحدث.
أخذ الشعر التونسي يشتد و يتأسس بفضل شيوع صحف و مجالت
و انبعاث النوادي األدبية ،التي تبنت حركات شعرية تونسية
جديدة
جديدة استفادت من تجربة السابقين ،و من محاولتھم التخلص من ضعف
األسلوب و سكونية المعنى .إذ يتمثل دور المجلة في الدعوة إل األخذ بتلك
الرؤى النقدية التي تتقصد انفتاح أفق جديد لخطاب شعري يرھص به عبر
أدبيات نقدية ،و طروحات انطباعية و ھي تسلك وفق حركة شعرية
تترصد تجليات حضورھا الشعري كي تقدم لھا تلك المالمح التصورية،
من خالل ذلك العصر الذي تعايشه كي تخرج بخطاب شعري مفارق لتلك
النصوص المرجحة للبالغة القديمة و لسلم عمود الشعر.
من ھنا يرد مسلك الخطاب النقدي ألدبيات المجلة نحو ما سلكته
)مجلة الرائد التونسي( في كونه يتخذ منعطفا لحداثة تؤسس لھا عبر اإلبداع
الشعري في ذلك الوقت ،و كذا توقانھا إلى نشدان خطاب جديد يساھم ھو
اآلخر في توليد خطابات أخرى نحو الخطاب السياسي و كذا الخطاب
الديني.
و عليه إن إسھام متون المجالت في السياق التونسي عبر تلك الحقبة كان
مكرسا أساسا على صناعة الخطاب وفق حداثة تباشر وعي المتلقي
المأمول ،كونه ورد ضمن تراتبية ھذه السيرورة ،من فاعلية التحديث
الشامل إذ خرج عن تلك االتباعية لعمود الشعر و كذا اجترار تلك
المضامين القديمة ،و االنفتاح على نسق محدث و موضوع مغامر يباشر
معالجته بطرائق و أشكال تعبيرية محدثة ،على خالف ما نلفيه في بعض
النماذج الشعرية التي طفحت مترھلة من حيث البناء الشعري المحدث .فقد
تعاقبت على الشعر في تونس بعد االستقالل ) 1956ـ  (1985بعد االستقالل
أربع أجيال متتالية و تتمثل في:
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)جيل المخضرمين() ،النزعة الكالسيكية( ،و ھوا لجيل اتسم نتاجه بين
و الكالسيكية الجديدة .أما الجيل الثالث ) (1979و ما بعد
الكالسيكية
فقد اشترك مع عناصر الجيلين السابقين في تأسيس أربع حركات :المنحى
الواقعي -المدرسة الكونية القيروانية -الريح اإلبداعية الثالثة -الشعر
القومي الكالسيكي.
 - 2الحركات الشعرية الحديثة بتونس:
 -1-2حركة شعراء الطليعة:
تمكنت طليعة الشعراء من أعالم األدب التونسي بتتويج مأخذ
الخطاب الشعري إذ ثمنت حضوره عبر توجه آخر و منعطف من التشكل
الجديد ،و ھو يفصح عن مثل ھذا السياق المأساوي للمجتمع التونسي .و
لعل ھذا السياق يعد مولجا جوھريا ألولية تمثل الحداثة انطالقا من سياق
المجتمعات الغربية و الخطاب الذي تؤديه في تسلطھا ،و كذا في بسط
سلطة مثقافاتھا عبر لغة و تصور جديد و مجتمع غريب.
و جل ھذا العرض ھو سياق مرن يرد للخطابات بعامة كي تعارضه أو
تتأثر به أو تتماھى به ،و كذا الخطاب الشعري بخاصة و ھو يجليه عبر
بالغة و لغة و تشكيل آخر و مفارق لما سلف من النصوص .و لعل الذي
التونسيون من تمثل لمرجعية
يؤصل لھذه المفارق ما يسلكه النقاد
مغايرة تنتھي إليھا ھوية حداثة الخطاب الشعري.
فقد شھدت فترة الستينيات حركة فكرية و إبداعية بفضل جھود
مجموعة من المثقفين التونسيين التي عملت على إنشاء مجلة التجديد Le
) ( renouveauالتي لم تدم طويال كما أكد عليه الباحث جون فونتين (Jean
) Fontaineبھذه المقولة ھذا نصھاà la durée malheureusement ":
.1"éphémère

Fontaine (Jean), histoire de la littérature tunisienne, tome 3 Tunis, Cérès, pages 15.
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تبنت مجلة )التجديد( أعمال المبدع )صالح القرمادي( الذي توزع إبداعه بين
الخيالي و النضالي ،االجتماعي و الغريب ألن مھمة الشاعر الجديد -بمفھومه
الطليعي (avant- garde ) -تخلت "في رصد األحداث ،و تجاوزھا إلى تبني قضية
الكادحين من أجل غد أفضل" .1و قد أشار )جون فونتين( إلى صعوبة ترجمة
و تعابير
بعض أعمال )صالح القرمادي( التي وردت مضمنة ألمثال شعبية
اصطالحية تونسية ) (Idiomatiqueمستوحاة من التراث التونسي الخاص،
فاستعمل لغة وسطى بين الفصحى و الدارجة و قوض بذلك نسق التركيب الشعري
و ھذا نمط من التھجين الذي يعد إجراءا من إجراءات الحداثة الشعرية إذ تأكد
حضوره عبر ھذا المقطع من قصيدته )حب(:

ي شھي
حبﹾ طر ّ
ش على الكسكسي
َك ِ
كتف ال َعلو ِ
يعيب
حبﹾ ال يمدحﹾ ما ِ
2
ب
حبﹾ يأكل النعجة و
ّ
يتسحر بالدي ِ
مثل ھذا الجنوح و ھذا االنعطاف في تكوين النص الشعري من تداولية الخطاب
اليومي ،أفرز اعتياصا لدى الناقد )جون فونتين( إثر ترجمته لنص القرمادي
الذي يكاد يكون مجاھرا بما يتعارض مع المقتضى العقدي .و لعل ھذا االنفالت
يرد لدى البعض في أداء مسلك الحداثة عبر الخطاب الشعري المغاير و المختلف
إلى حد العبور ،كون الخطاب العامي أو اليومي من موروث التراث الشعبي ،ال
تفقھه تلك المعجمية للقاموس اآلخر.
و من ثم فإن تأديته تظل تحجبھا تلك االستعارية أو الرمزية التي يتقصدھا التراث
الشعبي ،في حين أن الترجمة ھي فعل مباشر في عملية النقل أو إحداث المقابل
للصيغ التراثية .و عليه فاألمر ال ينتھي إلى ذلك المبتغى من النقل السليم لدى
المتلقي اآلخر.

 -1السعدي )أبو زيان( ،في الدب التونسي المعاصر ،ص .45
 -2القرمادي )صالح( ،اللحمة الحية ،دار سراس للنشر ،1970 ،ص .27-26
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المسلك الذي اتخذه )القرمادي( يندرج ضمن سياق محدث الشعر ،و ھو نھج يتمثل
في أداء النص الشعري المختلف على نحو ما استحدث لدى بشار بن برد و أبي
العالء المعري .و ھذا ما يتبدى لديه في ھذا المقطع الشعري من قصيدته "اللحمة
الحية" :وصية إلى عائلتي بعد وفاتي:
Conseils à ma famille après ma mort
Si parmi vous je mourais un jour
Mais mourrai-je jamais
Ne récitez pas pour moi le Coran à mon chevet
Laissez-le donc à ceux qui en font commerce
Ne me réservez pas deux arpents de votre paradis
Car un seul a suffi à faire mon bonheur sur la terre.1

يعلن القرمادي تمرده على بعض القيم الدينية و على األشكال الشعرية الجاھزة و
ھنا يكمن تفرد القرمادي  -في نظر فونتين -إذ أنه يوھم القارئ و يجعله يعيش
حالة من الدھشة و المفاجئة ،ألن طريقته في قول الشعر تعتمد على النقيض
إلظھار حقائق األمور و الوقائع.2
و ھكذا فإن الحداثة الشعرية التي تنخرط في مغامرة المحضور أو تدنيس
المقدس أو تسفيل المبجل ،فإنھا تنتھي إلى فتق الحجاب الحاجز كي تؤدي فرادة في
خطاب االختالف الذي ال يجانب الحداثة في شيء ،ألنھا تذھب في تأديتھا و ھي
تعبر إلى تلك المواجھة السافرة من الالتحدد كي تقدم بالغة الموانع و عليه تصبح
"التجربة في ھذا السياق ،ال تتحقق إال في النص ،و لكن داللتھا كعبور للخطر،
ھي ما يؤھل الخطاب الشعري ألن يصبح تجربة فريدة" 3و التي فيما يبدو ال تظل
خطابا لإلشھار و الدعاية في نحو ما انتھى القرمادي إليه.

 -1القرمادي )صالح( ،اللحمة الحية.25-24 ،
-2
ينظرJean Fontaine, histoire de la littérature tunisienne, page 17 :
 -3بنيس )محمد( ،كتابة المحو ،دار توبقال للنشر ،الرباط ،المغرب ،ط ،1994 ،1ص. 136
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ھذه الثورة التي أعلنھا الشاعر فجرت طاقات شعرية إبداعية أرادت أن تحافظ
على الخصوصية الثقافية التونسية ،و راحت تبحث عن إيقاع جديد و موسيقية غير
معھودة تنطلق من واقع المجتمع التونسي ال من قواعد الخليل و موسيقاه .و قد
وجد معظم )شعراء الطليعة( في مجلة "الفكر" التي تأسست عام ) (1955على يد
)محمد مزالي( ،طموحھم في تأسيس قصيدة شعرية حديثة تولد من إيقاع الحياة و
تتفجر بقضايا الشعب التونسي الراھنة .و قد تمكنت ھذه المجلة من استقطاب أقالم
فكرية و إبداعية أنعشت الفكر و الثقافة التونسية .إذ عبر شعراء الطليعة في

بياناتھم عن اقتناعھم بأن الشعر العربي قد استنفد طاقته "و انتھى ،و لذلك
فعلى شعراء الطليعة أن يھجروا أوزان الخليل ،و يخلقوا موسيقى جديدة و
ھذا إليمانھم بأن التطور المنھجي للشعر إنما ينبع من الموسيقى الشعرية
و ھي موسيقى تنبع من القصيدة ذاتھا ،و طبيعة التجربة التي تعبر عنھا،
فال مجال لقوالب جاھزة و صالحة لمختلف التجارب و الحاالت الشعورية
1
فلكل شاعر موسيقاه الخاصة ،و لكل قصيدة جوھا اإليقاعي"
 2-2حركة الشعر الكوني:
تأسس ھذا االتجاه في أواخر السبعينيات إثر عودة الشاعر )المنصف
الوھايبي( من الغربة ،و يحدثنا )فونتين( عن السياق التاريخي٭ الذي
انعطف بھذا االتجاه الشعري إلى مأخذ من المنزع الرومانسي الذي حرك
فاعلية التشكل الحداثي صوب نزعة التبرم عن السياق الدامي الذي شھدته
تونس إثر األحداث الدامية التي شھدتھا تونس في بداية السبعينيات.

 -1ھيمة )عبد الحميد(،الخطاب الصوفي و آليات التحويل ،ص.22
٭ حدثت مواجھات عنيفة بين الشعب التونسي و السلطات التونسية إثر استفحال عدة أزمات ،مما أدى إلى
تدخل شبه عسكري حيث أريق الدم التونسي بيد تونسية ليجد جيل السبعينيات نفسه أمام مواجھة موقف
نفسي ،اجتماعي و سياسي
صعب إذ يفاجأ بھذا التقتيل الشعبي.
" C’est la première fois en effet que le tunisien verse le sang du tunisien" Jean Fontaine,
histoire de la littérature tunisienne, page, 49.
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و عليه ورد ھذا المأخذ من الشعر كونه مالذا لدى الشعراء
التونسيين و مولجا للذات ،حين تقصدت الرومانسية إلفراز مثل ھذا النمط
من الشعر حيث تنتھي إلى ذلك النزوع الذي تمثله )المنصف الوھايبي( عبر
متنه الشعري في ديوانه "ألواح" ،إذ وجد من خصوصية الشعر الكوني
ذلك المصوغ القوي في أداء انعطاف ترتيبي محدث لبناء الخطاب
الشعري عبر بالغة مفارقة لما سلف ترجيعه من الشعر التليد ،و ذلك إثر
استدعاء للغة صوفية تحايث تلك الرومانسية الغربية .ألن تمثل روحية
الخطاب الصوفي تؤدي بالضرورة حداثة مفارقة التي تؤكد أن الخطاب
الشعري في سيرورته الحداثية ،ليس بالضرورة أن يتوافر فيه شرط
الزمان و إنما األساس في ھذا التأكيد على حيوية النسق اللغوي الحي إذ
ينذر ھذا دوما بالبقاء لحداثة التشكل.
و ھذا ما دفع الوھايبي إلى بعث اتجاه قائم بذاته ذا كيان مستقل و متميز
و تنوعت تسمياته) :الشعر الكوني ،الشعر الصوفي ،الشعر
تعددت
القيراوني( .و قد تمثل مسعى الوھايبي في أن يبحث في تلك الوصلة
البنائية بين أنساق الماضي و أسيقة الحاضر مبرزا غاية و ھدف الشعر
التي ينشدھا ھذا االتجاه إذ يقول" :ال يكون الشعر بمقتضاھا تابعا للفعل،
ألنه في حد ذاته فعل معرفا الشعر الحقيقي بأنه الشعر الذي يستوعب
لحظته التاريخية لكنه في الوقت نفسه يكون قادرا على اإلطالق منھا
1
ليتنزل في منزلة الملحمة"
و قد تمكن الوھايبي أن يجعل من ھذا االتجاه تجمعا للقاء الشعراء الذين
يمتلكون توجھا عروبيا بوصفه استجابة للحركة القومية العربية .و قد
أصدر الشاعر ديوانه )ألواح( الذي تمثل فيه مصوغات الشعر الكوني التي
تعتمد على تصوير عوالم و أجواء دينية عامرة بالطقوس و الشعائر و
األلغاز باعتبارھا "أجواء عريقة في الحضارة العربية اإلسالمية مستلھمة
2
من أعماق التراث القومي" .
 -1مجموعة من الباحثين ،تاريخ األدب التونسي الحديث و المعاصر) ،نسخة الكترونية( ،ص 195ـ .196
 -2المرجع نفسه ،ص.196
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و ھذا أنموذج شعري من قصيدة للوھايبي مسم لعنوان "في منزل
السھروردي٭":

بين المغازاتﹾ

أي نھج سأنھج
ور ِدي
سھ َر ْ
يا سيّدي ال َ
الحلم
ﱠإنھمﹾ يسألون َك عن آخ ِر
ِ
يان يفتض مغلقه
ﱠآ َ
قلﹾ ضعو ا في ﷲِ أي َديكمﹾ
ِ◌1
و اقتفوا أث َر النھ ِر و ال َعاصفة

و مما ھا ھنا يتضح أن الوھايبي وجد متنفسا في العناصر الطبيعية بعد أن
خذله الواقع التونسي المرير.فأصبح شعره يحمل ھما إنسانيا ورؤيا
استشرافية من أجل غد أفضل.
وعلى ھذا النحو يأخذ الوھايبي تجربته الشعرية صوب تلك التجليات
الصوفية التي تفضي به حتما  ،كي يقدم نمطا من اإلعالء لتك الكتابة التي
تنفتح دوما على خطاب يتنافر مع الوضوح أو الذي يتأسس على
موضوعات األسيقة ،و نعت الوقائع و سرد األحداث بقدر ما يتعزز بسياق
يتجافى عن سكونية اللغة و بالغة الوصف القارة و لعل ھذا يعود

٭ فيلسوف عربي نعت باإلشرافي العتباره أن الحقيقة ال تبدو إال داخل نور ﷲ .و يتجلى ذلك في كتابه
"ھياكل النور" ،إذ تحدث عن اإلشراق و النور و الضوء و الظلمة .و يرى الباحث سفيان زدادقة في
كتابه )الحقيقة و السراب قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا و ممارسة( و نقال عن الباحث
)محمد بنعمارة ( أن المصطلحات التي يتداولھا أدونيس في تنظيره عن الرؤيا في الشعر مثل :اإلشراق،
النور ،الضوء ،الشعاع و التي أصبحت عند أدونيس مفاھيم تأسيسية لإلبداع أإلشراقي الذي يعتمد على
التجاوز ،كلھا أخذھا من فلسفة اإلشراق السھروردية.
نقال عن  :سفيان زدادقة ،الحقيقة و السراب قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا و ممارسة ،ص
.326
 -1الوھايبي )المنصف( ،ألواح ،تونس ،1982 ،ص .47
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إلى أن "حرية الشاعر أفضت إلى متاھة الجليل ...إن النص الشعري...
يتحقق في خرقه للقواعد التي ال يمكنه إال أن يكتب داخلھا ،ما دام فعل
تسمية الحداثة ناتجا عن مواجھة اللغة كإشكالية توازن القواعد ،في النص
الشعري ،يمر عبره كإشكالية عبر الالتوازن ،ھذا االضطراب المنافي
لصفاء المقاييس ...نفي الفضاء المحدد ھو الفضاء الشعري ذاته ،أي أن
تجديد الشعر ال يتم إال بإبدال قواعده ،و تجديد الصلة بالقارئ ال يتم ھو
اآلخر ،إال بإبدال قواعد أيضا ،دون ھذا ينتفي الشعر و ينتفي معه
1
القارئ"
و تتجسد تجربة )المنصف الوھايبي( الشعرية في كونه ظاھرة شعرية -
وفق ما يذھب إليه عبد العزيز المقالح -ألنھا تجلي "بعد ما نراه شعرا
حقيقيا يتجاوز في قراءته و تأويله الكثير من السائد الالشعري ،و يقدم
نصا قادرا على اإلمساك بما ھو صعب و قصي مما يبحث عنه الشعر و
يسعى إلى التقاطه .و ما أراه مبالغا و ھو يقدم نفسه في أحدث أعماله
الشعرية" :ميتافيزيقيا وردة الرمل" على ھذا النحو ":م البدء كنت أبي و
أمي ⁄كانت األشياء خرسا كلھا  ⁄فشققت من صمتي ⁄لھا أسماءھا - ⁄و أنا
الذي سميت نفسي دونھا ⁄ -و نطقت بي و بھا  ⁄و كنت لسانھا  ⁄حتى
األغراب من شعرائھا  ⁄فتعاوروا كلماتھا زمنا  ⁄و قد لبسوا علي ضياءھا ⁄
باسمي أدوراھا على كل الذي شاءوا لھا  ⁄إال على أسمائھا" 2و لعل
المنصف الوھايبي ھو من الشعراء الذين ينفلتون من تلك الجاھزية لبناء
النص الشعري ،إلى تلك الغرابة من الكتابة التي يجليھا ضمن تلك
اإلطالقية .و كذا الكونية التي تسم شعره حيث ال يتقبل التأويل و التحديد
المغلق اآلسر ،لكونھا تداخل مركب بين أمشاج النثر و سالالت الشعر و
أسيقة التصوف من تلك التجليات.

 -1بنيس )محمد( ،كتابة المحو ،ص 59ـ .60
 -2المقالح )عبد العزيز( ،المنصف الوھايبي ،شاعر ذاكرة المكان ،من الموقع اإللكتروني لمؤسسة الحوار
المتمدن .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177996

205

الحداثة الشعرية في النقد التونسي

الفصل الخامس

و في ھذا النحو يتضح أن الوھايبي اختزل جملة من المفاھيم التي
قدمھا عن الشعر في قصائده ،فالشعر لديه ليس كالما و لغة و إنما ھو
و المباغت له كيانه المستقل و المنفصل
ضرب من اإللھام الخاطف
بدالالته عن القواميس المليئة باأللفاظ و العبارات ذات المعاني المحددة و
عليه فالشعر -في نظره -ذاكرة المستقبل "ھكذا يرى منصف الوھايبي
مضيفا إلى ذلك أن القصيدة الناشئة في زمن ما ال يمكن إال أن تتواصل
فيھا مع سائر األزمنة  ..و إذا كتب الشاعر "أتذكر" فإن قوله ال يحيل إلى
أشياء الماضي فحسب ،و إنما على عالم أشياء لم تقع أو ھي ما تزال في
المستقبل" 1و ھنا نلحظ أن الشاعر مھما تجاذبته األزمنة سيظل أكثر
انجذابا إلى المستقبل و أكثر حضورا فيه ،و يكشف عن مواطن اإلمكان
و االحتمال و المستقبل" و بما أن المستقبل ال حد له ،من ھنا تصبح اللغة
2
الشعرية تحويال للعالم و تغييرا و تثويرا دائمين .للواقع و اإلنسان"
يرد الشعر في ضوء ھذا المفھوم ذاكرة المكان و الزمان ،مما دعا
الشاعر الوھايبي كي يستحضر في بعض قصائده أماكن من مدن تشھد
تلك الحفريات األولى لمشھدية الذاكرة التي أفرزت متون الشعر و التراث
من البالغة و الفلسفة ،و أسيقة الحجاج في الماضي البعيد منھا :القيروان،
القاھرة ،صنعاء و طنجة .أما المشھور من تخوم أعالم الشعر نجد أنه
يقدم شعره لھم عبر تلك العتبات التي تقع في ھوامش المتن على تلك
التراتبية التي يحبذھا لنفسه من أعالم الشعر القديم كالمعري و أبي تمام و
المتنبي ،أبو العالء المعري ،عمر الخيام.

 -1المقالح )عبد العزيز( ،المنصف الوھايبي ،شاعر ذاكرة المكان ،من الموقع اإللكتروني لمؤسسة الحوار
المتمدن www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177996
 -2تاوريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية عل ضوء المناھج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية ،ص.467
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و من أعالم الشعر الغربي نحو) :كفافي() ،بيكاسو( إذ يسأل الوھايبي
نفسه :ماذا يكون الشعر إذا خال من ذاكرة المكان و الزمان؟ فيجيب :ال
شيء 1.و تلك ھي رموز ذاكرة النص الشعري المحدث و إيقوناته التي
تفرد لھا حضورا في مقدمة متونه .و من ثم فھي تؤكد مصدرية نزوعه
الحداثي األصيل.
و ھذه نتف من مقاطع شعرية صوب مدينة القيروان حيث يشيد بھا
الشاعر الوھايبي" :ھذي المدينة لم تكن لي منزال‼  ⁄فتحت لنا أبوابھا
يوما  ⁄فقلنا عنھا البدء كانت دونما أبوابھا ⁄..طفقت يد منھا تشير لنا ⁄
بأصبعھا اليتيمة ⁄..غير أنا كلما قلنا وصلناھا اختفت‼  ⁄كانت لصرختنا
جذور ⁄في سھوب الملح ..و ھي بملحنا اغتسلت ⁄..و من وھم رأينا الثلج⁄..
فوق السور أزرق ثم أبيض ⁄قلت :عرشي على الماء ⁄..و قلت :ريش
2
طفولة بيضاء"
من ھنا يكاد الوھايبي يشق طريقه صوب بوابة الشعر بمعية )محمد
الغزي( عبر ديوانھما المشترك "ألواح" نحو أفق شعري ال يخلو من
التغيير و التحول ،و على الرغم من امتطائه لصھوة الحداثة الشعرية بكل
منعرجاتھا ما يزال الوھايبي -في تصور المقالح" -يستحضر اإليقاع و ال
يراه نقيصة أو زائدة ال شعرية ينبغي التخلص منھا ،فالمعادلة األصعب
في الشعر ليست في كتابته موقعا أو خاليا من اإليقاع و إنما في االھتداء
إلى الطريق المثلى الھادفة إلى فك االشتباك بين النثر العادي في كثير من
3
القصائد المنظومة ،و بين الشعر العادي في القصائد النثرية"

 -1ينظر :المقالح )عبد العزيز( ،المنصف الوھايبي شاعر ذاكرة المكان ،من الموقع اإللكتروني لمؤسسة
الحوار المتمدن .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177996
 2ـ المرجع نفسه ،الموقع نفسه.
 -3المرجع نفسه ،الموقع نفسه.
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يندرج ھذا الطرح ضمن الخطاب النقدي الحداثي الذي يكاد يجمع دعاته
على ضرورة حضور المبدأ من التشكيل اإليقاعي ،إذ يذھب )أدونيس( في
ھذا النحو إلى أن اإليقاع أشمل من الوزن كونه يشمل الكلمات و تجاورھا
و"تجاور الحروف و تنافرھا ،و عالقة بعضھا ببعض كما يحتوي على
الموسيقى الداخلية لذا يجعل أدونيس من الوزن تآلفا إيقاعيا معينا و ليس
اإليقاع كله" 1و لعل ھذا يفصل في مبدأ التشكل اإليقاعي مع نسق الخطاب
الشعري برمته من غير إحداث لفجوة أو إضافة عطفا لشعرية الخطاب .إذ
إن الحداثة التي ترد عبر الكتابة يبرزھا النسق الشعري ،حيث وجوده يظل
مالزمة لتشكله الداخلي.
يرد ھذا اإللحاح على عنصر اإليقاع في إشارة الوھايبي التي تنص على
أن اإليقاع يجري في الشعر مثلما يجري في النثر ،و يغيب في ھذا مثلما
يغيب في ذاك .فكثيرا ما أفصح الوھايبي في قصائده القصيرة عن رغبته
في أن يعاد لبئر الشعر ماءھا الشعري.2
و تلك ھي حقيقة التأصيل الشعري ألي خطاب نحو ما يذھب إلى ذلك
)التوحيدي٭(  ،و لعل ھذا اإليقاع يراد منه تلك الشعرية التي تسھم عبر
الكتابة في انفتاح حداثة الخطاب األدبي بعامة.

 -1تاووريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية،
ص.478
 -2المقالح )عبد العزيز( ،المنصف الوھايبي شاعر ذاكرة المكان ،من الموقع اإللكتروني لمؤسسة الحوار
المتمدن www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177996
٭ يرد ھذا المفھوم عند أبي حيان التوحيدي عبر تصوره للشعر الذي يمزج بين عناصر متواترة منھا
اإليقاع ،إذ يمنحه قيمة فلسفية تمزج بين الفن و الفكر ويقع ھذا التصور ضمن تعريفه للشعر ھذا نصه:
و متحركة ،بقواف متواترة ،و معاني معادة ،و مقاطع موزونة،
"كالم مركب من حروف ساكنة
و متون معروفة ...و الغناء شعر ملحن داخل اإليقاع و النغم الوترية منعطفة على طبيعة واحدة ترجع
مشاكلة إليھا .و اإليقاع فعل يكيل زمن الصوت بفواصل متناسبة متشابھة متعادلة" من :أبو حيان
التوحيدي ،المقابسات ،تحقيق حسن السندوبي ،دار سعاد الصباح للنشر ،ط  ،1992 ،2ص .118-117
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و في المقابل من ھذا المأخذ يرد شعر )محمد الغزي( و ھو يجانب تلك
المثاقفة األصيلة التي يستدعيھا لنصه الشعري ،مما خول القصيدة كي
تنحصر حول ذاتھا 1على الرغم من انفتاحه على تالوين الكتابة للشعر
الغربي ،و لعل ھذا النمط من الكتابة أفرد للخطاب الشعري حداثته كونه ال
ينفتح عل أسبقية الوجود البشري مما يحدث تلك المباشرة في الوصف .و
لكنھا كتابة تتوخى الكشف عن مواطن اإليقاع الخفي و كذا البالغة الغائرة
التي لم تباشره كتابات شعرية أخرى .و من ھنا ترد مسالة االنفصال عن
الخارج عبر السعي إلى إحداث لغة أخرى على نحو بحيث ترد الكتابة
الشعرية و ھي تتقصد حداثة الخطاب الشعري "إلى محاولة تأسيس
قصيدة جديدة تصبح فيھا اللغة ھدفا بذاتھا ،أكثر من أنھا تصبح طريقة
توصيل و إبالغ كما ھو الحال في النص النثري".2
و لعل ھذا الحذو أفرز لدى الشاعر )محمد الغزي( إلى األخذ بكتابة
شعرية تنفتح على تلك الكتابات التي أھملتھا البالغة القديمة ،و احتوتھا
الحداثة الشعرية نحو متون الخطابات الصوفية ،وكذا السياق القيرواني
كونه بمثابة أركيولوجيا ) (Archéologieتراثية ،إضافة على تلك التجارب
من صناع الخطاب الفقھي في تونس بخاصة و المغرب العربي بعامة مما
أفرز تلك النوازع كي يؤدي حداثته الشعرية الخاصة.
و مما يؤكده )محمد الغزي( في شعره ذلك االنتھاء من حيث التعرض أنه
يفرد شعره ذلك المشھد لتلك األنماط البدئية ) (Archetypesالتي تسھم في
صنع وجود األنساق كالماء و النار و الھواء و الكأل .و عليه فمثل ھذا
التشكل لتراتبية النسق البدئي ،أوعز الشاعر الغزي نسق شعره لمثل
التكوين الذي يجمع ھوية اإلنسان البدئية .و لعل ھذا ما وسم شعره بالشعر
الكوني.

 -1ينظر :فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص.267
 -2المرجع نفسه ،ص.267
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و من ثم فإن مثل ھذه العوالم التي ينعتھا في قصائده تھب الشعر عرفانية
و فلسفة متميزة تكاد تخلو فيه تلك الخصوصية لحضور عيني يخص تھيئة
لمكان أو زمان ،و إنما ھو فلسفة يؤدي للمطلق الكوني الذي ال يحده لون
المكان أو تحديد الزمان .و لعل مثل ھذا التفاعل ھو تقريب من الشاعر كي
يجلي تلك البدئية لكونية الشعر.
و ھا ھو )محمد الغزي( يسمي كتابه بـ )كتاب الماء ،كتاب الحجر"( و
ھو ما يقابل في ترجمة )فونتين( ) (Livre de l’ eau, livre de la pierre
أصدره سنة .1982
يستدعي الشاعر ضمن ھذا الكتاب طفولته الحالمة التي ستقوده إلى ﷲ ،و
من ثم يظل الغزي أثناء الليل مستيقظا يعيش فوق أرض غريبة ،من أجل
الوصول إلى نقطة بداية البحر ،و عبر ھذا يقدم الشاعر متن ديوانه اآلخر
)كتاب الماء ،كتاب الجمر( ) (Livre d’eau, livre de braiseضمن ھذا
المقطع المترجم لدى )فونتين(:
Ôte tes sandales à la porte père
Et pénètre en fête au royaume de la poésie
Tu as été élu pour la fête de dieu, toi,
Pourquoi donc cette arrêt craintif à son seuil
1

Entre dans le bar de dieu qui s’est ouvert
Et prosterne- toi soumis en présence de l’aimé

إن الشاعر -بحسب ھذه الرؤيا -يتخذ وظيفة النبي إذ يمنح لنفسه سلطة
التصرف في التاريخ و النصوص المقدسة و القيم السائدة،فيخرج اللغة من
ثبوتيتھا المحدودة إلى إطار رمزي يقوض به ما ھو قائم ضمن ما أسماه
الغزي بـ )عرش الشعر(.

1-Fontaine (Jean), histoire de la littérature tunisienne page 25
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و مع ذلك ظل ھذا النمط الشعري بحاجة إلى من يحدد توجھاته الشعرية
في ضوء غياب نظرية شعرية نقدية ،تمكن من اإلجابة على أھم
اإلشكاليات التي تثيرھا نصوصھم الشعرية ،و ال سيما مسألة الفصل بين
ما ھو جھوي ،محلي )القيروان( و ما ھو قومي )التراث العربي اإلسالمي(
و بين ما ھو كوني )اإلنسانية( ،إلى جانب ذلك النزوع نحو التصوف ھل
ھو مجرد أسلوب تستدعيه التجربة الشعرية؟ أم مجرد غر لتكثيف داللة
النص الشعري و استشراف آفاقه.
 -3-2حركة الشعر غير العمودي و الحر:
ظھرت بوادر ھذا التوجه الشعري الحديث المختلف سنة )(1968
حيث انعطفت بمفاھيم النظم السائدة ،و قدمت مشروعا تتوخى من خاللھا
السعي لتأسيس شعر تونسي يتغاير و ما ساد من مواضعات شعرية سالفة
من حيث البناء و التشكل اللغوي العربي و الغربي المنثور و الدارج
الملحون ،و لم تكن ھذه الحركة الشعرية سوى امتداد لحركة شعراء
الطليعة و في ھذا النحو ھناك إعالن عن ھذا التواشج الشعري المستمر
"و لم تكن تلك الحركة ،في حقيقة األمر سوى رافد لحركة أدبية فنية
أوسع نطاقا ھي حركة الطليعة التونسية التي كانت بمنزلة بديل ثقافي
تونسي،متكامل استمد أسسه و مقوماته من نظرية األديب )محمد مزالي(
مدير "مجلة الفكر" في التونسة و التعريب .و حظي بتشجيع مباشر من
رئيس تحرير المجلة نفسھا األديب )البشير بن سالمة( " 1وتمكن ھذا
االتجاه من السعي إلى األخذ بما يؤديه من أسس و مصوغات شعرية
حديثة ،رغم قلة رواده الذين لم يتجاوز عددھم في البداية الثالث و ھم:
و )فضيلة الشابي( ،ثم التحق
)محمد الحبيب الزناد() ،الطاھر الھمامي(
بھم منذ بداية السبعينيات كل من )أحمد القديدي() ،حمادي التھامي الكار( و
)أحمد الحباشة(.

 -1مجموعة من الباحثين ،تاريخ األدب التونسي الحديث و المعاصر) ،نسخة الكترونية ( ،ص.182
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فكانت النتيجة المنطقية لھذا الزخم في االتجاھات الشعرية و تعددھا
"استفحال أزمة في التنظير و بروز صعوبة فائقة في التمييز بين مختلف
االتجاھات" 1و لعل ھذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أھم مسوغات حركة
غير العمودي و الحر؟
اتجھت المساعي النقدية في ھذه الحركة الشعرية صوب تطوير
موسيقى الشعر العربي التي تنھض على إشكالية رئيسية المتمثلة في مدى
و نوازع المتلقي الحداثي ،و كذا البحث
انسجام الصورة الشعرية
عن بنى صوتية جديدة ترد عبر توليد نمط من التشكل اإليقاعي الجديد
وردت معادال لتلك المترية لنحو اإليقاع الخليلي ،و ذلك في عرضھا
الصارم لألخذ بتلك المعايير لعمود الشعر بعامة ،و كذا بناء القصيدة
بخاصة .في حين أن ضرورة التنوع أملت تلوين الشعر بإيقاع يفارق تلك
النحوية ،سعيا لألخذ بتلك الھجنة من فاعلية الصوت في السياق االجتماعي
نحو أداء اللغة الدارجة و أصوات الباعة و ضجيج الشارع .و بذلك تمكن
شعراء ھذا االتجاه من استدعاء ما يجوب في السياق التونسي بعامة "و
ھذا ما دعت إليه )مجلة الفكر( منذ نشأتھا و التي تكون لغة النص األدبي
بمقتضاھا عربية فصيحة ،لكن حاملة بعض خصائص اللھجة التونسية و
آثار البيئة المحلية" 2و من الشعراء الذين مثلوا ھذا النمط الشعري المتفرد
بخصوصيته و ھويته و دافع عنه دون الدعاية إليه الشاعر )الطاھر
الھمامي( الذي كثيرا ما تراوح شعره بين اللھجة التونسية و اللغة األدبية،
إذ حول قصائده -وفق تصور فونتين -إلى فعل عسكري )(Acte militaire
بعدما أحس الشاعر بمعاناة شعبه و البؤس الذي ظل يخيم على روح
اإلنسان التونسي.

 -1مجموعة من الباحثين ،تاريخ األدب التونسي الحديث و المعاصر ،ص.183
 -2المرجع نفسه ،ص .185
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و من ثم تعد قصيدته الحصار ) (Le siègeالتي صدرت سنة  1972من
األعمال التي أعلنت ثورة من التشكل البنائي ،إذ ابتدع الشاعر لغة شعرية
حديثة تستمد موسيقاھا من إيقاع الحياة و المعاناة التونسية تختلف عن
ثبوتية العروض الخليلي .و لم تكن فقط متون )الطاھر الھمامي( الشعرية
خروجا عن تلك المواضعة لتشكل الشعر ،بل عززتھا دراسات تنظيرية
وردت على شكل مصنفات ) (Recueilsوردت موسومة في النحو اآلتي:
)الشمس طلعت كالخبزة( و التي صدرت سنة ) ،1973أرى النخيل يمشي(
صدرت سنة  .1982وعليه لم يظل الشاعر في حدود حرج المصنفات بل
دعمھا بدراسات نقدية كتلك الدراسة التي أنجزھا مستدعيا تلك التجليات
لحداثة الخطاب الشعري لدى شعر الشابي و التي وردت عبر التوسم
اآلتي) :كيف نعتبر الشابي مجددا( سنة  .1976و عقبھا أنجز دراسة أكاديمية
حول حركة الطليعة بعنوان )حركة الطليعة األدبية في تونس  .(1972 -1968و
على ھذا النحو ظلت تلك المساعي النقدية ليست حكرا ضمن مصنفات
)الھمامي( ،بل تعدت إلى بعض قصائده التي يستعرض فيھا الشاعر تلك
و الصورية التي تحجر مرونة الخطاب الشعري و بنائه و
العقلنة
تحافظ على صفاء اللغة و جزالة البالغة و نحو التركيب "و ھو عرض
فيه لمسة السخرية و التھكم من الموقف المحافظ على اللغة ،وعلى القيم و
1
المفاھيم القديمة التي تحول دون التطور و التجديد"
وضمن ھذا ترد قصيدته )مقولة سيدي القاموس( بوصفھا تقديما
ينم عن تلك الھجائية الالذعة التي تنصب على تلك المعجمية الصورية ،و
البالغة المغلقة و النحوية الموصدة و التي تعلن في مجموعھا ذلك المثول
اإلكراھي لصرامة البناء.

 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.89
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و على ھذا األساس ورد المقطع بوصفه شاھدا على ذلك التبرم من إلزامية
التحديد الجاھز لبناء الخطاب الشعري ،و الذي يتعارض مع ما تتأمله
الحداثة الشعرية و الذي يرد في ھذا النحو :
◌َ يقو ُل سيّدي القاموس
كان رحمه ﷲ
َو َ
يَھ َوى التثاؤب و الجلوس :
النقد من نق ِد العصفو ِر البيض ِة
و المصدر نقداً
و منه النقود
روحه المعنى
و اللفظُ جسم
أوال يكون
و األدب مأساة
مقفَى
موزون
الشعر كالم
و ِ
سلسبيل
ماء
مصفى
وعسل
و الشعراء يتبعھ ْم الغاوونْ
أعذب الشعر أعذبه
و
ُ
و العربية أفصح اللغاتْ
من ھنا يعلن الھمامي أن الشعر ال قاموس له و إنما ھو "وعي باللغة
المعاصرة و التزام بقضايا الحياة و ليس مجرد عرض كالم في غرض
1
المدح و الوصف و الغزل"

 -1عبيد )سوف(  ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص .90
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مثل ھذا النوع من الحركات الشعرية الحديثة التي واكبتھا جملة من
و الفكرية عبرت عن تلك المشارف التي تصوغھا
الكتابات األدبية
األجيال التونسية المجددة ،و التي كانت تتوق إلى إنجاز أنساق شعرية و
تراكيب ترقى إلى تخوم الشكل الشعري الجديد .و في الوقت ذاته تشوفت
و تطلعت لقضايا شعرية حديثة نحو ما انتھت إليه تلك اإلرسالية البنائية
لقصيدة النثر التي واكبت جيل الشابي.
و لكن يظل السؤال يلح من ھو المؤدي لمأخذ التطلع الجوھري لتلك اآلفاق
القصدية لحداثة الخطاب الشعري ،الشاعر أم الناقد؟ ألنه في بعض
األحيان كما يعلن )عز الدين المناصرة( "نجد شاعرا كبيرا ال يجيد التنظير،
و نجد شاعرا ضعيفا يجيد التنظير و أحيانا نجد توازنا لدى شاعر جيد بين
1
التنظير و اإلبداع"
عبر ھذا الطرح تنكشف رؤية المناصرة التصورية لضرورة
التنظير للشعر الذي البد أن يكون تنظيرا يتشاكل و السياق اإلجرائي
لإلبداع الشعري ،ألن الشاعر حين ينقد شعره ينطلق أوال و أخيرا من
نصه بوصفه المرجعية و األنموذج ،أما الناقد فھو ينطلق من ثقافات و
مصدريات متعددة تحكم رؤيته للنص .و مادام األمر كذلك فإن الشاعر
ترد مقصديته و ھي تنصب نحو السياق اإلجرائي ،و ھو يمتاح من خبرته
الشعرية و مثاقفته اإلبداعية لتشكل ذلك التمفصل المتجدد و المحدث
للخطاب الشعري "ألن في تنظير الشاعر محاولة لتفسير نصه و شرح
وجھة نظره ،و ألنه مطلوب من الشاعر أن يجتھد في تفسير نصوص
زمالئه و شعراء عصره .و أعتقد أن ثمة خلال إبداعيا لدى "الشاعر
الكبير" الذي ال يقدر على التنظير .ال أعني ھنا االحتراف النقدي ،بل
أعني اإلشارات النقدية النابعة من الخبرة الشعرية ،و ال أعني
1
االستعراض ،أعني االحتجاج الفعلي للقول النقدي"
 -1المناصرة )عز الدين( ،جمرة النص الشعري )مقاربات في الشعر و الشعراء ،و الحداثة و الفاعلية(،
ص.354
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ما نستشفه مما تقدم ھو أن الشاعر ينھض على تلك الحيازة المضافة على
المأخذ التصوري لمنجز الخطاب الشعري ،و التي ال يحيط بھا التنظير أو
و ذلك كونھا تتأتى من ذلك التمثل
التقدير النقدي في الحكم عليھا،
الخفي لما يؤديه الشاعر مما ال يعرف من األشكال و األبنية و الصيغ ،إذ
تدخل في مجمل عبر ما يسمى بنحو اإلبداع المسبق على التقدير و
التقييس و التنظير.
 -3تدافع التجربة الشعرية صوب حداثة التشكل:
يعتقد الناقد المناصرة بأن النص ھو مرجع الناقد األوحد و ھو شھادة
الشاعر إذ "الشيء الذي يتفاعل معه أو ال يتفاعل ،القارئ ،و ھو وثيقة
المستقبل و الحاضر ،لكن مقولة استشراف المستقبل ،لدى الشعراء تأتي
من باب الدفاع عن النفس في مواجھة الجمھور ،و تأتي لتصنع) :جنة
نقدية موعودة( غير موثوقة ،حتى في المستقبل" 1و لذلك فھو يدعو إلى
قراءة نصوصھم الشعرية و مباشرتھا بالمعالجة التحليلية أوال ،ثم نقرأ
وجھة نظرھم النقدية ألن الشعر الحديث مازال يتفرع ،و تتوارف عليه
ظالل تلك المكنة من اإلتيان المفتوح من التشكل الالمحدود و مازال أمامه
إمكانات لم تستنفذ.
وفق ھذا الطرح يعلن )محمد الغزي( المبدع موقفه من الحداثة
الشعرية بتونس ،إذ ينطلق في تأسيسه لحداثة الشعر في تونس من سياق
تجربته الشعرية و تجربة الحداثة في الشعر التونسي ،التي استغرقت في
التناسل كونھا تمخضت عنھا رؤيا جديدة و أفرزت في المقابل كتابة جديدة
لمحدث الخطاب الشعري .و ھذا مما يبدو أن ھذا المسعى ليس حكرا على
التجربة الشعرية في تونس و إنما امتد إلى المغرب األقصى.

 -1المناصرة )عز الدين( ،جمرة النص الشعري ،ص. 353
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وفق ھذا النحو يذھب الغزي إلى أن الشعراء في المشرق قد تعاملوا مع
و لكنھا ظلت في المغرب تتحدى مثل ھذا اإلطالق حيث
اللغة بحرية،
راحت تستدعي لذات البناء الشعري ذلك الفعل من المرواحة ،كي تستعير
لمعجم الشعر و تراكيبه تلك األبنية الموروثة من بالغات النصوص
القديمة ،بما فيھا تلك المراقي اإلعجازية لبالغة الخطاب القرآني بكل و
لذلك "كان تعاملنا مع اللغة العربية دائما تعامال فيه الكثير من الرھبة و
إذا لم أقل فيه الكثير من الرعب .عندما نتعامل مع اللغة و يكون حاضرا
في الذھن" 1و لذلك غالبا ما تمتاح اللغة من بالغة الخطاب القرآني و
و ھذا راجع لمكانة اللغة العربية بوصفھا
تستعير من ظالل تراكيبه،
لغة مقدسة .فكثيرا من القصائد التونسية التي أخذتھا تلك الغواية ،تستدعي
تلك الفواتح للخطاب القرآني تعاضد فواتح قصائدھا بما يوشح ذلك
االستغراق لحداثة البناء الشعري ،ألن الحداثة أساسا يشغلھا تلك البالغة
الجديدة التي تؤسسھا دوما لنسق الشعر بدل التماھي لحداثة السياق.
و لعل مثل ھذا التعامل مع اللغة الشعرية في المغرب العربي أفرز
و تعامال منقبضا ،ال يسمح بخلق صور شعرية جديدة.
حاجزا عصيا
ثم أردف و ھو يعرض لنا عن تجربتين شعريتين فريدتين تشكالن المسار
و قطيعته معه و ھما
الحداثي للشعر التونسي في عالقته بالتراث
تجربة )المسعدي( الذي يكتب وفق صوغ )أبي حيان التوحيدي( ،و كذا
تجربة )عز الدين المدني( التي استدعت أبنية و تراكيب الصوغ التراثي كي
يخصھا بطريقة جديدة حيث "أخذ التركيب العربي القديم ثم أخد التركيب
عند السورياليين .الكلمة يخرجھا من سياقھا و يضعھا في سياق آخر و
النتيجة أنه أصبح لدينا نص كل كلماته تراثية ،لكن الذي يشير إليه ھو
2
محاولة القطيعة مع ذلك التراث"
 -1الغزي )محمد( في :جھاد فاضل ،أسئلة الشعر ،حوارات مع الشعراء العرب ،دار العربية للكتاب،
القاھرة ،ط ،1ص.260
 -2المرجع نفسه ،ص .261
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على ھذا النحو ترد القصيدة التونسية الحديثة و ھي تجري فعل المزاوجة
بين لغة النص القرآني و كذا ما تأسست عليه نظريات من تلك المقوالت
التي سعت إلى التنظير لنسق الخطاب الشعري نحو تلك التي يؤديھا بعض
المفكرين الغربيين أمثال) :مشيل فوكو( )مشيليه( "ھذه بعض
الخصوصيات التي يمكن أن تتراكم في يوم من األيام لكي توجد نوعا من
1
الشعر الجديد"
أما عن تأثير أدونيس الشعري على التوجه الحداثي للقصيدة التونسية
الحديثة فلم يكن له -في تصور الغزي -تأثيرا أو أخذا مباشرا و السبب في
ذلك يعود إلى مباشرة النصوص الغربية ،إذ تمكن شعراء تونس كتابة
الشعر من خالل الثقافة الفرنسية دون اطالع كبير على أعمال الشاعر
أدونيس و ھا ھو الغزي يعلن عن ھذه المفارقة فيقول ..." :صدقني أنه لم
يكن ألدونيس أي حضور في تونس قبل خمس سنوات تقريبا .بعد ذلك ،و
خاصة عندما جاء أدونيس عدة مرات إلى تونس ،أصبح له وجود .الشعر
الغربي يصلنا اآلن بطريقة مباشرة إلى تونس .مثال سان )جون بيرس( قد
ترجم في تونس قبل أن يترجمه سواه ،ترجمة القسري و ھو أديب مثقف و
قد ترجمه ترجمة جميلة جدا قبل أن يترجمه أدونيس" .2و بھذا الفھم
انفلتت القصيدة التونسية الحديثة من التبعية المطلقة ألدونيس ،إذ كان
الحضور الفرنسي ھو المھيمن من خالل تفجير الصورة و محاولة إيجاد
عالقات جديدة في اللغة .و ھذه األشياء -كما يقول الغزي -تعامل معھا
المثقف التونسي الجديد تعامال مباشر .و يحدد الغزي ھذا الفھم أكثر حينما
أدرك العالقة بين الكتابة األدونيسية و الكتابة التونسية األمر الذي أدھشه
إذ يتساءل:

 -1فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص .262
 -2المرجع نفسه ،ص .262
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"وجدنا عالقات و صالت لماذا؟ ألن اطالعنا المشترك كان في األدب
الفرنسي ،أو أن اھتمامنا ببعض الرموز في األدب الفرنسي كان واحدا.
واضح جدا أن أدونيس من الذين استلھموا كثيرا سان جون بيرس ،رنيه
1
شار ،ميشو ،مشيل ديغي .واضح جدا ھذا"
و في ھذا السياق يعلن )الغزي( أن حداثة أدونيس الشعرية مستلھمة من
األدب الفرنسي ،من خالل تتبعه ألشعار أدونيس و تلمسه لھذا الحضور
الفرنسي المكثف ،إذ لم يالحظ التشابه بل التطابق.
و في ظل ھذا التصور سيظل حضور أدونيس مستحدث في تونس،
و لكن بالتأكيد حضور غير عميق .و أثناء الحوار الذي دار بين )الغزي( و
)جھاد فاضل( لفت انتباھنا رؤية محمد الغزي لھذا اللون الشعري الذي كثر
حوله الجدل و المتمثل في قصيدة النثر التي لم تستوعبھا الذائقة العربية -
في تصوره -و لذا بقيت على ھامش الثقافة العربية ،فكل من )السياب( و
)البياتي( و حتى )أحمد شوقي( كانوا فاعلين داخل الثقافة العربية و لكن
"ھؤالء الذين كتبوا قصيدة البياض،أو القصيدة النثرية ،إلى حد اآلن ،ال
2
فاعلية لھم"
من ھذه الرؤية الكلية نجد الغزي يتخذ من شعر )بودلير( الذي كتب قصائد
نثر مقياسا لتبثيت موقفه من قصيدة النثر العربية ،فبودلير لم يصدر أي
و "بسرعة انخرطت ھذه القصائد داخل
بيان عنھا و إنما نظر لھا
الشعر الفرنسي الجديد ،و استوعبھا الناس بسھولة .إن األطروحات
صحيحة ،لكن اإلنجاز فاشال".3

 -1فاضل )جھاد(  ،أسئلة الشعر ،ص .262
 -2المرجع نفسه ،ص .263
 -3المرجع نفسه ،ص .263
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يدلل الغزي عن ھذا الموقف حيث ينتقد ھذا اإلبداع الشعري ألنه ضرب
من التنظير و ھذا ما عناه بقوله" :عندما نقرأ قصائدھم تجدھا تطبيقا
لبعض المقوالت التنظيرية ،و ليس ھذا شعرا .عندما تطبق في شعرك
بعض المقوالت الفكرية المسبقة لك ،لن يكون شعرك شعرا .تصبح العملية
مخبرية ال شعرية .تجريب للتجريب .ال شعر ،ال رؤيا ،ال تمثل لألشياء،
لإلنسان" 1ثم أن الشعراء العرب الذين يكتبون قصيدة النثر يغيبون
األساليب األخرى ،فقد ألغى ھؤالء -وفق تصور الغزي -التراث العربي
القديم و لم يستطيعوا أن يؤسسوا ذائقة جديدة ألن القصيدة تخلق أسلوبھا
"أما أن تبدأ أنت باألسلوب ثم بعد ذلك تحشوه بالقصيدة فھذا ال يعني شيئا
" 2أراد )محمد الغزي( أن يؤسس لحداثة شعرية ترفض التغييب و تتمسك
بالتراث ألن الذين يكتبون قصيدة النثر يلغون كل األساليب ،في حين نجد
الشعراء الغربيين ال يكتبون بأسلوب واحد ،و سيتشھد في ھذا السياق
بتجربة الشاعر )سان جون بيرس( الذي يكتب قصائده على اإليقاع
اإلسكندراني و ھو إيقاع موغل في القدم.
في ضوء ما سلف يمكن طرح السؤال اآلتي :ھل تعد قصيدة النثر
عالمة بارزة لحداثة الخطاب الشعري؟ إن تجربة قصيدة النثر تبدو ھي
منفذ االقتراب من تلك الحداثة في كتابة نص ينأى عن ھوية التحدد ،كونه
اختبارا تؤديه كتابات الشعراء و ھم يتقلبون على صوغه المزدوج بين
الشعر و النثر و لكنه اختبار ال ينتھي كي يثبت إلى ذاكرة التأصيل من
أنماط الشعر العربي التي صاغتھا األجيال الشعرية و لعل الحداثة التي
انخرط

 -1فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص .264
 -2المرجع نفسه ،ص .264
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فيھا الشعراء حين تمثلوھا عبر ھذا النمط من الكتابة لقصيدة النثر ،كونھا
تنفلت عبر ھذا النمط من الكتابة من سلطة البناء ،و صفاء التشكل ،و
صرامة المعيار .و كما أن حجم التنظير لھا لدى كتاب الغرب أوھم
المحدثين من الشعراء العرب أنه "التجاوز و تكسير للدائرة ،و أن نتخطى
1
و أن نوغل في الحداثة .لكن عندما تنظر فيما يكتبون ال تجد شيئا يذكر"
و من ثم فإن تجربة الكتابة لقصيدة النثر لم تقوض ذلك النزوع النظري
إجرائيا ،فانخرطت في الالتحدد أو شعر الالمعنى -نحو ما يذھب إليه
الشاعر الغزي -إلى حد أن القصيدة ال تحيل على نفسھا باستثناء تجارب
لدى جيل الرواد كونھا عبارة عن قدم في التراث و قدم في الحداثة 2و لعل
ھذا التوزع الذي أفرز لدى الجيل الجديد تجاه قصيدة النثر يبرھن أن
الحداثة العربية ،لم تبلغ مكان المتعاليات قيما و تصورات و مؤسسات
3
ألنه عند المتعاليات ينتھي سقف الحداثة
و عليه ،فحداثة الكتابة الشعرية لم تتمثل إستراتيجية دمج الفواصل
و النثر بحيث "يخرج البيت الشعري على تقعيده القبلي،
بين الشعر
يتولى التنافر مصاحبة الكلمات ،يتدخل الحذف في صوغ الترابط" .4و
ضمن ھذا النحو من الوصف و التقريب لمنجز قصيدة النثر ،فإنھا لم تسھم
عبر الكتابة الشعرية في تونس فيما توسم له بالشعر )غير العمودي و الحر(
و ھو شعر غير موزون و غير مقفى ارتبط منذ بداية السبعينيات بالحركة
الشعرية التي التحمت بالواقع التونسي.

 -1فاضل )جھاد(  ،أسئلة الشعر ،ص.263
 -2ينظر :المرجع نفسه ،ص .263
 -3ينظر :بنيس )محمد( ،كتابة المحو ،ص.139
 -4المرجع نفسه ،ص. 139
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و ھذا األمر -وفق ما يذھب إليه الشاعر المنصف المزغني -وقع فيه "جيل
كامل من تالمذة أدونيس .و قصيدة النثر التي قدمتھا مجلة "شعر" قريبة
اآلن من الشعر المترجم ،فال ننسخ عربي فيھا و ال رائحة .القصيدة يجب
أن تحيل على ذاكرة" 1وفق ھذا الحذو ارتطمت قصيدة النثر بالتعدد و
التشكل المفتوح كونھا ظلت مأخذا "حامال لمشترك الكتابة الشعرية ،ال
2
فرق في ذلك بين تقليدي و رومانسي و معاصر،كتابة ال ساللة لھا"
انعدم ضمن ھذا تصنيف الشعراء وكذا انعدمت طبيعة األساليب ،و من ثم
انتفت خصوصية تلك البالغة الجديدة التي تأملتھا مساعي الكتابات
الشعرية المحدثة.
أما موقفه من لغة الشعر الحديث التي تقوم على إعادة تركيب اللغة و
إيجاد عالقات جديدة لھا ،و ھذا ال يعني تفجير اللغة أي إلغاء تلك النحوية
لتركيب النص و إنما إعادة صياغة صور جديدة "تلك الصور الجديدة
و يقولون إن اإلنسان عندما يعيد تركيب
سوف تخلق رؤى جديد.
اللغة على ھذا النحو فإنه في نفس الوقت يعيد تركيب الفكر ألننا نتكلم
باللغة و من خالل اللغة .فحين تقدم لي قصيدة فيھا العالئق جديدة و فيھا
و
الفوارق جديدة ،بدون أن تشعر أنت تركب نظرة جديدة للعالم
األشياء" 3و بھذا تتحول القصيدة إلى حالة من الدھشة أو الفجائية.

 -1ينظر ،فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص .33 - 32
 -2بنيس )محمد( ،كتابة المحو ،ص.118
 - 3فاضل )جھاد(  ،أسئلة الشعر ،ص.265
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و الحقيقة أن مقولة الدھشة ليست ابتكارا جديدا في الشعر العربي الحديث
و التونسي بشكل خاص ،ألنھا من أدبيات الرمزيين و السرياليين "فمن
صفات الجمال في الفن عند بودلير ھو :إثارة الدھشة و التخلص النھائي
من القاعدة ،و ما يلح عليه اندريه بريتون ھو أن  :المدھش جميل دائم ،أي
1
مدھش جميل ،ال يوجد غير المدھش ما يكون جميال"
و قد تكون ھذه المقارنات كما يعلن -بشير تاوريت -تأكيدا على مبدأ
و التكامل بين شرايين الفكر اإلنساني ،و الذي قد يفقد
التداخل
شرعيته إذا كان األخذ من اآلخر ال ينسجم مع جماليات النص الشعري
العربي "فالفيصل يكمن في مراعاة ھذا الجمال ،و اإلعراض عنه مرده
إلى ما يترتب عن ھذا األخذ من ارتصاص مع الكون الجمالي ھذا ما يمكن
2
قوله عن مقياس الفجائية )الدھشة( في عالقتھا بإثارة المتلقي"
و في ظل ھذا التصور يعلن )محمد الغزي( أن تونس لم تشھد مرحلة
القصيدة الرمزية التي مرت بھا القصيدة اللبنانية و الغربية .و الغريب
أكثر ھو أنه قبل الشابي لم يكن ھناك شاعر بما تعنيه كلمة شاعر إذ يعد
3
الشابي "أول من أسكن الشعر منطقة المغرب العربي"
فالشابي أعاد الحياة و النبض للقصيدة و الكلمة و ما حدث بعد رحيل ھذه
الشعلة الشعرية فراغ رھيب امتد إلى فتر السبعينات كأن "التربة التونسية
غير شعرية إلى حد أن ھناك أديبا عربيا ھو األستاذ خليفة التليسي يشرع
لھذه الظاھرة ،ظاھرة غياب الشعر في عن المغرب العربي" 4و التي تعود
إلى غلبة الفكر الفلسفي و الفقھي في ھذه المنطقة أكثر من اإلبداع و
التاريخ النقدي العربي القديم يرسخ ھذه المقولة التنظير للمغرب و اإلبداع
للمشرق تمثال لنظرية التليسي التي نصھا:

 -1تاوريت )بشير( ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناھج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية ،ص. 432
 -2المرجع نفسه ،ص .432
 -3فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص.266
 -4المرجع نفسه ،ص .266
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"لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن المشرق العربي ھو الذي يبدع و أن
المغرب العربي ھو الذي ينظر ..عملية التنظير ھي عملية مغربية
باألساس .فنحن حين نعود إلى التراث نجد ابن رشيق ،نجد ابن رشد ،نجد
ابن خلدون .فحضور المغرب العربي في الثقافة العربية كان عن طريق
التفكير و الفلسفة و الفقه و النقد ،بينما كان المشرق العربي يبدع من خالل
شعراء عظام مثل المتنبي و أبي العالء المعري و سواھما" 1ھذا المفھوم
يعلل مسألة تالشي و فتور اإلبداع في الثقافة المغاربية ،و استمرارھا في
المشرق العربي.
كما يدعو الشاعر إلى ضرورة الوعي بالتصورات الفلسفية ،إذ ما
يرفضه )محمد الغزي( ھو غياب النقد الذي يرتبط بالفلسفة ألن "النقد ال
يمكن أن نفصله عن التصورات الفلسفية .في غياب تصورات فلسفية
عربية جديدة ،ھناك ھذا الغياب الكبير للنقد" 2و في ھذا الطرح ال يلغي
الغزي إسھامات بعض النقاد العرب الذين استوعبوا نظريات فلسفية
غربية ،و في ضوئھا أعادوا بعث التراث العربي أمثال ) :النويهي(،
)إحسان عباس( و غيرھما.
و ھو بذلك يعلن عن ضرورة صياغة تصور فلسفي عربي واضح،
و يتمظھر ھذا اإلصرار في رفضه لالنجراف نحو بعض المقوالت النقدية
الغربية ،كمقولة )بارت  (Bartheالتي تقول أن الكتابة ضرب من القراءة و
أن القراءة ھي ضرب من الكتابة .و عبر ھذه الروافد التي انتھى إليھا
الشاعر )محمد الغزي( ،كي يمتاح منھا تلك التجليات المعرفية مؤديا من
خاللھا تركيب الخطاب الشعري ،و بخاصة مما تراءى وفق تلك المسالك
المعرفية التي تتمثل في)ابن خلدون() ،ابن رشيق( و )ابن الطفيل(.

 -1فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر ،ص.266
 -2المرجع نفسه ،ص .268
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إذ ھذه التراتبية تسھم بال شك في حداثة الخطاب الشعري لديه ،و بخاصة
في تلك المحموالت العرفانية ،و من ثم فتلك ھي خصوصية المثاقفة التي
تحدث لنسق الشعري حداثته ،فيما أن انعطافه إلى ھذا السياق المعرفي
يتجاوز به تلك اإليديولوجية التي تماھى بعض من الشعراء المحدثين،
كونھا في زعمھم أنه أسس التشكيل الحداثي لنسق الشعر .في حين أن
الشاعر )محمد الغزي( ال يأبه بحداثة أدونيس إذ كونه بالنسبة لديه ھو
ترجيع لحداثة الغرب ،و كذا نسخ يقترب إلى حد الحرفية التي تطمس
مشروعيته.
و عليه فالشاعر ،محمد الغزي يكاد يتساءل عن كون أدونيس ھل
ھو مرجعية أو أيقونة أو رمزية تؤدي بالفعل أنموذج حداثة الخطاب
الشعري ،في حين يرى الشاعر محمد الغزي أن قربه المكاني و كذا
المعرفي من الغرب ،و بخاصة تلك المصدرية التي يمتاح منھا أدونيس
ھو أحق بھا كونھا مصدرا أقرب ،و لذلك فھو يؤدي منھا مباشرة فعله
الحداثي من غير وصلة ،تطمس له تلك المعالم المشروعة لتأدية مشروعه
الحداثي.
إثر ھذا يعرض محمد الغزي إشكالية يعالج من خاللھا كيف يجانب الشعر
تلك المرجعية التي تفتقر -في تصوره -إلى أصول التأسيس و أسس
التأصيل ،ذلك أن بنفسه موزع بين النص الشعري و نظريته التي تشرع
له.
و من ثم فالنقد الذي يستلھم أسسه تحت ظل تلك الحمولة المعرفية
التي أفرزھا الغرب- ،في تصور الشاعر الغزي -أن األمر يؤول إلى
غياب التأصيل الفلسفي الغربي الذي يؤدي تمثله المفرد لصناعة الخطاب
الشعري و كتابته و من ثم يذيل الغزي رأيه بتعقيب ،يكاد يكون تھكما
نتيجة انعدام تمثلنا الجوھري لكتابة )قصيدة البياض( التي ينظر لھا بارت
لكونھا وثبة و مخاطرة لدى القصيدة البصرية من شعرائنا المحدثين و
"التي تعتبر الصمت ،ھو أنك عندما ال تكتب فإنك تركت المجال للقارئ
حتى يكتب ..ھذه اللخبطات كلھا ھي عبارة عن فقاقيع ھواء ،و ال يعتد بھا
في النھاية ..انظر إلى ھذا التنظير لقصيدة البياض بالطريقة التي
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نراھا" .1ھكذا فھم الغزي ھذا التوجه الشعري الحديث ،فأكد أن السبيل
الوحيد للخالص من -ھذه اللخبطات -ھو العودة إلى التراث الشعري و
تمثل فيه الجوانب التي يؤكد بھا المبدع التجاوز و التخطي و االنسجام .إذ
كان للتجربة الصوفية نصيب من االھتمام عند محمد الغزي و التي
حضرت بشكل مكثف في تجاربه الشعرية و يعزو الغزي ھذا االھتمام
ألسباب منھا" :وجوده في مدينة القيروان التي ھي مدينة تراثية خارجة
من كتب التاريخ ،بأسواقھا العتيقة ،بھندستھا ،بجوامعھا المئة ،بمعمارھا.
إنھا مدينة صغيرة فيھا مئة جامع .ثم إنه وجد في القيروان في القرن الثاني
إمام يسمى سحنون نشر المذھب المالكي في كل المغرب العربي" 2و قد
أوجد ھذا اإلمام نصا للنعاة حتى إذا مات إنسان ما يقوم الناعي بإلقائه عبر
جولة في المدينة ثم انتقل فضاء النعي من سياقه االجتماعي إلى سياق
النص الشعري.
و ھكذا أصبح فضاء النعي طقسا وجدانيا أفرز تلك القابلية لمثل تعدد
األصوات و كذا ضمن تلك المواضعات في ترجيح الصوت عبر حلقات
جماعية ،و لعل ھذا الصوت مما أذكى فيه الجنوح على وجدانية التمثل
لذات الحياة و ما يقابلھا من إشعار الحياة .و ھذه كلھا قربت للشاعر تلك
المثاقفة التي ألھمت فيه تقبل الخطاب و ابتداع الخطاب الشعري .و لعل
ھذه المسالك تصنع بدورھا خطابا جديدا له من األصالة ما يحدث في
الشعر أشكاال جديدة .كما أيقن الشاعر حقيقة اللغة الشعرية المستحدثة،
فالبد من البحث عن لغة متميزة ،و غير عادية حتى تتمكن من استيعاب
العالم الجديد و ھنا يعلن الغزي عن التأثير الغربي في نزوع قصائده
نحو تشكيل واقع جديد بواسطة الكلمات.

 -1فاضل )جھاد( ،أسئلة الشعر.268 ،
 -2المرجع نفسه ،ص .267 -266
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 - 4قراءة خطاب النقد التونسي لحداثة الخطاب الشعري:

إن نھضة الشعر التونسي واكبت تلك الحركات النقدية التي تشيد في
كتاباتھا إلى أدب جديد ،و من ضمنھا تلك الكتابات الشعرية التي تواصلت
مع المحدث من الكتابات العربية .و على أساس ھذه المثقافة يعرض الناقد
)سوف عبيد( تلك اإلرھاصات التي أبكرت في كتاباتھا الشعرية و ھي
تجلي تلك المالمح من الكتابة لحداثة الخطاب الشعري.
فقد كتب )توفيق بكار( مقدمة ديوان )صالح القرمادي( )اللحمة الحية(
إذ عده من أول الشعراء الذين تحرروا من األعراف الشعرية التقليدية،
داعيا إلى الشعر العصري الذي أصبح ميزانه تفعيلة الحياة ال تفعيلة
الخليل .ثم ينقلنا إلى دراسة )محمد الحليوي( الذي عده الشاعر و الناقد
)سوف عبيد( من أھم النقاد الذين جددوا باكرا ،إذ إنه كان معاصرا للشابي
"أسھب الحليوي في الحديث عن أھم خصائص الشعر الجديد و ذلك في
فصل له بعنوان )سمات الشعر المعاصر( ضمن كتابه )مباحث و دراسات
أدبية( حيث يعدد خصائص الشعر المعاصر انطالقا من بعض القصائد
لشعراء تونسيين و مشارقة ،و يبدأ بالمضمون أو المحتوى فيشترط أن
يكون منطلقا من تجربة شعرية يعيشھا الشاعر و يؤديھا تأدية حية صادقة،
قوية .ثم يشترط ثانيا في الشعر المعاصر و ھو أن تكون مادة التجربة
متنوعة من الشعور و العاطفة أي انفعاالت النفس المختلفة أو من الفكر،
فإذا كانت العاطفة فيه فاترة و االنفعال ضعيفا ،فإن ھذا العمل األدبي يكون
خاويا" 1يتضح من خالل ھذا التصور أن الشعر تجربة و التجارب تصنع
حداثة الشعر.

 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.81
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و ثمة مقوالت نقدية تؤسس لحداثة القصيدة التونسية يعلن عنھا
)الحليوي( في معرض حديثه عن تلك الصورة التي يعدھا من سمات
الشعر المعاصر نظرا ألھميتھا في إضفاء خصوصية جمالية مفارقة
للخطاب الشعري المعاصر ،للتأويل .فأصبحت تشكل وحدة جوھرية تتخذ
من النص منفذا إلى موالج تلك األسيقة و ما تتضمنه مجمل تناقضاتھا و
مكوناتھا .و ھنا يعلن )سوف عبيد( تلك النقلة التي شھدتھا الصورة عبر
األزمنة الشعرية المختلفة إذ يقول ..." :و ھي التي يتفاضل بھا الشعراء و
يمتازون ،فإذا كانت لدى القدامى تسمى االستعارة على اختالف أنواعھا
من تمثيلية و غير إلى مجاز و تشبيه وغيرھما ،فإنھا أي الصورة الشعرية
عند الرومانسيين تنطلق لتحلق بعيدا في سماء أخيلتھم المجنحة ،أما
الشعراء المعاصرين فقد أصبحوا ينزعون إلى الصورة الدقيقة التي تظل
متصلة بالحقيقة و الواقع سواء صورت موقفا من المواقف أو حالة نفسية
1
أو فكرة من الفكر"
و ھكذا تقوم القصيدة الحديثة لدى الحليوي على الصورة دون أن
نغفل حديثه عن الموسيقى التي تناولھا بموقعھا في الشعر الحديث ،بمنأى
عن سنن األوزان العربية التقليدية ،التي تدعو -في تصوره -إلى الملل و
الرتابة إذ يذھب )محمد الحليوي( كونھا "تقتضي من قارئ الشعر أو
سامعه جھدا عقليا كبيرا و ھي ناحية أخرى تعيق الشاعر الذي نظم
القصيدة عن االحتفاظ بحرارة عاطفته و تدفق شعوره .و تضطره للتوقف
و التريث بحثا عن القافية المناسبة و تحبسه في قيد البحر الواحد" 2ألن
و األوزان ھي أضيق من أن تستوعب مشاعر المبدع،
ھذه البحور
وتسير وفق حداثة اإليقاع في تنوعه و انعطافات تكونه إذ "كثيرا ما
أجبرت األوزان و القوافي متعاطيھا ،إلى حشو أبياته بما لم يكن يريد و ال
3
ھو من قصده لكي يصل بالبيت إلى نھايته المحتومة"
 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.82
 -2المرجع نفسه ،ص.83
 -3المرجع نفسه ،ص. 83
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يندرج ھذا الطرح عبر ما سبقت به الناقدة )نازك المالئكة( حيث أمكنت
ريادتھا في ھذه الدعوة .فقد سبق أن أشرنا إلى قراءة )الغذامي( حول ھذه
الريادة التي جاءت متأخرة عن الدعوة الغربية في التحرر من أغالل
القافية و جمود األوزان ،و حرج االنغالق الذي تؤديه نحوية الوزن و
القافية ضمن عمود الشعر .و لعل توسل الشعراء بالزحافات و العلل يعود
إلى صرامة الموانع التي تحول دون انفتاح الشعر عبر مثل ھذه الفرج
التي يرخص بھا صناع األوزان و فقھاء ھذه النحوية المغلقة.
ھناك دراسة نقدية أخرى لھا من األھمية ما يجعلھا تمتلك حضورا
فعليا لدى القراءة لمواكبتھا لظاھرة الشعر الجديد بتونس ،إذ كان لھا
صدارة المسعى في أن ترسم أوليات تشكل القصيدة الجديدة بھا و المتمثلة
في دراسة )أبو زيان السعدي( من خالل كتابه الموسوم بـ )في األدب
التونسي المعاصر( .و على نحو ما طرحه يتقفى مسار التحول الشعري
الذي أفرز خلخلة للقصيدة العربية الجديدة ،و راح يبحث عن أوليات
التشكل و بوادر التأصيل للشعر التونسي و المتمثل بخاصة )قصيدة النثر(
و ما نتج من منازع نقدية حول الجدل عن مشروعيتھا و أحقية وجودھا،
إذ أوضح الناقد نشأتھا و تطورھا في األدب العربي بعامة و في األدب
التونسي خاصة و ھذا بداية من جيل الشابي وصوال إلى تجربة ما يوسم
بـ) :غير العمودي و الحر( "و ھذا الفصل يمكن اعتباره من الدراسات
األولى التي نظرت إلى قصيدة النثر نظرة نقدية ،بوضعھا في سياقھا
األدبي التاريخي العام ،ثم ينعطف إلى إبداء خصائصه في المبنى و المعنى
و بالوقوف عند أھم الجماليات لديه و مسجال عليه أيضا البعض من
1
االنحرافات الفنية و الفكرية"

 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.85
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ضمن ھذا التصور يتضح موقف أبي زيان السعدي الذي عده سوف عبيد
موقفا معتدال ،و بخاصة في فترة أثارت قصيدة النثر جدال تراوح بين
الرفض و القبول و كذا التردد حول مشروعية حضورھا كونھا ملمحا،
يؤكد حداثة الخطاب الشعري المعاصر .و من ھنا يعلن )أبو زيان السعدي(
موقفه من قصيدة النثر فيقول" :و ال يتم الحديث عن الشعر التونسي ،و
عن أھم تياراته الفنية ،إال بالوقوف لحظات ،عند ظاھرة القصيدة النثرية
أو الشعر المنثور أو النثر الشعري ،التي لم يتوقف الجدل عن شرعيتھا،
و عن طبيعة تكونھا ،منذ أن وجدت في األدب العربي الحديث و بخاصة
منذ أن ظھر ھذا اللون الجديد منھا بيننا ،و الذي يدعوه البعض باسم )في
غير العمودي و الحر(" 1يتحدث الباحث عن تعداد المصطلحات التي وسم
بھا ھذا النوع الجديد من الكتابة ،و عدم المواضعة على صيغة مفھوم
لقصيدة النثر كونھا نوعا أدبيا يأخذ من النثر و الشعر ،دليال على عدم
اإلمساك به في ھيئته من التحدد النھائي ألنواعيته.
و في سياق ھذا الحذو من الطرح تذكر الباحثة )إيمان الناصر( أن
الجدل الذي أثير حول قصيدة النثر ،ليس نابعا فقط من نسق بنائھا
المحدث ،و إنما أيضا مصدره التعدد االصطالحي لھذه الحركة الشعرية
الجديدة ،ھذا التعدد الذي عده البعض ظاھرة صحية في حين عده البعض
اآلخر أمر معوق ينتج عن فوضى المسميات و الحيرة تقول الباحثة في
ھذا السياق" :ألنھا في صلب الثراء المفھومي بما يقدمه الباحث و المنظر
و بما يزودھما بأكثر المصطلحات مرونة و رقة ،و سالسة .بينما يذھب
البعض اآلخر إلى العكس من ذلك ،معتقدين أن التعدد المصطلحي أمر
معوق للحركة ،لخلوه من الدقة العلمية".2

 -1السعدي )أبو زيان( ،في األدب التونسي المعاصر ،ص.47

 -2الناصر )إيمان( ،قصيدة النثر العربية التغاير و االختالف ،االنتشار العربي ،البحرين ،ط،2007 ،1
ص.83
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و عليه تؤكد الباحثة أن تداخل المصطلحات قد بلغ حدا من الفوضى و
الخلط ،و من ثم تبرر )إيمان الناصر( ھذه الفوضى المصطلحية إلى عطب
في تلقي األشكال المتطورة في الشعر العربي ،و في ھذا النحو من الطرح
تمثلت الباحثة بتصور )نذير فوزي العظمة( حين قال" :و قد خلط كثير من
نقاد الكالسيكية عندنا ،أو اختلطت عليھم ،إيقاعات الحركة الشعرية
الحديثة ذات التنوع ،و حسبوا أن الشعر الحر أو المنطلق ھو نفسه الشعر
1
المنثور ،فحملوا على الشكل الجديد حمالت ابتدأت بالظواھر الفنية"
و إثر ھذا تتسع دائرة اختالف المصطلح و تداخله إلى السياق الذي أوجد
قصيدة النثر إذ تنقل الباحثة )إيمان الناصر( تداخال آخر حول ھذا اللون
الشعري الحديث الذي يشمل امتداد ھذا اللون في التراث الشعري العربي،
حيث تعطف الباحثة )سلمى الجيوسي( و ھي بقطعية امتداد قصيدة النثر
إلى حفريات التراث الشعري فھي مستمدة مباشرة من الشعر الغربي.2
في حين يلمح أدونيس ھذا النمط من التشكل األجناسي المزدوج في التراث
الشعري الصوفي ،و ذلك إثر قراءته لنص )النفري( الشعري حين انتبه لما
يتضمنه من أبعاد تتوافق و اتجاھه التحولي و الحداثي ،فھو نص لم
يتوقع وجوده من جھة التشكل و كذا ما ينھض عليه من الشعرية الطافحة
في التراث إنه نص "يتضح فيه البعد الشعري .تماما كما تف ّكر فيه و
ّ
تسعى نحوه الشعرية الغربية الحداثية
المحطمة لفكرة األجناس األدبية
و المتمايزة بخصائصھا ،و لھذا يحتفي أدونيس بنصوص
المنفصلة
الصوفية".3

 -1الناصر )إيمان( ،قصيدة النثر العربية ت التغاير و االختالف ،ص 42نقال عن :فوزي العظمة ،قضايا و
إشكاليات الشعر العربي الحديث ،ص.209
 -2ينظر :المرجع نفسه ،ص .43
 -3زدادقة )سفيان( ،الحقيقة و السراب قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا و ممارسة ،الدار
العربية للعلوم ،بيروت ،ط ،2008 ، 9ص .417 - 416
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فقد أدرك تلك الظالل الشعرية و األنساق العالية عبر تخوم من التشكل
المفارق لما تحدد من أنواع األبنية ،و ذلك كونھا تقدم تجاوزا و تعديا و
تخطيا لألنواع األدبية .فالقصيدة الحديثة ال ينصب عليھا التحدد بشكل
يستنفذھا نھائيا ،و ما يطاولھا من التصورات يزيدھا إيغاال من جھة
انعطافھا إلى موالج النسق ،و ال يستنفذ ما تنطوي عليه و ھكذا ھي الكتابة
الصوفية .و في مقابل ھذا يذھب الباحث )سفيان زدادقة( من خالل تتبعه
للتفاعل الذي حدث بين أدونيس و التجربة الصوفية ،أن ھذه التجربة قد
أنتجت كتابة ثالثة أطلقت و أرسلت الشعر صوب انفتاح من حيث البناء و
التشكل النسقي المتحول ،و أضافت إلى أشكاله الوزنية أشكاال أخرى نثرية
نجد فيھا ما يشبه الشكل الذي اصطلح على تسميته في النقد الشعري
الحديث بقصيدة النثر.1
إضافة إلى ھذا ،توصل أدونيس عبر ھذا الطرح أن قصيدة النثر
شمولية ،مركزة ،جنونية ،كثيفة ،مجازية ،كتلة مشعة ،مشرقة ،مثقلة
باإليحاء و ھذه الخصائص جميعھا "متصلة بالقصيدة اإلشراقية
الرامبوية ،لكن أدونيس يطعمھا بشيء من المفاھيم الصوفية كالحدس و
الرؤيا و الجذب و الكشف و الرمز...فبرزت لديه فكرة الشاعر الذي يخلق
بالكلمة واقعه الخاص الذي يتجاوز واقع اآلخرين" .2و من ھنا أضحى
زمن الكتابة ھو النص بمشموالته المختلفة ،و من ثم برزت مرحلة جديدة
ھي مرحلة النص الجامع الذي يلغي الحدود بين األنواع األدبية و في
الوقت ذاته يؤكد عن تالشي الفواصل و تداعي الموانع.

 -1ينظر :زدادقة )سفيان( ،الحقيقة و السراب قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا و ممارسة ،ص
.417
 -2المرجع نفسه ،ص .418
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و ألجل ھذه التجليات و التداعيات تواضع شعراء القصيدة العربية
على ھذا المأخذ من الكتابة ،كونھا توفر عنصر اإلشراق و فاعلية
اإلرسال لتجليات بديلة من الكتابات المتعددة من غير كابح أو نحوية
جاھزة تمارس فعل اإلكراه .كما أنھا قصيدة تأسست على التمرد و الرفض
و التجأت إلى النثر متوسلة به طرق تعبيرية أكثر حرية و انفتاحا.
ولم يتخلف الشعر التونسي عن مواكبة ھده الحركة الشعرية القائمة
على التجاوز و في ھذا السياق يالحظ الناقد )أبو زيان السعدي( أن الشعر
التونسي "لم يتوان عن أن يسابق ما استجد فيھا من ألوان ،فمنذ البواكير
األولى للثالثينيات ،من ھذا القرن ،يبرز أبو القاسم الشابي ،مجربا ھذا
اللون ،و ممارسا له ،في أكثر من قطعة واحدة ،و تعرف له جريدة
النھضة ،و مجلة العالم العربي ،ھذه المحاوالت ،و قد امتازت بإشراقة
األسلوب  ،و متانة التراكيب ،و تدفقھا بأحاسيس النفس الفياضة ،و ما
توشحت به من أودية األحزان ،و انقباض اآلمال ،وسط النغمات الشجية،
التي كثيرا ما طالعتنا في قصائد الشابي المنظومة" 1و على ھذا النحو فقد
تمثل الشابي ذلك الحذو إلنجازات األدب العربي في عصره و باشر ما
أفرزته المدارس الغربية .وما كادت السنوات األخيرة من القرن العشرين
"تستقر في تونس حتى أصبحت النصوص الشعرية المنشورة وقتذاك
تشتمل على أشكال متنوعة من العمودين إلى الشعر المتحرر من النمطية
العروضية ،إلى الشعر المنثور،ذلك الذي اقتبسه بعض الشعراء التونسيين
من مدونة شعراء المھجر و من الشعر الفرنسي خاصة ،و لكن لم يتجاوز
المحاوالت الفردية من حين إلى آخر فحسب ،و لقد كان أبو القاسم الشابي
2
واعيا بتلك المسائل الشكلية في الشعر منذ البدايات األولى له في النثر"

 -1السعدي )أبو زيان( ،في األدب التونسي المعاصر ،ص.49 - 48
 -2عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.21 - 20
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مثل ھذه الفاعلية من تمثل تلك المثاقفة في إنتاج النص الشعري الشك أنھا
أنضجت تجربته الشعرية ،حيث أذكت تجربته بخصائص متحددة تخطت
بالضرورة تلك المر ّجعة لتشكل عمود الشعر .و في الوقت ذاته انفتحت
على تواشج الصيغ ،و تداخل األشكال مما طوع تلك األحادية لبالغة
الخطاب الشعري ،إلى مرونة مضافة من البالغة الجديدة.
ثم عقب ھذا ينعطف الناقد ليؤك ّد أن الشابي لم يتجرأ على ھذا النص
الحديث إال "لما لمس فيه من إمكانية التصوير لبعض ما ي ّجد في نفسه،
من مفھوم الفكر و الشعور ،تمتنع األوزان و القوافي ،أن تستوعب
رحابتھا ،و عنفھا و تمردھا ،و أنه قد يكون يعتقد ،أنھا ضرب من
ضروب التجديد التي ينبغي أن يتمرس بھا الشعر التونسي و يجاري بھا
أصوات التجديد ،التي ترتفع عالية ،في عدد كبير من األقطار" 1و في ھذا
إشارة إلى محاوالت )جبران( و )الريحاني( و غيرھما في تجديد قيم األدب،
إلى جانب تجربة جماعة )أبولو( في قصيدة النثر ،كما يأتي السعدي أيضا
و لعل ھذا المحمل
على ذكر تجربة مي زيادة بقصائدھا الدافئة.
المصدري لشعرية الشابي أفرز في شعره تلك المواطن البنائية من
التحديث اللغوي البياني ،و كذا مباشرة الرّاجعة بالوصف.
و الالفت للنظر أن توھج الشابي المبكر دعاه إلى تمثل معضلة
شعراء عصره حين انصرفوا عن جوھر الشعر الحقيقي إلى الحاالت
العارضة التي تؤديھا تلك الحوافز للمناسبات و أسيقة الوقائع .فسعى إلى
إخراج الشعر التونسي من مستوى الحادثة العابرة إلى مستوى التعبير
و
"عن النفس المنفعلة باألحداث ،و الممتلئة طموحا ،إلى األنفع
األسمى ،و مادام ذلك األسلوب النثري يحقق له شيئا من ھدفه فال ضير
2
عليه ،أن يسھم فيه و لو بقليل"

 1ـ السعدي )أبو زيان( ،في األدب التونسي المعاصر ،ص. 51
 2ـ المرجع نفسه ،ص.52
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و لذا عدت قصائد الشابي النثرية تجديدا و تغييرا حديثا ھو "إلى الكشف
و االكتشاف أقرب بالنسبة لتلك الفترة" 1إذ يتالفى الشابي في ذلك خطية
البيت الشعري كي ينتج فيه توزعا بديال ،و ھندسة مفارقة للفضاء
البصري ما دعاه كي يتع ّدى تلك البصرية من التوازي لعمود الشعر .و
لعل شعراء المھجر أذكوا في كتابته الشعرية تحوال محدثا كان له الحضور
الجوھري في ما لحقه من الشعراء المحدثين في تونس.
ھذه مقاطع شعرية من قصيدته )أغنية األلم( تجلّي نسقا جديدا من
حيث التشكيل اللغوي و كذا التعيؤ البصري المفارق ،إذ اعتمد فيھا الشابي
"مرة على االستمرار و مرة على التكرار و مرة على التنوع و مرة
أخرى على التبدل .و لكن النص يبدو محكم البناء حيث أنه يبدأ بمقدمة ثم
تليھا فقرات متماثلة ،تفضي الواحدة إلى األخرى من خالل جملة ،فاصلة
واصلة لتتمخض في النھاية و بعد حركات متصاعدة إلى الذروة ثم إلى
السكون التام" .2يفتتح الشابي القصيدة بھذا المدخل:
أروعك أيھا األلم و ما أعذبكْ
ما ْ
أيتھا المرارةُ التي مألتْ أودية الحياة بصراخ األسى
و أترعتْ كأس الدھور بغصات الدموع
أيتھا الكف الھائلة التي حطمتْ على شفة
القلب

كأس

األمل

ثم تتواصل القصيدة حسب -قراءة سوف عبيد -عبر أربع فقرات متعاقبة
تقدم فعل الشروع بنفس الصيغة األولى ھذه ھي الفقرة األولى:

 -1عبيد )سوف( ،حركات الشعر الجديد بتونس ،ص.20
 -2المرجع نفسه ،ص .23
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لنبحث أيتھا الحياة
و تليھا الفقرة الثانية:
لنركع أيتھا الحياة
و تتبعھا الفقرة الثالثة:
لنبحث أيتھا الحياة
ثم تليھا الفقرة الرابعة التي تبدأ بـ:
و لنقدس أيھا الغاب المنتحب
و بين ھذه الفقرات تتجلى جملة "ذات نسق تركيبي متشابه جاءت
كالمفاصل أو الردھات التي تراوح و تربط بين الفقرات على النحو:
و لنتغن يا قلبي بأنشودة األحزان المرة حتى األبد
ثم تليھا الفقرة الثانية:
و لنترنم يا قلبي بأغنية اآلالم المرة حتى األبد
ثم تجيء بعدھا الفقرة الثالثة:
و لنرتل يا قلبي بسكون أغاني األوجاع المرة حتى األبد
و أخيرا تصل الفقرة الرابعة و األخيرة و في نھايتھا الجملة الخاتمة:
و لنرتل يا قلبي الكئيب البائس نعمة األلم المرة المخضلة بالدموع
1
و لنرددھا على مسمع الظالم حتى الموت"
فقد قلب الشابي المفاھيم اللغوية السائدة عندما مزج بين ألفاظ أنتجت
معاني جديدة مختلفة و مغايرة.

 -1عبيد )سوف( ،حركات التجديد بتونس ،ص.23 - 22
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اعتمد في مجملھا على التكرار إذ تكررت في الفقرات األولى كلمة )األبد(
و انتھت الجملة الخاتمة بكلمة )الموت( فھي "قفلة ھذا النص أو ھي تمثل
)الخرجة( بلغة الموشحات" 1فقد توالت الحركات المعنوية التي تبدأ
باالفتتاح لتصل إلى الختام من خالل ترديد بعض الصيغ للفصل و الوصل
و عليه أخذ الشابي "من خصائص النثر االنطالق و التماھي ،و قد
تناول من الشعر اإليقاع و اإليحاء" 2و من ھنا يعلن الباحث و الشاعر
)سوف عبيد( عن ضرورة إعادة نشر نصوص الشابي في الشعر المنثور.
و لعل التجاوب الصوتي في شعر )الشابي( مكنه من أن يمتاح من شعر
)جبران( ،تلك الفاعلية للمتعدد الصوتي و كذا الترجيع اإليقاعي ،و الذي
يتخطى تلك الص ّواته لإلنشاد .و لكنه يقترب كثيرا من تجليات الصوت
الخفي للجوقة أو التردد الذي يؤكد أن الشعر ليس وزنا محضا ،أو معيارية
جاھزة و إنما ھو انبعاث لتلك الجوانب من اإليقاعات الداخلية و التي
تلبس لبوس تعدد الصيغ الحوارية أو السردية أو اإلنشادية .و مجمل ھذا
يؤكد دواعي حداثة البناء الشعري لدى الشابي و غيره.
و لع ّل علة ذلك ،أن تشكيل النص على الفضاء الورقي يأخذ
بالضرورة تلك الجدارية للكاليغراف النصّي ،و عليه فيجب أن يؤخذ بعين
االعتبار"ألن القصيدة النثرية ذات إيقاع بصري أيضا بحيث البد لنا أن
نتساءل عن :إلى أي ح ّد يمثل النص المنثور على الصحف و المجالت و
في الكتب النص األصلي كما اقترحه الشابي؟" 3ذلك أن القراءة و الطباعة
تستطيع أن تحدد شكل النص و ھيئته و سماته الفنية و كذا إجناسيته.

 -1عبيد )سوف( ،حركات التجديد بتونس ،ص.32

 -2المرجع نفسه ،ص.26
 -3السعدي )أبو زيان(  ،في األدب التونسي المعاصر ،ص. 58
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و ھكذا تكشف تجربة الشابي في )قصيدة النثر( عن تحول في
األشكال التعبيرية التونسية في وقت مبكر .إذ لم يتمثل ھذا التحول في
و حسب ،و إنما استطاع أن ينتج داللة
الخروج عن نظام العروض
جديدة ،و توليد بنيات مغايرة تحتاج إلى من يؤطرھا و يؤسس لھا ليكون
الشابي ربما من الرواد الذين أنجزوا )القصيدة البصرية(.
و في المجمل ،سيظل الطرح مفتوحا مادامت قصائد الشابي لم تنشر
من جديد لتقرأ وفق ما استجد من طرق تعبيرية حديثة ،علما بأن قصيدة
النثر قد لقيت من الرفض ما جعلھا تصنف ضمن األشكال التعبيرية
الغامضة .و يرجع )أبو زيان السعدي( ھذا الرفض إلى تلك القطيعة الفكرية
بين قيم أدبية حضارية عربية استقام لھا الذوق األدبي عھودا كثيرة ،و بين
قيم أدبية غربية وافدة و لذلك نلفيه يقترح بديال يزيل الجدل حول
مشروعية قصيدة النثر العربية و يضع حدا لتلك المظان في خلخلة
المفاھيم حولھا ،بوصفھا قصيدة تأخذ الحيازة البينية بين االنفصال عن
التراث العروضي و بين وھم اإليقاع -كما تذھب إلى ذلك الباحثة إيمان
الناصر -المستمد أساسا من نثر الحياة.
و عليه ،يتمثل ھذا النحو من البديل في ضرورة الوعي بالواقع
و "أن تنبع التجربة األدبية ،من األعماق البعيدة في
الحضاري لألمة
النفس و العقل و أن يتردد صداھا القوي في قيعان المجتمع المظلمة ،و في
دروب اإلنسان حيثما كان" .1وربما ألجل ذلك بقي ھذا التجنيس الشعري
مستعصيا ،كونه ينھض على حمولة معرفية تمتاح من التراث الصوفي ،و
تنبثق من سياق أدبي مغاير أفرزته الحضارة الغربية يقترب كثيرا من
تجليات خصائص القصيدة الحديثة ،التي تؤكد أن الشعر حرية و تمرد و
انفالت عن األنماط و األشكال التقليدية.
 -1عبيد )سوف( ،حركات التجديد بتونس ،ص.28
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اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﻌﺮض
ﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت و اﻵراء اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮت ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ وﺳﺎءﻟﺖ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ أآﺪت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ
و ﻳﻜﺸﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪي ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻋﻦ أﺳﺮارﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﺳﻴﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎهﺠﻪ و ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ و اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
إّ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ،ﻳﺠﺪ أن اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد أآﺪت
ﻣﻨﺬ ﺑﻮاآﻴﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة و اﻟﺘﻲ
و ﻣﻘﻮﻻﺗﻬﺎ ،آﻲ
اﺳﺘﺜﻨﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ أدﺑﻴﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ
ﺗﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و آﻲ ﺗﺆﺳﺲ
ﻋﺒﺮهﺎ ذﻟﻚ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،إذ هﺬا
اﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺰﻣﻨﻲ آﻲ ﻳﻜﻮن ﻋّﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أن
اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،إذ إن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺔ و ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ
و اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻳﺆآﺪ هﺬا ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﻲ اﻧﺰﻳﺎﺣﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﻮم اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﺠﺎوز ﺷﺮط اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺪى )أﺑﻲ ﺗﻤﺎم( و
)اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( و )اﻟﻤﻌﺮي( و )أﺑﻲ ﻧﻮاس( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ آﻨﺜﺮ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت و ﻧﺜﺮ )اﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔﻊ( ،و آﺬا ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺼﻮﻓﻲ و ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
و اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ آﻲ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺼﺮح اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺎت إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻷرﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاءات اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ
)أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ،اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ(.
ن إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻳﻠﻐﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
إّ
اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ،إذ ﺧﺮج هﺬا اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ
ﻣﻮروﺛﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﻔﺮﻳﺔ ﺑﺎرﻗﺔ ﺗﺆﺻﻞ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺒﺄ
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ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻟﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎص
ﻣﻌﻬﺎ و ﻳﻨﺪﻣﺞ إﻟﻰ ﻗﺼﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﺎء و آﺬا اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮري.
و اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺗﺴﺎءل اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،و ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة و ﻣﺎ
أﺛﺎرﺗﻪ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ)ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ،
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ( ﺑﻮﻋﻲ ﺣﺪاﺛﻲ ،ﻳﺴﺎﺋﻞ و ﻳﺤﻠﻞ إﺛﺮ ﺗﻮﺛﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻠﻔﻈﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي أو اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي إﻟﻰ
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻼﻣﻠﻔﻮظ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻮرة ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎد إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﻮت.
ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم ﺗﺼﻮرا ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻼت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ
اﻟﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮي .ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ آﻤﺎ ﺷﺎع ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت ﻧﻘﺎدﻧﺎ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ
أﻗﺮوا ﺑﺄﻧﻪ آﻼم ﻣﻮزون ﻣﻘ ّﻔﻰ ﺑﻞ أﺿﺤﻰ ﻳﺘﺨﻄﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﺐ و
اﺳﺘﻐﺮاق ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﺎء إذ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻳﺜﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ
ﻟﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى )اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ(.
ﺛﻤﺔ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷدوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ن اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺤﺮاف .و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ
اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أ ّ
ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮوﺣﺎت )أدوﻧﻴﺲ( و اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )ﺑﻨﻴﺲ( وردت ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ و هﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻟﺞ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻋﺮض ﺗﺼﻮري ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﻧﻬﺎ أرﺳﺖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺤﺪدات ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻨﺰﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ هﺬا
ﻧﺰوﻋﺎ ﻣﺰدوﺟﺎ ﺑﻴﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،و آﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺿﻤﻦ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮب آﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻻ ﻣﺤﻴﺺ ﻋﻨﻪ و ﻻ ﻣﻬﺮب ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ
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إذ هﻲ ﺑﺪورهﺎ آﺎن ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺠﻮهﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺄﻣﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﺗﺴﺘﺸﺮﻓﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻼﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮؤﻳﺔ و
اﻟﺘﺼﻮر و إﻋﺎدة ﺧﻠﻖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﻀﺎء اﻟﻨﺺ
ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ،اﻟﺬي أدرك وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و آﺬا اﻟﺘﺮآﻴﺐ
اﻹﻳﻘﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻌﺮي .و هﺬا ﻣﺎ ﻋﺎﻟﺠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إذ
اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻄﻮﻃﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺎوزت و ﺗﻌ ّﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻮازي
اﻷﺳﻄﺮ.
وﻗﻮع ﺷﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أﺳﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ و ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻷدﺑﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﻤﺎط ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ و ﻣﻦ هﻨﺎ ﺣﺎو ل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص و ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ وﻗﻊ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ .إذ إن ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻓﻲ أدﺑﻴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت أﻏﻤﻂ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر أو اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﺒﺼﺮﻳﺘﻪ و ﻋﺒﺮ ﻣﺎ أدﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻧﻌﻄﻒ إﻟﻴﻪ إﺛﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﺈ ّ
ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻴﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺤﺪث .و ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺮد ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ،
ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻪ
ﺗﻠﻚ اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ وﺳﻢ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ و اﻟﻔﺘﻮر و ﺗﺪاﻋﻲ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻤﻜﻨﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ .و هﻨﺎ اﻧﺒﺮى اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪاﺛﻲ إﻟﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻧﻌﺪام
اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻳﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮت ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺿﻤﻦ أﺣﻴﺰة ﺿ ّﻴﻘﺔ ،إذ إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮدة أو ﺣﺘﻰ
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اﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدﺗﻬﺎ أو ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺤﺪاﺛﺔ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ذﻟﻚ آﻮن ﻣﺎ آﺘﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻣﻮزﻋﺔ ﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺻﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺆهﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
آﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة أو اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪي.
و ﻟﻌﻞ ﺗﻮزع اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻧﻔﺮادهﻢ أو اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻏﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﺜﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺤﺪث .و
ﻣﻦ هﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻠﻔﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ آﺘﺐ ﻋﻦ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت أو آﺘﺎﺑﺎت هﺎﻣﺸﻴﺔ أو ﻣﻨﺎزع ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
آﻲ ﺗﻨﺘﺞ آﺘﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺗﺨﻮم اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،و
هﺬا ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ آﻮن هﺬا
اﻷﺧﻴﺮ ﺣﺠﺐ اﻟﻀﻮء ﻋﻦ ﻧﻤﻮ و ﺗﺮﻋﺮع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،و ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﺿﺤﻰ ﻣﺘﻠﻘﻴﺎ ﻟﺨﻄﺎب رواﺋﻲ دون ﺟﻨﺲ ﺁﺧﺮ .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺴﻌﻰ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد*
*ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض ،ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﺣﻠﻲ ،ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻋﺒﺪ اﷲ
اﻟﻌﺸﻲ ،ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ،ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ ،أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ... ،اﻟﺦ.

ﺣﻮل ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻋﺒﺮ ﺣﻴﺎزة ﺿﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ إﻻ
و هﻨﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاءة
ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺪرس.
ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻇﻠﺖ و إن ﺑﺎﺷﺮت ﺗﺨﻮم اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺮاءة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺘﺢ إﻟﻰ ﻣﻘﺮوﺋﻴﺔ أوﺳﻊ ﺧﺎرج اﻟﺪرس
ن ﻓﻲ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮوﺣﺎت و
اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ،و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺳﻤﻪ ﻣﻨﻬﺎ أ ّ
اﻟﺘﻲ آﺎﺑﺪت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ و ﺟﻤﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ أن أدت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺷﺮهﺎ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ و ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ
أن هﺬا اﻟﻌﺎﺋﻖ أﻓﺮز ﻋﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮآﺒﺔ ﻧﺼﺐ ذﻟﻚ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻣﻠﻪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
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و ﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﻤﺄﺧﺬ ﻳﻨﺪر اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و آﺬا
ن ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ أﻣﻜﻦ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،إذ إ ّ
ﺑﺮوز ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺤﺪاﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ ،و آﺬا ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و آﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
أﻓﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ وﺑﺮوز ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻢ ﺑﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﺗﺤﺪث اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻋﻦ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻓﺘﻮر اﻟﻨﺴﻖ
اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ﻟﻢ ﻳﻘﻒ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ
ﺗﺠﺎوزﻩ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻲ و هﺬا ﻣﺮدﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬي
ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﻤﺒﺪع و ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ و هﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪهﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ.
ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ و اﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻧﻤﻂ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ اﻷﺳﻨﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺴﺪﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ
دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺰج ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻻت
ﻏﺮﺑﻴﺔ و أﺧﺮى ﻋﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر
واﺿﺢ ﻟﻠﺸﻌﺮ.
و ﻟﺬا أﺧﺬت اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ إﻃﺎرا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎزات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻚ أﺧﺮى ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة إذ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻮادر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻻ ﻳﺮآﻦ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﻮاﻳﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎهﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻮد ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ.
و ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﻮﻋﻲ و ﺗﻤﺜﻞ ،إذ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ أدﺗﻪ ﺑﻌﺾ
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ،ﻷن اﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺄﺳﺲ و ﻳﻨﻀﺞ إﻻ إذا اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻦ
آﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻨﻘﺎد و هﻨﺎ ﺗﺘﻤﺤﻰ اﻟﻔﻮاﺻﻞ و اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ هﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ و
هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ و هﻨﺎ ﺗﺘﺒﺪى ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ آﻮاﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
ﻞ هﺬا ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺻﻮغ ﻣﻔﺘﻮح ﻳﻮﺣﻲ ﻓﻲ ﻻﺣﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻟﻰ
وﺟّ
إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ.
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 -1اﻟﻤﺼﺎدر: -1اﻵﻣﺪي ) أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ(:
• اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮ أي ﺗﻤﺎم و اﻟﺒﺤﺘﺮي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ
اﻟﺼﻘﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﺼﺮ ،ط .1961 ،2
 -2اﻟﺘﻮﺣﺪي أﺑﻮ ﺣﻴﺎن )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس(:
• اﻟﻤﻘﺎﺑﺴﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﺪوﺑﻲ ،دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻠﻨﺸﺮ،
ط .1992 ،2
 -3اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) أﺑﻮ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ(:
• ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻷﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،ﻧﺸﺮﻩ أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ و ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
هﺎرون ،ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة.1951 ،
 -4اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ)ﻗﺪاﻣﺔ(:
• ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻤﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ،دار اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺴﻌﺎدة ،اﻟﻘﺎهﺮة،
.1963
 -5اﺑﻦ رﺷﻴﻖ )اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ(:
• اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ و ﺁداﺑﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻤﻴﺪ  ،دار اﻟﺮﺷﺎد اﻟﺒﻴﻀﺎء،ط.1988 ،1
 -6اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ(:
• اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﺮح أﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ط .1996 ،1
 -7اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ )ﺣﺎزم(:
• ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻠﺨﻮﺟﺔ،
دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ.1981 ،
 -8اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان(:
• اﻟﻤﻮﺷﺢ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1965 ،1
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 -2اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -1أﺑﻮ ﺟﻬﺠﻪ )ﺧﻠﻴﻞ(:
• اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺑﺪاع و اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ و اﻟﻨﻘﺪ ،دار
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1995 ،1
 -2أﺑﻮ دﻳﺐ) آﻤﺎل(:
• ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.1981 ،
 -3أدوﻧﻴﺲ )ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ(:
• زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1972 ،2
• اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻵداب ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1992 ،2
• اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺘﺤﻮل ،ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮروث
اﻟﺸﻌﺮي ،ج  ،4دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.2002 ،8
• اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺘﺤﻮل ،اﻷﺻﻮل ،ج ،1دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
ط.2006 ،9
• اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺘﺤﻮل ،ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻷﺻﻮل ،ج ،2دار اﻟﺴﺎﻗﻲ،
ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.2006 ،9

 -4إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ(:
• اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و ﻇﻮاهﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،
دار اﻟﻌﻮدة و دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1981 ،3
 -5اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻃﻤﺔ(:
• ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.2006 ،1
 -6ﺑﻠﻤﻠﻴﺢ )إدرﻳﺲ(:
• اﻟﻤﺨﺘﺎرات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و أﺟﻬﺰة ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل
و ﺣﻤﺎﺳﺔ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،آﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط.
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 -7ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ) وﺣﻴﺪ(:
• ﺣﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع أﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ اﻟﻨﻘﺪي ،اﻟﺪار
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ط.2008 ،1
 -8ﺑﻨﻴﺲ) ﻣﺤﻤﺪ(:
• اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ و إﺑﺪاﻻﺗﻬﺎ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط .1989 ،1
• اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.1989 ،1
• ﻇﺎهﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
• آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻮ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط ،1
.1998
• ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺴﺆال ) ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ و
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1985 ،1

 -9ﺑﻮﻳﺠﺮة)ﺑﺸﻴﺮ(:
• اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر راﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار
اﻷدﻳﺐ.2007 ،
 -10ﺗﺎورﻳﺖ)ﺑﺸﻴﺮ(:
• اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل و اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ،ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن ،ط .2010 ،1
 -11اﻟﺨﺮﻓﻲ)ﺻﺎﻟﺢ(:
• ﺣﻤﻮد رﻣﻀﺎن ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1985 ،
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺮﻓﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ.1984 ،
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• اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻧﻤﺎذج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ "اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ" ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺁداﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  17 /15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2008
 -12داﻏﺮ)ﺷﺮﺑﻞ(:
• اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺼﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء.1988 ،
 -13دﺣﻮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ(:
• دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -14دروﻳﺶ )أﺳﻴﻤﺔ(:
• ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻻت ،دار اﻵداب ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1992 ،1
 -15راﺟﻊ )ﻋﺒﺪ اﷲ(:
• اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،دار
ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء.1987 ،
 -16رﺣﻤﺎن)ﻏﺮآﺎن(:
• ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﺗﺤﺎد
آﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ. 2004 ،
 -17اﻟﺮآﻴﺒﻲ)ﻋﺒﺪ اﷲ(:
• اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و دراﺳﺎت أﺧﺮى ،اﻟﺸﺮآﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.1982 ،
 -18اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ)إﺑﺮاهﻴﻢ(:
• اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
• أوراق ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﺸﻬﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ،
ط.1985 ،1
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 -19زدادﻗﺔ)ﺳﻔﻴﺎن(:
• اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻟﺴﺮاب ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻋﻨﺪ أدوﻧﻴﺲ
ﻣﺮﺟﻌﺎ و ﻣﻤﺎرﺳﺔ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﺑﻴﺮوت ،ط.2008 ،9
 -20اﻟﺴﻌﺪي )أﺑﻮ زﻳﺎن(:
• ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ،
ﺗﻮﻧﺲ.1982 ،

 -21اﻟﺼﻔﺮاﻧﻲ)ﻣﺤﻤﺪ(:
) 1950ـ

• اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ و اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ط.1
 -22ﻋﺒﺎس)إﺣﺴﺎن(:
• ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮي ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻷردن.2006 ،
 -23ﻋﺒﻮد)ﺷﻠﺘﺎغ(:
• ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
.1985
• اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺼﻲ( ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب.1988 ،
 -24ﻋﺒﻴﺪ)ﺳﻮف(:
• ﺣﺮآﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ،
ط .2008 ،1
 -25ﻋﺒﻴﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ(:
• اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ،اﺗﺤﺎد
آﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ.2001 ،
 -26ﻋﺰام)ﻣﺤﻤﺪ(:
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• اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد آﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ ،ط ،1
.1985
 -27ﻋﻼق )ﻓﺎﺗﺢ(:
• ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط .2008 ،2
 -28ﻋﻴﺎﺷﻲ)ﻣﻨﺬر(:
• اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.1998 ،1
 -29اﻟﻐﺬاﻣﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ(:
• ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻘﺼﻴﺪة و اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ط.2005 ،2
 -30ﻓﺎﺿﻞ)ﺟﻬﺎد(:
• أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﻮارات ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ،دار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ط.1
 -31آﻮش )ﻋﻤﺮ(:
• أﻗﺪﻣﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ،ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ ارﺗﺤﺎﻟﻪ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﺼﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.2002 ،1
 -32اﻟﻤﺎﮔري)ﻣﺤﻤﺪ(:
• اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎهﺮﺗﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط .1991 ،1
 -33ﻣﺮﺗﺎض)ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ(:
• ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط
.2009 ،1
• أﻟﻒ ـ ﻳﺎء ـ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮآﺐ ﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﻦ ﻟﻴﻼي ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ،دار
اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وهﺮان.2003 ،
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 -34ﻣﺼﺎﻳﻒ)ﻣﺤﻤﺪ(:
• دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ و اﻷدب ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ.1972 ،
 -35اﻟﻤﻌﺪاوي )أﺣﻤﺪ(:
• أزﻣﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻨﺸﻮرات
دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.1993 ،1
 -36ﻣﻔﺘﺎح)ﻣﺤﻤﺪ(:
• ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط . 2005 ،1
• دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﺮ و اﻧﺠﺎز ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط .2006 ،3
 -37اﻟﻤﻘﺎﻟﺢ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ(:
• أزﻣﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ،دار اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1981 ،1
 -38اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ )ﻧﺎزك(:
• ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دار اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ،
.1981
 -39اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة)ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ(:
• ﺟﻤﺮة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي) ،ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ،و
و اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ( ،دار ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﺤﺪاﺛﺔ
اﻷردن ،ط.2008،1 ،

 -40ﻣﻨﺼﺮ)ﻧﺒﻴﻞ(:
•

اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮازي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.2007، 1
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 -41اﻟﻨﺎﺻﺮ)إﻳﻤﺎن(:
• ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ و اﻻﺧﺘﻼف ،اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ط.2007 ،1
 -42ﻧﺎﺻﺮ )ﺳﻄﻤﺒﻮل(:
• اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮاءة ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﺒﺼﺮي ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب،
ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط.2004 ،1
 -43ﻧﺎﺻﺮ)ﻣﺤﻤﺪ(:
• اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﺗﺠﺎهﺎﺗﻪ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ) 1925ـ
 ،(1975دار اﻟﻐﺮب ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.1985 ،1
 -44اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ)ﻋﻠﻮي(:
• ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و
اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.2006 ،1
 -45هﻴﻤﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ(:
• اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ ،و ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ )ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ( ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.2008 ،

 -46ﻳﺎﻳﻮش)ﺟﻌﻔﺮ(:
• أﺳﺌﻠﺔ و رهﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دار اﻷدﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ
و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وهﺮان.2005 ،
 -47ﻳﻮﺳﻒ )أﺣﻤﺪ(:
• ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻻﺧﺘﻼف،
ط.2002 ،1
 -48اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ )ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ(:
• ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ط  ،2ﺳﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ.1992 ،

 -49ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ:
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•

ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﻵداب و اﻟﻔﻨﻮن ،ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،ط .1993 ،1

 -3اﻟﻤﺘﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: -1أﺑﻮ ﺗﻤﺎم )ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أوس اﻟﻄﺎﺋﻲ(:
• اﻟﺪﻳﻮان ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺷﺮح ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻴﺎط.1973 ،
 -2أدوﻧﻴﺲ)ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ(:
• اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺞ  ،1دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،4
.1985
 -3ﺑﻨﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ(:
• اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﺛﻨﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار ﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط
.1996 ،1
• ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺸﺮق ،ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺸﺮق ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط .2000 ،4
• اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ج ،1ط.2002 ،1

 -4ﺧﺮﻓﻲ)ﺻﺎﻟﺢ(:
• أﻧﺖ ﻟﻴﻼي ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.1974 ،
 -5ﺷﻮدار)اﻟﺨﻀﺮ(:
• ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ آﺘﺎب اﻟﻨﺪى ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ،ط،1
.2000
 -6ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر)ﺑﻦ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ(:
• اﻟﺪﻳﻮان ﺟﻤﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ دﺣﻮ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد ،اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي،
.2000
 -7اﻟﻌﻴﺪ)ﻣﺤﻤﺪ(:
• اﻟﺪﻳﻮان ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻌﺚ،
ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.1967 ،
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 -8اﻟﻘﺮﻣﺎدي)ﺻﺎﻟﺢ(:
• اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﺤﻴﺔ ،دار ﺳﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ.1970 ،
 -9اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ )أﺣﻤﺪ(:
• آﺒﻮة اﻟﺮﻳﺢ ،أﻗﻼم ،ع.1964 ،2
 -10اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ )ﻧﺎزك(:
• ﺷﻈﺎﻳﺎ و رﻣﺎد ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت.1976 ،
 -11اﻟﻮهﺎﻳﺒﻲ)اﻟﻤﻨﺼﻒ(:
• أﻟﻮاح ،ﺗﻮﻧﺲ ،دار دﻳﻤﻴﺘﻴﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ.1982 ،
-4-

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ:

 -1إﻟﻴﻮت)ﺗﻮﻣﺎس(:
• ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ
ﻣﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دط ،دت.
 -2ﺑﻼﻧﺸﻮ) ﻣﻮرﻳﺲ(:
• اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻮرج أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮب و اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ع .1990 ،10
 -3رﻳﻜﻮر )ﺑﻮل(:
• ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ )اﻟﺨﻄﺎب و ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻌﻨﻰ( ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط
.2003 ،1

 -4آﻮهﻴﻦ )ﺟﻮن(:
•

•

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي ،دار
ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ.1986 ،
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ
دروﻳﺶ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ.2000 ،
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:(ر. ﻟﻴﻔﺮ )ف-5
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر،• اﺗﺠﺎهﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي
.1977 ، اﻟﻌﺮاق، ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻹﻋﻼم،ﺟﻮاد

:اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺣﻨﺒﻴﺔ
1-

-5-

Fontaine (Jean) :
•
Histoire de la littérature tunisienne, Tome I: Des
origines à la fin du XIIe siècle, Bardo, Turki,
ème
1988. 5 bis. 2
éd., Tunis, Cérès, 1999.
•

Histoire de la littérature tunisienne, Tome
II: Du XIIIe siècle à l'indépendance, Tunis,
Sahar, 1994. 6 bis. 2ème éd., Tunis, Cérès, 1999.

2-

•

Histoire de la littérature tunisienne, Tome III :
De l’indépendance à nos jours, Tunis, Cérès,
1999.

•

La littérature tunisienne contemporaine, Paris,
CNRS, 1990.

Wolfgang (Iser):
•
Théorie de l’effet esthétique. Ed Mardaga, ed 2,
1997.
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-6-

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ:

 -1ﺑﻨﺎﺟﻲ )ﻣﻼح(:
• اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ،
)ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان،
.1997
 -2ﺑﻮﻋﻨﻴﻨﻲ )أﺣﻤﺪ(:
• ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ رﻣﻀﺎن ﺣﻤﻮد )ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان.2000 ،
 -3راﺑﺤﻲ )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر(:
• اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
أﻧﻤﻮذﺟﺎ)،ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وهﺮان.2001 ،
 -4اﻟﻌﺸﻲ )ﻋﺒﺪ اﷲ(:
• ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ )أﻃﺮوﺣﺔ
دآﺘﻮراﻩ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وهﺮان.1991 ،
 -5ﻋﻠﻲ )إﺑﺮاهﻴﻢ(:
• اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ووﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ اﻟﺸﻌﺮي
)أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وهﺮان.2008 ،
 -6اﻟﻌﻮﻓﻲ )ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ(:
• اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ) ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ( ﻗﺴﻢ اﻷدب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺎس.2011 ،
 -7آﻮرات )اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ(:
أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
• هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ)،ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وهﺮان.2000 ،
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 -8ﻧﺎﺻﺮ )ﺳﻄﻨﺒﻮل(:
• ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﻧﻮاع اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ،
)أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ( ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وهﺮان.2005 ،

 -7اﻟﺪورﻳﺎت:•
•
•

•

ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل ،ج  ،2ﻋﺪد  ،4اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1984 ،
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺪد .1987 ،45-44
ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻌﺪد اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ،
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،أآﺘﻮﺑﺮ  ،1986ﻣﺎرس .1987
ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻜﺮ و ﻧﻘﺪ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ع ،13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
.1988

 -8اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:-http://douweosinga.com/projects/visualpoetry

-http://www.gardendigest.com/concrete/
http://www.aljazirah.com/as/culture/19042004/fadaat21/htm
-www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177996
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