
  اجلمهـورية اجلزائـرية الدميقراطـية الشـعبية
عليم العايل والبحث العلميوزارة الت  

  قسنطينة -جامعة منتوري 
  قسم اللُّغة العـربية وآداا

  
  

الصــــــــــــــــورة 
  الفـــــــــــــــنیة 

  
مة لنيل درجة املاجستري يف األدب العريباحلديث مذكِّرة مقد 

 :دكتورإشراف األستاذ                              :إعداد الطَّالب
  حيي الشــيخ صاحل                                   لزهر فـارس               

  
  
  
  
  
  

  
  .2004/2005: السنة اجلامعية

  

  كلِّـية اآلداب واللُّغات
  ..........................: رقم التسـجيل

قم التالرسلسلي :...........................  

  في شعر عثمان لوصیف

  :أعضاء جلنة املناقشة
  .رئيـــسا -  ...................................جامعة  -  ...................................: الدكتور - 1
فا مشر -قسنطينة -جامعة منتوري  - حيي الشـيخ صاحل:  الدكتور - 2

  .عضوا مناقشا -  ...........................جامعة  - .............................: الدكتور - 3.ومقررا
  .عضوا مناقشا -  ...................................جامعة  -  ...................................: الدكتور - 4

  .200........ / ........./ .........: تاريـخ املناقـشة                 
  

  املوضوع



 

 



  

  
  
  

  مقدمـــــــــــــــــة
  

 

  
  
  
  
  
  

إن امللتفت إىل األدب اجلزائري املعاصر ال يعدم أن جيد فيه كمـا معتـربا مـن    
اإلبداع يربو كثريا عما يرافقه من نقد ودراسات، وممن أبدعوا بغزارة على مستوى الشعر 



  

وعة، م ست عشرة جمموعة شعرية مطب2002عثمان لوصيف، حيث قدم إىل غاية عام 
ولكنها مل حتض بالدرس والتنقيب الكافيني، فكان التفكري يف سد شيء من هذا الـنقص  

وإن القارئ لتلك اموعات بنوع من التأين ليشد انتباهه ذلـك  . يف أدبنا أمرا مستساغا
عن ماذا : اخليال احمللِّق يف األجواء البعيدة للقصائد، ومن مثَّة يربز أمامه سؤال كبري مفاده

اخليال عند هذا الشاعر؟، أو لنقل بلغة نقدية حديثة ماذا عن الصـورة الفنيـة يف شـعر    
  . عثمان؟، على اعتبار أن الفائدة من إعمال اخليال يف الشعر هي إجياد الصور

، )الشخصـية (وانطالقا مما سبق ميكن حتديد جمموعة مـن الـدوافع الذاتيـة    
املوضوع دون غريه، ونقصد باملوضوع علـى  واملوضوعية، اليت وقفت وراء اختيار هذا 

  . وجه التحديد الصورة الفنية يف شعر عثمان لوصيف

  : أما الدوافع الذاتية فقد متثلت يف

امليل اخلاص حنو الدراسات النقدية الفنية؛ ملا يلحق املُخلص هلا مـن لـذة    -1
  . االكتشاف، ومتعة الفن

رة على  االتصال به مما قـد يثـري   املعرفة الشخصية بالشاعر عثمان، والقد -2
  . الدراسة وينميها، فمن تكلَّم عن ليلى ناظرا هلا أدق ممن تكلم عن ليلى سامعا عنها

الشعور مبسؤولية جتاه أدبنا اجلزائري املعاصر؛ ملا يتعرض له من م حتاول من  -3
، وإن البحـث  حني إىل آخر جتريده من خصائصه الفنية، واامه بالركاكة واهلشاشـة 

العلمي هو وحده الكفيل بالتقييم احلقيقي هلذا األدب وليس ما يصدر حوله من أحكـام  
  .اعتباطية جزافية

  

   

  : أما الدوافع املوضوعية فقد متثلت يف



  

جِدية البحث يف املوضوع واستحقاقه للبذل والعطاء كمـا وكيفًـا، إذ أن    -1
الصورة، ويكشف عن بعض أسـرارها بصـفتها   اخلوض فيه سينري جانبا فنيا مهما وهو 

  . شاهدا باإلجياب أو السلب على القيمة الفنية لشعرنا اجلزائري املعاصر

2-    دفْـرحدود علمنا أن هذه أول دراسة أكادمييـة ت بسةُ املوضوع، فَحجِد
  . ملتابعة صور عثمان خصيصا

متكررة مـع كـل   غنى شعر عثمان وثراؤه بالتصوير، حىت أضحى ظاهرة  -3
  . قصيدة، ومنهجا متبعا يف الكتابة الشعرية جيدر بالباحث االلتفات إليه

أمهية الصورة يف الدرس النقدي احلديث، حيث كَثُر فيها التنظري، وتنـوع   -4
  .التطبيق، وحرِي بدراساتنا ونقدنا اللَّحاق ذا الركب املتقدم املتسارِع

أن تكون معيارا لقياس شاعرية املبدع، وحمكا مالئما  صالحية دراسة الصورة -5
لتقوميه تقوميا فنيا؛ ألن الصورة من إنتاج القوة االبتكارية عنده، ومن مثَّة كانت دراستها 

  .دراسة لروح الشعر وجوهره

حاجة املختص يف األدب للدراسات التطبيقية، ومواجهة النصوص مباشـرة،   -6
  . عمله ومن أحق واجباته العلمية بل أن هذه العملية من صميم

فيما  -وبتضافر هذه الدوافع جمتمعة متَّ العزم على مجع مادة  البحث، مث توزيعها
  . متهيدا، وستة فصول، وخامتة: على خطة تشمل -بعد

مفهوم الصورة، وشخصـية منتجِهـا،   : واشتمل التمهيد بدوره على جانبني مها
لصورة الفنية لغة، مث عرض طبيعة مفاهيمها القدميـة،  حيث تعرض يف املفهوم إىل معىن ا

وطبيعة مفاهيمها احلديثة، مث اختار املفهوم االصطالحي الذي يتالءم مع مادة البحـث،  
    ـةيواخلُلُق ـةيبينما تناول اجلانب الثاين للتمهيد شخصية عثمان بأبعادها املختلفـة اخلَلْق

تفيا يف ذلك بالقدر الذي ينري درب الدراسـة ويرسـم   والعقلية يف تفاعلها مع احمليط مك
  . معاملها



  

أما الفصول الست فقد متَّ ترتيبها وفق تصور لعملية خلق الصور الفنية، حيـث  
  ـبقتنطلق من مواد متنوعة منها احملسوس وغري احملسوس يستحضرها الشاعر يف ذهنه ع

د الربط تتكون قواعد الصور، وإثرهـا  توقُّد وجدانه، مث يلتمس وسائل للربط بينها، وعن
ينطلق الشاعر يف تنمية هذه القواعد مبجموعة من الفنيات األساسية والفرعية حىت تصبح 
خلقا سويا حيتضن العاطفة واملضمون بكل متكُّن، وهنا فقط يتحدد نوع الصور، هل هي 

ما ميكن أن يتخلَّل بناءها من كما تتضح قدرا على التعبري و... بيانية أم وامضة أم رمزية
  . ثغرات

وعليه عاجل الفصل األول املواد احملسوسة اليت انطلقت منها صور عثمان مبا فيهـا    
واملواد الصناعية، مبينا طرق استعماهلا وحتريكهـا   -بشقيها احلي واجلامد -املواد الطبيعية

مة اليت رافقت جـلَّ الصـور   يف الصور، مث تطرق الفصل إىل قيمتها الدينية بصفتها القي
  .احلسية حىت غدت ملمحا فنيا ال ميكن التغاضي عنه

بينما تناول الفصل الثاين املواد غري احملسوسة للصورة، وقد تبين أـا تعـود إىل   
القرآن الكرمي، والتراث الصـويف، واألدب العـريب،   : أربعة منابع كربى هي على التوايل

  . ان كيفيات متنوعة وخمصوصة يف االستقاء من تلك املنابعواألساطري واخلرافات، ولعثم

أما الفصل الثالث فقد حدد وسائل تشكيل الصورة، وقد كانت تلك الوسـائل  
التجسـيم، والتشـخيص،   : متيل إىل احلداثة واملعاصرة، وعددها أربع هي على الترتيب

كل وسيلة ليتابع مدى كما وقف هذا الفصل عند . وتراسل احلواس، ومزج املتناقضات
  . إجادة الشاعر يف استعماهلا

وقد عدد الفصل الرابع فنيات الصورة، حيث كشف عن تلك اللمسات الفنيـة  
  فد، وقد صـنراليت يضفيها عثمان على ركيزة التصوير عنده، وهي مزج احملسوس با

ة احلضـور، ترافـق   فنيات كثري: الفصل تلك اللمسات أو الفنيات إىل شرحيتني، األوىل
فنيات : أما الشرحية الثانية فهي... أغلب الصور، كالوحدة والترابط، والتفاعل والتزاوج



  

متذبذبة احلضور، تظهر مع صور وختتفي مع أخرى، مثل تصوير عناوين بعض القصـائد  
ع، والقصا، والتوسايا يف ...  

ق أساليب التصوير إىل ودرس الفصل اخلامس أنواع الصورة، حيث قسمها وف
الصور البيانية، واملتضادة، واملتقابلة ، والوامضة ، والصور الرمزية، وقد : مخسة أنواع هي

  . بسط الفصل احلديث عن كل نوع حماوال حتديد طبيعته ووظائفه الفنية

وانفرد الفصل السادس بتسليط الضوء على عدد من الثغرات اليت الحظها علـى  
التنـافر، وخلـط التصـوير    : بحث، وقد مجعها يف مخسة أمور هيالصور خالل سري ال

وتـابع  . بالتجريد، واالفتتان بصورة لذاا، واخلضوع لقوانني الترابط، وتراكم الرمـوز 
الفصل ما تسببه كل ثغرة من إعاقة للصورة مؤكِّدا على قدرة الشاعر على جتاوزهـا إن  

  .لى وضع الدواءتعرف عليها، إذ أن معرفة الداء تعني ع

بعد كل هذا أتت اخلامتة لتسرد جمموعة من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث، 
  . واليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع األم أال وهو الصورة

وقد حاول البحث يف كل الفصول السابقة أن جيعل دعامته األساسـية وركنـه   
صوبا ما جاء فيها مـن زالَّت  الركني فيما يصدر من أحكام نصوص عثمان الشعرية، م

مكتوب خبط الشاعر ذاته، وقد متثلت تلك  1مطبعية وفق دليل لتصحيح األخطاء املطبعية
م، 2000م، و 1982: النصوص يف ست عشرة جمموعة شعرية طبعت ما بني عـامي 

كما اعتمد البحث على عدد من احلوارات، واللقاءات، والرسائل املخطوطة واملطبوعة، 
قابالت واملكاملات مع الشاعر ومع بعض زمالئه، باعتبارها مجيعا موارد مفيـدة  وعلى امل

  . خادمة للبحث

أما اخللفية النقدية اليت حاور ا البحث النصوص فقد شكَّلها باالسـتفادة مـن   
  .  جهود الباحثني السابقني مبختلف أنواعها نظرية، وتطبيقية، وجامعة بني التنظري والتطبيق

                                     
  .383 - 379:يف ملحق البحث، ص الدليلسخة من هذا هناك ن 1



  

الصـورة الفنيـة يف   (الدراسات النظرية اليت استعان ا البحث نذكر ويف مقدمة 
. ملصطفى ناصف) الصورة األدبية(جلابر عصفور، و) التراث النقدي والبالغي عند العرب

وقد أظهر املؤلفان براعة يف قراءة األفكار النقدية لآلخرين حتلـيال واسـتنتاجا، إال أن   
  . ريب، بينما األفكار املقروءة من الثاين أغلبها أجنيباألفكار املقروءة من األول أغلبها ع

الصورة (كر رسالة املاجستري املخطوطة ذومن الدراسات التطبيقية املُعينة للبحث ن
لعبد احلميد هيمة، اليت استقى لبها وضمنه كتابا مسـاه  ) الفنية يف الشعر اجلزائري املعاصر

فكانت لبحثنا عودة إىل هذا الكتاب من ) ي املعاصرالبنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائر(
البعـد الصـويف يف الشـعر    (رسالة املاجستري املخطوطة  -أيضا -حني إىل آخر، ونذكر

 ذسا مباشرا مع موضوعنا، إان البحثان يتماسان متذاوه. حملمد كعوان) اجلزائري املعاصر
ا األمر ال ذين العملني، إال أن هذورغم االحترام اجلم هل. استشهدا بنصوص شعرية لعثمان

  : حيول دون تسجيل املالحظتني اآلتيتني

األوىل تتعلق ببحث عبد احلميد هيمة، حيث أنه حمص ونقَّب وصـنف الصـور   
ودرسها شكال ومضمونا، وطعم دراسته بأساليب حديثة كالتركيز على البنية األسلوبية 

البحث مسحت العديد من الشعراء من بينـهم  ومتابعة وضعيات الصورة، إال أن حركية 
عثمان، فكانت للباحث وقفات على اموعات الثالثة األوىل فقط للشاعر، وليس ذلك 
قدحا يف جهده، بل هو أمر مفروض وحتمي، إذ أن الرسالة أُعدت قبل طباعـة ثـالث   

  . م1997عشرة جمموعة ابتداء من عام 

ث حممد كعوان، حيث أنه خـاض أشـواطا   أما املالحظة الثانية فهي تتعلق ببح
معتربة يف جمال النقد التطبيقي للشعر اجلزائري املعاصر، لكن يده مل تطلْ اموعات الستة 

م، 1998م، بعد تقدمي البحث عام 1999األخرية لعثمان، واليت طبعت ابتداء من عام 
الصور اليت تناوهلا فقد  وهذا األمر ال يعاتب عليه الباحث؛ ألنه خارج عن نطاقه متاما، أما

كانت يف أغلبها متيل إىل الضبابية  والقتامة، كما أن عملية االحتكاك بالنصوص مل تكن 
  .عامة شاملة، بل كانت انتقائية بقدر ما ختدم البعد الصويف فقط



  

التصوير الفين (ومن الدراسات النظرية التطبيقية اليت ل منها البحث كثريا نذكر 
حملمـد  ) الشعر اجلزائري احلـديث (ملصطفى السعدين، و) سن إمساعيليف شعر حممود ح

ألمحـد  ) الصورة بني البالغة والنقـد (لسيد قطب، و) التصوير الفين يف القرآن(ناصر، و
بسام ساعي، وقد أظهر الدارسون الثالث فطنة ودراية يف حتقيق االنسجام بني مفـاهيم  

لتطبيقي متالئمان يدعم كل واحـد منـها   الصورة وتطبيقاا، فأتى اجلانبان النظري وا
  . قدر املستطاعذه اآلخر، وقد حاولنا االستفادة من تقنية التكامل ه

ومع كل ما سبق مل يغفل البحث عن االستفادة من بعض الكتب النقدية احلديثة 
األجنبية واملترمجة، واليت تعرضت ملوضوع الصورة، باإلضافة إىل عدد مـن املقـاالت   

االت هنا وهناك، كما أن البحث استقى بعض األفكار النقدية من الكتب  املنشورة يف
  ).دالئل اإلعجاز(البالغية التراثية السيما مصنف عبد القاهر اجلرجاين 

وإنه ملن العسري أن يعدد الباحث يف أسطر حمدودة كل موارد حبثه، ولذلك تبقى 
  . وضوحا عن ذلكقائمة املصادر واملراجع كفيلة بإعطاء فكرة أكثر 

ويعتمـد  "أما املنهج الذي ارتضى البحث السري وفقه فهو املنهج الفين التحليلي، 
ولكنه يعتمد ثانية على عناصر موضوعية وعلى ... ذا املنهج أوال على التأثُّر الذايت للناقده

فهو منهج ذايت موضوعي، وهو أقـرب املنـاهج إىل   . أصول فنية هلا حظ من االستقرار
؛ يواجه  النصوص الشـعرية مباشـرة،   1"األدب، وطبيعة الفنون على وجه العمومطبيعة 

حبيث ال تكون أحكامه جاهزة أو مسبقة، بل يستخرجها من النصوص ذاا بعد عمليـة  
حتليلها وحماورا، فهو منهج حياول استنطاق النص وال يقوله ما مل يقله، ومـع هـذا مل   

خاصة أثناء عمليـة التحليـل كاملنـهج اإلحصـائي،     مل االستعانة باملناهج األخرى 
وذلك القتناعنا بأن لكل منهج نقائص وثغـرات  ... والنفساين، واللغوي، واالجتماعي

  . ميكن سدها بتكامل هذه املناهج

                                     
  . 117:، ص)ت.د(، دار الشروق، القاهرة وبريوت، النقد األديب أصوله ومناهجه: سيد قطب  1



  

يف حقيقته متكامل من منهجني أو "ولعل تلك الثغرات تقلُّ مع املنهج الفين؛ ألنه 
، ويبقـى علـى   1"ذوقي أو اجلمـايل نهج التقريري، واملنهج الاملنهج التأثري، وامل: ثالثة

إذ املناهج بصفة عامة تصلح وتفيد حني تتخذ منـارات  "الباحث لزاما حسن توظيفها؛ 
، وهو ما حاول البحث تفاديـه  2"ومعامل، ولكنها تفسد وتضر إذا جعلت قيودا وحدودا

  .قدر اإلمكان

أن تكون له صعـوبات، ولعل  -أيضا -وإذا كان للبحث دوافع فمن الطـبيعي
أبرزها كثرة التنظري حول مفاهيم الصورة من عربية وغربية، قدمية وحديثة، حىت يقـف  

حمتارا، أي السبل يسلك؟، وأي الوجهات يرتضي؟، ومن هنا يصبح  -أحيانا -الباحث 
وما يتماشى ومنطـق  ملزما بالقراءة املكثَّفة، مث استخالص ما يطْمئن له ضمريه العلمي، 

  . احلق واإلنصاف يف نظره

وهناك صعوبة أخرى متثَّلت يف ارتباط الصورة داخل النص بـاألدوات الفنيـة   
األخرى من لغة،وأسلوب، وإيقاع، وهذا ما جيعل عملية حتريرها بغية معاينتها أمرا فيـه  

تسـعى للتـدليل   ولكن الطبيعة األكادميية للبحث، واليت . من الوعورة والصعوبة ما فيه
  . واإلثبات تفرض ذلك، وبالتايل تستدعي من الباحث دقَّة وحرصا متزايدين

ونذكر صعوبة ثالثة متثَّلت يف عظم الكم الشعري لعثمان، حيث بلغ ست عشرة 
باإلضافة إىل ما فيها من تشويش وختْييل غري  -كما أشرنا سابقا-جمموعة شعرية مطبوعة

يع بني الشعر العمودي واحلر، وما فيها من نزعة صوفية، ولذلك مألوف، وما فيها من تنو
تستهلك من الباحث جهدا ووقتا طويال عند متابعة ظاهرة فنية واحدة للصور ابتداًء من 

  . اموعة األوىل وحىت األخرية، فما بالك بالعديد من الظواهر؟

ـ   د أن نثقـل  هذا عن الصعوبات العلمية، أما الصعوبات الشخصية فإننـا ال نري
املقدمة بذكرها؛ ألننا نتصور أن الصعوبات والعراقيل سواء العلمية منها أو الشخصـية  
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جزء أساسي من عملية البحث يف حد ذاا، ولوالها لفقد البحث مصداقيته ومتعتـه، إذ  
كيف نشعر باالرتياح دون مكابدة العناء، وكيف نتذوق حالوة احلرية دون أن نتـذوق  

  .يد؟، فال بد جلامع العسل من وخز اإلبرمرارة الق

بعد هذا يبقى من الواجب أن نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدنا من قريـب  
أو بعيد، ماديا أو معنويا يف إجناز هذا البحث، ونتوجه إىل الشاعر عثمان لوصيف بعظيم 

إىل األسـتاذ  التقدير على سعة صدره، وصدق حديثه معنا، كما نرفع امتنانـا الكـبري   
وال يفوتنـا  . املشرف الدكتور حيي الشيخ صاحل الذي جاد علينا بعلمه ونصحه وإنسانيته

أن نتقدم بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة ملا يبذلون من جهد يف قـراءة البحـث   
  .وتقوميه وتوجيهه الوجهة السليمة

نشري إىل أن الباحث اجلاد ال وقبل أن جنتاز الصفحة األخرية هلذه املقدمة نود أن 
ينكر فضل أساتذته، وال ينكر جهد من سبقه، بل إنه يستفيد من كل توجيه، ومن كـل  
قراءة، وشرط اإلفادة ال يعين وجود أمر خيدمه صراحة، وإمنا يكفي أن يحيلَه إىل التفكري 

ا أن يكون قد أنار بعض وطاملا أن هذا البحث استعان جبهود عديدة نرجو. فيما شرد منه
جوانب الصورة عند عثمان، فإن وفِّق إىل ذلك فمن اهللا وحده، وإن جانبه فمن نفْـسِ  
الباحث والشيطان، والعذْر الوحيد للباحث أنه نوى الوصول إىل الصـواب واجتهـد   

  . لتحقيقه، واهللا من وراء القصد عليم

                                    



  

  

  

  

  

  :تمھـــــــــــــــــید
  
  .مفهوم  الصـورة الفنية -1
  .شخصية عثمان لوصيف -2

  

  

  

  

  

  

  



: من ثالثة فروع هـي ) الصورة الفنـية يف شعر عثمان لوصيف(يتركَّب موضوع 
فأما  ، ومن الطَّبيعي قبل احلكم على األمور التعرف عليها أوال،الصورة، والشعر، والشاعر

الصورة سيتم حتديد مفهومها لغة واصطالحا، وأما الشعر فهو نصوص عثمان، وتؤخذُ من 
جمموعاته الشعرية، وأما الشاعر سنقترب من شخصيته آخذين منها ما يعني البحـث علـى   

  .ر ذاتهالسري فيما بعد، حتى حنافظ على مساره وهدفه، وهو صور الشاعر ال الشاع

يقومون بدراسة شخصـية   1وإن الناظر يف النقد العريب احلديث جيد العديد من النقَّاد
الشاعر قبل العكوف على دراسة شعره، وهلم يف هذا مربرهم؛ فالنص الشعري ليس خطابـا  

تميز والتفـرد،  مبتورا عن صاحبه، بل هو وليد شرعي لشخصية الشاعر، وهي اليت متنحه ال
وندرك شخصيته وأسـلوبه، وطريقـة   "وتبعده عن التقليد واحملاكاة، وعندما نعرف الشاعر 

تفكريه، يسهل علينا إذا أتينا بصورته إىل خمربنا األديب حملِّلني مفسرين أن نـدرك سـر مـا    
ـ  2"تستثريه هذه الصورة يف نفوسنا من عواطف وإحساسات ة الشاعر وسـيلة  ، فشخصـي

إلضاءة الصورة وليست غاية بذاا، وإالَّ أصبحنا رب من النص إىل صاحب النص، وهذا 
  .ما ال ينبغي االنزالق إليه

بتطبيق  -وإذا متكَّـنا من متييز مفهوم الصورة فإننا إذا وقفنا أمام النصوص استطعنا
أو ليست كذلك، وإذا أضفنا إىل ذلك االقتراب  أن نقول هذه صورة فنـية -ذلك املفهوم

من شخصية الشاعر نكون قد حصلنا مقدمات معرفية تعيننا على النظر السليم؛ ألنَّ املنطـق  
حيكم بأنه كلَّما كانت املعطيات املتعلِّقة بأمر من األمور واسعة كلَّما كان احلكم عليه أكثر 

 .   د، وهو ما يسعى البحث جاهدا لبلوغه ابتداًء من هذا التمهيدقربا من الصواب والسدا

                                     
بدراسـة  شوقي ضيف، وإيليا احلاوي؛ فاألول حني أراد تبيان الصنعة يف النثر العباسي قام  -مثال -من هؤالء النقاد 1

وقام إيليـا  . شخصية كل من ابن املقفع، وسهل بن هارون، واجلاحظ، مث أتى على دراسة أدب كل واحد على حدة
  .احلاوي بدراسة العوامل املؤثرة يف شخصية امرئ القيس عند إقدامه على حتليل جزء من معلقته
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  :مفهوم الصورة الفنية - 1

عن مجعها بني  -للوهلة األوىل -تكشف) الصورة الفنية(إن النظرة اللغوية لعبارة 
  .فماذا يعين كل منهما يا ترى؟). الفَـنـيةُ(، والثاين )الصورةُ(األول : عنصرين معجميني

يف أوهلا، ومؤنثـة تأنيثـا   ) الـ(الصورة كلمة عربية فصيحة، معرفة باأللف والالم 
... امرأة، ومملكة، وحديقـة : شأا يف ذلك شأن العديد من األلفاظ، مثل 1أصليا ال صناعيا

، وهـي  )ص، و، ر(الصاد، والواو، والـراء  : جذرها ثالثة حروف. 2ال ميكن حذف تائها
، ومجعها جتوز )تصوِير(، ومصدره )يصور(الذي مضارعه ) صور(اضي مشتقَّة من الفعل امل
  . 3بسر مجع بسرة: ، مثل)صور(، و)صور(، و)صور: (فيه أشكال ثالثة هي

أمـا  ، 4 ]يف أي صورة ما شاَء ركَّبك[: تعين الشكل؛ لقوله تعاىل -لغة  -والصورة
وصــوركُم فَأَحسـن   [: عطاء الشيء شكال معينا؛ لقولـه تعـاىل  يعين إ) صور(الفعل 
كُمرو5 ]...ص.  

حسب السياق  )الشكل( يف العربية معاين أخرى قريبة من) الصورة(وتكتسب كلمة 
  :6الذي ترد فيه؛ فيمكن أن ترادف
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 . صفته: الصدق صورة املسلم، أي: الصفة، كقولنا .1
 . هيئته: ة صورة الفيل، أيالضخام: اهليئة، كقولنا .2
 . خياله: يف ذهين صورة علي، أي: اخليال، كقولنا .3
 . التنني وهم: التـنني صورة ال أكثر، أي: الوهم، كقولنا .4
 . حقيقته: التوحيد صورة اإلسالم، أي: احلقيقة، كقولنا .5
 . من أنواعه: الفواكه من صور النبات، أي: النوع، كقولنا .6
 . حالته: السرور صورة الناجح، أي: احلالة، كقولنا .7
 . وجه مجيل: للرضيع صورة مجيلة، أي: الوجه، كقولنا .8
 . رمز له: احلمامة صورة للسالم، أي: الرمز، كقولنا .9

 . خلْقَةٌ بديعة: للغزال صورة بديعة، أي: كقولنا. اخللْقَةُ. 10            

الشكل، فإن مقابلـها يف اللغـتني   وملا كان املعىن اللغوي الشائع لكلمة الصورة هو 
  : 1الفرنسية واإلجنليزية يأخذ احتمالني: األجنبيتني
  ).   بالفرنسية( Forme -األول     *

                    -Form  )باإلجنليزية .(  
  ).بالفرنسية( Image -   الثاين  *

                      - Image )باإلجنليزية.(  

الثاين له الرسم نفسه يف اللغتني األجنبيـتني، وهـو املقابـل     ونالحظ أن االحتمال
 (Image)األقرب واألنسب؛ ألنه حيافظ على تلك العالقة اللغوية االشتقاقية بني الصـورة 

يف الفرنسية واإلجنليزية، وتربز تلك العالقة أكثر على مستوى  2 (Imagination)واخليال 
                                     

دار السابق للنشر، بريوت،  ،1، ط)عريب -فرنسي -إنكليزي( معجم اللغات الوسيط: جروان السابق: أنظر 1
  .447، 332: ، ص1993

 ,Larousse de poche (Français-Anglais. English- French), Brodard et Taupin:  وأنظر أيضا
France, 1989, P:124, 379, 401.            
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أداة اخليال، ووسيلته، ومادته اهلامة اليت ميارس ا،  الصورة هي"املفهوم االصطالحي؛ إذ أن 
  . كما سيتضح فيما بعد.1"ومن خالهلا، فاعليته ونشاطه

عن طريق ) الفَن(فهو اسم منسوب إىل كلمة ) الفَـنـيةُ(أما العنصر املعجمي الثاين 
اء التأنيـث فتصـبح   ، مث إضافة ت)الفَـني(تغيري لفظي متثل يف إحلاق الياء وكسر ما قبلها 

، حيث إن الكلمات العربية يف التركيب تتالءم وتتناسب )الصورة(؛ لتالئم تأنيث )الفَنـيةُ(
  ). فَن(عند جتريدها تصبح ) الفَنـيةُ(ومن ذلك يتبني أن كلمة . ويشد بعضها بعضا

الذي ) فَن(، وهو مصدر للفعل املاضي )ف، ن، ن(اسم عريب فصيح، جذره ) فَن(و
، كما جيوز عند اجلمـع  )بفتحها(، أو يفَن )بضمها(، أو يفُن )بكسر الفاء) (يفن(مضارعه 

  . 2)أَفَانِني(، و)أَفْـنانٌ(، و)فُـنونٌ(

كلمة جامعة للعديد من املعاين إال أن املعىن الـذي   -بالوضع اللغوي -كما أن الفن
أنواعه من خضـر، وفواكـه،   : فنون النبات يعين: فقولنا، 3)النوع(يطفو عليها مجيعا هو 

) فَن(وهلذا جند كلمة ... أنواعه من غنائي، وملحمي، وقصصي: وفنون الشعر... وبقوليات
تأخذ العديد من املعاين املقاربة هلذه الداللة حسب التركيب الذي تـرد فيـه؛ فـيمكن أن    

 :4ترادف

 . زينها :فَن العروس، أي: التزيني، كقولنا .1
 .طردها: فن اإلبل، أي: الطَّرد، كقولنا .2
 . غريه: فن رأيه، أي: التغيري، كقولنا .3
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 . خلطها: فَن األشياء، أي: اخلَلْط، كقولنا .4
  .  طرق وأساليب: الكالم فنون، أي: الطَّريقة، كقولنا .5

 الفرنسـية  فإن مقابلـها احلـديث يف  ) فَن(وعلى الرغم من هذا التنوع الداليل لكلمة 
ويف  (Art)واإلجنليزية مشترك موحد ليس فيه خالف من حيث الرسم أو املعىن؛ يف املفـرد  

ترمجـة للعبـارة الفرنسـية    ) الصــورة الفــنية  (، وعـليه تصبح 1 (Arts)اجلمع 
(Artistique Image) والتركيب اإلجنليزي ،(Artistic Image).  

للصورة الفنية باجلمع بني دالليت الصورة بعد هذا ميكن أن نستخرج املعىن اللغوي 
  : والفن وفق التمثيل اآليت

  .     الصـورة الفنية= الفن + الصـورة         

  .الشكل النوعي= النوع + الشـكل         

الشـكل  : ، أيتعين الشـكل النـوعي   -لغة  -الصورة الفنية من هنا يظهر أن 
تميز هو الذي يبحث عنه النقـد اجلـاد حـني    املخصوص، واملخصوص يعين املتميز، وامل

، حىت جيعل أحكامه النقدية أحكاما فنية دقيقة تميـز  2"حوارا بني األدب والقارئ… يقيم"
  . النصوص عن بعضها وليست أحكاما تعميمية تنطبق على أكثر من نص

يزا رحبـا  وإن الصورة الفنية ميكن أن نلمس على مستواها متايز املبدعني، إذ تعد ح
األديب يتصور ويتخيل، ويتجه باللغة حنـو تشـكيل   "لالبتكار واخللق واإلبداع؛ حيث إن 

صوره وأخيلته لتأخذ خصوصيتها من خالل هذا التشكيل، والذي يظهر فيه التبـاين بـني   
، وإن الناقد أجدر القراء بكشف هذه اخلصوصية يف التصوير مبا ميتلكه مـن  3"أديب وآخر

                                     
1 Larousse de poche , p: 23, 291.                                                                                           

، )ELGA(ت إلقـا  ، منشورا)حماور حبثية يف نظرية األدب( األدب واملوقف النقدي: عبد الفتاح أمحد أبو زايدة 2
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ية حول الصورة باعتبارها مصطلحا نقديا ال باعتبارها مفردة لغوية كما رأينا قبل مفاهيم نقد
  .قليل، فماذا تعين الصورة يف اصطالح النقاد يا ترى؟

إن الصورة يف االصطالح األديب ترمجة حرفية للمصطلح النقدي الفرنسي احلـديث  
(Image)، عدهم التنظري والتطبيق هلذا ، مث تواىل ب1وأول من استعمله الشعراء الرومانتيكيون

املصطلح حىت شهد مع الدرس النقدي احلديث اضطرابا كبريا وتباينا مجا يف مفهومه،  فلـم  
يستقر النقاد العرب احملدثون على حتديد ماهيته بدقة، وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، ويعـود  

  . ذلك إىل عوامل عدة

ليت تنفُر من القيود، وتتمرد على املقاييس؛ يتمثل العامل األول يف طبيعة الفن األديب ا
أمـا  ... األشياء املادية احلسية وحدها، ميكن حتديدها ووضعها يف قوالب ومقـاييس "ألن 

ومعه سائر الفنون، وكثري من املسائل الفلسفية املاورائية، فالعلم ا ] مبافيه من صور[الشعر،
  . ميكن ضبطه بقوانني علمية صارمةال 2"تصور أو جتربة شعورية أو حتسس ذهين خيايل

والعامل الثاين يتمثل يف اختالف االجتاهات النقدية للدارسـني، كاالجتـاه الفـين،    
  . ولكل اجتاه معايريه اليت يقيس ا الصورة... واللغوي، والواقعي، واجلمايل

دارسني وقريبا من هذا جند العامل الثالث الذي جتسد يف تعدد املنطلقات الفلسفية لل
  ... كالفلسفة اإلسالمية، واملاركسية، والربمجاتية، والوجودية

وهو تنوع املدارس األدبية؛ فلكل مدرسـة  ، ومن العامل الثالث ينجر العامل الرابع
  .فلسفتها ورؤيتها اخلاصة للتصوير يف األعمال األدبية شعرية ونثرية
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الصـورة الفنيـة مصـطلح    "أما العامل اخلامس فينحصر يف تباين الترمجات؛ إذ أن
، وطاملا أن 1"حديث، صيغ حتت وطأة التأثر مبصطلحات النقد الغريب واالجتهاد يف ترمجتها

  .الترمجة اجتهاد فإا تبيح االختالف والتعدد والتباين

ويتجسد العامل السادس يف ارتباط الصورة باحملسوسات من ناحية، وباخليال الـذي  
أمام هذه الثنائية ذهب الباحثون مذاهب شـىت يف تعريـف   " ويستحضرها من ناحية ثانية، 

  .2"الصورة مما جعلها تأخذ دالالت خمتلفة

العلـوم األخـرى   "بعد هذا يبقي العامل السابع، وهو انفتاح األدب احلديث علـى 
وتأثره مبناهجها قد ساهم هو اآلخر يف اضـطراب  ) كالفلسفة وعلم النفس وعلم اجلمال(

ن كل ذلك مفاهيم متنوعة للصورة الفنية ميكن اختزاهلا يف مفهـومني  ونتج ع. 3"املصطلح
  . قدمي، وحديث: عامني

جعل القدماء مفهوم الصورة قائما علـى تفكـري   "املفهوم القدمي شكلي جزئي؛ فقد
ذهين منطقي يلغي اجلانب النفسي الذايت يف عملية اإلبداع الفين، وهذا من آثـار الثقافـة   

االستعارة، والكنايـة، واـاز   : يف التشبيه، وااز بفروعه األربعة ، فحصروها4"اليونانية
  .ونادرا ما التفتوا إىل الذات املبدعة ودورها يف تكوين الصور. املرسل، وااز العقلي

أما املفهوم احلديث فقد كان أكثر مرونة، و اعترافا بذاتية املبـدع، ولكـن هـذا    
 إىل آخر حىت تشكل على مر األيام كم من التعـاريف  االعتراف تتباين درجته من اجتاه أديب

الصورة عند الرومانسيني متثِّل املشاعر واألفكار الذاتية، وعند الربناسـيني  "املتنوعة، فكانت 
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املوضوعية، وعند الرمزيني نقل احملسوس إىل عامل الوعي الباطين، وعند السـرياليني العنايـة   
    .1"ؤالء ألوان أخرىبالداللة النفسية، و هي عند غري ه

للصورة؛ األوىل طابعهـا   2إال أن هذا الكم من التعاريف احلديثة يتفق على خاصتني
إذ أن احلسي هو احلامل اجلمايل للمعنوي يف الفن عامة، حىت فيما يسـمى بـالفن   "احلسي؛

ضـرورة   ، واخلاصية الثانية3"التجريدي فإن احلسية هي احلامل اجلمايل ألشكاله التجريدية
وجودها يف أي نص أديب، فقد أمجع الدارسون على أن الصورة عنصر رئيسي يف الشـعر،  

وهي كذلك يف النثر؛ إذ حتوله من إنشاء . 4باإلضافة إىل اإليقاع، والتجربة، والفكر الشعري
ظلَّ عالمـة ثابتـة يف مجيـع    ...التفكري يف الصور"جاف إىل نثر فين ممتع، ولذلك جند أن 

  .5"األدبية على مر العصور األعمال

وهاتان امليزتان على الرغم من قيمتهما ملن يقترب من مفهوم الصورة إال أمـا ال  
حتددان جوهرها بدقة، ومن هنا تصبح حماولة التعرف على جوهر الصورة حديثا تسـتدعي  

اليت تكـون   مث استخراج ماهية الصورة. من الدارس استعراض عدد من التعاريف الواعية هلا
  .قامسا مشتركا بينها

ونستأنف استعراض التعاريف احلديثة باملفهوم الذي ارتضاه عبد امللـك مرتـاض   
هي شيء جينح حنـو  ": باعتباره تلخيصا وإمجاال للتعاريف الغربية، حيث يقول عن الصورة

جتعلنا " أما الصورة الفنية احلقيقية عند جابر عصفور فهي اليت ،6"تقريب حقيقتني متباعدتني
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وحنا .1"نرى األشياء يف ضوء جديد، وخالل عالقات جديدة، ختلِّف فينا وعيا وخربة جديدة
إن كل صورة هي خلق جديد لعالقات جديـدة يف  : "اته إحسان عباس حني قالذاملنحى 

، وإذا انتقلنا إىل ناقد آخر وهو مصطفى ناصف جنده يلح علـى  2"طريقة جديدة من التعبري
ليست يف جوهرها إال هذا اإلدراك األسطوري الـذي  "طوري للصور فريى أا البعد األس

، ومن جمموع األشياء والطبيعة يتشـكل الوجـود،   3"تنعقد فيه الصلة بني األشياء والطبيعة
يف 4"هذا هو قلب الصورة. الوجود نسيج مرهف إذا اهتز منه جانب اهتز له سائر األجزاء"و

جند أمحد بسام ساعي يتمسك بالبعد البصري للصـور، حـىت   ، وخالفا للناقد السابق رأيه
الصورة الواحدة مشهدا يستوعب عدة أطراف وعدة عالقات وعدة أنـواع مـن   "تصبح 

  .5"الصور اجلزئية أو البالغية القدمية

ومهما يكن من أمر هذه املفاهيم، وما ميكن أن يأْخذَ منها أو يرد، فإا تطوف كلها 
زية تتمثل يف أن الصورة تشكيل لغوي يوجِد عالقات جديدة بني املفردات حول نقطة مرك

خالف العالقات املعهودة بينها، وهذا هو جوهر الصورة يف عرف النقـاد؛ ألن املفـاهيم   
النقدية الواعية وإن اختلفت يف طريقة التعبري، وأسلوب الصياغة فإا تتفـق يف املضـمون   

ا متعنا يف املقبوسات السالفة، وجدناها تصـرح بلفظـة   وإذ. األساسي، والفحوى األصلي
عند عبـد امللـك   ) تقريب حقيقتني(أو تشري إليها ضمنيا كما هو احلال يف عبارة ) عالقة(

  .عند مصطفى ناصف) الصلة(مرتاض، أو يف لفظة 

وحىت يطمئن القلب إىل هذه الرؤية ال بد من اختبار مدى صالحها على مستوى 
إن جناعة املفاهيم النظرية تتأكَّد عند احتكاكها مع النصوص مباشرة، ولنأخذ  التطبيق، حيث

كمثال على ذلك عبارة من إنشائنا، وعبارة من إنشاء شاعرنا عثمان ضمن موضوع واحد،  
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الطفولة فترة من العمر، بينما يقول : موضوع الطفولة، فنقول مثال -ال على التعيني -وليكن
  :شـاعرنا

  1ة بيضاءطفوليت ورد

إن اجلملة األوىل ليست صورة بتاتا؛ ألا ال حتقق جوهر الصـورة، إذ مل تشـكِّلْ   
عالقة جديدة بني الطفولة والعمر، وإمنا حافظت على العالقة القدمية املعهودة بينهما، وهـي  

أما سطر الشاعر فهو صورة فنية؛ ألنه حيقق جوهر الصـورة؛ حيـث   . عالقة اجلزء بالكل
القة جديدة مل نعرفها من قبل بني الطفولة والوردة البيضاء، فنشعر أن الطفولـة يف  يوجِد ع

هذه الصورة صفاء، وبراءة، ونشوة، وهذه املشاعر اللذيذة ينتابنا ما يقارا عند رؤية وردة 
  .بيضاء مجيلة

لتعريف الصورة، واليت تـدعم الرؤيـة    -أيضا -هذا ومن احملاوالت احلديثة اجلادة
الصورة الفنية تركيبة عقلية تنتمي يف ": بقة جلوهرها ما وضعه عزالدين إمساعيل حني قالالسا

وهو تعريف موجز، مكثَّـف،  . 2"جوهرها إىل عامل الفكرة أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع
  .ممتلئ، وإن حتليل عناصره، وفك معطياته يثبت ذلك

دها يف املقبوس؛فيكـون املعطـى   وميكن ترتيب هذه العناصر و املعطيات وفق ورو
الصـفة  : كوا تركيبة، والثالـث : ، واملعطى الثاين3التسمية املختارة الصورة الفنية: األول

  .انتماؤها إىل عامل الواقع: العقلية، والرابع

إن تسمية الصـورة الفنية حتمل يف طياا حقيقة من حقائقها الثابتة الراسخة جندها 
؛ املأخوذة من الفن، وكما أن الفن متجذِّر يف تـاريخ  )الفنية(فظة يف ل -على وجه الدقة -

قدمية يف اخلطاب العريب قدم أبه وعراقة أمته، وإمنا النقاد هم "البشرية كذلك الصورة، إذ هي 
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وحىت إن عاجلها بعضهم فإنه لن يتعدى األطر املعرفية لزمانـه،  . 1"الذين فام أن يعاجلوها
  .املعطيات املعرفية احلديثة بأي حال من األحوال واليت ال ميكن أن تبلغ

تأليف الصورة بني عناصر متنوعة على أن تترك يف النهاية ) تركيبة(ونفهم من لفظة 
  : وحىت يتم هلا ذلك، البد أن حتظى عناصرها باملواصفات الثالثة اآلتية. انطباعا منسجما

ألن احلروف مهما تضافرت لن تشكل أن تكون كلمات منها األمساء واألفعال؛ : أوال       
ال ميكن أن يعطي تركيبا حنويا سليما فضال عن تشكيل ... إىل من على لكن: صورة، فقولنا

الصرب مفتاح الفرج، ودمغَ احلق الباطل، يعد كل منها صورة الحتوائهما : صورة، أما قولنا
األديب يشكلها كيفما شاء، فهي  والكلمات هي الوسيلة الطَّـيعة يف يد. على أمساء وأفعال

تقابل عند الرسام األصباغ، وعند املوسيقي النغمات وعند الراقص احلركات؛ ولذلك عرف 
  . 2"رسم قوامه الكلمات"الصورة بأا (C. Day Lwis) سيسيل د اي لويس

تعددها من اثنني فأكثر، حيث ال ميكن للكلمة الواحدة أن تشكل صورة فنية : ثانيا
إال إذا تآزرت مع غريها ولو كانت من املفردات املصورة اليت أكثر مـا   -املعىن الدقيقب -

ميتلك القدرة على رسم حركة التمايل،  -مثال-) ترنح(فالفعل . 3نلمحها يف القرآن الكرمي
: صورة غري مكتملة إال إذا تساند هذا الفعل مع مفردات أخرى، كأن نقول مثاللكنها تبقى 

من خالل تساند الفاعل اازي الشـجر مـع   لشجر طربا، هنا فقط تكتمل الصورة ترنح ا
  ).  ترنح(الفعل 

حسية بعضها أو كلها، أي أن تكون بعض الكلمات أو كلها حتمـل دالالت  : ثالثا
السمع، أو البصر، أو الشم، أو اللمس، أو الذوق، وال : تدرك بأحد األجهزة احلسية اخلمس

للداللة  -عادة -تستعمل كلمة الصورة"حاستني أو أكثر يف هذا اإلدراك؛ إذ  مانع أن تتحد
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أما إذا كانت الكلمات كلها جمردة، أي حتمل دالالت . 1"على كل ماله صلة بالتعبري احلسي
  : تدرك بالعقل دون احلواس فإا ال تشكل صورا على اإلطالق، واألمثلة اآلتية تؤكد ذلك

  .            العبـارة  صـورة                     رنــــو    العــــلم.1
  من اردات         من احملسوسات                    

ـْـــلٌ    العــــلم.2   . العبارة ليست صورة                     نب
  من اردات          من اردات                    

  .      العبـارة  صـورة                       أســـد     اـــاهد.3
  من احملسوسات        من احملسوسات                         

ومن العبارتني األوىل والثالثة يتضح أن الصورة تتشكل يف حالتني فقط؛ إما باحتـاد  
ها اردات واحملسوسات، أو باحتاد العناصر احملسوسة فيما بينها، فالبد من دخول احلواس في

  . مبقدار قلَّ أو كثُر

وفاعلية اخليال ال تعين نقـل العـامل أو   . تاج لفاعلية اخليالن"والصورة عقلية ألا 
وإمنا تعين إعادة التشكيل، واكتشاف العالقات الكامنة بني الظواهر، واجلمع بـني  ... نسخه

تباعدا كلمـا   وكلما كانت عناصر الصورة أكثر. 2"العناصر املتضادة أو املتباعدة يف وحدة
، جنمـع بـني طـرفني    )اكْفهر وجه السماء: (فعندما نقول مثال".كانت أكثر فنية وطرافة

وهي شيء يفتـرق  (والسماء ) وهو من خواص الطبيعة البشرية(الوجه املكفهر : متباعدين
لطبيعي لقد متَّ اجلمع هنا بني احلقلني ا)... نوعيا وجوهريا عن الطبيعة البشرية اليت متيز الوجه

  . وبالتايل شكلنا صورة فنية متميزة حقا ،3"والبشري

بل يقوم اخليال الفين بإجيـاد   -كما يف الوهم -وهذا التأليف ال يتم بشكل اعتباطي
عالقات جديدة بني األشياء، وهذه العالقات قد تكون مباشرة أي حقيقية ومنطقية، وقـد  
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الفراشـة  : فقولنـا . أن تحد وتعـد وهي أكثر من . تكون غري مباشرة أي خيالية عاطفية
يف األلـوان   -واقعيـا  -كالزهرة، صورة فيها عالقة مباشرة بني الفراشة والزهرة لتماثلهما

الندم مر، ال جند فيه عالقة مباشرة حقيقية، ومنطقية بني الندم، واملـرارة،  : الزاهية، أما قولنا
ما نشعر بالنفور من الطَّعـم املـر نشـعر    وإمنا هناك عالقة غري مباشرة خيالية عاطفية؛ فك

وعـامل  ) النـدم (لقد خلقنا عالقة جديدة بني عامل اـردات  . من الندم -أيضا -بالنفور
نفصل احلواس "، بواسطة إعمال اخليال الفين؛ ولذلك ال ميكن أن )طعم املرارة (احملسوسات 

عبري، وإال كنا بذلك نفصـل  عن اخليال جاعلني لكل منهما ضربا من التصوير ومنطا من الت
يف حقيقة أمرها نتاج االثنني معا وهي بالتايل نتـاج اخليـال   ... الفكر عن احلس، والصورة

، فيجعل من املتناقضات منسجمات ، وخيلق مـن  1"الذي يوحد بينهما يف قوة أشبه بالصهر
  .غري املتماثالت متماثالت

ؤها إىل عامل الفكرة أكثر من انتمائها أما انتما" هذا عن كون الصورة تركيبة عقلية،
. 2"إىل عامل الواقع، فألن الواقع احلسي فيها ليس إال وسيلة للتعبري عن الفكرة أو الشـعور 

إذا أردنا أن نعرب عن فكرة أن احلياة هي الوقت، وأن كل دقيقة متر تقـرب أجلنـا   وعليه 
نفسها، فإننا نستعني بصـورة فنيـة   وختطو بنا حنو القرب، وأن العبث بالوقت عبث باحلياة 

نقـل   -مـثال  -أما إذا أردنا). الوقت سم بطيء(واحدة لتغنينا عن كل هذا الكالم، وهي 
شعورنا إىل اآلخرين بزينة احلياة اليت نعيشها ورغَدها، وأنَّ ظروفها مواتية لنا نستعني بصورة 

  ).أيامنا عسل(تبعث فينا هذا اإلحساس بكل متوجاته، وهي 

وسعي األديب احلاذق إىل جتلية فكره وشعوره جيعله خيتار عناصر صـورته بدقـة،   
وهذا يؤدي به إىل االنتقاء من الواقع واخلروج عنه وإعادة صياغته من جديد؛ فالوقت ليس 

الصورة هي إعادة تشكيل للواقع، "سما، واليوم ليس عسال يف واقع األمر، وبالتايل يتبين أن 
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ه إال بقدر ما يصبح مكتسبا خصائصها الذاتية حبيث يصبح للصـورة واقعهـا   وال ترتبط ب
  .؛ ألن دور التخيل هو خلق عامل جديد ال تعريف العامل املألوف1"اخلاص

وإذا كان ما تقدم مبثابة الفحص الداخلي لتعريف عز الدين إمساعيل، فـإن ذلـك   
عالقاته، وموقعه من خريطة التعاريف يستدعي فحصا خارجـيا له؛ حىت يتم التعرف على 

  :وبتطبيق هذا األمر نكتشف أن التعريف حيظى باحملاسن اآلتية. العربية والغربية

  .انسجامه وتكامله مع اآلراء النقدية العربية املسرودة آنفا: أوهلا

استفادته من التعاريف الغربية دون نسخها، السيما تعريف الشاعر الفرنسي : وثانيا
، حيث ذهب إىل أن الصورة خلق حمض مـن  (Pierre Reverdy)ديث بيار ريفردي احل

  .2قبل الفكر ال ميكنها أن تنبع من تشابه، بل من تقريب حقيقتني متباعدتني

االستعارة، والكناية، واـاز  : حمافظته على تصوير األشكال البالغية القدمية: وثالثا
خيفى أن كثريا من الصور اليت سـقناها سـابقا تعـد    العقلي، وااز املرسل، والتشبيه، فال 

، وبيـار   (André Breton)أندريـه بريتــون  : وإن الناقـدين . تشـبيهات بليغـة  
يشـمل  ") صورة(إىل أن مصطلح  -صراحة -يذهبان (Pierre Caminande)كمـناند

صورا فيها قد تشكِّلُ  4، وإن كانت املشاة3"االستعارة والتشبيه وكل االكتشافات املماثلة
  .من البساطة والسذاجة ما فيها
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الصور "استيعابه خمتلف أشكال الصورة احلديثة كالرمزية، واألسطورية حىت : ورابعا
، كأن يأخذ 1"األكثر تركيبا واليت تعتمد على تراسل احلواس أو تبادل احلواس لألدوار

  . صوت ناعم: املسموع صفة امللموس كما يف قولنا

الصورة احلديثة خرجت من زاوية "الثنائية املنطقية القدمية ،إذ أن حترره من : وخامسا
  .2"إىل أطراف ثالثية أو رباعية أو أكثر -املشبه واملشبه به -الطرفني

مشوليته لكل العالقات احملتملة بني عناصر الصورة، سواء منها العالقـات  : وسادسا
  .املباشرة أو غري املباشرة

ساسية للصورة، واملتمثلة يف نقل الفكـرة والشـعور،   حتديده للوظيفة األ: وسابعا
هي "فالصورة . ومعلوم أن التحديد الصحيح لوظيفة الشيء جزء من التصور الصحيح ملاهيته

جتربته، ويتفهمها كي مينحها املعىن ] أو الناثر[الوسيط األساسي الذي يستكشف به الشاعر
  .3"والنظـام

صوص حيث أثبت جدارته عند التطبيق، وكشف عن تزاوجه احملمود مع الن: وثامنا
  .4عدد من املزايا الفنية للصورة

تناسبه مع طبيعة شعر عثمان لوصيف؛ فكل منهما يتلقَّف شيئا من التراث : وتاسعا
  .من جهة، ويلج عامل احلداثة من جهة أخرى

لكن كل هذه االمتيازات ال حتول دون مالحظة إسراف هذا التعريف يف اإلجيـاز،  
منتجها، وكيان الصـورة ذاـا،   : ومبالغته يف االختصار، مما جعل أركان الصورة الثالث

ومتلقِّيها تبدوا متباينة الوضوح؛ إذ يكاد املنتج، واملتلقي خيتفيان وتبقى الصـورة تركيبـة   
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 -إمجاال -مستقلة عنهما، وجتنبا هلذا األمر، واستفادة من احلقائق السابقة، واملفاهيم السالفة
الصورة الفنية تركيبـة لغويـة، توصـل بـني     سيما تعريف عز الدين إمساعيل تكون ال

احملسوسات، أو بني اردات واحملسوسات وفق عالقات جديدة متنوعة، ينتجها اخليـال  
وهذا املفهوم احلديث، يتالءم مع الشـعر  . الفين للمبدع لنقل فكرته، وشعوره، إىل املتلقِّي

  .؛ ولذلك ارتضاه البحث خلفية معرفية تعينه وتوجهه يف مسريتهاجلديد مبا فيه شعر عثمان

الصورة الشعرية نوع مـن التشـكيل   ": وقد قارب شاعرنا هذا التعريف حني قال
احملسـوس  ... بطريقة مكثفة متزج بـني ... اللغوي تنصهر ضمنها أفكار الشاعر وأحاسيسه

؛ ولـذلك  )الشـعر (اختصاصه ويبدو أن الشاعر عرف الصورة يف حدود  ،1"والالحمسوس
الفنية، واكتفى باإلشارة إىل منتجهـا وهـو    اختار تسمية الصورة الشعرية بدال من الصورة

الشاعر، وغَض الطرف عن متلقيها، لكنه حدد بنيتها بدقة، واملتمثلة يف امتزاج احملسوس بغري 
إحدى أهم أدواته الفنية احملسوس، وهذا هو املهم واألساسي، وبالتايل بدا على دراية جيدة ب

  .يف البناء الشعري أال وهي الصورة

ووصف املفهوم السابق بأنه حديث قد يفهم منه القارئ اهتمام احلداثة بالصور، وله 
ال تتعارض مع الوزن أو "-هنا -أن يفهم ذلك مع األخذ بعني االعتبار أن احلداثة املقصودة 

فيطبعان القصـيدة بـالتكلف    2"ودين لذاماالقافية إال حينما يكون هذان األخريان مقص
ولكن عندما يتمكَّن الشاعر من تطويع الوزن والقافية وإدخاهلما يف "ومينعاا من االنطالق، 

فإنه يبدع قصيدة عموديـة يف   3"السياق الشعري العام، بصوره وتراكيبه وإيقاعاته املختلفة
أثري ما فيها، ولعثمان يف بداياته الشعرية شكلها، ولكنها تصور وتوحي، وفيها من القوة والت

وهو ما يثبت أن الصورة القوية املؤثرة ليست حكرا . 4أثناء الثمانينات مناذج من هذا القبيل
  .على القصيدة املنثورة إطالقا
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  .حتتضنها البيئة الطـبيعية
  . تتأثر بالبيئة االجتـماعية
  .تكتمل الصفات اجلسمية
  .تتشكَّلُ  الصفات العقلية
  .تنمو الصفات  اخلُـلُقيةُ

  :شخصية عثمان لوصيف -2

حيتل موضوع الشخصية أمهية بالغة يف كثري مـن العلـوم، مثـل علـم الـنفس،      
ويقدم كل علم مفهومه هلا من زاوية ختصصه؛ ... واالجتماع، واالنـثروبولوجيا، والوراثة
تبقى الشخصية يف كل احلاالت مزجيا من املكونات ولذلك جند هلا تعاريف متنوعة، ولكن 

يف حالة تفاعلـها مـع   تشمل مجيع الصفات اجلسمانية والعقلية واخللقية "اخلة؛ فهي املتد
بعضها من ناحية، وتفاعلها مع البيئة الطبيعية واالجتماعية من ناحية ثانية، وتفاعلـها مـع   

، وميكن 1"املواقف الالائية العدد اليت خيترعها الفرد منذ الوالدة وحىت املمات من ناحية ثالثة
حسب مراحل احلياة عند شـاعرنا   -رغم تداخلها ومنوها وتغريها -تلك املكونات ترتيب

  : كمـا يلي

  حلظة امليـالد                  .1
  مرحلة الطفولة                 .2
                  2مرحلة  الفتوة .3
  مرحلة الشباب                 .4
           مرحلة الكهولة                                   .5

لوصـيف يف   3ولد عثمان. ولنبدأ بأول بيئة احتضنت شاعرنا، وهي البيئة الطبيعية
بدائرة ) 1951.02.05(اخلامس من شهر فيفري عام واحد ومخسني تسعمئة وألف للميالد 

  . طولقة التابعة لوالية بسكرة جبنوب الصحراء اجلزائرية

                                     
، املؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر، 1، طمفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته: حممد السويدي 1

  .192 -191:، ص1991اجلزائر وتونس، 

  .املقصود بالفتوة أواخر الطفولة وبدايات الشباب  2
  .    اسم الشاعر الشخصي عثمان، وامسه العائلي لوصيف، وينادى يف بلدته طولقة ملني3 

  .13/08/2002: مع عثمان لوصيف، يف حوار هاتفي 



  

ل، ومساؤها حـر وقيظ، تقع على حنـو  وطولقة قرية صغرية نائية، أرضها رمل وخني
كلم غريب والية بسكرة، تشتهر بالزاوية العثمانية اليت تسمى حمليا زاوية سيدي علي بن 36

عمر، أو دار الشيخ، وتشتهر أيضا مبركزها الفالحي املرموق، ومتورها ذات السمعة العاملية 
: يقول عنـها عثمـان  . 1الل الفرنسي، كما تعد مهدا للكفاح املرير ضد االحت)دقلة نور(
طولقة منذ والديت ا ليست بيئة ثقافية، وال تشجع على الثقافة، هي مدينة متدينة وحمافظة "

وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض املواهب الشابة اليت تقدر الثقافة وحتـاول أن  ... فحسب
  .2"تشق هلا طريقا يف احلجارة الصماء، لكنها مهمشة

يعشق الرسـم   -منذ الطفولة -ا يكن فالشاعر رغم مواهبه الفطرية اليت جعلتهومهم
ال يستطيع االنسالخ من األثر البارز للبيئة الصحراوية لطولقة؛ فهي اليت أثَّـرت   3واملوسيقى

يف أخالقه فمنحته صرب الصحراوي على األمل واملعاناة، وأثرت يف وجدانه فمنحته العديد من 
 وأثرت يف عقله فمنحته... 4)العقرب(، و)األفعى(، و)العاصفة(، و)اهلاجرة(: القصائد، مثل

ومـن جممـوع هـذه    ... حفظ القرآن الكرمي، وأثرت يف لسانه فمنحته النربة الصحراوية
   جِـبنته، وال عجب فالصحراء اجلزائرية كانت وال زالـت تاملؤثرات وغريها نبغت عبقري

  . 5العباقرة

عائلة بدوية معوزة وحميط طولقي فقري، فما أثر هذه البيئـة   وقد نشأ شاعرنا وسط
  .االجتماعية الفقرية يف شخصيته يا ترى؟
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أول أثر احلرمان من مسرات الطفولة؛ فالشاعر عاش بني أطفال بلدته حقيقة، لكنـه  
مل يفرح ذه املرحلة؛ مل يأكل حلوى، وال أمسك لعبة، وال ركب دراجـة، وال صـفَّف   

وال رتب ثيابا، وال شك أن احلرمان يف الطفولة ستظهر بعض آثاره فيما بعد فيمـا  ... شعرا
يف منظر طبيعي أصبح طفـال  : "يسمى الطفولة املتأخرة، من ذلك ما قاله عثمان عن نفسه

، ومن ذلـك  1"أطارد وأالحق الطيور مثلما يفعل األطفال أحيانا أمارس الشغب واملشاكسة
  . ، وهو يف األربعني2كوب الدراجةأيضا ارتياحه التام لر

ثاين أثر التعثُّر يف مسرية التعلُّم مرتان؛ فبعد أن تلقى الشاعر تعليمه االبتدائي مبسقط 
انتقل إىل بسكرة حيث درس أربع سنوات باملعهد اإلسالمي هناك ليحصـل  ) طولقة(رأسه 

سط حفظ القرآن الكـرمي  ، ويف هذه املرحلة من التعليم املتو1970على شهادة األهلية سنة 
غري أن الظروف االجتماعية الصـعبة الـيت   . خالل العطل الصيفية مبساجد طولقة وكتاتيبها

وهـذه   -كانت تعيشها أسرته مل تسمح له مبواصلة تعلُّمه فاضطر إىل االنقطاع عن الدراسة
لـوجي  لينخرط يف سلك التعليم بعد سنة تكوين قضاها باملعهـد التكنو  -هي العثرة األوىل

وهو يشتغل بسلك التعليم، لكن هذا  1971سبتمرب 17لتكوين املعلمني بباتنة، ومنذ تاريخ 
شعبة علـوم   3مل مينعه من مواصلة دراسته بطريقة عصامية، حىت نال شهادة التعليم األصلي

بااللتحاق  -أيضا -مبشاركة حرة، ومل تسمح له ظروف الفقر 1974الشريعة واللغة العربية عام 
، حيث درس مبعهـد األدب العـريب   1980إال يف سنة  -وهذه هي العثرة الثانية -جلامعةبا
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ليتخرج بشهادة الليسانس يف اآلداب، ويعـود أسـتاذا    1984إىل  1980جبامعة باتنة من 
  .2001إىل غاية أواخر  1للتعليم الثانوي بطولقة

يف األربعـني؛ حيـث   ثالث أثر تركته البيئة االجتماعية يف حياة عثمان وعكة قلبية 
أثَّرت كثريا على القراءة والكتابة لديه، وجعلت راتبه من التعليم الثانوي، وهو مصدر ارتزاقه 
الوحيد، ينخفض كثريا؛ إذ كان ينتقل من عطلة مرضية إىل أخرى خالل املواسم الدراسية، 

 لكنـه مل  ،1997إىل بداية  1988وتوقف عن النشر مدة دامت حوايل عشر سنوات من 
يستسلم هلذه االبتالءات وواصل القراءة والكتابة بكل محاس وجد، فطبع يف مـدة أربـع   

ثالث عشرة جمموعة شعرية، وما هـذه العجلـة إال    2000إىل  1997سنوات من أواخر 
  . 2حتديا لألزمة والشدائد كما قال

عـة  رابع أثر فقدان أعز أصدقائه، وهو الكتاب؛ فقد كان الشاعر ميلك مكتبة متنو
وكان الطابع األديب ... أدب، علوم، لغات، فلسفة، تصوف، تاريخ، سياسة: االختصاصات

هو الغالب حبكم التخصص، ولألسف الشديد تعرض حلادثتني أفقدتاه هذه الثروة املكتبية؛ 
بداء السرطان، حيث كلَّفه عالجها نفقات باهضة كان أقلها  3مرض زوجته رشيدة: األوىل

تونس ثالث مرات، مما اضطره إىل بيع جلِّ مكتبتـه، ومل حيـتفظ منـها إال     السفر ا إىل
ورغـم   ،22/02/1999أما احلادثة الثانية متثلت يف حريق مهول شب مبرتله يوم . بالقليل

التدخل السريع لرجال املطافئ، فقد التهمت النريان ما بقي من مكتبته، كما التهمت عددا 
  . 4املطبوعة، ومن لطف اهللا أن مل يصب أي فرد من عائلته بسوء كبريا من جمموعاته الشعرية

؛ شعوره الدائم باالغتراب والعزلةخامس أثر للبيئة االجتماعية يف شخصية شاعرنا 
فال شك أن الشاعر وسط من ال يفقهون الشعر غريب، والذي شعر بازدراء اآلخرين ملواهبه 
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إنه دائم الوحدة . سط جمموعة يف طولقةسوف ينعزل عنهم، ولذلك نادرا ما نرى عثمان و
يشرد أحيانا ولو كنت جبانبه، ويسافر فجأة دون أي إشعار مسبق، يطوف من مدينـة إىل  

  . أخرى تاركا زوجته وأوالده إىل حني

ورغم هذه اآلثار أو املواجع باألحرى اليت تركتها البيئة يف شخص عثمان فإا 
وثالثة أوالد كلهم على خلُقٍ حسن، ومل يكونوا منحته زوجتني صاحلتني، ومخس بنات، 

  .عائقا لكتابة الشعر بتاتا، بل هم عزاؤه وسلواه حني تظْلم دنياه

التنافر والتنازع الذي يقع بني الشاعر وبيئته يولِّد صورا فنية  زد على هذا أن
غي له ذلك؛ إذ مما ال شك فيه أن النص الشعري ليس لقيطا، وما ينب. كيف ذلك؟. متميزة

هو وليد شرعي للتجربة الشعورية، وهذه يف حقيقتها اجلوهرية ما هي إال تنازع بني 
وهذا  التنازع يشحذ يف نفس الفنان شعورا بالتوتر أو . "متطلبات الذات والضغوط اخلارجية

، ومن هنا نلمح تلك العالقة املتعدية 1"بالنشوة والذهول، تفيض به الرؤى والصور الشعرية
وليد املحـنة ال  -يف الغالب - واخلفية بني املعاناة والصور،ولذلك كان الشاعر املبدع حقا

ـةحنامل .  

. واآلن نتطرق إىل الصفات اجلسمانية، وأفضل السبل لتوضيحها عمليـة الوصـف  
فعثمان لوصيف يف اخلمسني من  عمره، شعر أسود خفيف مسترسل ال هو بالرطـب وال  

، تنبسط حتته جبهة كتبت األيام عليها سطورا باهتة، وحاجبان خفيفـان مقوسـان،   اعد
حتتهما عينان لوزيتان حادتان سوداويتان، وأنف قصري بادي الفتحتني يف وجه أمسر ما هـو  
باملستدير وال بالطويل، فيه شنبان خفيفان مطلقان، وشفتان دائمتا االبتسامة، من حتتـهما  

ف الشعر عكس لَحييه خفيفا الشعر، ورقبة متوسطة الطول تتوسـطها  ذقن شبه مستدير كثي
تفاحة بارزة، وكتفان دقيقان، وساعدان بارزا العروق واملفاصل، وكفَّان غليظان، وخصـر  
حنيف، وفخذان مفتوالن، وساقان رقيقتان، وقدمان مبسوطتان، وهو يف عمومه ربع القامة 

  . 2ابتداء حذره ومن خالطه أحبه خفيف اللحم يف سائر جسمه، من رآه 
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أنه عصيب املزاج يغضب بسرعة لكل دقيقة متسـه ولكنـه    1ويروي بعض أصدقائه
يكتم، و يفرح بسرعة لكل صغرية تعنِيه ويبدو ذلك يف تقاسيم وجهه، وما نتجت عصـبية  

ية الدقيقـة  أصحاب البن"و. 2املزاج إال من سرعة تأثُّره حىت أن دمعه يغلبه يف مواقف عديدة
حبـدة الـذكاء   "وأغلبهم يتميـزون  ، 3"مطبوعون على الشعور بالعظمة واملزاج العصيب

وسـرعة التأثُّر والطموح إىل املثل العليا واحلماسة ملا يعتقدونه، والتعلق مبا يؤمنون بـه  
وكثريا ما نرى عثمان يدافع عن عقيدة فيها عظمة ومشوخ واضـحني، إـا   . 4"ويصدقونه

  .الشعريةعقيدته 

ثالثة أركان معرفية ال تتغري عند عثمان، ولكنها  -هنا -واملقصود بالعقيدة الشعرية
  .تقبل اإلضافة من حني إىل آخر، وتشمل ماهية الشعر، ووظيفته، ومكانة الشاعر

الشعر نوع من التصوير املتنامي واملتفجر : "أما فيما خيص ماهية الشعر يقول عثمان
نوع (قدمي وجديد يف آن واحد؛ قدمي ألنه حييلنا بعبارة  -بداية -املفهوم ويبدو هذا. 5"أبدا

فإمنا الشعر صناعة وضرب مـن النسـيج   ): "هـ 255ت (إىل قول اجلاحظ ) من التصوير
إىل الوحدة العضـوية،  ) التصوير املتنامي(، وجديد ألنه حييلنا بفكرة 6"وجنس من التصوير

انفتاح املعىن الشعري وتعدد قراءاته، ومصطلحي الوحدة العضوية،  إىل) املتفَجر أبدا(وبعبارة 
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والقراءة كافيان جلعل هذا املفهوم يرتقي إىل مصاف املفاهيم املتطورة للشعر رغم تركيـزه  
  .على الصياغة يف الشعر دون مصدره

أومن إميانا عقائديا برسالة الشعر وأعتقد أن على : "وعن وظيفة الشعر يقول عثمان
لشاعر بعد انتهاء عصر النبوءات أن حيمل املشعل الروحي ليقود البشـرية حنـو اخلـالص    ا

  .1"واألمن والسالم

إنها وظيفة أخالقية وإنسانية تقود اإلنسان أيـا   -يف نظر عثمان -تلك وظيفة الشعر
 ابتغـاء ... كان إىل فطرته األوىل، إىل القيم الروحية السامية كالصدق، والعدل، واحلريـة 

الفن مدعو دائما لبعث املتعـة  "إسعاده، وهذه وظيفة شرعية للشعر كانت والزالت، لكن 
فالشعر  . 2"والبهجة يف نفوس الناس، مدعو ألن يكون وسيلة إغنائهم فكريا وتربيتهم أخالقيا

ة، بل البد له من وظيفة مجالية وأخرى فكريا ال يكتفي بالوظيفة األخالقيةباعتباره فن .  

مكانة مرموقة؛  -عند عثمان -هذا عن ماهية الشعر ووظيفته، أما مكانة الشاعر فهي
يوم ] Freud[الشعر يسبق العلم إىل كثري من احلقائق، وقد صدق فرويد "إذ هو عامل؛ ألن 

حلظـة  "، والشـاعر صـويف؛ ألن   3"لقد اكتشفه الشعراء قبلي بقرون) الالشعور(قال عن 
، 4"عنـد الصـويف  ] أي مشاهدة احلق[شاعر هي نفسها حلظة التجلِّي اإلبداع اليت تعتري ال

الشاعر هو ذلك اإلنسان الذي يعيش يف طفولة دائمة، يف نشـوة متجـددة   "وطفل؛ ألن 
الرسول عليه السـالم امـوه   " ؛ ألن  -بوظيفة شعره ال بالوحي -، ونيب5"كالطفل متاما
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وعي البشري حقيقة تنظر إىل الشاعر نظرة خمالفة هذا دليل على أن هناك يف الال] و[بالشعر،
  . 1"لبقية البشر حبيث ترفعه إىل مقام النبوة

الشعر  :تلك هي أركان العقيدة الشعرية عند عثمان، وميكن إمجاهلا يف العبارة اآلتية
   .تصوير وظيفته أخالقية يصدر عن إنسان متميز

وميكننـا اكتشـافها مبتابعـة    . قليةوبعد الصفات اجلسمانية، نأيت إىل الصفات الع
، حيث جند أن العقـل املدبر ملضامينها له ثالث طبـائع  2حوارات عثمان ورسائله وأشعاره

  . مميزة، جتتمع مرة وتفترق أخرى، وتتساوى تارة وتطفو واحدة منها على البقية تارة أخرى

يف ثالثة مظاهر، أولُها تصديق ، وتتجلَّى الطبيعة الصوفية وأوىل تلك الطبائع العقلية
وثانيها قدرة عقله ... الشاعر املطلق باردات كاألمان، والسالم، واحلرية، والتوبة، واخللود

استخرج املاهيات ذهنيا من املوجودات واالرتفاع ا من احملسوسـات  " أيعلى التجريد، 
النار من لوا وحرقها احملسوسني حىت مثل ارتفاعه ب. 3"واجلزئيات إىل األمور الكلية الشاملة

وثالث مظاهر الطبيعـة  . 4"الوهج الروحي الذي نفخه الرمحان يف جسد اإلنسان"أصبحت 
الصوفية قدرة عقل عثمان على استحضار الشواهد القرآنية والنبوية بسرعة، مثل استشهاده 

على أن الصوفية يف ) انية يف اإلسالمال رهب(، واحلديث 5 ]...ورهبانية ابتدعوها...[باآلية 
  . اإلسالم ليست هروبا من الواقع بالدروشة، بل هي اندماج بالواقع لتغيريه حنو األفضل
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  .شعر منه إىل النثرلل

  .81 -6:، ص1999اجلاحظية، اجلزائر، / ، منشورات التبينيريشة خضراء: عثمان لوصيف: أنظر
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وتظهر يف ذلك اجلمع بني املعـارف  الطبيعة املوسوعية،  وثاين تلك الطبائع العقلية
والكيميـاء، واآلداب  كالفلسفة، والتاريخ، واجلغرافيا، والـدين، واجليولوجيـا،    ،املتنوعة
  : وهاهو عثمان حيدثنا عن عدد من مكونات خارطته الشعرية قائال... األجنبية

بدأت أكتب احملاوالت األوىل منذ أن التحقـت باملعهـد اإلسـالمي    "
ببسكرة، وبالتحديد عند بلوغي سن اخلامسة عشر، ويف نفس الوقت كنت أميل 

صوص الرسم واملوسيقى واسمات، لكن الشعر كثريا إىل الفنون اجلميلة وعلى اخل
فقرأت لفحول الشعر العريب القدمي أمثال املتنيب، وأيب متام، . احتواين كلية فيما بعد

والبحتري، واملعري، وشعراء اجلاهلية كامرىء القـيس، وعنتـرة، واألعشـي،    
ـ  وقي، والشنفرى، وكذا شعراء األندلس، مث شعراء العصر احلديث أمثال أمحد ش

وحافظ إبراهيم، ومفدي زكرياء، وحممد العيد آل خليفـة، مث شـعراء املهجـر    
والرومنسيني وأخريا رواد الشعر احلر يف املشرق العريب، وأذكر على سبيل املثـال  
بدر شاكر السياب، والبيايت، ونزار قباين، وصالح عبد الصبور، وحممود درويش، 

هذا احلد فقد حاولت االطالع على  ومل أتوقَّف عند. وأدونيس، وسعدي يوسف
اآلداب العاملية فقرأت لبودلري، ورامبو، وإيليوت، ونريودا، وغوته، وطاغور وكذا 

إخل، وقـد  ...مناذج من الشعر الياباين، والصيين، واإلفريقي، وشعر أمريكا الالتنية
طالعة كنت شغوفًا جدا مب... ساعدين على ذلك معرفيت للغتني الفرنسية واإلجنليزية

الكتب العلمية مثل كتب الفلك، واجليولوجيـا، وعلـم األحيـاء، والكيميـاء،     
والفيزياء، والرياضيات، واجلغرافيا، والتاريخ، والفلسفة، وعلم الـنفس، وعلـم   

إخل، كما أنين توقَّفت كثريا عند التراث الصويف العريب اإلسالمي على ... االجتماع
ن أجرب الترمجة منذ سنوات خلت فترمجت وأشري إىل أنين حاولت أ... اخلصوص

مناذج من شعر بودلري، ومناذج من شعر رامبو، كما أنين حاولت ترمجة مناذج من 
ختلَّيت ائيـا  ] أي التسعينيات[قصائدي إىل اإلجنليزية، لكنين يف السنوات األخرية

  .1"عن الترمجة واللغات ألسباب صحية
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ن مزجيا من املعارف املتنوعة، السـيما أن  ولذلك ال عجب إذا وجدنا يف شعر عثما
الكتابة الشعرية تعد الفن احملبوب لديه يصب فيه كل ملكاته احلسية والذهنية، وكل معارفه 

  . العلمية واألدبية

إميـان  : ، وتظهر يف مظهرين؛ أوهلمـا الطبيعة الثَّورية وثالث الطبائع العقلية لعثمان
  ألا ترتكز على العقل، والعقل يرتكز على احلواس، واحلواس"علمية؛ عثمان بنسبية املعرفة ال

وثانيهما انفتاحه يف كثري من التصورات األدبية الذهنية، فاإلبداع . 1"ختطئ يف أكثر األحيان 
، 2"جهد متواصل خللق شيء جديد يضاف إىل تراثنا األديب واحلضاري بصفة عامـة "عنده 

، واملعرفة الشعرية 3"هو فوق كل القواعد والنظريات والقواننيليس وزنا وقافية، و"والشعر 
"د ونسيبا تقع فوق كل ما هو مقيال "، وإحيـاء التـراث   4"شبيهة باملعرفة الصوفية؛ أل

يكون بصهره يف بوتقة التجربة ] بل... [يتوقف عند حدود الرجوع إليه وبعثه بقوالبه القدمية
مبحاوالت مث شـيئا   -عادة -ألن املبدع يبدأ"تنضج وتتطور؛ ، والتجربة الشعرية 5"املعاصرة

ومل يقتصر هذا التجاوز والثوران علـى  . 6"فشيئا تكتمل لديه التجربة الشعرية وتتسع الرؤيا
أحس ... أنا ثائر: "...الناحية العقلية، بل انتقل إىل الناحية االجتماعية عند الشاعر فهو يقول

، وهذا 7"إىل تدمريه وإعادة بنائه من جديد.. دفعين إىل تغيري العاملأن ثورة جبارة بداخلي ت
  . هو الصدق عينه إذا توافق العمل مع العلم
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وبعد الناحيتني اجلسمانية والعقلية، نتطرق اآلن إىل الصفات اخلُلُقية اليت تبدو معاملها 
ال تعين أن تكـون معـه   وإن معاشرة عثمان . الكربى من خالل متابعة السلوك واملعاشرة

ألوقات متواصلة أو فترات طويلة، فذلك غري ممكن؛ ألنه يف أكثر أحواله إما شاردا، وإمـا  
مدرسا، وإما قارئا، وإما كاتبا، وال يسمح ألحد يف مثل هذه األحوال بتبديد ما يكون فيـه  

وصل إىل متييز ثالث حىت أهل بيته، لكن املعاشرة املتقطِّعة له، مع إعمال الذهن يف سلوكه ت
  . احلس الطفويل، واحلس اجلمايل، واحلس الوطين :مسات كربى تطبع أخالقه، و هي

واملقصود باحلس الطفويل تلك الرباءة والبساطة يف التعامل مع احمليط، فال حيـدثك  
عثمان إال صدقا، يسمع لك حني يناقشك، وال يسمع لك إطالقا حني يشرد، تثريه بعـض  

وهو بعد ذلك بشوش الوجه، حيسـن   -إىل حد الغفلة -شياء فجأة فيغرق يف النظر إليهااأل
الترحيب باآلخرين، ويتفرس خواطرهم من وجوههم، وحيذر مـن املسـاس مبشـاعرهم،    
وحيرص على رضاهم، ميدحهم وينتشي مبدحهم إياه، حديثه يقرب كثريا من الثقافة والشعر 

لحة، يكرم من يرافقه وجد أو مل جيد، حريص على وقتـه؛ ال  ويبتعد كثريا عن املادية واملص
يرتاد املقاهي وال يلعب التسايل، وال يدخن سيجارة، سريع التأثر، غزير الدمعة ال يتصـلب  
إال يف قرار اختذه، يكره الظلم واإلحلاح، وحيب كثريا من يشاركه  اهلم الثقايف، ويتجنـب  

زدرين وال يرد عليها إال قليال، يصرب عند كل حمنة فـال  املستهترين بالشعر، تستفزه أقوال امل
يضطرب وال يرتبك ويأخذها على أا قضاء وقدر، يسأم من رتابة املكان فيكثـر التنقـل   

رتابة التجمع فيميل إىل الوحدة واالنعزال، يعتمـد علـى نفسـه،    والترحال، ويسأم من 
  .1، قليل النومويتحاشى اإلعارة من غريه، قليل األكل، قليل الشرب

أما املقصود باحلس اجلمايل ذلك االنتشاء واالنشراح النفسي الذي يبدو على عثمان 
عند رؤيته لشيء ما يثري إعجابه، وأكثر ما يكون ذلك يف موضـعني؛ األول عنـد رؤيتـه   
للمرأة اجلميلة، ولعثمان يف إدراك مجاهلا مقاييس خاصـة جدا، وال عجب فـاملرأة عنـده   
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اخلالق اقتصـر كـل   "، وإن 1"ختتصر الكون بكل عناصره وأبعاده... طبيعة كلهاختتصر ال"
، وإذا كنا جند األنثى عند كثري من الشعراء مصدر إهلام ثري، فإا 2"مجاالت الكون يف املرأة

، تقدم له ما ال تستطيعه مصادر اإلهلام األخرى، 3"عروس الشعر وربته  اخلالدة"عند عثمان 
  . الصافيني 4ان واحلبتقدم احلن

أما املوضع الثاين فيكون عند رؤيته لألطفال؛ فعثمان يستلطف الطفل جدا، ويهتم به 
يكتشـف  "ويالحظ حركاته وسكَناته، وينحو منحاها أحيانا، وجيد نفسه فيه؛ ألن الطفل 

رة، الطبيعة بإحساس الشاعر، فهو يعيش يف حالة من النشوة الدائمة، ينتشي لكل ما يراه، زه
، 5..."وينتشي لكل ما يسمعه زقزقة العصافري، مواء القطة، حفيف الشـجر ... شجرة، لعبة

الذي تويف عند الوالدة إال قطرة من حبر حب الطفل والتعلق ) نور(وما قصيدة عثمان يف ابنه 
  : يقول يف املقطع األخري منها. به

ور نورمل ير الن!  
  ) 1(الصورة                 كانت الشمس جتنح حنو الدجى    

  والشعاعات ترقص سوداء                                 
  ..           فوق حماجره

  )3(الغراب حيوم من فوقنا                   الصورة .. والغراب
  ) 4(وتنوح الطيور                                       الصورة 

6!مل ير النور نور  
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وكما نالحظ أن صور الطبيعة األربعة كلها ترمـز إىل حزن الشاعر الشديد علـى  
  ). نـور(طفـله 

هذا عن احلس اجلمايل والطفويل يف أخالق الشاعر، أما احلس الوطين فاملقصود بـه  
ذلك الشعور احلاد باالنتماء إىل األرض اجلزائرية، وعثمان يعايشه هذا الشـعور باسـتمرار   

: يف حلظات اإلبداع كتب قصـائد بعنـاوين  . اإلبداع أو األوقات العاديةسواء يف حلظات 
وهي أمساء مناطق من مجهوريتنا اجلزائرية املترامية األطـراف،  ... 1سطيف، ورقلة، األغواط

ويف اللحظـات  . 2)غردايـة (وأكثر من هذا ختصيصه للوطن مطبوعة شعرية كاملة مساها 
كلميت هـي  : "مة أخرية جلريدة املساء وهي حتاوره بقولهالعادية صرح عثمان بوطنيته يف كل

جزائـر  .. جزائر األبطـال .. أن اجلزائر لن متوت وستربهن للعامل أمجع بأا جزائر الرجال
  . 3"جزائر الشعر واألدب والقيم اإلنسانية السامية.. جزائر املعجزات.. التحدي

ثمان مباشرة، و تعرفنا علـى  من كل ما سبق نكون قد تعرفنا على معامل شخصية ع
ترمجته وشيء من سريته ضمنيا، ولعل أفضل جامع بني الترمجة والسرية هو البطاقة الفنية؛ إذ 
أا ال تركز على اجلوانب املتطورة املتقلِّبة يف الشخصية كاألخالق، والتجـارب، والبنيـة   

... والشـهادات والوظـائف  وإمنا تركز على اجلوانب املستقرة منها، كامليالد، ... اجلسدية
وهي بذلك تعترب اختصارا للترمجة، وملخصا مكثَّفا للسرية، وحملة عن الشخصية، وابتغـاء  

  :مناسبة لشاعرنا اجلزائري املعاصر بطاقة فنيةحتقيق هذه الفوائد الثالث نقدم فيما يلي 

  . عثمان: االسـم
  . لوصيف: اللـقب

  .   1951فيفري  05: تاريخ امليالد
  . دائرة طولقة، والية بسكرة: كان امليالدم
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  : الشهادات

  .1970شهادة األهلية عام  -1
 . 1971شهادة إاء الدراسة باملعاهد التكنولوجية للتربية عام  -2
  1974شعبة علوم الشريعة واللغة العربية عام) البكالوريا(شهادة التعليم األصلي  -3
 . 1984من جامعة باتنة عام  يف األدب العريب 1شهادة الليسانس -4

  :الوظائف

  .1975إىل غاية  1971مدرس لغة عربية للمرحلة االبتدائية من  -1
 .1979إىل غاية  1976أستاذ لغة عربية للمرحلة اإلعدادية من  -2
  .2001إىل غاية  1984أستاذ تعليم ثانوي ملادة األدب العريب من  -3
وم االجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة أستاذ مشارك يف كلية اآلداب والعل -4

 .2002/20032: ابتداء من املوسم

  : 3األعمال الشعرية املطبوعة

  ).2ط( 1986، )1ط( 1982 -الكتابة بالنار  -01
  . 1986 -شبق اليامسني -02
  . 1988 -أعراس امللح -03
  . 1997 -أجبديات -04
  .1997-اإلرهاصات -05
  .1997- براءة -06
  . 1997 -يةغردا -07
  .1997 -اللؤلؤة -08
  .1997 -منش وهديل -09
  .1999 -زجنبيل -10
  .1999 -قراءة يف ديوان الطبيعة -11
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سطيف ابتداًء  -امعة فرحات عباسخالل انضمامه إىل فئة طالب املاجستري، قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب جب
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  .متَّ ترتيب األعمال الشعرية املطبوعة حسب تواريخ صدورها، فإن استوت تواريخ صدور بعضها،متَّ ترتيبها ألفبائيا 3



  

  صورة مشسية للشاعر عثمان لوصيف وهو يف السادسة واألربعني من عمره،
  .27/09/1997: أُخذَت بطولقة يف

  

  . 1999 -قصائد ظمأى -12    
  . 1999 -كتاب اإلشارات -13    
  .1999 -املتغايب -14    
  .1999 -ولعينيك هذا الفيض -15    
  .2000 -قالت الوردة -16    

  :املطبوعةاألعمال غري الشعرية     
  .1999 -ريشة خضراء    

  :الصــورة    

  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول
  .املواد احملسوسة للصورة

  
  .جماالا العــامة: املبحث األول 
  .استعماالا الفـنية: املبحث الثاين

  .قيمـتها الدينـية: املبحث الثالث



  

  

  

لقد متَّ التأكيد فيما سبق على أنَّ الصورة الفنية تركيبة لغوية، جتمع بني عناصر 
ومفردات متباينة؛ لتقيم بينها عالقات جديدة خالف العالقات الواقعية املعتادة، وهذا متنوعة 

يعين أنَّ الصورة ال تأيت من فراغ، بل البد هلا من مواد وخامات أولية تنهض عليها، يتولَّى  
  . اخليال الفين عملية اختيارها وتفعيلها

كون منها سواء أكانت كلـها حمسوسـة أو   فمواد الصورة إذن هي العناصر اليت تت
التصوير الشعري يقـوم علـى   "بعضها حمسوس واآلخر معنوي غري حمسوس؛ ولذلك كان 

أساس حسي مكنيٍ، وال مفر من التسليم بذلك طاملا كانت مدركات احلس هي املادة اخلام 
يف شعر عثمان متعددة و متنوعـة  ، وهذه املدركات احلسـية 1"اليت يبين ا الشاعر جتاربه

  . حبيث تصعب السيطرة عليها إذا مل نلجأ إىل التصنيف العام واملسح الشامل

الرصد، مث االستقراء، مث التصنيف عن وجود حمورين كبريين : وقد أسفرت عمليات
وسـيتم   املواد احملسوسة، واملواد غري احملسوسـة، : تدور حوهلما كل مواد صور عثمان مها

  .تناول كل حمور يف فصل مستقل، ولتكن البداية بالبسيط والسهل أي املواد احملسوسة

  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .309:، صالصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب: جابر عصفور 1
  



  

  
  
  
  

  

  :جماالا العامة -1

العني،  : نعين باملواد احملسوسة كل العناصر اليت تدرك بإحدى احلواس البشرية اخلمس
سوسة شاملة لكل مدركات عامل واألذن، واللسان، واألنف، واجللد، وعليه تكون املواد احمل

مبصرات، ومسموعات، ومذوقات، ومشمومات، وملموسات؛ ألن الصورة الفنيـة  : احلس
تشكيل لغوي يكوا خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العامل "هي -قبل كل شيء  -

لها منابع املعرفة ووسائ"باعتبارها1"احملسوس يف مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من احلواس
  .  ؛ ليستفيد من موجوداته2"يف اإلنسان، وا يدرك ما حييط به، وينفذ عن طريقها إىل العامل

على هذا اجلانب احلسي يف الصورة؛ إذ  (Sarter)وقد أكد األديب الفرنسي سارتر 
إجناز تركييب جيمع مع العناصر املمثلة للشيء نوعا من املعرفة حمـدودة حبـدود   "يرى أـا 

والشـك أن  4"هي الداللة احملسوسة على الفكرة"-يف رأيه -وعليه فإن وظيفتها ،3"احلس ،
  . هذه الوظيفة جتعل الفكرة يف األدب قريبة من عقل املتلقي ووجدانه

حباسة واحدة، ومنها ما ميكن إدراكه بأكثر من حاسـة،  ومن املواد ما ميكن إدراكه 
، وقد تشترك أكثر من حاسـة يف تكوينـها،   دةالفنية قد تكوا حاسة منفرلك الصورة ذك

                                     
، دار 3، ط)دراسة يف أصوهلا وتطورهـا ( الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري: علي البطل 1

  . 30:، ص1983األندلس، بريوت، 
  .99:، ص1964، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 2، طاألصول الفنية لألدب: عبد احلميد حسني  2
3 Jean Paul Sarter : L'imaginaire, ed - Nagel, Paris, 1949, P:9.                                    

       4 Jean Paul Sarter : L'imagination , Presses Umiversitaires de France, Paris,1948, 
 P:132.    



  

، وهي اليت تقابل الصور البصرية، والسمعية، والذوقيـة،  1الصورة املتكاملة ذوتسمى حينئ
  .والشمية، واللمسية جمتمعةً كلَّها أو بعضها يف عمل أديب واحد

متدنا  وقد زود عثمان ذاكرته بكم هائل من املواد احملسوسة، استقاها من احلياة اليت
يوميا مبئات الصور اجلديدة، وتغنينا عن كثري من الصور القدمية، ال سيما و حنن نعيش عصرا 

  . شهد فيه اإلعالم املسموع واملرئي تطورا رهيبا

كما استفاد الشاعر من جتاربه الشخصية املتنوعة، وقراءاتـه املتعـددة، وتنقالتـه    
من اردات واحملسوسات، إال أن املبصرات كان املستمرة، فكون من كل ذلك رصيدا ثريا 

هلا النصيب األوفر يف هذا الرصيد، فتفوقت بذلك على سـائر احملسوسـات يف عمليـات    
  . التصوير، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشاعر مجع بني التأمل، ورهافة احلس، وقوة النفس

إىل غاية السهو والشـرود   فقد عرِف عثمان بإمعان النظر يف كل جديد مير ببصره
إلثبات  2أحيانا، كما أن مصاعب احلياة اليت يقاومها منذ الطفولة وعلى رأسها الفقر واملرض

ذاته، قوت نفسه، وأرهفت حسه، وأكسبته أكثر من كل هذا الرتوع إىل املغامرة والتوثُّب 
  .وية نائية كطولقةوالتحدي، ولو ال ذلك ملا نبغ شاعر متميز من قرية بدوية صحرا

ورغم كثرة املواد احملسوسة لصور الشاعر وتنوعها فإا ال خترج عن ااالت الداللية 
  : اآلتيــة

  .الســماء ومتعلقاا: اال األول
  .املــــاء ومتعلقاته: اال الثاين
  .األرض ومتعــلقاا: اال الثالث
  .النـــار و متعلقاا: اال الرابع

  .احليـوان  ومتعلقاته: اال اخلامس

                                     
  .68:، صالصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري: علي البطل  1

  .07/07/2000: مع عثمان لوصيف، يف مراسلة  2



  

  .النــبات ومتعلقاته: اال السادس
  .اجلــسم  ومتعلقاته: اال السابع
  .املصنوعات و متعلقاا: اال الثامن

  
واملالحظ على هذه ااالت أن األربعة األوىل منها تنتمي إىل حقل الطبيعة اجلامدة، 

املواد احملسوسـة  ي إىل حيز الطبيعة احلية، وحتصيال من ذلك جند أن والثالثة اليت تليها تنتم
لصور عثمان أغلبها يدخل ضمن عامل الطبيعة الفسيح، والقلة املتبقية تدخل ضمن عـامل  

الشعراء الفحول من كل أمة، مل يبلغوا مـن  "وتلك ميزة طيبة يف شعره؛ إذ أن . املصنوعات
، بل 1"انوا بالطبيعة، فاختذوا من حماسنها تيجانا لقصائدهممراتب الشعر ما بلغوا، حىت استع

ومل يبلغ قمة الشعر إال من نال من الطبيعـة املـدد   "أن عثمان يطمح إىل بلوغ قمة الشعر،
  .2"األعظم و احلظ األوفر

وقد اختار شاعرنا من الكم اهلائل ملواد الوجود عددا من املواد احملسوسة لينسج ا  
ها يف عدد من قصائده، و ادخلها يف عبارات ااز، والترميز باعتبارمهـا مـن   صوره، كرر

وهذا االختيار يعود أساسا إىل نشاط خيال األديـب، مث إىل  . السبل اهلامة للتصوير الشعري
، والعاطفة أحاسيس متباينة جتاه 3"...اختيار وتنسيق وتصرف... اخليال الفين"العاطفة؛ ألن

  .يلها، حيث تستعر عند بعضها وتسكن مع األخرىاألشياء املراد خت

حسب جماالا  4وبناء على ما ذُكر ميكن توزيع تلك املواد احملسوسة املنتقاة بالترتيب
  : الثمانية كما يف اجلداول الثالثة اآلتية

  
  

                                     
  .76:، ص1946، شركة فن للطباعة، مصر، الصور: حممد السباعي  1
  .املرجع نفسه، ص ن  2
  .100:، صاألصول الفنية لألدب: عبد احلميد حسني   3
  .اعتمدنا يف ترتيب املواد على ترتيب اموعات الشعرية حسب تواريخ صدورها   4



  

  
  
  
  
  
  

  ).الصامتة( الطبيعة اجلامدة: اجلدول األول
  



  

  

 ااالت
السـماء 
 ومتعلقاا

لـماء ا
 ومتعلقاته

األرض 
 ومتعلقاا

النـار  
 ومتعلقاا

  املـواد

 احملسوسة

الـريح، النجم، 
الليل، الظلمـاء،  
الثـلج، الرذاذ، 
الكوكب، القمر، 
ــروق،  الشــ
ــاج،  العجــ
السحاب، الربق، 
الغبار، الصاعقة، 
الضوء، الفجـر،  
الغروب، الظل، 
الغيمة، العاصفة، 
الضباب،السماء، 

الشمس، النـور،  
 . قوس قزح

البحر، الطوفان، 
القطرة، الشاطئ، 

، النـدى، 1امللح
ـــدى،  النــ
املـوج، النيل، 
الـزورق، املطر، 
الشـالل، النهر، 

لكـوثر، اللنب، ا
ُ وقْـيانوس ، 2األ
ـــيانوس ، 2ُوقْ

  . اللـؤلؤة

 

التراب، األرض، 
، 3احلجر،السبخةُ

الـرمل، الطني، 
 . الكثيب، اجلبل

النـار، الربكان، 
ــدخان،  الــ

 . اهلاجرة، اجلمر

   حيدد مواد الطبيعة اجلامدة اليت استعملها عثمان يف التصوير الفين) 1(جدول 

إن اخلانة املمـتدة املتطاولة يف اجلدول وهي خانة السماء ومتعلقاا مبا فيهـا مـن   
جتسد نزعة عثمان حنو املثالية، ورغبته يف عامل ... عناصر علوية كالنجم، والقمر، والشمس

ي فيه، وأمله يف االرتفاع من حضيض املادية املسعورة إىل حياة تقيم أنقى من العامل الذي حي

                                     
  .امللح ضمن جمال املاء ومتعلقاته دون األرض ومتعلقاا باعتبار استخراجه من البحار والشطوط وضعنا 1
  .األُ وقْـيانوس هو البحر احمليط 2
  .السبخةُ هي أرض ذات ملح ورطوبة 3



  

للمعنويات وزنا، وللقيم اإلنسانية شأنا؛ ولذلك كان عدد العناصر األرضية اليت جتسد االجتاه 
املضاد لالجتاه السابق قليال حمدودا، فال نستشف من صورة التراب إال الفقر، ومن صـورة  

ومهما كانت هذه الـدالالت  ... صورة الطني إال التردي واخلذالناحلجر إال اجلفاء، ومن 
النفسية اليت تصورها مواد الطبيعة اجلامدة إجيابية أو سلبية فإن قيمتها الفنية تكمن يف حتـول  

اعترب احمللِّلون النفسيون أن وظيفة الرمز هي إيصال "وقد . عدد منها عند التصوير إىل رموز
، 1"دان بأسلوب خاص الستحالة إيصاهلا باألسلوب املباشر املـألوف بعض املفاهيم إىل الوج

ويف هذه احلالة فقط يغدو لشاعرنا احلق يف التالعب باملواد الطبيعيـة أرضـية أو مساويـة    
  .يف صور موحية رامزة -بعد ذلك -لتنسيقها

أو  هذا ومن الطبيعي أن تكون املفاهيم اليت تسوقها صور عثمان إىل الوجدان إجيابية،  
يف فاعليتها على املستوى النفسي، ال تستغل الترابطات واالسـتجابات  "سلبية؛ ألن الصورة 

، ويبقى املتلقي مبا ميتلكه مـن  2"اإلجيابية فقط، وإمنا تركز، أيضا، على االستجابات السلبية
  .خلفية ثقافية هو الذي حيدد مسارها إن كان سلبيا تشاؤميا، أو إجيابيا تفاؤليا

كنا قد أخذنا من املواد السماوية موقفا إجيابيا لشاعرنا، وهو حلْمه حبياة أفضل، وإذا   
فإن هذا ال يتعارض  مع جنوحه إىل االنعزالية عن جمتمعه األويل الصغري طولقة، وكيـف ال  

؟، 3"طولقة منذ والديت ا ليست بيئة ثقافية وال تشجع على الثقافة:"يكون هذا، وهو يقول
جيد الشاعر من يشاركه مهه الفين فال غرابة إن مال إىل االنعزاليـة، ولـذلك فـإن     وإذا مل

السماوية، على بنية اخلطاب الشعري قد تدل على االنعزالية اليت جيـنح  ... سيطرة العناصر"
يف كثري من األحيان، بل إن هذا األمر مؤكَّد يف حق عثمان على مسـتوى   4"حياهلا الشاعر

 .مستوى الواقع أيضا الفن الشعري، وعلى

                                     
  .123:، صاملعجم األديب: جبور عبد النور  1
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  حيدد مواد الطبيعة احلية اليت استعملها عثمان يف التصوير الفين) 2(جدول 

  ).املتحركة( الطبيعة احلية: اجلدول الثاين
  

 ااالت
  احليـــوان 

 ومتعلقاته
النـــبات 

 ومتعلقاته
اجلـــسم 

 ومتعلقاته

  املـواد
 احملسوسة

الفراشة، النسر، العصفور، 
الــدجاج، الكلــب،  
الوطواط، البومة، الغراب، 
السنونوة، الطري، القـربة،  

نمـل،  النحلة، العقرب، ال
البلبل، النورس، األسـد،  
الناقة، احلمامة، األفعـى،  
النمرة، الفأر، الريقــة،  
السـمكة، العنــدليب،   

 .  الكنار

ــرة، ال ــامسني، الزه ي
العطر، النخلة، الثمرة، 
ــنبلة،  ــوردة، الس ال
اجلــذع، الشــجرة، 
الغابة، البخــور،  

ارالرحيــان،  1اجلُلَّن ،
القطن، الصفصاف، 

 .، األقحوان2الزنجبِيلُ
 .األقحوان

ــه،   ــرح، الوج اجل
ــني،   ــدر، الع الص
اخلصر، الدمع، النهد، 

، 3اجلفـن، اخلُصـلَةُ 
ــريان،  ــرق، الش الع
األصبـع، الرموش، 

 .  النطاف

      

ويظهر أن خانة احليوانات حتتل الصدارة يف عامل الطبيعة احلية من حيث الكـم، ويف  
الشاعر منذ الطفولة، حيث إنه نشأ يف بيئة  هذا إشارة إىل الطبيعة البدوية املترسخة يف كيان

طولقة الصحراوية الرعوية، تلك البيئة اليت تم باحليوان األليف فتربيه للخدمة واالرتـزاق،  
، 4"تراود خيال الفنان، وقلبه، وذهنه، وتشده إىل منطلقه اهلينء الربيء"والشك أن الطفولة 

فين ما ارتبط بطفولته من جمردات كـالرباءة  فال عجب إن استحضر شاعرنا عند التصوير ال

                                     
  .اجلُلَّنار هو زهر الرمان 1
  .يف األرض، وتتشكَّل يف اياا عقد حلوة الطعمالزنجبِيلُ نبات عروقه تسري  2
  .اخلُصلَةُ هي الشعر اتمع 3

  .165:، صاملعجم األديب: جبور عبد النور4 



  

  حيدد املواد غري الطبيعية اليت استعملها عثمان يف التصوير الفين) 3(جدول 

من كائنات حمسوسـة، كالناقـة،    -أيضا -والسذاجة، والعفوية، واستحضر ما ارتبط ا
   ...واحلمامة، واألفعى، والعقرب

  ).غري الطبيعي( املصنوعات ومتعلقاا: اجلدول الثالث

 اال
  املصنوعات 
 ومتعلقاا

  املـواد
 احملسوسة

، الفانوس، 1ص، الزورق، الناقوس، الكمانالشمعة، اخلمر، السفينة، الرصا
، القيثـارة، املزمـار،   2البلَّور، النافورة، املرآة، الساعة، املروحة، الشـبابةُ

 القدح، اجلرس، ،4الرباب القلم، السراج، الوتر، ،، القنديل3احلرير، اَأليقُونةُ

 .الكأس املصباح،

  

الكمـان،  : اجلدول األخري جمموعة معتربة من اآلالت املوسيقية، وهيويبدو يف هذا   
 هلـذه  الصـوتية  الوظيفة يدعم ما فيه جند كما .الرباب والشـبابةُ، و القيثارة، و املزمار، و

 إىل عثمان ميل على يدل فإمنا شيء على دلَّ إن األمر وهذا .وجرس ووتر، ، ناقوس من اآلالت

 ألن القصائد؛ تأليف يف فائدة ولذلك املتآلفة، بالنغمات واالنتشاء ملتناغمة،ا باألصوات الطرب

 أقـواهلم،  يف الشعراء، وخباصة األدباء، كبار يشيعه الذي النغم" ذلك هي األدب يف املوسيقى

 رفيـع  فـين  أثـر  تكوين يف والعبارات املفردات، وجرس واملباين، املعاين، آثارهم يف فتتعاون

 كانـت  كلما جيد موسيقي  إيقاع الشعرية النصوص يف التصوير صاحب مافكل ،5"املستوى

      .الفين باالستحقاق وأجدر رقيا، أكثر
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هذه مالحظة على املواد احملسوسة يف اجلدول الثالث فقط، أما املالحظة العامة ملواد 
يف بيئتـه   اجلداول الثالثة فإا تؤكد على بساطة تلك املواد وقرا؛ منها ما عايشه الشـاعر 

ومنها ما عايشه خـارج هـذه البيئـة    ... الصحراوية كالنخلة، والرمل، والناقة، والعقرب
مبا فيهـا  -وطبيعي أن تكون الصور احلديثة... كالبحر، والصفصاف، والزورق، والشالل

، فال يهم 1"مادا ما تعطيه احلواس وما يتناثر قريبا منا من فتاة احلياة األليفة" -صور عثمان
أن تكون مواد وخامات الصور قدمية أو حديثة مألوفة أو غري مألوفة، ولكن املهم هو كيفية 

  .ة معبرةتركيبها واستعماهلا جلعلها مصور

وإن هذه ااالت تتواصل فيما بينها داخل القصيدة الواحدة عند عثمان، فتتـداخل    
خلي للمبدع، فتتحـرر أفكـاره   موادها يف الصور، وتصبح متآلفة متآخية لترسم العامل الدا

ومشاعره، وتبلغ إلينا من غري تقرير متحجر أو سرد جاف، وال تكاد ختلو من هذا التمازج 
فال يعين ضبط جماالت املواد احملسوسة، أن لكل جمـال مجلـة مـن    . والتداخل أي قصيدة

لـذهن حلظـة   القصائد، ينفرد ا عن سائر ااالت، وإمنا هي لُحمة واحدة يستحضرها ا
  .اإلبداع يقطف منها ما يتناسب وتلك احلالة، ويترك الباقي إىل حني

وإن شئنا تبني ذلك أكثر نقرأ هذا املقطع الساخن الذي يصور فيه عثمـان ثـورة     
  :اجلزائر من أجل التحرر ونيل السـيادة على أرضها

  زيف األغاينكاشتعال البحور يف األجفان                التقينا على ن
  !و تعانقنا بعد  دهر فــراق               كعناق الربكان للربكان 
  2واعتصرنا الغرام شهقة ملـح                وانغمسنا يف جلة النريان 

إن هذه األبيات الثالثة يتعانق فيها جماالن متناقضان للمواد احملسوسة كـي يرمسـا   
فس الشاعر، وما ذلك يف احلقيقة إال حب جم للثـورة  الثورة يف قالَب األنثى احملبوبة إىل ن

: جمال املاء، ومنـه : لتشكل هذه الصورة املركبة مها -هنا-وااالن املتواصالن. ورجاالا
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وإذا كان التواصل حيدث بني جمالني . الربكان ،والنريان: البحور، وامللح، وجمال النار، ومنه
وال . متناقضة يصبح أمرا مهضوما وجِـد مستسـاغ   متناقضني فإن حدوثه بني جماالت غري

حنسب أن املؤاخاة بني تلك ااالت داخل الصورة أمر ساذج واعتباطي، بل هو أمر حيتاج 
  .إىل فنان خبري بالوجوه املختلفة للكلمات يعرف كيف يصرفها، وكيف يستعملها

  
  
  
  
  
  
  

         

    

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  :استعماالا الفنية -2

تيار الشاعر لتلك املواد احملسوسة دون سواها من مواد الوجود حبس فـين  يوحي اخ
إننا يف التجربة الشعرية جند أن "جتاه اللغة، إذ مل تعد قيمة املفردات قاصرة على جرسها، بل 

ذهن املتلقي فتـثري فيـه   تنطبع يف  1"الكلمات تولِّد أثرها عن طريق ما يرتبط ا من الصور
  . أو الرفض، ومن مثَّة يشارك الشاعر جتربته أحاسيس القبول،

إال أن ذلك احلس الفين اللغوي مل يكن ابتكارا كله، بل فيه شيء من التبعية؛ حيث 
إن عددا من تلك املواد متَّ استهالك قسط من طاقاا التصويرية، حىت صار من املـألوف أن  

الصفاء والسـالم، واجلبـال تصـور الثبـات     امللح يصور العقْم واهلالك، واحلمامة تصور 
وهذا ما يلقي على عاتق الشاعر مسؤولية ... والصمود، و الليل يصور العبودية واالستعمار

  .  فنية صعبة، هي مسؤولية التخطي والتجاوز واخلصوصية

ها وقد تسلَّح عثمان للقيام بأعباء هذه املسؤولية بإحساسه املرهف حنو اللغة، إذ جعل
حياول أن يكتشف إمكاناا الداخلية أو يتأمل جتربته الوجدانية يف ضـوء  "أداة طيعة يف يده 

، ومن العالقات اجلديدة تلـد الصـور الفنيـة    2"جديد من خالل إعادته تشكيل عالقاا
  . اجلديدة، اليت تنهض مبسؤولية اإلبداع واخللق الشعري
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اللغة هي أصال "ا هي جزء من لغة عثمان، ووكل العناصر احملسوسة اليت رأيناها سابق
إال أن شاعرنا استعان بتلك الكلمات . 1"رموز تستخدم مكان األشياء، أو األفكار واملشاعر

الكلمات معاين غـري  ] فيها[حتمل ... موضوعا لعملية رمزية ثانية"الرموز يف تصويره جبعلها 
اء، على طريقة أصحاب املدرسة الرمزيـة يف  فتصبح تعبريا باإلمياء أو باإلحي. اليت وضعت هلا

  : يف قوله -مثال -فعندما يستعمل عثمان الطيور. 2"األدب

   الطيور اليت تتدافع حنو الفضاء ات  
 تصدح باألغنيات  

   وتسبح عرب األثري  
  3ومتوت لتولد مأخوذة بالبعيد  

واملناقري، وإمنا ال تعين الطيور يف هذا السياق الشعري تلك املخلوقات ذات األجنحة 
  . أصبحت تعين الشعراء يف كل زمان ومكان، أي أا حتولت إىل رمز أديب هلم

هو احنراف الكالم عـن  "االنزياح، و -عند األسلوبيني -وهذا التحول هو ما يسمى
؛ قصد استثارة املتلقي، ومن مثَّة كسب جتاوبه، وتفـاعله مع ما يتلقاه قراءة 4"نسقه املألوف

  . اعاأو سـم

تكثِّـف فضـاء   "فباالنزياح قد تتحول الكلمة إىل رمز فين ناجح، ويف هذه احلالة   
، وهـذا  5"الصورة ليصري النص شبكة متعانقة من الشحن اجلديدة، أومن العالقات اجلديدة

  . يعين تشكُّل كم من الصور اجلزئية تتعاون فيما بينها لنقل التجربة الشعورية بصدق وقوة
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لى هذا املفهوم النظري  ميكننا القول إن عثمان مل يستعمل املستوى العـادي  وبناء ع
وهـو  "يف التعامل مع املواد احملسوسة قصد تشكيل صوره، و إنما وظَّف املستوى اإلبداعي،

الذي خيترق االستعمال املألوف للغة، وينتهك صيغ األساليب اجلاهزة، ويهدف من خـالل  
، وقد كان 1"أسلوبية ومجالية حتدث تأثريا خاصا يف املتلقي ذلك إىل شحن اخلطاب بطاقات

  . عثمان يقصد هذا املنهج قصدا حبرية تامة، وقناعة كاملة جبدواه يف كتابة الشعر

ويف املستوى اإلبداعي للغة جند لعثمان مواطن متميزة يف شعره استفاد فيها من املواد 
واملركبة على حد سواء، ويف كل موطن له طريقـة  احملسوسة بقوة يف تشكيل صوره اجلزئية 

مع التمثيل لكل  -رغم تعددها -أو أسلوب خاص، وحناول فيما يأيت أن نتابع تلك املواطن
  . واحد منها

، فعندما ميارسه عثمان يستحضر عددا من املواد احملسوسة لرسم التكرارونبدأ مبوطن 
أن يكرر املـتكلم اللفظـة   " التكرار الذي نقصده هو صور جزئية متعددة للمكَررِ، علما أن

  :يقول عثمان عن القدس احملتلة. مرتني أو أكثر 2"الواحدة باللفظ واملعىن

  أيها العبق اإلهلي الذي يسري يف جثة التاريخ   
  أيها املتدفق كربياء وحبا   
  أيها النرباس الذي يهدينا يف ظلمات الرب والبحر   
  عصي أيها املالح املست  
  أيها الشاطئ الذي حتطمت دونه كل السفن   
  وكل املالحني ماتوا   
   3أيها البحر املسافر مع الرياح اهلوجاء  
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ست مرات اقترن يف كلِّ مرة بصورة فنية ثنائية الطرفني؛ طرفهـا  ) أيها(إن تكرار 
مع كل صـورة  األول ثابت، وهو القدس، أما الطرف الثاين فهو عنصر حمسوس متاما يتغري 

والسبب يف تنويع . العبق، النهر املتدفِّق، النرباس، املالَّح، الشاطئ، البحر: وفق الترتيب اآليت
الطرف الثاين احلسي عائد إىل إحساس الشاعر القوي مبحنة احتالل القدس، فهو مع كـل  

دد هلـا صـورة   صورة يشعر بعدم إيفائه حق هذه املدينة املباركة من التقدير واإلجالل فيج
  . أخرى حماوال إشباع ذلك اجلوع النفسي املمتد

وقد يهتم عثمان يف تصويره الشعري بعنصر حسي واحد جيعله قاعدة لبناء قصـيدة    
؛ حيث تكررت )النار(بأكملها، ومل جند يف كل شعره عنصرا حسيا حظي بعنايته أكثر من 

  . مرة) 140(ما يربو عن أربعني ومئة ) نريان(، وصيغة اجلمع )النار(بصيغة املفرد 

. 1بأسطَرتهويتجلى اهتمام شاعرنا بعنصر حسي ما يف مظاهر معدودة أبرزها القيام 
حيث يتحول بواسطة الصفات، واألفعال األسطورية اخلارقة املنسوبة إليه إىل جمموعة مـن  

 ترمز إىل ذاتـه الشـاعرة   يقول عثمان عن النار اليت. الصور العجيبة واملتنوعة يف آن واحد
  : املتوثِّبة، صاحبة الفضل عليه يف الكتابة والتحدي واملقاومة

  نار هي الذوبان واملوت الطويل   
  وهي الرحيل   
  يف املستحيل   

  
  نار تشق سهامها زبد الكالم   
  وأجيجها يستنفر املوتى   
  2ويهدر يف العظام  
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يا عاديا، بل أصبحت أسطورة مصورة؛ إن النار يف هذين املقطعني مل تعد عنصرا حس
الذوبان، واملوت، والرحيل، كما اكتسبت ثالثة : ألا اكتسبت ثالث صفات أسطورية هي

شق الكالم، مث استنفار املوتى، واهلدر يف العظـام بواسـطة   : هي-أيضا -أفعال أسطورية
  .أجيجها

رق، عن طريق أسـطَرا  وهكذا يتبين لنا أن النار، وهي يف األصل عنصر حسي حم
، وهي تتسـم بالسـكون   )النار ذوبان وموت ورحيل: (رمست أربع صور أسطورية أوهلا
أجيج (، و)أجيج النار يستنفر املوتى(، و)النار تشق الكالم: (واهلدوء، أما الثالثة املتبقية فهي

مع كل هذا جند باحليوية واالنفعال، و -خالفا لسابقتها -، وهي تتسم)النار يهدر يف العظام 
عنوان  القصيدة اليت أخذْنا منها املقطعني السابقني، واألساس الذي قـام   -أيضا -أن النار

  . عليه بناؤها منذ السطر األول

، وهي أفعال  األفعال األسطورية إىل نفسههذا وقد ينسب عثمان يف أحيان أخرى 
على التحديات واملصاعب الـيت   -يف هذه احلالة -جمازية ال حقيقية، كما أا عادة ما تدلُّ

: خيوضها الشاعر لكتابة قصيدة حقيقية، كما أن مفعوالا تكون عناصر حمسوسـة، مثـل  
  : الليل، النريان، الظلماء، األمطار، كما يف قوله

  أخوض يف ليل  الغموض مغامرا        وبني رموز الليل تغفو مدينيت 
املرايا وارتعـاش األشعة  وأقتحـم النريان أكتشف الندى       وسر  

  وأوغل يف الظلماء والدرب مبهم       ويف املبهم املوهوم تربق غيميت 
..............................  

   1و أستنبت األمطار أغزل برقـها        وأعلن طوفان الليايل  اجلديدة

ا فعل أسطوري إن كل بيت من األبيات األربعة يقدم لنا صورة فنية متحركة يتقدمه
-حنويـا  -، وله يف كل صورة)اخوض، اقتحم، اوغل، استنبت(حمدد يقوم به الشاعر ذاته 

  ).الليل، النريان، الظلماء، األمطار(مفعول حسي خاص 
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وقد استطاع الشاعر بواسطة هذا القالب الفعلي األسطوري أن يستحدث عالقات 
الكون، ويف الوقت نفسه شكَّل صورا استشرافية غري عادية بينه وبني العناصر احملسوسة يف 

تطمح إىل مستقبل زاهر انطالقا من واقع مترد، وهكذا يكون الفعل الشعري فيه حركية 
  .وجدلية ومستقبلية

وإذا كان عثمان يفعل ما يفعل، ويبذل ما يبذل يف سبيل إخراج شعر جيد، فإن هذا 
أن حبه لوطنه ال يقلُّ عن هذا احلب شأنا وقيمـة، ومـن    دليل على حبه العميق للشعر، إالَّ

... اجللفة، غردايـة، وهـران، تـزي وزو   : مظاهره اختياره عددا من املدن اجلزائرية، مثل
للمكان لـيس ـرد حصـره    ... وذكْر الشاعر"وجعلها حماور لقصائد كاملة من شعره، 

، وبقـدر ذكرياتـه   1"را متصال بـه وتسميته، ولكن من واقع يعيشه، فيبعث يف نفسه شعو
  .وانطباعاته حوله تكون صوره قلَّة وكثرة

حشدا من الصور اجلزئية املتآلفة  لوصفها وجدانياوعثمان عندما يعجب مبدينة خيتار 
  : يقول عن مدينة القبائل. يف إطار صورة مركبة، قوامها مجيعا مجلة من املواد احملسوسة

  تزي وزو 
  تف جرح الدفلى يه

   لَهنبع يلغو من و  
    تز وكمنجات  

  تزي وزو 
  مجر يسهر     
  مخر تختم باملسك     

بتز2وليل ي  
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إن املقطعني عبارة عن مشهدين، أو لنقل صـورتني مركبتني تربزان فتـنة مدينـة      
إلطـراب،  تزي وزو ومجاهلا يف عني الشاعر، وتأثريها يف حسه ووجدانه إىل غاية النشوة وا

وتتكون الصورة املركبة األوىل من ثالث صور جزئية يتقاسم بناءها ثالثة عناصر حمسوسة، 
مادا ) نبع يلغو من ولَه(مادا نبات الدفلى، والثانية ) جرح الدفلى يهتف(فالصورة األوىل 

، أما الصورة املركبة الثانية مادا آلة الكمنجة املوسيقية) كمنجات تز(النبع املائي، والثالثة 
وقوامهـا اجلمـر،   ) مجر يسهر(فهي تتكون بدورها من ثالث صور جزئية حسية؛ األوىل 

وقوامها ) ليل يبـتز(وقوامها عنصر اخلمر واملسك معا، والثالثة ) مخر تختم باملسك(والثانية 
  . وة واحلبورالليل، واجلامع بني كل الصور السابقة جو املرح والنش

 ولعثمان خميلة عجيبة يف استحضار الصور الغائبة، حيث إنه من عنصر حسي واحد
، قد يستدعيها حمض التذكر ملشاات حسية بينها كاللون أو يشتق صورا حملسوسات شتى

وقد تستدعيها عاطفة واحدة سائدة، وهو الغالـب يف شـعره،   ... احلجم أو مادة التكوين
  : يقول عن شعرِ حبيبته اجلزائر. فنياواملطلوب 

  شعرك هذا املتقاذف 
    موجات حرير تتغاوى مسحورات  
     حكايات ماتيغُيو  
     مبللة الريشات ختتض  
     وعلى الدنيا تترذَّذ إيقاعات  

    شعرك هذا املتغنج     
     سرب سنونوات  
     حطت فوق الكتفني ترفرف مبتهجات  
  مضطربات  وقطيع حلون    
  غابة خنل .. شعرك    



  

ع خممورات1ورفارف نعناع تتضو   

  رِ احلبيبة، وأيعد ذكر شلنالحظ ذلك السيل املنهمر من الصور اليت احندرت من جمر
أفْرز مخس صور جزئية عمدا  -لوحده -حبيبة؟، إا الوطن، حيث إن هذا العنصر احلسي

احلرير، الغيم، طائر السنونو، األحلان، مث نبـات  : يبمخسة عناصر حمسوسة هي على الترت
النعناع، وقد تولَّدت تلك الصور اخلمس وانتظمت بفعل عاطفة وطنية جياشـة تعـتلج يف   

املرأة، وذكْر الشعرِ بالنسبة لألنثى مبثابة ذكـر عزـا وأنفتـها     -نفس الشاعر جتاه الوطن
اليت حيملها الشعر كفيلة باستثارة تلك الصـور   وكرامتها، والشك أن هذه اخللفية الرمزية

  .   كلها وأكثر

واستخدام املرأة معادال موضوعيا للوطن يعد ظاهرة رمزية يلتف حوهلـا الشـعراء   
 كمدينة مـن املـدن  ميثِّل الوطن أو جزًءا منه  املعاصرون، إال أن عثمان عندما 2اجلزائريون
ناصر احملسوسة لألنثى، ومن وراء هذا التصوير املرئـي  يغرق ويوغل يف تصوير العباملـرأة 

  ): وهران(يقول يف املقطع اخلامس من قصيدة . يكشف املعاين الالمرئية لوطنيته العالية

  أنت هسهسة النهد حتت ارتفاف القميص املخدر  -1
  تغتغة اخلصر كسره الغنج،  -2
  تنغيمة اخلطوات الرشيقة فوق الرصيف  -3
  باجلنون  رفيف اجلفون مكحلة -4
5- ه3وهفهفة اخلصالت الشذي  

املرأة، ففي  -إن كل سطر من هذا املقطع ميثل صورة فنية لعنصر حمسوس من وهران
السطر األول جند صورة النهد، ويف الثاين صورة اخلصر، ويف الثالث صورة اخلطوات املوقَّعة 

وإن تدفُّق الصور  بالقدمني، ويف الرابع صورة اجلفون، ويف اخلامس صورة خصالت الشعر،
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احملسوسة وتتاليها ذا الشكل كاد أن ينسينا الوطن، حبيث ال جند أي فواصل بينها تومئ إليه 
أو إىل ما يتعلق به؛ ولذلك يعترب اإليغال يف الترميز األنثوي أمرا فيه جمازفه فنيـة؛ ألننـا ال   

  . فة يف تكوينها وعددهاجتاوب املتلقي وتفاعله مع صور رمزية مكثَّ -دائما -نضمن

حيدس مثل الصوفيني، فهو يـرى أن   -أيضا -وإذا كان عثمان يرمز كالرمزيني فإنه
؛ ولـذا جنـد يف   1"شبيهة باملعرفة الصوفية... املعرفة الشعرية معرفة مطلقة، معرفة اشراقية"

ن اليت ينجزها عبالرؤية الصوفية صوره بصمة واضحة من الالوعي، خاصة عندما يستجري 
ففي كل ، )احلدس(، أو )الفيض(، أو )انثيال املرايا(، أو )وميض الربق(، أو )التجلي(طريق 

 دعحالة من هذه احلاالت اخلمس يفتح الشاعر الباب على مصراعيه ليستقبل صورا متتالية ت
  : يقول يف حالة احلدس. العناصر احملسوسة ال سيما الطبيعية منها ركيزة هامة يف بنائها

  ..حدس اآلن أين أرىأ
  غفوةٌ من حرير تدثِّرين 

  فكأين أعود إىل األرض مغتنما 
  جذوةُ احلب تدفعين اآلن 

  أن أعشق امللكوت 
ـِّش بالشعر ثوب الطبيعة    أمن

  أحتضن الناس من نشوة 
  وأزقزق مثل العصافري 

  أركض خلف الفراشات 
   2والنسمة الساريه.. أستبق النحل

أن شاعرنا عندما حيدس يترك اال مفتوحا خلياله، فيحلق أينما إن هذا املقطع يبني 
أنتج لنا يف هذا السياق صورة عامة وميية حتمل شاء، ويركِّب الصور كيفما شاء؛ ولذلك 
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معاين الصفاء، والرباءة، والطُّهر اليت افتقدها يف واقعه املادي، ووجـدها يف عـامل الشـعر    
صور جزئية تقوم على عناصر حمسوسة أغلبها طبيعي، الروحاين، وهي تتركب من جمموعة 

  . احلرير، األرض، الثوب، الناس، العصافري، الفراشات، والنحل: وهي

وتلك الصور، أثناء تواصلها مع بعضها جتسد ذلك التحول اهلام الذي يطرأ علـى  
منه الـود  الشاعر حلظة اإلبداع، وكأنه ينتقل إىل عامل علوي مليء بالرؤى واألحالم يستقي 

واحملبة، ليصبح عنصرا نبويا متميزا بني أفراد جمتمعه، إال أنه حيمل رسالة الشـعر ال رسـالة   
  . السماء

ال ختتلف كثريا  -السابق ذكرها -وحال احلدس هذه وما شاها من احلاالت األربع
صوف الذي ، إال أن املت1"ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب"عن التجلِّي الصويف، وهو 

عبارة عن كلمة "متتع بالتجلِّي قد يفْصح عما رآه من أنوار الغيوب عن طريق الشطح، وهو 
، أما 2"دعوى حق يفصح ا العارف لكن من غري إذن إهلي... عليها رائحة رعونة ودعوى

لشطح قـدر  شاعرنا فإنه يفْصح عن رؤاه مبا يالئمه من لغة شعرية رمزية حتاول االبتعاد عن ا
  . اإلمكان

وتتقلَّب  وأحيانا تسيطر على عثمان فكرة جتريدية أو عاطفة حادة، وتبقى تضطرب
يستحضر عناصر حسية شـتى،   يف وجدانه حىت حلظة الكتابة، يف هذه احلالة جند أن شاعرنا

ختدم املوقف ال يهمه مصدرها، وال طبيعتها، وال داللتها القريبة، وإمنا الذي يهمه منها  أا 
فعندما سيطرت عليه فكرة االنبعاث والتجـدد رأى أن  . الشعري الذي يبتغي التعبري عنه

  : للشاعر دورا حامسا يف حتقيقها ملتلقيه؛ ولذلك قال على ألسنتهم، وهم خياطبونه

    م هذا القدرأيها املتجش  
    الزهر تون هنا فاسقنا نفحاتإننا مي  
  مر واسقنا من نبيذ الق    
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    دنا يف املطردنا يف الغرام و سيسي 1أنت   

الزهر، والقمر، واملطر ناهيك عن اخلدمة املوسيقية اليت : إن العناصر احملسوسة الثالثة    
هي اليت استدعتها بكل تأكيد؛ ألا حتمل  -هنا-قدمتها للمقطع فإن فكرة االنبعاث املصورة

للكلمـات، والشـاعر    2وهذا ما يسمى باملاوراء النفسي .يف تارخيها الداليل البشارة واخلري
املتمكِّن هو الذي يتحكم يف زمام مفرداته اللغوية، حبيث يكون لكل مفردة يستعملها تاريخ 

  . نفسي حي يف أعماقه وأعماق قرائه

تتخذ فيها املـدلوالت  ... كانت عصور األساطري األوىل هي عصور الشعر"ولذلك 
وهو مدلول  -مثلما أخذ مدلول االنبعاث و اخلصب. 3"كلية يف الذهنالتجريدية صورة ش

  . الصورة احلسية للزهرة، والقمر، واملطر يف املقطع السابق -جتريدي

فإثـارة الشـعور   ... جمال الشعر هو الشعور"وعلى كل حال يبقى من البديهي أن 
قد تكون حبا، وقـد  ، واإلحساس عاطفة 4"واإلحساس مقدمة يف الشعر على إثارة الفكرة

وقد تكون تعظيما مثلمـا يشـيع يف   ... تكون كرها، وقد تكون فرحا، وقد تكون حزنا
  . أساليب النداء عند عثمان

وإذا كان التعظيم هو الغرض البالغي احملبب عند عثمان من وراء نداءاته فإنه حيبـذ  
ي غري مصرح به، بل مصور يكون املناد، وأن )يا(أداة النداء الياء : فيها أمرين آخرين مها
  : لننظر يف قوله. بواسطة مواد حمسوسة

  !آه
  يا وترا يتقطَّع كي يولد الكونُ 
  يا فلقًا يتوهج كي يوجد اللونُ 
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  يا جرسا يف الغمام 
  ! ويا وجع  اجلُلَّنار

  1فاقرأ كتابك.. رجوتك

شـغل أربعـة   إن أسلوب النداء يف هذا املقطع يتربع على مساحة معتربة منه؛ حيث 
أسطر كاملة، وغرضه البالغي الرفع من شأن املنادى اخلفي، وهو الوحي الشـعري الـذي   
يراود عثمان، إال أن شاعرنا مل يصرح ذا املنادى اخلفي، بل صوره يف النـداءين األولـني   

: ، وعمدما العنصران احلسـيان )الفلق يتوهج(، و)الوتر يتقطع: (بصورتني متحركتني مها
، )جـرس يف الغمـام  : (، والفلق، ويف النداءين الباقيني صوره بصورتني ساكنتني مهـا الوتر

  . اجلرس، والغمام، وزهرة اجلُـلَّنار: ، وعمدما ثالثة عناصر حمسوسة هي)للجلَّنار وجع(و

أن عثمان كثريا ما يعكف على نداء ذاته الشاعرة، خمرجـا   -عموما -هذا ونالحظ
أما إذا انسلخ من عامل ذاته إىل عوامل أخرى، فإننا جند يف مقدمتـها   إياها يف صور متنوعة،

اليت تشـيع يف   2العرسيـةُعامل الطبيعة الفسيح، والذي يهمنا يف موقفه من الطبيعة هو تلك 
صوره كلما تأمل فيها، حيث إنه يلتقط صورا للمحسوسات تبعث على النشـوة والفـرح   

  . واالبتهاج

إىل مستني أوهلما عامة، والثانية خاصة؛ أما العامة فهي امليـل   وحنسب أن ذلك عائد
الفطري للنفس البشرية حنو طيبات احلياة الدنيا، كاملال الوفري، والسكن الواسع، واحلـدائق  

بلْ [: -أيضا -، وقوله]3وإنه حلب اخلريِ لشديد[: مصداقا لقوله تعاىل عن اإلنسان... الغناء
أما السمة النفسية اخلاصة فهي التفاؤل واالستبشار الذي يغمر فؤاد . 4 ]الدنيا تؤثرونَ احلياةَ
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الشاعر، فـيكِْسبه قوة ومتانة يف مواجهة الشدائد، ومقاومة التحديات، و جيعله يرى مع كل 
قبيح بصيصا من احلسن واللطف، ومع كل تعاسة بصيصا من العرسية والفـرح، وهـاهو   

  : ك على الغاب يف قولهيطـبق ذل

  
  فأحدس بامللكوت البهي يغمغم 

  بالشجر احلي إذ يتسامق 
  بالسمك املتلون إذ يتدافع 

 باحلشرات  
 الفراشات  

  باحليوانات جتترح املاء 
  بالغاب يزخر زقزقة وطنينا 
 وبالريح تعزف حلن الزمن  
  تنهض األعصر النائمات 

               1ق عنها الكَفنمتز.. متزق عنها اللحاء

الشـجر،  : إن العناصر احلسية الطبيعية املختارة يف هذا املشهد احليوي املطرب هـي 
والسمك، والفراشات، وبعض  احليوانات، والريح، وقد جعلها الشاعر تأتلف فيما بينـها  

ةَ  بواسطة جمموعة من الصور احلسية لتشكِّل يف النهاية صورة عامة أو مشهدا جيسـيسرد ع
كلما انزوى إىل الطبيعة ال يراها إال بفطرا األوىل مجيلـة،   -دائما -الغاب، وهكذا عثمان

نقية، مليئة بالنشوة واالبتهاج، مل تدخلْ عليها يد اإلنسان التصنع والتكلف بعد، فيسـتغل  
ألحرى عرسـيةَ ذاتـه   عناصرها البكر يف تشكيل صور طريفة متآلفة متثل عرسيـتها أو با

  . بالطبيعة
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هذا وقد أشرنا فيما سبق إىل أن عثمان عندما يهتم بعنصر حسي ما، فإنه يسبغ عليه 
جمموعة من الصفات واألفعال األسطورية املثرية، ونريد ذا الصدد أن نشري إىل مظهر آخـر  

تابعة الشاعر ملتعلقات هـذا  مإن هذا املظهر يتمثل يف . من مظاهر االهتمام مبادة حمسوسة ما
فال يكتفي بتصويره بذاته، وإمنا يضيف إليه صور بعض متعلقاته احملسوسة العنصر احملسوس، 

دون أن يبعث فينا إحساسا باالنقطاع بني صورة وأخرى؛ ألننا ندرك من القراءة األوىل تلك 
  :ن البحريقول عثمان ع. الصلة املنطقية بني العنصر األساسي، وعناصره الفرعية

  أيها البحر اآلخر     
  املصطخب .. يا جسدها املترامي    
  أرحل عرب األمواج من الضوء املترجرج     
  أرسو على جزر بلَّورية     
  وأنسرب بني اخللجان     

  وعبر النباتات املائية 
أصابعي بأصابعك 1أشبك   

بيبة، حبر الوطن، إن البحر املصور هنا رغم خروجه عن حسيته املعروفة إىل حبر احل
األمواج، واجلزر، : فإن الشاعر مل يستطع إخفاء اهتمامه املنطقي مبتعلقاته احملسوسة، وهي

واخللجان، والنباتات املائية، إلدراكنا منذ الوهلة األوىل للعالقة املنطقية بينها وبني البحر، 
  .وهي عالقة اجلزء بالكل

 أربع صور جزئية للمتعلقات املـذكورة  وإن صورة البحر املعنوي جرت الشاعر إىل
، ونعتقد أن هذا التوالد يف الصور أمـر  )األمواج، اجلزر، اخللجان، النباتات املائية(قبل قليل 

يدلُّ على جانب جيد من الشاعرية؛ إذ تكون الصور يف هذه احلالة متساوقة متعاقبة جتـذب  
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تتسرب إلينا يف هدوء ومهس، كمـا يفعـل    النفس واملخيلة تدرجييا، فتجعل جتربة الشاعر
  .1أبونواس يف وصف مخرته بصور شعرية جذَّابة

وقد يظن املتلقي للوهلة األوىل أن توالد الصور من بعضها أمر خيضع رد تـداعي  
املعاين، فالبحر يذكِّرنا باألمواج، واجلزر، واخللجان، والنباتات املائية، وهذا صحيح، إال أن 

ملاذا يرتبها الشاعر ذا الشكل دون غريه؟، : الذي يشغل الذهن يف هذا السياق هوالسؤال 
إن هذا الترتيـب  : وهكذا؟، اجلواب... ملاذا يقدم األمواج على اجلزر، واجلزر على اخللجان

  . خيضع إىل تداعٍ آخر يسمى التداعي الوجداين

رية طاقة إحيائيـة يوظفهـا   ندرك أن التداعي الوجداين يف الصورة الشع"وجيب أن 
؛ ولذلك جند عثمان 2"الشاعر حىت ولو كان ذلك دون وعي منه ليعيد بناء نفسه من الداخل

يرتب يف تصويره العناصر الفرعية لعنصر أساسي ما وفق ما تستدعيه مرآة نفسه، وحسـب  
  : يقول عن الزهرة. إحساسه بتلك العناصر، ومقاماا يف نقل جتربته الشعورية

  مثلما تتفتح الزهرة الربية 
  يف هذه األرض املتيبسة   
  تفتحت طفوليت   
  ومثلما يسري عبقُها   
  عبر الشعاب و األودية   
  سرت أنفاسي فواحةً مدندنة   
  أنا زهرة هذا العامل   
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  أمنحه العطر والرحيق   
  أمنحه اللونَ والضياء   
  وأغسله بأغاينّ  
  1الربيئة.. البدائية  

، والرحيق، واللون، )العطر(العبق : ن للزهرة يف هذه الصورة الفنية ثالثة عناصر هيإ
وقد رتبها الشاعر ذا الشكل انطالقا من جتربته الشعورية، فإحساسه بعطر الزهرة أقوى من 

  ): النمرة(يقول يف قصيدة . إحساسه برحيقها وأدىن منه إحساسه بلوا

  رقطاُء   
   الضوء تتسلَّق أشجار  
  تقفز من شجرة إىل أخرى   
ـًا      عينان تقدحان شررا وبرق
   2وأظافر متزق لحاء األيام اجلافَّة  

باعتبـار أن  ) أظافرهـا (كما نالحظ تقدم على العنصـر  ) عينا النمرة(إن العنصر 
  . إحساس الشاعر بتأثري العينني أشد من إحساسه بتأثري األظافر

تبين أن احملسوسات اليت يقدمها الشاعر يف صور قصائده ليست وبناء على ما سبق ي  
يف مقام واحد؛ فهي كما حتمل داللة معجمية يشترك فيها مع اجلمهور، فإا حتمل داللـة  

ينفخ مـن  "نفسية يسترها يف وجدانه وينفرد ا عن الناس، وإنه ملن ميزات الشاعر احلق أن 
أو الزهرة أو القمر أو ما شاءت له نوازعه الشاعرة أن ختتار  حياته هو حياة يف اجلبل أو النهر

من كائنات طبيعية ليعايشها، فهو يف كل حالة من تلك احلاالت، ال يتصور إال أنـه إمنـا   
  .3"خياطب كائنا حيا، يبادله شؤونه وشجونه وخواطره ونشواته
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معـادالت  هذا وقد يرقى اهتمام عثمان بالعناصر احملسوسـة إىل اختـاذ بعضـها    
  : ، كما فعل مع النحلة يف قولهموضوعية لنفسه

  تتنقل ساهية   
  ...........  
  وحني تتعب   
  تسدلُ الستار الغبشي   
   فافالش  
  ألجفاا املغمسة   

  بنغم األصائل 
  تفرش أجنحتها .. مث

  على مخيلة من عهن 
 ندي  

  منفوش
  وتستريح حتت النثيث البنفسجي 

  1اربةللشمس الغ

إن النحلة يف هذا السياق الشعري قد استغلها الشاعر استغالال فنيا بارعا، إذ صورها 
يف فترة الراحة اليت تعقب النشاط والعمل يف وضعيات خمتلفة؛ وضعية إغمـاض العيـنني،   
ووضعية بسط األجنحة، ووضعية التمدد حتت الشمس الغاربة، واستطاع بذلك نقل حلظـة  

قال موضوعيا، أال وهي السكينة، والطمأنينة اليت حيس ا الشـاعر عنـدما   شعورية هاربة ن
  .يدخل مملكته الشعرية

وبتعبري آخر ميكن القول إن اختاذ عثمان النحلة معادال موضـوعيا له، مكَّنـه مـن   
اإلمساك بتلك اللحظة الشعورية العارضة، ونقْلها إىل املتلقي حبرارا وحيويتها، وهو يف هذا 

إن الفن هـو  : "(Croce)صـنيع الفين يصدق عليه قول الفيلسوف اإليطايل كروتشيه ال
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. 1"التكافؤ الكامل بني العاطفة اليت حيسها الفنان وبني الصورة اليت يعرب ا عن هذه العاطفة
وقد كان عثمان جريئا يف ارتياد هذا النهج األسلويب التصويري، إذ نصب لنفسه مقَـابِالت  

، 4، والطـائر 3، والنســر 2النـاقة: عديدة مأخوذة من عامل احملسوسات أبرزها موضوعية
  .6، واألسد5والبلبل

وإذا كنا قبل قليل رأينا عثمان مبتكرا ملعادالت موضوعية حسية فإنه أحيانا يظـهر 
دة ناقال يصور لنا احملسوسات اخلارجية كما نراها بالعني  اـر وصـافًا  -للنظرة األوىل -

حىت إننا لنسيء الظن بصوره هذه، وتبدو لنا ضربا من العبث اللغوي، ال نفحة وال حملة من 
  . الشعر فيها، كلُّ ما يف األمر أنه منحنا نسخة ثانية عن الواقع احملسوس

ونؤكِّد أن هذا احلكم النقدي ميكن أن نصدره عند النظرة األوىل فقط، لكننـا إذا  
الوصفية احلسية وجدناها مليئة باألفكار واملواقف والعواطف، و ختبئ  تفرسنا يف هذه الصور

عالَـما ثريا من الرؤى؛ ولذلك يدخلُ هذا النمط من الصور حتت إطار الوصف الشـعري  
أن ميثل املناظر للعني فيغنيها عن النظر بل فيما يرمز إليه من العواطـف  "الذي ليس من شأنه 

عر الوردة فليس املقصود من وصفها أن تعلـم أي شـيء   واالحساسات، فإذا وصف الشا
  . 7"تشبه، بل املقصود أن تعلم أي شيء هي يف النفس

من كل هذا ندرك إىل أي مدى يتسع مدلول صور عثمان للقراءة والتأويـل، وأن  
الناظر فيها قد يسهم يف إحيائها إذا حاورها جيدا، وقد يسهم يف قتلـها إذا أعـرض عـن    

املدلول الذي ينطوي على خاصية االنفتـاح  "ا، وسلَّط عليها نظرة مسبقة، ذلك هو حماور
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املستمر على القراءة، فيتحاور مع القارئ، ويتحاور معه القارئ فيتسع مثله مثل ماء سـاكن  
وهذا هو شأن النصوص الشعرية املعاصرة . 1"تتضاعف دوائره وتتسع إذا ما ألقي فيه حجر

  . مان واحد منها، وال مزايدة أو مبالغة يف هذاعموما وشعر عث

واملالحظ على الصور الوصفية احلسية لعثمان اكتساؤها بطابع املوضوعية على غري 
القادرة على متثيل املشاعر الذاتية وجتسيدها وتقدميها إىل املتـذوق  "عادة باقي الصور، وهي 

يقول عثمان . 2"واخلصوصية املفرطة بطريقة موضوعية تنفي عن العمل األديب طابع املباشرة
  : يف إحدى مشاهداته

  فئران املدينة   
  تتزاوج يف األقبية القذرة   
  أما فئران الرباري   
   3فتتزاوج يف الطبيعة النقية  

إن الناظر يف هذه الصورة الفنية املركبة تبدو له من النظرة األوىل صورة فوتوغرافيـة  
ر واقعا وال تتعداه، لكننا لو خرقنا هذا السطح املعنوي الظـاهر  التقطتها آلة تصوير أمينة، تق

لنجول يف باطن الصورة لوجدناها تعبر عن تذمر الشاعر من املدينة، وشـعوره باإلحبـاط   
والقلق واالضطراب إزاءها، وباملقابل جند فيها تعلُّقه بالريف وشعوره باالرتياح والطمأنينـة  

ينة يف شعر عثمان أصبحت رمزا للغش والزور واالعتداء، وأصبح والسكنية يف بقاعه، فاملد
  .الريف رمزا للرباءة والصفاء والطهر

يتكلم عن  ومن املواطن البارزة اليت يتوسل فيها عثمان باحملسوسات أنه كلما أراد أن
 بصيغة الغائب إال ولَفَّها مبجموعة من الصور تقوم على عـدد مـن املـواد   ذاته الشاعرة 
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ومـن  . وتكرر هذه الظاهر جيعلنا نعدها ميزة أسلوبية تصويرية ينفرد ا عثمـان  ،احملسوسة
  :أقواله يف هذا الصدد

  سالم على من مترغ يف دمه.. وسالم
  مث بات على اجلمر 

  يصهر أحرفه للمساء جنوما 
  ويشدو مع العندليب

  ملعبودة تتغاوى 
1فيزهو النخيل ويزهو كل فنن  

إذ تسـتتر يف   -حنويا -ملتكلَّم عنها يف هذا املقطع هي ذات الشاعر الغائبةإن الذات ا
، وشاعرنا يصور تضحياا يف سبيل الكتابة، كما يصور )مترغ، بات، يصهر، يشدو(األفعال 

اهلدف الذي ترجوه من ورائها، وهو احلياة الطيبة لكل الكائنات إنسانا، وحيوانا، ونباتـا،  
الدم، واجلمـر، والنجـوم،   : ول إىل ذلك بعدد من املواد احملسوسة وهيوقد توسل للوص

والعندليب، والنخيل، والفنن، حبيث شكَّلت كوكبة من الصور اجلزئية تطوف ذه الـذات  
  .وجتلِّي كوامنها وطباعها قدر املستطاع

ا هذا وجند ظاهرة أسلوبية تصويرية ال تقل شأناً عن سابقتها، حبيث إن الشاعر كلم
بإحلاق ياء املتكلم ا، حيوهلا مع مساندة السياق الشعري  متلَّك جمموعة من املواد احملسوسة

  :يقول مناديا الوحي الشعري. إىل صور صغرية موحية

  أيها اليم القادم من السماء 
  ضاعت فيك قواريب 

  وجماذيفي 
  ضاعت فيك قوايفَّ

  ومواويلي
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  1وأنا أحتمم بالعقيان املشتعل

قـواريب، جمـاذيفي، قـوايف،    : نتأمل من هذه الصورة الفنية العناصر اللغوية اآلتيةل
إن أول ما نالحظه عليها أن مدلوالا حسية؛ فمدلول القوارب، وااذيف ندركه . مواويلي

كما نالحظ عليها اقتراا بياء . حباسة البصر، ومدلول القوايف واملواويل ندركه حباسة السمع
اليت تعود على الشاعر، وهي من الناحية النحوية مضافة إىل تلك العناصر اللغويـة،   املتكلِّم

  . ومن الناحية املعنوية حتمل داللة ملكية الشاعر هلا

أما املالحظة الثالثة فهي حتوهلا بتفاعلها يف السياق الشعري املوجودة فيه من مـواد  
للحظة الكتابة واإلبداع، فال يتحكم  حمسوسة إىل صور صغرية توحي باستسالم الشاعر التام

يف كيفيتها أو زمنها إطالقاً، بل يفقد معها كل مقاومة، فهي حبر، وهو سابح عاجز ال ميلك 
حرية التصرف يف قواربه وال جماذيفه، كل ما ميلكه أن يشدو بالكلمات املرتَّلة ويتمتع بلظاها 

  .احملرق؛ ألا حلظة نور ونار تصاحبها مشقة لذيذة

وكما يتجرع عثمان مرارة حلظة اإلبداع عن طواعية، وهي مرارة عذبة فإنه يتجرع  
رغما عنه مرارات عديدة من  واقعه االجتماعي، فكيف يقدم الشاعر بعض عمره ويرفَض؟، 
وكيف يقدم من نور عينيه ويرد؟، وكيف جيود بعصارة فكره ووجدانه، وينبذُ ؟، وحـىت  

تعترب الطبيعة مالذاً للشاعر، ومهرباً مـن  "ولذلك يهرب  إىل الطبيعة؛ ى نفسه فإنه يهون عل
الواقع عندما يشتد تأزمه، وهي يف هذه احلالة، تصبح عاملا مثاليا يسوده اهلدوء، وتنسـحب  

يقول . املتبادل بني خاماا وقلب الشاعر 2"عليه الدعة، ليس فيه إال الضوء، والصفاء واحلب
  :ان وقد فر إىل أرض شعرية خصبة غري أرض الواقع اجلدبةعثم

  هي ذي األرض يب حتتفلْ
  قادم من هلاث املسافات

  من فلوات األزلْ 
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  واجلراح ترتُّ.. قادم
  وشبابيت تشتعلْ
  أيتها األرض

  يا صوراً تتألَّق أو تضمحلْ
  ..ساحمي

ـايمودعيين أعفر ح  
  يف طينك األنثوي

  وأشتم عطرك
  1الثمالة حىت

إن األرض باعتبارها عنصرا طبيعيا حسيا يف األصل حتولت يف هذا السياق بفضـل  
خيال الشاعر انح، والعالقة العاطفية اليت أقامها معها إىل صورة فنية زاخرة باحلركة املثرية 
و احليوية العجيبة، وكأا إله أسطوري يوزع الراحة، ويداوي اجلـراح، ويرضـى عـن    

ني له، وليس هروب عثمان حنو الطبيعة هروبا رومانسيا يدفعه إليه اخلوف والتشاؤم املخلص
من صراع احلياة االجتماعية والتفاعل مع قضاياها، ولكنه هروب شعري صـويف مؤقَّـت،   
حيدث من حني إىل حني قصد التزود بالقوة النفسية للعودة إىل مقاومة سلبيات الواقع حبماس 

  . وجد وثبات

مث إن تلك العاطفة، وهي التألُّم من مرارة الواقع، واالحتراق ملا حيـدث فيـه مـن    
سلبيات هلا فضل كبري يف توليد العديد من صور عثمان انطالقًا من املواد احملسوسة، فكما أن 

املفروض أن كـل صـورة   "اخليال ينتج الصورة فإن العاطفة تسانده يف هذا، وإذا كان من 
املفروض كذلك أن الفن تركيـب  "، فإنه من 2"يال الشعري أو الثانويشعرية هي وليدة اخل
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، وقد كان عثمان كلما 1"العاطفة والصورة، أو بعبارة أخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة
  . مد جسرا عاطفيا يربطه باحملسوسات أبدع صورا لبقة ومثرية

ل رصيدا ثقافيا هائالً من مـواد  واخلالصة من كل ما قيل حىت اآلن أن عثمان حص
والشاعر ايد ال يعترب كل األشـياء  "الوجود احملسوسة، واختار عددا منها لتشكيل صوره، 
كان أغلب ما اختاره شـاعرنا   ، و2"اليت متر عليه ذات قيمة متساوية ولكنه خيتار من بينها

د عالقات جديـدة  طبيعي بقسميه احلي واجلامد، والقليل املتبقي صناعي، وقد قام بإجيا
لتلك املواد، قصد احلصول على صور مبتكرة عن طريق التعامل معها مبسـتوى لغـوي   

   .إبداعي يعتمد االنزياح أساسا له مبا فيه من جماز وترميز

وقد كانت استفادة شاعرنا من تلك املواد يف تشكيل صور متباينة من سياق شعري 
ن قوية متميزة، وهذه األخرية هـي املطلوبـة مـن    إىل آخر، فمرة تكون عادية، ومرة تكو

واملَواطن اليت كانت فيها املواد احملسوسة مستعملة استعماال فنيا قويا، عـددها  . الشاعر
وافر، وطرقها متنوعة، حيث تدخل يف تركيب الصور اجلزئية واملركَّبة بشكل أساسـي  

  : اآلتيةوميكن إدراج تلك املواطن بإجياز يف النقاط وحاسم، 

موطن التكرار، حيث يرسم الشاعر جبملة من املواد احملسوسة صـورا جزئيـة    .1
  . متعددة للمكَررِ

موطن أَسطَرة عنصر حسي ما، حيث يتحول بواسطة صفات، وأفعال أسطورية  .2
  . تنسب إليه إىل جمموعة من الصور العجيبة واملثرية

عر لنفسه عددا مـن األفعـال   موطن أسطرة الذات يف صور، حيث ينسب الشا .3
  .  عناصر حمسوسة -دائما -األسطورية مفعوالا

موطن الوصف الوجداين للمدن اجلزائرية، حيث يكون الشاعر حشدا من الصور  .4
  . اجلزئية احلسية تتآلف يف إطار صورة مركبة عامة للمدينة
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ـ  .5 عة انطالقا من عنصر حسي واحـد  موطن اشتقاق صور لعناصر حسية متنو
  . باستدعاء من الذاكرة والعاطفة

موطن متثيل الوطن أو جزء منه باملرأة، حيث يغرِق الشاعر، ويوغلُ يف تصـوير   .6
 . العناصر احملسوسة لألنثى

، )انثيال املرايا(، أو)وميض الربق(، أو)التجلي(موطن الرؤية الصوفية عن طريق  .7
علـى مـواد    -أساسا -صورا متتالية تقوم، حيث يستقبل الشاعر )احلدس(، أو)الفيض(أو

  . حسية طبيعية
موطن استدعاء العاطفة القوية، أو الفكرة التجريدية امللحة موعة من املـواد   .8

  . احملسوسة تعمل على جتسيدها يف صور
  . موطن النداء، حيث يكون املنادى مصورا بعناصر حمسوسة ال مصرحا به .9

10. الطبيعة، حيث يلتقط الشاعر صـورا حملسوسـات   موطن االحتفاء بع ةيسر
  . طبيعية تبعث على النشوة والفرح، واالبتهاج

موطن متابعة متعلقات عنصر حمسوس ما، حيث ال يكتفي الشاعر بتصويره  .11
  . بذاته وإمنا يردفُه بصور بعض متعلقاته مرتـبا إياها وفق إحساسه ا

12. الَت موضوعية للذات، حيـث يقـوم   موطن اختاذ بعض احملسوسات مادع
  . الشاعر بتصوير هذه املعادالت على اعتبار أا تصوير للذات

موطن الوصف الشعري، حيث يشكِّل الشاعر صـورا مظهرهـا وصـف     .13
  . احملسوسات، وباطنها رؤى ورموز

موطن اإلفصاح عن الذات بصيغة الغائب، حيث يلُفَّها الشاعر مبجموعة من  .14
  . وم على عدد من املواد احملسوسةالصور تق

موطن امتالك احملسوسات بياء املتكلم حيث تتحولُ إىل صــور صـغرية    .15
  . موحية ورامزة
موطن االلتجاء  إىل الطبيعة عند تأزم الواقع، حيث يقيم الشاعر مع موادها  .16

 ـرحمن تشكيل صـور مفعمة باحليوية ت هكِّـنما عاطفية تالسـاكن،  احملسوسة جسور ك
 .وتنطق اجلامد



  

هذه أهم االستعماالت الفنية للمواد احملسوسة كما وردت يف التصوير الفـين عنـد   
عثمان، وقد متَّت مالحظتها من خالل الربط بني أساليب النصوص ومضامينها الثرية، وهي 

على املكوث  ثرية حقا، فكلما قلَّبتها فاجأتك باجلديد، إال أن هناك مضمونا دينيا كان يلح
على احملسوسات، حبيث مل ختل منه أي جمموعة شعرية حـىت   -أساسا -يف الصور اليت تنبين

غدا ملمحا فكريا يف كل شعر عثمان، وقيمة دينية للمحسوسات، ال ميكـن جتاوزهـا أو   
صرف النظر عنها، ويف املبحث املوايل  حماولة لجسهِا وفحصها عسى أن نعطيها حقَّها من 

 .     درس والتنقيبال

 
 
  

  

  :قيمتها الدينية -3

استعملها عثمان بطرق متنوعة ليعرب ا عـن   -كما رأينا سابقا -إن املواد احملسوسة
نزعات متنوعة يف نفسه؛ منها الذايت الذي يتفرد به، ومنها املوضوعي الذي يشترك فيه مـع  

على املواد احملسوسة تؤكِّد علـى   عملية إعادة تأمل الصور اليت  تشتملاملتلقِّني، ولكن 
وجود قيمة دينية تسرى يف كيان أغلب تلك الصور، أال وهي معرفة اهللا، والشـك أن  

، فمن اهتم بشيء وعرفه أحبه، ومن جهـل  الرغبة يف معرفة اهللا شكل من أشكال حـبه
اذب بني شيئا أعرض عنه وفارقه، كما أن اإلنسان نفخة من روح اهللا، وال عجب إن وقع جت

  .األصل والفرع

وإن  -يف هذا اال أن تعبري عثمان عن املعرفة واحملبة هللا -بداية -ومما جيب تسجيله
من أجلِّ الدالئل اليت تدخله إىل عامل التصوف من بابه الواسـع؛   -كان تصويريا غري مباشر

ع يف الثواب أو على املزية الصوفية اخلاصة هي مزية اإلميان باهللا على احلب ال على الطم"ألن 



  

فإذا انتفت هذه الصفة من شاعرنا يف أية حلظة قلنا إن فيـه   1"اخلوف من احلساب والعقاب
 .املتصوف وال ريب -مسات صوفية، وإن توفَّرت فيه قلنا إنه الشاعر

وكيف ال يكون للمتصوف سبيل واضحة يعرف ا اهللا سبحانه وتعاىل؟، إن هـذه  
ألا توصل إىل نعمة عظيمة هي حب اهللا، فقيمة الطريق ليست  السبيل تكتسي أمهية بالغة؛

والسبيل اليت اختارها عثمان  هي رسـم  . يف وعورته أو سهولته وإمنا قيمته فيما يوصل إليه
فما من شيء إال وله قسطه مـن  "صور تقوم على أشياء حمسوسة يوحي مجاهلا جبمال اهللا، 

كل مجال يقع عليه حسك "الظاهرة والباطنة، وإن  ،2"اجلمال، تستوي يف ذلك مجيع األشياء
، ولشـاعرنا احلريـة يف   3"أو يتصل به لَمسك، فإمنا هو ظل من ظالل ذلك اجلمال املطلق

  .اكتشاف ما تيسر منه، والتفاعل معه، ولعل نصوصه خري مصدق هلذا األمر

عترب كال الفريقني هبةً من لننظر إليه وهو يربط بني رسالة الشعراء ورسالة األنبياء وي
اهللا إىل البشرية املعذَّبة ختفِّف عنها آالمها وأحزاا اليت ما نتجت إال من الضالل واحلياد عن 

  :طريق النور واحلق واهلدى

  من خماض اجلراح حنن ولدنا         وانبجسنا يف القرب فجر حنان
  ـر أغان وخفقنا على الرماد فـراشا         وانسكبنا يف امللح

  4أنبياء دي إىل اهللا يا أرض          اسأيل عن تصـدع األوثان

اجلـراح،  : إننا ال جند مشقَّة يف متابعة املواد احملسوسة هلذه الصورة املركبة، وهـي 
والفجر، والرماد، والفراش، وامللح، وقد تفاعلت مع بعضها لترسم صورة نابضة يف البيـتني  

شعراء الشاقة، بينما أتى البيت الثالث نتيجـة يرجـو الشـاعر أن    األول والثاين لرسالة ال
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يستخلصها املتلقي من البيتني السابقني له، وهي نتيجة توصلنا إىل أن اهللا كما خيلق األنبيـاء  
  .خيلق الشعراء، ولكل رسالة توافق علمه وقدراته وإمكاناته

مواضع أخرى يستدرجنا إىل  وإذا كان الشاعر يصدمنا أحيانا ذه التقريرية، فإنه يف
  :هدفه، وهو معرفة اهللا بطريق غري مباشرة تتقنع بأسلوب االستفهام كما يف قوله

  من حرك األجراس فالتهبت؟
  ومن مد اجلدائل واألريج

 1وعلم الصلصال كيف ميوج؟

إن املقصود باحلديث يف هذا السياق هو املرأة؛ ألا صـاحبة  الصـوت احلسـن    
وصاحبة اجلدائل، واحلركات املتموجة ، لكن هدف الشاعر من ضـم املـواد   ، )األجراس(

األجراس، واجلدائل، والصلصال لرسم هذه الصور الثالث أبعد من كونه يتغزل : احملسوسة
  .باملرأة، إذ يهدف من وراء استفهاميه أن يقول املتقبل أما م كل واحد منها هو اهللا

متأمال مستكشفا سر اجلمال واخللق فيها، فإنه أحيانا  وكما استوقفت املرأة شاعرنا
يعكف على شعره متأمال إياه مفكرا فيما يسعى إليه عسى أن يعثر على غاياتـه ومسـبباته   

  :فيقول

  وخضت جماهيل البحار ومل أزل        أموت وأحيا يف جـــهنم رغبيت
 2شمس تغسل جبهيتإىل ملكوت اهللا سارت مواكيب         وال شيء غري ال

هذا هو الشعر بغموضه الذي حيتاج سفرا يف خبايا النفس، وإحبارا يف أعماق الذات، 
وقد صور الشاعر ذلك بالعنصر احملسوس البحر، مث صور غاية ذلك السفر واإلحبار وهـي  

بالشمس، العنصر الطبيعي  احلسي الذي كـثريا مـا    -عز وجل -معرفة صاحب امللكوت
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كانت معرفة دينيـة   -هنا-راء بصفته رمزا لألمل أو املعرفة، لكن معرفة شاعرناوظَّفه الشع
  .تتأمل مواهبه الشعرية فتكتشف أن واهبها أعظم منها

وعودة أخرى إىل اجلنس األنثوي، حيث إن عثمان هذه املرة يهتم بعنصـر حسـي   
غم كوما جمرد سبيل واحد من املرأة وهو العينني؛ لريكِّب ما صورتني غاية يف اجلمال، ر

  :إىل الرمحن

ومعارج حنو السماء ونار        عيناك يف غسـق الدجى أوتار  
  1يا أغرودة  الرمحن من        أغرامها فتجلت  األسرار.. عيناك

إن عشق املرأة أمر طبيعي ومجيل، ولكن األمجل منه أن يكون منبعـه األول عشـق   
يف أى حللها، وأزهى صورها؛ حني يتخـذ صـورة   الرمحن، وهنا تتجلَّى صوفية عثمان 

العينني احلسية سبيال مفضية إىل جتسيد بعض رؤاه الدينية، بل قد تقدم يف هذا اال أشواطا 
ال تتحرك وال تعمل ... كبرية حني جعل العناصر احلسية يف الطبيعة كالكروان، واألقحوان

  :ال، ويف هذا يأيت شعره قائالإال بإيعاز من مجاهلا الذي سواه رب كل مج

  أنت قيثارة اهللا يف الكون،
  لوالك هل غرد الكروان؟

  ولوالك هل عربد األقحوان؟
  2ولوالك هل دغدغ الوخز قلب الطبيعة؟

إن الكروان، واألقحوان، والطبيعة بكل عناصرها احلسية مل تكن مقصودة بالتصوير 
مجاهلا وحركتها من فيض األنثى، واألنثى فيض  لذاا، وإمنا الغاية املرجوة من ورائها هو أن

  .من اهللا، واملصدر دائما أجلُّ من الفرع ال حمالة
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الليل، والظلمة، والنور يف صورة : ويستغلُّ عثمان عناصر طبيعية حسية أخرى، وهي
وال ضري  -جل شأنه -مركبة تعبر عن البحث الدائم عن بوابات املعرفة  اليت توصل إىل احلق

  :ستمعنا له وهو ينشدإذا ا

  قمت يف دامس الليل وحدي 
ابة السرتسلَّلت حىت اهتديت لبو  

  مث سلخت املدينة عني 
  ومن برزخ الظلمات إىل سدة النور

حلِّقت ..1حلَّقت  

اليت  ) املدينة(وكما نالحظ أن الصور الطبيعية للبحث والتنقيب شقَّها رمز جيد وهو 
مظاهر الغش والزور، فالساعي إىل اهللا عليه أن يتجرد من كل دنيوي اختزل ا عثمان كل 

  .حقري، ومن كل خصلة مشينة؛ ألن نور اهللا ال يهدى لعاصي

ومن استلهام العينني ينتقل عثمان ليستلهم ما يقارما نقصد الشفتان فيجردمها مـن  
ا من مشاعر  اللذة واملتعـة اخلالصـة   املكامن اجلنسية، وال يستبقي منهما سوى ما يتبعهم

: البعيدة عن اجلسد املادي، وخيفِّف أكثر من حسيتهما حني ميزجهما بعنا صر أخرى، مثـل 
  :العبري والفراشات يف قوله

  أدنو من شفتيك اللَّعساوينِ
  أقبل ثغرك حمترقًا

 وتطري فراشات عبري وعضفَي  
  وأغين.. وأغني

  أقرأُ كتب الشعر
  رتل قرآنَ احلبأ

 آيات له1أفص   
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يف هذه األسطر تتمازج العواطف واألفكار والقناعات يف قوالب تصويرية حمسوسة 
، وجنـد األفكـار يف عبـارة    )أدنو من شفتيك(قريبة املنال؛ حيث جند العواطف يف عبارة 

رتل قـرآن احلـب   أ(، والقناعات نلمسها يف استشعار الرقابة اإلهلية يف قوله )أغين.. أغين(
ولذلك كانت العناصر  -سبحانه وتعاىل -، ومن مرتل القرآن واآليات غري اهللا)أفصله آيات

الشفتان، والعبري، والفراشات ترسم غري احملسوس؛ لنتعرف عليـه عـن كثـب    : احملسوسة
  .ونتفاعل معه بالرضى والقبول

س حركة واعية يساهم ا وأحيانا يدخلُ عثمان يف صوره بصفته جسدا حمسوسا ميار
  :يف نبض الصورة، وتفجري معانيها، وهاهو يعبر عن سريه اهللا قائال

  أمحل نارا مطهرةً
  وكتابا وجوهرةً

أمحل الربق واليامسني  
 2!أنا سيد العاشقني.. وأنا سيد األنبياء

ولكن ما معىن لقد أَلفْنا موقف الشاعر وهو نيب حيمل رسالة شعرية ال كتبا مساوية، 
هو عاشق اهللا ال عاشق  -هنا-إن السياق خيربنا للتو أن العاشق. أن جيتمع النيب مع العاشق؟

: وقد متكَّن السياق من توجيه األسطر إىل هذا التأويل بفعل صور العناصر احملسوسة. النساء
سة؛ إذ هي النار، والكتاب، واجلوهرة، والربق، واليامسني، حيث جندها طاهرة طهارة حمسو
؟ كال، ...أبعد ما تكون عن األرجاس، وهل يقترن الرجس بالكتاب أو اجلواهر أو اليامسني

وبالتايل فهي تصور طُهر األنبياء ونقاءهم، ومن مثَّة تثبت بطريقة غري مباشرة طهر الشاعر يف 
  . عشقه

، 1"درجة فيـه أقصى درجات احملبة، وسائر مقاماا كلها من"والعشق باملعىن الصويف 
، وما هذه املقامات إال سـلَّم  2فالعشق أعلى من الغرام، واالفتتان، والولَه، والدهش، والفناء
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للوصول إليه، ومطية لبلوغه، حيث يغيب العاشق الصويف عن عامل الشهادة ائيا ويدخل يف 
ضع؛ ألن نفَـس  وعثمان مل يصل يف عشقه إىل هذا الو -عز وجلَّ -عامل غييب حبضرة املوىل

  .الشاعر املرتبط بعامل الشعر يبقى دائما حيدوه يف كلِّ صوره

هذا وقد يوغلُ شاعرنا يف خبايا بعض املواد احملسوسة، فال يكتفي ا مـادة أوليـة   
إلحدى الصور، بل يتخذها مادة لكل صور املقطع، وعنصر املاء يكشف لنا هذه الطريقـة  

  :، حيث يقول)الشاعر والزورق( كما أوردها عثمان يف قصيدته

  كلُّ معجزة من ريشة املاء
  كل العيون اجلميلة من ريشة املاء

  كل النواويرِ
  كل غناء العصافريِ

  وكل الورق.. كل الثمار
  هي من ريشة املاء

  !يا ماُء
  !يا ماُء

ال تتوقَّف  
كل شيء يضج عود  

منك ليولد  
وفيك  

احلقيقة سطَّرها احلق 3فأنت  

إن الفكرة املرسومة يف هذا املقطع ال تتعدى أن املاء عنصر احلياة الفعال، بفقدانـه  
تنعدم، وبوجوده تستمر، لكننا نشعر أن هذه الفكرة أصبحت أكثر رسـوخا يف نفوسـنا،   
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وأقرب إىل وجداننا حني جسدها الشاعر يف صور طبيعية حمسوسة كلُّها مرتبطـة باملـاء،   
ملائية، وصورة النواوير، والعصافري، والثمار، والورق، فكلما استحضرنا صورة العيون ا: وهي

. مجاهلا كلما تصورنا فضل املاء عليها مجيعا، وبالتايل تزداد ألفتنا للماء ويتوهج ميولنا إليـه 
 -جـل جاللـه   -بعد هذا يتخطى عثمان كل ما صور من بدائع ليستشف منها مجال احلق

سـبحانه، وال  ) حقيقة سطَّرها احلـق (املمتاز، واإلبداع اخلالَّب، فاملاء  وقدرته على الصنع
  .يسطِّر العظيم إال عظيما

جلَّ  -ويصبغ شاعرنا إبداعه بصـفة العظمة حني يتخذه مطية للوصول إىل العظيم
  :كما يف قـوله -جالله

  حني أغين يزقزق الفجر الوردي
  من أين يأيت هذا الزخم الفياض

  الرؤى واألغاين؟من 
  أركب حرويف

  أصنع منها سلَّما
  1أرتقيه إىل السدة العليا

الفجـر  : إن الالفت لالنتباه يف املقطع ذلك التجاوز الفين يف املواد احملسوسة الثالث
املرئي، واألغاين املسموعة، والسلم املصنوع، إذ انتقلت من عامل الواقع إىل عـامل نفسـي   

ة الفجر أثَر الشعر يف اإلنسان ، ورسم استرسال األغاين الطبيعـةَ  رحب، حيث رمست زقزق
العذبةَ للشعر، ورسم السلم هدف الشعر، وهو االقتراب من العلي القدير، وهـذا اهلـدف   
ذاته  يطمح إليه أهل التصوف، حيث يكثر يف خطام موال الوجد والسفر إىل اهللا، ومـن  

لنفحات حىت ليجزم أنه صويف يف قالب شاعر، وشـاعر يف  تأمل شعر عثمان جيد فيه تلك ا
  .قالب صويف
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ـَابة، مث يزعم أن صوا الشـعري   وهاهو  يرمز لشعره بآلة موسيقية حسية هي الرب
  :إهلام من اهللا  مينحها البقاء واخللود، بل ويؤكد على ذلك

  لن متوت الربابةُ ما عمر الكون
  لن تتبدد أغنية

أحكم ها املتسعراهللا إيقاع  
  وحباها من الروح

 1!وال يندثر.. ماسوف يبقى

 -جـلَّ شـأنه   -ما يهمنا مالحظته يف هذه األسطر هو ذلك الرباط العقدي مع اهللا
فالشاعر ما رمز وصور إال ليطرق باب احلق، وتلك غايته وأنشودته املفضلة يف كـثري مـن   

  . الصور احملسوسة

وايل يرسم شاعرنا جمموعة من الصور احملسوسة اعتمادا على مواد قريبة ويف املقطع امل
األبواب، والعنادل، والقطط، والفَلَق، حىت لنحتار عند القراءة العابرة يف اجلامع : جدا، وهي

بينها، والباعث على تشكيلها، وإذا بسطر يأيت تاليا لتلك الصور حيـدد غايتـها ويعـين    
متفرقة حقا، ولكن ما جيمعها هو ما فيها من ملسات مجالية إهلية، فلكل مقصدها، إا صور 

  :واحدة منها نصيب من اجلمال

  األبواب املُوصدة
  تنتحب

  العنادل املُتالغية
  تجرح سكينةَ الغلَس 
  والقطَطُ الغرثَى تترصد

  حمأٌ ما
  يتكور مبتهِجا للْفَلَق
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  مزية تتوامضشذَرات قر
  طُوبى لمن نفذت إليه

   1ملساتك اإلهلية

ليس ما تدل عليـه  ...) األبواب، العنادل، القطط(هكذا يتبني أن مرمى احملسوسات 
من معجمية جافة، بل مرماها تصوير مشاعر حب اهللا والوطن يف قالب حمسـوس، وهـي   

ط حني سعداء، ومنوت سعداء، وننقلـب  بذلك تعبري ممتاز عن غاية ممتازة، فبحب اهللا فقـ
  .إليه  سعـداء

وشاعرنا حني يتأمل الكون ال يعترب ما فيه من خلق آيات دالة على اخلالق فحسب، 
بل يعتربها معجزات تخضع أعناق املسلمني والكافرين؛ ألن اآليات قد ال يدركها الكـافر،  

بشر يشهدها، وهذا من براعة عثمان  لكن املعجزات أشياء خارقة ال ميكن أن تغيب عن أي
  :يف تبطُّن اللغة واختيار املفردات املالئمة للشعر، ونتأكَّد من كل ذلك يف قوله

وهي األرض باملعجزات تضج  
  هنا أحبر تتغاوى
  هنا شجر وظاللْ

  وينابيع فوارة وغاللْ
وهناك فضاء يشف  

فراش يرف  
  هناك قطا وغزالْ

  يتياشعلة اهللا يا مهج.. آه
  غلغلي يف املرايا وأغوارها
  2!واصدعي باهلوى واجلمالْ
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ال حنسب أن خمرجا سينمائيا سيجد على األرض أمجل من هذه اللقطات التصويرية 
اخلاطفة، فهي مجيلة عند املتقبل العادي؛ ملا تبعثه يف نفسه من جة وانشراح، وهي أمجـل  

ئه من مشاعر االعتراف بالرة واأللوهية للموىل تبارك وتعاىل،  فالصور عند الناقد ملا ختبـُوبي ب
لقطات خاطفة من هنا وهناك حقيقة، ولكن الدافع إىل نظمها ذا الشكل نفسي حمض؛ إنه 

امرأة أو فراشة : حب الشاعر جلمال اهللا الذي تفرعت منه حمبات لكل ما هو مجيل يف كونه
  .وما إليها من موجودات... أو غزال

عثمان وإن مال إىل الصوفية يف قوهلا بالعشق اإلهلي فإنه لالئق اإلشارة إىل أن ومن ا
كما ظهرت عند رابعة واجلنيد واحلـالج،  مل يأخذه وفق نظرية معقَّدة عن العشق والفناء 

حيـبهم  ...[: كمـا يف قولـه تعـاىل    ،وإمنا أخذه بصفته فضيلة روحية ندب إليها اإلسالم
هون[: له، وقو1 ]...وحيب...هنوا عضور مهناُهللا ع يضفالعبد إن أحب اهللا أحبه اهللا 2 ]...ر ،

، ومـا  )احلب(لفظ "أيضا، أي أن العالقة تبادلية وال تتجه يف مسار واحد، ناهيك عن أن 
تصرف منه؛ من األلفاظ الكثرية الدوران يف كتاب اهللا عز وجل، فقد جاء يف أكثر من مثانني 

  .3"منه، وعلى أساليب شىت، إثباتا ونفياموضعا 

عـدم  : وما متيز به خطاب عثمان يف التعبري عن هذه احلالة النفسية ثالثة أمور؛ أوهلا
، وإمنا كان يصوره كثريا من خالل الصور اليت تنبين علـى  التصريح املباشر بالعشق اإلهلي

ق بالطبيعة، ومن خالل هذه العناصـر  املواد احملسوسة، سواء ما تعلَّق منها باملرأة، أو ما تعل
وارتباطها يف سياق الصور نستشعر اللَّذات احلسية البسيطة النابعة من ختيل تلـك الصـور   
اجلميلة، ونستشعر اللذات العقلية النابعة من استشفاف صفة اجلمال والعظمـة يف الـذات   

اما من احلسية، وهي لذات اإلهلية من وراء تلك الصور، واللذات العقلية أرفع شأنا وأعلى مق
وتتفاوت فيما بينها وتتدرج ابتداء من اإلنسان، فالكائنات الروحانية "تتجاوز احملسوسات، 
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سـبحانه وتعـاىل، وهـو     1"السماوية، فاجلواهر العقلية العالية، وصوال إىل املوجود األول
  .ه عن كثبالطموح العايل واهلدف الراقي الذي عمل عثمان يف جلِّ صوره على مالمست

شيوع هذه  األمر الثاين الذي متيز به خطاب شاعرنا يف جمال معرفة اهللا وحبه فهو أما
حيث مل ختل منها أي جمموعة من جمموعاته السـت عشـرة،    ؛القيمة الدينية يف كل شعره

فإن الشاعر مل يعرفـه   -كما رأينا -وبالرغم من هذا التداول للحب اإلهلي  يف صور حسية
كان يقرب مشاعر السعادة واللذة اليت تعتلج يف كيان احملب ال أكثر، وهذا أمر طبيعي؛  وإمنا
الكل متفقون، من صوفية وغريهم، على أن احملبة ال حيدها حد، فـال اللفـظ يتسـع    "ألن 

، ولذلك كانت عند املتصوفني عبادة روحية 2"ملعناها، وال التصور بقادر على الفوز حبقيقتها
  .يت منها العبد ما استطاعمفتوحة يأ

مجعـه بـني املعرفـة     أما األمر الثالث واملتميز يف عشق الشاعر ومعرفته خلالقه فهو
اليت تقوم على الذوق والكشف؛ النظرية اليت تقوم على املنطق واإلثبات، واملعرفة الذوقية 

سان، وهو يمنطـق  حني يرى تأليف الشعر والتأثُّر به معجزة اهللا يف اإلن -مثال -إذ يتذوق
حني يستدل على مجال اهللا جبمال خلقه، واجلمع بني املعرفة النظرية والذوقية له ما يـربره؛  

فإذا كان من خواص اإلنسان أنه يفكر ويستدل، وحيسب ويقيس، فإنه البد هلذا اإلنسـان  "
والربهنة على المناص من تأمل كشوفاته . من أن يفهم ما يتذوقه ويفسر ما يشهده وميارسه

، وما اخلطاب األديب الصويف عند عثمان إال حماولـة يف هـذا   3"حدوسه وإيضاح إشراقاته
اال، فأغلب املواد احملسوسة يف صوره تشوا قيمة دينية تتمثل يف التعـبري عـن املعرفـة    

شف من واحملب يرى إىل نفسه كما مل ير إليها من قبل، ويكت"املتجددة، واحلب املتزايد هللا، 
ولـذلك ال   4"ذاته ما مل تكن له طاقة على فعله، وينظر إىل األشياء وكأنه يراها ألول مـرة 

يسأم شاعرنا من تصوير هذه املعرفة واحملبة اإلهلية، حيث يكتشف يف كل مــرة جتليـات   
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ين مبنطق ما أو بذوق ما، ويسربه إىل املتقبل عرب صور حمسوسة متنوعة املبا -عز وجلَّ -اهللا
  .والسياقات، فيقف أمامها وكأنه يستقرئ مضموا ألول مرة

وإذا كان شعور عثمان مبحبة اهللا ساعده على تصوير هـذا التـوتر النفسـي دون    
التصريح به، ومكَّنه من اإلحياء به دون تقريره، فإن لطبيعة اللغة العربية املرنة، فضال ال ينكر 

ب اإلهلي ما وسعته اللغة العربيـة كثـرة   ولسنا نعرف لغة وسعت من شعر احل"يف ذلك، 
، وبالتايل إذا متكَّن السابقون من حيازة مهارة التعبري فاألوىل بأبنـاء  1"وتعددا يف األساليب

  .عصر العلم واملعرفة أن يكونوا أكثر منهم مقدرة وبراعة يف التفكري والتعبري

، التفكُّرإىل معرفة الواجد  وميكن أن نطلق على عملية انتقال العبد من تأمل املوجود
العبد يتفكر يف نفسه ويف كتاب "وهو مصطلح صويف يتناسب مع ذهنية شاعرنا، حيث إن 

اهللا تعاىل ويف صفاته وأفعاله، والتفكر يف ذات اهللا ال سبيل إليه إال مبجرد الذكر، وبقدر مـا  
املواد احملسوسـة الـيت    ، وما2"يتفكر يف ملكه وملكوته وصفاته يزداد حبه النكشاف مجاله

تأملها شاعرنا وصور ا إال جزًءا من امللكوت، كتاب اهللا املنظور، الذي حثنا على تـدبره  
سـبحانه   -مثل كتابه املسطور، وما تفحص عثمان لذاته الشاعرة إال بعض من تطبيق قوله

ـ  [: -وتعاىل موات واألرض ومـا بينهمـا إالَّ   أَوملْ يتفكَّروا يف أنفِسهم ما خـلََق اُهللا الس
وهذه دعوة صرحية لكل مسلم بالنظر يف نفسه وما حوهلا، فال عجـب إن  3 ]...بِاحلَـق ،

  .وجدنا شاعرنا يعكف على ذاته وما حوهلا مستبطنا ومصورا

                                     
  .115:، صالتفكري فريضة إسالمية: عباس حممود العقاد 1
  .46:معجم مصطلحات الصوفية، ص: عبد املنعم احلفين 2
  .8:، اآليةسورة الرومالقرآن الكرمي،  3



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني
  .املواد غري احملسوسة للصورة

  
  .القرآن الكــرمي: املبحث األول 
  .التراث الصــويف: املبحث الثاين 

  .األدب العــريب: املبحث الثالث 
  .األساطري واخلرافات: املبحث الرابع



  

  

  

  

ئه للصور الفنية، فهو إن كل خيال فين ميتلك جذورا وأصوال يرتكز عليها عند إنشا
ويستمد بعضها اآلخـر مـن    -كما رأينا سابقا-يستمد بعض عناصرها من مواد حمسوسة 

  .مواد غري حمسوسة

كل املدركات اليت ال ترجع يف معرفتـها إىل حـواس   ونعين باملواد غري احملسوسة 
خللفية الفكريـة  ، فهي أصول ثقافية مجاعية تشكِّل االشاعر، وإمنا تعود إىل ثقافته الذهنية
  .ألمة ما، وعليها تنبين أصالتها وهويتها

وشاعرنا عثمان شديد الصلة باألصول الثقافية ألمته العربية املسلمة أكثر من أصول 
وميكن ترتيب تلـك املـواد غـري    . أي أمة أخرى، ولذلك اتخذها منابع لتصويره الشعري

، وحسب قرا من نفسه على النحـو  احملسوسة حسب مقدار استفادته منها األكثر فاألقل
: األدب العريب، رابعـا وأخـريا  : التراث الصويف، وثالثا: القرآن الكرمي، وثانيا: أوال: التايل

  . األساطري واخلرافات

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :القرآن الكرمي -1

من األحكام النقدية املألوفة أن الشعراء العرب كانوا، وال زالوا يستمدون بعض مادة  
من القرآن الكرمي؛ قصد منحها اجلودة واألناقة، وهذا االستمداد مل يقتصـر علـى   شعرهم 

التصوير "التعبري بألفاظ القرآن فقط، بل ذهب إىل اعتباره أحد املصادر التراثية للصورة؛ ألن 
هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن، وهو القاعدة األوىل فيه للبيان، وهو الطريقة اليت يتناول 

1"ا مجيع األغراض .  

وموقف شاعرنا عثمان من القرآن الكرمي موقف املعظِّم ملعانيه، املُعجب بأسـاليبه،  
عن الكتـب   -ذات مرة -، فقد حفظه وهو يف املرحلة اإلعدادية، وقد سئل2َاملتمسك بلغته

جدد دومـا،  أنا متعدد القراءات ومت: "القريبة إىل فكره ونفسه فأجاب يف هذا السياق قائال
وبالتايل ال أستطيع أن أقف عند كتاب معني، رمبا الكتاب الوحيد الذي ميكنين أن أذكره يف 

                                     
  .61:، صالتصوير الفين يف القرآن: طبسيد ق 1
وصل عثمان يف متسكه الشديد بلغة القرآن إىل جعل بدايات بعض القصائد واملقاطع حروفا منفصلة؛ ليجاري بذلك  2

، وسـورة  )ميم -الم -ألف(امل : سورة البقرة اليت ابتدأت بـ: افتتاح بعض سور القرآن الكرمي بأحرف مقطعة، مثل
 -ألـف (ا ل ج : قصيدته اجللفة بـ -مثال -، فابتدأ)صاد -عني  -ياء -هاء -كاف(كهيعص : ت بـمرمي اليت ابتدأ

واملالحظ على هذا التعلُّق بالقرآن أنـه تعلـق   . تينة -تاء: ، وافتتح املقطع الثاين من قصيدة تزي وزو بـ)جيم -الم
ماء والفقهاء آراء وأقوال متباينة فيـه، وال تكـون   بالشكل اللغوي ال باملضمون، فاحلروف املقطَّعة موطن إعجاز، للعل

  . االستفادة منها معتربة إال بعد االتفاق على سرها
  .19،64:، صأجبديات: عثمان لوصيف: أنظر



  

، فال عجب بعد هذا أن يستقي شعره من فنـون التصـوير   1"هذا السياق هو القرآن الكرمي
  .القرآين، وينهل من معينه البياين

قرآن الكرمي، بيئته مسقط رأسه ومن العوامل اليت مهدت ملوقف عثمان اإلجيايب من ال
كما كان لتدينه ودراسـته   -على حد تعبريه -2"مدينة متدينة وحمافظة"طولقة، حيث إا 

لعلوم الشريعة واللغة العربية اليت توجها بشهاد البكالوريا يف هذه الشعبة، أثرا يف الثبات على 
وال شك أن علوم الشريعة . ا جتهلتألَف ما تعرف، وتنفر مم -عادة -ذلك املوقف؛ فالنفس

  .تقَرب دارسها من القرآن، وختلق بينهما أُلْفة وقبوال ورضى

حسب مـا ورد يف دواوينـه    -ولعثمان يف االستفادة من القرآن خلدمة صوره الفنية
  .ثالث طُـرقٍ أساسية -مجلة

ـ الطَّريقة األوىل اليت يسلكها يف استيحاء صوره هي  ف أعـالم  االعتماد على مواق
يف حادثة اإلسراء واملعراج الـيت  ) ص(، ويف مقدمة هؤالء األعالم النيب حممد قصص القرآن
  :قال فيها عثمان

  ها مساؤك تفتح أبواا 
  والرباق اإلهلي حيملين

  يف رفيف جناحيه مث يطري 
  السالم على األنبياء، 
    3أرى سدرة املنتهى تتألأل باخلضرة األزلية 

تفتح أبواب السماء، محل الرباق للشاعر، طريانه بـه،  (زئية هلذا املقطع إن الصور اجل
مرتبة حسب التسلسل األصلي املعروف حلوادث ) تسليمه على األنبياء، منظر سدرة املنتهى

لدابة الرباق ) ص(قصة اإلسراء واملعراج؛ إذ ابتدأت بتفتح مسلك يف السماء، مث امتطاء النيب 
مساء حيث سدرة املنتهى، ويف طريقه كان من حني إىل حني يسـلم علـى    لتنقله إىل سابع

                                     
  .07/07/2000: مع عثمان لوصيف، يف مراسلة 1
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على حرفية األحداث جعلـت   -يف هذا املـوطن -األنبياء السـابقني له، وحمافظة الشاعر
  .استيحاَءه بسيطا خيلو من احلذق والكشف

عليـه   -ويقول يف موطن آخر موظِّفا حادثة الطـوفان العـظيم، وموقف نـوح 
  : همن -السـالم

  .. إنه الطوفان
  هايت يدك اليمىن 

  1!اركيب الفلْك معي واستبشري

يبدو أن الشاعر يف صورته املركبة هذه وضع ذاته يف موقف املُنقذ، وهـو املوقـف   
إذ أن هذا النيب مل يتخلَّ عن أنصاره املؤمنني، بل أنقـذهم   -عليه السالم -2نفسه عند نوح

نبوي كان أوسع من عطف الشاعر، حيث عمل على إنقاذ من الغرق املهلك، إال أن عطفه ال
  .3احليوانات أيضا حامال من كل صنف زوجني

يرسم صورة املضحي املنقذ، فإننا جند مـن أعـالم    -عليه السالم -وإذا كان نوح
القصص القرآين ما يوحي بنقيض ذلك  فريسم صورة املتجبر املتسلِّط، مثل فرعون، وقـد  

هذا العلم الشهري ليعرب عما حيدث يف عصرنا من تسلط بعض القوى املاديـة  استغلَّ عثمان 
العاتية على الشعوب الفقرية؛ تنهب ثرواا وتسترتف خرياا بغري وجه حق، ويف هذه القوى 

  : الظاملة يقول الشاعر معرضا ا

  فرعون من أربام 
                                     

  .77:ر نفسه، صاملصد 1
 : يف موضع آخر حني قال -عليه السالم -صرح عثمان ذا التماثل يف املوقف بينه وبني نوح 2

  ومن وهجي .. أنا نوح
  تعم الكون آيات 

  وأنوار
  .5:، صاملتغايب: عثمان لوصيف: أنظر

ـُّور فَاسلُك ...[ :مصداقا لقوله تعاىل 3     ]...فيها من كُلِّ زوجين اثْـننيِفَإِذَا جاَء أمرنا وفَار التن
  .27:، اآليةسورة املؤمنونالقرآن الكرمي، : أنظر



  

فرعون يبين صرحه ليبلغ األسباب  
  يذبح األبناْء

  غلُّ احلرث والنساْءويست
عاشوا بال ضمري  

 يصادرون القمح والعبري  
 ويشربون من دم اجلياع  

م ضباع1كأ   

ويبدو أن املقطع استطاع أن يصور جتربة الظلم بطريقـة عامـة تشـمل التسـلط     
واالعتداء يف كل زمان ومكان، رغم خصوصية شخصية فرعون يف األصل؛ إذ أا تـرتبط  

دة توفرت يف زمن مضى، وإخراج التصوير للتجربة من إطارها اخلـاص  ببيئة وظروف حمد
املتعلق بالشاعر إىل إطار إنساين عام يشري إىل أن شاعرنا مل يستعن ذه الشخصية لينسخ من 
القرآن قصة للهداية والوعظ واإلرشاد، وإمنا كان يستلهم موقفا يضيف له ما يتناسب مـع  

  .معطيات زمانه، وواقعه املعاش

وهذا األمر باملقياس الفين يعين أن الشاعر ال ينقل دائما مشاهد القصص كما هي يف 
القرآن، بل كثريا ما يستلهمها مضيفا وحمورا فيها حماوال االبتعاد عن احملاكاة احلرفية لألصل 
القرآين علَّه يظفر بدالالت جديدة ومعاين مبتكرة، وهذا بدوره قد جيعل شـعره مصـورا   

  .إنسانية عامة م اجلميع  فيصعب على الزمن جتاوزه وطَـيه يف ذاكرة النسيانلتجارب 

هذا وجيب أن نشري إىل أن ذلك البعد اإلنساين للشعر وحىت النثر من أجدر القـيم  
... األدب"املعرفية بالتقدير والتوقري يف زمن تسعى فيه احلضارات للتحاور ال التصارع، وإن 

، وعليه برز 2"ليت تصل بني الثقافات، وتؤسس ملشروع حوار احلضاراتمن أمنت القنوات ا
ال فضل ألدب على أدب إال "على ساحة النقد املعاصر أحد املعايري النقدية اهلامة، مفاده أنه 

، مثلما 3"مبدى إحساس أهله به مث مبدى ارتقائه إىل اإلنسان العام من خالل اإلنسان اخلاص
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لظلم فرعون اخلاص إىل الصيحة يف وجه الظلم بني الناس أين كان  ارتقى عثمان من التنكُّر
  . عرقهم وجنسهم

اعتماده علـى  أما الطريقة الثانية اليت سلكها عثمان يف التصوير باملادة القرآنية فهي 
كالسلسـبيل،  احلقيقة القرآنية الغيبية خاصة ما يدور حول اجلنة، وعناصرها، ونعيمهـا  

  :يقول يف أحد املقاطع... والسندس والرفارف، واألباريق،

  سندس يتندى 
تسطع يف ناظري حدائق  

أعانقها  .. عناقيد رحت  
  يف ذهول 

  من لُجينٍ .. نوافري رقراقة
  رفارف خمضلَّة 
  1صافيه.. وأباريق وهاجة

مـن حيـث   3، والغاشية2الصورة مبا ورد يف سوريت اإلنسان -لو قارنا هذا املشهد
 األسلوب ملا وجدنا اختالفا كبريا سوى يف تعميم القرآن مللك اجلنة؛ إذ ال يقصره الفكرة ال

خصه بذاته، ويظهر  -هنا -على شخص معني، حىت يتشوق اجلميع هلذا النعيم، بينما الشاعر
  .الدالتني على امللكية، والفاعلية) ناظري، ورحت(ذلك يف كلميت 

ليدخلَها يف صـور متعـددة   ) الفردوس(أعالها وقد اختار عثمان من مراتب اجلنة 
متنوعة، لكنها دائما حتمل ملخيلة القارئ وحسه الشعور بالنعمة، والرفول يف أثواب السرور 

  ): الطائر األبكم(يف قصيدة ) فردوس(يقول بصيغة املفرد . والغبطة

  ريشه من سندس الفردوس
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  واألجنحة امللساء
  1ولغات.. سهو

  ): فراديس(اجلمع  ويقول بصيغة

  2ساكبة يف دمي جرة من أغاين الفراديس

دخلت الصورتني  - بصيغة املفرد أو اجلمع -وكما هو واضح جند أن الفردوس
  . وجعلتهما تكرسان قمة اللذة والنشوة؛ فال أنعم من ريش الفردوس، وال أعذب من أغانيها

الذي وعد به املـوىل عبـاده   ) السلسبيل(ومما يلحق جبنة الفردوس شراا اخلالص 
املخلصني بعد احلساب، وقد وظَّفه عثمان للتعبري عن املتعة اليت يشعر ا، وهو يتجـول يف  

 يقول عثمـان يف قصـيدة   . إال لذَّة السلسبيل -شعريا-إا متعة ال تعادهلاتزي وزو، مدينة 
  : )تزي وزو(

  زمزم  -زايان
سلسبيل اهللا يف البلد األمني  
  ..زيتونةٌ عبقت نوافح زيتها

  3ويامسني.. نور يسيل

ال خيفى ما يف السطرين الثاين، والثالث من متثيل للنعيم املعنوي بصورتني حسـيتني،  
مها ماء السلسبيل، وشجر الزيتون، ومتثيل املعنوي باحملسوس ج أسلويب قرآين مكـني دون  

  .شك، جيدر بالشاعر االعتناء به أكثر من هذا

، وهو يف عرف االقتباسالطريقة الثالثة يف استخدام القرآن كمصدر للصورة هي  أما
أن يضمن املتكلم كالمه كلمة من آية، أو آية مـن آيـات كتـاب اهللا تعـاىل     "البالغيني
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واالقتباس ذا املعىن نوع من التـناصـية فقط؛ ألن هذه األخرية مصطلح نقدي 1"خاصة،
علينا أن نسلِّم أن "أشكال اتصال النصوص بعضها ببعض، ولذلك  حديث شامل للعديد من

  . ، فكل اقتباس تناصية، وليست كل تناصية اقتباس2"التـناصـية تناصيات

وقد كثُر يف شعر عثمان اقتباس كلمات من نصوص القرآن الكرمي لتشكيل الصـور  
حبثا عن آية تضـيف للصـورة   اجلزئية، بينما قلَّ تضمني آيات منه إىل حد أن الدارس لَي يع

  .3وتستكمل بناءها

  : قوله -ال على التعيني -فمن اقتباس الكلمات جند

  واغسلي شفيت بالقبلْ 
  4سالما.. سالما: مث قويل

  .5 ]ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما، إال قيال سالما سالما[: املقتبس من قوله تعاىل

  :وقـوله

  6واتل للعاملني كتابك

، ومـن اآليـة   1 ]اقرأ كتابك كفَى بنفِسك اليوم عليك حسيبا[: املقتبس من اآلية الكرمية
  : نفسها اقتبس قوله
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  2فاقرأ كتابك.. رجوتك

  : كما جند قوله

  : مسعت نداء خفيا يقول
  3!!فضاؤك بني ضلوعك

  .4 ]إذْ نادى ربه نداًء خفيا[: -عليه السالم  -مقتبسا من قوله تعاىل عن زكريا

  : وقـوله
  5وهز إليه جبذعها مث غنى

  . 6 ]وهزي إليك جبذْع النخلة تساقَطُ عليك رطبا جنيا[: مقتبس من قوله تعاىل

 -أيضا -أكثر من كلمة، بل وتكرار ما اقتبس  وأحيانا ال يتحرج شاعرنا يف اقتباس
قوله يف حالة طارئة مـن الضـيق   وكأنه يتلذذ بالتركيب القرآين فيحلو له ترداده، من ذلك 

  :النفسي اليت قد تنتاب اإلنسان أحيانا

ليالٍ يف متاهات اخلضم عبس  
  بني صولة احليتانْ.. يف مهب املوت

  وحسك املرجانْ 
  ال الشموس شعشعت.. سبع ليال

  وال الطيور رفرفت
     1وال الفضاء رجع األحلانْ
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: املأخوذ من قـوله تعـاىل ) سبع ليال(التركيب  والالفت لالنتباه يف املقطع أنه كرر
، إال أن هذا التكرار مل يكن حشـوا،  2 ]...سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما[

وإمنا أتى يف كل مرة ركيزة تقوم عليها صورة معينة تسانِد أختها يف اإلحياء مبعـىن الضـيق   
ألسطر الثالثة األوىل ترسم هذا املعىن ضمن إطار مائي فالصورة املركبة األوىل يف ا. واحلرج

، بينما ترمسه الصورة املركبة الثانية يف األسطر الثالثة املتبقية ضمن )اخلضم، احليتان، املرجان(
، فالصورتان متباينتان من حيث التكوين ومتحدتان )الشموش، الطيور، الفضاء(إطار مساوي 

  .من حيث الداللة واإلحياء

  : نذكر قوله - على قلَّته -ا خيص تضمني اآلياتوفيم

  هل أزفت اآلزفة؟ 
 3دخان يغشى مساء الوجوه

ووضـع  . 4 ]أزِفَت اآلزِفَة[ :حيث ضمن الشاعر يف السطر األول من املقطع اآلية
كاد أن يفقدها ميزا التصويرية اليت كانـت  ) هل(يف قالب االستفهام باألداة  -هنا -اآلية

قالب اإلثبات القرآين لوال السطر الثاين، الذي أتى ليجيب عن السؤال بوقوع تتحلى ا يف 
احلساب يف خميلة الشاعر، وها هو منظر من مناظره، حيث تظهر وجوه العباد يومئذ وعليها 
مسحة اإلرهاق، والقلق، وبالتايل حتول االستفهام من طلب معرفة معلومة جمهولة قبل وقت 

  .هد رهيب يثري الفزع واالنبهار يف آن واحدالتكلم إىل تصوير مش

 : مـع اآلية الكرمية) دخان يغشى مساء الوجوه(كما نالحظ تناص السطـر الثاين 
، ورغم حماولة الشاعر استنساخ تصوير اآلية، إال 5]فَارتقب يوم تأْتي السماُء بِدخان مبِنيٍ[

من سطره وتوفُّرها يف اآلية جعل الصورة يف هذه األخرية ) فَارتقب(أن سقوط اجلملة الفعلية 
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تبني مشاعر الذعر واالضطراب اليت ختتلج يف نفس املقبِلِ على احلساب يوم القيامة، فوضعية 
وهو ما مل تصل إليه صورة عثمان رغم مـا  . االرتقاب ال تكون إال الستشراف أمر عظيم

  .فيها من ويل وتضخيم

  : قوله -أيضا -ياتومن تضمني اآل

  إن أضعت اخلرائط 
  أو غشيتك الدياجي 

ت أمامك كل الطرقدوس  
  1!"ذ برب الفلققل أعو"

حيث ضمن يف السطر الرابع من املقطع اآلية األوىل من سورة الفلق، وهي هنا مبثابة احلـل  
ت لبقيت صـورة  الناجع للحرية اليت أملت بذات الشاعر، ال ميكن االستغناء عنها فلو حذفَ

  . احلرية متعثِّرة ال تقْنِع القارئ

والنظرة اإلمجالية القتباسات عثمان سواء أكانت كلمات أو آيات تظْهِر ميلـه إىل  
أكثر من غريها، ويعود ذلك إىل حساسيتة جتاه املرأة عمومـا،  ) مرمي(االستمداد من سورة 

نا ألحد قصائده، ومل يكتف بذلك، بل املعجزة مرمي خصوصا، فقد جعل امسها عنوا -واملرأة
  : يذْكُره داخل القصيدة ذاا، حيث يقول

  هاجرت يف عيوا اخلضراْء
أغنية جرحية وطائرا مغرم  

  مسيتها العذراْء 
2مسيتها مرمي  
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ومن كل ما سبق يكون عثمان قد وظَّف البيان القرآين، الذي عمدته التصوير الفين 
يستشعر بعض مجالياته، ولكنه ال يكد ذهنه يف اختيـار اآليـات   عن بينة من هذا األمر، إذ 

والكلمات، واحلقائق، واملواقف، وإمنا يترك ذلك للسياق اللغوي والفطرة الشـعرية فتـأيت   
تفتقد السبك واحلبك الدقيق، ولكنها تسبح يف عامل من اخليـال   -جزئية ومركبة  -صوره 

القرآن، وألفاظه بعض املعـاين والـدالالت،    واستطاع أن يبتكر من صور. احلامل اجلميل
ولكنها تبقى معاين ودالالت ذات صلة باألصل الذي طرحه الكتاب العزيـز، فَعمـلُ   

، وكان بإمكانه لو هضم صور القرآن جيدا أن ينتج الشاعر أصبح مبثابة التفريع واالشتقاق
صوص القرآنية فال يسعه إال منها دالالت جديدة، ولعل هذا يعود إىل انبهار الشاعر أمام الن

 . أن يسايرها ويستظل ا، معتربا إياها مناذج تصويرية تحتذَى ويقْتدى ا

  

  :التراث الصويفُّ -2

حالة متميزة يعيشها اإلنسان إميانـا بقلبـه وتصـديقًا     -يف جوهره -إن التصوف
للسان مع الناس، ومن املعلوم أن جبوارحه، كأن يقتنع قلبه بفوائد الصدق، ومتارسه جارحة ا

احلال ال يدرك باملقال، إذ األلفاظ تعجز عن وضع تصور عام وشامل للمجردات، ولذلك ال 
ميكن معرفة التصوف معرفة تامة، إال إذا عشنا هذه احلالة بأنفسنا وجربناها بذواتنا، فشـأن  

ادف الشاق نشوة ولذة، حيـث  إن العمل اهل: شأن الفكرة القائلة -يف هذا األمر -التصوف
  .ال ندرك هذه النشوة يف الشقاء إال إذا جربنا العمل اهلادف بأنفسنا

وبناء على أن التصوف احلقيقي حال ال مقال؛ يعيشها كل متصوف بكيانه اخلاص، 
تشكَّل عرب تراثنا الثقايف عدد هائل من تعاريفه، إذ تباين مفهوم التصوف من علَمٍ إىل آخر؛ 



  

حد ورسم وفُسر بوجوه تبلغ "إن التصوف قد : لك قال أحد أئمته الشيخ زروق املغريبولذ
  .1"حنو األلفني، مرجع كلها أن التصوف صدق التوجه إىل اهللا مبا يرضاه من حيث يرضاه

ومن الواضح أن هذا التعريف رغم صغر مبناه ومشولية معناه، ذو طبيعة دينية حمضة،  
الشريعة اإلسالمية ارتباطا مباشرا، ولو حاولنا إجياد رابط آخر بني الشعر والتصوف يرتبط ب

االتصـال بـاهللا، أو بـالعوامل    "حماولة الشاعر من خالل جتاربه: ألصبح معىن هذا األخري
  . 2"األخرى اليت ال ميكن االتصال ا يف األحوال العادية

ملفهوم فإنه يبقى مشدودا بتراثنا الديين وإذا كان التصوف يف عامل الشعر حيمل هذا ا
العريق شكال ومضمونا، إال أن شاعرنا عثمان حاول تشكيل مفهـوم خـاص للتصـوف    
يتماشى والظروف احلضارية اجلديدة احمليطة به، حيث يعتمد تصوفه على جزء هـام مـن   

فقـط   -وجلَّعز  -التصوف القدمي، وهو عنصر احملبة، لكن هذه احملبة ال تقتصر على املوىل
كما هو شأن التصوف التراثي، وإمنا هذه احملبة عامة شاملة للخالق وخملوقاته دون اسـتثناء،  
والسبب يف هذا هو اقتناع عثمان التام بأن احملبة هي السـالح الفعـال ملقاومـة الشـرور     

قد قـدم  ف... االجتماعية  احملدقة به، كاحتقار بعض الناس لشعره أو جتاهلهم ملكانته األدبية
إىل كل من حيبين وإىل كل من ال حيبين يف أي مكان أو زمان ": بقوله) منش وهديل(لديوانه 

  .3"أهدي هذه القصائد حبا وكرامة

معاناة ورؤيا، وليست رهبانية أو "واعتمادا على ما سبق كانت الصوفية عند شاعرنا 
تمع وقيادة البشرية إىل ضفاف دروشة، بل هي ثورة روحية و فكرية واعية من أجل تغيري ا

نستشف عاطفة اإلشفاق عند عثمان جتـاه   -هذه -ومن لفظة اخلالص ،4"األمان واخلالص
البشرية حيث يرى أن هذا اجلنس يف العصر احلديث شقي تعيس بسبب سلبياته العديـدة،  
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للسـعادة   ؛ وإلحياء هذا اجلانب الروحي اجلالـب 1وأوهلا التعلق الشديد باملادة دون الروح
والطمأنينة بني الناس، البد من احملبة العامة الشاملة، وال بد أن يكـون اإلنسـان مفتـوح    

  .الصدر، حيمل مهومه، ومهوم اآلخرين

وكما مارس عثمان التصوف يف حياته الواقعية اعتمادا على احملبـة، مارسـه يف   
الغاا الفنية تقدمت فيها احملبة ، إال أن احلياة الشعرية حبكم خياليتها ومبحياته الشعرية أيضا

وتزايدت لتتحول إىل عشق، حيث يصور الشاعر نفسه بالعاشق يف مواطن كثرية من قصائده 
  : كقوله

  وأنا العاشق املتصوف 
 2عانقت كل املدارات

  :-أيضا -وقـوله

  أنا الشاعر اجلوال 
  األرمل 
  اليتيم 

  الصعلوك 
  الصويف 
  3العراف.. العاشق

ظر كيف أن صورة العاشق العراف أتت يف آخر املقطع لتطفو على كل الصـور  لنن
، وتكون هي آخر ما يلتصق )الشاعر اجلوال، األرمل، اليتيم، الصعلوك، الصويف(السابقة هلا 

  . بذاكرة القارئ، وخامتة انطباعاته حنو الشاعر
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ني، وإمنا يبتغـي  ال يقنع بانضمامه إىل سلك العاشق -أكثر من هذا -بل إن عثمان
  : الوصول إىل منصب إمام العاشقني، فها هو يقول

 أمحل الربق واليامسني  
 1!أنا سيد العاشقني.. وأنا سيد األنبياء

هذا وال جيد عثمان غضاضة يف وصف قصائده بالصوفية، بل إنه يستلذ هذا الوصف 
أميـل إىل الفكـر   ": الذي ينطبق على مجيع دواوينه األوىل واألخرية، حيث يعترف قـائال 

وإىل هنا حيق لنا أن نتساءل عن كيفية استفادته . 2"ذا منذ كتابايت األوىلالصويف كثريا، وه
  .من التراث الصويف لصاحل تصويره الشعري

استعماله املكثَّف للمعجم اللغـوي  إن أول ما يلفت انتباهنا من خالل تتبع قصائده 
ة يف تشكيل الصورة، حيث تعترضنا مـع كـل مقطـع    باعتبار أن املفردة أول لبن الصويف

السهو، األبدية، مملكة اهللا، السماوي، الصلوات، العـرش، النـور،   : مفردات صوفية، مثل
آيـات  (كما يف املقطع األول من قصـيدته  ... تعويذة، القدسي، احلجاب، اسجد، التجلي

  ):صوفية

  هابطٌ أرضك املستكنةَ يف رعشة السهو 
  ضة األبدية دريب أفتح يف رو

  ..وأدخل مملكة اهللا
أخلع نعلي  

أمشي على التوت واألقحوان السماوي  
 ش الصلوات و أهتف بامسكأوغلُ يف غب  

  أدنو من العرش 
ةَ بالنور .. ألقاكيا امرأيت املستحم  
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  أطلق عصفورة الناي 
  أقرأُ تعويذة العشق 

  أرفع عن وجهك القدسي احلجاب 
  1!ند التجلِّيوأسجد ع

من خالل قفل هذا املقطع، وهو السطر األخري يكون الشاعر قد فتح بوابة للدخول 
يف حلظة التجلي كما هو شأن املتصوفني؛ ليعرب عن رؤاه اخلاصة للكون واإلنسان يف األجزاء 

من مظاهر اخلطاب الصويف يف شـعر عثمـان   "اآلتية من القصيدة، ولذلك ميكن القول إن 
هذا عن العالقة .2"تصاعد الوهج الرؤيوي عند الشاعر، والتطلع إىل حلظات التجلي لوصيف

  .اخلارجية للمقطع بالسياق العام للقصيدة، فماذا عن املقطع من الداخل؟

إن املقطع من الداخل جمموعة صور جزئية متالحقة، تبين مشهدا خياليـا خرافيـا   
نة اجللفة مستأنسا مبنشآا وعبادهـا،  للحظة فرح شعر ا عثمان، وهو جيوب شوارع مدي

وقد أغرته حلظة الفرح هذه بالدخول إىل مملكته الشعرية املقدسة؛ قصد اقتباس شعلة مـن  
 -عـز وجـلَّ   -إنه خلَع على جتربته اخلاصة جتربة املتصوف الذي يقْدم على املوىل. الكتابة

ألنس املعنوي، وتغمره سـعادة لـو   بإخالص حىت يشعر بأنسه فتحصل له متعة كبرية ذا ا
  . علمها ملوك األرض حلاربوه من أجلها

هذا بالنظر إىل املضمون، ولو قمنا بنظرة إحصائية للمقطع لوجدنا أن عدد الكلمات 
هو واحد وأربعون كلمةً، وأن 3األمساء، واألفعال دون احلروف: اليت حتمل معىن بذاا، أي

رة مفردة، ونسبتها املئوية حوايل اثنان وثالثون باملئـة،  عدد املفردات الصوفية هو ثالث عش
  :واجلدول اآليت يعطي مزيدا من التوضيح
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  عدد كلمات
 املقطع إمجاال

  عدد  املفردات
 الصوفيـة فقط

  نسبــتها
 املئوية املضبوطة

  نسبــتها
 املئوية التقريبية

  تقديـرها
 العـــام

41 13 70,31% 32%  
أكثر من ربعِ 

 ]¼ >[ املقطع

  

  

إن احتالل املفردات الصوفية ملا يزيد عن ربع املقطع، كما هـو مثبـت يف اخلانـة    
األخرية من اجلدول، يعترب نسبة عالية ال ترد عند أغلب الشعراء، ومنِ الشاعر الذي جيعل ما 
يزيد عن ربع كلماته ألفاظا صوفية؟، هذا ما ارتضاه عثمان دون غريه، وكيـف ال يكـون   

ولو شئنا حكما عاما على هـذه  . وقف كل شعره على مبدأ الشعور الصويف؟ذلك؟، وقد أ
إن املعجم اللغوي الصويف كثري احلضور يف قصائد شاعرنا، حبيث يطفو علـى  : املسألة لقلنا

أي ملمح لغوي آخر؛ مما جيعل هذه الظاهرة اللغوية من أهم ما مييـز شـعره عـن بـاقي     
  . اإلبداعات اجلزائرية املعاصرة

، وما تصرف منه يف كـل  )تصوف(ولذلك فإننا نتقبل بيسر وسهولة دوران الفعل 
أكثر املفردات رواجا فيها، بيد أن هـذا   -إحصاًء -جمموعات الشاعر دون استثناء، إذ يعد

الرواج ليس تكرارا عقيما ممال للكلمة، وإمنا هو خفَّةٌ ومهارة فنية يف تقليبها مـن وجـوه   
وهو مـا  ... الـتصوف، صوفييت، املتصوف، الصوفيتني: مبعان تتنوع صيغهاعديدة، فترد 

  :جيعل موقعها يف تشكيل الصورة خيتلف من سياق إىل آخر، ففي قوله

  وقصدت الكهان  أرجو يقينا        وشــيوخ األحبــار و النصاح 
   1وذوي الزهد والتصــوف         واألذواق والكشف البسي األمساح
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حتمل صورة رجل ميلك علما يقينيا، ويرتدي لباسـا رثـا، أي أن   ) فالتصو( جند مفردة 
  .املفردة استطاعت أن تقوم بعبء صورة كاملة لوحدها، ولو أا صورة حسية حمضة

  : ويف قـوله

  ..تلك صوفييت
  أن أطالع يف نور وجهك 

  سر احلياة 
  1 وسر الغوايات

صورة بذاا، وإمنا األسطر الثالثة الواردة بعـدها تصـوير    ال حتمل) صوفـييت(جند مفردة 
  . وتبيان هلا، فهي يف اية املطاف مطالعة سر احلياة والغوايات

سـهلَ  ) تلك صوفييت(وإذا عرفنا أن األسطر متثِّل جزًءا من املقطع األول من قصيدة 
؛ حيث شوقت ..)تلك صوفييت(علينا استنتاج الوظيفة التشويقية الكاملة اليت قامت ا عبارة 

القارئ ملا سيأيت بعدها؛ ألن هذه العبارة من جهة متثِّل عنوان القصـيدة ومطلعهـا يف آن   
يبشران مبا بعدمها، ومن جهة أخرى تثري العبارة سؤاال يف  -دائما -واحد، والعنوان واملطلع

اؤل من حركة نفسـية  ما طبيعة التصوف عند الشاعر؟، ومعلوم ما يتبع التس: الذهن مفاده
  .  باحثة عن اإلجابة، وقد تكفَّلت باقي األسطر املذكورة بتصوير شيء منها

  : ويف قوله عن مدينة وهران

  .أنت البهيه.. أنت النقية.. أنت الربيئة
  وأنا عبدك املتصوف فيك 

  توزعت بني الشظايا
  وضيعت خارطي يف غبار املرايا 

  ت وحني رأيتك أدركت أن احلبيبة أن
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 1 ..وأن اإلهلة أنت

حتمل صورة حسية بليغة للعاطفة الوطنية، جسدت يف قالب ) املتصوف فيك(جند أن تركيبة 
ضـيعت  (، وحـرية  ...)وزعـت (التعلق املفرط باملرأة، حيث إن هذا التعلق يصحبه قلق 

هلا من الوالء يف مقام اإلله، فيكون ) وهران(املرأة  -ال يزوالن إال بوضع املدينة...) خارطي
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املبالغات املتصاعدة واملزايدات املتناميـة  . التام قلبا وقالبا ما لإلله

  .فيها جمازفة واقتراب من حرم التوحيد اإلسالمي، فإا إذا أرضت أناسا أسخطت آخرين

  : ويف قوله

 حني أراك  
  يراودين شيٌء واحد 

 أن أنغمس  
  ني يف عينيك الصوفيت

  ألعانق أناي اآلخر 
  طفوليت 

  اليت هربت مني 
  2وفردوسي املفقود

تصور مدى التأثري اخلفي لعيين األنثى يف الشاعر، واستجابته التلقائية ) الصوفيتني(جند مفردة 
هلذا التأثري السري؛ فللعيون لغة مهموسة يفهمها البعض، وجيهلها آخرون، وما فهمه عثمان 

أعماق الذاكرة ليسترجع شيئا من طفولته اليت مل ينعم ا كما ينبغي، ليسـترجع  نزل به يف 
فردوسه املفقود، لكن هيهات ملا حيلم به الشاعر، فبني الواقع واحللم بون شاسع .  
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والشك أن كل ما سبق يعد استفادة لغوية من التصوف، فهل للشاعر منط آخـر يف  
استغالل بعض املفاهيم الصـوفية  النمط الثاين يتمثل يف استعمال التصوف؟، نعم؛ إن هذا 

  . بطريقة مستورة توحي باملفهوم وال تصرح باملصطلح الذي يعبر عنه

وعديدة هي املفاهيم الصوفية يف شعر عثمان اليت وظَّفها بطريقة عمديـة، أو حـىت   
  : عفْوية يف إثراء خيال القصيدة، ففي قوله

  الصويف هنيئا لك أيها الشاعر 
   1لقد جعلت اهللا يأيت إليك

  : -أيضا -ويف قوله

الكونَ بني يدي تأجلس  
  قلت أَدمجه يف أغنية واحدة 
   2وبدأت العزف على أوتاري

] عـز وجـل  [أن احلـق "وهو ، )احللولية(نلمس تصويرا بواسطة استغالل مفهوم مصطلح 
؛ ولذلك جعل الشـاعر  3"معاين البشريةاصطفى أجساما حلَّ فيها مبعاين الربوبية وأزال فيها 

اهللا يأيت إليه، ونصب نفسه يف مقام املشكِّل جلزئيات الكون، كل هذا ألن عثمان اكتسـب  
، وإمنـا حيـل يف   يف القلوباهللا تعاىل ال حيلُّ "باحللول معاين الربوبية والعظمة، واحلقيقة أن 

ن التصوير السابق تلك القوة النفسـية  ويكفينا أن نفهم م ،4"القلوب اإلميان به والتصديق له
اهلائلة اليت يكتسبها الشاعر عند كتابة القصيدة املسؤولة املُتقنة، وثقته الكـبرية بتـأثري مـا    

  . يكتب
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ت، ومـن مثَّـة دخولـه يف    ذاهبنا إليه من استغالل الشاعر ملفهوم احللول بالذوما 
 قولها املصطلح يفذشطحات تصويرية يؤيده اعترافه وتصرحيه  :  

  أرواحنا أوغلت 
     1        احللولْ.. مث كان احللول

  : ويف قوله

   2منذ عهد الضياع من ألف ألف     وأنا أطـوي مهمة الشيطان

هو مقام الرسوخ واالستقرار على االستقامة، ومـا دام  "، و)التمكني(استغالل بياين ملفهوم 
لوين؛ ألنه يرتقي من حـال إىل حـال،   فهو صاحب ت] إىل اإلميان الصايف[العبد يف الطريق

كما -الشيطان: وتعترضه يف كل نقلة عوارض داخلية هي ،3"وينتقل من وصف إىل وصف
  . والنفس واهلوى  -يف املقطع

وقد أتقن الشاعر خطَّةَ التصوير ذا املفهوم، فإذا كان الـتمكني عنـد الصـوفيني    
و اإلميان، وسائر إليه هو اهللا، ومعترض يقتضي وجود سائر هو العبد املؤمن، وطريق للسري ه

للسري هو الشيطان، فإن الشاعر قد نقل هذا الضرب من اجلهاد واملصابرة إىل بيته، إذ السائر 
هو ذات الشاعر، وطريق السري هو الثورة ضد الظلم والطغيان، والسائر إليه هـو احلريـة   

واليت رمـز   -خاصة الفرنسية -يةواالستقالل التام، ومعترض للسري هو احلركات االستعمار
باستمرارية املقاومة ودميومتها مما يزيد ) ألف ألف(إليها بالشيطان، ناهيك عن إحياء التكرار 

  .تصوير البيت تألُّقا ومجاال

  : ويف قوله عن حلظة اإلبداع الشعري اجلاد
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  وحينما أسقط منهكا على يديك 
  ينقشع الغبار 

  تنكشف األسرار 
  1يف عينيك وأستشف اهللا

هي قوة للقلب منورة بنور القدس، منكشـف  "استغالل ملفهوم البصرية أو القوة القدسية، و
 اتقُـوا اهللاَ و...[: لقولـه تعـاىل   ؛2"حجاا داية احلق، ترى ا حقائق األشياء وبواطنها

ويعلِّمبكلِّ شيٍء واُهللاُهللا  كم سة املؤمن فإنه ينظر اتقوا فرا"): ص(، ولقول الرسول 3 ]عليم
  . 4"بنور اهللا

وبسبب هذا االستثمار ملفهوم البصرية، كانت حلظة اإلبداع عند عثمـان شـبيهة   
بلحظة التبصر عند الصويف، ال ختتلفان إال يف النتيجة النهائية؛ ففي هذا الظرف كل منـهما  

قدرة اهللا علـى    ينقشع عنه غبار اجلهل، وتنكشف له أسرار األشياء، ليستشف من حقائقها
اخللق و اإلبداع، أما النتيجة النهائية فهي تثبيت املتصوف إلميانه يف القلب، وتثبيت عثمـان  

  . لقصيدته على الورق

    : ويف قوله متحدثا عن إحدى  الشاعرات

 عسعس الليل فافترسي وجهي فاملتصو  
  والتهمي شفيت، 

  مزقي جسدي
  مزقي كبدي 
  ينةَ الشرنقه مزقي هذه الط
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 1!الريقه -علَّها تتحرر من سجنها

تبديل الصفات البشرية بالصـفات اإلهليـة دون   "، وهو)الفناء(استحضار ملفهوم مصطلح 
أن ) دون الـذات (وتفيد عبـارة   ،2"ذات، فكلما ارتفعت صفة قامت صفة إهلية مقامهاال

الذي يقبل التبديل واالنسـالخ هـو   اإلنسان ال ميكنه أن ينسلخ عن بشريته إطالقا، وإمنا 
وقيل الفناء أن ال ترى شيئا إال اهللا، وال تعلـم إال اهللا، وتكـون ناسـيا    ". صفاته وأخالقه

ولذلك يتفوه الفاين ذه الطريقة بعبارات الفتة لإلنتباه،  ؛3"لنفسك ولكل األشياء سوى اهللا
يف حال الفناء إال اهللا ومن مثَّة ال ينطـق   ألنه ال يعرف... أرى احلق، أنا اهللا، اهللا جبانيب: مثل

  . إال باهللا

وإذا كان الصويف يف فنائه حيتفظ بذاته ويكتسب صفات اإلله جبالهلا ومجاهلا، فـإن  
: ابتغي تغيري ذاته أصال، وتبين ذلك يف الصور اجلزئيـة املتالحقـة   -يف هذا املقطع -الشاعر

زقي كبدي، مزقي هذه الطينة، وغرضه من افترسي وجهي، التهمي شفيت، مزقي جسدي، م
كل هذا أن حيصل على صفات تبقيه يف مملكة الشعر احلاملة؛ ألن الذات إذا تبدلت فال سبيل 

  . إىل الرجوع إىل الصفات األوىل اليت خترجه من مملكة الشعر احلاملة إىل مملكة الواقع املرير

رمز الشاعر للحياة الواقعيـة الرتيبـة   ومما زاد يف رونق هذا التصوير الغريب املثري، 
بالطينة، وللحياة الشعرية املتجددة بالريقة، وهذا الترميز جيعلنا ندرك تألُّمه من سيطرة الواقع 

  .   وقتله للمواهب الشعرية مثلما تقتل الشرنقة املنغلقة الصماء الريقة اليت بداخلها

أكثر املفردات الصوفية رواجـا  ) تصوف(ومن املفيد أن نشري إىل أنه إذا كان الفعل 
أكثر املفاهيم الصوفية شيوعا يف شعره، وقـد الحـظ   ) فناء(يف شعر عثمان، فإن املصطلح 

وعمم هذه النسبة الكبرية حلضور حال الفناء علـى خطابنـا   لك الباحث حممد كعوان، ذ
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على جـلِّ   -خاطفةولو  -، واحلق ُّ أن الذي يلقى نظرة1الشعري اجلزائري املعاصر بأكمله
  . ذلك املنت الشعري ال جيد بدا من االعتراف ذه احلقيقة

ومل يقتصر تصوير عثمان على استثمار مفـردات للصـوفيني، وال علـى بعـض     
تـرك االكتسـاب   (، ويف مقدمتهاوظف أيضا بعض عادام وأخالقياممفاهيمهم، وإمنا 

، 2 أساسيني من األركان العشرة للتصـوف وهاتان الصفتان تعدان ركنني). وحترمي االدخار
  . وتؤديان مبلتزمهما بطريقة أو بأخرى إىل الفقر، وهو حال أغلب املتصوفني القدماء

ويف هذا املضمار كتب عثمان يف بداياته الشعرية قصيدة عمودية مطولة تتكون مـن  
  : ، منها قوله)المية الفقراء(مثانية وستني بيتا، مساها 

   3إميانا وجـوعا     ونلقى اهللا يف احلرب السجال سنلقى اهللا

حال مكوث، وحال قيام، ويف كال احلالني : إن البيت يصور حالني للفقراء الصادقني
يقْبِلُ هؤالء على رم إقبال عبادة وطاعة، فإن كانوا يف حال املكوث اقتربوا مـن املـوىل   

قيام اقتربوا إىل بارئهم باجلهاد إلعـالء  واإلميان، وإن كانوا يف حال  -أخو الفقر -باجلوع
  . كلمته

وامسا نفسه بالفقر املدقع، واحلُب العظـيم   )العناق الطويل(وقال عثمان يف قصيدة 
  : للثورة اجلزائرية

   4ذوي احتراقا       واشتياقا جلمـرك النديانوأنا جوع اجلوع أ
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ىل رؤية أهل الفنائية الضـالَّة،  وإحلاح الشاعر على الفقر واجلوع ذه الطريقة حييلنا إ
ظنوا الفناء هو فناء البشرية، فوقعوا يف الوسوسة، وتركوا الطعام والشراب، وتومهوا "إذ أم 

أن البشرية هي القالب، واجلثة إذا ضعفت زالت بشريتها، فيجوز أن تكون موصوفة بصفات 
إميانـا  ( اإلميان واجلوع بـواو املعيـة   وإنا لنلمح هذا املعىن املنحرف يف الربط بني ،1"إهلية

مما يدل على حضورمها يف آن واحد، وكأنه ال صفاء إلميان العبـد إال بـاجلوع   ) وجوعا
  . والفقر

ومن العادات اليت أُثرت عن املتصوفني كثرة األسفار والتجوال، وعثمان يف الواقـع  
ته صحته يف السنوات األخرية لرأينا منه كثري الترحال والتنقُّل بني املدن اجلزائرية، ولو أسعف

، ولكن جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن، فللسـقم وتقـدم السـن    2تنقال وحركية أكثر
  . حكمهما

وقد دلَّل على صورته الشاردة املتنقلة اليت ال دأ وال تسكن يف كثري من قصـائده،  
  :  امرأةفقد قال عن بالده اجلزائر بعد أن متثَّلها يف صورة  

  صورةٌ أنت المرأة شرشت يف عروقي وأخيليت 
       3امرأة شردتين بكل مكانْ

  : مث يواصل موضحا صورة التنقل والتشرد بقوله

  كل يوم أطاردها يف املدائن 
  عرب شوارع وهرانَ 
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1يف نور بسكرة   
يف سطيف  

 2وعنابة  

واقع اجلغرافية من الوطن؛ فوهران لننظر كيف أن املدن املسرودة يف املقطع خمتلفة امل
متثل الشمال الغريب للجمهورية، وبسكرة متثل اجلنوب، وسطيف متثل الوسط ، وعنابة متثل 
الشمال الشرقي، وباجتماعها يكون الشاعر قد مسح تقريبا كل القطر اجلزائـري بتجوالـه   

  .هويةوسفره نابذا بذلك التعصب ملنطقة على حساب أخرى، ورافضا التفرقة اجل

وسفر عثمان يف الواقع أعانه على تصوير حمتويات عدد من املدن اجلزائرية بعـد أن  
، 8، واألغواط7، وغرداية6، ووهران5، وطولقة4، وباتنة3تزي وزو: تعرف على ربوعها، مثل

  : واجللفة ، ويف هذه األخرية قال

  وخزة احللفاء والشيح 
  سهوب وثغاء ات 

  سخاء البدو 
  راعٍ يزرع الليل مرايا  شبابة
  حكايا .. جنوى.. قهوة

  .. وأريج امرأة وهاجة
  1فاكهة العشاق يف اجللفة مجر وشتاْء
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إن املقطع مشهد حي لسمرٍ شتوي ممتع على بساط الطبيعة باجللفة، وإن القـارئ،  
املليئـة باحليويـة    وهو يتفرس الكلمات لَـينظُر بعني اخليال إىل تلك املناظر البدوية اخلالَّبة

واحلركة، فتشبع مجيع حواسه، حيث إن وخز احللفاء والشيح يشبِع حاسة اللمس، وثغـاء  
املاشية، وشبابة الراعي، وحكايا الليل تشبِع حاسة السمع، وطعم القهـوة يشـبِع حاسـة    

تمعة تشكِّل مشـهدا  الذوق، وأريج املرأة اجللفية يشبِع حاسة الشم، وهذه الصور اجلزئية جم
  .يشبِع حاسة البصر

ولو عدنا إىل شعر عثمان الذي يتناول املدن ال نعدم وجود صـور تنـبض حيـاة    
وحيوية مثل هذه الصورة املركبة؛ ولذلك يعد هذا امللمح التصويري ظاهرة مميزة عند الشاعر 

كما نقول عنه الشاعر  فال ضري إن قلنا عنه شاعر املدنله احلق يف أن يوسم ويوصف ا، 
  .املتصوف

وعثمان يرغب يف التصريح ذه الظاهرة، ومييل إىل احلديث عنها، فقد سـئل ذات  
مرة عن كيفية تفسري اهتمامه باملدن يف شعره، فأثىن على السؤال، واعتربه استفهاما جـديرا  

  : باإلجابة، مث قـال

س، على كل أن حب الوطن واجب مقد -دائما-يف احلقيقة أشعر"
فرد حر أن يتحلى به، وملا كنت أحب الوطن بشكل عام أحببت مدنه اليت 
عشت فيها بعض التجارب بشكل خاص، ومن هنـا كنـت أتفحـص    
خصائص كل مدينة، وأحاول صوغها يف قالب شعري فأنشئ بعضا مـن  

وزو  شعر املدن، فأحدثك يف اجللفة عن املراعي والشياه، وأحدثك يف تزي
عن غابات الزيتون، وأحدثك يف باتنة عن القمم األوراسية، وأحـدثك يف  

  .   2"وهكذا... وهران عن الشواطئ الساحلية

وإذا كان املتصوفون يسافرون من أجل معرفة اهللا باالعتبار بآياته اليت يشاهدوا يف 
هـا التـرويح،   رحالم، فإن عثمان يسافر من أجل ذلك، ومن أجل أغراض أخـرى أمه 
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والكتابة، والتعرف على أرجاء وطنه عمرانا وأفرادا، عسى أن ينجِب حب الوطن يف نفسه 
  . حبا خلالق الوطن

وإىل جانب عادة السفر هناك عادة صوفية أخرى جديرة باالنتباه، يستعملها الشاعر 
صوفية أو ما يسـمى  محال للتصوير والتخييل، لكنه ال يؤمن بصحتها هي ظاهرة احللقات ال

، حيث ال يتورع شاعرنا عن تبليغ بعض أفكاره، وعواطفه اعتمادا على )احلضرة(عند العامة 
  . تصوير شيخ احلضرة، ومن يلتفُّون حوله من مريدين وأتباع

ويبدو أن لعثمان اهتماما بشيخ احلضرة أكثر من مريديه وأتباعه، إذ جيد فيه نبعا ثريا 
قلُّباته من اخلارج والداخل؛ ابتداًء من زِيه، إىل معداته، حـىت يصـل إىل   للتصوير، فيتابع ت

  . معتقده الداخلي الدفني يف نفسه

وهاهو يصور لنا زِيه، ليبني بعده قصور نشاطه مقارنة مع نشاط الشاعر الذي يبدع 
ى حتقيـق العفـو   ويبتكر ويعطي بعض عمره للناس عربون حمبة وتقدير، فأين من يعمل عل

والعافية ممن يذكرمها بلسانه؟، وأين من يغامر ويتلظى ممن يستريح و يهدأ؟، ويف هذا إزالـة  
  : إن للشيخ نشاطا فعاال أساسيا، وللشاعر نشاطا ترفيهيا ثانويا: للشبهة الشائعة القائلة

  ..!أيها الشيخ
 واجلبة الزاهيه .. يا ذا التمائم

  لك أن تستريح 
   مببخرة

 ومريدين حولك يف هدأة الزاويه  
  لك أن تترنح يف حلقات السماع 

  والعافيه .. وتلتمس العفو



  

  أن نتلظَّى.. ولنا حنن
1لنا أن نغامر يف الظلمات  

واآلن بعد أن صور عثمان زِي شيخ احلضرة ينتقل إىل تصوير معداته من قـراطيس،  
فُوفقٍ، ودرخذا هذا ا... وخلتصوير سبيال إىل رفض الشعوذة والدجل بإنكار مشروعية مت

  : هذه الوسائل واعتبارها مضيعة للوقت، وإفناء باطال أليام العمر

  ..!أيها الشيخ
  مللم قراطيسك السود 

  واخلرق الباليه .. مللم حواشيك
  آه مللم رفوفك 

  مللم دفوفك 
  وارم ا يف اللهيب 
ا أليامك الفانيه2خبور 

عن ذلك يقدم الشاعر بالتصوير الدقيق املعاجلات الزائفة اليت يصطنعها شـيخ   ناهيك
احلضرة، وهدفه من هذا التصوير تبيان الظروف الصعبة اليت حتيط بالشاعر اجلزائري املعاصر؛ 

لكن أمام هذه الصعوبات ... من وعورة يف النشر، وإعراض عن القراءة، وغياب للنقد البناء
ة واإلرادة متحدية مقاومة، فتلتهب نار الشعر عاليا ويسطع نورهـا علـى   كلها تقف العزمي

  : اجلميع
  قلدوك خيوط متائمهم 

  نفثوا فيك سحر طالمسهم 
  غسلوك مباء احلشيش 

 غ املتجمدولفوك بالورق الزعفراين والصم  
  من قال إن قراطيسهم حتتويك ! آه
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  1وإن خبور التعاويذ حيجب نارك إذ تتوقد؟

هذه املالمح اخلارجية يتعمق الشاعر حقيقة شيخ احلضرة، فيتكلَّم بلسـانه  ومع كل 
  : مصورا خرافية اعتقاده، وبطالن ادعاءاته قائال

  كطربوشي .. لي الدنيا أدورهــا         كمسبحيت
  وسر الغيب  أعلمـه         كذا طبع الدراويــش

  2تشويــشومانطقوا         سوى لغو و.. كذا قالوا

هذا عن شيخ احلضرة، أما مريديه وأتباعه فإن عثمان يصور حرفَتهم اليت جييـدوا  
إجادة تامة أال وهي الرقص الصويف، فيتخذهم رمزا للمثقفني، ويرمز لنفسه بشيخ احلضرة، 

تمىن وكما يتعاون املريدون وشيخهم للوصول إىل إميان حقيقي صاف يرضي العبد والرب، ي
عثمان أن يتعاون معه املثقفون للوصول إىل شعر حقيقي صاف خيـدم الـوطن واملـواطن    

  : فيخاطبهم قائال

  أشعلوا جمامر البخور 
  شدوا احللقات 

  وانقروا الدفُوف 
   3كيما نرقُص

إن الرقص يف هذا السياق ضرب من الرمزِ للكتابة الشعرية املخلصة اليت فيها مـا يف  
لرقص الصويف من معاناة ومتعة يف آن واحد، ونظرا ألمهية الرقص باعتباره رمـزا يسـرف   ا

الشاعر يف تصويره عن طريق أربعة صور تشبيهية متراصة الواحدة تلو األخـرى، وأداـا   
   :وهكذا... ، فال تكاد تحدد املشبه به األول حىت تصدم باملشبه به الثاين)مثلما(واحدة هي 
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  هذا الرقص الدائري انون 
  مثلما يرقُص الدراويش 

  مثلما ترقص الطيور إلناثها
  يف مواسمِ السفَاد 

  مثلما ترقص احليتان 
  يف شعشعان احمليط 

  ومثلما يرقص الغـيم العاشق 
  1لألرض املترمضـة

ور دليل علـى  ، على باقي الص)مثلما يرقص الدراويش(إن تقدمي الصورة التشبيهية 
اهتمام الشاعر ا، ومن مثَّة اعتداده بالظواهر الصوفية أكثر من الظواهر الطبيعية اليت مثَّلتـها  

، وإن جناح هذه الصور بتأثريها يف القارئ مل )الطيور، احليتان، الغيم(الصور الثالث األخرى 
  .فيها من رمز وإحياء وتكْثيف، وإمنا هو نابع مما )املشبه واملشبه به(يتأتى من متايز أطرافها 

وإمجاال ميكن القول إن عثمان غَرف مرارا من معني التراث الصويف الذي ال ينضب، 
حيث شكَّل مفهوما خاصا للتصوف، وخصوصيةُ هذا املفهوم ال تتمثل يف جِدته وخمالفتـه  

مة من ركائز التصوف للمفهوم القدمي، وإمنا نبعت تلك اخلصوصية من قيامه على ركيزة ها
؛ ألا مجيعا من خلق احملبوب األعظــم  2القدمي أال وهي احملـبة اليت تسع كل املوجودات

فالتصوف عند عثمان ثورة قائمة على احملبة العامة الشاملة بغية إسـعاد   -عز وجلَّ -اهللا
   .اآلخرين أو إرشادهم إىل طريق السعادة على األقل
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تراث اخلصب لصاحل تصويره الشعري، معتمدا يف ذلـك  كما استثمر شاعرنا  هذا ال
على ثالثة أمناط كربى، ميكن ترتيبها حسب كمية االستعمال تنازليا من األكثر إىل األقـل  

  : كما يلي

  .توظيف مفردات كثرية من املعجم اللغوي الصويف: أوال
   .استغالل بعض املفاهيم الصوفية: ثانيا
   .قيات املتصوفنياستثمار بعض عادات وأخال: ثالثا

ومل يكن الشاعر ذه األمناط يهدف أساسا إىل تصوير الصوفية واملتصوفني، وإمنـا  
كان يصور ما عددا من أفكاره ومعتقداته وعواطفه ورؤاه للناس والطبيعة واحلياة، أي أن 

هدفا يقف الثقافة  الصوفية عند عثمان مل تكن غاية، وإمنا كانت وسيلة، وسيلة للتصوير ال 
  . عنده

طريقة أخـرى للتصـوير    -بشكل واضح -ولقد كان بإمكان الشاعر أن يستعمل
اعتمادا على ذلك التراث، وتتمثَّل هذه الطريقة يف تقَـنعِ بعـض الشخصـيات الصـوفية    

مث النطْقِ على ألسـنتهم  ... املشهورة كاحلالَّج، وابن عريب، ورابعة العدوية، وابن الفارض
م عن جتاربه، ال أن يعبر عن جتارم، ونقول هذا الكالم؛ ألن هـؤالء املتصـوفني    ليعبر

كانوا يف نفس الوقت شعراًء كبارا، وقد استخدموا الشعر يف التعبري عن كثري من جوانـب  "
، كما أن استعارة شخصيات من التراث الصويف للتعبري من خالهلا عـن  1"جتربتهم الصوفية

، 2ربة الشعرية املعاصرة أمر شاع يف الشعر العريب منذ بدايـة السـتينيات  بعض جوانب التج
واملطلوب أن نلحق بركب شعرِنا أينما ارحتل، هذا إن مل نقل البد من الوصـول إليـه مث   

  . االرتقاء به

  :األدب العـريب - 3
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دب يعد األدب العريب مصدرا هاما من مصادر اإلهلام لدى عثمان، واملقصود باأل
كما الكتابات األدبية باللغة العربية سواء أكانت أصلية أم مترمجة،   العريب يف هذا السياق

وال على الفنون ... ال يقتصر هذا املفهوم على الفنون الشعرية كالرثاء، واملدح، والفخر
  . يشمل أعالم األدب أيضا قدماء وحمـدثني بل... النثرية كاخلطبة، والقصة، والوصية

بب يف اللُّجوء إىل هذا املفهوم الواسع املرن لألدب هو تنوع ثقافة عثمان؛ إذ والس
هو متنوع السماع واملطالعة، يلتفت إىل األخبار الثقافية الوطنية والعاملية يف شىت النواحي، 
ويطالع كتبا متباينة املوضوعات علمية وأدبية، إال أن إطالعه على األدب األجنيب كان أغلبه 

عرب ما هو مترجم يتم .  

وإن عثمان يف تأثُّره باألدب قَصد توظيفه يف التصوير الشعري ج ثالثة مسالك 
  . ذكْر اَألعالَمِ: ، وثالثهااالستيحاُء: ، وثانيهاالتضمني: لتحقيق هذا املبتغى؛ أوهلا

أي [يضمن هو أن : "كما يقول ابن األثري) التضمني(واملقصود بالطريقة األوىل 
فكل كالم جنده يف صور عثمان لغريه  ،1"الشاعر شعره والناثر نثره كالما آخر لغريه] يدخلَ

يعترب تضمينا، سواء أكان هذا الكالم أبياتا عمودية أو أسطرا حـرةً، وقد يكون الكالم 
ا ضمن الشاعر البيت ورمب: "املُضمن أقلَّ من هذا، فقد استطرد ابن األثري لتوضيح ذلك قائال

، وتعبريه مبصطلح البيت إذا أخذناه بنظرة النقد احلديث 2"من شعره بنصف بيت، أو أقل منه
  .يصبح مرادفا للسطر، ومنه ميكن أن تكون عملية استعارة جزء من سطر حر تضمينا

  ):اجلزائر(يقول عثمان مصورا حالة من البؤس أصابته وهو بالعاصمة 

  أَستعيد صبايأحاول أن 
  وريشي الذي مزقته الرياح 
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  أحاول أن أختلص من شركي 
  فيحاصرين الطني 

  الغبيه .. والقهقهات

  كأن القلب ليلة قيل يغدى 
 راحة  أو يبليلى العـامري  

  قطاة غرها شـرك فباتت 
ه وقد عـلق اجلناح1جتاذب 

يتان نون ليلى العامرية ذيل ما من الواضح أن األسطر األربعة األخرية أصلها ب
الشاعر قصيدته، ورغم انسجام وتعانق حالة البؤس عند عثمان مع حالة التذمر اليت أصابت 

والقهقهات : (انون عند رحيل ليلى مع أهلها، فإننا نلمس نوعا من البترِ بني السطرين
  ).كأن القلب ليلة قيل يغدى(، و)الغبية

بتر إىل سببني، أوهلما جتاوز التضمني لبيت واحد؛ حيث إن التضمني ويرجع هذا ال
 -ولو خدم املعىن -يكون فنيا طريفا إذا قلَّ حجم القول املُضمنِ وخدم املعىن، أما إذا طال

وثاين سبب ساهم يف خلق ذلك البتر هو التخالف يف . فإنه يورث القصيدة انقطاعا واعتالال
ي بني السطر احلر والبيت العمودي، إذ أن التضمني يكون بهِيا شائقًا يف اجلانب املوسيق

حاالت منها تساوي األصل واملضمن موسيقيا، حيث يواصل املتلقي القراءة وكأن الكالم مل 
  . يدخله شيء، ومل يطرأ عليه، تبديل وال تغيري، بل يسري يف هدوء واستمرار

ـبمِ املادي الذي نزل إليه يقول شاعرنا متسائال متعجها من االحنطاط األخالقي والن
  :بعض أبناء عصرنا

  ماذا أرى؟: قال
  مث غور يف احلدس 
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  ميزج نار العصورِ
بنار الصخور ..  

  : وأنشد بيت املعري.. قال.. قال
  كالب تغاوت أوتعاوت جليفة 
  1وأحسبين أصبحت أألمها كلبا

واضحا سافرا يتفق مع الصورة السلبية اليت رمسها ويبدو تضمني عثمان لبيت املعري 
لعدد من أبناء زمانه، لكن هذا الوضوح والسفور املبالغ فيه إىل درجة كتابة اسم صاحب 
البيت املُضمنِ ال يتفق مع تلميح الفن وإشارته العابرة اخلفيفة، ولذلك يعد التضمني ذا 

  . الشكل ال مزية له فنيا

الوطن، :  الشاعر ببيتني البن باديس ليشكِّل صورة طريفة ألصوله القوميةويستعني
  : والدين، واللغة قائال

 س يف دمه األمزيغيغم باديس وابن  
 ضادا إهلية النربات  

وخطَّ وِشاما على جبهيت األطلسيه :  
 شعب اجلزائر مسلـم      و إىل الـعروبة ينتسب  

  2و قال مات فقد كذبمن قال حاد عن أصله      أ

إن األصول القومية تقررت من خالل هذا املقطع، فالوطن اجلزائر، والدين اإلسالم، 
واللغة هي العربية، وبالرغم من هذا التقرير مل نشعر جبفاف الصورة، وإمنا رأينا عبارة 

وهكذا كان منقوشة على جبهة الشاعر، تومئ إىل اعتزازه بقوميته ووطنيته إىل أبعد احلدود، 
جزءا متمما للصورة خادما هلا، وتلك ميزة من مميزات ) بيتا ابن باديس(القول املضمن 

  . التضمني الناجح وال ريب
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  : ويقول عثمان يف مقابلة خيالية بينه وبني شاعر الثورة مفدي زكرياء

  ملْت إليه فقبلين 
 بالشعشعان اإلهلي س عيينمث غم  

  أجهش شعرا 
املعاين الدقيقه وأوحى إيلَّ بسر :  

  شغلنا الورى ومألنا الدىن 
  بشعـر نرتله كالصـالة 
1تسابيحه من حنايا اجلزائر 

هذه األسطر الثالثة األخرية هي الالَّزمة اليت بين على تكرارها مفدي زكرياء ملحمته 
نها تكرس عاطفة واحدة معاين دقيقة، ولك -كما قال عثمان-، وفيها)إلياذة اجلزائر(الشهرية 

هي حب الوطن واهليام به، وقد أبلغنا عثمان هذه العاطفة بطريقة تصويرية تلميحية ضت 
على أسلوبه اخلاص من جهة، وعلى أسلوب مفدي من جهة أخرى، وبتضافر األسلوبني 

واحد يف  تشكَّلت صورة جمازية غاية يف اإلقناع والتأثري، فرباعة فنانني أبلغ من براعة فنان
  . كل األحوال

وهي قصيدة حرة يهديها عثمان إىل الشاعر والناقد  ،)ذأستا(ويف قصيدة بعنوان 
  : أدونيس، يضمن يف بداية املقطع الثاين منها أحد أسطر أدونيس فيقول

   ))نناضل كمن يقاتل الغبار  ((
  ولكننا سنظل نناضل 

  نور النهارِ  2حىت يضوئ
   1وتنجاب سحب الغبارِ
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إن السطر األول، وهو القول املضمن، عبارة عن صورة تشبيهية واضحة األطراف؛ 
املقاتل، والوجه حمذوف، : الكاف، واملشبه به: واألداة -مبا فيهم عثمان-الشعراء: املشبه

لكن املقاتل هنا ال يدرك بالعقل، وإمنا باخليال، إنه شخص ومهي يصارع الغبار، ومعلوم أن 
يضر اإلنسان ويشقيه، إذ يتسرب إىل أذنيه وفمه وعينيه فيجعله  -لى تفاهتهع -الغبار

كاألصم األبكم األعمى، ومن كانت هذه حاله ذاق األمرين من جمتمعه، وعاىن معاناة 
  . شديدة

وعثمان يف األسطر الثالثة املوالية، أراد تبيان املعاناة ذاا، إذ الشعراء اددون يف 
بلون من التقليديني بالنكران واجلحود، وحماولة إمخاد أصوام، وكأم يبتغون كل زمان يقا

صممهم، وبكْمهم وعماهم، إال أن إميان الشعراء برسالتهم اإلنسانية النبيلة جيعلهم يأملون 
  . دائما  يف غد حلو، رغم مرارة يومهم

تكابدها هذه الشرحية إن الصورة التشبيهية ألدونيس كشفت بإحيائها عن املعاناة اليت 
املثقفة، مث أتت أسطر عثمان الثالثة لتكرس الشعور ذاته مع فتح نافذة أمل عسى أن ترتاح 
تلك املعاناة، لكنها مل تستطع أن ترقى إىل فنية تشبيه أدونيس، واحلقيقة أن الشاعر اجليد ال 

ختيار األقوال املضمنة ليوظفها يضمن إال ليبِني عن مدى حتكمه يف زِمام شعره، وبراعته يف ا
كدعم ألسلوبه الشعري اخلاص، أما إحضارها لتسيطر على أسلوبه اخلاص وتطغى عليه فهو 

  . مطب ال حيسن السقوط فيه

وبقول جممل جند أن عثمان مل يكن ناجحا يف كل تضميناته، وال فاشال فيها مجلة، 
ر االنتباه إىل أن التضمني ليس حيلَة أسلوبية وإمنا متايل بني مقاربة الفشل والنجاح، وهلذا جيد

وال لعبة بيانية، وإمنا هو تقنية فنية عالية الشأن ال يلجأ إليها الشاعر إال بعد مران وممارسة 
ودربة، فهو يقرأ ويقرأ وحيفظ وحيفظ، وال ينقل إال خري مقروئه وخري حمفوظه، إنه ال يأخذ 

  . خذ من النحل إال عسلهمن الليمون إال شرابه، وال يأ
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: أما الطريقة الثانية لالستفادة من األدب يف التصوير الشعري عند عثمان فهي
وهذه الطريقة أكثر انتشارا بني الشعراء من سابقتها  -كما أشرنا سابقا- االستيحاء

، فاالستيحاء ال يعتمد النقل احلريف، وإمنا يعتمد استلهام فكرة جديدة من فكرة )التضمني(
  . ابقة، وتوليد معىن طريف من معىن معروفس

على النثر  - أيضا -ومل يعتمد عثمان يف استيحاء صوره على الشعر فقط بل عولَ
  . واملعلومات األدبية

  :فمن استيحاء الشعر ما أخذه من مطلع معلقة امرىء القيس

يى باللِّو زِلِ    بِِسقْطمنبِيبٍ وى حكْرذ نم كبفَا نلِقموولِ فَحخالد 1ن 

، وافتتحها خبطاب االثنني على شاكلة أدباء العربية )قفا نبك:( حيث عنونَ قصيدة له بـ
  : القدمـاء قائال

 صاحيب!     
  إذن .. هلما

  وقفا نبك مثل امرىء القيس 
  2واجلاهليني

لية اليت تعاين الزوال لكن الطَّلل الذي يستوقف ويبكي شاعرنا ليس آثار الديار اجلاه
اليت تعاين الزوال ) اجلزائر(والتقهقر املادي بفعل عاديات الزمن، وإمنا طلله هو بالده 

قدمية حديثة؛ قدمية من حيث  - هنا -والتراجع احلضاري رغم حداثة عمراا زمنيا، فالصورة
  . اللغة، وحديثة من حيث الداللة
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حي عثمان فكرة تكمن يف بيت من معلقة يستو - أيضا -وضمن حيز الشعر اجلاهلي
  : طرفة بن العبد، وهو قوله

دبإفراد البعري املُع 1إىل أن حتامتين العشرية كلُّها،      وأفردت 

إن طرفة بسبب اتباعه املفرط للملذات نبذه جمتمعه القبلي، ونفر منه، وقد عبر 
  : شاعرنا عن الوضع نفسه مكنيا عن نفسه بالفارس قائال

  حني مر ا 
  الفارس الذي نبذته القبيلة 

  تفيأ جدائلها املتأرجحة اهلفهافة 
   2وهز إليه جبذعها مث غنى

إن صورة الشاعر املنعزل عن جمتمعه جندها عند عثمان مطابقة ملا عند طرفة لوال أن 
شبيه التمثيلي بالبعري فاقه هذا األخري جبعلها مؤثِّرة يف املتقبل؛ تستوجب تعاطفه عن طريق الت

  ). البعري املعبد(األجرب 

ومل يقتصر عثمان يف استيحـائه على الشعر القدمي، بل استفـاد من الشعر احلديث 
  : وها هو ينسج أحد أبياته خماطبا مدينة باتنة - أيضا -

   3ها أنا جئتك صبا ظامئًا       أمحل الشمس وحبي والزهر

   :على منوال بيت نزار قباين

  4جئتك عاشقا       وعلى جبيين وردة وكتاب.. يا تونس اخلضراء
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إن صورة املتكلِّم يف كال البيتني واحدة؛ إا صورة الشاعر العاشق لتراب البالد املتيم 
  . بأرضها

يف االستيحاء إىل غاية مشارف الشعر املعاصر، فيبدي تأثُّره مبطولة شاعرنا ويرتقي 
  : عن ر النيل العظيم قائال) أنشودة املطر(كر السـياب الشاعر العراقي بدر شا

   النيل يف النهار 
  حتت ندى السحر .. أو

  والنيل يف الغروب 
 أو حتت سىن القمر  

  أيقونة 
   1من فضـة

به قول  عشالذي ي ه، وهو اإلحياء نفسالطمأنينةكون والسبحر يوحي منظر الس نإ
 :ابسيال

  حر ـساعة الس يلخنغابتا  عيناك
  2ينأى عنهما القمر راحشرفتان  أو

ب بقيت واضحة اته لصورة السيأن تبعي اللفظي الذي أحدثه عثمان إال التغيري ورغم
  . شعر السياب عموماو ،خصوصا) املطر أنشودة(جالله لقصيدة تقديره وإ عنتكشف 

مرتبة إعجابه ن هذا اإلعجاب مل يرق إىل ال أبشعر السياب إ ناعثمرغم إعجاب و
  : يبدو تأثره به يف أمور عدة أبرزها إذيب، لشابشعر ا

1( رة السوداوية للمجتمعظْالن.  
  .التعبري املتجدد عن عاطفة اخليبة واالنكسار )2
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   .امادي اجسدأن تكون  قبل اروحي ارمزباعتبارها ملرأة ا إجالل )3
   .ر لعناصر الطبيعةاملتكر توظيفال )4
  1.اوين قصائد الشايباالستفادة من بعض عن )5
 .بعض صورهاالستنارة ب )6

وإذا رجعنا إىل جمموعات عثمان وتثبتنا من قصائدها، مث قابلناها مبا عند الشايب 
باعتباره أسبق يف الوجود من شاعرنا استطعنا أن نكتشف بوضوح إىل أي مدى استفاد 

  . األول من عناوين الثاين، وإىل أي مدى استنار بصوره

إحدى ب ريما أخذه عثمان عن الشايب، وها هو يستن همأ دعاألخرية ت طةالنقهذه و
، حيث بينهايف إيراد التشبيهات املتتالية دون فاصل يذكر جسد تاليت ت، ودهعن التصويرطرق 
  :بامرأةاجلزائرية ل الثورة بعد أن مثَّ شاعرنا يقول

   2غاينعذبة أنت كافترار الضحايا      كاملراثي وكاحتراق األ

  : ويقول الشايب بلغته الرومانسية عن احلبيبة

   3عذبة أنت كالطفولة كاألحـ      ـالم كاللحن، كالصباح اجلديد
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هذا وقد استنار شاعرنا مبنهج تصويري آخر عند الشايب، وهو التركيز على عنصر 
لِّيه من زوايا واحد يف التصوير، حيث يحاطُ هذا العنصر املهم بكم من الصور اجلزئية  جت

. خمتلفة يف ذات الشاعر، فال خنرج بعد القراءة إال وحنن نعلَم قدر هذا العنصر يف نفسه
  :لنالحظ ما يقوله عثمان عن الثورة

  أنت حلم اجلياع أنت مىن القلب          املُعـنى وأنت بـر األمـان
  لطغيانأنت قنـديل حبــنا وهـوانا          يف ليايل اجلحـود و ا

  أنت عشـق وغـربة و رحـيل         وعبور إىل املـدى النـوراين
  أنت فيـض من  النبـوءات يأيت         أنت أرض يزهو ا صوجلاين 
  1أنت طقس امليـالد  أنت األماين         واألغاين وباقـة الرحيــان

ات يف هيكل صلو(لنقارن اآلن هذه األبيات مبا عند الشايب، حيث يقول يف قصيدته 
  :مصورا معشوقته) احلب

أنت..واٍء من الشباب، جــديداحليــاةُ، كل أوان      يف ر أنت ،  
أنت..ودـدسحرها املم آيات كاحلياةُ فيك ويف عيـ       ـني أنت ،  

ر و اخليال املـديددنيا من األناشيد واألحــ        ـالم والسح أنت  
  الشعر، والفـ       ـن وفوق النهى و فوق احلدودأنت فوق اخليال، و

  2أنت قُدسي، و معبدي، وصباحي       وربيعي، ونشويت، و خلـودي

عند معاينة املقطعني جند بينهما تطابقا يف منهج التصوير، حيث متَّ التركيز علي 
مبجموعة من الصور عن طريق لفِّه ) أنت(عنصر واحد تكرر يف صيغة ضمري رفع منفصل 

كل صورة جتلِّيه من جانب معني، وهذا الضمري يف احلقيقة يعود يف مقطع عثمان على الثورة 
بينما يف مقطع الشايب على احلبيبة، ولذلك اختلفت جتربة الشاعرين متاما، وهذا إن دلَّ على 

الشاعر اجليد يستفيد  شيء فإمنا يدلُّ على براعة شاعرنا يف االستفادة من زميله الشايب؛ إذ أنَّ
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من غريه روح الشعر ال شكله، وروح الشعر تتمثل أساسا يف الطريقة البارعة لتوالد األفكار 
ال حيكمها إال رابط السياق الفين، فال ... ونسجِ العواطف، أما الشكل من كلمات وقواف

  . وفقا للتجربة حيسن أبدا أخذها من الغري جاهزة بل يرجى إبداعها وابتكارها

ويظهر أن عثمان حريص كل احلرص على التمكنيِ لشعره؛ ولذلك مل يكتف 
  :من ذلك قوله عن اجلمال -أيضا - باستيحاء الشعر، بل استوحى النثر

  اجلمال نوع من السر الروحاين
  1ال تعانقه إال النفوس الطاهرة

: حيث تقول (Santiana) اناسنتيوقد سبِق عثمان إىل هذا الرأي من قبل املفكّرة 
  إن اجلمال على حنو ما نشعر به، أمر ال يقبل الوصف، فنحن ال نستطيع مطلقا أن نقرر ما "

يشري ) أمر ال يقبل الوصف: (وقول الكاتبة. 2"هو اجلميل أو ماذا عسى أن يكون معناه؟
  . متاما كما أشار عثمان -يف جوهره -بطريقة أو بأخرى إىل أن اجلمال سر روحاين

  : يقول شاعرنا) اجلمال(ويف املوضوع نفسه 

  إذا أردت أن ترى اجلمال احلقيقي 
  فانظر إليه بعني الروح 

   3ال بعني اجلسد 

وفكرة إمكانية إدراك اجلمال عن طريق رِقَّة الشعور، ورهافة الذوق دون اللجوء  
ي جون جاك روسو ضرورة  إىل حاسة البصر فكرة رومانسية صرح ا األديب الفرنس
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(J.J.Rousseau) ح"...: من قبل يف قوله ،جِدحيثما و نفْتىت العيون ولكن اجلمال ي
  . 1"املُغمضةُ

ونقصد ا األخبار  -أيضا - هذا وقد تعدى عثمان إىل استيحاء املعلومات األدبية
  . اليت تتعلق بالكتب األدبية

  : لنالحظ املقطع اآليت

  ! اقرأ.. اقرأ
  طوالع تتالمع     ها ال

  ها التوابع 
   2..ها الزوابع

البن شهيد ) التوابع والزوابع(إن السطرين الثالث والرابع يشريان بتتابعهما إىل رسالة 
وصف فيها بالد اجلن حيث يالقي توابع كبار الشعراء والكتاب يف اجلاهلية "األندلسي، وقد 

، فيعترفون له بأسبقيته 3"زة النظم واخلطابةواإلسالم، فيناظرهم وينافسهم وينال منهم إجا
األدبية، وهذا هو اهلدف نفسه الذي طمح عثمان إىل حتقيقه، ليجعل قارئه يقر بتميز شعره، 
ويسنِد إليه حقَّه من التقدير والتثمني، وحىت يصل إىل ذلك البد له من ثقافة نقدية على 

  . منوال ما كانت عند ابن شهيد

النهج  ذأتت رسالة الغفران أليب العالء املَعري لتأخ )التوابِع والزوابِع(ة وبعد رسال
يف شكل رحلة خيالية بني  4ذ فيها يعرض املعري بضاعته من الثقافة والنقديف الكتابة، إذاته 

لينسج عددا ) رحلة إىل الفردوس(اجلنة والنار، وقد استوحى هذه الفكرة شاعرنا يف قصيدته 
  : النعيم، ويصف هذه الرحلة بقولهمن صور 
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  يا رحلة ميمونة خفقــت           بقلوبنا للخلد  حتــملنا 
  يف عامل ال ينتهي أبـــدا           وحدائق اهول موعـدنا 
   1هي جنة الفردوس قد فُتحت          أَبواا فتدفقت مـــننا

ها رواية الكاتب السوداين كما استرعى انتباه عثمان عدد من الكتب احلديثة، من
، وال عجب يف أن يلتفت شاعرنا إىل هذا العمل )موسم اهلجرة إىل الشمال(الطَّيب صاحل 

بال نزاع صورة قوية من اإلبداع الفين، وقد توخى فيه "األديب رغم كونه نثرا ال شعرا؛ ألنه 
واقـع والرمز والتاريخ مذهبا جديدا يف الكتابة الروائية تزاوِج بني الالطيب صاحل 

وقد شجع شاعرنا الروائي على مواصلة التجديد يف الكتابة وممارسة الثقافة . 2"واألسطورة
  : رغم ما يعتري درا من مصاعب وأشواك قائال

يا الطَّيب كيو!  
 !يا صاحلُ

يا عنترةُ العبسي!  
  !  قُم.. هذا موسم اهلجرة

  ملمتد قُم اجر عبر هذا األزرق ا
   3حىت تدي حنو الشمالْ

نالحظ أن املقطع إىل جانب ذكْر الطَّيب الصـاحل يذكر علما آخـر شهريا هو 
. عنترة بن شداد، وذكْر األعالم يعد الطريقة الثالثة لعثمان يف االستفادة من األدب العريب

احملدثني، وتباينوا من حيث وقد تنوع أعالمه وتباينوا من حيث الزمن؛ فنجد منهم القدماء و
  . االختصاص؛ فنجد منهم الشعراء والناثرين
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  يبين األدباَء األعالم املستدعني أثناء التصوير الفين يف شعر عثمان) 6(جدول 

ونظرة شاملة إىل جمموعات شاعرنا تستوقفنا عند الشخصيات اليت استدعاها يف 
  : شعره أثناء تصويره الفين، حيث ميكن إمجاهلا يف اجلدول اآليت

 األعالم املُسـتدعونَ 1اموعات الشعرية الترتيب
 .عروة/ عنترة الكتابة بالنار )1(

 أجبديات )2(

/ ليلى العامرية/ أمل دنقل/ السـياب/ الشايب
/ تأبط شرا/ شهرزاد/ والَّدة/ رابعة العدوية

/ شيماء/ املعري/ املتنبي/ احلُـطَيئة/ الشنفرى
 .مهيار الديلمي

 .تأبط شرا/ الشنفرى براءة )3(
 .مفدي زكرياء /ابن باديس غرداية )4(
 .تأبط شرا منش وهديل )5(
 .عنترة/ الطَّـيب صاحل زجنبيل )6(
 .عنترة كتاب اإلشارات )7(
 .اجلاحظ/ امرؤ القيس املتغايب )8(

        

كل منهما ورد ثالث  )أبط شرات(و ،)عنترة(إن مالحظة اجلدول دينا إىل أن 
 درمرات، و و)تني، ويعود هذا التكرار إىل أمهية هؤالء األعالم عند عثمان، م) نفرىالشر

شجاعة الفقراء رغم فقرهم، وإقدامهم على املوت من أجل ) عنترة(فقد صور بشخصية 
  : ، ال من أجل لقمة البطون، فقال)احلرية(لقمة األرواح 

2زالوعنترة خيوض بنا املنايا        ويضرم يف العبيد لظى الن   
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إن عنترة يف هذا السياق مل يعد شخصا مرتبطًا بزمان ومكان، بل أصبح قيمة تتكرر 
عرب األجيال، حىت يف عصرنا هذا، فشجاعته قيمة ال تمحى من األذهان يعرفها البعيد 
والقريب؛ ولذلك ميكن القول إن الشاعر يف بيته هذا مل يشحن علَمه مبعاين جديدة، وإمنا 

  . عرِف عنهاكتفى مبا 

واتخذ شاعرنا من عنترة يف مواطن أخرى من شعره رمزا للنخوة العربية اليت قامت 
  : يقول يف هذا املعىن. يف أيام اجلاهلية، وأوشكنا على فقداا يف عصرنا احلايل

  بعثَ عنترة العبسي  : قيل
  وآىل على نفسه أن يعيد جمد العرب 

  لكنه نِسي رأسه 
     1!رمال اجلاهلية يتدحرج يف

قيمة معروفة لدى عامة عنترة وإذا كان عثمان يف البيت السابق صور بشخصية 
املثقفني وهي الشجاعة، فإنه يف هذا املقطع مثَّلَ به النخوة واإلباء العربيني، وهو معىن وإن مل 

  : يف قوله) يننزار قبا(يكن معروفا لدى اجلمهور من القراء فإنه قد سبِق إليه من طرف 

  .. مازلنا منذ القرن السابعِ
  خارج خارطة األشياْء
سيبةَ العرتنع نترقَّب ..  

  ..جييُء على فَرسٍ بيضاْء
  ليفرج عنا كُربتنا 

  2..ويرد طوابري األعداْء

يب حوار مع عر(وال يستبعد أن يكون عثمان قد مسع أو قرأ هذا املقطع من قصيدة 
جلت بصوت نزار ذاته ؛ ألن هذه القصيدة بالذات نشرت عدة مرات، وس)أضاع فَرسه
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على أشرطة مسعية مرات عديدة، حىت وصلت إىل أبسط املتلقني فكيف ال تصل إىل شاعر يف 
  .مقام عثمان؟

: ومن الالفت لالنتباه يف جمال ذكْرِ األعالم استحضار الشاعر ألشخاص الصعاليك
ذا األخري فكرة مفادها أن الفقر ال الش رد، فقد صوروة بن الورا، وعط شرنفرى، وتأب

  : يقْعد بالشخص اجلاد عن صنعِ البطولة واد ولو مبفرده، حيث يقول

   1وعروة يوقظ الفقراء فينا      ويشحذ للصعاليك العوايل

اجحة اعتزازه بشعره، واقتناعه مبا يكتب، فهو ن تأبط شرا يف صورة جِدومثَّلَ بالعلَمِ 
مستعد للرحيل عن أبناء عصره، ولكنه سيأخذ معه قصائده، إذ هي معينه الباقي، وزاده 

  :الذي ال يستغين عنه، وها هو يصوغ ذلك بإجياز

  هو ذا يتأبط شر قصائده العصماء 
   2..ويرحتلُ

 ىل التلمـيح  أوال؛ فهو مل يذكرولعل سبب جناح الشاعر يف صورته هذه يعود إ
، واملفعول )يتأبط(الفعل املضارع : علَما، بل أورده يف تركيب يتكون منتأبط شرا بصفته 

، وثاين سبب يف جودة الصورة إشعاعها بعاطفة الشفقة، فمنظر الشاعر وهو يهجر )شر(به 
نه يفْتقد املؤونة والزاد إال ما كان أسفل قومه مبفرده ال خلٌّ وال صديق وال مودع، بل إ

شر جيلب  -يف نظر الناس -طابقه من وريقات عليها حبر قصائده، وأي قصائد؟، إا
املصائب وال يدفع النوائب، وال شك أن هذا املشهد املتخيل يثري فينا نوعا من العطف على 

  . الشاعر واإلشفاق حلاله

نفرى فقد صوللجمود والتقليد يف الشعر، وسعيه احلثيث إىل أما الش هفْعر به د
التجديد والتميز والتفرد، شأنه يف ذلك شأن الشنفرى احلقيقي الذي كان ضمن القبيلة مث 
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انعزل عنها، كذلك عثمان بدأ الكتابة الشـعرية ضمن مجمعِ الشـعر العمودي، مث حاول 
يقول يف هذا الشأن خماطبا روح شعره اليت . ىل رحاب خاصة بهاالنعزال عنه إ -فيما بعد -

  : جسدها يف شكل طفل

  يا طفلي الرافض املتمرد .. أيها الطفل
 أيها األشعث األغرب املتشرد  

  ... لست مين إذن
 1لست مين إذا مل ختوض مع الشنفرى وتأبط شرا

فتأيت صوره مكثَّفة، ال يكاد هذا وأحيانا جيمع الشاعر بني األعالم، ويرصها رصا 
  :القارئ يتشرب إحياء علَمٍ حىت يصدم بعلم آخر، يقول عند حشده ألعالم حمدثني

  !  عثمانُ! دنقلُ! سياب! شايب.. آه
يا أنتم !يا طيور السماوات كلكم  !  
   2!كل البقيه.. والبقية

يشتركون يف التغريد بالشعر،  -اعرمبا فيهم الش - يظهر من املقطع أن األعالم األربعة
وحتمل األذى يف سبيل ذلك، فكلُّهم كابدوا الفقر واملرض، مما يدلُّ على أن األعالم ذُكروا 
اختيارا وانتقاًء ال جزافا واعتباطا، واالختيار واالنتقاء ينمان عن إملام عثمان بسرية هؤالء 

  . نيا مع جتربة الفقر واملرض اليت حيياهااألعالم، كما يشريان إىل تفاعله وجدا

وإذا كان شاعرنا من حني إىل آخر حيشد أعالما حمدثني، فإنه يف أحيان أخرى حيشد 
  : أعالما قدامى، مثل قوله

  صعاليك
  هذا تأبط شرا يروع القبائل 

  والشنفرى ينتضي قوسه 
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  .. ويصب سهاما
  وهذا احلُطيئة يهجو احلطيئة 

  .. يطاعن خيال وليال واملتنيب 
  وهذا املعري يغور يف العتمات 

  1بعينني وهاجتني

تأبط شرا، مث الشنفرى، : بعد فحص املقطع جند أن أعالمه مرتبون ترتيبا زمنيا دقيقا
ر، وإنما مث احلُطيئة، مث املتنبي، مث املعري، وهذا الترتيب الزمين املنطقي، مل يلْحق ضررا بالصو

الذي ضرها حتديد سمة لكل علَمٍ حبيث ال ينصرف الذهن إىل غريها، وعلى هذا ستكون 
النتيجة هي مجود الصور أو إشاريتها اليت جتعلها غري قادرة على أن تشع يف أكثر من اجتاه "

ى القبائل، فقد ألفنا إغارة تأبط شرا عل ،2"أو ختلق استجابة وجدانية نشطة لدى أي قارئ
واعتناء الشنفرى بقوسه، وهجاء احلُطيئة لنفسه، وافتخار املتنيب باخليل واللَّيل، وانطماس 
بصر املعري وتوهج بصريته، و إن قارئ الشعر اليوم ال يريد من الصورة أن تعلِّمه بقدر ما 

  . يريد منها أن تبعث فيه زمخا من األفكار والعواطف

كان رافدا واضح الظُّهور يف شعر  -مبفهومه الواسع -األدب وهكذا نصل إىل أن
عثمان، أحسن توظيفه يف مواطن كثرية؛ وتنوعت الصور املستقاة منه بني اجليد املُمتع 

مزية فنية تدلُّ على قدرة  - قلَّ أو كثُر - ، ووجود الصور اجليدة الناجحةواحلسن املُرضي
من األدب قدميه وحديثه، عربيه وأجنبيه، وبالفعل أبانَ عن  شاعرنا على إتقان االستفادة

شيء من تلك القدرة، وأثبت تنوع ثقافته وثرائها، وهو أمر حمبوب ومطلوب يغذِّي  
يف ثقافته بأديب أكثر من  -وأي شاعر آخر - الشاعرية وينميها، وال مانع أن يتأثَّر شاعرنا

ري مباشرة، مثل ذلك التالقي الذي حدث بينه وبني الشايب، غريه سواء بطريقة مباشرة أو غ
فرغم حماولة شاعرنا جتاوز هذا األخري إيقاعا وتصويرا، إال أننا نلمح نفَسه احلزين ينفخ يف 
صوره من حني إىل آخر، وال ضري يف هذا؛ فاإلنسان كائن اجتماعي يؤثِّر ويتأثَّر أدرك نقاط 

  .ال ينفي وجودها  -يف كل األحوال -يدركها فذلك التأثُّر والتأثري أو مل
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  :األساطري واخلرافات - 4

. 1"قصة خرافية، صاغها اإلنسان األول حسبما أوحاه له خياله الضعيف"األسطورة 
؛ إذ أن الطابع القصصي اخلُرايف: لقد حدد هذا التعريف مميزات األسطورة عموما، وأوهلا

تدعة ال واقعية أو على األقل حمرفة لوقائع، تضع هلا عقدا لتثري األسطورة تسرد حوادث مب
؛ حيث تعد قدمها وجتذُّرها يف تاريخ الثقافة اإلنسانية العاملية: انتباه اجلمهور، وثاين مميزاا

األسطورة من أقدم اإلبداعات الفنية لإلنسان؛ بسبب ميله الفطري إىل القص واحلكاية، 
لة البسيطة: اوثالث مميزالة املنتجة لألسطورة ال اعتمادها على املُخيلكن بساطة املخي ،

تعين ضمورها وضيق أجوائها، وإمنا تعين سهولتها فقط؛ بسبب عدم ارتكازها على التحليل 
  .العميق للمواقف واألحداث، والكشف الدقيق للنفسيات والطبائع

باألساطري واخلرافات، ووظَّفها يف  -كباقي الشعراء املعاصرين- وقد اهتم عثمان
شعره حيث جعلها معينا لعدد من صوره للوصول إىل إمتاع وإفادة أكرب عدد من املتلقِّني؛ 

يغادر عامل الفرد ليصل إىل األرضية املشتركة للبشر "ألن الشاعر يف استخدامه لألسطورة 
  . 2"خصي فرديمجيعا، فليس ثَم سوى العامل بكل بساطته وجترده من كل طابع ش

ليست ممتلكات فردية ] أي األسطورية[الصور امليثولوجية "وهلذا ميكن التسليم بأن 
وإن كانت تنبعث من خالل الفرد ولكنها تستحوذ على البشر أكثر من كوم يستحوذون 

فاألسطورة متكِّن الشاعر من الوصول إىل قلوب قرائه عن طريق حتريك اجلانب ، 3"عليها
  . الفطري املستتر يف ذوام اإلنساين

وإذا كان عثمان مل ينظِّر لألسطورة فإنه استخدم هذا اللفظ يف شعره مرات عديدة، 
  : املرأة -ويف سياقات متنوعة، من ذلك قوله وهو يتحدث عن الوطن
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  سادرةً 
  ساهيةً 

  متلبسةً بالرموز 
 1..واألساطري

ر عن طريق اإلجياز البالغي عن ما وقع تعب) األساطري(جند يف هذه األسطر أن كلمة 
يف اجلزائر من أحداث رهيبة، وثورات عجيبة، وما أجنبته هذه األرض من أبطال وعباقرة، 

وبالغة هذه املفردة نبعت من إتقان استعماهلا يف ... وما شـيد عليها من مشاريع ومنشآت
بري، فباتت كلمة مملوءة مشحونة هذا السياق؛ إذ مكَّنها من اإلحياء والتكثيف إىل حد ك

  . بالدالالت اليت ال حصر هلا

  : ويف قوله

  عارف
  .. لكنه يتغاىب

   2أسطورة يف ثيابِ؟.. من رأى

، وهي تصور عددا ال متناه من 3)أسطورة يف ثياب(يرمز الشاعر لنفسه بعبارة 
اء ال يستطيعها اآلخرون، طبائعه الشخصية تلتقي كلها عند التفرد والتميز والقدرة على أشي

، )من(والذي سهل للعبارة السابقة محل هذه الوظيفة املعنوية هو سياق االستفهام باألداة 
غرضه البالغي التعجب، أي التعجب من نفسية عثمان؛ فهي يف باطنها أسطورة حيث إن 

  . مدهشة  ويف ظاهرها عادية تتقمص جسدا عليه ثياب كباقي الناس
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  يا ملحمة اهللا.. يا شعاع الطني
  ويا أسطورةً يف السرمد املظلم 

  !تبقى تتألألْ 
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        يكني عنها بامرأة امسها) وهران(يريد شاعرنا تصوير مجال واء مدينة وعندما 
  : وقعت عليها عينه ذه املدينة فيقول) خبتة(

  وتتربج يف حياء 
  مبهمة .. مهيبة

   1!كأمنا هي إهلة أسطورية

ن ، وطرفاها متباينا)أنَّ( إن السطر الثالث عبارة عن صورة تشبيهية أداا واضحة هي
، إال أن حذف وجه الشبه من جهة، وطبيعة )إهلة أسطورية(، واملشبه به ) األنثى(مها املشبه 

املشبه به غري احملددة من جهة ثانية جعال الصورة مطلقة مفتوحة تدعو القارئ إىل ختيل ما 
ها الرمز دون قيد أو شرط، وله أن يسحب علي - شاء أن يتخيل من حسن ومجال هذه املرأة

كل ما يستعذبه ويستطيبه من النساء، عندئذ يشعر املتلقي وكأنه هو املقصود باخلطاب، 
وقدرة الشاعر على حتريك مشاعر القراء ذه الطريقة رغم خصوصية جتربة القصيدة عالمة 

  .من عالمات املوهبة الشعرية الفذَّة

يكاد خيرج من قصيدة يف الرمز عادة مألوفة يف شعر عثمان، فال  -وولوج عامل املرأة
ترتدي على ) غرداية(هذا العامل حىت يدخل يف أخرى شبيهة ا، وها هي املدينة الصحراوية 

  : يده حلَّةَ املرأة لتكتسب صفات العذرية واألنوثة

  هابطٌ ظلَّ واديك أمشي على سعف ناعم 
 واملزامري تسكب نرياا الداميات
.............................  

  مشت عانقتها األساطري إن 
 والتف من حوهلا الطري واحليوان
.............................  

  قيل أسطورةٌ تستفيق 
 2والزيزفونْ.. فريتعش التني
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صورة جزئية توحي بإعجاب الشاعر مبدينة ) أمشي على سعف ناعم(إن عبارة 
والسعف كان ناعما رغم غرداية، وارتياحه فيها؛ فاملشي كان بأقدام ثابتة رغم الرمال، 

  . يبوسته يف األصل

بلغت من احلسن  -يف نظر الشاعر - توحي بأن غرداية) عانقتها األساطري(والصورة 
مبلغا جعلها مصدرا إلثارة األساطري واحلكايات واألعاجيب، ويف هذا ما يشري إىل شهرة 

لتتحول املدينة من ) ستفيققيل أسطورة ت(املدينة وعراقتها، بعد هذا تأيت الصورة االستعارية 
باعثة لألساطري إىل أسطورة يف حد ذاا، ولذلك يبدو أن الشاعر كان حيرك صوره عرب 
مسار نفسي متصاعد؛ يبدأ باإلعجاب باملدينة، مث ميتد إىل التباسها باألساطري، وبعدها يصعد 

  :حىتَ حتَولها إىل أسطورة، واملخطط اآليت يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعجاب
  بغرداية

حب لغرداية 
  املثرية لألساطري

  عشق متزايد 
  األسطورة -لغرداية

  تصاعد اخليط النفسي

احملـور 
  اللغوي

احملـور 
  العاطفي

  )3(الصورة 
  )قيل أسطورة تستفيق(

  )2(الصورة 
  )عانقتها األساطري(

  )1(الصورة 
  )أمشي على سعف ناعم(

  انفعال 
)2(  

  انفعال 
)1(  

  انفعال 
)3(  



  

  

 

ال خيفى من الرسم التوضيحي ذلك التالحم بني اللُّغة والعاطفة؛ إذ أن الكلمات 
املشكِّلة للصور حتتضن املشاعر احتضانا، فتثري يف املتلقي انفعاالت متنوعة يف حلظة التقبل 

وتلك مزِيةٌ فنية للصور اليت تستعني  ذاا، وقد تتجدد تلك االنفعاالت بتجدد القراءة،
باألساطري، أو حىت تستعمل لغة مشاة للغتها؛ تتخطَّى حدود العقل واملنطق لتدخل عالَم 
العواطف من بابه الرحب، فال معىن للُغة التصوير يف الشعر إن مل حترك الوجدان وتلعب 

منها، وأجدر بالتقدير باألحاسيس، وإال لكانت لغة اخلطاب العادي أجدى وأنفع 
  .واالهتـمام

يف سياقات تعطي صورا ) أسطورة(وإذا كان عثمان يف كل ما سبق يستعمل لفظة 
موحية متنوعة تشترك مجيعها يف معىن األمر العجيب املثري، فإنه قد يرتل يف أحيان قليلة إىل 

  :)الشالل(من قصيدة صور بالغية تقليدية حمدودة الداللة كاالستعارتني املكنيتني يف قوله 

  تتدفَّق
 1املدائح واألساطري

تتدفَّق (، واالستعارة الثانية هي ) تتدفَّق املدائح(على تقدير أن االستعارة األوىل هي 
، وهو حكم عادي إذا أُسنِد إىل )التدفُّق(، ومها صورتان بالغيتان اعتمدتا حكْم )األساطري

بانة عن االندهاش من عظمة اخلَلْق يف هذا املظهر الطبيعي، الشالَّالت، كما أما اكتفتا باإل
وذلك شعور بسيط قريب ينتاب كلَّ من توقَّف أمام شالل يراه بالعني اردة ال بعني 

  . القلب
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استعماال بالغيا كالسيكيا ال تعد ) أسطورة(وهذه العثرة للشاعر يف استعمال لفظة 
بعثرته يف استعماهلا استعماال خطابيا تقريريا يف سياق أشبه ما هـنةً كبرية إذا ما قورنت 

  : يكون باألناشيد الوطنية اليت يتعلَّمها تالميذ املدارس

 يا رصاص احلق أمطر  
 يف الذرى أو يف الوهاد  

وِ للدنيا أساطري اجلهادارو  
  1يف بالدي

األخري ال يصور وال ، مما جعل هذا )أساطري(مضافا إىل لفظ ) اجلهاد(لقد ورد لفظ 
يرمز، وبالتايل كان كاحلجرة الصماء يف بناء خطايب محاسي رصفَه الشاعر رصفًا، ونظمه 
نظما، وكل شعر تعلو فيه النربة اخلطابية العقالنية أو التقريرية اجلافة يكون أميل إىل النثر منه 

  .إىل الشعر

استثمار ة لغوية، سعى عثمان إىل بصفتها مفرد) األساطري(وباإلضافة إىل استعمال 
ومتابعة هذا االستثمار املعنوي يف جمموعاته  .مضامني بعضها باعتبارها قصصا خرافية

الشعرية ضمن إطار التصوير حيدد لنا األساطري اليت وظَّفها بشكل واضح يف هذا اإلطار، 
  . إليها، وعدد مرات ورودهاوميكن إمجاهلا يف اجلدول املوايل، مع إبراز الشعوب اليت تنتمي 

 عدد مرات وروده انتماؤه املوضوع األسطوري الترتيب
 )7(سبع مرات  عريب أسطورة السندباد 1
 )3(ثالث مرات  روماين اإلهلة فينوس 2
  )2(مرتان   فينيقي  اإلله أدونيس  3
  )2(مرتان   بابلي  اإلله متُّوز  4
  )2(مرتان  عريب وادي عبقر 5
  )2(مرتان  يوناين أسطورة سيزيف 6
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  حيدد املواضيع األسطورية البارزة يف تصوير عثمان) 7(جدول 

 )1(مرة واحدة  يوناين البطل آخيليوس 7

 )1(مرة واحدة  يوناين اإلله بروميثيوس 8
 )1(مرة واحدة  عريب أسطورة الغول 9

  

تردد موضوع السندباد يف شعر عثمان : إن الالَّفت للنظر يف اجلدول أمران، أوهلما
ويبدو أن قصة السندباد البحري قد استهوت العديد "ة، أكثر من باقي املوضوعات األسطوري

، وما هذا 1"إذ وردت يف أشعارهم بكثرة الفتة للنظر] اجلزائريني املعاصرين[الشعراء ...  من
إال مواكبة لتطور الشعر العريب املعاصر باملشرق؛ فقد بادر السـياب، والبيايت، وعبد الصبور 

األسطوري يف أشعارهم منذ اخلمسينيات وحلق م الشعراء اجلزائريون  إىل استخدام النسق
  . 2الشباب بداية من السبعينيات

 ة بني العريبع املواضيع األسطوريأما األمر الثَّاين الالَّفت لالنتباه يف اجلدول فهو تنو
نساين العالَمي، وسعيه واألجنيب، ويف هذا دليل على حماولة عثمان االنفتاح على التراث اإل

  . ملواكبة القفزات الشعرية اجلديدة العربية والغربية

، 3بطل البحار األسطوري يف كتاب ألف ليلة وليلة - كما هو متداول-والسندباد
يتحدى العقبات ويذَلِّل الصعاب، وخيترق احمليطات، ويلج أماكن حمضورة، ورغم ما يعترض 

وخماوف كانت رحالته تكلَّل بالنجاح فريجع حممال بأنفس األصداف،  سبيله من ملمات
  . وأغلى اجلواهر، وأمثن الآللئ

ويظهر أن عثمان أخذ من شخصية السندباد جانبني هامني؛ األول هو حتدي املخاطر 
يف  والعراقيل، والثاين هو كثرة الترحال للبحث عما هو مجيل وقيم؛ فكما أن عثمان يعيش

جمتمع الكلمة األوىل فيه للمادة كان لزاما عليه مواجهة هذه الكثافة املادية بتحدي صعوباا 
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يسعى دائما إىل حتقيق عالَم أفضل تسوده الروحانية  - بطبيعته -وتمهِيد عقباا؛ ألن الشاعر
البحار إلحضار األصداف الثَّمينة  والـمثُلِ العليا، وكما أن السندباد يرحتل كل مرة يف عالَم

  .يرحتل عثمان كل مرة يف عالَم اخليال إلحضار القصائد اجلميلة

ومن مثَّة وجد عثمان أن شخصية السندباد تشاركه بعض مهومه، وأبرزها الثورة 
على ما هو كائن، فأسقطها على نفسه بطريقة تصويرية، مرة عن طريق الصورة التشبيهية، 

  :لنتأمل قوله وهو خياطب ذاته. ن طريق الصورة الرامزةومرة ع

  خلِّه يلبس موج البحر والريح قناع  .1
 خله يطوي املسافات  .2
 وميضي يف مداها  .3
 إنه كالسندباد  .4
  1يعشق البحر ويغويه الضياع .5

، املشبه فيه هو الشاعر، 2إن تضافر السطر الرابع مع اخلامس يشكِّل تشبيها مفصال
ندباد، واألداة الكاف، والوجه عشق اهول واالنصياع للضياع، وهذا التشبيه واملشبه به الس

املفصل مل يطابق بني الشاعر والسندباد، وإمنا جعلهما شخصيتان منفصلتان جيمع بينهما 
وجه واحد للشبه، ووجود األداة والوجه كانا حائلني دون إشعاع الصورة التشبيهية مبعاين 

  : يف سياق آخر حياول االرتقاء فنيا عند التصوير بالسندباد قائال ، إال أن الشاعر3أخرى

  خيُوض احمليطات كالسندباد  .1
 سفائنه املوغالت يدامهها املوج  .2

                                     
  .27:، صأعراس امللح: عثمان لوصيف 1
  . "هو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ما يدل عليه"التشبيه املفصل   2

  . 152:، صعلم البيان بني النظريات واألصول: الديزيره سق: أنظر
 :   تشبيه مفصل آخر جنده يف قول عثمان هذا احلكم النقدي ينطبق على 3

  مثل السندباد .. كان
 جيرح اليم  

 وجيتاح السواد  
  .41- 40:، صزجنبيل: عثمان لوصيف: أنظر



  

 لكنه يتقاذف حنو ااهيل   .3
 جيترح الليل .4
  1يفتتح املغلقات .5

، واألداة، ؛ نظرا لوجود املشبه، واملشبه به2إن السطر األول ميثِّل تشبيها مرسالً
وحذْف الوجه، وهذا ما جعل الصورة التشبيهية تقبل تقديرات عدة لوجه الشبه حسب 
ثقافة القارئ وعلمه بشخصية السندباد، فقد يكون مواجهة املكاره، وقد يكون القوة 

ترب هذه وبالتايل تع... والبأس، وقد يكون الشجاعة واإلقدام، وقد يكون البحث عن الثَّمني
  .  الصورة أكثر انفتاحا من سابقتها

لكن عثمان ال يقنع ذا، بل يتقدم يف التصـوير بالسندباد أكثر مما سبق فيقول 
  : عـن بالده

  وأنا املزروع يف مساوات عينيك .1
 أنا السندباد املوشوم .2
  3بأجماد املغامرة .3

والوجه فيه حمذوفان، ويف حذفهما  ؛ ألن األداة4إن السطر الثاين عبارة عن تشبيه بليغ
فائدة بالغية مفادها إيهام املتلقِّي بأنَّ الشاعر والسندباد شخصية واحدة ال فارق بينهما، 
ومن مثَّة ميكنه أن يسقط كلَّ معارفه حول السندباد على شخصية عثمان، وكلَّما اتسعت 

  . متاعا وتأثريا يف النفسهذه املعارف كلَّما كانت الصورة التشبيهية أكثر إ
                                     

   .47:، صأجبديات=       =   :       1
  ".هو ما ذكرت فيه أداته"التشبيه املرسل  2

  .154:، صعلم البيان بني النظريات واألصول: ديزيره سقال: أنظر

  . 76:، صولعينيك هذا الفيض: عثمان لوصيف 3
هو ماذُكر فيه الطرفان فقط وحذف منه الوجه واألداة وسبب تسميته بذلك أن حذف الوجه واألداة "التشبيه البليغ 4 

  . "وعدم تفاضلهما فيعلو املشبه إىل مستوى املشبه به وهذه هي املبالغة يف قوة التشبيه يوهم باتحاد الطرفني
  .37:، صامليسر يف البالغة العربية: ابن عبد اهللا شعيب: أنظر

  



  

وتزيد حدةُ الـتصوير بالسندباد عندما يلبس شاعرنا الصفات املشهورة عن هذا 
  :الرجل األسطوري وجيعلها ملْكا خالصا له، يدخل به عالَمه الصويفُّ قائال عن ذاته الشاعرة

  

 أمنح الكون آياته .1
 وغواياته  .2
 1سندباد األعايل أنا .3

؛ حيث حتول املشبه وهو الشاعر إىل 2لثالث عبارة عن تشبيه مقلوبإن السطر ا
مشبه به وهو السندباد، وهذا القلب جيعل صفات املغامرة، والتجوال، والتحدي، 

  . ألصق بذات الشاعر منها بالسندباد، وهي مبالغة فنية محبـبةٌ يف الشعر... والبحث

، 3املفصل، واملرسل، والبليغ، واملقلوب: سالفةوبالرغم من فاعلية كل التشبيهات ال
فإن ذات الشاعر مل متتزج بذات السندباد امتزاجا تاما، وال يكون ذلك إال يف حالة وجود 
الصورة الرامزة، ولتبين هذا األمر ننظر يف قول عثمان وهو يبدي استعداده للتضحية من 

  : أجل بالده

  يف الظلمات،  .1
 ويف التيه،  .2
 املوج صورة السندباد  أحفر يف .3
  4!!حاضنا هذه الفحمة اللؤلؤة .4

                                     
  .14:، صقالت الوردة: عثمان لوصيف 1
  ".أظهرهو جعل املشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأمت و"التشبيه املقلوب  2

  .51:، صامليسر يف البالغة العربية: ابن عبد اهللا شعيب: أنظر
  ).املنعكس(، أو)املعكوس(التشبيه املقلوب يسمى أيضا  3

  .155:، صعلم البيان بني النظريات واألصول: ديزيره سقال: أنظر
  .6:، صاللؤلؤة: عثمان لوصيف 4



  

إن السطر الرابع صورة رامزة، ومرموزها هو الشاعر ذاته، أي أن السندباد هو 
عثمان وال فرق بينهما، إذ من حيفر أسطورة السندباد غري السندباد ذاته؟، ولكن الشاعر 

السندباد وال ريب، وهكذا حقَّق الرمز مزجا  ينسب حكم احلفر إىل ذاته، ومن مثَّة كان هو
  .عجيبا بني الذاتني حىت يستحيل معه ذكر الشاعر والسندباد منفصلني يف سياق لغوي واحد

فتنةَ املرأة  1وإىل جانب التصوير بالسندباد صور عثمان باإلهلة الرومانية فينوس
  : اجلميلة املثرية للدهشة واالنبهار

  مجيله.. غادة أخرى
تلهو تارة .. من بنات اجلن  

  أو تتغاوى 
قيل بلقيس جتلَّت  
2قيل فينوس حتلَّت   

  : كما رمز ذه اإلهلة للوطن األم اجلزائر، املنهوكة قواها، املتردية أحواهلا

  !يا فينوس هذا العاشق املتطرف
  ال ترمحني القلب؟ .. حىت مىت

  !عودي
 سيالقد واكشفي عن وجهك  

  3!ال ختتفي. .ال

وزاد على ذلك أنْ رمز ا حلب الوطن، احلب الذي يتوقَّد يف صدره حينا بعد حني 
  :فيتساءل قائال

                                     
  ."أفروديت اليونان، وعشتروت الفينيقيني هي. إهلة احلب واجلمال عند الرومان): Vénus("فينوس  1

  . 428:، ص2، القسماملنجد يف اللغة واألعالم: أنظر
  . 87-86:، صاملتغايب: عثمان لوصيف 2
  .43:، صأجبديات: =      =       3



  

حبر بدائي من أي  
طلعت علي  

   1كما طَلَعت فينوس على اليونان القدمية

فقد كان عثمان يستمد منه ، 2إله اخلصب عند الفنيقيني) أدونيس(وفيما خيص 
أن تنقل  - عند شاعرنا - التفاؤل واألمل بعد االنكسار والتعثر، فال صورة تستطيععنصر 

إحلاحه على االستمرار يف السري بعد التعثر، والقيام بعد السقوط إال حكاية أدونيس الذي 
  :  قائال) أستاذ(يستنجد به يف آخر مقطع من قصيدته 

  ..أناديك
  !إله اخلصوبة والبعث! أنت

  !سيا أدوني.. يا
  !يا فينيق: أناديك.. آه

  3قم من رماد ك

؛ حيث جسد به 4ولكن عند البابليني -أيضا -إله اخلصب) متُّوز(وقريبا من هذا جند 
شاعرنا انبعاث احلياة بعد الركود، وجتدد النشاط بعد السبات العميق، وتفتح النفس للغد 

  :تزوز قائالبعد انقباضها باألمس، وها هو يستبشر ويفرح مبدينة 

  تزي وزو 
  متوز يغني ... متُّوز صحا

  ويغني التوت املتوهج 
والقز ...القز  

                                     
  . 83:، صولعينيك هذا الفيض:  =      =      1
  

   . 180:، ص2، القسماملنجد يف اللغة واألعالم  2

   . 55:، صأجبديات: صيفعثمان لو3 
  .180:، ص2، القسماملنجد يف اللغة واألعالم 4



  

من قراءة املقطع ميكن أن نتساءل عن ذلك التعاقب بني مدينة تزي وزو واإلله متُّوز 
وي، يف السطرين األولني دون رابط لغوي بينهما، واحلقيقة أن الرابط بينهما نفسي معن

مرتبط بأهل بابل، وهذه املدينة يف ذات شاعرنا مساوية لتزي وزو حبكم  -أصال - فتموز
اشتهرت مدينة بابل اليت "اجتماعهما يف مجال الطبيعة، ووفرة املياه، وخضرة األرض؛ فقد 

 كانت تقع على أحد فروع الفرات حبدائقها املعلقة اليت اعتبِرت إحدى عجائب العامل
، وعليه 1"القدمي، كما اشتهرت حبياة البذخ والرفاهية حىت رويت عنها القصص واألساطري

 -قدميا -كان عثمان يربط بني اإلله متُّوز واملدينة تزي وزو برباط نفسي كما كان هذا اإلله
  .يرتبط ببابل عرب رباط عقدي ديين

العرب تزعم بأنه موطن  وهو واد بشبه اجلزيرة العربية كانت 2)عبقر(أما أسطورة 
للجن، فقد اختذه عثمان وسيلة لتصوير غُربته وتفرده تارة، وتصوير غربة بالده وتفردها تارة 

  : أخرى، فعن نفسه يقول

له من رؤاه فضاء وأجنحة ... عبقري  
  من قصائده سدة وعريش 

3ومن نفسه مملكه  

  : وعن بالده يقـول

  !يا قدسةَ الشعراء.. آه
 4!يا امرأة من نوافح عبقَر.. هآ

                                     
  .242:، ص1963، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1، مجالقاموس اإلسالمي: أمحد عطية اهللا 1
وتوسع األدباء يف مدلول اللفظة فأضحت يف مفهومهم . قرية يسكنها اجلن، وينسب إليها كل فائق جليل": عبقر 2

عن عامل سحري، تقطنه خملوقات عجيبة يف خلْقَتها وإدراكها، مسيطرة على الشعراء والفنانني، موحية إليهم مبا  كناية
  . "...ينطقون أو يبدعون

  . 170:، صاملعجم األديب: جبور عبد النور: أنظر
  . 12:، صوهديل منش: عثمان لوصيف 3
  . 40:، صولعينيك هذا الفيض=       =   :    4



  

اإلنسان املعاصر الذي  إىل 1)سيزيف(هذا وقد رمز عثمان بامللك اليوناين اخلُرايف 
، ناسيا حسابه األخروي إن خريا فخري وإن شرا فشر، كما رمز 2يعمل ويكدح ليال وارا
تحمل األوزار يف إىل اإلنسان الغيور على وطنه، والذي ي 3)آخيل(ببطل اإللياذة اإلغريقية 

وصور فكرة أن الروح الشعرية فطرة يف اإلنسان، وهي دافعه احلقيقي واألول إىل . 4سبيله
إله النار اليوناين الذي   6)برومثيوس(عن طريق استغالل أسطورة  5االجتماع والتمدن

ما  حسب -خطف النار املقدسة من السماء، ونقلها إىل البشر لتأسيس احلضارة اإلنسانية
من مشاعر اخلوف والذعر  7كما حافظ شاعرنا على ما يصوره الغول -تروي األسطورة

  . على حنو ما أوحت به احلكايات الشعبية القدمية 8والفزع

                                     
حكـم  . اشتهر باملكر والدهاء. مؤسس مدينة كورنتس. ملك خرايف يف األساطري اليونانية: "(Sisyphe) سيزيف 5

عليه يف اجلحيم بعذاب أبدي قائم على دفع صخرة من أسفل جبل إىل أعاله، حىت إذا بلغ القمة تدحرجت الصـخرة  
  ".إىل أسفل وكان عليه معاودة العمل من جديد

  .321 -320:، ص2، القسم واألعالم املنجد يف اللغة: أنظر
  .60:، صقراءة يف ديوان الطبيعة: عثمان لوصيف 2
  . "قتل هكتور يف حصار طروادة، وقتله فاريس بسهم أصابه يف كعبه. أعظم أبطال اإللياذة": آخيل أو آخيليوس 3

  . 30:، ص2، القسم املنجد يف اللغة واألعالم: أنظر
  .82:، صيضولعينيك هذا الف: عثمان لوصيف 4
  . 72:، صبراءة=   :       =   5
اختطف النار . مؤسس احلضارة اإلنسانية. إله النار يف امليثولوجيا اليونانية  (Prométhée)بروميثه"بروميثيوس أو  6

املقدسة من السماء ونقلها إىل البشر فعاقبة زفس وقيده على جبل القوقاس حيث كان ينهش كبده املتجددة باستمرار 
  ".خلَّصه هرياكس. قاب كاسرع

  . 125:، ص2، القسم املنجد يف اللغة واألعالم: أنظر
الذي هو اهلكلة، أو البيداء املهلكة، وجاؤوا منه ) بفتح الغني(ملا اشتقوا هذا احليوان اخلرايف من الغولِ "العرب إن  7

أن يضخموا هذا الكائن الومهي يف ذهنية السذج  غاله يغوله، أو اغتاله، إذا قتله وأهلكه، كانت غايتهم: بالفعل فقالوا
. منهم، ومن األطفال، وعامة من ال يفكرون بعمق، ومن مل مينحوا القدرة على املقارنة ومنطقة األشياء، وخييفوم به

 . "فالغولُ يف مفهوم اللغة العربية يعين اهلول واخلوف واهلالك واملوت والعطب والشر مجيعا
، املؤسسة )دراسة موعة من األساطري واملعتقدات العربية القدمية( امليثولوجيا عند العرب: رتاضعبد امللك م: أنظر

  . 26:، ص1989الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر، اجلزائر وتونس، 
  .18:، صاإلرهاصات: عثمان لوصيف 8



  

وزيادة على ما سبق نستشف من متابعة التصوير باألساطري واخلرافات يف شعر 
، وقد أو ما يشبه األساطري حاول يف ثنايا بعض قصائده ابتكار أساطري قصريةعثمان أنه 

  . واآلخر خاص، توجه إىل ذلك بفعل دافعني؛ أوهلما عام

الدافع العام متثَّل يف حبث عثمان الدؤوب عن املثايل يف عامل مادي ال مثالية فيه، إذ 
اجلانب املادي للحضارة احلالية قد طغى على اجلانب الروحي يف اإلنسان حىت كاد مييت "

هو ما يفسر عودة الفنانني والشعراء من ذوي  اإلحساس املرهف إىل فيه إنسانيته، و
جلوء الشاعر إىل امليثولوجية ، فكأن 1"بذهاألساطري واخلرافات يتحدون ا منطق احلديد وال

  . هلذاته وحميطالفردية رد فعلٍ على االقتحام املادي 

دان شاعرنا وعقله، وبالتايل ا الدافع اخلاص فتمثَّل يف التصوف الذي امتأل به وجأم
سعيه للهدوء واالستقرار واحملبة، وهو الشيء الذي مل يتحقق له يف عامل الواقع املضطرب؛ مما 

جيعله يعرج إىل عامله الصويف لينعزل هناك، علَّه ينعم بلحظات من السكينة واالطمئنان، إذ  
ة إىل لطافة من كثافة املاد ، انتقال2ٌ"لَمٍ إىل آخرالتصوف يفترض عالَما ثانيا واالنتقالَ من عا"

  . وحرـلطافة ال

وبناًء على ذلك يقْدم عثمان على إبداع أساطري قصرية أو خرافات حتمل الفنيات 
ليست حقيقة علمية، تارخيية حامسة، وإمنا "العامة هلذا اجلنس التعبريي القدمي، فاألسطورة 

، 3"اخليال، معبرا عن الوجود من خالل الذهول والوهمهي يقني شعوري عاطفي، اتحد مع 
   .، وهذه طريقة التعبري الشعري أيضا امتزاج بني العاطفة واخليال والكلمات3"والوهم

بني مقاطعها خلْق مجيل ألسطورة طريفة؛ إذ يلف الشاعر هذه ) طَبِيبة(ولعل قصيدة 
لصفات املذهلة، ومينحها القدرة على جبو خرايف، ويسبِغُ عليها بعض ا) الطبيبة(املوظَّفة 

  : أعمال خارقة للمألوف، متجاوزة للسنن حني يقول
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ـِّما كوكب ساطع ! آه   من أي
  تترتَّل حورية ترتدي أبيـضا 

  وتفك الطَّالسم 
   1..مث متسد أورديت

إن أسطورية هذا املقطع ترتكز على صورة احلورية، حيث إن احلورية امرأة فوق ما 
قَّة والعذوبة واجلمالنتصووبعد هذا . ال ميكن اإلطالع عليها إال يف عامل الغيب... ر من الر

  :املقطع بقليل يقول شاعرنا

  أناديك أيتها األخت ! يا
أيتها األم  

تروت2يا عش.  

إن أسطورية هذا املقطع بدأت خافتة باألخت، مث زادت قليال مع األم، مث بلغت 
إهلة احلب واجلمال عند الفينيقيني، اليت ما هي إال ) فينوس(داء عشتروت ذروة اخلرافة مع ن

رمز للطبيبة اليت هام ا الشاعر يف إحدى مستشفيات العاصمة حىت أصبحت بني جواحنه يف 
  : الشفاَء والبرَء يف هذه األسطر - جمازا -مقام اإلهلة، فيطلب منها

  !أنت أنا.. أنت اإلهلة
يدك اللدنيةَ  أدعوك أن تضعي! آه  

  فوق جبيين 
  . تلك اليت تتأجج.. وأن تطفئي النار

   3..بني ضلوعي منذ جتلَّيت يل
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يف سبك أجوائها األسطورية إىل خرافة عشتروت ) طبيبة(ورغم استناد قصيدة 
القدمية، فإن الشاعر استطاع أن يعرب من خالهلا عن جتربة عاطفية حديثة عاشها يف الواقع مع 

تتلمح عرب " -كباقي األساطري األصيلة-الطبيبة مدة زمنية خفيفة، فكانت أسطوريتها هذه 
هوله ذة من املعاين، فتخلع على القصيدة يقني التاريخ وترنح الوهم وذالصور وترد خالل فل

يف شكل بناء متكامل من البداية إىل النهاية،  1"مث تتقلَّص ومتَّحي، لتتابع القصيدة سياقها
ن الشاعر يهيكلُ وينظِّم اللغة وفق رؤاه الداخلية، وال يرصفها وفق رؤية الناس اخلارجية وكأ

  . إما املنطق اجلامد، وإما العلم الصارم -غالبا -اليت حيكمها

إن عثمان استفاد من األساطري واخلرافات املعروفة  -إمجاال - ومما تقدم نستطيع القول
  . ثالث سبلالشائعة يف تركيب صوره عرب 

؛ إلنتاج صور متعددة تشترك كلها يف سياقات عدة) أسطورة(تقليب كلمة : أوهلا
يف إثارة دهشة املتلقي ومالمسة فطرته اإلنسانية الصافية، ومن مثة إقناعه وجدانيا وعقليا 

  . بفحوى رسالة القصيدة

تشكيل  استثمار مضامني بعض األساطري واخلرافات العربية واألجنبية يف: وثانيها
، حيث ميتزج األسطوري القدمي بالواقعي احلديث صور فنية تتنوع بني التشبيهية والرامزة

إلنتاج وحدة تعبريية توحي مبعاين واقعية جديدة وحية انطالقا من معاين أسطورية قدمية 
  . وبدائية

حماولة ابتداع أساطري قصرية أو خرافات موجزة تتحلَّى : وثالث تلك السبل
هلا  فنيات األساطري املعروفة من أحداث عجيبة وأجواء غريبة، وشخصيات مدهشةب

ونلمس هذه اخلصائص من خالل بنيات ... طاقات رهيبة على التأثري والتأثُّر فيما بينها
 زِععزتصويرية، تدخل مقاطع القصيدة من حني إىل حني لتثريها دون أن تقطع استرساهلا و ت

  . بناَءها
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  :الفصل الثالث
  .وسائل تشكيل الصورة

  
  .التجســـيم: املبحث األول 
  .التشـــخيص: املبحث الثاين

  .تراسل احلواس: املبحث الثالث 
  .مزج املتناقضات: املبحث الرابع



  

  

  

  

على حتظى الصورة يف شعر عثمان بأمهية بالغة القدر، إذ تعد أهم أدواته الفنية 
اإلطالق، يتخذ منها مطية لبلورة جتاربه الشعرية، وحماولة نقلها حية ناضجة إىل املتلقي حمقِّقا 
التأثري واالنفعال املرجو، وفيها تنكشف رؤيته للعالقات والروابط اخلفية بني مواد عامله 

  . الشـعري

إن إجياد منها احملسوس ومنها غري احملسوس، و -كما رأينا سابقا- وتلك املواد 
عالقات وروابط بينها هو الذي يشكِّل يف النهاية صورا، ولن تكون تلك الصور فنية إال إذا 
جتاوزت عالقاا وروابطها ما هو سائد وشائع، ومبعىن آخر البد أن تكِْسر أطر اللغة 

  ...1"الضوء ينساب، والسماوات تنضج، واألجنحة تصفِّق"املتداولة؛ فيصبح 

تخطَّى العالقة بني مواد الصورة ما هو متداول تكتسب الصورة صفة الفنية، وحينما ت
كما هو ... التشابه، أو املكانية، أو السببية: وقد يتم بناء تلك العالقات والروابط بواسطة

التجسيم، أو : شائع يف الصور البالغية التراثية، وقد تبنى تلك العالقات والروابط بواسطة
  . كما هو احلال يف الصور اإلبداعية احلديثة... صالتشخي

وبناء عليه يظهر أن هناك وسائل تقليدية، ووسائل حديثة لتشكيل الصورة كشف 
عنها الدرس النقدي يف زماننا، وإن عثمان يف جلِّ صوره قد ج مسلك الوسائل احلديثة، 

يص، وتراسل احلواس، التجسيم، والتشخ: واليت ميكن حصرها حسب ما وردت عنده يف
ومزج املتناقضات، وسنقف عند كل وسيلة وقفة متأنية لنرى مدى إمكاناا يف التصوير 

 . والتعبري
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  :التجسـيم - 1

كثريا ما يرغب الرسامون يف استيعاب اردات عن طريق إعطائها أجساما معينة هلا 
الة شكل امليزان، أو يعطوا للقوة شكل اليد صور حمددة يف خميالم، كأن يعطوا للعد

  . وهكذا... املقبوضة، أو يعطوا للخطر شكل اجلُمجمة، أو للحزن شكل العني الدامعة

وقد حنى عثمان هذا املنحى يف شعره، حيث جند كثريا من صوره الفنية تعتمد يف 
لفنان لألمر املعنوي أو هو أن يتخيل األديب ا"تكوينها على ظاهرة فنية تسمى التجسيم، و

العرضِ صورة معينة يرمسها يف ذهنه، ويصري هذا األمر يف خياله جسما على وجه التشبيه 
  . وحىت الكناية أحيانا1"والتمثيل واالستعارة

واملقصود باألمر املعنوي أو العرضِ، كل موجود ليس له جسم يقاس طوال وعرضا 
التجسيم هو إعطاء ما ليس له جسم جسما إن : - ازبإجي -وعمقًا؛ ولذلك ميكننا القول

  . يكون داال عليه

وعثمان يف كل شعره الذي مارس فيه التجسيم يوافق النظرة النقدية املعاصرة اليت 
الشعر ليس التعبري األمني عن عامل غري عادي بقدر ما هو تعبري غري عادي عن عامل "ترى أن 

غري عادية، وال ميكن تذوقها إذا اعتمدنا التفسريات  ، فتتجلى صوره جديدة مبتكرة2"عادي
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ومن سار على جه  ،(Aristote)والتحليالت الرياضية املنطقية هلا، كما فعل أرسـطو 
  .من بعد

إن شاعرنا عندما أراد أن يعرب عن معىن عادي هو انفالت عواطفه جتاه وطنه اختذ 
  :طريقة تصويرية غري عادية فقال

  البيضاء  يا هذه املُهرة
 1الشاردة وحدها يف احلنادس

 يدضاع اللِّجام من ي  
   2وضاعت معه املهامز

إن الشيء اخلارق يف هذه الصورة هو التجسيم الذي أعطى الوطن باعتباره قيمة 
  . معنوية صورة حيوان هو املُهرة على سبيل التكنية ال احلقيقة

اها قبل األسطر بصفتها إضاءة هلا الكتشفنا الفارق ولو قارنا العبارة النثرية اليت أوردن
مل تترك فينا أثرا  - هنا - العميق بني النثر العادي والتصوير الفين، حيث إن النثر أي اإلضاءة

وجدانيا، بينما الصورة الرمزية اسمة حركت عواطفنا واستمالت وجداننا؛ ولذلك كان 
  . التفسري دائماالشعر مبا فيه من صور أجلُّ من الشرح و

وعندما أراد عثمان التعبري عن بعض معاناته من واقعه اجلزائري األليم مبا فيه من فقر 
  : جتعله يفر إىل كتابة الشعر تناسيا هلا، قال... وميش ومادية جائرة

  لكن طفال معتوها 
  ال يزال يغتِسل بالسهاد 

 1ويدثر بعهنِ الكلمات
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مل تعتمد التجسيم على وجه الدقة، وإمنـا  ) طفال معتوها(اجلزئية األوىل إن الصورة  
اعتمدت الترميز، حيث إن الطفل رمز للشاعر ذاته، كما أما جسمني وال ميكن جتسيم ما 

مهو جمس .  

فإا تعتمد يف بنائها علـى التجسـيم،   ) يغتسل بالسهاد(أما الصورة اجلزئية الثانية 
سهاد، وهو عرض جمرد شكل املاء السائل، الذي يغتسلُ به، وهي توحي بأن حيث منحت ال

معاناة الشاعر من واقعه املرير تشمل مجيع كيانه اجلسمي والنفسي شأا يف ذلك شأن املـاء  
  . الذي البد من صبه على سائر البدن أثناء االغتسال

جسمت كلمـات الشـعر بشـكل    ) اتيدثر بِعهن الكلم(كما أن الصورة الثالثة 
الصوف الذي يستعان به يف التغطية واحلماية والدفء، وهي توحي بأن واقع الشاعر يسبب 
له الربد املعنوي أي املوت والفناء، وما يبعث فيه احلياة والبقاء هو الشعر وحده، إذ يعيش به 

  .ولـه

، أبان لنا عن رأيـه اخلـاص يف   وملا أراد إبالغنا بفلسفته يف احلُب، وكيف يشعر به
  : احلب الصادق قائال

  ذهلت أشد الذهول 
  حني رأيت العصفورة 

 ي إليكرب من  
  متمسحةً 

  بريشاا الطرية 
بكائر2على ت  

إا صورة حية متحركة ترتِسم كمشهد سينمائي على صفحات أذهاننا بشيء من 
مها على جتسيم احلُب، وهو معنوي جمرد يف قالب كائن لطيف التخيل، وقد ارتكزت يف قيا
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هو العصفورة، وذا التجسيم استطاع الشاعر أن يبعث يف نفوسنا زمخا من املشاعر 
واألفكار، والذهول الشديد يف بداية الصورة دليل على مباغتة احلُب للقلب، إذ هو عفوي 

ال ميكن كتمانه طويال إذ يتمكن من اهلروب ينقَدح بني اجلوانح من غري سابق إنذار، و
والوصول إىل احملبوب، فيجد املُحب نفسه صاغرا أمام حمبوبه، يهتز ألصغر ما فيه وهو تربة 

  . قدميه ناهيك عما جيلُّ فيه

أكثر شعر عثمـان  ) ولعينيك هذا الفيض(وليس من قبيل املبالغة إذا قلنا إن جمموعة 
باعتباره معادال موضوعيا للوطن، وأكثـر جمموعاتـه اسـتخداما    احتفاء باجلنس األنثوي 

للتجسيم بصفته طريقة فنية يف تشكيل الصور، والشواهد اليت أوردناها قبل قليل نلمس فيها 
 جــدول دليال على ذلك، إذ هي منتزعة من اموعة ذاا، ونزيد األمر تأكيدا بـإيراد  

يف هذه اموعة نلحظ فيهـا سـبقًا و ابتكـارا    حيتوي على خمتارات من الصور اسمة 
  . ومعاصرة



  

  لعثمان) ولعينك هذا الفيض(يسرد مناذج من الصور اسمة يف جمموعة ) 8(جدول 
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سبائخ السهو، واحلمحمات : إنَّ املتمعن يف بعض الصور املبثوثة داخل اجلدول، مثل
جيدها سوداء قامتة، تنضـح أملـا وحزنـا    ... تتراكض، واللَّيل الرصاصي، واجلنون األعمى

صور كلها "من (Baudelaire)مبا انفرد به الشاعر الفرنسي بودلري  وتشاؤما، حىت لتذَكِّرنا
طلع عثمـان  ، وقد ا1"رعب وكلها فزع، وأسلوب عنيف، وتعبريات توصف بالقبح أحيانا

وغريهم من ... (Eliot)، وإليوت (Rambo)لبودلري، ورامبو  2على بعض األشعار العاملية
ه ذا التشاكُل والتقارب الثقايف معهم، مثـل  يف شعـر -أحيانا  -الرواد الغربيني، فيصرح

  :قـوله

الشر روائح متمع بودلري تشم  
  3و مع رامبو تشربت مرارة اجلمال

  :وقـوله أيضا

  األرض اليباب : إليوت يقول
  4!النفس اليباب: وأنا أقول

   :بل أكثر من هذا إنه يستعري صورة بودلري اليت جسم ا الطبيعة حني قال

  5الطبيعة معبد حيث األعمدة احلية

  : ويقول عثمان على شاكلة هذه الصورة اسمة

  كل الطبيعه .. الطبيعة
    6حيثما كنت صلِّ .. معبد
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يساير القصـيدة الغربيـة    إذا علمنا كل ذلك يصبح من املباح احلكم بأن عثمان
 مة يف التصوير الفين أال وهـي وحياول منافستها واالستفادة من إحدى وسائلها اهلااحلديثة، 

التجسيم، وقد ساعده على ذلك ما تتمتع به العربية من مرونة، وسعة، وطواعية ممتـازة  
يتعمق بناء اللغة وضمائرها وأفعاهلا وصفاا اليت ترد علينـا ورودا  "، إذ أنه لقبول التجسيم
شبعنا نوما نكون قـد جسـمنا   : عتادألسنا بقولنا امل. 2"فيه من صنعة أو أناقة1طبيعيا ال شيةَ

  . النوم بالطعام؟ بلى، إنه كذلك

جتسـيم  "قبل أن خيرج إىل الوجود يف قالب لغوي يتم فيه  -يف حقيقته -والتجسيم
فإنه يكون مبثابة شـعور   ،3"املعنويات اردة، وإبرازها أجساما أو حمسوسات على العموم

شاعر، ومن ذلك شعور عثمان بثقل املسؤولية خاص وحاد ذه املعنويات جييش يف نفس ال
الثقافية امللقاة على عاتق الشاعر، إذ هو سراج من سرجِ األمة ينري درا ويأخـذ بيـدها يف   
حالك الظلمات والفنت، ومن هنا جيب عليه التحدي، والصمود أمام احملن والرزايـا، وقـد   

  : رسم شاعرنا هذا التحدي يف قوله

  ة املوتضع يديك على شفر
  دك عروش الطواغيت 

  زلزل مدائنهم 
  و مداجنهم 
 أضرم النار  

العار 4كي متحو 

لنتأمل السطر األول كيف أن املوت ارد قد جسمه الشاعر فأصبح شـفرة حـادة   
ولننظر يف السطر السـادس  . تقطع اليد الطرية الكسولة، وتصمد أمامها اليد الصابرة العاملة
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، كيف أن العار وهـو معنوي جمرد، حتول إىل مادة مرسومة تشي باملنكر والعيب، واألخري
  . وما على الشاعر النبيه إال حموها سترا لقومه ولنفسه، فهو يف كل األحوال واحد منهم

التجسيم الناجح بصـفته  ومن هاتني الصورتني اسمتني للموت، والعار ندرك أن 
تبِني عـن صـدق    أن يسبقه إحساس باملعنويات باعتباره قيمة شعورية قيمة تعبريية البد

ـَّته يف إخراج فنه   . الشاعر وجِدي

وليس معىن هذا أنه كلما توفرت القيمة الشعورية حضر التجسيم تلقائيا، بل أن هذا 
ملَلَكَـةُ  ا"األخري حىت يصل مرحلة الكتابة واإلخراج البد له من املرور مبصفاة املخيلة، تلك 

مسـتعيدة،  : ، وهي على نوعني1"املولِّدة للتصورات احلسية لألشياء املادية الغائبة عن النظر
وكل ما تقدر عليه هـو  ؛ فإذا كانت مستعيدة فإا لن تقدر على التجسيم إطالقا،2وخالَّقة

؛ عملية  تقدمي صور شىت للمحسوسات، أما إذا كانت خالَّقة فإا تقدر علـى عمليـتني  
ربطها باردات مبعاونة الوجدان فيتشكَّل من ذلك : استحضار احملسوسات، والثانية: األوىل

التجسيم، وبناء على هذا ميكننا القول إن التجسيم الفين دليل على امتالك الشـاعر ملخيلـة   
  : يقول عثمان جمسما شعور احلقد. خالَّقة

  صبي جحيم حقدك املكنونْ
  .. وانتقمي
  3آلهلة البلهاْءأيتها ا

  دـرمة للحقد، إن هذا الشعور اإن السطر األول من املقطع عبارة عن صورة جمس
ارتبط يف خميلة الشاعر، ووجدانه بالشيء املادي املخصوص الذي ال يبتغي صاحبه اطـالع  

بني احلقد،  وملا متَّ االرتباط يف املخيلة اخلالَّقة... األعني عليه كاملال، أو الذهب، أو اجلواهر
دون تعسـف أو  ) املكنـون (والشيء املادي املستور استطاع الشاعر أن ينعت احلقد بصفة 
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الغرفة املظلمة اليت حتول الظِّالل الشعورية املُموهة إىل صور ذات شكل "تكلُّف، فاملخيلة هي 
  . وال يقدر غريها على هذه الوظيفة الفنية الراقية ،1"وحدود ومعىن

، يتخذها وسيلة للظهور والربوز للتجسيم يف شعر عثمان أدوات بالغية، وحنويةو
  : يقول شاعرنا عن الظِّلِّ يف الطبيعة. التشبيه: يف التصوير الفين؛ أما األدوات البالغية فأوهلا

  الظلُّ الساطع ينسرب 
  كاملياه بني براثن العدم 

  ويرسل يف كلِّ أرجاء امللكوت 
   2شاته اخلضراءفرا

املشبه هـو الظِّـلُّ،   : إن السطرين األولني من املقطع يشكِّالن تشبيها أركانه كاآليت
املشبه به املاء، واألداة الكاف، والوجه االنسراب والتوغُّل، وعن طريـق هـذه الصـورة    

  ).املاء(يف صورة حمسوس ) الظِّل(التشبيهية متَّ جتسيم 

يقول عثمان مفتخرا، ومعتصما . االستعارةات البالغية للتجسيم فهي أما ثاين األدو
  : بشـعره

  سكبت صبابايت على األرض فانتشت        وطرزت بالتقبيل ثوب الطــبيعة 
  3وغمست قليب يف سالفـة أد مـعي         وبايعت أحزاين وعانقت لعــنيت

سمة لشعور االشتياق الشديد، يف البيت األول صورة جم) سكبت صبابايت(إن عبارة 
فقد أصبح بفعل هذه الصورة سائال يسكَب، ولو حاولنا حتليل هذه الصورة حتليال بالغيـا  
لوجدناها عبارة عن استعارة؛ حيث شبه الشاعر الصبابات باملاء، وحذف املشبه بـه وهـو   

  ). سكب(املاء، و ترك شيئا من لوازمه وهو الفعل 
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يف البيت الثاين، لوجدناها صـورة جتسـم   ) غمست قليب(إىل عبارة  ولو نقلنا النظر
مشاعر الود وليس  -هنا -القلب مبفهومه املعنوي، ونقول املعنوي؛ ألن املقصود من القلب

جهاز ضخ الدم يف اجلسم، أي أن املشاعر أصبحت شيئا صلبا تمِسك به اليـد وتتلمسـه،   
استعارة، املشبه فيها القلب، ) غمست قليب(نا بأن العبارة السابقة وقواعد البالغة التراثية خترب

واملشبه به الشيء الصلب، وقد حذف الشاعر هذا املشبه به وترك شيئا من خصائصه وهـو  
  . قبوله للمسك والغمسِ

ندرك أن االستعارة ) القلب(ومن هاتني الصورتني اسمتني للصبابة، ومشاعر الود 
أداة بالغية ممتازة للتجسيم، إذا أبعدها الشاعر عن حمض التنميق والتزيني، ولـيس  قد تكون 

معىن هذا أن كل استعارة ناجحة جتسيم فقد تكون االستعارة تشخيصا كما سنعرف فيمـا  
  . بعد

يقول عثمان عن حاله . الكنايةأما األداة الثالثة من األدوات البالغية للتجسيم فهي 
  : راه ال يقدر الشعرمع الشعر يف زمن ي

  أذوب فيك جوى ويبتدي زمين !        اآلن يا زهرة تنمـو على كفين
  1ماذا؟ سوى نغم خيضر يف شفيت         فتستجيب له الدنيا و تعـشقين

يف البيت األول كناية عن شعر عثمان، أي أن الشعر وهو اـرد  ) زهرة(إن لفظة 
بيل التكنية فقط، وكوا تنمو على كفنه إشـارة إىل  املعنوي أصبح زهرة حمسوسة على س

أخرجـت   -هنـا -تضحياته من أجل كتابة الشعر واستعداده للمزيد إن لزم األمر، فالكناية
الشعر من عامله التجريدي وأدخلته إىل عامل النبات احملسوس ليصبح مضمرا خفيا، وحتلُّ حمله 

ا جسمت تخفي األمـر املعنـوي خـالف التشـبيه     الزهرة يف الظاهر، وبالتايل فالكناية إذ
  . واالستعارة اللذان يبقيان عليه ظاهرا
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التشبيه، واالستعارة، والكنايـة، أمـا األدوات   : هذا عن األدوات البالغية للتجسيم
، وذلك عن طريق وصف املعقول ارد، بصفة أو النعت: النحوية فتتمثَّل يف أداتني؛ أوالمها

  . لنتأمل هذه الصور املتفرقة للشباب، واملديح، واحلُلْمِ. اء احملسوسةصفات لألشي

بصدد الشباب يقول عثمان عن أحد املستهترين العـابثني، وهـو يغـري فتـاة،     
  : ويستدرجها إىل الزلل

  وردد األنغام 
  ودس فيها مسه 

  وعاث يف شباا الطري 
 1حىت غدت ذابلة

، ونعـت هـو   )شباب الفتاة(حيتوي على منعوت هو  إن السطر الثالث من املقطع
صفة للشيء احملسوس ) الطَّري(، وحنن نعلم أن الشباب معىن يربو عن احلس، بينما )الطَّري(

اللني، فماذا نتج عن اقتراما يف هذا السطر باعتبارمها موصوفًا وصفةً؟، إن الناتج هو صورة 
  . ليدجمسمة للشباب حيث أصبح يلمس ويجس با

  : وبصدد املديح يقول عثمان، وهو يثبت ترفُّعه عن املَدحِ الزائف والتملُّق الكاذب

  كان طفال عليالً مدائحه مرة 
 2وفراشاته تتهافت يف النار مرتبكه   

إن جتسيم املديح يف هذين السطرين، وهو غرض شعري ينتمي إىل فئـة املعـارف   
رارة، وهي صفة لبعض األطعمة واملشروبات، فأصبحت املدائح اردة، متَّ عن طريق نعته بامل

نلحظ تـنفريا مقصـود ا   ) املرارة(وكأا حمسوس يذَاق، ويف استعمال هذه الصفة بالذات 
ا جنح الشـاعر يف أن  ذإ"للمتلقي عن املدح الزائف مثلما ينفر من الطعام أو الشراب املر ، و
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لك غاية الصورة األدبيـة،  ذفينا مشاعر األلفة، أو النفرة، كان جيعل ما يأيت به، مثريا حيرك 
  . 1"وقيمتها كوسيلة فنية، وأداة تعبريية راقية

وبصدد احلُلْمِ يقول شاعرنا، وهو يسترجع فترة ماضية من حياته حني كان صبيا يف 
  : حجرِ أمه

  .. أتذكر غفوي يف حجر أمي
  دهدين ريشتان حريريتانْ

  مث أصحو .. حلُمٍ أزرقٍفأغرق يف 
  وأداعب .. أعض يدا من ندى

2ثديا سخي  

لقد نعت الشاعر احلُلْم يف السطر الثالث بصفة بصرية حمسوسة هي اللون األزرق، 
فتجسم يف قالب شيء مرئي، نتبين لونه مبجرد النظر إليه، ويف اختيار اللون األزرق إحياء بأن 

ا حيمله هذا اللون من راحة للعني، وعليه ندرك إىل أي مدى احللم كان مجيال ولذيذا، مل
يتعلق عثمان بطفولته، ويعتربها زمنا فريدا للسعادة والرباءة، فأحالمها مجيلة عذبة ال كدر 
فيها، وبروز عاطفة احلنني إىل الطفولة مع تلك الصورة اسمة للحلْمِ كان بفضل النشاط 

لة إبراز العاطـفة وإثارا يف النفوس، إذ يقلب اردات إىل وسي"الفعال للخيال؛ ألنه 
  .، كما قلب يف هذا السياق احلُلْم ارد إىل شيء مرئي ذي لون أزرق3"مرئيات

. 4، أي إضافة احملسوس إىل ارداإلضافةأما األداة النحوية الثانية للتجسيم فهي 
الذي يبين وال حيطِّم؛ حيولُ املَيؤوس منه إىل  يقول عثمان عن يأْسه اخلاص، ذلك اليأس

  : مرغوب فيه
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  خمتنقا حببال اليأس 
  1أغتصب غدي يف ظلمات الرمس

جار وجمرور، واـرور مضـاف يف   ) بِحبالِ(مبالحظة السطر األول جند أن لفظة 
افًا إىل وهي حمسوسة مض) احلبال(مضاف إليه، أي أنَّ الشاعر جعل ) اليأس(الوقت نفسه، و

وهو جمرد، وذه اإلضافة متكَّن من جتسيم حالة يأسه، وجعلها شيئا مجسدا تتفرع ) اليأس(
  . منه حبال

ويقول عثمان مثبتا إميانه بالفلسفة اإلشراقية يف الشعر، واليت ترى بأن الشـعر أثـر   
. ة والتعبري عنـها منبثق أصال عن إهلام أو وحي خارجي يفيض على الفنان الفكرة واألخيل"

ولكن هذا األثر، بظهوره من خالل شخصية منفِّذة ينطبع خبصائص هذه الشخصـية مـن   
، وها هي الفلسفة اإلشراقية للشعر تتحول إىل 2"حيث احلساسية واملعاناة واملواقف اجلمالية

  :شـعر

  بؤبؤان خيوضان حبر الطالسم 
 3حنو الفلَق  

حبـر  (اخلي للشاعر هو الذي ميكِّنه مـن خـوض   إن إشراق احلقائق يف العامل الد
، إن هذا ال يكون إال من قبيل !، حبر املخفيات وااهيل، لكن هل للطالسم حبر؟)الطَّالسم

التجسيم الفين، حيث أضاف الشاعر البحر وهو حمسوس إىل الطالسـم وهـي معنويـة،    
صعوبة وخطورة ولوج هذا فأصبحت هلا صورة مجسمةً حمسوسة، وجتسيمها بالبحر يومئ ب

  . العامل الغامض، فهو ال يتيسر إال للنوابغ واحلاذقني

  : ويقول شاعرنا عن اجلزائر العاصمة بعد أن جعل املرأة معادال موضوعيا هلا
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  تومض لؤلؤة الشعر 
1من خلف عينيك  

ع إن الشعر يف هذه الصورة تجسم يف قالب حمسوس هو اللؤلؤة، فأضحى يربق ويلم
شأنه يف ذلك شأن اجلواهر والدرر، وما كان هذا إال بإضافة اللؤلؤة احملسوسة إىل الشـعر  

درا .  

التشـبيه، واالسـتعارة،   : ومن معاجلة األدوات البالغية للتجسيم يف شعر عثمـان 
 -عموما -النعت، واإلضافة ميكن استنتاج ما مفاده أن للتصوير: والكناية، وأداتيه النحويتني

  . رقا ووسائل متنوعة ومرنة تسمح باالبتكار فيه باستمرارط

 يف شعر عثمان بصفته وسيلة لتشكيل الصـورة  التجسيموال يفوتنا أن نشري إىل أن 
حركة حية مما تنـبض بـه   "، وهو كثريا ما يقترن بظاهرة فنية أخرى هي التخيِيلُ احلسي

تسري داخل الصور، ومعىن اجتماع  2"داناحلياة الظاهرة للعيان، أو احلياة املضمرة يف الوج
، يقول عثمان متحدثا عـن توسـع   يصبح ارد املُجسم متحركاأن  3التخييل والتجسيم

  : مدركاته وتنوع معارفه، وتفتح حواسه حلظة الكتابة

  كان يف باطين 
  يتشكَّل كون جديد 

4وفوق جبيين تسيل الدهور   

ر األخري أنه يستحضر حلظة الكتابة معلومات تارخيية متنوعـة  ويقصد الشاعر بالسط
من أزمنة ودهور خمتلفة، إال أن ما يهمنا يف هذا السياق هو تلك الصورة اسمة للدهر وما 
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فيها من ختيـيل، فبعد أن تصبح الدهور سائال حمسوسا فإا تستمر يف حركة ختييلية وهـي  
ك حركة ظاهرة مصرح ا تصرحيا لفظيا بالفعل املضـارع  السيالن على جبني الشاعر، وتل

  ). تسـيل(

  : ويقول شاعرنا يف صورة جتسيمية ختييلية أخرى معبرا عن حالة من البؤس والندم

  نقوده قد نفدت
  وما اشترى السيارة 

  وعمره خبره 
   1سيجارة سيجاره

، ويف الوقـت  )دخان(ول إىل يف هذا املقطع هو محلُّ التجسيم، فقد حت) العمر(إن 
نفسه امتلك حركة التطاير بعيدا، واالنقشاع تدرجييا حىت أصبح كالعدم، وهـذه حركـة   
مضمرةٌ غري مصرحٍ ا، ونستوحي منها مدى الضياع الذي يصيب الشخص البائس النادم، 

  . فقد يعيش دون معىن أو هدف لوجوده، ويرحل دون ذكر أو أثر

إن التجسيم يعترب من أهم الوسائل الفنية اليت جلأ إليها عثمان لتشكيل وهكذا نقول 
؛ حيـث تمثَّـلَ يف صـورها    )ولعينيك هذا الفيض(صوره، ويظهر ذلك جليا يف جمموعته 

التجسيم مبقدار مل تصل إليه أي واحدة من جمموعاته الشعرية األخرى، وقد حاول بـذلك  
ثرا ببعض موضوعاا وصورها، ومستفيدا مـن سـعة   مضاهاة القصيدة الغربية احلديثة متأ

  . العربية وطواعيتها للتجسيم

والتجسيم باعتباره قيمة تعبريية يف شعر عثمان تسبقه دائما قيمة شـعورية تتعلـق   
بإحساس الشاعر اخلاص والدقيق باردات اليت يبتغي جتسيمها، فيختار هلا القوالب احملسوسة 

وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدل على تلك املخيلة اخلالَّقة اليت حيظى ـا  . املالئمة هلا مجاليا
  . شاعرنا، واليت كثريا ما تفاجئنا بعبقريتها وتفردها
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التشـبيه، واالسـتعارة،   : بثالث أدوات بالغيـة هـي   وقد استعان يف جتسيماته
ورودا، والكناية أدقَّها إمياء والكناية، وقد كان التشبيه أبسطها إحياء، واالستعارة أعالها 

بأداتني حنـويتني   إذ تخفي ارد متاما وتعوضه مبحسوس قريب املنال، كما استعانوإشارة؛ 
النعت، واإلضافة، وقد كانت األداة األوىل أكثر ورودا، بينما الثانية أعلى منها إثارة : مها

  . ومفاجأة

، وهـي  سمة ظاهرة التخييل احلسييقرن إىل أكثر صوره اومل يفت شاعرنا أن 
تلك احلركة اليت تصحب األمر املعنوي بعد جتسيمه مباشرة، وقد تكـون هـذه احلركـة    
التخييلية ظاهرة باللفظ نفهمها يف حدود الفعل أو األفعال املصرح ا، أو مضمرة نستشعرها 

  . حبسنا ووجداننا، ونحيِيها بإعمال خيالنا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :التشـخيص -2

) إعالن عن هوية(على أول قصيدة ) الكتابة بالنار(عندما نفتح أول جمموعة لعثمان 
  : نقرأ يف أحد سطورها

  1ويبكي معي الغيم والريح والنجمة الساحبة

إن بكاء الشاعر أمر طبيعي، لكن بكاء الغيم، والريح، والنجمة، وهـي عناصـر ال   
بة إذا علمنا أن الشاعر يف عامله الداخلي كلٌّ من الغـيم،  تعقل هو الغريب، وتزول هذه الغرا

خيلـع  "والشاعر عندماوالريح، والنجمة ثالثة أشخاص تشاركه األمل واحلزن، فتبكي معه، 
، نقول إنه ميارس 2"املشاعر والصفات اإلنسانية على املعنوي ارد واملادي احلي واجلامد

  . صظاهرة فنية يف التصوير تسمى التشـخي

وعليه يتبين أن عثمان اجته إىل التشخيص قصد بناء صوره منـذ بداياتـه الشـعرية    
األوىل، ويعود ذلك إىل سببني؛ أوهلما ديين عقدي، حيث إن الشاعر حفظ القرآن يف املرحلة 

وإنْ من شيٍء إالَّ يسـبح  [: ، منها ما تشري إليه اآليات3اإلعدادية، وتشرب عددا من معانيه
بِحهدا...[،و]4...ما وكرهواألرضِ طوع مواتيف الس من جدالُ ...[، و]5...ِهللا يسا جِبي

ره والطَّيعيب ممن هذه اآليات جمتمعة أن كل ما يف الكون من موجودات ]6...أو مفْه؛ إذ ي
علْقِ اهللا، بعث يف كل واحد منها روحا تناسب نوعه يمن خ لْقا ربه، حية وجامدة خ رِف
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 ح حبمده، أيفـال   ،1"أن يف هذه اجلوانب والظواهر الطبيعية شكال من أشكال احلياة"ويسب
  . نستغرب إذا خوطبت خماطبة اإلنسان

وثاين سبب دفع عثمان إىل التشخيص فكري فلسفي، حيث إنه مقتنع بنظرية احلُلُولِ 
قالوا حبلول اخلـالق  ... من األدباء املعاصرين عددا"، إذ أن 2على وجهها املعتدل ال املتطرف

يف مجيع الكائنات، ومنها ذوام، وانطلقوا من هذا املبدأ لينظروا إىل كل ما يف العامل نظـرة  
فراحوا يشتكون إىل البحر، ويعاتبون الشتاء، ويرحبون بالربيع، ويسافرون  ،3"عطف وحمبة

  . رف نفوسهم وتتجاوب معهامقتنعني أن هلذه األمور نفوسا تع... مع الليل

شـعور  : وملَكَةُ التشخيص حىت تكون مبدعة مبتكرة، تستدعي نوعني من الشعور
فالشعور الواسع هو الذي يستوعب كل ما يف األراضني والسـموات  "واسع، وآخر دقيق؛ 

من األجسام واملعاين، فإذا هي حية كلها ألا جزء من تلك احليـاة املسـتوعبة الشـاملة،    
، وهذا األخري ميكن 4"الشعور الدقيق هو الذي يتأثَّر بكل مؤثر، ويهتز لكل هامسة والمسةو

ميكن ملسه يف شخص شاعرنا بقليل من املعاشرة واملخالطة، حيث يكْثر من التمعن، ويطيـل  
االنتباه أحيانا، وينبسط برؤية األلوان املنسجمة، ويتنصت لألصوات يف وداعة أشبه ما تكون 

ة الطفل، أما الشعور الواسع فما يظهر منه حمبتة ألجناس متنوعة من احمليطني به صغارا بوداع
وكبارا، مثقفني وعامة، وتعاطفه الشديد مع من يشاركه هم كتابة الشعر، وها هو يشري إىل 

  :حمبته الواسعة قائال

 هذا القفَص الصدري ما أرحب  
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  1الكونُ بكل آفاقه يسبح بداخله

  : ه يصرح ا يف قولهبل إن

  حبيبيت األرض : أُبشر باحملبة وأقول
  هل رأيتم قلبا كقليب 
  2يسع كلَّ املخلوقات؟

وحتصيل الشعورين الواسع والدقيق ال يعين الرباعة يف التشخيص مباشرة، إذ للصياغة 
زيج بينهما، دورها الذي ال ينكر، وشعر عثمان ليس موهبة كله، وال صنعة كله، وإمنا هو م

  .؟... وإال كيف نفسر تضميناته، و اقتباساته، ومتييزه بني األوزان احلرة والعمودية

سامهت يف رقيها، وميكننـا   باعتماده التشخيص حقَّقت صوره مجلة من الفوائدو
  . تتبعها ومالحظتها رغم صعوبة الفصل بينها

يقـول يف  . يف وجدان املتقبل ةإثارة االنفعاالت النفسية الساروأوىل تلك الفوائد 
  ): النار( قصيدته

  يا صديقيت األزلية .. آه 
  دعيين أسامرك 

  يف هذه الليلة القارسة 
 3دعيين أبادلك اخلرافة والنشيد

إا صورة تشخص النار، هذا اجلوهر األصم األبكم، فتحيله إىل امرأة وديعة تفيض 
من حرق النار ولَسعها أصبحنا نـأنس ـذا العنصـر،    عطاء وحنانا، فبعدما كنا نتوجس 
  . ونرغب يف مبادلته العطاء واحلنان
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ولنا أن نتخيل ذلك املشهد الليلي، حيث جيالس عثمان صديقته القدميـة الوفيـة،   
جتمعهما املودة والدفء يف إحدى ليايل الشتاء البارد القارس، ومهـا يتبـادالن احلكايـات    

ألشعار املُغناة يف جلسة أشبه ما تكون باحللقات الليلية الصحراوية الـيت  اخلرافية الطريفة، وا
تعقَد حتت ضوء النار، وأنغام املزامري، وكؤوس الشاي، فالشك أن تشخيص النار بعث فينا 

  . االستئناس، والنشوة، واالنشراح -بإعمال اخليال -

  : قال 1وعندما شخص شاعرنا مدينة سطيف

  : اديت عرب الدروبلكنين حني ن
سطيف !سطيف!  

  وجدتك بني يدي بثوب الزفاف
سطيف أنَّ الغرام فأيقنت  

 سطيف وأنَّ العروس  
  ضممتك فامر الثلج 

 ت عيونكغن  
  2...وابتدأ العرس

مل تبق سطيف يف هذه الصورة منشآت يغمرها بياض الثلج شتاًء، وتلفُّها يد اهلواء 
  . عروس الشاعر املختارة يف أى حلةخريفا، لقد أصبحت 

 مقْدا تإن سطيف تنبض حياة وحركة، يناديها عثمان فتستجيب، وأية استجابة؟، إ
وعليها ثوب الزفاف األبيض، لتبعث يف نفسه أمواج الغرام واحملبة، وليضمها ضمة تثري فيها 

ذلك هو . ا بعدها فرحةالشوق واحلنني، ويسريان معا ليدخال موكب العرس، جة وفرحة م
  . االنفعال النفسي السار الذي خلَّفه تشخيص املدينة يف وجداننا

                                     
  .2000كُرم الشاعر يف ملتقى أديب بسطيف عام  1
  .11:، صاللؤلؤة: عثمان لوصبف  2



  

ويبدو أننا أَكْملْنا بعض الفراغات يف الصورة عند ختيلها، مثل مسري الشاعر وعروسه 
للدخول يف موكب العرس، وهذا أمر طبيعي يف الصورة احلديثة إذ أا ال تعترب القارئ 

التخيل االبتكاري "بيا، بل مسامها يف تشكيلها ومتمما لبعض جزيئاا عن طريق مستقبال سل
ا النوع هو ما يعني متلقي العمل ذاملترجم، وهو استحضار الصور اليت يصورها اآلخرون، وه

، ولذلك خيتلف القراء يف 1"، ويتكل األديب على هذه العملية عند املتلقيوقهذاألديب على ت
  . لصور اختالفا بينا حسب سعة املخيلة وحركة الوجدان املصاحبة هلاتذوق ا

ومل يقتصر التشخيص على سطيف، وإمنا مشل العديد من املدن اجلزائرية األخرى، 
 3"حورية يف حماجرها ينعس السنديان"، وتزي وزو 2"عروس من أمريات العرب"فاجللفة 

عيناها على صفحة الشـعر مرايا "، وباتنة 4"يةالبه... النقية... الربيئة"...ووهران هي 
، واألغواط حورية 7"عروس مضمخة"، وورقلة 6"املشنقة -املرأة"، وطولقة هي 5"وصور

ولذلك يعد تشخيص املدن اجلزائرية . 10"امرأة تستحم بسحر اجلنوب"، وغرداية 9وطبيبة8
  . اجلزائرية باألنثى ظاهرة مميزة ومتكررة يف شعر عثمان

ويعتـرب األمل   إثارة االنفعاالت النفسية األليمةحققتها الصور املشخصة  وثاين فائدة
فائدة فنية؛ ألن الفن من أهدافه تقومي نظرتنا ألنفسنا وللموجودات من حولنا، ويتم ذلـك  
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بالتجارب السارة كما يتم بالتجارب األليمة، فمشاعرنا كما تز للملهاة، فإا تز أيضـا  
  . للمأساة

كنا نرى يف احلمامة  طريا أليفا، إن خالطنا ذحبناه، وإن حطَّ بقربنا أزعجنـاه،  وإذا 
  : وإن طار اصطدناه، فإن الشاعر يراه برؤية أخرى خمالفة متاما لرؤيتنا حيث يقول

  !تبكي احلمامة.. آه
  تبكي أقاليم ساطعة هجرا 

  ال ترى .. وأشياء نائية
  تبكي أليفا توىلَّ ! آه

ا تبدشيف العاصفات وع د  
  شهابا تألأل مث تالشى 
  وطيفًا تبسم مث اختفى 

   1وال أحد يستجيب.. تبكي! آه

إن احلمامة يف هذا السياق شخصت، وبعثَت فيها مشاعر وأفعال اإلنسان، فأضحت 
إن احلمامة تتخذ صورة امرأة باكية تغرق يف التذكر، لتفطن بعـد  ... تبكي، وحتزن، وتتأمل

  ).وال أحد يستجيب( حني

والصورة ذه النثرية اليت ذكرناها ال تستطيع أن تثري فينا االنفعاالت النفسية األليمة 
كما أثارا وهي يف سياقها الشعري، فما السبب يف ذلك؟، إن األمر يرجع النتهاج الشاعر 

بل تغلُ إىل قلبـها   ال تشخص أمام الظواهر لنقلها،"لطريقة التصوير يف الشعر املعاصر اليت 
  . 2"لتنحلَّ وتذوب فيه

احلمامة ليكشف أسرار عذاا، فكان أوهلا تذَكُّر  -لقد تغلغل عثمان يف ذاكرة املرأة
موطنها األصلي الذي هجرته مرغمة، وما يصاحب ذلك من هجرة األحبـاب واخلـالن،   
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ـ ... كاألنس واجلرية) ال ترى(وأشياء أخرى  ذكُّر زوجهـا معينـها   وما إليهما، وثانيها ت
وسندها الذي ذهب من غري رجعة، وثالثها تذكُّر بيتها الذي هدته العاصـفات الطبيعيـة،   
والبشرية بسعي بعض العباد إىل التفريق بني املرء وزوجه، ورابعها تـذكُّر مـن تأمـل يف    

من أبنـاء  مساعدم، لكنهم بعيدون عن موطنها اجلديد فال يستجيبون، وال يستجيب أحد 
احلمامة الفرق الشاسع بني  -املنفى اجلديد؛ ألا غريبة مل يألفوها بعد، ومن هذا يتبين للمرأة

األمس الذي ميثِّل السعادة واالطمئنان، واليوم الذي ميثِّل الشقاء واالضطراب الكفيالن بإثارة 
  .االنفعاالت النفسية األليمة فينا

لبؤس اليت جسدا احلمامة املشخصة هي ذاا عواطـف  واحلقيقة أنَّ كلَّ عواطف ا
الشاعر أراد اإلفصاح عنها بطريقة تصويرية بعيدة عن املباشرة والتقرير، واختيار احلمامة هلذا 

فهل عجيب أن يعمـل  "الغرض ليس جديدا وال غريبا، إذ له ما يدعمه من تراثنا الشعري؛ 
وود اخلالص ألجلها، إىل جانب األسر، على ] احلمداين[فراس موت الوالدة اليت أحبها أبو 

، يبـثُّ  1"شد أوتار عاطفته؟ فتتصاعد من فؤاده الكليم أنغام قلَّ نظريها عند شعراء العاطفة
  : فيها شكواه إىل محامة كانت تسجع بالقرب من سجنه قائال

  !اهلمـوم، تعالي تعايل أُقَاسمك!        أيا جارتا، ما انصف الدهر بيننا
 2تعايل تري روحا لدي ضـعيفة،        تردد يف جسـم يعـذَّب بالِ

وإذا كان شاعرنا يستشرف الطريقةَ املعاصرةَ يف التصوير عن طريق التشخيص، فإنه 
يف الوقت ذاته كان يتلفَّت إىل التراث من حني إىل حني قصد االسـتفادة منـه ال حفظـه    

أخرى يشخصها ليجد  جاعه على حاله، وها هو يتجاوز احلمامة إىل عشرة حيوانات واستر
، 5"تعود إىل الغناء"...4، والقُبرة3ُ"تتنقل ساهية"فالنحلة . فيها نفسه التائهة متنازعة األهواء
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ان أحل... تعرف"...، والفراشة 2"بابة واهلمومقها الصتؤر"، والعقارب 1والطائر يبكم ويشلُّ
، 6، والناقـة حتـج وتـدمع   5"والنوارس جمنونة"، 4، والبلبل يلبس تاجا من الطلع3"الغـرام

  . 8والنسر يغتسل 7"يعشق بنت الربيع"والعندليب 

 أوهلما الوفرة العددية، وثانيهمـا التنـوع   : واملالحظ على هذا العامل احليواين أمران

بيئة الصحراوية، والفراشة بالبيئة الزراعية، والنورس البيئي؛ فعلى سبيل املثال جند العقرب بال
  . بالبيئة البحرية، والنسر بالبيئة اجلبلية

وبناء على ما سبق ميكننا احلكم بأن عامل احليوان مصدر هام من مصادر الصورة عند 
ع، وقد استعان مبواده األولية لبناء صور فنية حية، جسز بالوفرة والتنواعثمان يتمي يف  -د

  . قلقه واضطرابه وتوتره النفسي إزاء الواقع -الغالب

، وال نقصد به مـا يـتم بإحـدى    اإلجيـازوثالث فائدة حقَّقتها الصور املشخصة 
فَتح : فُتح الباب، بدل: ، كأن نقول9"شيء منهاذف إما بتقصري العبارة، وإما حب": الوسيلتني
يلع حأو نقول فَت ،اباستمعنا إىل الكـالم الـذي ألقـاه    : عنا إىل اخلطبة، بدلاستم: الب

اخلطيب، هذا اإلجياز اهلين ال يعنينا هنا، وإمنا الذي نقْصد إليه ما يضمره التشـخيص مـن   
  : يقول عثمان عن غرداية. معاين متنوعة نسـتشفُّها من الظِّالل اليت يرمسها
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  .. يهبط الليل
جتغفو املدينة يف ح ر ميزاب  

  حملولة الشعر 
  1وشفق.. مغمضةً مقلتيها على دمعة

تشكِّل األسطر األربعة صورة مركَّبة من صورتني جزئيتني؛ األوىل لليـل، حيـث   
شخص يف هيئة رجل باهت املالمح يتراءى للشاعر من بعيد، وهو يهبط دوء على كثبان 

ت يف هيئة طفلة تنام بعد بكاء يف حجر أمهـا  والصورة الثانية لغرداية حيث شخص. رملي
  . وشعورها موزعة هنا وهناك

أوالمها بطْأ نزول الليل باملنـاطق  : ولو تأملنا صورة الليل لوجدناها تضمر حقيقتني
الدالـة علـى احلاضـر    ) يهبط(الصحراوية، وقد مثلت هذه احلقيقة صيغة الفعل املضارع 

أهبطْ (حركة اهلبوط فيها تدرج وتثاقل، ولو كانت يف صيغة األمر  واملستقبل القريب، وكأنَّ
  . لعلمنا سرعة نزوله) هبطَ الليل(، أو صيغة املاضي )أيها الليل

أن الليل الصحراوي يشف عن الشكل اخلارجي لألشياء البعيـدة،  : وثاين احلقيقتني
 يبسطون آذام على الرمـل  وذلك بسبب انبساط الرمال وامتدادها، حىت إن الصحراويني

ليال، فيسمعون الدبِيب واحلركة، ويف اآلن نفسه يرون مالمح األشياء النائية، وقد مثَّل هذه 
دعالشاعر من الصورة حيث كان يتأملها عن ب عضواحلقيقة م .  

قصـر مـدة الليـل    : أما احلقائق اليت تكثِّفها صورة غرداية فهي أربعـة؛ أوالهـا  
راوي، إذ أن الزمن الفاصل بني الغروب والشروق أقل مما هو يف الشمال، وقد مثَّـل  الصح

  . ، والغفْو يعين النوم اخلفيف لفترة وجيزة)يغفو(هذه احلقيقة الفعل املضارع 

إن غرداية مدينة حمدودة املساحة أقل من منطقة ميزاب بكثري، وقد مثَّلـت  : وثانيها
ما يغفو فيه االبن األصغر؛ ألنـه   -عادة -لك أن حجر األمهذه احلقيقة، وذ) حجر(كلمة 
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حيتويه ، أما الكبري فال يكون منه ذلك لترفُّعه عنه من جهة؛ وألن احلجر ال حيتويه من جهة 
  . أخرى، والشك أن من يبقى موجودا يف احلجر أقلَّ من صاحب احلجر حجما

يزها بالصناعات التقليديـة، وعلـى   إن غرداية عاصمة منطقة ميزاب؛ لتم: وثالثها
رأسها صناعة السجادات، كما أا مركز سياحي هام، ومستودع غذائي جيد ملـا تـوفِّره   

هذه احلقيقـة، إذ األم ال حتتضـن يف   ) حجر(وتصدره من متور واحاا، وقد مثلت الكلمة 
  . أهم مدينة -دائما -حجرها إال أهم صغارها، والعاصمة

بعد املسافات بني غرداية واملناطق املركزية احمليطة ا : ع تلك احلقائق املُختصرةُوراب
كورقلة، واألغواط، وبشار، ومتيمون، وأدرار، وعني صاحل، وقد مثَّلت هذه احلقيقة عبـارة  

، فتوزع شعر الطفلة النائمة يدلُّ علـى  )مغمضة مقلتيها على دمعة(، وعبارة )حملولة الشعر(
حابة املكان حوهلا وسعة أبعاده، ووجود الدمع يف املقلة يدلُّ على احلزن الذي من أسـبابه  ر

  . الوحشة واالنفراد، والبعد عن اخلالن واجلريان

وجبمع حقائق الصورة األوىل للَّيل، وحقائق الصورة الثانية لغرداية تكون الصـورة  
ين أن خيال عثمان يعتمد احلقائق، إما وعليه يتب. املركبة قد اختصرت ست حقائق جغرافية

احلقائق النفسية الداخلية ليكشف عنها، وإما احلقائق اخلارجية لينقلها يف ثـوب تصـويري   
حقيقة نثرية رتيبة مهضومة، بينمـا  ) فغرداية عاصمة منطقة ميزاب(جديد يوافق نظرته هلا، 

  . حقيقة مصورة ممتعة) تغفو املدينة يف حجر ميزاب(

املسافات الفاصلة بـني   -أيضا -توجز الصور املشخصة احلقائق فقط، بل توجز وال
  . األشياء املشخصة، فتجعلها متقاربة متعايشة مع بعضها البعض

  : فعندما يقول الشاعر عن الغيمة

  متسح بأصابعها الندية 
  كلَّ اجلبال  
  كلَّ األودية 



  

  1..وكلَّ األشجار

أة حتب غريها من املوجودات وتعطف عليهم، وشخص اجلبال يكون قد شخص الغيمة بامر
واألودية واألشجار بصبية يتقبلون هذا احلب والعطف، باملسح على رؤسهم، ومـن مثَّـة   

اجلبـال،  (استطاع الشاعر أن جيعل تلك املسافة اهلائلة بني غيوم السماء وعناصـر األرض  
ة بني اليد والرأس الذي متسـحه؟، وبالتـايل  صغرية طفيفة وأي مساف) واألودية، واألشجار

تشكيل "اجتمعت املتباعدات يف الصورة دون أن تضطرب من الداخل، فالشعر اجليد حقيقةً 
  . 2"جديد للكون بواسطة الكلمات

وإىل جانب اختصار املسافات جند اختصار األزمنة  كما هو ماثل يف هذه الصـورة  
  : ان يف غاية العطش حىت أصبح يلهثاليت تشخص األرض بإنس

  4تلهث حتت هليب اجلفاف 3األرض

إن اللَّهثَ يدلُّ على أن جفاف األرض مل يكن ليوم أو يومني، بل إنه كـان أليـام   
بالفعـل  ) تلهث(عديدة أو أشهر متتالية، وربما لسنوات، فإذا استبدلنا حمرك الصورة الفعل 

ض تظمأ حتت هليب اجلفاف، مل نستفد طول مـدة اجلفـاف،   واألر: وقلنا -مثال -)تظمأ(
ومعىن هذا أن الصورة املشخصة لألرض أوجزت املدة الطويلة للجفاف يف فعـل مضـارع    

  ). تلهث(واحد هو 

كما جند من اإلجياز اختصار الصور الصغرية املتعددة يف صورة املُشـخصِ دون أن  
  : ثمانتتبعثر أو تنفلت، من ذلك قول ع
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  1الطَّبيعة تغطُّ يف سبات عميق

مبجرد قراءة هذا السطر تذهب خميلتنا بعيدا إىل رسم صور صغرية عديـدة، كلـها   
انكماش القنفذ، وتقوقع احللزون، وانقباض السلحفاة، وانطواء : جتسد سبات الطَّبيعة، مثل

وغريها مـن  ... األشجار ألوراقها الدببة يف خمابئها، والعصافري يف أوكارها، وفقدان بعض
  . الصور الصغرية اليت مجعتها صورة واحدة للطَّبيعة املُشخصةُ يف صورة النائم

على التكثيف واالقتصـاد أو   ةقدر"وبعبارة جمملة ميكن القول إن التشخيص ميتلك 
ق واملسـافات،  اختصار احلقـائ ، حقَّق عثمان بفضله فائدة فنية جليلة تتمثل يف 2"اإلجياز

، وبذلك منح صوره املشخصة صفة التكثيف احملببـة  واألزمنة، وزمخا من الصور الصغرية
ففـي الصـورة الشـعرية    "املستظرفة نظرا الستيالئها على املشاعر دون تفريقها وتشتيتها، 

ينفـي عنـها   3"تتجمع عناصر متباعدة، لكن سرعان ما تأتلف يف إطار شـعوري واحـد  
خللخلة الداخلية، بل قد تكون تلك العناصر متضادة، والشعر وحـده الـذي   االضطراب وا

سحر إحيائي حيتـوي الشـيء   "يستطيع املؤاخاة بينها يف قالب عجيب من التصوير، وكأنه 
  . 4"وضده

، فتصـبح  منح قوة التعبري ملا ليس معبرا بذاتهورابع فائدة حققتها الصور املشخصة 
  :يقول عثمان يف أحد املقاطع الشعرية. معربة عن جتارب إنسانيةاألمور النفْعيةُ 

  :تصرخ الشجرة
  ارفع منشارك عن خاصريت

  أيها اآلدمي اخلائن
 5يا سفَّاك الدماء
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إن الشجرة يف حقيقتها نبات ال ميتلك بذاته أي تعبري، ألنـه نفعـي ال أكثـر، ال    
و تنقية اهلواء، أو إمـدادنا بالظـل   إال لوظيفة مادية خالصة كتزيني احمليط، أ -عادة-نزرعه

غري أنه بعد تشخيص الشاعر له يف صورة إنسان يشعر، فيتأمل مث حيتج مث يـرفض  ... والثمار
أصبحت الشجرة جتسد جتربة إنسانية عامة هي قضية ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان؛ الضعيف 

فإذا انقضت فوائده، أقـدم علـى   يقَدم للقوي خدمات، ويستغله هذا األخري حىت النخاع، 
سفك دمه دون هوادة، كذلك الشجرة تقَدم لآلدمي خريات مجة حىت إذا وجد آخرهـا يف  

  . اجتثاثها أقدم على ذلك دون تردد حموال إياها إىل كومة من األخشاب للبناء والتأثيث

طري القدمية، واحلكايـات  والشجرة اليت تتكلَّم، وتعاين، وتقاوِم ال جندها إال يف األسا
اخلُرافية، ومل يتوصل عثمان إىل ذلك بتذكُّر ما قرأه منها، وإمنا باالعتماد على سعة روحـه  
اليت منح جزًءا منها للشجرة، ووزع جزًءا منها على جتارب الظلم اليت عاناها ووعاها جيدا، 

ال أحـد  ": الوهاب البيايت وذا يكون سلك مسلك القصيدة احلقيقية اليت يقول عنها عبد
يعنيك فيها إال قوتك الروحية والتجربة اإلنسانية وكيف تضعها بالقصـيدة علـى شـكل    

وهذا ما يفسر عدم اكتراث شاعرنا عنـد التعـبري    ،1"إخل... أسطورة أو حكاية أو حكمة
اربه ال سيما بطبيعة األوزان حرة كانت أم عمودية، بل يصب جلَّ مهِّه على كيفية إخراج جت

  . الصوفية منها

جعل املتقبـل  وقريبا من هذه الفائدة للصور املشخصة، جند فائدة خامسة تتمثل يف 
، ينظر إىل املوجودات نظرة بدائية تتحاشى العقل واملنطق، لكن فيها إثارة نفسـية ممتعـة  

ـ  ودات حيـة يف  حيث تثري الرهبة، والتساؤل الذي ال جيد جوابا، وبالتايل تبقى هذه املوج
  : يقول شاعرنا. النفس تكتنفها حالة من الغموض املُستعذَبِ

  مث تغني .. ريح تنتحب
  مث تتبسم .. تتجهم

  تتعثر فتسقط 
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  مثَّ تنهض 
  تركض عبر طرق مضيئة 

  مث ختبط 
  1!يف الظلمات الدامسة

، ميارس إن الريح هذا العنصر الطبيعي القدمي، أصبح على هيئة شخصٍ متذبذبٍ
  . املتناقضات، ينتحب مث يغين، يتجهم مث يتبسم، يتعثر مث ينهض، يركض مث يتخبط

وإذا ختيلنا الريح ذه الصورة وهي تالمسنا يف كل حني نشعر بنوع من الرهبة، فمن 
يضمن لنا عدم ركضها على أجسادنا أو عدم ختبطها على ظهورنا مثال؟، إننا ذا املوقف 

يح واهلواء يف وعالقة احلياة بالر"ارس نظرة بدائية للريح، حيث ختيلنا تأثريها يف حياتنا، من
كانت على وجه احلقيقة ال اخليال كما هو عندنا  2"األساطري القدمية يف معارف البدائيني

ه أن الزوبعة إله من اآلهلة األقوياء يسمون: 3من أساطري االسكنديناف"حالـيا، حيث جند 
  . ميتلك قدرة جبارة على اهلدم والتحطيم 4")آجري(

كيف تنتحب؟، وكيف تغني؟، : مث تأيت التساؤالت املصاحبة  لنظرتنا البدائية للريح
دون أن جند أجوبة شافية، وبالتايل يبقى هذا العنصر ... وكيف تتجهم؟، وكيف تتبسم؟

ولكنه قريب من نفوسنا يثري انتباهنا، ونوازِع الرهبة الطَّبيعي غامضا ال نستطيع حتديد كُنهه، 
  . فينا مع االطمئنان إىل أنه ال يؤذي بذاته، وإنما بفعل مدبر حكيم

: واسترجاع سريع لصور عثمان املشخصة يكشف عن ميزتني خارجيتني هلا؛ أوالمها
بكي احلمامة، وتغفو املدينة، ت: ، مثل قولهاعتماد قالب االستعارة لبناء الصور اجلزئية

أن االستعارة من أبلغ األلوان "وهذا ذوق سامٍ يف االختيار الفين إذ ... وتصرخ الشجرة
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، كما 1"البالغية وأروعها وأن بالغتها إمنا ترجع إىل حسن تصويرها وانتقاء ألفاظها وإجيازها
إال أن الشاعر كانت له  ،2"جلمادطق يف انـمن خصائص االستعارة أيضا بثُّ احلياة وال"أنه 

قدرة أكرب من هذا لو استغلَّها جيدا لوظَّف التشبيه الذي يضاف فيه املشبه إىل املشبه به مع 
: حذف األداة والوجه؛ ألنه ميتلك طاقة تشخيصية ال تقلُّ عما يف االستعارة، كأن يقول

وع من ... جرةبكاء احلمامة، وغَفْو املدينة، وصراخ الشنويع بني االستعارة وهذا النوبالت
التشبيه يكِْسب صوره املُشخصة حيوية أكرب ويبعدها ائيا عن الرتابة، إذ يف التكرار سأم 

  . وملل، ويف التنويع جتديد وحيوية

لى إسباغ أكثر من خصيصة إنسانية عوثاين ميزة لصور عثمان املشخصة هي 
تنتحب، تغين، تتجهم، (، مثل األفعال اإلنسانية الثمانية اليت خلعها على الريح املشخص

  . ، ونادرا ما يكتفي الشاعر خبصيصة واحدة)تتبسم، تتعثَّر، تنهض، تركض، تتخبط

واستنتاجا من كل ما سبق ميكن القول إن التشخيص وسيلة فعالة يف تشكيل الصور 
، إثارة االنفعاالت النفسية السارة: حقَّق به مخس فوائد فنية؛ أوهلاعند عثمان، حيث 

منح قوة التعبري : ، ورابعهااإلجياز الفين: ، وثالثهاإثارة االنفعاالت النفسية األليمة: وثانيها
جعل املتقبل ينظر إىل املوجودات نظرة بدائية مطلوبة : ، وخامسهاملا ليس معبرا بذاته

باالعتماد املتوايل على االستعارة، وإسباغ أكثر ا انفردت هذه الصور املشخصة كم. فنيا
   .من خصيصة إنسانية على املشخص
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  :تراسل احلواس - 3

إن اللون : كثريا ما نفصل بني مدركَات حواسنا اخلمس وال خنلط بينها، فنقول
عي، وحالوة العسل مدرك ذوقي، األبيض مدرك بصري، وصوت العصفور مدرك مس

ورائحة الزهور مدرك مشي، ونعومة الزجاج مدرك ملسي، كل هذا صحيح إذا اكتفينا 
باجلانب احلسي للمدركات، أما إذا نظرنا إىل جانبها النفسي فإن األمر خيتلف، فمثال اللون 

األبيض  :األبيض يبعث على االنشراح، وكذلك نعومة الزجاج؛ ولذلك جيوز أن نقول
الناعم، كما أن صوت العصفور يبعث على النشوة، وكذلك عطر الزهرة، أفال جيوز أن 

ظاهرة تسمى إن هذا اخللط جائز يف عامل الشعر، وينطوي حتت ! الصوت العطري؟: نقول



  

 تعين وصف مدركات حاسة من احلواس بصفات مدركات حـاسة"تراسل احلواس و
  . بيض وهو مدرك بصري بالنعومة وهي مدرك ملسيمثلما وصفنا اللون األ .1"أخرى

وتراسل احلواس باعتباره ظاهرة فنية له جذور يف الشعر القدمي العريب والغريب؛ يف 
  :مادحا) م564ت(قول طرفة بن العبد  - مثال - الشعر العريب جند

  وتصد عنك مخيلَةَ الرجلِ الـ    ـعريضِ موضحةٌ عنِ العـظْمِ
 2حبسامِ سيفك أَو لسانِك والـ    ـكَلم األصيلُ كأرغَبِ الكَلْمِِ

إن طرفة يف البيت الثاين شبه الكالم األصيل البليغ وهو من املسموعات بالسيف 
احلاد وهو من املبصرات، ووجه الشبه بينهما أن كالمها له تأثري شديد فيمن وقع عليه، فكما 

  .ؤمل قد يكون الكالم كذلك جارحا مؤملاأن السيف جارح م

عند "ويف الشعر الغريب جند بوادر التراسل قد ظهرت مع مطلع القرن السابع عشر 
يف قوله يصف خيوط ) 1590- 1626( (Théophile Devian)الشاعر تيوفيل دوفيو 

  . ، ومعلوم أن الشمس تبصر، بينما الصهيل يسمع3"الشمس أا تصهل

اسل احلواس بصفته معيارا نقديا فإنه يرتبط بالعصر احلديث، حيث إن الشاعر أما تر
يعد أول من تكلم عنه نظريا وطبقه يف شعره،  ) 1867 -1821(الفرنسي شارل بودلري 

إن من العجيب أن يكون الصوت غري قادر أن يوحي باللون وأن األلوان ": ففي تنظريه يقول
، 4"ن النغم وأن الصوت واللون غري صاحلني للتعبري عن األفكارال تستطيع أن تعطي فكرة ع

وتعجبه ليس استغرابا، وإمنا هو إنكار على من يدعي أن تبادل الصوت املسموع مع اللون 
  : ويف تطبيقه الشعري يقول. املبصر أمرا مستحيال
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  فإن العطور واأللوان واألنغام تتجاوب
  فال فمن العطور ما هي ندية كلحم األط

  ومنها العذبة كلحن املزامري 
  1ومنها اخلضراء من مروج

إن الشاعر يذكر تراسل احملسوسات عامدا قاصدا، وكأنَّ التراسل أمر منطقي 
، ومرة يستره بالتشبيه )العطور واأللوان واألنغام تتجاوب: (مستساغ، فمرة يصرح به كقوله

  ).كلحم األطفال...العطور: (كقوله

، 2"تراسل احلواس سمةً مألوفة ومقبولة يف الشعر الغريب احلديث" وبعد أن أصبح
  .استقبله النقاد العرب احملدثون حبفاوة؛ وأوجدوا له مربرا فلسفيا وآخر أدبيا

الصوت ، واللون، والعطر، والشكل، "...: من املربر الفلسفي قول أنطون غطاس
االتصال الوثيق بني : "عدين ذلك بقولهويفسر مصطفى الس ،3"ترجع كلها إىل أصل واحد

، وتظهر مصداقية 4"تلك العناصر راجع إىل أنَّ كلَّ ما يف األرض مرتبِط بأسبابه السماوية
هذا التفسري أكثر إذا قارناه بفكرة اخلَلْقِ اليت طرحها بودلري باعتباره ممثِّلَ فكرة التراسل يف 

قال اهللا تعاىل للعامل كن ذ يعبر عن بعض بتناسب متبادل مناألشياء ال يزال بعضها ": قوله
، )لُـبا(وإذا كانت كل املوجودات املخلوقة متتلك جوهرا  ،5"ب ال ينقسمككل مركَّ

، فإنَّ هذا يعين أنَّ اجلوهر واحد وهو ما يهم الشعر، بينما األشكال متعددة )شكال(ومادة 
  . وال مه كثريا
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ر األديب قول حممد مندورومن املرب :..."الذي اعر من الواجب على األديب أو الش
يريد أن يستنفد كل ما يف نفسه وينقله كامال إىل نفس الغري، أن ينقل ألفاظا من جمال حسي 
معني إىل جمال آخر إذا كان يف هذا النقل ما يعينه على هدفه وهو نقل األثر النفسي إىل 

وجِد التراسل يف الشعر لغري نقل األثر النفسي املتولِّد عن التجربة عد وميا ، أما إذا 1"الغري
  . وهذيانا

ونقل هذا األثر ال يكون باملباشرة والتقرير، وإنما باإلحياء والتصوير؛ ولذلك 
ه استخدم عثمان التراسل وسيلة لتشكيل الصور، وقد ساعده يف هذا قراءاته لبودلري، ورغبت

، 2"لك باستخدام جماز يقوم على التآلف بني مدركات احلواسذاالبتكار واجلدة، و"يف 
  . والتخلِّي عن العالقات القدمية بني ألفاظ التشبيهات واالستعارات والكنايات

عها بني تراسل حاستني تنوالتراسل  علىاملبنية  عثمان ل ما يقابلنا عند تتبع صورأوو
 : هاحلاستني جند قول فمن. وثالث حواس

   حنوكأغنييت  أرسل
   3ذهبية خيوطمن  شبكة

؛ مع والبصريت السة على تراسل حاسة مبنيصورة جزئي) شبكة ...يتأغني(عبارة  إنَّ
حيث إن األغنية من مدركات السمع بينما الشكات البصربكة من مدر .  

  : حواس قوله ثالث تراسلمن و

البسماعلى  سالمت الندية   
غرقينت 4ذىبالش  
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صورة ثالثية األطراف مبنية على تراسل ) ذىتغرقين بالش ةالبسمات الندي(عبارة  إن
تدرك ) ديةالن(كات البصر، وصفة من مدر) البسمات(م، حيث إن ، والشمساللَّو ،البصر
   .مكات الشمن مدر) ذىالش(ومس، باللَّ

 صور القائمة على تراسل بكم ال إذا ما قيسترة األخرية قليلة هذه الصو مناذجأن  إال
، حىت أن إثارةأكثر  اصور يعطيد احلواس؛ ألن جتاوا االهتمام بتعد ، وكان األوىلحاستني
ق ا تعمم، فالشاعر كلَّتعليلهم ذلكنائي باجلزئية وهلم يف راسل الثُّالت ونَمِسي 1ادبعض النقَّ

  . تفاعالوا زادت حواسه جتاوبا ممبا حوله كلَّإحساسه بذاته و

ا من األفكار واملشاعر تثري فيضعلها جت ىخرأإىل  حاسةإحالة الصور لألشياء من و
  :شعرهيقول عثمان وهو يتحدث عن . والعواطف

  هذاوي مشعة
  2بويالن صوتك

صوتك ( ووه لعادا إىل األصل أزلناه، لو  وتأخريطرين فيهما تقدميهذين الس إن
النإقامة جسر بني ؛ ألنه عمد إىل عاديوهذه الصورة تشبيه بليغ غري  ،)ةبوي مشعة ذاوي

  . معة مرئية، بينما الشمسموعالصوت  نَّإمع، والبصر، حيث الس: حاستني خمتلفتني مها

معي، لعلمنا أن عثمان جماهلا الس يفوهي ) الصوت النبوي(و اكتفينا بعبارة لو
، ت املاضياعن سلبيات اليوم، وهن يترفعاملستقبل بشعره، ويطمح إىل غد أفضل يستشرف 

، لعلمنا أن عثمان يقول شعره، وهو يضحي املرئيمبجاهلا ) مشعة ذاوية(وإذا أضفنا عبارة 
 الشيء الذي جيعل مشعته يقدرونه حق قدره،أم ال  رغمبراحته ووقته يف سبيل اآلخرين 

تضحية أشبه ما تكون بتضحيات األنبياء، فهم إا  ،لكنها ال تنكسف أبدا ذاوية قليلة اإلنارة
وحدهم الذين ميدون يد النعمة للغري وعندما يعضوا يعاوِدون مدها من جديد دون يأس أو 
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كلل، وتقدمي السطر األول يدل على أن هذه املعاين مقدمة يف نفس الشاعر، مما جيعلنا أكثر 
  . يرا جلهده، ومن مثَّة التعاطف معه وشد أزرهإحساسا بشعره، وتقد

خلق تناسبات "ومن مسات صور التراسل الالعقالنية بني أطرافها؛ إذ أا ترتكز على 
وعالقات جديدة حتقق ما توقف عنده طويال النقاد احملدثون ابتداء من الشكليني الروس، 

، وطاملا أن 1"(defamiliarization)ونعين به جعل املألوف غري مألوف أو كسر األلفة 
النقاد استوقفتهم الالعقالنية كثريا، فمن املهم جدا يف هذا الصدد أن منيز بني مستويني هلا 

  . حىت ال يلتبس األمر عند حماورة النصوص

املستوى األول موجود يف التشبيهات واالستعارات الشعرية التراثية، ويعين خمالفة 
هذه االستعارات؛ ألنه من رغم من الالعقالنية اليت تتسم ا على ال"الواقع اخلارجي، و

 2..."املتعذر على املتلقي إجياد معادهلا املوضوعي يف الواقع امللموس أو احملسوس أو املرئي
  . فإا ال متنح الصور صفة االمتياز الفين

ي، إذ أن أما املستوى الثاين لالعقالنية فال يتواجد إال يف الشعر املعاصر الطالئع
تتجاوز حدود اإلدراك إىل الالوعي الالعقالين وتدرك "العالقات القائمة بني أطراف الصور 
ومبثل هذه الصور الفنية اليت انعدمت فيها القرائن ... بواسطة اإلحساس أو التواصل الذهين

ر الشع"ولذلك أصبحت ترى أن  ؛3"املنطقية تفجرت ثورة الشعر املعاصر الواعية مبا تفعل
وكلمة  ،4"هو كتابة القصيدة ال مبفهوم منطقي عقالين، وإمنا مبفهوم منطقي انفعايل وإجيايب

املكررة مرتني يف هذا املفهوم للشعر توحي بأن القصيدة املعاصرة ليست تشاعرا ) منطقي(
  .وال هذيانا، وإمنا هي عمل فين فيه من التنظيم والترتيب ومهارة الصياغة ما فيه
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هل اكتفت صور التراسل عند عثمان مبستوى الالعقالنية : وز التساؤلبعد هذا جي
األول، أم أا ارتقت إىل املستوى الثاين؟، نصوصه وحدها كفيلة ذا اجلواب، لنتابع أحد 
صوره املقتطَفة من حلْمٍ صويف لذيذ يشبه حلظة التمتع الكربى عند الصوفيني وهي حلظة 

  : التجلي، حيث يرى

  1الضوء ختتال عاشقة

  :  وتنهـال عليه بـ

  2قبالت حليبية تترذَّذ مسحورة

اللَّمس، والذَّوق، والبصر، حيث : هذا السطر صورة تعتمد على تراسل ثالث حواس
صفة للمطر )الترذُّذُ(يدرك طعمه بالذوق، و) احلليب(تدرك بالتالمس، و) القبالت(إن 

  . متفرقا فنسميه الرذَاذُندرِكها بالبصر عندما يرتل هادئا ضعيفا و

وطاملا أن الصورة مقتطفة من حلْمٍ فجوها ضبايب، حيث ترتسم امرأة حماطة الة من 
  . الطفل لتقبله قبالت متتالية مترذِّذة -تقْدم على الشاعر) عاشقة الضوء(النور هي 

إلجياد رابط منطقي ) ذالرذا(، و)احلليب(، و)القبالت: (ولو قَلَّبنا األلفاظ الثالثة
حسي بينها، ألعيانا األمر، ولَوقَف وعينا عاجزا دوا، لكننا إذا رحنا نفتش يف خمزوننا 
الالواعي، ونقَلِّب صفحات مشاعرنا لوجدنا رابطا ال عقالنيا يضمها مجيعا، نشعر به وال 

  .نفهمه بوضوح، كيف ذلك؟

غبة اجلنسية، ويف وجه آخر مظهر يف وجه من وجوهها مظهر للر) القبالت(إن 
للحنان والعطف، خاصة إذا حدثت من كبري إىل صغري، كتقبيل الوالد البنه، أو األم لولدها، 

  . وموقف الشاعر هنا موقف الولد متاما، إذ القبالت مسلَّطَةٌ عليه دون أن يرد مبثلها
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 مرحلة الطفولة يف وجه من وجوهه مصدر غذائي، لكن لو عدنا به إىل) احلليب(و
لوجدناه أكثر من غذاء، فاألم حلظة احتضان صغريها إلرضاعه ال تقدم له غذاًء فقط، وإمنا 
تضيف إىل ذلك شيئا من الدفء النفسي حىت أن الصغري تأخذه غفوة نوم ملا جيده من 

  . اطمئنان وحنان يف هذه اللحظة

واالرتواء، لكنه يف وجه آخر  يف وجه من وجوهه هبةٌ من السماء للخصب) الرذاذ(و
يرتبط بالنوم، فلو وقفنا وراء زجاج النافذة نتأمل سقوط الرذاذ بزخاته الرتيبة اهلادئة مع 
شيء من اهلواء البارد املصاحب له، لفترة زمنية لشعرنا بشيء من النعاس مطمئنني إىل أن 

ضررا باإلنسان، أي أن الرذاذ  وكل ما من شأنه أن يلحق...الرذاذ خيلو من الربق والصواعق
  . هو حنان الطبيعة على البشرية

من كل ذلك يتبين أن الرابط الالعقالين اجلامع بني األطراف الثالثة للصورة ذا 
طبيعة نفسية حمضة، وهو شيء من االنفعال ال نستطيع حتديده بدقة لكن نقاربه بلفظة 

العالقة بني األلفاظ على أساس "قد كانت وما يقترن ا من هدوء واطمئنان، ل) احلنان(
، وجتاوزت عالقات التماثل البسيطة 1"من إحساسه جتاه األشياء] الشاعر[نفسي يستوحيه 

القدمية بني املشـبه واملشـبه به، أو بني املستعار له واملستعار منه، أو بني املعىن احلقيقي 
   .2واازي، أو بني املعىن الظاهر واخلفي للكناية

ه الصورة، وفعل األمر ذاته مع كثري من ذخلق عثمان رابطة ال عقالنية يف هقد ل
ليسمو ا إىل مصاف الصور املعاصرة اليت متجد العقالنية اللغة، وتتعامل  صور التراسل
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وعطر "،1"زخات قيثارة: "معها حبساسية مفرطة، مثلما هو احلال يف هذه التراسالت الطريفة
  . 4"تضمخين نسوة احلي بالزغردات"، و3"شف كأس نسيمارت"، و2.."يغني

بتكرره يف  عنصر الضوءهذا وما يلْفت االنتباه يف صور التراسل أكثر مما سبق هو 
املسموعات، : جمال املبصرات آخذا صفة السيالن، وبتراسله مع ااالت األربعة املتبقية

  . ءواملذوقات، واملشمومات، وامللموسات، دون استثنا

  : لنالحظ تكرره يف الصور اآلتية

  5..ينهمر الضوء شالل حلم .1
  6أغطس يف الضوء منذهالً .2
 7أمترغُ يف جلج الضوء .3
 8وينهمر الضوء.. شعاع .4
 9أروقة الضوء تنثال وحيا .5
  10فينهمر الضوء مدرارا .6

، وقابلية الغطْسِ )5(، واالنثيال يف الصورة )6، 4، 1(إن صفة االمار يف الصور 
، كلها صفات ختص السوائل وبالتحديد ا املاء، )3(، والتموج يف الصورة )2(الصورة  يف

وال تعين الضوء يف شيء، وإمنا ااز يف التصوير هو الذي منحه إياها، وبالتايل فتح ملكاتنا 
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املعرفية جتاه الضوء فلم يعد عنصرا طبيعيا عاديا، بل غدا نعمة عظيمة كان األوىل أن 
وهكذا األدب ال . ودها يف حياتنا ونقدرها حق قدرها، محدا وشكرا خلالقهانستشعر وج

  .     مينحنا معلومات جاهزة، وإمنا يفتح لنا أبوابا للمعرفة ما كنا لنفكر فيها لواله

هذا عن تكرر الضوء، أما عن تراسله مع املسموعات فإنه يأخذ صفة الصداحِ كما 
  : صورةتصدرها املزامري يف هذه ال

   1ومزامري تصدح بالشعر.. للضوء هفهفة

ومن تراسله مع املذوقات أن يأخذ صفة الصفاء، واملقصود ا عدم تغير الطعم كما 
  : يف املاء الطاهر، والصورة اآلتية تبين ذلك

   2باهلوى الصويف يصفو الضوء

رائحة ومن تراسله مع املشمومات أن يكتسب أحد صفات الطِّيب، وهي انتشار ال
  : كما يف هذه الصورة) العابقة(الزكية 

   3أتذكر أجنحة الضوء ختفق عابقة

ومن تراسله مع امللموسات أن يتحول إىل شيء مادي نتحسسه باليد، كما يف صدر 
  : هذا البيت

  4تلمس الضوء فتنساب الرؤى     يتهادى يف املدى زورقـها

، وإعطائه أولوية الظهور يف صـور )الضوء(ويعود تكرار عثمان هلذا العنصر 
إىل إحساسه العميق به؛ فهو عنده  - حسب ما يفهم من الصور السابقة إمجاال -التراسل
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أكثر من عنصر طبيعي، إنه مورد الشعر واملعرفة اللذان ينشدمها؛ شعر يسعد الناس، ومعرفة 
  .ذوقية صوفية، ال عقلية منطقية

ينا إىل أن صور عثمان اليت تبنت تقنية تراسل احلواس، والنماذج الشعرية السابقة د
مل تكن ضربا من االختراع الفريد، بل حاولت أن تستفيد من طريقة الشعراء احملدثني يف 
بنائها والتجاوب بني موادها، دون أن حتاكيهم حماكاة حرفية؛ لتحقِّق لنفسها كيانا فنيا 

ثمان، ويف مقدمة هؤالء الشعراء احملدثني أفراد مجاعة أَبلُّو نشعر فيه بالنفَسِ الصويف اخلاص بع
ومبا أن معطيات احلواس "، 1السيما أبو القاسم الشايب؛ حيث تأثرت هذه اجلماعة بالرمزيني

، فال غرابة أن جند يف صور مجاعة أَبلُّو جتاوبا بني األلوان والعطور 2"تتبادل عند الرمزيني
نا لنخبة من أدبائها مبا فيهم الشايب، الذي اهتم هو اآلخر وقد قرأ شاعر... واألصوات

    3...بتصوير الضوء، مع التنويع يف تسميته كالصباح، والنور، والفجر

 وصفوة القول إنَّ صور عثمان اليت اعتمدت يف تشكيلها على تراسل احلواس،
ق لنفسها وجودا دون أن تنسخها لتحقِّحاولت أن تستفيد من األجواء األدبية املواكبة هلا 

جعل  :وثانيهاالتنويع بني تراسل حاستني وثالث حواس،  :فنيا خاصا، اتسم مبيزات؛ أوهلا
جتاوز ااز التقليدي خبلق  :وثالثهااألشياء أكثر إثارة لألفكار واملشاعر والعواطف، 

باب من  -باعتباره التركيز على عنصر الضوء  :ورابعهاعالقات ال عقالنية بني األلفاظ، 
   .موردا للشعر واملعرفة  - الترميز

  

  

  :مزج املتناقضات - 4
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الشعر ليس تأليفا ومجعا وضما، "من احلقائق اليت جيب أالَّ تغيب عن بال الناقد أن 
وإمنا هو حملات خاطفة متبلورة مركزة، ووقوف عند جزئيات بارزة متضحة، تسترعي نظر 

وق ما فيها من مجال ويستشف ما وراءها ذالشاعر، وتستوقف فكره، فيخصها بعنايته، ويت
وملا كان مزج املتناقضات من وسائل شاعرنا يف تشكيل صوره فإن مزجها ال  ،1"من أسرار

يعين جمرد تأليفها ومجعها وضمها، فهذا العمل مرفوض يف الشعر كما أشرنا، فما بالنا 
زج املتناقضات هو جعلها املعىن املقصود مببأخص خصائصه وهي الصورة؟، ومن هنا فإن 

يف كيان واحد يعانق يف إطاره الشيء نقيضه، ويمزج به مستمدا منه بعض خصائصه "
، فتبدو الصورة سوية اخللْقة ال تعارض وال تضارب بني 2"ومضفيا عليه بعض مساته

  . عناصرها

  : وعديدة تعبريات عثمان اليت ميزج فيها بني املتناقضات، فقوله

   3ألرض بالصداحيزرع صمت ا

  : ، وقوله)الصداح(، ونقيضه )الصمت(عبارة عن صورة فنية تشكلت باملزج بني 

 4حبر من هلب رجراج

ذي الطبيعة النارية، واملالحظ ) اللهب(ذي الطبيعة املائية، ونقيضه ) البحر(صورة متزج بني 
الطرفني أمران؛ األول على هاتني الصورتني وغريمها من الصور الثُّنائية املبنية على تناقض 

عددها احملدود، والثاين جزئيتها، حيث ختلوا منها بعض قصائد شاعرنا ائيا، وال تكون 
مركبة إن وردت، وهذا راجع إىل أن التناقص الذي ميارسه شاعرنا ثنائي الطبيعة؛ عنصر 
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ون مقابل عنصر، إذ الصمت يعاكس الصداح، واملاء يضاد اللهب بشكل تلقائي أشبه ما يك
  . بالتداعي اللغوي، ومعلوم أن الثنائية ال تناسب الصور املركبة ذات األطراف املتعددة

وهذا ال يعين أن كل الصور املبنية على مزج املتناقضات عند عثمان ميكن إدراكها 
: بسهولة من خالل املعرفة اللغوية الشائعة عن األلفاظ املتعاكسة، أو الطباق البالغي، مثل

بل إن بعض هذه الصور حيتاج إىل ...ألسود، الليل والنهار، السماء  واألرضاألبيض وا
ويبدأ نشاط القارئ يف احلقيقة حلظة خلق الروابط والعالقات "نشاط من القارئ، 

، أي أن عالقة التناقض بني عناصر الصورة قد ال تكشف عن 1"والتداخالت بني اجلمل
. إىل تدبر وتأمل لكشفها -يف هذه احلالة - نفسها من االحتكاك األول بالنص، بل حتتاج

  : اليت يهديها إىل القدس اجلرحية) آه يا جرح(يقول عثمان يف قصيدته 

  وكان رماد النخيل املبعثر يف الذاكرة 
  2يلتم يتوهج باخلضرة العاشقة

يوحي باحتراق ) رماد النخيل(إن هذه الصورة مبنية على تناقض خفي، حيث إن 
تعاكس هذا اإلحياء ) يتوهج باخلضرة(بالتايل فُقدان اخلُضرة، بينما عبارة هذا األخري، و

 دعي اليت توتناقضه، ويف هذا التناقض بني اضمحالل اخلضرة وتوهجها جند عاطفة التحد
وهو حياول يف باقي أسطر . سجِيةً لصيقة بذات الشاعر، فهو دائما صامد يف معترك احلياة

العاطفة اإلجيابية إىل نفوس الفلسطينيني ليثوروا بدورهم إىل حترير القدس  القصيدة نقل هذه
  .وفكِّها من براثن اليهود

  : ويف قوله 

         3كنت ميتا يف نعشه يتغىن        لفصول األعياد واألفراح
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جند أن صدر البيت مناقض لعجزِه ، ولكن مع هذا يشكِّل البيت بشطريه صورة منسجمة 
تعرب عن املوت ) ميتا يف نعشه(احدة تقدس الكفاح والنضال، حيث إن عبارة لعاطفة و

 بقْلعما ي حفْصكون واخلمود، مث إن الشاعر بعد هذا يازي للشاعر، واملوت يالزمه السا
ذلك وهو التغين واالستبشار مبستقبل زاهر متثَّل يف فصول األعياد واألفراح اليت ال تأيت دون 

  . ضال وعمل دؤوبكفاح ون

وإن مزج املتناقضات يف الصور دليل على أن الشاعر مل يعد يتعامل مع عناصرها 
بطريقة عقلية منطقية، تعتمد التناسب احلسي اخلارجي بينها، وإمنا أصبح ينظر إليها بطريقة 

تطابق تم بالبحث عن مدى ال] اليت[النظرة القدمية"تعول على أثرها يف النفس، وختالف متاما 
ولو طبقنا هذه  ،1"اخلارجي بني أطراف التشبيه، ومدى التناسب العقلي بني العناصر املقارنة

النظرة الكالسيكية ملا استطعنا أن جند تفسريا لتالقي املتناقضات يف صور عثمان، أما إذا 
اجتمعت وظَّفنا املنظور النفسي، فإننا جند أن هذه املتناقضات مل جتتمع يف الصور إال بعد أن 

ها واليت يستهلُّ، )زفرة(يقول عثمان يف قصيدة . آثارها النفسية وتوحدت يف وجدان الشاعر
  : بزفرة معبرة

  2وضت من مهد األسى دنِفًا       والشوق يضنيين ويضرمين

بشيء قليل من التأمل جند مفارقة بني املهد، واألسى يف صدر البيت، كيف ذلك؟، 
يقترن بفترة بريئة من العمر خيلو فيها اإلنسان من اهلم واحلزن  إن من الشائع أن املهد

واملسؤولية، ويكون حتت محاية ورعاية والديه، وهذه املعطيات املعرفية األولية تعمل على 
جعل املهد مصدرا لإلحياء بالسعادة والطمأنينة، وهو شعور يعاكس متاما شعور األسى؛ 

ضطربة متزعزعة، أما إذا نظرنا إليها بعني الشاعر  ولذلك تبدو صورة صدر البيت وكأا م
فإننا جندها ترسم موقفا منسجما كله أمل وحسرة وأسف، وهذا راجع إىل صدق عثمان مع 
نفسه فقد عاش طفولة فيها من احلرمان والشظف ما فيها بسبب الفقر املدقع ألسرته؛ 
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وقرنه باألسى ) املَهد(ضر عنصر ولذلك عندما أراد أن يصور تعاسته وحرمانه املبكِّر استح
  . آخذا بعني االعتبار ما جيمع بينهما من عاطفة التذمر املبكِّر

وعثمان ذو حساسية خاصة جتاه مفردات الوجود، هذه احلساسية متكِّنه من الربط 
أمسى درجات اجلمال أن نرى املتعدد "والتوحيد بني املتناقضات يف صور مجيلة، وإذا كانت 

ضمن دائرة الفنون عامة، فمن باب أوىل أن ننبهر جبمال املتناقضات 1"نسجما يف وحدتهم
  : يقول شاعرنا عن نفسه الطاحمة اجلاحمة. املنسجمة يف الشعر

  تتلهف ظمأى لإلصباح 
  للنور الساطع من أحشاء الليل 

  2ومن نغمات اليم

، حيث جند النور وهو من لننظر إىل هذا التناقض الوارد يف السطر الثاين من املقطع
لوازم النهار ينسجم مع الليل الذي يالزمه الظالم، وقد استطاع الشاعر أن يعرب بصورة النور 

عن عاطفة اإلصرار والعزم والتفاؤل مهما كانت املصاعب،  -تعبريا مجيال - املنبثق من الظالم
: ة مع اليأس، قال تعاىلوالتحديات، والعوائق ذاتية أو خارجية، فال يأس مع احلياة وال حيا

]خ لَقَدا اإلنانَلَقْنس ي كَفد3ب[نذْل اجلهد لتحقيق األهداف، وهذه حقيقة  نِ، فمن ساحلياة ب
اجلمال  - أمسى درجات املعرفة أن نرى احلقيقة يف جوهرها، وكالمها"جوهرية، وإن 

معا إال يف الصور الفنية ، ويف فن الشعر ال يتواجدان 4"ال يتحقق إال يف الفن -واحلقيقة
يثري ] مبا فيها املتناقضات[الشاعر املصور حني يربط بني األشياء "الناجحة، ومن هنا يتبني أن 

لبيان حقائق  - فوق املنطق - فالصـورة منهج ...العواطف األخالقية واملعاين الفكرية
امه، وترتقي وكيف للمنطق أن يؤلِّف بني الشيء وضده؟، هذا ما يعجز أم، 5"األشياء

  . الصورة ألدائه مبهارة وحذْقٍ
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 رِجخويظهر أن عثمان من خالل إلغائه للحدود الزمانية واملكانية بني املتناقضات ي
  : يقول موظِّفا رمزي احلجر والنجوم. تلك الصور احلاملة هلا يف حالة حاملة ال شعورية

  .. آه
  يا أيها احلجر اليابس 

احلجر املكفهر!  
  النجومهل رأيت 
  ما بيننا .. كيف تنبض

  1حينما نتصافح ؟

إن هذه الصورة الرمزية جتمع بني احلَجر وهو أبسط ما على األرض، والنجوم وهي 
أرفع ما يف السماء، لكن احلَجر يغادر حدوده املكانية وهي التراب ليصافح الشاعر، ويصبح 

وهو السماء  - أيضا -املكاينبذلك رمزا للوحي الشعري العنيف، والنجوم تغادر إطارها 
الرمز، وتصبح بدورها رمزا للكتابة الشعرية املتألِّقة اليت  -لتنبض وتسطع بني الشاعر واحلَجر

تتلو الوحي الصادق، والفيض الشاعر، وهذا الكسر للحدود املكانية للحجر والنجم، يصحبه 
ى سطح األرض يف كل األوقات؟، كسر حلدودمها الزمانية؛ فمن يضمن لنا بروز احلَجر عل

وبسبب التعدي على احلدود املكانية . ومن يضمن لنا ظهور النجوم يف سواد كل ليل؟
والزمانية أصبحت الصورة السابقة كأا حلْم ال تعقُّل فيه، أو ومضة من الالشعور ملعت يف 

  . حلظة من النشوة والذهول

بني املتناقضات، فإن الشاعر من الناحية الفنية ورغم هذا احلُلْم والالعقالنية واجلمع 
، فيجوز لعثمان، وألي شاعر 2"الشعر كيفية لغوية خاصة"له احلق يف ممارسة كل ذلك؛ ألن 

آخر، أن يكسر النظام العادي للغة، وهو ما يفعله شاعرنا؛ إذ نراه ينسب الرقص إىل النار، 
الظل الساطع ميشي : "الظل، كقوله، وينسب املشي إىل 3"ترقص النار متقاذفة: "كقوله
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إمنا يتعامل الشاعر مع كلمات اللغة "، ويف هذين املثالني، ويف الشعر عموما 1"اهلُويـنا
إذ ميارس عليه ضروبا من ااز ؛ 2"العادي هلذه اللغة) النظام(العادية، لكنه ال يتعامل مع 

  . والتصوير فيها من الكسر والتجاوز ما فيها

الصفة الفنية األساسية اليت جيب "ديث يقر ذلك ويعترف به، كما يقر بأن والنقد احل
هي املفاجأة واالبتكار، وكل ما من شأنه أن جيعل املتلقي ... أن تتوفر عليها الصورة الشعرية

، وإن هذه الصفة كثريا ما حتفل ا صور عثمان ذات 3"يف حالة انبهار، واندهاش، ومتعة
اقضة، لننظر إليه، وهو يدعو ذاته ويشجعها على الغناء الذي يتخذه رمز ا العناصر املتن

د، قائال غنجدلالنبعاث والت:  

  لنخل تناثرت النجمات عليه 
 ورفرف سرب اليمام  

وال تكترث.. غن 4!غن 

إن هذه الصورة املركبة حتمل تناقضا صارخا بني حركة النجمات، وحركة طيور 
وىل تتناثر وتتساقط  على النخيل بينما الثانية ترفرف وتبتعد عنه، ورغم بساطة اليمام، فاأل

، فإا تفاجئنا بذلك التداخل املدهش )النخيل، والنجمات، واليمام: (عناصر الصورة 
والدقيق بني اجلو املظلم املُعتمِ الذي تظهر فيه النجوم، واجلو املشرق الصايف الذي يطري فيه 

اجلديد منها هو التركيب والتأليف بني العناصر املألوفة إلخراج "ال هذه الصورة اليمام، وأمث
  . 5"صور غري مألوفة
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النخيل، والنجوم، واليمام، : ولو حاولنا رسم هذه الصورة  املركبة مبفرداا الثالث
 السواد لدبجنا لوحة حتتوي منظرا طبيعيا، املثري فيه هو تلك اخللْفية السماوية اليت جتمع بني

الشاعر مثل الرسام يقدم املعىن بطريقة حسية، "والبياض املتناقضني، ويف هذا املوقف أصبح 
هذا عن طريق املشاهد اليت يرمسها على اللوحة ليتلقاها املشاهد تلقيا بصريا مباشرا، وذاك 

أن الصورة ، وهذا ال يعين 1"عن طريق لغته اليت تثري يف ذهن املتلقي صورا يراها بعني العقل
يف الشعر ميكن أن تتحول دائما إىل لوحة زيتية، فللكلمات قدرة على التصوير ال متتلكها 

  . األصباغ واأللوان بتاتا

وإذا كنا نندهش العتماد بعض الصور على التناقض، فإن من النقاد من استحسن 
ن بناء أحسن هذا الشأن أأقوال بروكس يف "هذا األمر وطلبه يف القصيدة ككل، إذ جند من 

القصائد هو بناء تناقض؛ ألن مواد القصيدة يقوم بينها التجاذب واملقاومة والصراع وأحسن 
هو  - هنا -، وإن التوازن املقصود2"بناء ما بلغ ذه املواد املتنافرة املتصارعة درجة التوازن

اعها، فتكون ذلك األثر األخري الذي يتولد يف نفس املتلقي بعد إمتام قراءة القصيدة أو مس
نتيجة احلركة الدرامية التجادلية داخل القصيدة موحدة متناسقة، فمثال حني تعرض القصيدة 
الشر وتعرض اخلري يف آن واحد، فإا كي تحدث التوازن تقَبح األول، وتجملُ الثاين، 

شر ملا أحببناه ذه وبالتايل ختلق يف نفوسنا حمبة قوية للخري، ولو عرضته وحده دون نقيضه ال
القصيدة واملسرحية غالبا ما "القوة وهذا املقدار، وقارئ اليوم أصبح يطلب بذاته التناقض إذ 

تقرأ على أا صراع متثيلي بني اخلري والشر، العقل واخليال، اإلمث والطهارة أو أي نقيضني 
صر مبا فيه شعر حىت أضحى التناقض والتجادل مسة عامة من مسات الشعر املعا ،3"آخرين
  . عثمان
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جلَّ صوره اجلزئية ولذلك مل يكن جلوء شاعرنا إىل التناقض جزافًا أو تقليدا، بل أن 
تعبريا عن احلاالت النفسية واألحاسيس الغامضة املبهمة اليت "املتناقضة الطرفني كانت 

عرب هذا السبيل،  ، حبيث ال يستطيع نقلها حية إال1"تتعانق فيها املشاعر املتضادة وتتفاعل
  : ففي صورتيه التاليتني

  فأمسي تألَّق يف حاضري 
  2..وغدي جلَّ يف نور أمسي

  :  جند تعبريا فنيا عن دميومة الطفولة، ويظهر ذلك من خالل التفكيك اآليت

  ):1( معطيات الصورة

  .طفولة الشاعر  أمسي   §
  .كهولة الشاعر  حاضري  §
  .ة يف مرحلة الكهولةالشعور بالطفول  أمسي تألق يف حاضري  §

  ):2( معطيات الصورة   

  .  شيخوخة الشاعر  غد ي  •
  .طفولة الشاعر  نور أمسي  •
  .   استشراف الشعور بالطفولة يف مرحلة الشيخوخة   غدي جلَّ يف أمسي  •

  :ناتج التزاوج بني معطيات الصورتني  

  .استمرار الزمن   الغد  + احلاضر + األمس 

   .استمرار الطفولة     طفولة+ طفولة + طفولة 
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من التحليل يتبين تعبري الصورتني اجلزئيتني عن شعور متناقض متضاد، حيث إن 
الشاعر يدرِك كهولة جسمه يف الوقت احلاضر، ولكنه حيي أثناء هذه املرحلة طفولة بقلبه، 
كما أنه يدرك أن غده سيؤول إىل الشيخوخة ال حمالة، ولكنه يشعر شعورا أكيدا بأنه 

بقلب الطفل املليء براءة، وحمبة، وصفاًء، ولوال مزج  -إن أطال اهللا يف عمره -يحياهاس
الشاعر بني األمس وخمالفه احلاضر، وبني الغد ونقيضه األمس ملا استطاع التعبري عن كل 

  . ذلك

وبناء على هذا يظهر أن عثمان يف مزجه بني املتناقضات أبعد ما يكون عن التكلف 
قليد األعمى للتيارات الشعرية السريالية، وإمنا هو حياول نقل مشاعره املضطربة والتنطُّع والت

لقد علمت التجربة اإلنسانية  أن كل شعور مقترن يف النفس بشعور "بواسطة الصور، و
مقابل، ومن مثَّ يستعصي على اإلنسان أن يفكر أو يشعر يف اجتاه واحد إذا هو أخلص 

، فأمر طبيعي من شاعر حياول استجواب 1"ا من أصداء خمتلفةللتجربة وما يتجاوب فيه
  . مكامن وجدانه أن يقرن بني املتناقضات من حني إىل آخر

يقول عثمان عن وطنه . قوة يف الداللة -عادة -وتكتسي الصورة املبنية على التناقض
  : اجلزائر بعد أن ختيله يف صورة امرأة رشيقة

  2تتموجني كما تتموج قناديل البحر

اليت هي من طبيعة نارية، ) القناديل(إن صورة هذا السطر مبنية على التناقض بني 
تتموجني كما يتموج البحر، : الذي هو من طبيعة مائية، ولو قال الشاعر مثال) البحر(و

الوطن واضطراا بتموج البحر واضطرابه،  -لوجدنا صورة تشبيهية، لكنها جتسد متوج املرأة
جعلت هذا التموج ) قناديل(ألوف من البحر، إال أن دخول مفردة وهذا أمر عادي م

واالضطراب السائد يف الوطن ليس اضطرابا عاديا، بل إنه يتميز حبدوثه يف الليل، وقت 
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واملقصود به ليل اخلديعة والفتنة، كما أنه ملْفت جلميع أنظار العامل،  - عادة -إشعال القناديل
وهي معكوسة على صفحة املاء، يبدو متحركا متموجا لكل راء إذ أن منظر القناديل ليال 

اكتسبت الصورة بالتناقض قوة وخصوصية للبحر ولو على مسافات بعيدة، وذا الشكل 
  . يف الداللة

  : ويقول عثمان متحدثا عن نفسه

        1يرش رذاذ النار على وله األصداف

) النار(ذلك املطر اخلفيف البارد و) ذَاذالر(إن هذه الصورة متزج مزجا تاما بني 
احملرقة، فتفقد هذه األخرية بعض مميزاا كاحلرارة واجلفاف لتتحول إىل قطرات تبعث على 

جتردت من املفهوم العام املتداول إىل مفهوم نفسي  -هنا - إن النار. اهلدوء والطمأنينة
   .خاص

زج املتناقضات وسيلة أساسية يف تشكيلها ومن املعاجلات السابقة للصور اليت تبنت م
ميكن القول إا حمدودة العدد مقارنة مع الكم الشعري اهلائل لعثمان، حيث ال جندها يف كل 
قصيدة، بل يف البعض فقط، كما أا جزئية ال مركبة، ألن تناقضها يقوم على تضاد 

ا يكون خفيا يبتعد عن عنصرين بسيطني ال مركبني، ورغم بساطة هذا التناقض فإنه أحيان
الثنائيات اللغوية املتعاكسة، والطباق البالغي ابتعادا كبريا، فقد أصبح شاعرنا ال ينظر إىل 
املعاين املعجمية أو احلسية لعناصر الصورة، وإمنا يعتد فقط بآثارها النفسية واملشاعر اليت 

  . تصحبها

الصور املبنية على التناقض تثري ميكن احلكم بأن  - أيضا -ومن املعاجلات السالفة
العاطفة والفكر يف آن واحد دون أن تعتمد على املنطق العقلي، بل قد تعولُ أحيانا وبشكل 

، مما جيعل عناصر هذه تدخل الالشعور وإفرازاته الالعقالنية الشبيهة باألحالمصريح على 
العادي للغة، حمققة املفاجأة الصور ختترق حدودها املكانية والزمانية، وتكِْسر النظام 
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واإلدهاش واملتعة باجلديد الذي ال يكون ابتكاريا يف جذوره، وإمنا يتولَّد من شد األواصر 
  . بني املتناقضات املألوفة لتكون صورا غري مألوفة تبدو عليها مسحة التفرد والتميز

كِّل بواسطته بعض وحتصيال مما سبق جند أن عثمان عندما دخل غمار التناقض ليش
، فقد استشعر ولع القارئ كان دخوله دخوال فنيا ال جمال فيه للنسخ واحملاكاة صوره

املعاصر بالتناقض والدرامية والتجادل على مستوى الصورة الواحدة وعلى مستوى النص 
مجلةً، فاستطاع أن يرسم صورا متباينة من حيث أدائها املعنوي والنفسي، ولكنها مجيعا 

التعبري عن حاالت نفسية تأتلف فيها املشاعر  :ت على األقل أربع فوائد فنية؛ أوهلاحقق
منح أحد الطرفني املتناقضني  :وثالثهاقوة الداللة وخصوصيتها،  :وثانيهااملتضادة وتتعانق، 

  .تنشيط الالشعور داخل القصيدة :ورابعهاللصورة معىن نفسي خاص، 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع
  .فنيات الصـورة

  
  .فنيات كثرية احلضور: املبحث األول 
  .فنيات متذَبذبةُ احلضور: املبحث الثاين



  

  

  

  

تركيبة عقلية جتمع بني احملسوس وغري احملسوس، فهل  -أساسا -إذا عرفنا أن الصورة
أن يدخلَ على صوره فَنيات أخرى تدعمها  كان عثمان يكتفي ذه التقنية التصويرية دون

إن الوقوف على صوره وحتليلها يقَدم إجابة عن هذا السؤال مفادهـا أن  . وتزيدها شاعرية؟
الوحـدة،  : شاعرنا يدخلُ فنيات عديدة على صوره، منها ما يكون كثري احلضـور، مثـل  

التوسـع،  : أي يكون متذبذب احلضور، مثلومنها ما حيضر ويغيب، ... والتفاعل، واإلحياء
  ...والقص، واحلوار

وجتدر اإلشارة إىل أن وجود أحد الفنيات املدعمة للصورة مرة واحدة يكفي إلثبات 
أن الشاعر عامل ا، وقادر على توظيفها، كما نشري إىل أن تلك الفنيات عادة ما ترد جمتمعة 

وإمنا الكشف عنها ومتييزها هو الذي اقتضى الفصل  كلها يف الصورة أو أغلبها على األقل،
بينها، ولتوضيحها سيتم التركيز على كل فنية على حدة عند تناول النماذج الشعرية الـيت  

  .تكون سائدة فيها

وإن السبب يف وجود بعض الفنيات متذبذبة احلضور يعود إىل طبيعـة السـياقات   
عثمان ينوع يف استعمال الفنيات املتذبذبـة مـن   الشعرية املتقلِّبة بطبيعتها، ولذلك جند أن 

سياق شعري إىل آخر فَيظْهِر أحيانا بعضها ويغيب أخرى، بينمـا حيـتفظ يف اآلن ذاتـه    
يظل السياق الفاعل األول يف التحليـل الفـين   "بالفنيات كثرية احلضور غالبا، ويف كل هذا 

مستقلة، بل نسيجا حيا له عالقات باجلانـب  ؛ ألا ال تتواجد يف القصيدة كتلة 1"للصورة
الشعوري، والفكري ويساهم مسامهة فعالة يف تأسيس معمارِ القصيدة مـن القاعـدة إىل   
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 دع1"الصورة دون سياق وجود مسطح وليس بنية متشـابكة العالقـات  "القمة؛ ولذلك ت ،
  .إطار السياق اخلاص اوعليه تكون النظرة النقدية القومية هلا عن طريق حتليلها ضمن 

وإذا جاز لنا أن منثل ما هو أساسي يف صور عثمان وما يدعم هذا األساس من 
فنيات بغرض التوضيح، فإننا جند أن صورة  الشجرة أقرب جمسد هلذه الفكرة، فنتخيل أن 
اجلمع بني احملسوس وغري احملسوس هو جذع الشجرة، ونتخيل فنيات الصورة من تفاعل، 

ومن هنا يتبني أن ... هي األغصان، واألوراق، واألزهار، والثمار... وقص، وحوار وإحياء،
الصورة ال يكتمل مجاهلا إال بفنياا، كما أن الشجرة ال يكتمل مجاهلا رغم وجود جذعها 

لكن فقدان واحد منها ال ... إال إذا توضعت عليه األغصان واألوراق، واألزهار، والثمار
  . لشجرة ككل، بل يبقى كياا موجودا وإن بدا مبتورا ناقصايلْغي كيان ا

... وضمن إطار فنيات الصورة ميكننا متثيل ما يكثر حضورها باألغصان واألوراق
... يف كل األشجار، بينما ميكننا متثيل متذبذبة احلضور باألزهار، والثمار - عادة -لوجودها

يفتقد األزهار اجلميلة، والثمار الطازجة،  لعدم وجودها دائما يف كل األشجار، إذ منها ما
وكلما اجتمع حضور تلك الفنيات يف الصورة كلما كانت أكثر شاعرية، كما أن الشجرة 

كلما كانت ... كلما كانت ذات غصون ممتدة، وأوراق خمضرة، وأزهار مجيلة، ومثار يانعة
  . أمجل يف العني وأريح للنفس

ورة، جيمع شتاا، ويلم متفرقاا، فإن اجلدول وإن شئنا خمططا عاما لفنيات الص
  :اآليت كفيل بذلك

 فنيات متذبذبة احلضور فنيات كثرية احلضور
 تصوير العناوين.1 الوحدة والترابط.1
 التوسع.2 التفاعل والتزاوج.2
 القص.3 التجانس يف الالجتانس.3
 احلوار.4 العاطفة املُبصرةُ. 4
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  حيدد فنيات الصورة يف شعر عثمان) 9(جدول 

 ةتردد احلرك.5  اإلحياء واإلمياء.5

   

إن القراءة األولية للجدول تسفر عن مدى مسايرة شاعرنا لنمط التصوير يف الشـعر  
املعاصـر الذي حيفل باجلـديد واملثري، ويف اآلن ذاته تسفر عن مـدى إعــراضه عـن    
 القوالب التصـويرية اجلاهزة، وسعيه احلثيث إىل التخـطي والتجاوز بغـرض اخلــلق  

  . واالبتكـار جنـح أومل ينجـح

وللشاعر يف ذلك مربره؛ ألن الشعر تعبري بالصور عن العواطف واألفكار اخلاصـة،  
علينا، إذا أردنا أن حنتفظ هلذه العواطف واألفكار بأصالتها، أن نقدمها إىل اآلخـرين  ..."و

، فال ذاا1"و الفكرةيف صورا اخلاصة، تلك الصورة اليت تتولد، تلقائيا، مع الشعور نفسه أ
فائدة من تقليد أو نسخ صور اآلخرين؛ ألا لن حتمل أفكارنا ومشاعرنا اخلاصـة مهمـا   

  . أوتيت من طرافة وبالغة
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  :فنيات كثرية احلضور -1

، و املتوسـطة، ومنـها   1إن قصائد عثمان متنوعة من حيث احلجم، منها القصرية
االت تتكون من جمموعة من الصور املتالمحة جيمعها رباط دقيق ، لكنها يف أغلب احل2الطويلة

يعطي يف النهاية انطباعا موحدا عنها، وأكثر ما يبدو هذا التالحم يف القصائد احلرة؛ إذ تزيد 
، وبعـض  )الواو(عن العمودية بتنوع الروابط اللغوية بني الصور، كحروف العطف السيما 

  .األفعـال

ن يف وضع اللَّمسات األخرية ملشهد من الطبيعةيقول عثمان وهو يتفن :  

  3وب اجلداجد
  تصحو الصراصري مزهوة    

 والرياعات تومض مثل الشرار  
  عامل هو ينتصر اآلن 
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  عطر الرياحني يهمس 
  والنجم يسبح يف املاء 

منتقال من مدار  
ملدار..  

  السماء 
  البحريات

  زغزغة العشب 
  رجع الصدى 
   قطرات الندى

 ع بالعبق احليواهلبوب املشب  
 من أقحوان وغار  

   1وغوايات نيلوفر
2وعرار  

: إذا طالعنا هذا املقطع جنده يتكون من جمموعة من الصور الطبيعية احلسية، وهـي 
صورة اجلَداجِد، وصورة الصراصريِ، وصورة الرياعات، والنجوم، والسماء، والـبحريات،  

وعدد من الروائح النباتية الطبيعية، وميكننا بسهولة نقلها إىل خميلتنـا  واألعشاب، والندى، 
ما الرابط بني صورة اجلَداجِد وهي ب، وصـورة الـنجم   : نقال مباشرا، لكننا قد نتساءل

  . الذي يظهر ساحبا على صفحة املاء؟

ـ    ا إن عملية التخييل تكشف لنا ذلك؛ فإذا مجعنا تلك الصور يف خميلتنـا تبـدو لن
كمشهد قُبيلَ الليل، ومن هنا يظهر أن الرابط بني صورة اجلَداجِد والنجم، بل وكل صـور  
املقطع هو إعجاب الشاعر مبنظر الغروب وهو يف ايته، فوقف يتأمله وينقله حيـا نابضـا   

  . ب، تصحو، تومض، يسبح، يهمس: باحلركة، اليت جسدا األفعال
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الذي ربط بني الصور جند حرف العطف الواو قـد  وناهيك عن هذا اخليط النفسي 
  .تكرر سبع مرات ليدعم هذا التالحم بني الصور اجلزئية ويقويه

هذا وقد يكون اخليط الرابط فكريا ال نفسيا، وأكثر ما يتجلى ذلـك يف القصـائد   
تقوم على وحدة البيت واستقالله، وهو ما جيعـل تالحـق    -يف الغالب -العمودية، إذ أا

ور أمرا عسريا، ولتذليل ذلك يطغى اجلانب الفكري على القصيدة ويقوم بالعمل علـى  الص
هذا من جهة ومن جهة أخرى جند أن أحد تقنيات عثمان يف كتابة القصيدة . تعانق الصور

، حبيث ال يكتب إال ويف ذهنه فكـرة عامـة   1تتمثل يف اعتصار فكرة القصيدة قبل تدوينها
ذهنه منذ فترة، فتراه أثناء الكتابة سريعا خفيفا يبدو وكأنـه ال  واسعة ومرنة استحضرها يف 

يفكر فيما يكتب، واحلقيقة أنه فكر فيما يكتب منذ زمن، فال يهمه يف هذه احلال سـوى  
على الورق، فال غرابة إن وجدناه يكتـب أحيانـا يف    -من قبل -نقل ما جال يف خاطره

  ...  السيارة وأحيانا يف املقهى

  : عن حال الشعب املناضل بالقدسيقول خمربا 

  مزقونا خرائقًا شـردونا         طبخونا على رماد السياسة
  مسخونا ثعالبا وقـرودا         عرضونا بضـاعة للنخاسة
   2رمونا بني الذئاب خرافًا          فاقترفنا من الردى أرجاسه

اخلراف كلها متثِّل هوان إن صورة اخلرقِ املتفرقة، وصورة الثعالب والقردة، وصورة 
شعب القدس، وضعفه أمام السيطرة اإلسرائيلية، إذن فاخليط الرابط بني تلك الصور هو 

  . فكرة معاناة الشعب الفلسطيين؛ أي أنه خيط فكري أكثر منه نفسي

اخلـيط النفسـي   واملتابع لوحدة الصور عند عثمان متابعة ماسحة شاملة جيـد أن  
، ويف الشعر اجليد البد أن يتقدم اخليط من اخليط الفكري بكثري الرابط بينها أكثر ورودا
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النفسي الذي يتعلق بالوجدان على اخليط الفكري الذي يتعلق مبوضوع القصيدة كي حيقق 
ما يسمى بالوحدة العضوية الصحيحة، اليت من أبرز وسائل تشـكيلها وحـدة الصـور،    

أن تتواىل أبيات يف موضوع بعينه،  -عراءكما يتبادر إىل بعض الش-فليست الوحدة العضوية"
ذلك عمقا، إذ البد أن تصور األبيات يف قصيدا حدثا وجدانيا تاما تتدرج  ولكنها أبعد من

  . مثلما يتدرج النبات يف تكوين بنيته من بذرة إىل جذع إىل فروع إىل أوراق إىل مثار1"فيه

اللتان  2" التحليل والتركيبعملييت"واملقصود به التفاعل،  ومن طبيعة صور عثمان
تتمان على مستوى أطراف الصورة؛ خللق معىن جديد خيتلف عن معىن كل طرف علـى  

وباملثال يتضح املقال، يقول عثمان متحدثا . حدة، وإمنا هو ناتج تبادل التأثري والتأثر بينها
  : عن مدينة وهران ذات الساحل اخلصب الغين

  !آه وهرانُ
  ازله الشمس،  ساحلك الذهيب تغ

  والبحر يرفع رايات أعياده،
  3والنوارس جمنونة

النورس، : بطرفني، مها -مبدئيا -، تظهر)النوارس جمنونة(لنتأمل الصورة اجلزئية 
  . التحليل، والتركيب: وقد متت على صعيديهما عمليتني ذهنيتني مها. وانون

لية، وذلك كما يليوعملية التحليل تعين فك الطرفني إىل خصائصهما األو :  

ال يأكل +يعلو يف اجلو مث يزج نفسه يف املاء+يف حجم احلمام+مائي+طائر[ النورس*
  ...].غري السمك

  ...]. يتمايل+ يتخبط+فاسد العقل+إنسان[ انون*
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ختري نقاط معينة تلتقي فيها لفظتان، أو أكثر خللق حـس  "أما عملية التركيب فتعين 
  : ويكون التركيب يف مثالنا كما يلي .1"ورة فنيةمجايل يف إطار ص

  ...]. يتخبط/ يعلو يف اجلو مث يزج نفسه يف املاء[... انون/ النورس*

أعيد اختيارها، واسـتبقي مـا يهـم    "ويظهر أن اخلصائص األولية لطريف الصورة 
صبح املعىن اجلديد النـاتج  ، ومن ثَمة ي2"اإلحساس منها فأُبرز، واستغين عما ال يهم التجربة

  . عن تفاعلهما هو كثرة احلركة، اليت تبعث على اإلحساس بالبهجة واالنشراح واحليوية

واحلقيقة أن إدراكنا هلذا اإلحساس مل يكن وليد هذه الصورة اجلزئية منفردة، بل أننا 
ة صورة البحر، وصورة الشـمس، وصـور  : نظرنا يف ذلك إىل الصور امللتفة حوهلا، وهي

الساحل، فاملعىن املستهدف من هذه الصورة ما تبلور إال عندما تعانقت وتزاوجـت مـع   
  .أخواا

مث ... أنَّ الصورة الواحدة ترسم وتوطَّد بالكلمات" حتديدا بالتـزاوجواملقصود 
توضع صورة أخرى قرا، فينبلج معىن ليس هو معىن الصورة الواحدة منهما وال هـو  

لثانية، وال حىت جمموع املعنيني معا بل هو نتيجة هلما، نتيجة للمعنـيني يف  معىن الصورة ا
  : وقول عثمان اآليت جيسد ذلك ،3"اتصاهلما ويف عالقتهما الواحد باآلخر

  جئت من الغاب من صرخات الفجاج : قيل
  مثقال باللظى والعجاج 

  واقتحمت املدينة هشمت كل الزجاج
  احتجاج ودخلت احلظرية أشعلتها غضبا و

  غري أن الدجاج 
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   1ظل يلتقط احلب يف نشوة وابتهاج

  : لنعين صور املقطع ومعانيها منفردة، مث نزاوِج بينها فيما بعد

، تعين جميء الشاعر بشعر صـاف فطـري،   ...)جئت من الغاب: (الصورة األوىل
  .ء والفطرةومتميز عن غريه؛ ألن الغاب رمز للحياة البدائية، وهذه من خواصها الصفا

، تعين عدم رضى الشـاعر  )اقتحمت املدينة هشمت كل الزجاج: ( الصورة الثانية
  . عما يف املدينة، ولذلك جلأ إىل التكسري والتهشيم

، تعين رفـض احلظـرية   )دخلت احلظرية أشعلتها غضبا واحتجاج: (الصورة الثالثة
  .للشاعر واالحتجاج عليه

، تعين رضـى عامـة   )تقط احلب يف نشوة وابتهاجالدجاج ظل يل: (الصورة الرابعة
  .مبا هو سائد ومألوف وعادي الناس

فإننا  - كما أراد هلا الشاعر- هذه هي معاين الصور منفصلة، أما إذا زاوجنا بينها
حنصل على معىن جديد، هو حماولة الشاعر انتشال جمتمعه من الرتابة والسلبية بدعوته إىل 

يد، لكنه يفشل أمام برودته وبالدته، وهي التجربة اليت ابتغى الشاعر احلركة والتغيري والتجد
  . نقلها إىل القارئ بطريقة إحيائية تصويرية تضمن هلا احلياة واحليوية

تقدمي صوره يف مظهر غري متجانس بل متناقض ومن فنيات عثمان يف التصوير 
جند له صورا يتم على ؛ ولذلك أحيانا، لكنه يقصد من ورائه إىل معىن متناسق متجانس

  . ، ونصوصه خري شاهد على هذا األمر2التجانس يف الالجتانسمستواها إدراك 

  : يقول عثمان مفصحا عن رؤيته لكتابة الشعر
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  أجترح لُغز احلرف 
  أكسر األبعاد 

  أمزج املاء 
  بالنار 
  1باحلقيقة.. والوهم

اءا قراءة أولية خنـرج لقد اشتمل املقطع على أربعة صور جزئية، عند فصلها وقر
  :مبـا يلي

على أشياء  -عادة -، إن فعل االجتراح يكون)اجترح لغز احلرف: (الصورة األوىل
  . غري عزيزة بعيدة عن وجداننا، فكيف اجترح الشاعر احلرف وهو أقرب األشياء إىل نفسه؟

يشـكِّل  ، هل الشاعر احلقيقي يبين أم يكسر؟، هـل  )أكسر األبعاد: (الصورة الثانية
  .عواطف للتشييد أم عواطف للتحطيم؟

، أيعقل أن ميتزج املاء بالنار ويتعايش معها وهـو  )أمزج املاء بالنار: (الصورة الثالثة
  . نقيضها؟

، أيعقل أن ميتزج الوهم باحلقيقة، وهـو  )الوهم باحلقيقة  2أمزج: ( الصورة الرابعة
   .هذيان وتشتيت، بينما احلقيقة تعقُّل وجتميع؟

حبد ذاا تبدو  -هي يف بنائها"هذا هو مظهر الالجتانس؛ حيث إن كل صورة جزئية 
وحينما تصبح بناًء يف كُلٍّ تتبدى غرابتها يف شكل سافر، وعندما نفـض مشـكلة    -غريبة

الغرابة هذه، تصبح الصور متميزة باأللفة والتواد يف سحر جيمعها مجيعا مولِّـدا إحساسـا   
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، وال ميكن فض الغرابة والالجتانس إال إذا جتاوزنا الدالالت احلرفيـة  1"ئقا للعادةموحدا فا
  . ألطراف الصور وزاوجنا بينها

؛ فهو يكتشـف  2وبعد املزاوجة يتبين أن الشاعر ال يكتب شعره بسطحية بل بعمق
ا، وبذلك ، مث يتجاوز هذا االكتشاف؛ ألنه أصبح قيد)اجترح لغز احلرف(ألغاز كلماته أوال 

، بعدها يسجل )أكسر األبعاد(يبتعد عن التقليد واالجترار، ويدخل عامل التجديد واالبتكار 
يسخط آخرين، كمـا  ) نار(يرضي أناسا، ومنها ما هو ) ماء(آراءه اخلاصة اليت منها ما هو 

ـ ) الوهم(أي حال واقعه املتردي، و) احلقيقة(يسجل يف شعره  ن عـامل  أي ما يطمح إليه م
  .أفضل كله خري وسالم

وهكذا حتول النص الشعري الذي كان يف نظرنا للوهلة األوىل متناقضات ال جتانس 
أدركنـا   -حقـا  -بينها إىل نص تصويري ينبض باملعاين اإلنسانية املتجانسة املؤثِّرة، إننـا 

  . التجانس يف الالجتانس ضمن صور املقطع

من الذَّوق واخللفية النقدية ما يعينه على التفاعل  وهذا اإلدراك يتطلب متلقيا فطنا له
عجز املتلقي عن إدراك اجلاذبية الشعرية ليس معناه خلو القصيدة منـه، ألن  "مع النص، وإن 

الذي له مغلقاته ومنعرجاته الـيت   3"مثل هذا اهلدف األمسى وارد احتمال وجوده يف الشعر
شعور بلذة الكشف عنها ال سيما أمام النصـوص  تتطلب يقظة ودربةً إلدراكها ومن مثَّة ال

الشعرية املعاصرة اليت تلح على الغموض فتعرض صورها املتجانسة يف قالب غري متجـانس؛  
لذا أصر اخلطاب الشعري املعاصر علـى ركـوب   "حىت ال يتم جتاوزها واإلعراض عنها، 

التصـدي حـىت ال يقـع    الغموض ليتحدى املألوف وجيعل رغبة املتلقي منحصرة يف رغبة 
، مع األخذ بعني 4"التجاوز ومن هنا تصبح ضرورة وجوب القارئ املمتاز حتمية ال مرد هلا

االعتبار أن الغموض يف شعر عثمان ويف كل شعر راقٍ ليس التعميةَ على اإلطالق؛ إذ بـني  
                                     

  . 103:، صالتصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل: مصطفى السعدين 1
تعين االكتفاء باخلدش السطحي، ) أَجرح(، حيث إنَّ )اجترح(ائدة يف الفعل نكتشف هذا التعمق من خالل التاء الز 2

  . تعين تعميق اجلرح واإليغال فيه) أَجترِح(بينما 
  .205:، ص1994،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،)حماضرات( مساءالت يف الفكر واألدب: عبد اهللا محادي 3
    .213:املرجع نفسه، ص 4



  

الصور الفنية لعثمان  الغموض والتعمية بون شاسع، وإن وجود التجانس يف الالجتانس داخل
  .نوع من الغموض املستظرف ال التعمية املنبوذة

كثريا ما تسيطر عليه أثنـاء الكتابـة   عاطفة جياشة وفضال عن ذلك ميتلك شاعرنا 
الشـاعر "الشعرية، فتجعـله يتجاوب مع كل عنـاصر الوجود، وال عجب يف هذا؛ ألن 

مع الطبيعة  -روحيا وعاطفيا -ه يتعامل وجدانياذو حساسية خاصة، جتعل -والفنان عامة -
، وهذا ما يفضي به إىل خلق عالقات غريبة وجديدة بني أطراف صوره، ينشـئها  1"واحلياة

  : يقول عثمان وهو بصدد جتسيد مكابدته للتجربة الشعرية. خياله اخلاص

  ورب مين النجوم 
  وتنكر حزين الغيوم 

  وأمضي أسافر يف جثيت 
  أتالشى 

  2ضغين الريح تنثر جسمي رميمومت

عبارة عن صورة مركبة متعددة احلدود، عند  -إمجاال -بعد قراءة املقطع نكتشف أنه
  : تفكيكها جند مخس صور جزئية ثنائية األطراف، ميكن ترتيبها كاآليت

ذات الشاعر، والنجوم، والعالقـة  : ، طرفاها مها)رب مين النجوم: (الصورة األوىل
، لكن كيف رب النجوم من ذات الشاعر؟، هذا )رب(تنافر جسدها الفعل  بينهما عالقة

  . ما ال يستسيغه املنطق العقلي، بينما عاطفة الشاعر ترى ذلك حقيقة قائمة يف عامل الذات

احلزن، والغيوم، والعالقة بينهما : ، طرفاها مها)تنكر حزين الغيوم: (الصورة الثانية
  ).تنكر(عل عالقة جتاهل مثَّلها الف
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ذات الشاعر، وجثته، والعالقة بينهما : ، طرفاها مها)أسافر يف جثيت: ( الصورة الثالثة
  . ؛ حيث حتولت اجلثَّة إىل مكان واسع للسفر والترحال)أسافر(مكانية جسدها الفعل 

 ذات الشاعر، والريح، والعالقة بينهما: ، طرفاها مها)متضغين الريح: (الصورة الرابعة
  . ، حيث احتوت الريح ذات الشاعر لتلُوكَها)متضغ(عالقة احتواء جسدها الفعل 

الـريح، وجسـم   : ، طرفاها مهـا )تنثر الريح جسمي: (واألخرية الصورة اخلامسة
الشاعر، والعالقة بينهما عالقة سيطرة؛ حيث متكَّنت الريح من جسم الشاعر ورمته رميـا  

  . متفرقا

تتعدى العالقات البالغية القدمية،سواء املشاة يف االستعارة  إن كل العالقات السابقة
هـذا مـن   ... والتشبيه، أو العالقات اازية يف ااز املرسل، كاجلزئية، والكلية، والسببيه

  ـدعا تتعدى العالقات القائمة يف العامل اخلارجي من جهة أخرى، ومع ذلك تجهة، كما أ
  . الداخلي للشاعر حقائق نفسية، متلي عليه ما ميثِّلها ويعبر عنهاتلك العالقات يف العامل 

وال ميكن للمتلقي أو حىت الشاعر تقبل تلك العالقات والروابط لو أخضعها للمنطق 
العقلي، وقاسها بالواقع اخلارجي، ولذا جيب التعامل معها وجدانيا؛ أي بالعاطفة اليت هـي  

اإلثـارة الوجدانيـة والنشـاط     حالة"، ففي 1"ألوانه ناحية من نواحي الوجدان ولون من"
االنفعايل ميكن أن متتد سلسلة الروابط وتتعمق يف مظهرها ومرماها إىل حـد عظـيم مـن    

ولذلك تستطيع العاطفة  أن تساهم مسامهة فعالـة مـع   . 2"التكوين البعيد واخليال اخلالب
  . فتجعلها معبرة ومثرية ومدهشة اخليال يف مد جسور التواصل الفين بني أطراف الصور،

ورغم أن العاطفة أو اإلحساس ال يؤمن بالعالقات اخلارجية الظاهرة؛ فإن ذلـك ال  
خرقاء بلهاء، واحلقيقة أن هذا التصور يتأكَّد ويترسخ يف أذهاننـا   -دائما -يعين أن  العاطفة
وراء كل ذلك عاطفة ترقب من "اخليال عندما ينشط لتكوين الصورة جند عندما نعلم أن 
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، 1"وتنظم وتوحي طبقا للصورة الفنية اليت يبغي الفنان أن حيسن عرضها وجييد تصويرها
  . العاطفة املُبصرةُوهذه هي العاطفة املطلوبة يف األدب، وهي وحدها اليت تستحق تسمية 

تغلغـال يف  إىل أن الشاعر الكبري ال حيتاج بعدا وال إغرابـا وال  "ولذلك جيب التنبيه 
عوامل غريبة، إمنا حيتاج إحساسا عميقا بواقعنا وحياتنا، وحياة الكون من حولنا وما انبث فيه 

، جيمعها الشاعر ايد ويؤلف بينها ويعرضها يف حلَّة جديدة ممتعة 2"من أسرار ال حصر هلا
يغـايل  كما فعل عثمان  يف املقطع السابق رغم أن له مقاطع أخرى معدودة ينحرف فيها و

فيلج عوامل صوفية غريبة على من مل يلج هذه العوامل الروحانية من قبل؛ حيث تطغى أعمال 
القلوب على أعمال اجلوارح، ومع هذا فإننا حني نشعر بعاطفة الشاعر إزاء معطيات الوجود 

  . نقول إن عاطفته مبصرةٌ مدرِكَةٌ متأل صوره جاذبية وإمياء وإحياء

أن تقول لفظا بسيطا مث تنظمه مع غريه لتشحنه  -بأبسط عبارة -بواإلحياء يف األد
بدالالت أخرى عميقة، جتول باملتلقي يف رحاب معارفه وجماالت مداركه، وبالتايل جنـد أن  

مبدع متمكِّن، ورسالة لغوية بارعة، ومتلقٍ : اإلحياء يتوقف يف وجوده على ثالثة أطراف هي
خيضع ملخيلة القارئ وثقافته، ودقة إحساسه، فليس كل  مثقف، ولذلك كان اإلحياء كثريا ما

متقبل يعرف أن الزهرة توحي باملودة، والصليب يـوحي باملسـيحية، واهلـالل يـوحي     
  ... باإلسالم

وهكذا قد يكون كل شيء مصدر إحياء بالنسبة ملن ميتلك النظر الفين والذوق األديب 
شعورا يبتعثه األثر الفين فيمن يطَّلـع  "اءاإلحياء يف عرف األدبواحلس املرهف، هلذا كان 

  . وهذا الشعور هو جوهر اإلحياء ومقياسه األصيل، 3"عليه

واإلحياء بصفته ظاهرة فنية موجود منذ القدمي يف النصوص األدبية، لكـن وجـوده   
كمصطلح أديب كان الفضل يف إجياده وإشاعته للرمزيني الذين أعطوه باإلضافة إىل ذلك بعدا 
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إال أن ما يهمنا يف هذا اال ليس البحث يف فلسفة اإلحياء وإمنا متابعة مدى تحقُّقِ  .1فلسفيا
  . اهلدف منه يف صور عثمان وهو التأثري يف املتلقي

إن أغلب صور عثمان تعبر عن عامله الـداخلي، الـذي ميـوج وميـور بـالتوتر      
  . واالضطراب، والرفض الصارخ للواقع اخلارجي املتردي

يعة العامل الداخلي للشاعر التشويش والغموض والتقلُّب من حال إىل حال، ومن طب
تعتمـد اإلحيـاء   وهلذا كانت جلُّ صور عثمان ال تقدم مضمونا جاهزا للقـارئ، وإمنـا   

وهو مـا  . باألحاسيس واملشاعر واألفكار احلرة املطلقة، وتعولُ على فهم املتقبل وبديهته
  .، والتجدد املستمر بتجدد القراءات مينحها العطاء، والثراء

، حيث يقول )املدينة(ولتوضيح ذلك نلجأ إىل ممارسة قراءتني على مقطع من قصيدة 
  : شاعرنا

  طفل خمبول 
  يقتحم املدينة 

  يكشف عن عورا 
  ويعرض فضائحها لإلشهار

  روبوطات متأل شوارع املدينة 
  وهي تترنح يف خيالء 

  قهقه تارة تدخن وتارة ت

  نباتات ال نسغَ فيها 
  ال تزال سجينة وراء واجهات املتاجر 

  مداخن عمالقة 
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  1تزفر غيوما من دخان داكن

إن القراءة األولية واليت تقنع من الصورة بظاهرها لن ترى يف هذا املقطـع سـوى   
ل مشهد من مشاهد املدينة العصرية، أين يكثر االزدحام واحلركة، فها هو طفل  معتلٌّ ضـا 

يدخل إحدى شوارع املدينة و يسرح بصره فريى العباد يتبخترون بأزيـائهم مـن هنـدام    
ودخان وضحكات، ويرى نباتات بالستيكية تنتظر شراءها، ومصانع تلقي بدخاا الكثيف 

  . يف اجلو، لتلوثه بعد صفاء، ولتكدره بعد نقاء

ت الصورة، فإا تتجـاوز حـدود   أما القراءة املتمعنة، واليت تسعى إىل رصد إحياءا
  .  الداللة الظاهرة إىل أبعاد أكثر عمقًا وثراًء

تفاجئنا بصورة طفل خمبول، مشرية  -أيضا -إن فاحتة املقطع، وهي مستهلُّ القصيدة
بذلك إىل أن ما سيصدر عنه ليس عاديا، وبالتايل علينا أال نكتفي بالنظرة العادية إليه، فلفظ 

معاين السماحة والرباءة والشاعرية اليت يريدها عثمـان،   -بني ما حيملمن  -حيمل)  الطفل(
اجلنون وإمنا يعين خمالفة اآلخرين والتميز  -هنا -فال يعين) اخلَبلُ(ولذلك اختذه رمزا له، أما 

  . عنهم إحساسا وفكرا، وهو املنطلق الذي ينبثق منه الشاعر احلقيقي

حم املدينة، واالقتحام ال يعين الـدخول برفـق   الشاعر؟ إنه يقت -ماذا يفعل الطفل
ولطف، بل يعين الدخول بقوة ومفاجأة من غري ترحيب وال سابق إنذار، أي أن املدينـة مل  
تنادي الشاعر وال أحسنت الترحيب به، وال أخذته مأخذ الضيف العزيز، وتكـون هـذه   

يعة الشاعر وطبيعة املدينـة،  توحي بانفصالٍ و تناحرٍ بني طب) يقتحم املدينة(الصورة اجلزئية 
إا ال تقبله وال يقبلها، ولذلك مل تعد املدينة هنا جمموعة بشر وبنايـات ومنشـآت وإمنـا    
أصبحت يف روعِ الشاعر رمزا للزيف والظالل والنفاق، وهي اخلصال اليت ميقتها عثمان مقتا 

يرى حضارة املدينة حضارة  شديدا وكرس بعض شعره حملاربتها وصدها عن أبناء وطنه، إنه
الكشف عنـها   -باعتباره شاعرا وصاحب رسالة -زائفة مليئة بالعورات والفضائح، ودوره

  . قصد استبداهلا مبا هو أفضل وأحسن
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الشاعر شوارع املدينة، إنه يرى روبوطات، كيف هـي هـذه    -واآلن يتأمل الطفل
 تعين اآلالت املتحركة إا تعين يف الروبوطات؟، تترنح وتدخن وتقهقه، إذن الروبوطات ال

حس الشاعر البشر املتمدنني، وكلمة الروبوط توحي مبا يف هؤالء من مادية وقسـوة، فـال   
رمحة بينهم وال شفقة، أما صورة اخليالء فتزيد من سلبية هؤالء إذ تصبح كل النعم الباديـة  

ن التدخني لدفع السأم وامللل، عليهم مظهرا أجوفا خيفي فراغا وشقاء عظيما، ومن هنا يكو
  . ال للترف وبالبذخ، وتكون القهقهة بكاًء داخليا مرا، ال سرورا وحبورا

الشاعر، هي صورة النباتات البالستيكية، لكن  -وصورة أخرى تلتقطها عني الطفل
 تبعـث يف  ال نسغَ فيها، والنسغُ هو املادة السائلة اليت: بل قال) البالستيكية(الشاعر مل يقل 

النبات اخلُضرةَ واحلياة، فافتقادها يعين افتقاد احلياة احلقيقية رغم احتفاظ النبات البالستيكي 
بزِيه اخلارجي، الذي مل يجدهِ نفعا فبقي أسري الواجهات التجارية، وبالتايل ميكن القـول إن  

السـعيدة ال نعيشـها    الشاعر وضع صورة النبات معادال موضوعيا لفكرة مفادها أن احلياة
مبظاهرنا بل بنفوسنا اليت بني جنبينا ومبشاعرنا، إذ النبات الذي فقد النسغَ مل ينفعه مظهـره،  

  .   فلم يثَمن ومل يشتر؛ ولذلك كانت العربة مبا حتياه يف نفسك ال مبا تكدسه من حولك

قة، ماذا تطرح؟، إا ومع صورة جديدة من صور املدينة، هي صورة املداخن العمال
تزفـر  : إن الشاعر مل يترك تركيب الصورة بسيطا؛ فيقـول . تطرح غيوما من دخان داكن

دخانا داكنا، بل أدخل يف التركيب عنصرا طبيعيا هو الغيم، والغيم هو السـحاب املثْقَـل   
حاب أصـال  باملاء؛ الذي سيرتل مطرا لالرتواء وبعث احلياة يف البالد والعباد، وملا كان الس

واملطر فرعا فإنه يؤدي ما يؤديه بطريقة متعدية، ومن هنا كـان الغـيم رمـزا لالنبعـاث     
  .  واالنتعاش، واحلياة امليسورة

بغـيم  ) الغيم الطبيعـي (إال أن الشاعر افتقد هذا االنبعاث عندما متَّ تعويض رمزه 
ن رمز للموت والفناء، وطاملـا  صناعي من الدخان، الذي يلوث البالد وخينق العباد، فهو إذ

  . أن الدخان حاضر يف املدينة ميكن اعتبارها رمزا للموت الفناء أيضا



  

إن هذه الصور جمتمعة توحي ببعد أيديولوجي، وهو موقف عثمان الرافض للمدينة 
املعاصرة القائمة على املادة دون الروح، فهي أشبه ما تكون باألعرج ال ينفع يف القفز وال يف 

وقد عرب الشاعر عن كـل  . يفىن ما يف القدور ويبقى ما يف الصدور: ي، وقد قيل قدميااجلر
  .ذلك بأسلوب تصويري إحيائي حيمل اإلقناع يف ذاته دون مباشرة وال تقرير

  

  

  

  

  

  

  :فنيات متذَبذبةُ احلضور -2

إن املتفحص لشعر عثمان عموما، وعناوين قصائده خصوصا ال يعدم أن جيد لتلك 
اإلحياء مبضمون القصـيدة، ومـن هـذه    : القصر والدقة، والثانية: لعناوين صفتني؛ األوىلا

والشك أن هاتني الصفتني تشريان ... 1األشجار، جسد، الطفولة، السقوط، إصرار: العناوين
إىل االبتعاد عن السطحية يف الكتابة، وبالتايل متنحان القصيدة تقديرا وتشـريفا فنيـا مـن    

فالفن مهارة وحذق، وخري العناوين ما كان دقيقا موحيا متَّ انتقاؤه حبذق ومهـارة  القارئ، 
  .من قبل الشاعر

وإذا حاول الدارس ال التصوير أن يبحث عن العالقة املنتظمة بني عناوين العديـد  
هذه النهايات تصوير لتلـك   أن -بعد شيء من التمعن -من قصائد شاعرنا واياا لوجد
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وكأن عثمان عند شروعه يف اخلروج من القصيدة ال ينسى أن هلا بداية فيلتفـت  العناوين، 
خالصة ما سبقها من صور، وآخر مـا   -مفردة أو مركبة -لتصويرها لتكون هذه الصورة

. كرةذاتعلق بال... الصورة احلسية"السيما إن كانت حسية حمضة؛ ألن  يعلق بذهن املتلقي
، وهكـذا يكـون   1"هنه أثارت فيه املشاعر املرتبطة اذوكلما استرجع املتلقي الصورة يف 

  . الشاعر قد ابتعد عن املباشرة اجلافة، والتقرير املمقوت يف التعبري عن بعض عواطفه

وبناء على هذا ندرك أن السبب العام يف تصوير عثمان لعناوين عدد من قصائده يف 
ية املتلقي يف آن واحد، وقد نبع هذا من اياا حيمل طابعا نفسيا؛ يراعي ذات املبدع ونفس

: اقتناع الشاعر بأن أهم االنطباعات اليت تعلق بذهن القارئ تتمثل يف انطباعني اثـنني مهـا  
ينتبه إليه الشاعر ايد؛ فيختـار    االنطباع األول واألخري، وهذا قانون عام من قوانني العقل

  .أمجل البدايات، وأفضل النهايات لقصائده

ا يتأكد أن األدب يرتكز إلقامة صلبه على فكرة التقَبلِ من جهة الباثِّ ومن ومن هن
النص األديب يستمد وجوده من لقائه باملتقبل، وإن كان أول متقبليه هو "جهة املُستقْبِلِ؛ ألن 

 ومن هنا فإن املتقبل دائم. ذا املعىن ال يكون هناك أدب إال من خالل التقبل. الباث نفسه
فال غرابة إن اهتم عثمان بعناوينه الشـعرية اختيـارا    ،2"املثول أثناء عملية اإلبداع وبعدها

  .وتصويرا، فما يقوم به حماولة إلجياد القبول لنصوصه لدى اآلخر

وهذا التناسق بني العناوين واخلواتم، يشري إىل التمكُّن مـن الكتابـة؛ إذ أن إجيـاد     
ية املكثَّفة املتينة من أهم القدرات اليت يتمتع ـا كبـار األدبـاء    البداية القوية املثرية والنها

  .والنقَّاد، ويف نصوص عثمان نلمس بعض ذلك

  ):نار(يقول يف املقطع األخري من قصيدة بعنوان 

  نار هي الدنيا وما جيري ا 
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  وهي العشيقة واملدامة والغرام
  ..نار

  وهل تبقى مبعناها ونكهتها 
  إذا انعدم الشتاء

  1ومل يلف قلوبنا ثوب الظالم؟

وهذه النهاية؛ لقد حتول العنوان من مفـردة  ) نار(لنالحظ تلك العالقة بني العنوان 
جافَّة إىل صورة حية نابضة، فلم تعد النار حمرقة بل جتسدت يف قالب معشوقَة الشاعر بكل 

فنخرج مـن القـراءة    ما تبعثه هذه الصورة األنثوية من مشاعر وأحاسيس لذيذة أو أليمة،
وتلك الصورة آخر ما نتذكَّر به قصيدة عثمان، ولعلها ذا جتد قبوال ومـيال يف نفوسـنا   

  .جواحننا كلما تذكرناها غجيعلها تدغد

  :مبدينة باتنة قائال 1981اليت كتبها عام ) النسر(وخيتم شاعرنا قصيدته الرامزة 

  وهو اآلن، 
  ويف قلب السماوات البعيده

  حيفر يف جثتنا ر احلياةمل يزل 
  2مل يزل حمترقا يرتف من أجل احلياة

، جتعلنا نستشف داللته الرمزية، فيبـدو أن  )النسر(إن هذه اخلامتة املصورة للعنوان 
النسر هو الشاعر الذي يتحدى الظروف، ويواجه املصاعب بقلب ثابت، حبيث ال تثْنِيه عن 

نه يؤمن جبدواها وقدرا على خلق حياة تـوازِنُ بـني   الكتابة الشعرية يف عامل الشعري؛ أل
املطالب الروحية واملادية، وتلك هي الرسالة اليت يتحمل الشاعر احلق عبء نقلها إىل الناس 

  .وصوهلا إليهم) حمترقا يرتف من أجل(
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ومناذج شاعرنا يف تصوير عناوين قصائده كثرية، حيلو الوقـوف عليهـا، وتأمـل    
لية لصورها، ولكننا سنجتزئ يف هذا املقام جمموعة منها تمسح اموعـات  الطبقات الدال

واجلـدول اآليت  . الشعرية املتوفِّرة فيها عسى أن نصل إىل أحكام نقدية صادقة تنطبق عليها
  :جيمع وينسق تلك النماذج املنتقاة

  

  

  

  

  

  

  

 ايتها املصورة للعنوان عنوان القصيدة   للعنوانايتها املصورة  عنوان القصيدة

)1 (
 الزهرة

  زهرةٌ ليست كالزهرات
  زهرة الدم واملخاضات

  الدمع والنبوءات
) 6( 1الربق والطوفانات

 فوضوي

  وأوغل يف املوت.. فوضوي
  أطعن عاصفة امللح
  أعرب كل اخلطوط 

  وأخترق املنتهى 
  حيث يهمي الرذاذ

2( 2ويشتعل الفرح النبوي (
 الشالل

  الذي حيفر 
  امنا امليتةيف يباب أي

 3..!جماري احلياة
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)3  (
 طفل

  ...آه
  يا طفلي العابث،
  يا سفري امللعون،
1!ويا وجعي املسود    

)7 (
  ورقلة

ظلِّليين بأهدابك املسبله  
  .. ظلِّليين

 ودعيين أحاور عينيك  
آه!  

  دعيين أغني 
ألغراسنا املقبله  

  !يا زهريت.. آه
 2!ياورقله.. آه

)4 (
 طُولقة

مقربه  
  وزواحف تسحب أكفاا 

إىل املقربه 3!وتدب 

)5 (
 العندليب

  ..يتنفض
  ..ينهض

  يعشق بنت الربيع
 4وترن نواقيسه يف السحاب

عند إجراء قراءة متأنية للنماذج الشعرية املُدرجة يف اجلدول، وللنموذجني السـابقني  
  .  ة تصوير العناوين يف خوامت القصائد عند عثمانله خنرج مبجموعة من األحكام تتعلق بتقني

وأول حكم أن هذه التقنية تعد ديدنا تصويريا مألوفا، ومسلكا فنيا معتـادا لـدى   
، وحىت جمموعاته املتأخرة، وعلى 1986عام ) شبق اليامسني(الشاعر؛ إذ جه منذ جمموعته 

  .1999عام ) قراءة يف ديوان الطبيعة(رأسها 

 حكم أن ذوق عثمان الشعري سوغ له توظيف هذه اخلصلة الفنية يف شـعره  ثاين
احلر فقط، دون أن يتعدى إىل العمودي؛ إذ النماذج املقدمة ال تشتمل على أي نـص مـن   
الطراز اخلليلي، كما أن متابعة القصائد التقليدية للشاعر تنفي توفُّر تلك الظاهرة فيها؛ وذلك 

ص القصائد احلرة من بعض الضوابط املوسيقية املوروثة، وبالتـايل اكتسـبت   يرجع إىل ختلُّ
  .فُسحةً من احلرية اجلديدة للتعبري تقبل تصوير العناوين أو أي فنية أخرى
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وثالث حكم أن هذه التقنية تتماشى مع مجاليات الشعر اجلديد؛ حيث إن الصـور  
يف بنائها على العامل اخلارجي بل، أتت خاضـعة   املاثلة يف كل النهايات السابقة، مل حترص

ذا سيطرت الرؤيا الداخلية للشاعر على صوره الشـعرية  وهك"طيعة للعامل الداخلي للشاعر، 
فجعلتها صورا ذات وجود نفسي داخلي حترص على الداخل أكثر مـن حرصـها علـى    

ناصر القاموسـية الـيت   الع... ؛ فلم تبق الزهرة، والشالل، والعندليب1"العالقات اخلارجية
نعرفها بل آلت إىل رموز وصور تتفجر أحاسيس ورؤى كانت خمبوءة مـن قبـل يف ذات   

  .الشاعر

ورابع حكم ميكن إصداره على تقنية تصوير العناوين عند عثمان أن كـل صـور   
اخلوامت السابقة لو أردنا تصنيفها وفق االنطباع النفسي الذي خنرج به بعد قراءا لوجدناها 

الشـالل،  (تفـاؤيل، ويشـمل تصـوير    : قسم إىل قسمني حمددين ال ثالث هلما؛ األولتن
الزهرة، وطفـل،  (، أما الثاين فهو تشاؤمي، ويشمل تصوير )والعندليب، وفوضوي، وورقلة

وهذا يعين أن تلك النهايات مقيدة مغلوقة ، كان الشاعر حيرص من خالهلا علـى  ). وطُولقة
  .إىل املتلقي نقل موقفه االنفعايل بدقة

وعلى العموم ميكننا القول إن الشاعر له احلرية يف أن يتفَنن يف جمريات التصوير، وما 
عملية تصوير العناوين إال بعضا من هذا التفَننِ، متَّ عن طريق التنظيم والتنسيق بني البدايـة  

عث اللذة اجلماليـة، ولـذلك   والنهاية يف معمارِ القصيدة، وهذا التنظيم والتنسيق كافيان لب
وكأنه حتقيق لنظام ذهين ... يف التناسب العادل لألجزاء ويف تآلف الكل... يكمن اجلمال"
كمـا  . يف ذلك الرباط التصويري بني قمة القصيدة وقاعدا -هنا -، وقد متثَّل النظام2"ما

الشعر "ب اللغوية؛ ألن حقَّق عثمان تلك التقنية عن طريق استغالل الطاقات الداللية للتراكي
فحسـب،   3"واحلال أن اللغة ليست عبارة عن أداة بسيطة تفيد التواصل. هو من عمل اللغة

ـ . بل التواصل وظيفة من وظائفها فقط، وإا لتتعدى اإلبالغ إىل اخللق واإلنشـاء  الكالم ف
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تح كـذلك  بواسطته يفهم اإلنسان ويسمي املوجودات، عرب الوسط الذي جيدها فيه، ويفت"
  .يزخران باجلديد املفيد 1"عاملا وتارخيا

ذلك ويتم "هلا، توسيعٍ  وإذا فتح عثمان عاملا جديدا يف صوره نقول إنه مارس عملية
حيدد إطاره يف شيء ال ميكـن  . بتخيله عاملا ثانيا غري العامل الذي يعيش فيه، ولكنه يعادله

س ال شعوره، وسبحات خياله، ورصيده من الثقافة معوال على حد 2"النفاذ إليه مبنطق العقل
الصوفية، فيخلق بذلك من الصورة املركبة الواحدة صورا أخرى مركبة تفـيض باملفاجـأة   

  . واإلثارة

وأكثر ما يقصد عثمان هذه الظاهرة حني يريد جتسيم حلظة هاربـة مـن حلظـات    
رف من املعلومات مـا ال  فيع"عن جماهدة الكشف الصويف  -عنده -واليت ال ختتلف اإلبداع

، ومينحهـا  4ألن هذه املعرفة ذوقية ال عقلية تعاىن وال تفهم ؛3"يعرفه من هم دونه من البشر
  . اهللا بكرم منه لعباد دون آخرين

 ، أيـن )غرداية(ولنتابع صور هذه اللحظة من اإلبداع يف املقطع السادس من مطولة 
  : الصحراوية اجلزائرية، حيث يقولجعل الشاعر املرأة رمزا مكافئا هلذه الوالية 

  ا تشربت عشقك حىت الثمالة ه
  إين أسافر عرب مساوات عينني صوفيتني 

  أسافر بني شعاعني 
مباركة هذه الرعشات ! آه  
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 1هذه اللحظة الغاويه.. مباركة

متثل هذه األسطر اخلمسة الصورة املركبة العامة اليت تبين ذلك اإلهلام الروحي املقدم 
، ومن هذا اإلطار اخليايل العام، خيلق عثمان إطارا خياليا ثانيا جيسم )غرداية( للشاعر من قبل

لكل منـها   -تحدس له حدسا -فيه ذلك اإلهلام والعطاء  بواسطة مخس صور أخرى مركبة
  . إطارها اخلاص

ل ومتابعتنا تبدأ من الصورة املركبة األوىل أو باألحرى املشـهد األول حـني يقـو   
  : عثمان

  ..أُحدس اآلن أين أرى
  موجة تتألأل

  فأغمغم منجذبا هلواها .. جترفين
  وما هو إال أن انغمست مهجيت 

  يف قرارة فيضٍ 
  من النور 
  .. واألغنيات

  غصون ترفرف حويل 
ا بيديد أهدابروق أمس  

2وألبس حلَّتها الزاهيه 

ـ [بح قلب الصـويف  ففيها أص"إا املرحلة األوىل من جماهدة الكشف  ]  اعرـالش
، وهو معرفة املوىل عز وجل، فقد انغمست نفسه يف قرارة فيض 3"مستعدا لقبول نور اليقني

  . من النور
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  :أما الصورة املركبة الثانية يقول فيها

  ..أُحدس اآلن أين أرى
 تشف غبشات  

  معارج تبسط يل 
  جنمة تتبسم مغرية باهلوى 

جرثُم فاض عل.. داحلنان اإلهلي ي  
  .. أصعد.. إني أصعد

  خيطٌ من السهو يرفعين 
  1والسدة العاليه.. حنو برج التراويح

يـدخل الصـويف   ... بعد نور الـيقني "إا املرحلة الثانية من جماهدة الكشف، إذ 
فتصرف حواسه كلها عما حوله إىل التأمـل يف  ... يف حالة من الشعور اخلفي] اعر ـالش[

الذي أفاض عليه من حنانه وأصعده إليه، وأسهاه عما حوله لريكِّز انتباهه على  2"الواحداهللا 
  : رؤية نعيمه كما يف الصورة الثالثة

  .. أُحدس اآلن أين أرى
  سندس يتندى 

تسطع يف ناظري حدائق  
أعانقها .. عناقيد رحت  

  يف ذهول 
  من لُجينٍ .. نوافري رقراقة
  ةرفارف خمضلَّ

  3صافيه.. وأباريق وهاجة 
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إا جزء تابع للمرحلة الثانية من جماهدة الكشف، أو باألحرى مثرة هلا، مثرة نشـوة  
وغبطة؛ حيث إن صورة السندس، واحلدائق والعناقيد، والنوافري، والرفارف واألباريق توحي 

ركبة ومثيالـا تفسـريا   ذا الشعور اللذيذ، ويفسر الشاعر الفرنسي بودلري هذه الصورة امل
هو  -هذا اإلحساس العجيب اخلالد -إن إحساسنا الغريزي باجلمال": موضوعيا حني يقول

وكل مـا  . 1"الذي جيعلنا نعد األرض ومناظرها حملة ومظهرا مشاا للجنة يف احلياة اآلخرة
شاعر شوق ذكره عثمان من صور النعيم اجلزئية هو من قبيل التمثيل ال احلقيقة، فما عند ال

  . وحنني إىل اجلنة ال اجلنة ذاا

  : وبالنسبة للصورة الرابعة يقول

  ..أحدس اآلن أين أرى
  باقة من حنان 

  يد من نوافح متتد حنوي 
 د أوصايلَ املنهكاتمتس  

و متسح حزين العتيق..  
  مالك يشق حمارة قليب 

  و يرتع جرثومة الشر عين 
ين من صداءاتوما مس  

  وطنيٍ.. رغوٍ
  فال شيء إال احملبة 
 2واملهجة العاريه.. ال شيء إال احملبة

وتأخذ نصوص "إا املرحلة الثالثة من جماهدة الكشف، وهي حضور حال الفناء، 
النسبة األكرب من هذا احلـضور، لدرجة يصعب فيها إحصاؤه يف كتاباته ... عثمان
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 2"مومةذسقوط األوصاف امل"ندثار، وإمنا يعين ، والفناء الصويف ال يعين املوت واال1"الشعرية
) جرثومة الشر(وغريها من الرذائل اليت مجعتها عبارة ... كاجلهل، واحلقد، والكذب

وغريها من الفضائل اليت ... لتستبدلَ باألوصاف احملمودة، كالسماحة، واإليثار، والصدق
جوهر "هي أمسى ما وصل إليه عثمان، وهي، واحملبة )احملبة واملهجة العارية(مجعتها عبارة 

م 3"لوك عند الصوفينيالسالذين ينتمي إىل زمر.  

  : واآلن نصل إىل الصورة اخلامسة واألخرية حيث يقول

  .. أحدس اآلن أين أرى
  غفوةٌ من حرير تدثِّرين

  فكأين أعود إىل األرض مغتنما 
  جذوةُ احلب تدفعين اآلن 

  أن أعشق امللكوت
  الشعر ثوب الطبيعة أمنِّش ب

  أحتضن الناس من نشوة 
  وأزقزق مثل العصافري 

  أركض خلف الفراشات 
  4والنسمة الساريه.. أستبق النحل

إا املرحلة الرابعة واألخرية من جماهدة الكشف، وهي حال البقاء، الذي يعين بقاء 
يالية إىل أرض الشاعر بعد عودته من رحلته اخل - يف نفس املتصوف 1تلك الصفات احملمودة
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الواقع، فيعشق امللكوت، وحيتضن الناس، وميارس الطفولة والرباءة راكضا خلف الفراشات، 
  . مستبقا النحل والنسيم

ذا يكون عثمان قد توسع يف تصوير حلظة اإلبداع اليت أهلمته إياها والية غرداية، 
لق إطارا خياليا ثانيا يرصد متبعا يف ذلك مراحل جماهدة الكشف عند الصوفيني، مما جعله خي

فيه ما غَمض من الشعور والرؤى والفيوضات، واحلقيقة أن الدخول يف عامل اردات 
وحماولة استكشافه أمر عزيز املنال، وعر الطريق ال يستطيعه إال صاحب احلس املرهف 

  . واخليال الفذ

م بياين يقرا إىل الذهن وميكن تلخيص فنية التوسع داخل السطور السابقة، يف رس
  :أكثر، وهو كاآليت
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  العامة الصورة املركبة

الصورة 
  1املركبة 

الصورة 
  2املركبة 

  

الصورة 
  3املركبة 

  

الصورة 
    4املركبة 

  

الصورة 
  5املركبة 

اإلطار 
اخليايل 
  1الداخلي 

اإلطار 
اخليايل 

  2لداخلي ا

اإلطار 
اخليايل 
  3الداخلي 

اإلطار 
اخليايل 
  4الداخلي 

اإلطار 
اخليايل 
  5الداخلي 

  اإلطار اخليايل العام قبل التوسع

  اإلطار اخليايل العام بعد التوسع

  لعثمان) غرداية(يوضح توسع الصورة يف املقطع السادس من قصيدة ) 2(رسم 



  

  

، فإن هذا ال يعين أنه )غرداية(وإذا كان شاعرنا قد جلأ إىل فنية التوسع يف قصيدة 
استنفذ فيها كل فنياته التصويرية؛ بل ما زال يف جعبته فنيات أخرى ذات أمهية ومكانة يف 

  . القصدة احلديثة منها عنصر نظام القصي

وعندما وظَّف عثمان عنصر القص يف بعض صوره حقَّق فائدتني، األوىل تتمثَّل يف 
ألن العنصر القصصي يتوافر فيه اإلحياء "؛ تقدمي أحاسيسه اخلاصة بشكل موضوعي

ائدة أما الف .ل واعٍ، فيشعر ا كل متقب1"وتكتسب به العواطف الذاتية مظهر املوضوعية
؛ ألن القص من طبيعته التسلسل والتدرج من دعم وحدة الصور وترابطها الثانية فتتمثل يف

حدث إىل حدث، و من حالة إىل حالة دون إحداث فجوات وشروخ، ونلحظ ذلك يف 
  ):عفريت من اجلن(املقاطع التالية من قصيدته 

  :وذات فجر صاح أحدهم
  ! الزلزال.. الزلزال

 بعنف كانت األرض ترتج  
  وأمواج البشر تتدافع 

  .. يف صخب وعويل

  وتبدت سحابة سوداء 
  أخذت تتزوبع ملَء األفق 

  أهي الغاشية؟ أهي الغاشية؟ 

  ارتاع اجلميع 
  بكيا .. وخروا جثيا

  رافعني أيديهم إىل السماء 
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  متضرعني .. خاشعني

  مث سمع دوي انفجار عنيف 
ت له اجلبال ومادت األرض اهتز  

  وعندما أخذ الدخان ينقشع 
  فشيئا .. شيئا

  رأى الناس قمقما يتصدع 
  عن مارد عمالق

  يف هيئة إله أسطوري 
  يندفع بقوة عبر شظايا احلديد والنار 

  

  :صاحت عجوز مشطاء
  !إنه ذلك الطفل اللعني
  1!إنه ذلك الطفل اللعني

لية مسلِّية تشبه احلكايات القدمية قصة قصرية خيا -يف ظاهرها -تبدو املقاطع اخلمسة
وقد تتالت يف شكل مخس صور حسية مركبة، . وغريها... حول الغول، واجلن، والعنقاء

األوىل تبين حالة االضطراب من الزلزال، والثانية تكشف عن بروز سحابة سوداء بعد هدوء 
جواء اليت ظهر فيها الزلزال، والثالثة تفصح عن اخلوف من هذه السحابة، والرابعة ترسم األ

  . املارد العمالق، واخلامسة تشري إىل حقيقة املارد، حيث تبين أن أصله طفل

إال أننا إذا فكَّكنا رموز هذه األقصوصة نفهم أن القصد منها ليس التسلية، وإمنا نقل 
  . مجلة من عواطف الشاعر، ومواقفه بطريقة قصصية إحيائية
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الشاعر يف جمتمع يتجاهل  -رمز لبداية ظهور عثمان إن الزلزال يف الصورة األوىل
الشعر والثقافة، والسحابة يف الصورة الثانية رمز إلثارة الشاعر انتباه الناس، وخوفهم يف 
الصورة الثالثة إشارة إىل تأثري الشعر يف نفسيام وسلوكيام، واملارد العمالق يف الصورة 

والعجوز الشمطاء يف الصورة الرابعة رمز العتراف  الرابعة رمز للشاعر يف قمة نضجه الفين،
  . بعض متجاهليه بقيمة شعره وثقافته

ومل يقتصر عنصر القص على هذا النقل احلي للتجربة الشعرية مبا فيها من عواطف 
ومواقف، وإمنا تعدى ذلك إىل الربط بني الصور املركبة وحىت اجلزئية، فكيف نستسيغ 

ورة الناس وهم خاشعون متضرعون إىل صورة االنفجار والدوي لوال االنتقال املباشر من ص
  . الرباط القصصي الذي حلمهما من غري صنعة وتكلف

والالفت للنظر يف كل صور عثمان اليت اعتمدت القص هو وقوفه فيها موقف 
، ولو سحب نفسه من هذا الدور، وجعل القص تثَار حوادثه بتحاور 1الراوي احلاكي

  . عل شخصياته، ألكسب صوره ديناميكية وحركية أكثر مما هي عليهوتفا

وإن استعانة عثمان يف التصوير الشعري بالتصوير القصصي له ما يربره، إذ أن 
القصة أصبحت أهم نوع أديب يف عصرنا، ألا تستطيع بصورها املختلفة أن متثل احلياة "

وما الشعر إال . 2"خط من خطوطها وجتلوها يف شىت وجوهها، إذ ال يستعصى عليها أي
: نظرة إىل خطوط احلياة املتعرجة بعني الوجدان؛ ولذلك ال غرابة يف انفتاح األنواع األدبية

على بعضها، واتصال الواحد منها باآلخر يف عصر يشهد ثورة ... الشعر والقصة واملسرحية
  . يف االتصال على مجيع املستويات

حلاكي يف صوره اليت تعتمد القص جعلها تفقد إن وقوف عثمان موقف الراوي ا
شيئا من احلوار احلي، وكان األوىل متازج القص مع احلوار من أجل ديناميكية الصورة 

                                     
  ). يف املقهى(، و)حنلة(، و)عرافة: (مثل صور قصائده 1

  . 88 -85، 84 -80، 63 -59:ص ،قصائد ظمأى: عثمان لوصيف: أنظر
  .  227:، صيف النقد األديب: شوقي ضيف 2



  

املفصول عن  احلوارولذلك جيد املتقصي لصور عثمان عددا منها يعتمد على . وحيويتها
القص.  

، (Monologue)لي وداخ، (Dialogue)خارجي : قسمان - عموما -واحلوار 
، أما 1"حديث يدور بني اثنني على األقل، ويتناول شتى املوضوعات"واحلوار اخلارجي هو 

كالم يقع بني األديب ونفسه أو من ينزِلُه مقام نفسه كربة الشعر أو خيال "الداخلي فهو 
وهذه الوظيفة  ،2"ويفْرض فيه اإلبانة عن املواقف، والكشف عن خبايا النفس... احلبيبة

، وقصيدته اهلامة للحوار الداخلي جعلت عثمان مييل إليه على حساب احلوار اخلارجي
  :  تظْهِر ذلك بوضوح، حيث حياور نفسه قائال) هجائية(

  من أنت؟ .. أنت .1
 عثمان يسألين اآلن  .2
 عثمان يلعنين اآلن  .3
 من أنت؟ .4

............ 
  دورة تتزحلق بني الشقوق  .5
 ني الصخوروضب تكوم ب .6
 من أنت؟.. أنت .7
 ...حرباء تزحف .8

................... 
 ضفدع ينطوي .9

 .................  
10. وغراب حيوم على اجليف العفنات  

....................................  
  من أنت؟.. أنت.11
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  1وطواطُ كَهف يهاب الضياء.12

  من أنت؟ .. أنت.13
  ..!!مث ال.. ال.14
  اخلالئق  أنت سيد كل.15
  كل الورى .16
17.ملك الشمس واألغنيات  
18.صديق الغصون  
19.صديق اجلفون  
20.حاب النضري2صديق الس   

بعد تأمل األسطر ميكننا أن منيز فيها صورتني مركبتني كبريتني؛ األوىل تشمل اثنا 
وملسها يف أعني عشر سطرا األوىل ابتداء من املطلع، ومتثل نظرة االزدراء اليت شعر ا عثمان 

العامة، أما الصورة املركبة الثانية فإا تشمل األسطر الثمانية املتبقية، ابتداء من السطر الثالث 
  . عشر، ومتثل ما يعتقده الشاعر يف نفسه ويف كل شاعر حقيقي من مسو ورفعة

صورة الدودة، والضب، : وتتكون الصورة املركبة األوىل من مخس صور جزئية، هي
وال شك أن هذه العناصر احلسية احلية . اء، والضفدع، والغراب، وصورة الوطواطواحلرب

توحي مبشاعر سلبية؛ حيث جند احلقارة يف الدودة، والضب، واحلرباء، والضفدع، وجند 
التشاؤم يف الغراب، واجلنب يف الوطواط، وكلها عواطف حتركت يف نفس عثمان، ونقلها 

من أنت؟ : ت، معتمدا يف الربط بينها على تكرار سؤال التحقريإلينا مصورة يف هذه الكائنا
  . أربع مرات

صورة : أما بالنسبة للصورة املركبة الثانية، فهي تتكون من ثالث صور جزئية هي
والشك أن هذه الشخصيات تشري إىل الوقار يف . السيد، واملَلك، وصورة صديق الطبيعة
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، وكلها )الصديق(، وسعة الصدر يف لفظة )امللك(لمة ، وتوحي بالعظمة يف ك)السيد(لفظة 
عواطف راسخة يف نفس الشاعر غري أنه نقلها بطريقة مباشرة ختلو من متعة اإلحياء، ولذة 
اإلشارة، وظُرف اإلمياء، بيد أن هذه الصور اجلزئية الثالثة أكثر تدفقا واسترساال من اخلمسة 

يف سيولة ..!!) مث ال.. ال(ق وراء جواب الرافض األوىل، حيث اكتفت يف ترابطها باالنسيا
  . وعذوبة

ختربنا أن احلوار املعتمد هنا داخلي ال ) عثمان يسألين اآلن: (ونظرة إىل عبارة
خارجي جيري بني الشاعر وذاته، وقد حقَّق املوضوعية يف نقل العواطف، والتالحم بني 

الصور، شأنه يف ذلك شأن عنصر القص .  

عامة لشعر عثمان جيد استفادته من احلوار يف بناء صوره حمدودة  والناظر بصفة
حمصورة، حيث مل يتوغَّل يف هذا اجلانب الفين كما جيب، رغم أن احلوار حيتلُّ مكانة مرموقة 

  . يف تشكيل القصيدة املعاصرة إذا ابتعد عن التكلف والتملُّق

لثقايف من احلوار بتوسيع هذا وال جيب أن نتجاهل قدرة شاعرنا على تنمية خمزونه ا
يقوم على التلخيص والتضييق "اطالعه على فن املسرح، الذي يقوم على احلوار من جهة، و

من جهة أخرى؛ مما جيعله يلمح وال يصرح شأنه شأن الفنون الراقية،  1"املسرف
ـُ"ولذلك ال تعدوه، يف حيز زمين ضيق ويف مناظر حمدودة، متخذة قالبا ... مثِّلُ املسرحيةت

عن سريورا منذ البداية وحىت ايتها،  -فنيا -، الذي يعد املسؤول األول2"هو قالب احلوار
على  -ولو أتقن عثمان استغالل فوائد احلوار املسرحي لضمن لصور احلوار يف قصائده

يما ف -التلميح، والترابط، وإنا لنتوسم فيه قدرة على ذلك قد تؤهله: ميزتني مها - األقل
  . إىل كتابة املسرح الشعري إن أراد، ومن أراد بإخالص استطاع -بعد

وإذا كان عثمان مل يعتصر اإلمكانات الفنية للحوار، فإنه قد اعتصر اإلمكانات 
  .فيها تردد احلركةالتعبريية لبعض املفردات، حمقَّقا فنية متميزة يف صوره، أال وهي 
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مرا الفتا لالنتباه؛ فال تكاد ختلو منه صورة، ولكن إن احلركة يف صور عثمان ليست أ
  . الالفت فيها هو تردد احلركة نفسها من خالل تراكيب قصرية ا مفردات خمصوصة

وقد متكَّن عثمان من حتقيق هذه امليزة الفنية، عن طريق استثمار جرس وظل بعض 
و نغمتها وصوا وإيقاعها، الذي ه" واملقصود جبرس الكلمة. املفردات استثمارا فنيا حكيما

وهي مرتبة وفق نظام معني، أما الظل فهو يرتسم يف  ،1"حيصل نتيجة التالؤم بني حروفها
أن الكلمة حتمل إىل جانب جرسها "خميلتنا حني التمعن يف داللة الكلمة، وأحيانا جند 

ى، وما يسميه علماء إحياء باملعىن وظالال، وموسيق.. ووقعها يف األذن، وحركة اللسان ا
ويعنون ا موافقـة الصوت  (ONOMATOPEE)  ))األونوماتوبيا((الصوتيات بـ 

  : يف قول عثمان) شعشع(، وهذا املعطى النقدي يصدق كثريا على الفعل الرباعي 2"للصورة

 شعشعي الكأس واستبشرِي
من جوهر احلق أنت  

  من جوهرِي 
 ............  

  معبوديت .. آه
  أنشوديت . .آه

  3!شعشعي الكأس واستغفرِي

يف أول املقطع وآخره ترسم صورة حمبوبة الشاعر، وهي تشع ) شعشعي(إن كلمة 
شعي الكأس، : اخلمر، أي متزجه باملاء يف حركة تتردد عدة مرات، فبدل أن يقول الشاعر

كأس، فكان جرس وظل شعشعي ال: عدة مرات قال بإجياز... وشعي الكأس، وشعي الكأس
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الكلمة رامسني حلركة مترددة هي مزج اخلمر باملاء، وكأن هناك تناسبا مقصودا بني الصوت 
  . والصورة يف هذا السياق

وإذا اقتربنا من شعر عثمان أكثر ازدادت هذه امليزة الفنية وضوحا، فلنتابعه وهو 
  ): طريقأطفالنا على ال(يرسم جدارية طبيعية يستأنف ا قصيدته 

  ومللم الغسق 
  ظالله،

  وسقسق الشفق 
.................  

   1وهفهفت مراوح النسيم يف ارتعاش

من فنياته  -هنا -إنه مشهد طبيعي غري عادي يف رومانسيتة ومجاله، لكن ما يهمنا
، ولو متعـنا يف بناها الصرفية )هفهف(، و)سقسق(، و)امللم: (املتعددة ثالث كلمات، هي

عبارة عن  - أيضا -وجدنا كل واحدة منها على وزن فَعلَلَ من جهة، وكل واحدة منهال
ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس وعينه "فعل رباعي مضعف، والرباعي املضعف هو

، وهذا 2"لتطابق عينه والمه ))املطابق((ومن أمساء هذا الفعل ... والمه الثانية من جنس آخر
عظاهرة صوتيةالتضعيف الذي ي جعل تلك الكلمات الثالث ترسم يف  -بالدرجة األوىل -د

 عِ(خميلتنا منظر الغسق وهو يقوم حبركة لَـممظله عدة مرات، وبالطريقة نفسها يف كل ) ج
توحي بأن االمحرار املصاحب للشمس عند الغروب يصدر ) سقسق الشفق(كرة، وعبارة 
هفهفت مراوح (يتردد معلنا عن قدوم الظالم، وعبارة .) ..سق، سق، سق(صوتا رقيقا 

تلقي أمامنا صورة تبين حترك مراوح النسيم واضطراا بشكل يتردد بالطريقة ذاا ) النسيم
  . عدة مرات، ويتناسب مع اضطراب جهاز النطق حني التلفُّظ بالفعل هفهف
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يلجأ إىل استعمال األفعال الرباعية وعثمان أحيانا يولع بتردد احلركة يف الصور، ف
املضعفة ومصادرها بشكل مكثَّف جنده يف قوله، وهو يصـور مدينة وهران تصويرا وجدانيا 

  : 1ال نقليا

  أنت سرير القرنفل بلَّله الضوء، 
  فريوزة الليل ذرذرها النجم فوق املدينة 

  نافورة املسك رقرقها الفجر بني الصنوبر 
.....................................  

  ودندنة اهللا مغسولة باجلوى 
  أنت هسهسة النهد حتت ارتفاف القميص املخدر 

  2تغتغة اخلصر كسره الغنج

إن تأملَ إحياء هذه الصورة املركبة املتحركة لوهران يكشف لنا مكانتها السامية يف 
، وإن تأمل البنية اللغوية هلذه نفس الشاعر، كما يشري إىل تلك الرابطة الوجدانية بينهما

الصورة يكشف لنا أن السبب يف وجود صور جزئية تتردد فيها حركة عناصر متنوعة يعود 
إىل داللة األفعال الرباعية ومصادرها على أحداث فيها حركة وانفعال وتردد، وميكن 

  : تصنيفها بغرض التوضيح وفق اجلدول اآليت

  العنصر الذي رددت نوعـها معـناها الكلمة املضعفة
 ازاحركته جم

 فريوزة الليل فعل رباعي مضعف نثر ذرذر
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 نافورة املسك فعل رباعي مضعف أجرى رقرق

 دندنة
 عمسصوت خفي ي

مفْهوال ي 
مصدر فعل رباعي 

 مضعف
 كالم اإلله 

 صوت خافت هسهسة
مصدر فعل رباعي 

 مضعف
 النهد

 تغتغة
صوت جهري 
مفْهوال ي عمسي 

مصدر فعل رباعي 
 ضعفم

 اخلصر

  

  

يفجر الطَّاقات الصوتية والتخييلية لألفعال الرباعية  وهكذا يتبين لنا أن عثمان
املضعفة ومصادرها، حني يضعها يف سياقات شعرية خمصوصة يبين ا صورا جزئية جتسد 

و ال تلك السياقات املتميزة ملا كان ، ولتردد احلركة فيها ضمن إطار صورة مركبة عامة
اللغة مبفرداا هي "للكلمات املضعفة مفعوهلا من التخييل والتصوير، وال عجب يف هذا؛ ألن 

ومن املعلوم أن اللفظة ال قيمة هلا يف الشعر بذاا، وإمنا . ))املضمون الصوري((املعبر عن 
  .تها يف مهدها وقد مينحها احلياة والبقاءفقد يمي. 1"قيمتها من السياق الذي هي فيه

هذا وإن تردد احلركة يف بعض صور عثمان يعد ضربا من اإلبداع واخللق الفين رغم 
الذي يرسم الصورة، أن لفظا مفردا هو " -أحيانا -أنه ال يربو إىل بالغة القرآن إذ جند فيه

مع جتسيد احلركة يف  ،2"قيه يف اخليالتارة جبرسه الذي يلقيه يف األذن، وتارة بظله الذي يل
احلالتني، بينما شاعرنا ما قدر على هذا األمر إال باجتماع اجلرس والظل معا يف الكلمات 
املضعفة، وهل للكالم البشري أن يستوي مع الكالم اإلهلي؟، ومع هذا فإن آفاق اإلبداع 
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لرباعة القرآنية الفائقة والتشبه متنح شاعرنا فرصة االستفادة من هذه ا -بطبيعتها -املفتوحة
  .ا، وإن التشبه بالكرام فضيلة وإن مل نبلغ مكارمهم



  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الخامس
  .أنواع الصــورة

  
  .الصور البيانية: املبحث األول 
  .الصور املتضادة: املبحث الثاين 
  .الصور املتقابِلة: املبحث الثالث
  .الصور الوامضةُ: املبحث الرابع

  .الصور الرمزية: املبحث اخلامس



  -

  

  

  

احلديث، وهذا راجع إىل اختالف معايري  كثرية هي تقسيمات الصورة يف النقد
صور بصرية، ومسعية، : التقسيم عند النقاد؛ فمنهم من يقسمها حسب احلواس اخلمس إىل

صور تشبيهية، واستعارية، : ومنهم من يقسمها حسب األمناط البالغية إىل… ومشية
، ) جزئية(مفردة : ومنهم من يقسمـها حسب مساحتها يف القصيدة إىل… وكنائية

  . ومـركبة، وكلية

وإن التقسيم اجليد واملوضوعي لصور شاعر ما جيب أن ينبع من نصوص الشاعر 
ذاا، فال يفْرض عليها أي تقسيم مسبقٍ؛ إذ الشاعر األعمى قد ال جند عنده صورا بصرية، 

عنده صورا والشاعر التقليدي قد ال جند عنده صورا كنائية، والشاعر امللحمي قد ال جند 
كلية، وهذا يعين أن التقسيم املسبق للصور مساس بإبداع الشاعر وغمط حلقه، ملا فيه من 
تقليص لنشاطه وحصر البتكاراته يف جماالت تصويرية قد يكون الشاعر ذاته ال يؤمن ا، 
بينما لو كان تعداد أنواع الصورة يستند إىل النصوص لكان يف األمر روحا علمية راقية، 

  . ودقة موضوعية جادة

ووفق هذا املنظور مل نعدد أنواع الصورة عند عثمان إال بعد أن وقفنا مليا على 
أساليب التصوير اخلمسة يف قصائده، فنتج عن أسلوب البيان النوع األول من الصور وهو 
 الصور البيانية، وبرز من أسلوب األضداد الصور املتضادة، ونبع من أسلوب التقابل الصور

املتقابلة، وتشـكل من أسلوب الومض الصـور الوامضةُ، وأخريا ولَّد أسلوب الترميز 
  .        الصـور الرمزية

وترتيب هذه األنواع اخلمسة ذا التسلسل يستند إىل معيار التدرج الفين من 
الصور  السهولة إىل الوعورة؛ ولذلك كانت الصور البيانية أسهل األنواع إنتاجا، بينما كانت
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الرمزية أكثرها إعماال للخيال ووخزا للوجدان، وحتريكا للمخزون الثقايف لدى الشاعر 
  . واملتلقي على حد سواء

  

  

  :الصور البيانية - 1

الصورة "التصوير؛ إذ  - منذ القدمي -إن كتابة الشعر نشاط فكري جاد، جوهره
، وقد تفطن أسالفنا إىل هذه 1"هاذي ال يصري مادة للشعر بغريأسبق من الفكر، ال... الشعرية

اجلميع على أن الكناية أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع من التصريح، "الظاهرة، فاتفق 
فالن : ، ففرق واضح بني قولنا2"وأن لالستعارة مزِيةً وفضال، وأن ااز أبدا أبلغ من احلقيقة

تأملت من : ا، وتباين بارز بني قولنافالن لوت الليايل كفه على العص: بلغ الشيخوخة، وقولنا
ال ميكن فصل الكلمة عن معناها، : كواين الغضب، وبونٌ شاسع بني قولنا: الغضب، وقولنا

  . حتتوي الكلمة معناها كما حتتوي الزيتونة زيتها، والوردة أرجيها: وقولنا

الثاين، وما يف هذه األمثلة من صور يبين أن الكناية يف األول، واالستعارة يف 
والتشبيه يف الثالث، هي أمناط للتصوير الفين، ومن مثَّة ميكن القول إن الصور البيانية يف تراثنا 

معىن الصورة الفنية يف النقد احلديث، وقد ذهب عبد امللك مرتاض  -يف جوهرها -ترادف
  . 3بأكمله إىل أكثر من هذا، إذ اعترب أن الصورة الفنية يف النقد احلديث عوضت علم البالغة

                                     
، 1995، دار الفكر اللبناين، بريوت،1، طاحلداثة الشعرية العربية بني اإلبداع والتنظري والنقد: خليل أبو جهجه 1
  .231:ص
، 1995، دار الكتاب العريب، بريوت، 1، حتقيق حممد التنجي، طدالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاينأبو بكر   2
  . 69:ص
  . 50:، صبنية اخلطاب الشعري: عبد امللك مرتاض  3
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وبناء على هذا يعد استعمال هذه األمناط البالغية استلهاما من التراث البالغي، وال 
تربز شعرية الشاعر إال إذا أضاف إليها جديدا، أو أثرى فيها قدميا، فهل كان عثمان كذلك 

  . خصوصا وحنن نعلم استعانته بالتراث األديب شعره ونثره؟

، وقد 1982باكورة إصداراته الشعرية منذ ) تابة بالنارالك(تعترب جمموعة عثمان 
...  اتضح فيها استعانته بتقنيات التصوير البياين التراثي من استعارات، وتشبيهات، وكنايات

انطالقا من أن هذه احلياة املستجدة، قد "كما ظهرت فيها حماولة اإلضافة إليها وإثراء قدميها 
يف املواضيع والصور القدمية، وطَرق مواضيع جديدة استلزمت بالضرورة إعادة النظر 

، وبذلك يصبح االبتكار أمرا الزما يف نظر 1"كاملواضيع االجتماعية والسياسية والفكرية
يؤمن يف كل حماوالته بقيمة اإلبداع الشعري " -كما يرى الدارس نبيل نوفل -شاعرنا، فهو

الشعرية فتحوهلا من هيئة التماثيل الصماء إىل وفاعليته باعتباره الروح اليت تدب يف الصور 
جدد يف الصور بأقرب ما "؛ ولذلك ميكن القول إن عثمان منذ بداياته 2"هيئة الكائنات احلية

ترى تآلفا بينا بني  -السالفة الذكر -، ففي هذه اموعة3"يكون إىل طريقة الشعر احلر
غية البيانية، والتصوير احلديث املعتمد على تفجري التصوير القدمي املعتمد على األمناط البال

  . الطاقات اإلحيائية للكلمات

وإذا كان احلكم النقدي األخري ينطبق على اموعة الشعرية األوىل لعثمان فإنه 
) أعراس امللح(، و1986عام ) شبق اليامسني: (ينطبق أكثر على اموعتني التاليتني هلا، ومها

  . يعمل على تنمية أدائه األديب، وال يسمح بانتكاسه ومجوده أبدا فشاعرنا. 1988عام 

يرسم لنا الشاعر مشهدا لتالميذ املدارس، وهم ) أطفالنا على الطريق(ويف قصيدة 
مقبلون على مؤسسام التربوية ليعبر من خالله عن ذاته، وعن ذوات هؤالء التالميذ؛ يعرب 

  : قيمتهم يف اتمع قائالعن أحاسيسه وموقفه جتاههم، ويعرب عن 
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  ويقفزون يف تسابق على أرصفة الطرق  .1
 وكلهم توثب وكلهم قلق  .2
 كأمنا م هوى يود لو يقوم العامل من جديد  .3
 ويبدل األشواك بالورد  .4
 كأم على ضلوعي يركضون  .5
 و فوق صدري ميرحون  .6
  1ميسحون عن جبيين البؤس والعرق .7

اء صوره على التشبيه واالستعارة، حيث يتجلَّى من املقطع أن الشاعر حرص يف بن
باألداة كأن، اليت قرنت صورة بصورة؛ قرنت  2وضع يف األسطر األربعة األوىل تشبيها متثيليا

صورة حركية التالميذ بصورة اهلوى املنتفض، وواضح أن طبيعة املشبه به ال تسري مسرى 
الشـبه فيها أوضح منه يف البالغة القدمية حبيث تكون على درجة من الوضوح جتعل وجه 

ال يتعلق بنظرة املتلقي، بل بنفسية الشاعر،  - هنا -املشـبه، بل كان وضوح املشبه به
فاهلوى املنتفض بالنسبة إليه أوضح من حركية التالميذ، إن هذا الربط بني الواقع اخلارجي 

استفادته من تقنية والعامل الداخلي للشاعر ظاهرة شائعة يف صور عثمان، وهي دليل على 
الربط بني املشبه واملشبه به، وجتديده يف طبيعة املشبه به عن طريق ربطه بالذات املبدعة 

  . عكس الصور القدمية اليت ال تعريها اهتماما كبريا

ويف السطرين اخلامس والسادس حيتفظ الشاعر يف تشبيهه التمثيلي باملشبه  التالميذ، 
، )على ضلوعي يركضون(تني استعاريتني متحركتني، األوىل ويوزع املشبه به ليصبح صور

ميسحون ( -أيضا -مث يأيت السطر السابع يف قالب استعارة). فوق صدري ميرحون(والثانية 
  ).ميسحون عن جبيين العرق(، تتداخل مع صورة حقيقية )عن جبيين البؤس

                                     
  .63:، صنفسه 1
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  ". ت جانب واحدذا
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ياء العامل اخلارجي وهكذا تنبع الصور من العامل الداخلي للشاعر مث يسقطها على أش
إن هذه احلاجة إىل "عكس مسار التصوير الكالسيكي، انطالق من اخلارج وعودة إليه، و

التعبري عن العالقة بني األشياء والعالقة بني األشياء واملشاعر هي اليت تضطر إىل التشبيه 
  .، وبالتايل تبعد الشاعر عن التكلُّف البديعي والتنميق البياين1"واالستعارة

الذي مل التصوير النفسي "ذا يكون عثمان قد أضاف إىل الصور البيانية لونا من و
الشاعر العريب القدمي بسبب النقد البالغي السلفي الذي يلغي شخصية  - دائما -يستوعبه

  .إن مل نقل يف كل األحوال 2"الشاعر من حسبانه يف أكثر األحيان

من اموعة الثانية لعثمان  3)نيفلسط(عند قصيدة  -أيضا -واآلن نقف للتمثيل
، وهي قصيدة من شعر التفعيلة، وتتألف من تسعة أسطر، أتى فيها الشاعر )شبق اليامسني(

  : بعدة صور جمازية ميكن تعيينها وفق اجلدول اآليت

  رقم
 طبيعتها احلسية منطها البالغي الصـورة السطر
 بصرية تشبيه بليغ فلسطني قليب 1
 ذوقية 4رة تصرحييةاستعا جوعها يف مفاصلي 2
 مسعية استعارة مكنية ينادي 3
 بصرية 5استعارة تصرحيية وعيناها 4
 بصرية استعارة مكنية تثريان هلفيت 5
 بصرية تشبيه بليغ هي الزهرة البيضاء 6
 مسعية -بصرية استعارة مكنية ترتف بينهم 7
 ملسية -بصرية استعارة مكنية وهم يعجنون النفط 8

                                     
1 C. Day lawis: The poetic Image, P:25.                                                                  

  .194:، صي والبالغي عند العربالصورة الفنية يف التراث النقد: جابر عصفور: نقال عن
  .96:، ص1986، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، التراث والتجديد يف شعر السياب: عثمان حشالف 2
  . 121:، صشبق اليامسني: عثمان لوصيف 3
  .ة تصرحييةشبه الشاعر أزمة استعمار إسرائيل لفلسطني باجلوع، وحذف املشبه وصرح باملشبه به لتكون االستعار 4
  . شبه الشاعر أطفال فلسطني بالعينني، وحذف املشبه، وصرح باملشبه به لتكون االستعارة تصرحيية 5
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  لعثمان) فلسطني(دة يبين الصور البالغية يف قصي) 12(جدول 

 بصرية 1كناية يف شكل زهرة 9

             

  

إذا تفحصنا اجلدول يتبين لنا أن أغلب الصور يف هذه القصيدة قائمة على االستعارة، 
إىل "وأن جلَّها يعود إىل حاسة البصر، وإذا علمنا أن األسالف حيرصون على التشبيه ومييلون 

نا مدى ارتباط عثمان بالتراث البالغي أدرك 2"حصر الصورة الفنية يف النمط البصري وحده
حني اعتمد بكثرة على حاسة البصر، ومدى حماولته اإلضافة إىل الصور القدمية حني قـدم  

  . االستعارة على باقي األمناط البالغية البيانية مبا فيها التشبيه

مرهف يدلُّ على حس فين ... وتقدمي االستعارة على التشبيه والكناية وااز املرسل
لك فهي ختلق مـا يسـمى باللغـة    ذتصويرية بطبيعتها، ول"لدى الشاعر؛ ألن االستعارة 

، Fallacy) (Decorativeوليست مغالطة زخرفيـة   (Figurative Language)التجسيمية 

فإن عثمـان يف هـذا التفضـيل للصـور      ، وناهيك عن ذلك3"كما كانت عند البالغيني
ميكن اعتبار تفضيل الشعراء الغربيني "ني املعاصرين بذكاء، إذ االستعارية يساير الشعراء الغربي

، 4"املعاصرين لالستعارة بدال من استعماهلم للتشبيه، ضربا من الدقة يف الـتفكري البالغـي  
 .حيث ميكِّنهم ذلك من االنتقال من ارد إىل احملسوس، وهذه أعظم وظيفة للبيان عموما

. الزهرة، البيضاء، النفط: ال سيما يف املفردات وإىل جانب بصرية الصور عند الشاعر
ينادي، تثريان، ترتف، يعجنون على : جند أيضا شيوع احلركة فيها عن طريق توظيف األفعال

الترتيب، وكلها أفعال مضارعة تدل على قيام احلركة يف الوقت الراهن وامتدادها مدة معتربة 

                                     
  . الزهرة يف سياق القصيدة كناية عن الثراء الفاحش 1
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ة الشاعر للقضية الفلسطينية واعتنائه ـا  وهو ما جعل الصور تشف عن رؤي. يف املستقبل
وبيان موقفه جتاهها، فصوره صور رؤية حتمل أفكاره ومشاعره، وليست صور تزيني وحتْلية 

  . كما كانت عند عدد من الشعراء القدامى

جنـد  ) أعراس امللح(إىل اموعة الثالثة ) شبق اليامسني(وإذا جتاوزنا اموعة الثانية 
يف مسار تطوير الصورة، وكأن الشاعر خيطو خطوات منتظمة لتحسني بنـاء  انطالقة أكثر 

  . صوره وتعميق وظيفتها، ويف هذا نلمح بداية متفوقة للكتابة الشعرية عند عثمان

اليت يعبر فيها الشاعر عن جتـدد  ) السنابل(جند قصيدة ) أعراس امللح(ويف جمموعة 
أفضل رغم ما حييط به من رتابة الواقع، وثقـل  األمل يف نفسه، وسعة طموحه يف مستقبل 

  : املادة، ويف ذلك تأيت بداية القصيدة قائلة

  حتت أطباق الرماد 
يف ظالم العامل املنسي  

  1يف محى التراب

إن هذا املقطع يرسم بيد فنية جتريدية مأساة الشاعر اجلزائري املعاصـر، واملثقـف   
  : نالعريب عموما، وبعدها مباشرة يقول عثما

  أغمضت أجفاا 
  واستسلمت للحلم 

  2من أجل صباح آخر يشرق يف عمق السواد

. هنا يصور الشاعر طموحه وأمله الكبري يف تغيري وضعه احلايل إىل ما هو أفضل وأى
  : بعدها يعقِّب بقوله

  حنن طوعنا هلا الريح 
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  زرعنا الربق 
  أرسلنا السحاب 

  1ومنحناها بريق الدمع يف ليل احلداد

هنا جيسد عثمان ما يبذله  شخصيا وما يبذله املثقفون عموما من جمهودات جبـارة  
  : بالتفاؤل قائال) السنابل(مث خيتم شاعرنا قصيدة . لالرتقاء بأنفسهم وبأبناء جمتمعام

  وغدا أطفالنا يأتون 
  يف ليل املخاضات ومن جرح اخلراب 

  ميلؤون األرض عشقا 
  2احلصاد ويغنون سىن الشمس وأعياد

يف هذا املقطع رؤية روحية لتحقق أمل الشاعر يف املستقبل الزاهر مصورة من خالل 
  . األطفال، العشق، الشمس، واحلصاد: مفردات ترمز إىل التفاؤل واالستبشار، وهي

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن تداخل ذات الشاعر مع رموز اخلصب والنماء 
  .3)سحابة(، و)الندى(، وقصيدة )الوردة(، من ذلك قصيدة واالنبعاث كثري يف شعره

األطباق، (متتزج أطراف الصور وتتداخل   -السالفة الذكر -)السنابل(ويف قصيدة 
وتصـبح  . ، وخيتلط التشبيه باالستعارة، بااز املرسل...)الرماد، الظالم، التراب، األجفان

الداخل، ال نصل إىل مغزاها إال بقـراءة   القصيدة كتلة متداخلة من الصور النابعة من عامل
  . القصيدة كاملة، والتمعن فيها مجلة لنكتشف املرموز العام للشاعر وماذا يقصد بالسنابل؟
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ولعل القراءة السالفة دينا إىل أن السنابل خرجت عن معناها املعجمي، باعتبارهـا  
ق كالسنابل اليت تعطـي احلَـب   نوعا من النبات إىل رمز للمثقَّف املنتج، الذي يقاوم العوائ

  . وحتاول بتمايلها واحننائها تفادي خطر الرياح الكاسرة

ويف استعمال الرمز نقلة نوعية للصورة، فلم يعد تواصل الشاعر مع اآلخرين ـرد  
إقناعهم للحظات بفكرته، وإمنا أصبح هدفه إىل جانب اإلقناع التأثري الوجداين؛ حىت تنغرس 

يف نفس املتلقي فال تزول مبجرد االنتهاء من قراءة القصيدة، بل تبقـى حيـة   أفكاره ورؤاه 
كمـا   -أبدا -متجددة تتحرك يف نفسه، وال يتم هذا األمر مع الوضوح والتحديد العقلي

وذلك ألن األسلوب القدمي القائم على االسـتعارة والتشـبيه   ..."شاع يف صورنا التراثية، 
ويف وضوح املعىن وتقريـره ايـة    ،1"ة األطراف اليت يتشكل منهايتضح معناه مبجرد معرف

  .القصيدة، وهو ما ال يبتغيه عثمان إطالقا

قصد العثور على مضامينها، حيـث  ) السنابل(وبعد تلك النظرة التجزيئية لقصيدة 
  . وجدناها تشتمل على أربع لبنات أساسية جيدر بنا فحصها اآلن بنظرة شاملة

عن التالحم الشديد بني األسطر  -من بني ما تكشف -تكشف لناإن هذه النظرة ل
وتضافر معانيها، بعد إعطاء الرموز حقها، وما ذلك إال مثـرة لتـرابط الصـور اجلزئيـة     
وتسلسلها، فقد بدأ الشاعر بتصوير عذابات الشعراء، مث جسد أملهم يف تغيريها، وبعـدها  

لينتهي إىل أن هذه اهودات ستثمر يومـا  جسد بعض اهودات املبذولة يف سبيل ذلك، 
وهذا الترابط والتسلسل ينم عن ختطيط مسبقٍ، وتصـميم  . وحتقق املستقبل الشاعري الزاهر

 ،ةبردا، وقد يكون عفويا نتيجة املران والدللقصيدة قد يكون متعم يلويف اختيار الصور "قَب
أو ختطيط لعملـه   ))تصميم((ب، وقدرته على وضع وتشكيلها تظهر قوة اخليال عند األدي

على هذا التناسق اهلندسي للصـور،   (Bachelard)وقد أحل الفيلسوف باشالر ، 2"الفين
ينبغي على كل شاعر أن يكون لديه خمطط بياين يتولَّى تعيني "واعتربه أمرا الزما للمبدع؛ إذ 
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. لزهرة سري فعلها االزهاري وتساوقهوجهة التناسق اازي وتساوقه متاما كما يرسم خمطط ا
كذلك ما من ازدهار شـعري بـدون   . ذا التناسب اهلندسيفما من زهرة حقيقية بدون ه

  . 1"تساوق معني من الصور الشعرية

ويف ائتالف الصور اازية داللة على استفادة عثمان من البالغة القدمية وتزويـدها  
لنص الواحد من جهة، وتضافرها لتجسيد مغزى بتقنية فنية جديدة هي تنويع الصور داخل ا

جتمعها يف النهاية بؤرة  -رغم تنوعها -واحد من جهة أخرى، فتكون املعاين اليت توحي ا
  ... واحدة هي رؤية الشاعر أو موقفه العام أو خالصة ثقافته وجتاربه

، )بق اليامسنيش(، و)الكتابة بالنار: (وإذا عرفنا أن عثمان يف جمموعاته الثالث األوىل
قد استوحى منهج الصور البيانية التراثيـة مـن تشـبيهات واسـتعارات     ) أعراس امللح(و

أن نسجل ما الحظناه على صور اموعات الشعرية الـيت   -هنا -فمن املفيد... وجمازات
؛ حيث أصبحت أكثر مـيال  2000إىل غاية عام  1997تلتها، واليت نشرت ابتداًء من عام 

الـيت  "ترميز والتشويش واألخذ من الشعور الشاعر على غرار الصور احلديثة املتفوقة إىل ال
يبدو من الواضح أن القواعد البالغية القدمية مل تعد قادرة على استيعاا، وأن املشـبه بـه،   

، أو معيـارا  2"والعالقات اازية املعروفة يف علم البالغة مل تعد صاحلة ألن تكون قواما هلا
  .يا تقوم بهنقد

الصور البيانية يف شعر عثمان جندها بارزة يف جمموعاته الثالث  وخالصة الكالم إن
باعتبار أن االنطالقة األوىل ألي ) أعراس امللح(، و)شبق اليامسني(، و)الكتابة بالنار: (األوىل

مـح  من التراث، إال أن هذه الصور ال حتمل كـل مال  -ولو قليال -شاعر البد أن تستمد
زادت عليها مبالمح ال و أضافت إليها أشياء حديثة، الصور القدمية، وليست نسخا هلا، بل

  : ، وميكن حصر هذه اإلضافات واملالمح يف النقاط اآلتيةجندها يف القدمي
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  . ربط املشبه به يف الصور التشبيهية بالذات املبدعة ربطا واضحا -1

لي للشاعر مث إسقاطها على أشياء العامل إخراج الصورة انطالقا من العامل الداخ -2
  . اخلارجي بعد ذلك

يف كثري من  -صبغ الصور الكالسيكية بلون من التصوير النفسي الذايت ال يتفق -3
 . مع توقُّعات القراء، فتحدث بذلك املفاجأة واإلثارة -األحيان

 . تقدمي االستعارة على باقي األمناط البالغية التصويرية -4

رؤية يف الصورة، لتصبح الصور حاملة للرؤى وليست مظهرا للتنميـق  دمج ال -5
 . والتزيني

تنويع الصور البيانية داخل إطار العمل اإلبداعي الواحد؛ لدفع الـملل والرتابة،  -6
  . وإسقاط إحياءاا يف بؤرة واحدة جتسد موقف الشاعر، جلعلها بناًء مجاليا متناسقا
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  :تضادةالصور امل -2

كما جلأ عثمان إىل الصور البيانية التراثية وعلى رأسها التشبيه واالستعارة بغـرض  
  . إتقان تصويره الشعري وحبك نسيجه الفين، فإنه جلأ إىل أسلوب األضداد للغرض نفسه

تلك الصور اليت يقع بني عناصرها جتاذب وتنـافر  "واملقصود بأسلوب األضداد هو 
ومن . 1"تصارع القوى البشرية، وتعارض مصاحلها على أرض الواقع يعكسان بقوة وصدق

الصور املتضادة تقوم على التقابل والتعارض بني عناصرها، على أن تعريف يظهر أن هذا ال
   .ا التقابل والتعارض معىن منسجما ال تناقض فيهذيستخلص القارئ الواعي من ه

بني الصورتني احلداثية والكالسيكية من وقد أصبح النقد األديب اليوم يميز بوضوح 
تنهض بنية الصورة احلداثية من العالقة التجادلية بني عناصـرها، بشـكل   "ذ حيث البنية؛ إ

بينمـا   ،2"يستحيل فيه الفصل بينها، أو النظر إىل أحد العناصر مبعزل عن تداخله بـاآلخر 
  .ال على جتادهلا وانصهارها الصورة الكالسيكية تقوم بنيتها على تراكم العناصر وتراصها
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ميثِّل عثمان باجلرح أمله الشديد وأسفه الكبري على الوضـع  ) آه يا جرح(يف قصيدة 
السـيئ الذي آلت إليه مدينة القدس الفلسطينية؛ بسبب االحـتالل الصـهيوين الغاشـم    

  : فيخاطبها قائال

  وخالصي  مالذيأنت 
  أنت منفاي وغربيت اجلميلة 

.........................  
  ايب ذيت وعذأنت ل

.................  
  أنت عرشي 
  وأنت نعشي 
  أنت مهدي 
   1وأنت حلدي

إن عناصر الصورة يف هذا السياق تتضاد وتتجادل كي تشكِّل يف النهاية إحياًء 
متكامال باملرتلة الرفيعة للقدس يف نفس الشاعر، فاملالذ يضاد املنفى، واللذة تضاد العذاب، 

وإن هذا التضاد ليعكس ذلك الصراع الداخلي . العرش ينايف النعش، واملهد ينايف اللَّحدو
فال ميلك إزاء . للشاعر بني رغبته الذاتية يف حترر القدس، وتكبيل الواقع اخلارجي هلذه الرغبة

  . حلمه مبدينة القدس احملررة إال األحرف والكلمات

لتناقض واالضطراب إذا وزناها مبيـزان املنطـق   ورغم ظهور الصورة السابقة بِزِي ا
العقلي، فإا تصبح منسجمة سوية اخللْقَة إذا وزناها مبيزان الشعور؛ فالقدس مالذ ومنفى يف 
الوقت نفسه؛ ألن املالذ الذي مل يتحقق يصبح مصدر كدر ملن يبتغي حتقيقه فيبعـث فيـه   

الشخص املنفي، كما أن اللذة اليت نسعى إليها شعورا بالوحدة والغربة كما هو الشأن عند 
إن مل حنصل عليها تصبح مصدر تعذيب لنا يقظُّ مضاجعنا يف كل حني، واألمر ذاتـه مـع   

                                     
  . 32 -31:، صالكتابة بالنار: عثمان لوصيف 1



  -

مع احلمل على النعش، وكذلك  -عنده -النعش والعرش؛ فضياع العرش من امللك يستوي
له جيعل كل األماكن خالفـه   األمر مع املهد واللحد، إذ أن فقدان املهد يف مرحلة االحتياج

  . حلـودا

يراعـون يف املضـادة استعــمال    ]...قدميا[أصحاب صناعة الشـعر "وإذا كان
فإن أهل الشعر احلديث ال يهمهم تضاد املفردات بقدر ما يهمهم التعبري عن  ،1..."األلفاظ

ابـل يف  التق"تضاد القضايا واآلراء من خالل الصور املتضادة يف القصـيدة الواحـدة؛ ألن   
النصوص هو انعكاس لنقائض الذات، وخالصة جدهلا بالواقع والزمن يف حتديـد عالقتـها   

اليت من طبيعتها الثنائية بني اخلري والشر، بني الشقاء والسعادة، بني احللو   2"بتشخيص احلياة
  : ومما يدخل يف هذا قول عثمان كاشفا عن وجوده االجتماعي... واملر، بني الغىن والفقر

  وهو امليت بني األحياء 
   3احلي بني األموات

السطرين يبدو للوهلة األوىل وكأنـه تـزيني    نذيإن التضاد بني احلياة واملوت يف ه
لفظي ال أكثر، لكن بعد إمعان النظر يتبني أن السطرين تعبري مكًثَّف جدا عن رؤية وجودية 

 الشاعر، إا بيئة حرمته الكثري مـن  للحياة والناس وطرح لقضية تأثري البيئة االجتماعية يف
مستلزمات العيش الرغيد؛ بسبب الفقر واملرض الذين ابتلي ما، ورغم هذا احلرمان فـإن  

  . عثمان يرى يف عامل الشعر والروح متنفَّسا لإلنسان املهضوم

إذن التضاد يف هذه الصورة املرنة املكثَّفة ليس تضاد ألفاظ، بل هو تضـاد قضـايا   
ى؛ إنه تضاد بني رؤية الناس للشاعر، ورؤية الشاعر لنفسه، إذ هو باملعيـار األول أي  ورؤ

  . االجتماعي ميت بني األحياء، وباملعيار الثاين أي الذايت حي بني األموات
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. هو وجه من وجوه الصراع مـع الواقـع  "وهذا االنفصال بني ذات الشاعر وواقعه
إال أن عثمان عادة ما يـرفض هـذا   . 1"اقع وقبولهذايت لدى املبدع بني رفض الووانقسام 

  : الواقع ويسعى جاهدا إىل حتسينه أو تغيريه جذريا، فيقول مثال

  يف صحراء الفراغ 
  يلقي نِطاف اللقاحات 
  2ويف السراب يزرع وردة

عند قراءة املقطع يصبح من اليسري أن نكتشف كيف بناه الشاعر اعتمـادا علـى   
صـحراء  (ليشكِّل يف األخري صورة مركبة متعددة األطراف؛ إذ أن  أسلوب التضاد والتقابل

نطـاف  (توحيان بالواقع الكائن املتردي الذي يرفضه الشاعر، كما أن ) السراب(، و)الفراغ
والتفكيـك  . توحيان بالواقع املمكن اجلميل الذي حيلم به الشـاعر ) الوردة(، و)اللقاحات

  : املوايل يوضح ذلك

  راغ           واقع كائن          متردي مرفوض    صحراء الف .1
 نطاف اللقاحات           واقع ممكن           مجيل مقبول            .2
 السراب           واقع كائن          متردي مرفوض    .3
  الوردة           واقع ممكن           مجيل مقبول    .4

 احلياة الواقعية واحلياة احلاملة اليت يطمـح إليهـا   والتعبري التصويري عن التنازع بني
ا الصراع بنجـاح يف أقنعـة   ذالشاعر كثري يف شعر عثمان، وجلُّ صوره املتضادة جتسد ه

  : الغناء  والبكاء يف قولهمتنوعة، كالتضاد بني 

  مضرجني بالغناء
  3مضمخني بالبكاء
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  : والتضاد بني الشهاب، والليل يف قوله

  لساطع هو الشهاب ا
  1يف ليلة احلداد

  :والتضاد بني الشرارة، والرماد يف قوله

كالشراره ضومل أزلْ أُوم  
2يف غَيهبِ الرماد  

  :  والتضاد بني الطالسم، والفَلَقِ يف قوله

  بؤبؤان خيوضان حبر الطالسم 
3حنو الفلَق  

اقعية اليت ميقتها البكاء، الليل، الرماد، والطالسم أقنعة للحياة الو: واضح أن العناصر
، الشهاب، الشرارة، والفلق أقنعة للحياة احلاملة الـيت يتمناهـا   الغناء: الشاعر، وأن العناصر

الشاعر، فالتضاد والتقابل يف الصور الناجحة ال يركِّز على التباين بني املعاين املعجمية، بـل  
ى صور عثمان فقـط؛ إذ  يركِّز على الدالالت الشعورية والنفسية، وهذا األمر ال يقتصر عل

ركَّز يف مقابالته على العناصر الشعورية والنفسية ليجسد مـن  " -عموما -الشاعر احلديث
  . 4"ي هو مسة من مسات احلياة املعاصرةذخالهلا طابع الصراع ال

والتركيز على العناصر الشعورية والنفسية ال يعين التصريح ا بتاتا، وإمنا يعين التلميح 
يف الصور املتضادة األخرية؛ ألن التصريح يحولُ دون حصول املتلقي علـى لـذَّة    هلا، كما

الكشف، والتفاعل مع صور القصيدة، أما التلميح فإنه مينح املتلقي متعة الكشف، وميكِّنه من 

                                     
  . 61:، صأعراس امللح=      =    :    1
  . 18:، صاللؤلؤة=      =    :    2

  . 56:، صزجنبيل: عثمان لوصيف   3
  . 15 -14:، صالبنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر: عبد احلميد هيمة  4

Commentaire ]f1 :[ شهاب  



  -

التفاعل مع الصور مبا ميلكه من خلفيات فكرية ونفسية، وكأن التصريح حاجز بني املتلقـي  
التلميح جسر يوصل بينهما؛ ولذلك انكسرت أحد صور عثمان املتضـادة  وشعرية النص، و

  : حني أدخل فيها سطرا تصرحييا يف قوله

1. للحب يتحني غن 
 أنكرين األهل واألصدقاُء .2
 1هذه زندقه: وقال يل أيب .3

تلَمح إىل رغبة الشاعر يف مستقبل زاهر، وإعراضه عن واقع ) غنيت للحب(إن عبارة 
تلَمح إىل رفض اتمع هلذا الطموح وحماولة قمعه، مما جيعـل  ) هذه زندقة(عبارة مريض، و

  . من الشاعر فريسة للوحدة والغربة النفسية

ورغم كفاية السطرين األول والثالث جلعل املتلقي يشارك الشاعر وحدته وغربته 
؛ حيث صرح مشاركة وجدانية، فإن السطر الثاين بدخوله بينهما أفسد هذه املشاركة

، وهو ما جعل الصورة إشارية ال تلميحية مقيدة )أنكرين األهل واألصدقاء(مبعارضة اتمع 
رمالداللة، فأصبحنا نقرؤها كما نقرأ النثر متاما حنصل منه على معىن مقصود لذاته مث ن.  

 عن ولعل انكسار هذه الصورة يتبين أكثر حني نقارا بصورة متضادة أخرى تعرب
املضمون السابق، وهو انتفاضة الشاعر وسخطه على مجود واقعه وسكونه، ولكن هذا 

  :التعبري كان بطريقة تلميحية ال تصرحيية

 ومل أزل أحبر يف السواد  
 ألتقط احملار  

 يف غسق البحار  
  أمحل للكون الندى 

  واجلمر 
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1والبشاره  

وهو  -ناها تتكون من أنا الشاعرلو فكَّكنا هذه الصورة إىل عناصرها األولية لوجد
وهي عناصـر  . والسواد، واحملار، والندى، واجلمر -)أنزل(الفاعل املستتر يف الفعل ازوم 

تتجادل داخل املقطع لتشكِّل معىن منسجما عن طريق التضاد بني عنصر السواد الذي يرمز 
احللم  -مر اليت ترمز إىل  الواقعاحملار، البحار، الندى، واجل:إىل الواقع الرتيب املرير، والعناصر

  . املتحرك النشط

ونظرة أخرى يف تلك العناصر دينا إىل أا مستقاة من جماالت متباعدة، بل حـىت  
تنتمي إىل جمال املاء ومتعلقاته، واجلمر ينتمـي إىل   -مثال-متناقضة؛ فاحملار والبحار والندى

التباعد أو التناقض داخل الصورة، وإمنا ندركه حني جمال النار ومتعلقاا، لكننا ال نشعر ذا 
الفصل بينها؛ ألن هذه األخرية تعمل على متازجها وانفتاحها على بعضها الـبعض فتبـدوا   

  .وكأا كيان واحد متناسق

حيث راح "وحنسب أن عثمان يف هذا األمر يساير اخللفية الفلسفية للوعي احلداثي، 
جتادلية ترى العامل يف وحدته القائمة على التناقض والصراع ال هذا الوعي يتسم بآلية ذهنية 

وهو مـا أدى  "وقد انعكس هذا التجادل يف صور الشعر املعاصر، . 2"على التكامل والتناظر
  . "3ا إىل أن تشتمل على عناصر متداخلة متجادلة مستقاة من جماالت متباعدة أو متناقضة

دة ترِد يف قالب الشـطرين، إال أـا مـع    ورغم أننا جند بعض صور عثمان املتضا
انطباعها مبسحة تقليدية خفيفة تنأى عن التبعية الكالسيكية من حيث الوظيفة املعنويـة؛ إذ  

ولننظر يف قوله وهو خياطب  . تعرب عن املشاعر العميقة للذات املبدعة بأسلوب إحيائي رمزي
  :  بطريقة أسطورية ربة الفقر
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  1ة تلظى       وأنت السحب تبكي يف امالوأنت النار عاشق

قوله، وهو يصور انتكاسة الشباب الفلسطيين والعريب عموما أمام  -أيضا -ولنتأمل
  : مكائد احملتل اإلسرائيلي للقدس

  2ورمونا بني الذئاب خرافًا      فاقترفنا من الردى ارجاسه

وحتمل صورة البيت الثاين إن البيت األول حتمل صورته تضادا بني النار والسحب، 
النـار، والسـحب،   (تضادا بني الذئاب واخلراف، ورغم أن التصوير ذه العناصر األربعة 

شائع ومتداول بني الشعراء، إال أنه يف هذا السياق اكتسى طابعا جديدا ) والذئاب، واخلراف
م وحيتقـرهم،  بفعل التلميح والترميز، فالنار ترمز إىل ثورة الفقراء على كل مـن جيـوعه  

أما الذئاب فريمزون إىل الساسـة  . والسحب ترمز إىل ما ستخلِّفه ثورم من عزة وكرامة
اليهود وما يدبرونه من مكائد مدمرة وخطَط مهلكة، وأما اخلراف فريمزون إىل الشـباب  

  . الذي يرتلق يف مهاوي هذه املكائد واخلطط، ويقع يف شراكها من حيث ال يدري

ال تعبـأ باجلانـب   ناء على ذلك ميكن القول إن الصور املتضادة عنـد عثمـان   وب
بني النار  مل تعد تعبأ باملفارقات املعجميةللقصيدة هل هو أسطر أم أشطر؟، كما  العروضي

والسحاب، وال بني الذئاب واخلراف، بل أصبحت متزج املتناقضات مزجا جيعل من عناصر 
الالت الشعورية والنفسية تنتظر من القارئ حساسية لغوية الصور ذخائر من اإلحياءات والد

  . مفرطة، وفطنة نقدية بالغة للوصول إىل مراميها البعيدة بتحصيل تلك اإلحياءات والدالالت

مطية لبناء بعض جتاربه الشعرية،  وهكذا يكون عثمان قد اختذ من الصور املتضادة
وجيسد ـا حماوالتـه   كائن وما جيب أن يكون،  لريمز ا يف النهاية إىل متزقه بني ما هو

  . الدؤوبة إلصالح واقعه املرير، واالنتقال به إىل مستقبل حامل
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  :الصور املتقابلة -3

أسـلوب التضـاد، هـذه     -اليت عرفناها فيما سبق -من أساليب التصوير الشعري
ا هـو أسـلوب التقابـل،    الطريقة ذاا عندما يقوم الشاعر بتوسيعها تصبح أسلوبا جديد

أيضا، ومنه تتولـد الصـور    1"التقابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق التلحني"و
  . املتقـابلة

جتميع الصور يف مشاهد، ولوحات يقابـل بعضـها   "وعملية تشكيلها تعتمد على 
داخل القصـيدة   2"بعضا مقابلة تناظر وتعارض يفضي يف النهاية إىل تأكيد وحدة املوقف

ومن هنا ندرك أن الصور املتقابلة ليست صورا جزئية وإمنا هي صور مركبة حتتل . الواحدة
  . حيزا من األبيات أو األسطر، فغالبا ما تكون الصورة ومقابلتها مقطعني شعريني كاملني

اليت تتكون من مقطعني يقول الشـاعر يف األول  ) إصـرار(ومن هذا النوع قصيدة 
  : منهـما
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  شوة بالبارود حنجريت حم
  عيناي تغشامها 

  دوامات من الدخان 
  وقدماي تغوصان 

  1..يف بِرك الدماء

إن هذا املقطع عبارة عن مشهد أو صورة مركبة تتكون من ثالث صور جزئية هي 
  :على الترتيب

  .احلنجرة احملشوة بالبارود. 1
 . العينان احملاطتان بالدخان. 2
 .بالدماءالقدمان املضمختان . 3

وهذه الصور تعمل جمتمعة على تصوير احلالة املُزرية اليت يعيشها الشـاعر، وبـالده   
اجلزائر على حد سواء، ويتأكد هذا املعىن أكثر عند استكشاف ما حيمله البارود، والدخان، 

ويف مقابل هذا املشهد املظلم يأيت املشهد التفاؤيل يف املقطـع  . والدماء، من تشاؤم وقتامة
  : الثاين، ليصر على تغيري األوضاع من السيئ إىل احلسن

  غري أني أصرخ ملَء الدنيا 
 أحبك  

  أيتها العربية املوشومة 
  !باألجماد واملالحم

 أعبدك  
  ويكفيين فخرا 

 بني يديك أن أسجد  
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  وأنفض ما تناثر من رماد الفجِيعة 
  1عن قدميك القدسيتني

، وهي تتكون من الداللةة معارضة للصورة األوىل من حيث إن املقطع صورة مركب
  : الصور اجلزئية اآلتية

  . أحبك: الصراخ بكلمة .1
 .العبادة والسجود اازيني للجزائر .2
 . التنظيف اازي للقدمني .3

وتتضافر هذه الصور الثالثة على تصوير احلالة التفاؤلية للشاعر يف تغـيري أوضـاعه   
ويترسخ هذا املعـىن أكثـر يف   . ة من حاضر حزين إىل مستقبل سعيدوأوضاع بالده املتردي

نفوسنا عندما نتمعن ما حيمله احلُب، والعبادة، والسجود، ونفض الرماد من إرادة صـادقة  
  . ورغبة عارمة يف احلياة الكرمية املطمئنة

على  وعموما ميكننا القول إن عثمان يولع أحيانا بأسلوب التقابل بني الصور، فيبين
  . دون أن جيد حرجا يف ذلك 2أساسه قصائد كاملة

ذا التوسع ينجـر  ا كان التصوير باملشاهد املتقابلة توسع يف طريقة التضاد، فإن هذوإ
عنه ثراء يف التصوير عموما، فتأخذ الصور أبعادا فكرية وفلسفية ناهيك عن األبعاد الشعورية 

عملية هامة نقوم ا يوميا يف " -أصال -ألن املقابلةفتتسم بالعمق والشمولية يف آن واحد؛ 
 3"منهجيتها اليت جتمع بني التحليل واحملاكمة والتركيب]و...[كل ما منارسه من أنشطة ذهنية

  . متهد لنا الطريق للوصول إىل حقائق كثري من األمور

  : يقول عثمان مصورا معاناة القدس
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  اهلول كاشرا أضراسه  جى      وطغىفإذا الليل من حواليك أد
  1وأحاطت بك املخالب غرثى      وانربى املوت مسرجا أفراسه

  : احملنة هذهاة ومقاومة مث يعقِّب داعيا إىل رفع هذه املعان

  ال يرعك الظالم عندك النور       قد غـزلنا بدمـعنا أقباسه 
  2أشعليه مع الــرياح بروقا       مث سريي ونغمي أجـراسه

الصورتني رغم تعارضهما، فإما يف األخري ميثِّالن معىن فكريـا وفلسـفيا    إن هاتني
مفاده أن اإلنسان ابن سعيه، وبإمكانه أن يبتعد عن التفاهة واالستسالم إذا حترك واسـتغلَّ  

استغالال عقالنيا، ومن مثَّة يكون إنسانا فعاال ينتج مـن   -ولو كانت بسيطة -كل إمكاناته
ا فهو نفخة من ذة أشياء عظيمة، وجيعل من احلنظلة ليمونة، وال عجب يف هاملعطيات البسيط

وأصروا علـى حقهـم يف   ا عزم أهلها ذلك بإمكان القدس التحرر إذروح اهللا العظيمة، ك
حىت وإنْ كانت احلجارة سالحهم الوحيد ففـي  . احلرية، وما ضاع حق وراءه طالب أبدا
مة للعدو وأي مقاومـة؟، واملتخاصـمان إذا كـان    استمرارية الكفاح واإلصرار عليه مقاو

أحدمها مهامجا فاآلخر مدافع ال حمالة، وبالتايل ال موت مع احلركة والكفاح، وال حياة مع 
  . اجلمود والقعود

بني الصور املتقابلة عند عثمان، فإننا جندها  املدلول األويلوناهيك عن االختالف يف 
فكثريا ما ترسم الصورة األوىل حالة حاضـرة بائسـة،   ؛ الزمنمن حيث  -أيضا -ختتلف

صراع (يقول عثمان يف املقطع السابع من مطولته . وترسم الصورة املقابلة هلا مستقبال مشرقا
  : 3)مع الشيطان

يا راعي القطيع  
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  ابك على الربيع  
ال عشب ال نوار  

يف هذه الديار  
هذا زمان العقم واخلريف  

واملوت والرتيف  
  املواشي  وهذه

  قد أوغلت 
  1يف ملك البسابس العطاشِ

إنه مشهد للموت والفناء يربز من خالل البكاء على الربيع، وافتقاد العشب والنوار، 
على حد تعبري ) زمان العقم واخلريف(وظهور البسابس العطشى، إنه مشهد لزمن حاضر 

  : لفَتي املزهرالشاعر، ويف مقابل هذا احلاضر اهلرِم العابس، يربز املستقبل ا

أَدركت ما يف املوت من لغز وما يف البحر من أسرار  
قابلين هنالك العشاق واآلهلة األموات  
..................................  

  :وصحت يف وجوههم
  أن اضوا محائما بيضاْء.. أن اضوا

  ترف فوق األرض بالضياْء
  يا سجناء املوت والظالم.. يا: وصحت

  هداء احلب والسالميا ش
لوا اآلياتهذا أوان البعث قوموا رت  

  2وباركوا احلياةْ
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إن هذا املقطع يدلُّ على النفسية املتفائلة للشاعر؛ إذ يعبر عن وجه مشرق للمستقبل 
ترتيل : يتجلَّى يف احلمائم البيضاء، والضياء، وأوان البعث، كما يتجلَّى يف العمليتني اازيتني

وإن الشاعر وهو يقابل بني احلاضر واملستقبل ليسخطَ على األول، . ت، ومباركة احلياةاآليا
وحيلم بالثاين يوظِّف عملية االستشراف أو استبصار املستقبل والتحفُّز له، ولذلك مسى عبد 

إن مـا يبـدو   ": اهللا راجع هذا الضرب من التصوير بصور التحفُّز واالستبصار، حيث قال
وتناقضا بني لوحة وأخرى يف ثنايا القصيدة الواحدة إمنا هو تناقض طبيعي نظـرا  تعارضا، 

لوجود حالة نفسية هي يف الواقع حالة خماض حتافظ على بصمات املاضي فيما هي تشرف 
  . 1"على املستقبل، وتتطلع إليه

، فعادة ما جند احلركة والسكونبني الصور املتقابلة  -أيضا -ومن مظاهر االختالف
  . الصورة األوىل تتسم باجلمود والثبات بينما الثانية تتسم باحلركة واحليوية

، وهو يصور احنطاط األمة العربيـة  )النحلة والغبار(يقول عثمان يف قصيدته الرامزة 
  : اليت رمز هلا بالغبار

  مات النغم وانتحرت البحريات،
  صدئت املسافة واغربت اخلطوط، 

   2على املدى تاهت اخلطى وماج السراب

إن هذه الصور اجلزئية يسيطر عليها اجلمود والثبات، شأا شأن األمة العربية الـيت  
مات، انتحر، صـدئ،  (أصبحت ال جتلب نفعا، وال تدفع ضرا، ومما جيسد هذا أن األفعال 

كلها ماضية تدل على انتهاء احلركة واحلدث وفنائهما، ويف الوقت ذاتـه  ) اغرب، تاه، ماج
وإزاء هذا املوت املطْبقِ يقول عثمـان يف  . بت معىن اجلمود، والركود الباعث على املوتتث

  : ختام قصيدته السالفة الذكر

                                     
 عبـد احلميـد  : نقال عـن . 258:، ص1، جالقصيدة املغربية املعاصرة بنية الشهادة واالستشهاد: عبد اهللا راجع 1

          .29:، صالبنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر: هيمة
  .   26:، صبراءة: عثمان لوصيف 2



  -

  أشرعة تصطفق،
  أمواج تبتهج،

  نور يرن، 
  ريح تزهر 

  وكل شيء حيتشد 
  1كل شيء حيتفل

مـة  إن هذه الصورة املركبة تتسم باحلركة واحليوية فرغم الداء الذي ينخر جسد األ
العربية، فإن الشاعر مل ييأس من إجياد الدواء، ويرى أن إجياده ممكن إذا تـوفرت العزميـة   

تصطفق، (الكافية واإلرادة القوية اليت تغير وتنتج حىت إن أفعال الصور اجلزئية كلها مضارعة 
 تدلُّ على قيام احلركـة يف احلاضـر واسـتمرارها يف   ) تبتهج، يرن، تزهر، حيتشد، حيتفل

  .املستقبل

ومن اجتماع الصورتني املتقابلتني تتولَّد تلك الرؤية احلضـارية والوجوديـة عنـد    
تتطلَّب احلركية والنمو والتغيري والتجدد مع االلتزام يف  -بطبيعتها -الشاعر، إذ يرى أن احلياة
  . كل ذلك بسنة التدرج

هرا ثالثا لالختالف بينها يتمثل هذا وعند تفحص الصور املتقابلة عند عثمان جند مظ
، أي اجلو العام 2"للمشهد] الشاعر[النطاق الذي يضعه "، واملقصود به اإلطار الصورييف 

الذي حييط بالصور اجلزئية للمشهد، وبالتايل فهو خيتلف باختالفها؛ إذ لكل صورة ناجحة 
  . إطارها املناسب ملضموا

، فيتم حتديده أوال، مث ترِد الصور اجلزئية متتالية وعادة ما يرد اإلطار يف بداية املقطع
  . تتناسق يف إحياءاا مع هذا اإلطار

  : يقول عثمان باحثا عن عروبته وقوميته التائهة
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  مل أزل يف الديار وأنقاضها 
 أسأل البوم عنك  
 الغراب وأسأل عنك  

  أسأل الريح واحلُفر املوحشات 
  وأشباح أهلي 

  ب وأشباح كل الصحا
  أسأل الصمت واملزق املهمالت  

 وما من جواب  
واء الكالب1!غري رجع الصدى وع 

إن هذا املشهد حيمل مضمونا سوداويا، حيث يعبر الشاعر بطريقة تصويرية رمزيـة  
عن إمهال العرب لعروبتهم اليت من شأا أن جتمع شتام وتوحد صفهم باسم الدين واللغة 

أربع مرات إال دليل على دعوة الشاعر املُلحة إىل ) أسأل(وما تكرار الفعل واملصري املشترك، 
  . االعتصام والتمسك ذه العروبة

وإن هذا املضمون السوداوي ليتناسب تناسبا تاما مع اإلطار الذي وضـعه عثمـان   
مـن   ، فاخلرائب واألطالل فيهـا )أنقاض الديار(للصورة املركبة، والوارد يف السطر األول 

البـوم،  : الوحشة والسوداوية بسبب هجر اإلنسان هلا ما يوافق سوداوية عناصر الصـورة 
   ـدعزق، الصدى، العواء، حيـث تالغراب، الريح، احلفر املوحشات، األشباح، الصمت، امل

  . كلها رموزا للعبوس واالغتراب

 -أيضـا  -ألسودوبعد هذه الصور السوداوية للعروبة الغريبة بني أهلها ذات اإلطار ا
  : تأيت الصورة املقابلة هلا مبضموا وإطارها املشرقني

  !سيديت.. آه
  هللي للصباح اجلديد معي 
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  واصدحي مثل كل الطيور 
 اليت رفرفت لإلياب  

  هاهي الشمس تشرق 
  عذراء 
  جذىل 

ق عنها احلجابمتز  
  وتغمغم فوق السهول 

 وفوق اهلضاب  
  هاهي الفُلْك راقصة 

  1حر رهوا وتغشي العبابمتخر الب

هو الصباح املشرق، الصباح الذي يوحي بالبهجـة  -هنا -إن إطار الصورة املركبة
الذي يوحي باالنقباض ) أنقاض الديار(واحلبور، وهو ذا إحياء يعاكس متاما اإلطار السابق 

  . واحلـزن

حلركـة، هـي   ويف إطار الصباح املشرق جند ثالث صور جزئية غاية يف النشاط وا
وكلها تكرس معىن التحفُّز ليوم جديـد  . صورة الطيور، وصورة الشمس، وصورة الفلك

يتوحد فيه العرب، ويتمسكون بدينهم ولغتهم حق التمسك، ليكونوا أمـة قائـدة تسـري    
  .       مبصريها يف االجتاه الصحيح وتدخل يف الصباح اجلديد كما قال الشاعر

عند عثمان، يشكِّل باتباعه صورا ل أسلوب بارز يف التصوير التقابوهكذا يظهر أن 
، كما تتعارض يف أمـر أو أكثر من الداللة األولية مركبة تتعارض فيما بينها من حيث

  : األمور اآلتية

؛ حيث ترسم الصورة األوىل حاضرا تعيسا، بينما تستشـرف  الزمنتعارض يف ) 1(
  . مقابلتها مستقبال مشرقا
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؛ إذ ترسم الصـورة األوىل مظـاهرا للسـكون    السكون واحلركة تعارض يف) 2(
 . واجلمود والثبات، بينما تصور مقابلتها احلركية والنشاط واحليوية

؛ حيث تتحرك جزئيات الصورة املركبة األوىل داخل إطـار  اإلطارتعارض يف ) 3(
خاص ـا يعـاكس    يتناسب مع إحياءاا، وتتحرك جزئيات الصورة املقابلة هلا ضمن إطار

  . اإلطار السابق متاما

هذا وكثريا ما يرتكز تقابل الصـور عند عثمان على االختالف يف الداللة واإلحياء 
حيمل  زمن حاضرواالختالف من حيث الزمن، لتعرب عن زمنني متباينني،   -بطبيعة احلال -

  .يطمح إىل القوة واالزدهار زمن آتداللة الضعف واالحنطاط، و 

    

، دم الصورة الثانية الصورة األوىل، ليتم هدم وبناءلتقابل ذه الطريقة يعد عملية وا
بناء معىن جديد من هذا اهلدم يتسم بالعمق والشمولية، وال يكافئ داللة الصورة األوىل وال 

ويف كل هذا رمز إىل ظاهرة اخلفاء والتجلي أو املوت ، الثانية، وإمنا هو نتيجة لتقابلهما معا
  . واالنبعاث

  

  

  

  

  

  

  



  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الصور الوامضةُ - 4

إن الوميض باملفهوم اللغوي الشائع هو عملية لَمعِ الربق، إذ يتسلَّط منه ضوء سريع 
  . على األرض يكشف مالمح بعض خمفياا ومستوراا

ميض وإذا نقلنا هذا املفهوم اللغوي املتداول إىل ميدان النقد األديب جند أن صور الو
الصور الشعرية ذات اإلشعاع القوي النافذ، واليت تتولد عنها إنارة مفاجئة يف  تلك"هي 

وبسبب هـذه الوظيفـة    ،1"منطقة الالشعور فتترك بعد ذلك انطباعا يف الشعور ال ميحى
تلمع يف مساء القصيدة مت ختتفي تاركة أثرا "الكاشفة اهلامة تظهر صور الوميض وكأا بروق 
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نا نبحر يف أجواء سحرية أسطورية تدل على خميلة خصبة قادرة على ارتياد كـل  رقيقا جيعل
  . 1"اآلفـاق

، تدخل صور الوميض عند عثمان بني جمموعة من الصـور قريبة املأخذوعادة ما 
  . فتظهر متميزة ومتفوقة عليها فنيا

عميقـة  مصورا تضجره وقلقه؛ بسبب تساؤالت ) الطوفان(يقول عثمان يف قصيدة 
  : عن واقعه املر ال جيد هلا أجوبة

  هل تراين مبـعثرا  غري واع                يب محى الرحــيل واالبراح . 1
  خساريت من رباحي !قلقـا ليت أين كنت  أدري               وا جنوين. 2
  فصباحي مبـعثر يف  مسائي               ومسائي مبـعثر  يف صباحي        . 3
  كلمـا قلت تلك جنة عدن               تزدهي بالنخــيل و التفاح  .4
  2مل أجد غري بارق من سراب               يتراءى  خمـادعا يف التمـاح. 5

عادية قريبة املنال ال حتتاج إىل كد اخليال وإعمال ) 5، 4، 2، 1(إن صور األبيات 
إال . لق اللتني سيطرتا على  الشـاعر عاطفيت التضجر والق -بسهولة -الذهن، نستشف منها

، مث )صباحي مبعثر يف مسائي(أن البيت الثالث يقيم صورة متفردة تقرب الصباح من املساء 
وهـذا  . ، وكأن الفاصل بني الفترتني خفيف جدا)مسائي مبعثر يف صباحي(تعكس األمر 

اين هو اقتراب اآلجال، كمـا  األمر يعمق الشعور بفرار الوقت من يد اإلنسان، فمرور الثَّو
نستشعر منه إحساسا داميا عند الشاعر برتابة احلياة وثباها، فالصباح كاملساء،  واملسـاء  

فالبيت الرابع إذن صورة وامضة تلمع وسط أربع . كالصباح ال أعماال وال آماال جتد فيهما
مبشاعر التكـدر والضـيق    قبلها واثنتان بعدها، تفوقها مجيعا يف اإلحياء نصور جزئية اثنتا

  . والقلق بكل جدارة واستحقاق
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تسـليط  بوظيفة كاشفة هامة تتمثـل يف   -كما أشرنا سابقا-وتقوم صور الوميض
  . الشاعر الضوء على حيز من الشعور

جمموعة العوامل النفسية والفسيولوجية غري احملسوسة اليت تـؤثر يف  "والالشعور هو 
؛ ألن الالشعور هو القسم 1"حيانا العقل الباطن، والالوعيالسلوك البشري، ويطلق عليها أ

الثالث من أقسام العقل بعد الشعور، وما وراء الشعور، وفيه خيزن اإلنسان جمموعـة مـن   
 ،ا إىل ميدان العقل الواعي يف "التجارب العقلية أغلبها مؤمل مروال يكون من السهل استعاد

للظهور يف حالة النوم العادي أو النوم املغناطيسي، أو يف حالة اليقظة، ولكنها تنتهز الفرص 
  . ، كما حيدث عند الشعراء البارعني2"حالة االستغراق العميق يف التأمل والتفكري

وتعد صور الوميض عند عثمان أحد منتجات عقله الالواعي، فهو كابن الرومي يف 
فـال  . يضا أو حتدس حدسـا متسارعة تومض ومخيطر حينا بعد حني، بصور "هذا الشأن 

 ؛3"يتمكن الفهم من مالحقتها بوعيه ومنطقه، وإن كان الشعور يقبلها ويتحسس ا مباشرة
ولذلك تبتعد صور الوميض بعدا بينا عن التفسري والتعليل، إذ تسيطر على وعـي الشـاعر   

   . فيخرجها كما حدس ا الوعيه

  : يقول عثمان راثيا نفسه

  وتهو ذا يف أوج امل
  يذر نثار امللح على اجلرح 

  ويرفع راية دمه فتسيل األرض مدادا مسنونا 
  4النار تفح وتشتعلُ.. والنار
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إن هذه الصورة اململوءة باحلزن واألمل ال تعد قفزة من قفزات اخليال، وال وثبة من 
يئة لصورة وامضة تالية هلا مباشرة، هي اليت حتد د سبب رثاء وثبات العاطفة، وإمنا هي

الشاعر لنفسه، إنه فشله يف جتارب احلُب مع األنثى، هذا الفشل الذي بقي دفينا يف الشعوره 
  : حىت ومضت به هذه الصورة

  هو ذا يسجد هللا و يبتهلُ 
  احلب األول ضاع 

  وضاع الثاين 
  والثالث 
  والرابع

  واخلامس
  والسادس
  1...!والسابع

ري، تنكشف لنا بعض التجارب املخبأة يف الشـعور  عندما نتفرس هذا املقطع الشع
  :عثمان نذكر منها

1 .بإىل ح بنِ من النظرة األوىل، ولوال ذلك ملا تنقَّل من حأولٍ، : افتتانه باحلُس
وثالث ،للصورة اخلارجية املتناسقة للمرأة بغض النظر عما ... وثان قشاملتقلِّب ع وهذا الود

 . ليم أو غري سليموراءه من قلب س

فشله يف كثري من التجارب العاطفية مع األنثى؛ ولذلك يعبر يف شعره كثريا عن . 2
 .، وقلَّما يذكر مزاياه وحالوته2تباريح وعذاب احلب
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  وأنا فارس احلب .. تعذبين

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

  فلماذا نكأت بقليب ألوف اجلراح؟ 
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تفَوق شهوة النساء يف نفسه على باقي الشهوات، كشـهوة األوالد، واملـال،   . 3
عِ اليت خلَّ... واملُلْكصها القرآن الكرمي يف قولهوغريها من املُت :]  ـهواتالش اسِ حبن للنيز

  ثعامِ واحلـرواألن ةمواخليلِ املسو ةضالذَّهبِ والف من ةطَراطريِ املُقَنوالقَن نِنيساِء والبالن من
  . 1 ]...ذَلك متاع احلياة الدنـيا

ون قبلي للشاعر فإننا نعتقد أا ال زالت حتيـا  وهذه التجارب رغم استقائها من خمز
  ـذَتفيه، وتنهض من حني إىل آخر كلما خضع لسلطة عقله الالواعي، والقصيدة اليت أُخ

  . 19962منها الصورة الوامضة السابقة كتبها حديثا سنة 

فصور الوميض الناجحة إذن ال تظهر عند الشاعر إال إذا فسح اال لعقله الالواعي 
ذلك أنه يوفَّق حينا إىل صور عفوية رائعة، عنـدما تتخلـى   "يطفو على عقله الواعي،  بأن

لكن تلك اللحظات . قبضته عن نفسه أو عندما حيررها من استبداد اجلدل وتقليب الكالميني
من حني إىل 3"إمنا هي عرض تنجلي به أعصابه فينكشف على بعض الصور واللُّمع... املضيئة

  . ت ميزة دائمة يف أسلوبهآخر، وليتها كان

  : يقول عثمان عن ذاته املستترة يف عقله الباطن) هجائية(يف صورة وامضة من قصيدة 

  وبوم يعشش بني اخلرائب
  مث ينام وينتظر الليل

كيما يطري  

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

  أقبلها وأموت 
.....................  

  ! ناديتها ارمحيين
  .أنا الشاعر البدوي اليتيم
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  لعنات الورى كالسهام تالحق ظلَّك
  والذلُّ يلويك

  1واجلوع يطويك

الكتابة بالبوم، الذي هي رمز لكل ما ال  إن تصوير الشاعر لذاته يف حلظة من حلظات
يرتجى منه خري، لَينم عما تكدس يف ال شعوره من إحساس بنقص إمكاناته املادية، وضعف 
قوته البدنية، وإخفاقه يف كسب تقدير عدد من الناس، وخوفه من الفشل أمـام منافسـة   

اإلنسان ردحا من الزمن ولَّـدت   وهذه املشاعر إن عايشت... اآلخرين له يف ميدان الشعر
عنده ما يعرف يف الدراسات النفسية بعقدة النقص، سواء كان هذا الشخص شاعرا أو غري 

  . شـاعر

الشعور بالنقص كامن يف كل نفس عادية سليمة، "هذا مع األخذ بعني االعتبار أن 
أن هناك أشـياء   كالنقص الذي حيس به طالب العلم الذي كلما تعرف على مسائل، أدرك

وكالنقص الذي يشعر به الفقري من الناحية املادية، فيدفعه ملقاومة ... وأشياء، الزالت جمهولة
وعليه يعد الشعور بالنقص صفة بشرية موروثة عرفتها اجلماعات  ،2"ذلك، وتوفري ما أمكن

وف صـعبة،  كلما مرت جمموعة معينة بظـر "اإلنسانية منذ زمن سحيق، ويف الزمن احلايل 
وحوادث ضاغطة خرج ذلك املخزون من الالشعور إىل الشعور من جديد، ليقرر قاعـدة  

  .كما جسدا صورة  البوم يف املقطع السابق ،3"الضعف والنقص

ومما يؤكِّد استتار جتربة النقص، هذه التجربة املُرةُ املؤملة يف ال شعور عثمان ظهـور  
ايب واآلخر سليب، األثر اإلجيايب يدفعه إىل تدارك النقص وتقومي أثرين هلا يف حياته؛ أحدمها إجي

علينا أن نكون أقويـاء  : "االعوجاج، ومقاومة املصاعب، ومواجهة التحديات، فهو يقول
مهما عصفت بنا األقدار، علينا أال منوت إال واقفني، شاخمني كما اجلبال، علينا أن نكون أو 
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انتحار معنوي يتجسم يف اليأس والقنوط الدائم "عبارة عن  ، أما األثر السليب فهو1"ال نكون
، فَيرضى عن فئة قليلة، ويسخط عن أغلب بلياحكما ق2َ"واحلرية املستمرة واحلكم على الناس

  .3اتمع، وهذا األمر األخري جنده يف العديد من صوره

سلم، وإن كرامتـه مـن   واحلقيقة أن عثمان فَرد مؤمن من أفراد اتمع اجلزائري امل
إذا كان خوف اإلنسان من الفشل يف التماس تقدير الناس هـو  "كرامة هذا اتمع نفسه، و

من العوامل األساسية يف إنشاء عقدة النقص، فإن املؤمن يف منطق العقيـدة اإلسـالمية، ال   
رضى عنه واهللا ي ،4"يسعى يف اكتساب تقدير اآلخرين وإمنا يعمل جاهدا على نيل رضى اهللا

أحق  واُهللا[، 5 ]فال ختْشوهم واخشونِي[: -سبحانه وتعاىل-ويرضي الناس عنه، وما توجيهه
أن ختْش6 ]اه    مـتشلَ أن نـدينفع يف الدنيا واآلخرة، فاألفضل ب ،قٍ وحكمةدإال توجيه ص

  .الزمان ونلْعن ظالمه حناول إشعال قبس إلنارته

ض عن حيز من الالشعور فإن هلذا األخري أثرا بـارزا يف  وكما تكشف صور الومي
لقطات سريعة مفاجئة يلتقطها اخليال برباعة فائقة من مشاهدات الواقع، "؛ إذ جيعلها بنيتها

مفاجأة وامتناع  يعقد بينها أواصر وثيقة ومنطقية ز اخليال بغرابتها، وما فيها من عنصرو
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نياته وجتريدياته ال يستطيع إجياد مثل هذه العالقات الغريبـة  ، وإن العقل الواعي بعقال1"أُلْفَة
  . الدقيقة بني أشياء خمتلفة متام االختالف

 را وعورة طريق الشاعر يف بيئة ال تعرف للشعر مكانة، وال للفنيقول عثمان مصو
  : مرتلة خاصة يف مدينة نائية كمسقط رأسه طولقة

  رحت مع الشيطان يف عاصفة اجلنونْ .1
2. ا يف ملكوت الرعب واملنونْمضوخ 
 مغلغال عرب دروب السحر والدخانْ  .3
 والدم والرعود والغيالنْ .4
 -وكانت شهويت مطية للجرح -رحت .5
6.  الطريق 
7.  ر من احلريق2 

مدى صعوبة طريق الشاعر، ومـا   -كما أشرنا-إن هذه الصور اجلزئية كلها تصور
ن صورة السطرين الثالث والرابع تبـدو أكثـر   يلزم سالكها من صرب وكفاح وجلَد، إال أ

: وميضا وتألُّقا من غريها بسبب تركيبتها املثرية؛ إذ أا مجعت بني شتات من املتباعـدات 
إنـه  . فما الرابط اخلفي بني هذه األشياء مجيعا؟. السحر، الدخان، الدم، الرعود، والغيالن

ن مقاومة اتمع لطموحاته، وضربه خيط نفسي دقيق هو شعور عثمان باإلحباط والرهبة م
لشعره عرض احلائط، فكل العناصر السابقة تبعث على اخلوف، واملهابة والرهبة، ولوال هذه 

وفضال عـن  . الشحنة املركزة اللَّماحة من األحاسيس ملا وجدنا أي رابط بني تلك العناصر
ي تنشأ عن توظيف طاقة غري منسوبة إىل حاسة دون أخرى وإمنا ه"هذا فإن صور الوميض 
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احلواس جمتمعة من أجل إدراك العالقة القوية بني األشياء اليت تبدو أمام العقل ألول وهلـة  
  . 1"متباعدة جدا

حماوال وضع صورة تقريبية لإلهلام الشـعري  ) هوس احلياة(يقول عثمان يف قصيدة 
ن مثَّة جيعله يتعلق باحليـاة  الذي يعتريه أثناء الكتابة، ومينحه إحساسا بوجوده وكينونته، وم

  : رغم النبض املأساوي الذي خيفق به حميطه

  صار قربي مساء 
  إنين اآلن استنشق النجمات 

  ألثم الضوء والعطر فيها 
  أحتويها 

  ..جنمة
  2..جنمة

صورة وامضة جتمع بني حاسة الـذوق  ) ألثم الضوء والعطر فيها(إن السطر الثالث 
، ولـذلك ال ميكننـا أن نقـول إن    )العطر(، وحاسة الشم )ضوءال(، وحاسة البصر )ألثم(

ذوقية، أو بصرية، أو مشية، وإمنا هي مزيج من الثالثة، وهذه العالقة املتينـة   -هنا -الصورة
  . بني احلواس يصعب جدا جتسيدها بغري هذا األسلوب التصويري اللَّماح السريع

بالتعبري والكشف يف الوقـت   -أيضا -ه يتميزومع متيز هذا األسلوب بالسرعة، فإن
تركِّز صور الوميض على جتربة شعرية معينة داخل القصيدة، فـال تـدع   نفسه، حيث 

، إا تتوزع داخل فضاء النص، وكلمـا  املتلقِّي خيوض يف أجواء بعيدة عن اجلو العام هلا
تشبه عالمــات مضـيئة يف   "إا  مررنا بصورة ازدادت التجربة عمقا وتأثريا يف نفوسنا،

  .تكشف الطريق للسائرين 3"الطريق
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يقول عثمان معبرا عن جتربة خاصة عاشها حني مسع امرأة تتكلم، فـافتنت حبـالوة   
  : حديثها وعذوبة صوا

  كلماتك فراشات بنفسجية 
  فهف على صهد جبيين 

  تدغدغ حدسي
 1توقظ في اإلغواءات املبهمة

الصورة الوامضة اليت توحي باإلعجاب األويل للشاعر بكلمات األنثـى،  وبعد هذه 
  :تأيت الصورة الوامضة الثانية لتزيد من تأثُّره بتلك الكلمات

كلماتك  
  مسكات خضراوات

  حتفر بزعانفها الذهبية 
  يف أرضية صميت 

  2ساقية رقراقة

 ة انفعـال الشـاعر   وبعد مخسة أسطر تأيت الصورة الوامضة الثالثة لتزيد من حـد
  : بالكلمات

ككَلمات  
  كمنجات تتكسر 

  وتسيل
  3لتتحد بتسابيح الكون
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تأيت الصورة الوامضة الرابعة واألخرية لتصـور القيمـة    -أيضا -وبعد مخسة أسطر
  : العظيمة، واملرتلة الرفيعة للكلمات يف نفس الشاعر

كلماتك  
  شقائق النعمان 

  تندلع يف صحارى صدري القاحل
...............................  

  ومتسد أضالعي
  1..وأوجاعي املتأججة

أربع مـرات دون أن تتكـرر   ) كلماتك(ومن الالفت للنظر تكرار الشاعر للفظة 
وهذا التكرار فضال عن داللته النفسية حيمل دالالت فنية تكمن يف حتقيق النغمية "صورها، 

وهكذا جند أن  ،2"النص قدرة أكرب يف التأثري على املتلقيواخلفَّة يف األسلوب مما يضفي على 
تربق من حني إىل آخر يف مساء النص لتزيد التجربة الشعرية عمقا  -عموما -صور الوميض

  . وتأثريا بتركيز انفعاالت املتلقي يف بؤرة شعورية واحدة

تتسـم   ومما تقدم حول الصور الوامضة ميكننا القول إن هذه الصور يف شعر عثمان
املوضع، والوظيفة، والبنية، والعالقـة   مبجموعة من التقنيات واخلصائص الفنية من حيث

  .بأجواء القصائد املبثوثة فيها

أما تتوزع بني صور عادية يف أماكن متباينة من جسم القصيدة،  فمن حيث املوضع
ها أن تنهض وال ميكن لصور غريتكشف عن حيز من الالشعور،  من حيث الوظيفة؛ فإا

تركيبتها غريبة مفاجئة ومدهشة،  وفيما خيص البنية فإن. بعبء هذه الوظيفة الكاشفة اهلامة
وتعتمد يف هذا اجلمـع  أكثر من حاسة،  -دائما -حيث توظِّفجتمع بني متباعدات شىت؛ 

وبالنسبة للعالقة بأجواء . خيترق كل هذه املتباعدات بسرعة فائقة خيط شعوري دقيقعلى 
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حتافظ على اجلو العام لكل قصيدة حتتويها، وتزيد التجربة الشعرية عمقـا  ائد فإا القص
حبيث يسبح خيال املتلقي ضمن هذا اجلو العام املرن دون أن يتشـتت  وتأثريا يف اآلن ذاته، 

يهأو يت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  :الصور الرمزية -5

الشعر عملية ترميـز،  "احملدثون أن  من اآلراء النقدية اليت يلْتف حوهلا النقاد واألدباء
؛ ألن الشعر تعبري عن أفكار وعواطف جمردة يصعب على 1"واللغة الشعرية هي اللغة الرمزية

يكـون  "ففي الشعر احلقيقي . اللغة العادية جتسيدها، فيلجأ الشاعر إىل الترميز قصد تقريبها
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ح فتعمد إىل الرمز واإلحيـاء  فأنت تفصح حىت يعييك اإلفصا. الرمز ضرورة ال اختيار فيها
وهذا هو املعيار الصادق يف اسـتخدامه دون  . 1"لتقريب املعىن البعيد ال إبعاد املعىن القريب

كما يقول لـويس   2"دون مقدار من الرمز ال شعر "وينتج من ذلك أنه . إفراط أو تفريط
  .(Louis Hourtic)هورتيك 

أدبية، ورموز لغوية، وهي الكلمـات   ومييز الدارسون بني نوعني من الرموز؛ رموز
والوظيفة الداللية لتلك الرموز هـي إثـارة صـور    "... العادية من أمساء وأفعال وصفات
أما الرمـز  . وهذه الوظيفة ال فضل هلا يف عامل الشعر ،3"املدلوالت لدى السامع أو القارئ

ربة الشاعر على حنو أداة لغوية حتمل وظائف مجالية عندما تسهم يف تشكيل جت"األديب فهو 
. وهذه هي الوظيفة اليت يبحث عنها الشـعر احلقيقـي  . 4"مؤتلف مع مكونات النص الفين

، نفهم أن املقصود إظهار أسفه علـى  !طار احلمام من فلسطني: فعندما نسمع األديب يقول
استحالة السالم مع اليهود يف فلسطني، أي أن احلمام أصبح رمزا للسالم، وطريانـه يعـين   

هكذا يأخذ الرمز بعده األساسي يف الفعل الشعري، ويصبح أساسا ال غىن "و. دان السالمفق
  . ، حبيث تفقد مصداقيتها بفقدانه5"عنه يف العملية الشعرية

ذلك الصاروخ اهلائل يف مسـاوات األدب  "ورغم األمهية الفنية البالغة للرمز األديب 
ال مبقدار ما يكون أساسا يف بناء بعض صور عثمان، فإنه ال يهمنا يف مبحثنا هذا إ، 6"احلديثة

صـور   بأا -حسب ما وجدناها يف شعره -وميكن تعريفهاالصور الرمزية، واليت تسمى 
جتعل الرمز حمورها الذي تدور  ومعىن ذلك أن هذه الصورمركبة يقوم بناؤها على الرمز، 
  : اآليت ، وميكن توضيح ذلك باملخططحوله، ومنه تنبع صورها اجلزئية
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  يوضح البنية العامة للصورة الرمزية عند عثمان) 3(رسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ونالحظ من املخطط أن الرمز مثِّلَ بدائرة صغرية مظلَّلـة تتموقـع يف األعلـى، مث    
واحتالل الرمز ملركز الصدارة . تفرعت عنها دوائر جوفاء متثِّل صورا جزئية تزيد عن الثالثة

عر عثمان، إذ يذكر الرمز أوال، مث تأيت األسطر يف املخطط عادة  ما جنده واضحا بينا يف ش
املوالية صورا جزئية مترابطة تدور يف فلكه؛ ليشكِّل اجلميع أي النواة وصورها الفرعية صورةً 

  . رمزية معبرة

  النواة
  )الرمز(

  صورة 
  1جزئية 

  صورة 
  2جزئية 

  صورة 
  3جزئية 

  صورة 
  جزئية ن

  النواة 
  الرمزية

  
  

الصور 
اجلزئية 
النابعة 
من 

النواة 
  الرمزية

  
  

صورة 
رمزية 
  مركبة

  اءفض
  الصورة
  1اجلزئية

فضاء 
  الصورة
  2اجلزئية

فضاء 
  الصورة
  3اجلزئية

فضاء 
  الصورة
  اجلزئية ن
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  ):التراب(يقول عثمان يف قصيدة 

  منذ هبت علينا األعاصري كان التراب 
  التراب الذي يتناسل بني اجلفون 

  ي يتحول مثل اجلنون والتراب الذ
  والتراب الذي يشتهي 

  أن نكابد أوننتهي
  1التراب - والتراب

إن حمور هذه القصيدة أو باألحرى الصورة املركبة هو التراب الذي يعترب رمزا لروح 
الشاعر املتوثِّبة احلاملة بالقوة واالنتصار يف واقع عريب توالت فيه العثرات واهلزائم، وقد برر 

ود هذه النواة الرمزية يف السطر األول بفعل هبوب األعاصري، أي احملن واملشاكل الشاعر وج
مث ولَّد منها ... اليت تعتري جمتمعه من غزو ثقايف، وتقهقر سياسي، واضطراب اجتماعي

  : ثالث صور جزئية مترابطة هي

  . التراب يتناسل بني اجلفون )1(
 . التراب يتحول مثل اجلنون )2(
 . التراب يشتهي )3(

لتراب الرمز يف هذا السياق هو بؤرة اإلحياء يف الصورة املركبة، فهـو الـذي   إن ا
تنهض مـن أبعـاد الرمـز    ... بنية الصورة"ومن هذا يظهر أن . يتناسل ويتحول ويشتهي

فكما أن هذا . 2"اإلحيائية، وتتأسس عليها، حبيث إن إحيائية الصورة تقوم على إحيائية الرمز
بة للشاعر، صارت الصورة الرمزية بأكملها توحي بذلك وتعمقه األخري يوحي بالروح املتوثِّ

  :أكثر، وميكننا جتسيد بنيتها يف املخطط اآليت
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  الرمزية
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  لعثمان) التراب(يوضح بنية الصورة الرمزية يف قصيدة ) 4(رسم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توارد حال الفناء الصوفية فيهـا   -عموما -ومن املالحظ على صور عثمان الرمزية
قى منه أي جانب حسي واقعي معروف، بكثرة؛ حيث يفقد الرمز كيانه املادي ائيا فال يب

وإمنا يتحول إىل روح سامية وكيان جوهري أصيل أبعد ما يكون عن احلسية والواقعيـة؛  
تتميز جمموعاته الشعرية بتوظيف الرموز ذات املعاين الصوفية واسـتخدام الصـور   "ولذلك 

ن أجل التعبري عن شـوق  الشعرية التجديدية، اليت تطيل النظر والتأمل يف الكون واإلنسان م
، وهاهو يستبطن ذاته يف حلظة 1"النفس العطشى والوجدان املتلهف إىل الداخل، إىل الباطن

  ): املرايا(من حلظات اإلبداع ليقول موظِّفا رمز 

  تبهرين املرايا 
  تغمرين أشعة 

  تفتح يل بوابة اهول 
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: النواة الرمزية
  التراب

()  

  :1الصورة اجلزئية 
التراب يتناسل بني (

  )ناجلفو

  :2الصورة اجلزئية 
التراب يتحول مثل (

  )اجلنون

  :3الصورة اجلزئية
  )التراب يشتهي(

  
الصور اجلزئية 

النابعة من 
  الرمز - التراب

  
  
  

الصورة 
  الرمزية 

  فضاء
  الصورة
  1اجلزئية

فضاء 
  الصورة
  2اجلزئية

فضاء 
  الصورة
  3اجلزئية
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  ويف صحاري التيه واملنايا 
  1تشعلين قنديل

إن هذا املعىن املعجمي احلسي قد . مرآة، وهي ما يعكس صورة الشيء إن املرايا مجع
جنده يف السطر األول، لكننا نفتقده متاما ابتداء من السطر الثاين؛ حيث تتحول املرايا بفعل 
التخييل والتصوير إىل رمز للحظة خلق الشعر عند عثمان، وما ينجر عنها مـن معانـاة ال   

فبفضل التخييل والتصوير فقدت املرايا كـل  . شاعر الذي يعيشهايدركها حق اإلدراك إال ال
وأخذت مالمح كيان جتريدي جديد هو حلظة خلق الشعر وأثرهـا  . مالحمها احلسية الواقعية

يف الشاعر، وكأن هذا األخري قام بإحالل املرايا حمل حلظة اخللق، وال مانع من هـذا؛ ألن  
وتقوم على أسـاس  ... أي إحالل كلمة حمل أخرى اخلياالت الشعرية تقوم على التبديل؛"

  .اليت يعلَّق عليها استحضار خياالت جمانبة للواقع املعروف 2"مقدرة الشاعر التخيلية

الرمز يف الصورة الرمزية السابقة قد انتقلت من احلسية يف السطر  -وإذا كانت املرايا
ئ، فإن هذا األسلوب يف حتريـك  األول إىل التجريدية يف السطر الثاين بشكل سريع ومفاج

الصور ال يعد منطا ثابتا عند عثمان؛ إذ أنه استعمل أسلوبا آخر يعتمد نقل الصور من العامل 
  ):السحابة(يقول يف قصيدة . املنظور إىل العامل الالمنظور بشكل تدرجيي

  مرت على شرفتنا سحابة 
  حتمل يف جناحها أغنية للحب 

  تشعل باحلنني كل قلب 
  رع الغوى وتز

  3على شواطئ الكآبه
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إن الصورة الرمزية هلذه القصيدة تتكون من نواة هي السـحابة، باعتبارهـا رمـزا    
للحرية واالستقالل الوطين، وأربع صور جزئية متولِّدة عنها، ومع كل صورة تتقدم السحابة 

  : وميكن توضيح ذلك كما يلي. دوء حنو عامل اردات وتبتعد عن عامل احملسوسات

  :الصورة اجلزئية األوىل •
يف السحابة شيء من احلسية، وهو التنقل                                                                           )                مرت على شرفتنا سحابة(
  .يف الفضاء

  : الصورة اجلزئية الثانية •
 السحابة شيء طفيف من احلسية، يف)               حتمل يف جناحها أغنية للحب(

  .وهو القدرة على احلمل

  :الصورة اجلزئية الثالثة •
  .     السحابة كيان جمرد)              تشعل باجلنني كل قلب(

  : الصورة اجلزئية الرابعة •
السحابة جوهر أصيل ينعش العامل )              وتزرع الغوى على شواطئ الكآبة(

  .عرالداخلي للشا

وميكن أن نستخلص من التوضيح املقدم أن تفاعل الشاعر مع السـحابة يتصـاعد   
ويزداد حدةً كلما اقتربت هذه األخرية من عامل اردات، فقد بدأ التفاعل هادئا مع الصورة 
اجلزئية األوىل، مث تصاعد مع الصورتني التاليتني هلا حىت بلغ ذروته مـع الصـورة اجلزئيـة    

ونعين بذلك حتوهلا "الصور الرمزية التصاعدية، : لذلك يسمى هذا النمط من الصورالرابعة، و
بفضل الرمز األديب الذي يعـد  1"النوعي من احليز املادي إىل احليز الروحي فاملاورائي ارد

  . جسرا فنيا ممتازا يصل بني العامل املادي اسم والعام املعنوي ارد

                                     
  .  102:، صالبنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر: عبد احلميد هيمة 1



  -

إىل العالقة بني صور عثمان الرمزية وحجم قصائده اليت تتواجـد فيهـا   ولو نظرنا 
  : الستطعنا تصنيفها إىل جمموعتني

من القصيدة، أي أا  الصور الرمزية اليت تشمل مقطعا أو ما شاهجمموعة : األوىل
  . جزء منها فقط؛ حيث يكون الرمز نواة لبناء صورة مركبة من صور القصيدة ال أكثر

؛ حيث يكون الصور الرمزية اليت تشمل القصيدة بأكملهافهي جمموعة : نيةأما الثا
الرمز نواة لبناء صورة كلِّـية هي القصيدة بأكملها، وال عجب يف هذا؛ ألن يف شعر احلداثة 

  . 1"مثَّة الكثري من النصوص الشعرية اليت انبنت على رمز حمدد، ومتحورت على إحيائه"

مثل . لرمزية عادة ما يكون يف القصائد املطولة لشاعرناوالصنف األول من الصور ا
  :، حيث يقول يف املقطع الثاين منها)النحلة والغبار(مطولة 

  حنلة تطن بني املوتى 
  حنلة تشتعل شغفا وغواية 

  حنلة املاء واللهب 
  حنلة املواجع واملواويل 

  حنلة اجلنون 
  اجلنون 
  2اجلنون

عثمان  بوجه خاص، ومجيع الشعراء واملبدعني عموما رمز للشاعر  -هنا -إن النحلة
وقد كانت نواة جيدة لبناء الصورة الرمزية هلذا املقطع، حيث إا هي اليت تطن وتشـتعل  

ورغم كـون هـذه   . وتضطرب بني اهلدوء والثورة بني املاء واللهب بني املواجع واملواويل
آنفا، فإا أوحت مبعاناة الشاعر املُجدد يف الصورة الرمزية واحدة من صور املطولة املذكورة 

  . زمن الشعري، وما يلحقه من كدر إن مل يشاركه بنو جِلْدته هم الثورة والتجديد
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أما الصنف الثاين من الصور الرمزية الذي ميسح كلَّ القصيدة عادة مـا جنـده يف   
الـيت  ) السحابة(، و)املرايا(، و)بالترا(القصائد القصرية املكتوبة وفق النمط احلر، كقصيدة 

اليت هـي  ) املغين(علَّقنا عليها فيما  سبق، ونضيف يف هذا الصدد منوذجا آخر هو قصيدة 
  : أقرب يف حجمها إىل املقطع منها إىل القصيدة

  راح يف ركب النجوم 
  يزرع األفق زنابق  
  ويغين  

  للعصافري ألطفال يم 
  يف الدياجري 

  ويبين 
  1تزهو وحدائق جنة باحلب

إن املغني يف هذا السياق رمز للشاعر، وهو نواة الصورة الرمزية اليت مسحت نـص  
: القصيدة بأكمله، وجعلت حركيته ترتد إىل املغني، حيث  أنه هو الفاعل املستتر يف األفعال

القصيدة توحي لنا بأمهيـة الشـعر يف    -راح، يزرع، يغين، يبين، وبذلك أصبحت الصورة
اتنا، وأثره على وجداننا، ودوره اخلطري يف تشكيل الشعورنا، فهو كالسحر تأثريه خفي، حي
، وبإمكانه أن يغري سلوكنا بشكل غـري  )يبين اجلنان(، و)يغين لألطفال(، و)يزرع الزنابق(

مباشر حنو األفضل، ومن غلبة املادة على الروح إىل التوازن بينهما، فما غنـى الشـاعر إال   
  . ه، وما زفر إال لينفِّس عن اآلخرينليسعد غري

وظاهرة أخرى الفتة للنظر يف صور عثمان الرمزية هي أن أغلب عناوين قصـائده  
رموز أدبية حقيقية، ينطلق منها يف بناء صوره الرمزية من السطر األول، ولنأخذ كنمـوذج  

نها السـخاء  تبدو قصائده صورا شعرية يتدفق م"؛ حيث )براءة(على ذلك ديوانه الشعري 
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كما علَّق عليها عبد الكرمي الشريف،  1"الروحي، وترينا األبدي يف هنيهة، واهلنيهة يف األبدي
  :واجلدول اآليت يثبت ذلك. وكلها مبنية على عناوينها الرمزية
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  لعثمان) براءة(يوضح رمزية عناوين القصائد يف جمموعة ) 13(جدول 

      

 ما يرمز إليه عنوان القصيدة الصفحة عنوان القصيدة الترتيب

 اإلهلام الشعري  13 قالرب 01
 الشاعر نفسه 16 فوضوي 02
 الشاعر نفسه 18 سليل الصعاليك 03
 تضحيات الشاعر 20 القربة 04
 النحلة رمز للشاعر، والغبار رمز لألمة العربية  21 النحلة والغبار 05
 الشاعر نفسه  39 ساكن يف احلفيف  06
 أثر الشعر يف املتلقي  41 الصاعقة 07
 حلظة اإلبداع 42 املعراج 08
 كيفية استلهام األشياء لكتابة الشعر  44 تلك صوفييت 09
 أثر املرأة يف كتابة الشعر  47 التجلي 10
 املدن اجلزائرية مصدر إهلام شعري  49 وهران 11
 الشاعر نفسه 63 الطائر العاشق 12
 الشاعر نفسه 64 طفل 13
 احلطيئة رمز لذات عثمان، اليت حتركه حنو هجاء ه  66 احلطيئة  لعنة 14
  النار رمز للعاطفة الوطنية للشاعر  70  أنشودة النار  15
  الذات الشاعرة  74  الوردة  16
  الشاعر نفسه  76  أخرق العادة  17
  زمن اكتمال القصيدة يف ذهن الشاعر  77  يف حلظة  18
  اغتراب الشاعر بني أبناء جمتمعه  79  العقارب  19

        

  



  -

  

  

ج مبالحظتني هامتني؛ األوىل تتعلق بالرموز، والثانية تتعلق بتأمل اجلدول ميكن أن خنر
بدالالا، أو لنقل تتعلق باملرموزات، فبالنسبة هلذه األخرية جندها حمدودة العدد حيث ميكن 

  :الشعر، والشاعر وفق التمثيل املوايل: إحالتها إمجاال  إىل داللتني عامتني مها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الربق   •
  الصاعقة         •
  املعراج •
  تلك صوفييت                       •
  التجلي                           •
                             وهران              •
  الوردة •
  يف حلظة       •

  حمور
  الشعر

  فوضوي  •
  سليل الصعاليك  •
  القربة     •
  النحلة والغبار         •
  ساكن يف احلفيف  •
  الطائر العاشق            •
  طفل  •
  لعنة احلطيئة  •
  أنشودة النار  •
  أخرق العادة •
  العقارب •

  

  حمور
  الشاعر
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  لعثمان) براءة(صائد يف جمموعة حيدد اإلحاالت الرمزية العامة لعناوين الق) 5(رسم 

  

  

  

  
  

) بـراءة (واحنصار املرموزات يف هاتني الداللتني العامتني ال يقتصر على اموعة   
يف كل اموعات الشـعرية األخـرى لعثمـان دون     -ولو بشكل أبسط -فقط، بل جنده

هو تكثيف للواقع ... الرمز"استثناء، مما جيعلها ميزة عامة لصوره الرمزية، مع اإلشارة إىل أن 
ال ميكن نثر كل معطياته ألنه إحياء ولـيس  ... ل له، قابل للتفجري والتفسري املتجددال حتلي
  .وما قدمناه ال يعدو أن يكون قراءة نطمئن هلا أكثر من غريها ،1"ونقال

، متنوعة املشارب، كثرية العددأما املالحظة الثانية واملتعلقة بالرموز ذاا فهي كوا 
، فإنه )براءة(ديثة، وهذا الثراء والتنوع يف الرموز كما لَمس اموعة متعددة املنابع قدمية وح

لَمس مجيع دواوين عثمان األخرى، وبضم رموز عناوين القصائد يف هذا الديوان إىل رموز 
القصائد يف باقي الدواوين حنصل على ذخرية هائلة من نوى الصور الرمزية، ميكن تصنيفها  

  : كربى هي نواعسبعة أحسب طبيعتها إىل 

  .2الريح، واملطر، والصخرة: رموز طبيعية مستقاة من الطبيعة مباشرة، مثل) 1(

  .4، والنواقيس3املرايا: رموز اصطناعية تدخلت يد اإلنسان يف تشكيلها، مثل) 2(
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إىل أن ما ميكن أن يقال عن الرمـز الطبيعـي، ال   "وجتدر اإلشارة يف هذا املضمار 
ن أن يقال عن الرمز االصطناعي، إذ الفرق بينهما أن هذا من عمـل  خيتلف كثريا عما ميك

مـن   -بطبيعة احلال -أما مدلوالا فال بد أن ختتلف ،1"اإلنسان، وذلك من عمل الطبيعة
  . سياق شعري إىل آخر

  .2مدينيت اجللفة، وتزي وزو: رموز جغرافية ترتبط باملكان، مثل) 3(

  .4، وأبو جهل3مرمي: مني القرآن الكرمي، مثلرموز قرآنية مستمدة من مضا) 4(

  .  5أيب ذر، وعنترة، وعروة: رموز تارخيية مأخوذة من التاريخ األديب العام، مثل) 5(

: رموز أسطورية مستقاة من األساطري واخلرافات القدمية عربية وأجنبية، مثـل ) 6(
  . 7، وفينوس6السندباد

  . 9، واملرأة8اخلمر: الصويف، مثلرموز صوفية منتزعة من التراث العريب ) 7(

وهذا التنوع يف النوى الرمزية من جهة، ووفرة عددها من جهة أخرى قلَّما جيتمعان 
 -عنـد عثمـان   -عند شاعر واحد، وهو ما جيعل تالقي التنوع والوفرة يف النوى الرمزية

  .ملمحا رمزيا يستحق االهتمام والتقدير
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عثمان الرمزية نظرة إحصائية تم بكم النوى الرمزيـة فيهـا   ولو نظرنا إىل صور 
لوجدنا أن أعالها ورودا هو رمز املرأة، حيث ال ختلو منه أي جمموعة شعرية، بل نسـتطيع  
القول بأن أغلب شعر عثمان قائم على حمور رمزي أساسي هو املرأة مبواصفاا املختلفة، وال 

ت منبعا غزيرا يستقي منـه الشـعراء تصـورام    كانت املرأة وما زال"عجب يف هذا فقد 
ومدركام يف نورها املطلق، أكثر مما يرتبطون بالصورة لذاا يف مظاهرها الطبيعية وجتسيد 

هكذا تكون املرأة نواة مركزية يف تشكيل العديد من الصـور الرمزيـة  . 1"واقعها امللموس
  .عنـد شاعرنا

  

د مضمونه اجلمايل من السياق الفين الذي يرد فيـه،  من املعلوم أن الرمز األديب يستم
متغري ومتجدد دائما، من حيث املضمون، فكل سياق يفرض مضمونا خاصـا  "وهو لذلك 

وبناء على ذلك وجدنا مضـمون  . 2"وال جيوز التعامل مع الرمز الفين مبعزل عن سياقه. به
  . رمز املرأة عند عثمان خيتلف من فضاء صورة رمزية إىل أخرى

  : الذي يتنـزل عليه كما يف قوله لإلهلام الشعريفقد تكون رمزا 

  أيتها املرأة املنبثَّة يف كل ذرة 
 ليت فيكجِي خميأج  

  ولك مين جمد احلدوس 
 3..وسالم الفيوضات

إن املرأة يف هذه الصورة الرمزية مصدر وحي وإهلام للشاعر، فهي اليت تثري خميلتـه،  
حدسه الشعري، ومن ثَّمة يكتب فيها كلمات وكلمـات، بـل إنـه     وهي اليت تستدعي

  : يستسمحها إن مل تعجبها هذه الكلمات اليت عزفتها شبابته
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  كوين شفيعةَ شبابيت 
  والشعاع الذي تقتفيه خطَاي إىل اهللا

 1!ولْتغفري شطحايت ونوبات هذا اجلنونْ

  : كما يف سياق هذه الصورة للخصب واالنبعاث والتجددوقد تكون املرأة رمزا 

  جتيئني يستيقظ البحر والريح وامليتون  
  يعود ربيع الزمان يدغدغ صمت السنني 

  يزخ علينا املطر 
  تدر الضروع 

  تفيض الزروع 
  2وينبض باخلصب قلب احلجر

إن األنثى املتحدث عنها يف هذا املقطع هي النقطة املركزية لكل حركيـة فيـه، إذ   
ولوال عودا ملا وقعت ) يعود، يدغدغ، يزخ، تدر، تفيض، ينبض(األفعال  مبجيئها متت كل

األنثى املرتبطـة أساسـا   "كل هذه األحداث احلاملة لبشارة اخلري واالنبعاث والتجدد، إا 
لذلك وجد الشاعر يف رموز األنثى ما يثـري  ... باخلصب والنماء، وحفظ النسل اإلنساين

  . فيبني عن تفاؤله رغم مرارة واقعه وانكساره ،3"الواقعويساعد على وصلها ب... جتربته

األم اجلزائر، كما يف هذا السـياق   لوطنهكما قد تكون املرأة يف شعر عثمان رمزا 
  :الفـين

  امرأة شردتين بكل مكانْ
  برعمت زهرتانْ.. إن مشت
  ألألت جنمتانْ.. أو رنت
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امرأة كلَّما قلت أعبدها! آه  
  ينحين الكون يل

  تتزيا بكل الصفات  امرأة
  1وتسطع يف سحر كل النساء احلسانْ 

إن املرأة اليت شردت الشاعر وأتعبته، واليت أكربها واستعظمها، بل عبدها إن هي إال 
وقد أخفى الشاعر كل مدلوالت الوطن، ومل يظهر إال األفعال والصفات اليت . وطنه اجلزائر

لدرجة التعتيم، حىت أصبح من العسري التمييـز بـني    تلتصق باملرأة، أي أنه أوغل يف الترميز
وهذا اإليغال يف الترميز يستحسن احلذر منه؛ ألنه لو . تغـزله حببيبته وتغنيه بوطنه اجلزائري

  . وصل إىل درجة اإلام والتعمية يذهب بتجاوب املتلقي مع الصور الرمزية

، والسياق املـوايل  عروبة املنشودةللوباإلضافة إىل كل ما سبق قد تكون املرأة رمزا 
  : يفْصح عن ذلك

امرأة ال تزال تنام الضحى ! آه  
  غري عابئة باملغنني 

  امرأة هام الشعراء ا 
  كل اانني .. واانني

دة امللكاتمرأة هي سيا  
دة الكلماتوسي  

  إذا ضت مشت الشمس من خلفها 
  2..وتغاوى البنفسج

الرمزية للعروبة حتظى بكثري من أرحيية الشعر العذب وجاذبيته، ملـا  إن هذه الصورة 
يكتنفها من غموض فين حمبب جيعل املتلقي يسبح خبياله يف عامل ال ائي من الرؤى واملعاين 
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العروبة كيفما شـاء،   -يلتقط منها ما تطيب له نفسه ومييل إليه ذوقه، فله أن يتخيل املرأة
لقد أصبحت الصورة مبسـاندة  . عاين التقديس واإلجالل اليت يرغب فيهاويلْحق ا كل م

إحياء رمز املرأة تتجاوز عامل األنوثة لتدخل يف جتارب جديدة كالتعلق الشـديد بـالوطن،   
وكل ما يمت إىل العروبة بصلة من ... وتقديس اللغة العربية، واالعتصام بالدين اإلسالمي

ء الصورة الفنية على الرمز إذ يضيف إليها طاقة إحيائيـة، يوسـع   إن انبنا"و. قريب أو بعيد
إمكانياا التعبريية يف استيعاب ظواهر وحاالت وجتارب اجتماعية ونفسية وروحية جديدة، 

  .ومن مثة جناحها الفين جبدارة واستحقاق ،1"مما يؤكد سريورا اجلمالية
، على منوال ما جندها يف اإلهليللوجود هذا وقد تكون املرأة يف صور عثمان رمزا 

  :أشعار ابن عريب، وابن الفارض، ومن شاكلهما من املتصوفني، والنص املوايل يثبت ذلك

  مستغرقة.. هذه أنت مطْرِقة
  من هيج فيك دفعة واحدة

  ماليني الذرات الالغية
  من أثار فيك كلَّ شظايا الكون

  عناصره ولغاته
  مخائره ونطافه

هاومات مدارم للمجرن رس  
  يف مساوات سهوك املتقد

  متكسرة.. فإذا أنت متموجة
  متسعرة.. متأوهه
  2متالطمة.. مرتطمة

خالق كل ذرة وما  -عز وجل -الشك أن حمرك الذَّرات ليس املرأة، وإمنا هو املوىل
حركتها ليس األنثى، وما ينبغي هلا أدىن منها، كما أن راسم مدار ارات السماوية، ومنظِّم 
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أن تكون كذلك، بل راسم كل املدارات ومنسق كلِّ األفالك هو املوىل تبارك يف عـاله؛   
ولذلك ما حدث يف النص الشعري  هو  عملية ترميز فقط، فمن خالل املرأة كان شاعرنا 

اجلمال األنثـوي باجلمـال    يستشف الوجود اإلهلي يف أكمل صوره، فيستخلصه من تلَبسِ
الكوين، واختالط املرأة بصور التصميم املتقن من أصغر الذَّرات إىل أكرب ارات، فالشـاعر  
يف حلظة تعلُّقه باملرأة يستشعر انسجاما تاما مع نفسه، ومع اهللا، ومع الناس، ومع األشـياء  

دوة وعطف وا، ويراها مبنظار جديد كله حمببكل متناقضا.  

وعلى هذا األساس يتبين أن عثمان مل يتعامل مع املرأة يف شعره  بصفتها كيانا ماديا 
حسيا يوفِّر اللَّذة العابرة واملتعة العارضة، كما فعل شعراء الغزل املاجن قدميا، أو كما يفعل 
أصحاب األدب املكشوف حديثا، وإمنا تعامل معها باعتبارها رمزا فنيا يسـقطُ الـدالالت   

ملادية، ويحتفظُ باإلحياءات اإلنسانية الواسعة الرحبة، ويبين صورا رمزية معبرة؛ وهذا هـو  ا
يضع امللموس احلسي يف مستوى املعنوي واحليوي؛ وبـذا  ... فالرمز"الفعل الشعري اجلاد، 

، وهو اهلدف 1"تبتعد املعرفة اإلنسانية من حيز املوضوعية العلمية لتصل إىل آفاق الذاتية الفنية
إشاراته املتعددة "الذي سعى إليه عثمان من وراء استشفاف اجلمال األنثوي؛ ولذلك كانت 

]... تصدر[حىت يف املواقف اليت تربز فيها قيمة وطنية أو نضالية . إىل املرأة على حنو أو آخر
على حد  2"عن إميان شبه صويف مبا يقول، إميان تعلو به رموز اجلنس فوق أي دالالت مادية

  .تعبري الدارس نبيل نوفل

ويف ضوء ما تقدم من مناذج شعرية، وأحكام نقدية ميكن أن نصل إىل خصوصيات 
  .الصور الرمزية يف شعر عثمان من حيث البنية، واألنواع، والوظيفة

، حيث تتكون كل صورة رمزية من عنصرين أساسـيني  ثنائيةبالنسبة للبنية جندها 
  . املتولِّدة عنها جمموعة الصور اجلزئية: ، وثانيهمازيةالنواة الرم: أوهلما
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: يف آن واحد، فنجـد منـها   بكثرة عددها، وتنوع طبيعتهاوالنوى الرمزية تتميز 
  .الطبيعية، واالصطناعية، واجلغرافية، والقرآنية، والتارخيية، واألسطورية، والصوفية

، وجتريدها من حسيتها نواا الرمزية بِتوسيعِ إحياءاتأما الصور اجلزئية فهي تتميز 
بأسلوب سريع ومفاجئ، أو بأسلوب متنامٍ متدرج، حيقِّق تصاعدا يف االنفعال الشـعري،  

  . بالصور الرمزية التصاعديةومن مثَّة حنصل على ما يسمى 

. زئيةهذا عن البنية الثنائية للصورة الرمزية وميزة كل من مكونيها النواة وصورها اجل
أما عن أنواعها فيمكننا تصنيفها حسب احليز الذي حتتله من القصيدة إىل صنفني؛ أوهلمـا  

ميسح القصـيدة  وثانيهما . ، وعادة ما يكون يف املطوالتميسح جزًءا من القصيدة فقط
، وعادة ما يكون يف القصائد القصرية املكتوبة على النمط احلر، ويف هـذه احلالـة   بأكملها
متالمحة املكونات ال ميكـن اسـتيعاا إال بقـراءة     صورة كلِّـيةصيدة يف قالب تظهر الق

  .القصيدة دفعة واحدة

  -بطبيعة احلـال  -وبقي بعد البنية، واألنواع، الوظيفة الداللية للصور الرمزية، وهي
يقول  الرمز بعد غين جدا، وهو"واسعة رحبة ال ميكن اإلحاطة بكل حيثياا وتفاصيلها؛ ألن 

إال أنه باإلمكان إحالتها على سـبيل التعمـيم ال   . 1"أشياء كثرية ختتلف باختالف املتلقِّي
 النفسية الشاعر ووضعياته: ، وثانيهماالشعر ومتعلقاته: احلصر إىل حمورين كبريين أوهلما

لكثـرة  ة؛ ونستثين من هذا التخصيص واحلصر الصور الرمزية املبنية على رمز املرأ. املتنوعة
إال أن هذا التشعب الداليل واإلمتـداد   ،من جهة أخرىتشعبِ دالالا و، من جهةعددها 

اإلهلام  :املعنوي ميكن إرجاعه على سبيل التعميم واإلمجال إىل مخسة مضامني أساسية، أوهلا
العروبة  :ورابعهاالوطن مبفهومه الواسع،  :وثالثهاالتجدد واالنبعاث،  :وثانيهاالشعري، 

  . الوجود اإلهلي: وخامسها. املنشودة

إنَّ "ويف كل هذا نلمس إىل أي مدى آمن عثمان بفاعلية املرأة يف حتريك الشاعرية، و
من آمن حقا بقضية ما، فإن هذه القضية متتلكه، وهذا االمتالك يقود إنسانه إىل عيشه على 
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لذلك كانت املرأة مهمةً جـدا يف شـعر   ؛ و1"كل املستويات، مبا يف ذلك املستوى األديب
عثمان بالقدر الذي حتتلُّه يف حياته الواقعية، فال انفصال عنده يف هذه الناحية بـني قولـه   

وبالتايل غـدت   ،2"االلتزام احلق هو التحام الفكرة باحلياة"، والتزام أديبوفعله، بل هناك 
  .جبرات قلمهاملرأة عنده قضيةً يعيشها حبركة حياته ويعبر عنها 
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  :الفصل السادس
  .ثغـرات الصـورة

  
  .الـتـنـــــافر: املبحث األول 
  .خلط التصوير بالتجريد: املبحث الثاين 
  .االفتتان بصـورة لذاا: املبحث الثالث
  .اخلضوع لقوانني الترابط: املبحث الرابع

  .تراكـم الرمـــوز:املبحث اخلامس



  

  

  

  

إبداع بشري، تعتريه العثرات واهلفوات ال حمالـة؛ ألن   -كما هو معلوم-إن الشعر
منتجه أصال وهو الشاعر ال يتسم بالكمال؛ ولذلك إذا عاودنا النظر يف أي إبداع، فإننا كما 
جند فيه مواطن قوة جند فيه مواطن ضعف يؤاخذ ا الشاعر، ال بغرض اإلشـانة واحلـطِّ،   

وإن هذا األمر ملن صميم النظرة العلمية اجلادة، إذ الباحث . يه والتقوميولكن من باب التوج
إن الناقد خيْتلس النظـر إىل الـنص   "البد أن يتقمص شخصية الناقد يف كثري من األحيان، و

األديب من وقت آلخر لكي يقف على ما فيه من مجال أو قبح، كما يفعل من خيتلس النظـر  
ام الفاتن ليقف على ما فيه من أسباب اجلمال واجلالل، وما به مـن  إىل الوجه اجلميل والقو

، ومن املؤكَّد أن هذه الوظيفة للناقد تستوي مع املعىن اللغوي للنقد الذي 1"عيوب ونقائص
يعين متييز الدراهم بغية كشف مغشوشها من أصيلها، وكذلك للباحث أن مييز الصور ملعرفة 

  .قوا وفتورها

من باب التمثيل أن نتخيل الصورة عند عثمان يف قالب بناء متناسـق،  وإذا جاز لنا 
فإن الثغرات اليت قد تعتري بعض جدراا ال ميكنها أن دمها بأي حال من األحوال، وكل 
ما ميكن أن ختلِّفه من أثر ال يتعدى شيئا من االنزعاج يطرأ على نفس الناظر إليها، فضال عن 

يف كل الصور، بل يف عدد حمدود منها فقط؛ ولـذلك جتـدر   أن تلك الثغرات ال تتواجد 
اإلشارة إىل أن شاعرا مثل عثمان حني جند يف صوره مخس ثغرات فقط أمام الكم الشـعري  
اهلائل الذي سطَّره جبهد الفكر واملقل، وأمام آالف األبيات واألسطر التصويرية ال يعد ذلك 

عه األديب، وكفى باملرء نبال أن تعد مثالبه، املهم أال طعنا يف مكانته الشعرية، وال طعنا يف با
  . تفوق عند متابعتها مكارمه
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وال شك أنه من الصعوبة مبكان أن توجه وتقوم غريك، فهذا األمر ال يتأتى إال بعد 
ثغـرات الصـورة إىل   : صرب وأناة ودربة؛ وهو ما ساهم يف إرجاع هذا الفصل املوسوم بـ

وسـنقف  . حث؛ ليكون نتيجة نظر متمهل، ومثرة حوار ممتد مع النصوص الشعريةأواخر الب
اعتمادا على هذا احلوار عند كل ثغرة على حدة نتبين مفهومها ومواطنها وما قد تتركه من 

  . تصدعات يف جدران الصور اليت انتابتها

  :التنـافر -1

العضوية أصبحت من لوازم القصيدة  من األمور اليت ال خيتلف فيها اثنان أن الوحدة
تـوافر  "احلديثة، وال جيب أن تتخلَّف عنها مهما كانت الدوافع والدواعي، فالبد هلا مـن  

والقصيدة ذات الوحدة . 1"التجربة الشعورية اليت يستجيب فيها الشعر ملوقف عاطفي واحد
 تتكاثر فيها الصور ال تؤمن باملقطوعة أو باملقطوعات ذات الغرض الواحد، واليت"العضوية 

بل قد ذهب بعض النقاد إىل أن القصيدة  ،2"دون أن تتحد مجيعها يف اللون العاطفي الواحد
  .، مترابطة األجزاء، متناسقة األطراف3أشبه ما تكون بالصورة الكلية

ذ تصبح كالبنية احلية يف بنـاء  للوحدة العضوية أثر يف الصور واألخيلة، إ"ولذا كان 
ذكاء  الشعور فيها، وال تكون تقليدية تتراكم على  حسب ما متلي الذاكرة، أو القصيدة وإ

بل جيب أن يكون اإلشعاع  ،4"تستوحي من مظاهر خارجية ال متت بكبري صلة إىل التجربة
النفسي لكل صورة مؤيدا لإلشعاع النفسي للصورة اليت تليها، وهكـذا تتضـافر الصـور    

دة إىل وصفها بتكامل صورها، وحيقِّق الوحدة العضـوية  لتشكيل خاطر موحد يؤهل القصي
  . التامة فيها
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وتبدو العالقة بني الوحدة العضوية املطلوبة، والتكامل النفسي بني الصور عالقة 
تالزم، إذا وجِدت الوحدة حتقق التكامل بالضرورة، وإذا وجِد التكامل حتققت الوحدة، 

  . اآلخر ال حمالةوانتفاء أحدمها ينجر عنه انتفاء 

يف قصـائد  ) الشعورية(، والوحدة العضوية )املعنوية(ورغم حتقق الوحدة املوضوعية 
 واملقصـود بالتنـافر أن  ثغرة التنافر، عثمان فإن هذه األخرية تنكسر أحيانا بسبب وجود 

وقفة أمام (مثل قوله يف قصيدة  األثرين النفسيني لصورتني متجاورتني متناقضان ومتنافران،
  ): البحر

  واقف والبحر ميتد أمامي 
يف مراياه العميقه  

  أجتلي خطو الغمامِ 
طريقه رامسا ثَم  

خجوله واقف والشمس تلتاح  
يف امحرار كالعقيقه  
   ات طويلهبعد أن  
1سقطت فيه غريقه 

حتتوي األسطر األربع األوىل صورة مشخصة لعنصر طبيعي هو الغمام، حيث أحالته 
ميشي خبطوات ثابتة خملِّفا يف كل خطوة أثر قدميه، أما األسطر األربع املتبقيـة  إىل شخص 

  . فهي تشخص الشمس وتعطيها صورة فتاة ختجل و تئن وتسقط غريقة

؛ ألنه مل يـأت  ]ال الوهم[عمله من قبيل التخيل عد"وإذا صور الشاعر ذه الطريقة 
عما يوجد يف الطبيعـة،  ] البحر، الغمام، والشمس[بصورة جديدة ختتلف عناصرها األولية 
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، حيـث إن الشـمس ال   1"وإن كانت الصورة اليت ختيلها مكتملة، ال وجود هلا يف الطبيعة
  . تظهر بوضوح مع وجود الغيوم حىت يتأملها شاعرنا ويتابع حركة غروا

فإنه ال جييز له متزيق  وإذا كان التصوير يجِيز للشاعر متزيق الواقع عن طريق التخيل،
وهذا ما مل حيـدث يف  . العاطفة، بل جيب أن تتالحم صوره لتبعثَ شعورا موحدا يف النهاية

األسطر السابقة، فصورة الغمام تبعث على االستبشار والتفاؤل؛ ألن وراءها مطرا فيه رزق 
اربة تبعـث علـى   ومتاع كل األحياء إنسانا ونباتا وحيوانا، بينما صورة الشمس، وهي غ

ومـن  . االنقباض والتشاؤم؛ ألن وراء انطفائها ليل مظلم فيه من اهلواجس واملخاوف ما فيه
وراء هذا التنافر بني اإلشعاع النفسي للصورة األوىل، واإلشعاع النفسي للصـورة الثانيـة   

صـر  اليت قللت من عن"حدث انفصال بينهما، جرى فيهما جمراه يف الصور القدمية التقليدية 
  .2"التكامل واألبعاد الكلية، وخباصة فيما يتعلق باملشاهد النفسية، واحلاالت الفكرية

أال يقدر بالشكل الكايف  البعد النفسـي  ومن العوامل اليت توقع الشاعر يف التنافر 
، ولذا عليه االنتباه إىل هذا األمر جيدا؛ ألن والشعوري لكلمة ما تدخل يف تشكيل صوره

عليك، وأنت تقرأ الشعر، أن تنتبه إىل كل ما ":رئ اليوم يعمل بتوجيه نقدي خياطبه قائالالقا
 ،3"من شأنه إثارة املشاعر، وحتريك النفوس واألحاسيس، حىت ولو كان أحيانا كلمة واحدة

  : يقول عثمان. وال ريب أن الشاعر الواعي النبيه يأخذ هذا األمر بعني االعتبار عند الكتابة

  أبكي  ومازلت
  4ويبكي معي الغيم والريح والنجمة الساحبة

إن البكاء اازي للشاعر أمل وحزن، وكذلك األمر مع بكاء الريح، والنجمة، لكن 
بكاء الغيم ال يعين ذلك بتاتا، بل هو إشارة إىل الفرح والبهجة، وكيف ال تكون البهجـة  

  . اث واخلري، ال األمل واحلزنببكاء الغيم؟، إن دموعه مطر، واملطر رمز احلياة واالنبع
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حق قدره، وإمنا زج ا ) الغيم(وهكذا يبدو أن الشاعر مل يقدر البعد النفسي لكلمة 
ويقول يف . ال أكثر) الريح، والنجمة(يف هذا السياق التصويري متوقِّعا أا رديفة صاحبتيها 

  ): مطر(مطلع قصيدة 

  تتساقَط األمطار 
  وطل الدقائق 

  الرسوبات  تنجرف
  الغـثاء  

  1أعجاز النخل

إن هدف عثمان من وراء هذه الصورة هو جتسيد الوظيفة التطْهريية املباركة للمطر 
) الدقائق(النافع، لكنه مل يصل إىل هدفه كامال؛ بسبب توظيفه يف صورة السطر الثاين كلمة 

ـ  رج، والتـوتر، ولـيس   دون أن يأخذ بعني االعتبار البعد النفسي هلا أال وهو القلق، واحل
السابقة هلا؛ ولذلك تـم تنـافر الصـورتني    ) األمطار(االغتباط والتنعم كما هو يف كلمة 

وإن االبتداء من املواضع اجلدير  -كما أشرنا-اجلزئيتني للسطرين األولني ومها مبتدأ القصيدة
الشاعر أو الناثر جيدر به أن  أشار علماء البالغة إىل أن"باالهتمام والتبصر بكل أبعادها، فقد

: يتأنق يف ثالثة مواضع يف كالمه، حىت يكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معىن؛ وهي
، فاملطلع أول ما يواجه املتلقي إما أن يفتح نفسه للتجـاوب  2"االبتداء، والتخلُّص، واالنتهاء

  . والقبول أو يردها عن ذلك

يتناول بعض املوضـوعات   زلَّة التنافر عندما ويكون الشاعر أكثر عرضة للوقوع يف
، وجتعله متيقظ الذهن والقلب منذ قراءة عنوان والتجارب احلساسة اليت تثري فضول املتلقي

الصـورة   "ومهما كانت حالة املتلقـي، فـإن   . القصيدة، يدقِّق يف إحياء كل صورة جزئية
 على موهبة الشاعر وثقافته وجتربته، تقدم بطريقة معينة، وذلك يعتمد إىل حد كبريالشعرية 
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، وكلما تفاعل أكثر كان أكثر صدقا مـع نفسـه   1"وتفاعله مع تلك التجربة احلية النابضة
مشاركة وجدانية وفكرية بني الشاعر "ووجد جتاوبا أكثر من املتقبل؛ ألن الشعر بداية واية 

ومـن التجـارب   . لواحـدة ، حيث جيتمعان شعورا وفكرا ضمن إطار الصورة ا2"واملتلقي
احلساسة واملوضوعات اجلذَّابة اليت تناوهلا شاعرنا جتربة االستشهاد، وحال الشهيد حيـث  

  : يقـول عنه

  والندى يف شفتيه 
  3سور يوحي ا الورد وتتلوها احلرائق

ترسم الشهيد بعد جهاده، وقـد  ) الندى يف شفتيه سور يوحي ا الورد(إن الصورة 
ىل مرحلة من الراحة فيها اهلدوء واالطمئنان بعيدا عن ضـنك القتـال وحـوادث    انتقل إ

، لكن بعـد  )الندى، والورد(ساحاته، وأكثر ما يتجلى ذلك اهلدوء واالطمئنان يف عنصري 
هذا يفاجئنا الشاعر بقلب مشاعرنا اليت متاشت مع خشوع وسكون الشـهيد إىل الثـورة   

، وهـذا القلـب   )تتلو احلرائق السـور (االستعارية واالندفاع اللذين أوحت ما صورته 
املفاجئ، والتنافر بني إحياء الصورة األوىل والصورة الثانية اليت تلتها مباشرة مـن شـأنه أن   
يشتت مشاعر املتقبل، وقد يعرِض عن القصيدة ويف يقينه أن موضـوع الشـهيد وجتربـة    

  . لذلك مل يصورمها بصدقاالستشهاد مل يتفاعل معهما الشاعر كما ينبغي و

ومن التجارب الرائجة والقريبة اليت اهتم ا عثمان مواقفه الذاتية من الطبيعـة، ويف  
  : هذا املقطع واحد من تلك املواقف

  ! يا للمهرجان
  الطري تصدح 

والعطور ترن ملَء اجلو  
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ج1تسترق املُه  

ة احملبة لعناصر الطبيعة وقد إن صورة الطري يف املقطع تفصح عن نظرة الشاعر التفاؤلي
أراد عثمان للصورة الثانية صورة العطور أن تفصح عن النظرة نفسها أو تدعمها، إال أنـه  

، وهـذه  )تسترق املُهج(جعلها مرة ترنُّ حاملة معاين احلياة واإلشراق، ومرة أخرى صورها 
يف  -مع الطبيعة وعطورهـا ولو تفاعل شاعرنا جيدا . صورة كنائية عن جرمية القتل والغدر

لتمكَّن من خلق صورة سوية هلا، ال يليق ا هذا التنافر يف كياا الداخلي بني  -هذا السياق
  . احلياة والقتل

هذا  وحتظى الصور االستعارية بنصيب وافر من شعر عثمان، وال ضري يف اإلكثـار  
بالغتها إمنا ترجع إىل حسـن   االستعارة من أبلغ األلوان البالغية وأروعها وأن"منها؛ ألن 

ومقياس انتقاء األلفاظ االستعارية من األمهية مبكان يف  ،2"تصويرها وانتقاء ألفاظها وإجيازها
 ،3"أحيانا، مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات... تستعمل كلمة الصورة"، فقد التصوير

، كما عارية يلْحق تنافرا بصورهعندما يزِلُّ يف اختيار األفعال االستوقد الحظنا أن شاعرنا 
  : يف قوله وهو ميجد الشعر ووظائفه من خالل متجيد ذاته

  أنا الذي أجري هنا 
  نارا ونسغا يف جذور القمح 

  أنا الذي أحتضن املدى 
  أنا الذي أقبل الندى 

  4أنا الذي اغتصب الوردة من شيطان ليل القبح
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على ) أقبل(، و)أحتضن(، و)أجري(وىل، وهي إن أفعال الصور االستعارية الثالثة األ
ما فيها من اختراق جلدار اجلنس، فإا مقبولة مستساغة قد تصدر من نفس شاعرة راقية، إال 

ورد نابيا حمرجا، ال نقبله مـن نفـس   ) اغتصب(أن فعل الصورة االستعارية األخرية، وهو 
أن فاعله دنئ النفس واطيهـا، وهـذا   فعل إجرامي يومئ ب  -بطبيعته -شاعرة راقية، إذ هو

هذا املساق؛ ) اغتصب(عكس ما أراد أن يصور به الشاعر نفسه، وللقارئ أن يسوق الفعل 
ألنه أتى تاليا لفعلي االحتضان والتقبيل، وذا كان اإلخفاق يف اختيار الفعل االسـتعاري  

   .عامال بارزا يف فك أواصر الصور، وزعزعة بنائها) اغتصب(األخري 

  : املرأة -يقول عثمان عن الوطن

  صليت ركعتني لعينيك الساحرتني 
  أغمضت عيين.. مث

  من رهبة 
  مستسلما 
  1وتباشري النعاس.. للندى

إن السطر األول ميثِّل صورة تنضح بالطمأنينة والسكون واخلشوع، وكيف ال وهي 
لسابقتها، صورة مليئة باخلوف  قرينة الصالة؟، أما األسطر املتبقية فهي تشكِّل صورة مناقضة

والذعر والضعف، ومفرداا تنطق بذلك، وإال فما معىن إغماض العينني من الرهبة؟، ومـا  
، والصـورة  )استسـلم (؟، إنه يعمل عمل فعله االسـتعاري  )مستسلما(معىن اسم الفاعل 

ألوىل؛ ألن الفعل مهما أولناها ال ميكن أن توافق إحياء الصورة ا) استسلم للندى(االستعارية 
استسلم الذي ورد يف هذا السياق يف صيغة اسم فاعله حيمل معىن اخلوف واجلـنب، بينمـا   

وتصلي لـه، فتضـارب    -عز وجلَّ -الصالة حتمل سكينة وطمأنينة نفْسٍ تستند إىل اخلالق
  . يف غري حمله) استسلم(الصورتني العلة األوىل يف وقوعه هي وضع الفعل االستعاري 
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انتقال خاطر عثمان وهواجسه الشعرية من منحى فين إىل منحى آخـر  كان وقد 
 -على اخلصوص -، ويظهر ذلكعامال واضحا يف تفتيت بعض صوره وخلق التنافر بينها

عندما يقيم جمموعة من الصور الرومانسية اليت تعتمد على خاصتني فنيتني هلـذه املدرسـة،   
: ، والثانية هـي 1"لفكرة الواضحة احملدودة املعاملغلبة اإلحساس الغامض على ا": األوىل هي

وبعد إقامة جمموعة من الصور  .2"األزماتتشخيص الطبيعة وحمادثتها، واللجوء إليها وقت "
ذات املنحى الرومانسي، يعقِّب عليها الشاعر بصور أخرى ذات منحى آخر خمـالف متامـا   

  : ة ورومانسية مدينة تزي وزولألول، مثل منحى احلماسة يف قوله وهو منبهر جباذبي

  تينةٌ -3تا

  ختت البنفسج والندى 
  توت وتغتغةٌ 
  حليب اجلَوز 
  وزيزفونْ.. فريوز املساء

 تاريخ معجزة  
 جني4وأشبال خيوضون احلتوف مضر  

متثِّل صورا جزئية رومانسية حاملة يم بالطبيعـة،   -ماعدا األخري -إن أسطر املقطع
رقيقا ومشاعر لطيفة جتاه مدينة تزي وزو، أما السطر األخري فإنه ميثِّل صورة  وحتمل إحساسا

حربية دموية ال عالقة هلا باملنحى الرومانسي إطالقا، بل ميكن تصـنيفها ضـمن غـرض    
احلماسة؛ ألا تعرب عن الشجاعة واإلقدام يف ميادين احلروب واملعارك، وإن كان شـاعرنا  
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وزو جبمال طبيعتها، وتبيان مجال رجاهلا جبمال صربهم وثبام، إال  يقصد تبيان مجال تزي
أن هذا ال يعفيه من مسؤولية مراعاة الرباط النفسي بني صوره حىت ال تبدو متنافرة مفككة 

  . بينها) املوضوعي(رغم وجود الرباط املعنوي 

ف وأفكار املرأة يف وجدانه من عواط -ويف موضع آخر يرسم لنا ما يثريه الوطن
  : وخواطر حلظة اإلبداع جمسدا كل ذلك يف قالب صور رومانسية متعاقبة قائال

  تولد جزيرة عذراء
  ال تلبثُ أن تكتسي باخلُضرة واأللوان
  هكذا طلعت أنت فجأة من أعماقي 

  وكسوتين حبلَلك الزاهية 

  جسدك العاري شعلةٌ من لَهب 
  1ما من فراشة تدنو إال وحتترق

ثِّل األسطر اخلمسة األوىل ثالث صور رومانسية، األوىل للجزيرة اخليالية، والثانيـة  مت
لكسوة الشاعر، والثالثة جلسد الوطن، وفيها معىن الصفاء، واجلمال، والنقاوة، إذ اجلزيـرة  
بكر، والكسوة زاهية، واجلسد نقَّاه اللهب من كل الشوائب، إنه أشبه ما يكـون باملعـدن   

رهصومع هذه األجواء الرومانسية تأيت صورة السـطر  . حىت يصفو ويكون خالصا الذي ي
األخري لتسلك منحى آخر أقرب ما يكون إىل اإلباء والتحدي، حيث ترسم ايـة بعـض   
الفراشات، وإن معىن الصفاء واجلمال والنقاوة ال يتناسب مع قتل هذه املخلوقات الرقيقـة؛  

وطغيان وجربوت، ولو حـافظ شـاعرنا علـى املنحـى     وحشية  -حبد ذاته -فهذا الفعل
الرومانسي لصوره لقلب داللة صورته الرابعة واألخرية من املوت إىل احلياة، فمن الفراشات 
ما يستأنس باللهب ويعيش حبرارته وضوئه، ولو حتققت استقامة هذا املنحى الرومانسي ملـا  

  . حدث التنافر احلاد بني الصورتني األخريتني
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على املنحى الرومانسي للصور دون أن يلج ا يف  -أحيانا -وقد حيافظ عثمانهذا 
تربز املعـىن  "منحى آخر، ولكنه يف الوقت نفسه يسهى عن حقيقة مفادها أن الصورة الفنية 

، 1"تشي باحلالة النفسية أو املوقف الشعوري تلقائيا... أو املشهد يف أخص ما يتميز به، و
غالبا "؛ ألا نفسي األول للحكم بتنافر أو تناسق الصورة الرومانسيةويكفينا االنطباع ال

صورة متوازنة وجلية األحداق واضحة املالمح والسمات، يكاد ال يفر من دونك أمر مـن  
  : واملقطع املوايل لشاعرنا جيعلنا على بينة مما نقول ،2"أمورها وال يلتبس عليك ظل من ظالهلا

  يف ريـاض اليامسـني        وقف الطـــري يغني . 1
  ينثر األحلان ســحرا          يف قلوب  العاشقـني. 2
  والفــراشات تناغي          غمغمات  احلائـرين. 3
  3والشذى يسري سرورا         يف صدور التاعـسني. 4

إن البيتني األولني كل منهما يشي باملرح، والفرح، واالبتهاج، وحياول الشـاعر يف  
ني الثالث والرابع أن يكمل املسرية الشعورية ذاا، لكنه يتعثَّر حني يربط بني نقيضـني؛  البيت

) غمغمـات احلـائرين  (بالفرح، وصورة  -تلقائيا -اليت تشي) الفراشات تناغي(بني صورة 
) الشذى السـاري (بني صورة  -أيضا -املليئة حزنا وكمدا، ويتعثَّر حني يربط بني متنافرين

اليت توحي باحتقاا شجنا وأملا، وإن الشـاعر  ) صدور التاعسني(حرك املسرور، والنشط املت
لو تفاعل جيدا مع شخصية احلائر، وتقمص نفسية التعيس ملا قرما بصورتني مرحتني، بل 
سيحضر صورا عابسة منقبضة تتناسب مع عبوسهما وانقباضهما، فهو مطالَب بأن يشـعر  

  . ابشعورمها، وحيس بإحساسهم

يلقي عثمان ضوًءا وجدانيا على وطنه اجلزائري  -دائما -وضمن املنحى الرومانسي
  : مصورا إياه يف قالب امرأة قائال
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  لفستانِك حفيف السنبل 
  أصابه صيب من السماء 
  وللبدتك فحيح األفاعي 

  ولَجاجةُ العبق 
  1وعليك بقايا من ندى الليل

قليال لوجدنا أن السطرين الثالث والرابع، ميثِّالن صورتني للشـعرِ   لو متعنا يف املقطع
املوضوع ) الفحيح، األفاعي، العبق(ترمسان بعناصر الطبيعة  امللبد، ورغم كوما رومانسيتني

منفِّرة تبعـث علـى   ) للبدتك فحيح األفاعي(ذاته، وهو الشعر فإما متنافرتان؛ إذ األوىل 
لذيذة حمبوبة؛ ملا للعبق من ارتباط برقَّة ) للبدتك جلاجة العبق(ر، بينما الثانية االنقباض واحلذ

فكل صورة من الصورتني خترب عن احلالة النفسـية  . اإلحساس، ومناسبات التجمل والتزين
واملوقف الشعوري تلقائيا، وقد ال يتوقع الشاعر من املتلقي هذه احلالة أو هـذا املوقـف؛   

  . من حماولة تقديرمها حىت يسلم من التنافر ولذلك البد له

قيمة مجالية "ومهما يكن من أمر فإن التعبري األديب سواء أكان شعرا أم نثرا يكتسي 
هـذا  يف لغته وإيقاعه وتكوينه العام، أي شكله، ويف التكوينات اجلزئية اليت تتسلسل داخل 

، وعليه ميكننا فرز مـواطن  2"الفنيةالبيانية، أو الصورة  الصورة  اإلطار العام، فتأخذ شكل 
  : مجال التعبري األديب عموما يف النقاط اآلتية

  .موطن اللغة ألفاظًا وتراكيب) 1(
 .موطن اإليقاع الظاهر واخلفي) 2(

موطن الشكل أي التكوين العام، كاملقدمة والعرض واخلامتـة يف املقالـة، أو   ) 3(
 ... التمهيد والعقدة واحلل يف القصة

  .طن الصورة حيث تتسلسل الصور اجلزئية داخل اإلطار العام للصورة املركبةمو) 4(
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إذا غابت عن الشاعر طبيعة اإلطار العام لصورته الفنية ويف هذا املوطن األخري، 
، ويف قول املركبة يف حلظة ما من الكتابة، فإنه قد يحدثُ تنافرا حادا بني صورها اجلزئية

  : جلياعثمان املوايل نلمس ذلك 

  ... كنت أنصت
  رحيانةٌ تتخدر نشوى 

  رنني العطورات عرب املدى 
  دبابري تغمس يف الدبس أوجاعها 

  والسقم .. لتزيح الضىن
سوسنة هذيانات  
  شغف يتمادى 

 1ودم.. وشبابة تتفجر نارا

اليت تشـري إىل أن اإلطـار العـام    ) كنت أنصت(لنالحظ كيف بدأ املقطع بعبارة 
ة املركبة هو اهلمس واهلدوء؛ ألن إحكام اإلنصات عادة ما يكون لتبين األصـوات  للصور

   املنخفضة، مث تأيت الصور اجلزئية للرحيانة، والعطور، والدبابري، والسوسنة متسلسـلةً يشـد
الوثاق بينها هذا اإلطار مسه وهدوئه، وأكثر ما يتضح هذان املعنيان أي اهلمس واهلـدوء  

رنني وهذيانات، لكن الشاعر يبدو أنه نسي هـذا  : تتخدر، وتغمس، واالمسني: يف الفعلني
اإلطار العام مع الصورة األخرية من املقطع، حيث إن صورة الشبابة قلبت هذه الروح اهلادئة 
املطمئنة إىل ضجيج وانفجار، انفجار النار والدم، واحلقيقة أن صورة الشبابة أتت خامتة ملـا  

الصور اجلزئية، ومن الفن والشاعرية أن تأتلف معها وختضع لإلطار العام نفسه وإن  قلبها من
مل تضف هلا جديدا، فاالئتالف فن مطلوب، ولو مل يكن كذلك ملا حرص أسـالفنا علـى   

ما يلفظ من الكالم والكلمات املتمكِّنة يف مكاا "ائتالف اللفظ مع اللفظ، حىت عرفوه بأنه 
، وإذا كان هذا األمر شأن الكلمات فمن بـاب أوىل  2"غري نافرة وال قلقةا مناسبة موضعه

  . أن حنرص على ائتالف الصور؛ ألا جتسد ما وراء الكلمات
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مثل -تنفلت صورة دموية أخرى) قالت الوردة(ويف املقطع الثاين عشر من ديوان 
. اشزة نافرة عن أخواامن اإلطار العام لصورا املركبة لتقف ن - صورة الشبابة السابقة

يقول عثمان وهو بصدد الكشف عما اعتراه من نشوة وسرور غامض يف حلظة من حلظات 
  : اإلبداع

1.  وبرعم بالسهو حتت قميصي الفرح  
2. قيثاريت أوغلت ! هاك 
 يف الصبابات  .3
4. بالشعشعان نضح والوتر 
5. ذاكريت انشطرت ! هاك 
 صبوة  .6
 ودمي جلَّ يف نار بحرانه  .7
  1حتيك انسفحوعلى را .8

من القراءة األولية لصورة املقطع ال يعسر علينا كشف إطارها العام، وهـو إطـار   
... بـرعم (ينبض ابتهاجا وغبطة وحبورا، كيف ال، وقد صرح به الشاعر يف السطر األول 

؟، ونسري ضمن اإلطار ذاته مع الصور اجلزئية للفرح، والقيثارة، والوتر، والـذاكرة  )الفرح
سطر السادس، ومع بداية السطرين السابع والثامن ينكسر ذلك اإلطار على خالف ما حىت ال

هو مطلوب فنيا، حيث تعرض لصدمة من الصورة األخرية اليت أَقْحمت عليه سفك الـدم  
املصاحب للموت، وما يقترن به يف خيال املتلقي من حزن وتأبني وندب، وكلها معـان ال  

  . غبطة واحلبور، بل تنفر منها متاماجتتمع مع االبتهاج وال

ومن عالمات الشاعر األصيل أنه ميتلك شعور ا قويا يهيمن على جتربته وجيعل كـل  
ـ "صور القصيدة مرتبطة به معربة عنه،   لك الشـعور ذوكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا ب

تصـوير  يف  -وهلذا كان مما يضعف األصالة اقتصار الشاعر. كانت أقوى صدقا وأعلى فنا
على حدود الصـور املبتذلة اليت تقف عليها احلواس مجيعا، والـيت هـي صـور     -شعوره
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حني تندس وسط صور حديثة معـربة،  ، وأكثر ما يظهر نقصها يف شعر عثمان 1"تقليدية
تعيبه وحتطُّ من قدره، أو تظهر كحبـة   فتبدو غريبة عنها وكأا لبنة مهشمةٌ يف بناء حمكم

  : يقول شاعرنا. اسدة وسط حبات صاحلة كفيلة لوحدها بتعفينها وافسادها مجيعاطماطم ف

  والكُأل.. ومتوج الرحيانُ
فإذا الطبيعةُ كلُّها ألق  

كأُ .. واألرض قيثارتوم  
وإذا أنا نغم يربعم  

  أو فرخ يهز الريش 
  2..أورشأُ

) أو(ط بينها أداة العطـف  إن األسطر الثالث األخرية ترسم ثالثة صور للشاعر، ترب
اليت تفيد التخيري، فللمتلقي أن يرسم يف خياله الشاعر كنغم، أو كفرخ، أو كولد الظبية أي 

  . الرشأ، آخذا بعني االعتبار الشعور الذي توحي به كل صورة

صورة حديثة توحي بطراوة مشاعر عثمان ولينها، ) أنا نغم يربعم(إن الصورة األوىل 
) أنا رشأ(ع ذلك يقول شعرا ثوريا أو على األقل يدعو إىل الثورة، والصورة الثالثة إال أنه م

توحي بوداعة الشاعر إال أنه مع ذلك قادر علـى التمـرد    -أيضا -صورة تشبيهية حديثة
، فالصـورتان  3واالحتجاج؛ ألن ولد الظبية ال يصري رشأً حىت يقوى على املشي مع أمـه 

وحيان مبشاعر اهلدوء مع القدرة الكامنة على احلركة وتصعيدها، ووسـط  األوىل والثالثة ت
، وهي صورة حسـية تقليديـة   )أنا فرخ يهز الريش(هاتني الصورتني تدخل الصورة الثانية 

وقد وظَّفها احلطيئة مـن  . توحي مبشاعر الضعف والفتور وعدم القدرة على التحرك والتغيري
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ليفك سجنه، ويعتـق   -رضي اهللا عنه -ر بن اخلطابقبل صورة ألوالده وهو يستعطف عم
  : لسانه قائال

غْبِ احلواصل ال ماٌء وال شجرخٍ       زر1ماذا تقول ألفراخٍ بذي م   

إن دخول صورة الفرخ التقليدية وهي تصور مشاعر الضعف والعجز بني صـورتني  
والتمرد يـدلُّ علـى ضـعف    حديثتني تصوران ذلك اهلدوء الذي خيفي يف أحشائه الثَّورة 

وهشاشة البناء الفين للصورة العامة للمقطع؛ بسبب تنافر صورة الفـرخ مـع الصـورتني    
ااورتني هلا، حيث مل يمن مشاعر اهلدوء الذي يسبق التوثُّب على جتربة الشاعر جيدا مما 

  . جعل بعض الصور تنفلت من حيزها

ته يف هيئة طري يبدأ ضعيفا قانطا، ولكن مـع  يصور عثمان ذا) هجائية(ويف قصيدة 
  : اية القصيدة تتحول صورة الطري ذاا إىل القوة والغلبة

  لكنما قدماك مكبلتان ! آه
  جناحاك منكسران 

دي يف احمليطاتأيا سي  
أو يف الفضاءات  
  يا زورقا أزليا 

2!ويا طائرا تتحاماه كل الطيور 

اعر يف هيئة طري، شأا يف ذلك شأن صورة إن السطر األخري يصور ذات الش
السطرين األولني، ولكنها مناقضة هلا يف اإلحياء، حيث نستشف منها القوة والتميز والغلبة 
وهي معان ال ترتبط مبشاعر الشكوى واملناجاة اليت بدأ ا الشاعر، وكأنه صمم وخطط 

ن ولو كانت نافرة عن سابقتها، مثَلُه مبنطقه ال بقلبه أن ختتم القصيدة بصورة للقوة والتمكُّ
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يف ذلك مثُلُ القصاص الذي حيرص على احلل السعيد لعقدة قصته، وكان األوىل واألجدى 
االرتباط الشعوري الداخلي لقصيدته ال ما  -يف هذا املوضع بالذات -أن يراعي شاعرنا

  . يرغب فيه القارئ أو يتوقَّعه، حىت يخلص لتجربته ومشاعره

تشري إىل الصور "ومن البديهي أن داللة الصورة الفنية يف ميدان األدب شعره ونثره 
إما إىل جتارب خربها املتلقي : اليت تولِّدها اللغة يف الذهن، حبيث تشري الكلمات أو العبارات

، واملتلقي املعاصر كـثريا مـا يربـو عـن     1"من قبل، أو إىل انطباعات حسـية فحسب
احلسية لكلمات أو عبارات الصورة، وتراه يربطها خبربات سابقة أو خبلفية ثقافية االنطباعات 

يف بعض املواطن حني يريد تغيري أو جتديد خربات متلقيه حول صـورة  وإن عثمان . معينة
  : ، كما يف قوله وهو يعلن نزاهته عن التملُّق واملدح الزائفما يصطدم جبدار التنافر

  قيع يف اجلو ما تعلم نفخ الفقا
2أو أن حياكي الطواويس والديكه  

تفصح عن مقته ) الطواويس(إن صورة الشاعر يف السطر الثاين، وهو يرفض حماكاة 
تشري يف خرباتنا إىل اخلُيالء، والتباهي ) الطواويس(للتكبر والترفُّع األجوف؛ ألن كلمة 

فقد كان يتوقع أن ) الديكة(اكاة الفارغ، والغرور باملظهر، أما صورة الشاعر وهو يرفض حم
تعملَ على تكْرِيسِ إحياء الصورة السابقة وتعمل على تقويتها ولذلك مزجهما يف سطر 

تشري إىل عكس ما توقَّع الشاعر، فالديك يف ) الديك(واحد، إال أن خربة املتقبل حول كلمة 
وقت املثمر للنجاح، الذاكرة الشعبية مرتبط بالبكور اجلالب للرزق، ومرتبط بضبط ال

ال تسبوا الديك، فإنه ((:  - بسند صحيح -) ص(مبواعيد الصالة، قال  -أيضا - ومرتبط
، ولذلك عادة ما حيرص أهل البوادي على اقتنائه وتربيته، ولو حرص 3))يوقظ للصالة

شاعرنا على مراعاة خربة املتلقي حول كلمة الديك ملا بىن عليها صورة متتزج مع صورة 
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وس اليت تنافرها يف اإلحياء، إذ ال قرابة بني التكرب والصالة يف وقتها، فذلك أردأ الطاو
  . األعمال، وهذه أفضلها

ولو عدنا إىل تأمل الشواهد اليت سقناها فيما سبق حول التنافر لوجدناها مأخوذة من 
وإذا ، الذي خلت كل صوره من هذه الثغرة) براءة( كافة جمموعات عثمان باستثناء ديوان

أن يسلَم  - إذا جد واجتهد أكثر -استطاع الشاعر  جمانبتها يف هذا الديوان، فإنه بإمكانه
منها فيما يأيت من كتاباته، كما أن الوقوع يف اهلنة ال يعد نقيصة، بل النقيصة حقا يف 

  . اإلصرار عليها وتكرارها بعد التفطن هلا

الشواهد السالفة ألمكننا بنظرة جمملة   إىل ما علَّقنا به على - أيضا -ولو عدنا
  : ، وهي كما يليالعوامل اليت أدت بعثمان إىل الوقوع يف مطب التنافرإحصاء 

التقدير اجلزئي واحملدود للبعد النفسي لبعض الكلمات اليت تدخل يف تشكيل  .1
  . الصور بشكل حاسم

يتفاعل معها املتلقي  اازفة بتناول بعض املوضوعات والتجارب احلساسة اليت قد .2
  . أكثر من الشاعر، فيكتسب ذوقا خاصا جتاه بعض الصور قد ال يتفطن له املبدع ذاته

  . اإلخفاق يف اختيار بعض األفعال املالئمة للصور االستعارية .3
االنتقال املفاجئ من جمموعة صور ذات منحى رومانسي إىل صور أخرى خمالفة  .4

  . هلا يف املنحى متاما
عدة صور جزئية ذات منحى رومانسي ولكنها متناقضة يف إحياءاا، الربط بني  .5

حيث إن الصور الرومانسية تشي باحلالة النفسية تلقائيا فينكشف استواؤها أو تنافرها 
  . بسـرعة
إخراج بعض الصور اجلزئية عن اإلطار العام للصورة املركبة اليت حتتضنها بسبب  .6

 . نسيان هذا اإلطار أو التغاضي عنه
7. ا وتناقضها، وبالتايل دهرافنتة وسط صور حديثة، فَتبعض الصور التقليدية املي س

 .تؤثِّر سلبا على بنيتها الفنية العامة



  

جتاهل اخلربات الراسخة والعميقة للمتلقي حول بعض عناصر الصورة، حماولة من  .8
 .الشاعر جتديد هذه اخلربات أو توسيعها

إذا كان قد وقع يف التنافر الذي حيدث بني الصور  ومهما يكن من أمر فإن شاعرنا
، وهو 1رغم وقوع بعض شعراء العربية الكبار فيهسلم من تنافر أخطر منه  اجلزئية فإنه

إن الوقع النفسي ألحد طريف الصورة "، حيث الذي حيدث داخل الصورة التشبيهية ذاا
وجمانبة هذه . 2"لتماثل اخلارجيهذا راجع رد االكتفاء بامناقض لوقع الطرف اآلخر، و

  . النقيصة سامهت يف جعل مواطن التنافر عند عثمان حمدودة معدودة مل تصل حد اإلسراف
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  :خلط التصوير بالتجريد - 2

كثرية هي أساليب التعبري وطرق اإلبانة حبيث جتلُّ عن اإلحصاء والعد، غري أن 
ها ومسينها، وإلقاء نظرة فاحصة عليها دينا إىل أن الولوج إىل ميدان الكتابة األدبية بغثِّ

طريقة التعبري باللفظ املصور ، ودطريقة التعبري باللفظ اـر: هناك طريقتان للتعبري"
، ولكل منهما خصائص تغاير ما عند األخرى، بل تناقضها يف حاالت كثرية، 1"املـوحي

ريدية، والطريقة التصويرية يف لغة األدب، فهناك فرق واسع وبون شاسع بني الطريقة التج
  .بينما لغة العلم قد ال حتفل كثريا ذا الفارق

؛ ألن 2وقد وفِّق عثمان إىل اختيار الطريقة التصويرية منهجا عاما لكتابة الشعر
  . من التصوير، بينما اخلطاب العلمي مييل إىل التجريد -بطبيعته -اخلطاب األديب قريب

تشري إىل شيء من ) منهجا عاما(اليت وصفنا ا املنهج يف عبارة ) عاما(وكلمة 
 االحنراف عن الطريقة التصويرية، وهذا االحنراف ميكن أن نستسيغه من عثمان، ومن أي
شاعر آخر إذا كان نزرا قليال يتورط فيه عند حمطات متباعدة، ومن ذا الذي يربو عن 

عبكثرة فإنه ي جِدثغرة من الصعب التغاضي عنها، وهو ما حدث للشاعر ذلك؟، أما إذا و د
حيث بدت الطريقة التجريدية طاغية جبميع سلبياا يف ، )كتاب اإلشارات( يف جمموعته

  . القصائد اإلثنتا عشرة دون إستثناء وأقواله شواهد على ذلك

 يف قصـيدته  عندما أراد التعبري عن متيزه يف التفكري والسلوك عن أبناء جمتمعه، قـال   
  ): شاعر(

  وحده يدعي اجلنون .. هم يدعي احلكمةكلُّ
  3!وال أحد ينافسه يف إتقان هذا الدور
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، إن كل لفـظ مـن ألفـاظ    جمردا من احلسلنالحظ كيف بلغ إلينا معىن التميز 
طيع ومن مثَّة ال نسـت ... السطرين ال حيمل داللة حمسوسة تدرك بالبصر أو اللَّمس أو الذَّوق

  . ختيلها وال االحتفاظ ا يف أذهاننا إذ متَّحي مع أول قراءة

، فبعـد قـراءة   جمردا من العاطفـة كيف بلغ إلينا معىن التميز  -أيضا -ولنالحظ
السطرين ال نشعر بالسرور، وال األمل من موقف الشاعر، بل تبقى عواطفنا راكدة هامـدة،  

ا صورة حمسوسةً دون التصريح ا لتعاطفنا معـه  وحده) اجلنون(ولو جعل الشاعر لكلمة 
  . وشعرنا ببطولة موقفه، ورمبا سلكنا سلوكه عندما نبحث عن التفرد والتميز

  ): املدينة(ويقول يف مقطع آخر من قصيدته 

  عرتة حبلى 
  تلوك بني أسناا 

  كيسا متهرئًا من النيلون 

  ثعابني وعقارب
  حول تسبح ميتة يف قارورات من الك

   1خلف زجاج الصيدليات

إن عثمان يف هذه األسطر مل يتعامل مع ألفاظ اللغة تعامل الشاعر الفطن، بل كـان  
ا النوع من األشخاص مييلون إىل التدقيق يف ختير األلفـاظ، ويف  ذوه"كواحد من احلرفيني، 

انت العرتة حيوان ، فإذا ك2"املعاين احلرفية املعجمية... استخدامها على أساس ما يعرفون من
أليف يكسو جسمه شعر، والعقرب دويبةٌ عمياء سامة، فإننا جند هذه املعـاين نفسـها يف   

  . األسطر دون أي حتريف أو تعديل
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ذاكرته صورتني حسيتني، األوىل للعرتة وبالتايل ميكننا القول إن الشاعر استحضر من 
 الواقع الذي شاهده يف املدينة، وأراد والثانية للثعابني والعقارب وقد اقتطعهما من قبلُ من

، ويبدأ دون أن يترك أي فجوة لإلحياء والترميزنقلهما باهليئة نفسها فعمد إىل رص األلفاظ 
متهرئ، ما . تلُوك بني أسناا كيسا، ما حالته؟. حبلى، ماذا تفعل؟. بالعرتة؛ كيف هي؟

مث ينتقل إىل الثعابني . سمح لك بالتخيل واإلضافة أبداإا دقَّة متناهية ال ت. النيلون. مادته؟
يف قارورات من الكحول، . ميتة، أين تسبح؟. تسبح، ما حالتها؟. والعقارب؛ ماذا تفعل؟

إا معجمية ما بعدها معجمية، يقف القارئ سلبيا . خلف زجاج الصيدليات. أين تتواجد؟
  .لشعر كذلك  فكيف  يؤثر إذن؟أمامها يستقبل وال يزيد عن ذلك، وإذا كان ا

ونبقى مع الطريقة التجريدية اليت زادت سلبيتها حني حاول عثمان نقل حالة نفسية  
  : بقـوله

  وحدهم أبناؤه وتالمذته يكنون له حبا بريئا 
  1غري مغشوش

إن احلالة النفسية املزمع نقلها يف هذين السطرين هي حب األبناء والتالميذ لألب 
دون  أن نشعر حبقيقة هذا احلب وال  وصلتنا بطريقة ذهنية جتريديةمان، لكنها واألستاذ عث

مبظاهره، فما معىن احلب الربئ؟، وما معىن احلب املغشوش؟، قد جند لذلك إجابة لكنها 
ليست ما يف نفس الشاعر، أي أن احلالة النفسية هنا بلغتنا ميتة مل نعرف كنهها ومل نشعر 

  . ث مشاركة وجدانية بني املتقبل والشاعرا، وبالتايل مل حتد

، دون )حبا(ومن عوامل قتل احلالة النفسية لشاعرنا هذا التصريح الفج بكلمة 
تصويرها، فأتت جافَّة باردة، ولو قلب األمر أي صور ومل جيرد، حلقَّق جناحا فنيا باهرا، كما 

غض النظر إن كانت امـرأة حقيقية أو يف قـوله حني أراد أن يعرب عن حبه العميق لألنثى ب
  : رمـزا للوطن
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  منَّشت يديك بالقبالت 
  غمست شفتيك بالزجنبيل 
  واقتطعت لك من ضلوعي 

   1نسرينةً وشعاعني

 -مثال -)منَّشت يديك بالقبالت(إن احلب هنا مصور ال مصرح به، فالصورة األوىل 
كان فيه إحلاحا ومتعة حىت تركت شفاهه آثـارا ومنشـا    تبين أن تقبيل الشاعر ليدي األنثى

  . على اليدين، وهذه لوحدها قمة احلب

  : ويقول يف موضع آخر

  مرة مسع الصبيةَ يقولون . 1
 ويركب  دراجة .. شاعر كبري. 2
 !جرداَء متصدئة. 3

  كلما رأوه مارا يتغامزون . 4
  2..أو يتضاحكون. 5

الذي يشمل السطرين الرابع واخلامس صورتني ممتازتني لالحتقار  حيتوي املقطع الثاين
يصـور  ) يتفاعلون(بصيغة ) يتضاحكون(، و)يتغامزون(واالزدراء، حيث إن جميء اللَّفظني 

احلركة االستهزائية لفئة الصبية فيما بينهم، وجعلها حركة داخلية ال يعلمها الشاعر جيـدا،  
وما شاها من قوالب السخرية الـيت ينطلـق   ...  تسرهفرمبا كانت فيها أقوال وإشارات ال

  . خيال القارئ يف تصورها دون حدود أو قيود

السرد واإلخبار السطحي لكن الطريقة التجريدية اليت برزت يف املقطع األول بذلك 
  . ، ويفقد كثريا من رونق الشعرالعادي جعلته ينكمش فنيا
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يف اخلطاب الذي ينحو منحى علميا أو فلسفيا،  -أيضا -وقد تبرز الطريقة التجريدية
  : مثل قول عثمان

  أن جتين الورد 
 : ليس شرطا أن تتوفر لديك العناصر الثالثة

 التربة واملاء واهلواء 
 يكفي أن تزرعه يف قلبك 

  كثريا ما تكذب احلياة 
 أما املوت فال يعرف الكذب 

  كل خطأ ميكن تصحيحه ما عدا قتل النفس    

  احللم قوة ال تقهر 
  حىت املوت ال يقدر أن ميسك به 

  اللعب بالكلمات كاللعب بالنار 
  ! حذار أيها الشعراء

  أنا خمتلف إذن أنا موجود 
   1اهللا خمتلف إذن هو موجود

قد يظن القارئ للوهلة األوىل أن هذه األسطر جمتزأة من قصائد متفرقة، لكن احلقيقة 
وذا الترتيب، وكانت بالفعل شذرات  )شذرات(واحدة بعنوان  أا وردت كلها يف قصيدة

  . متفرقة متناثرة قسمت جسم القصيدة  إربا إربا، وجعلتها كيانا هامدا ال روح فيه

، )تكذب احليـاة (، و)تزرع الورد يف قلبك: (ورغم وجود الصور االستعارية التالية
: ، والصورتني التشـبيهيتني )ك باحللماملوت ال يقدر أن ميس(، و)املوت ال يعرف الكذب(و
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يطبعها اجلفـاف العلمـي   ، فإن األسطر )اللعب بالكلمات كاللعب بالنار(، و)احللم قوة(
؛ ألن الصور كانت متباعدة غري متناسقة وال متآلفة، فتمكَّنت املعـاين العلميـة   والفلسفي

ىل احلس والوجدان، وهذا األمـر  والفلسفية من الربوز نابيةً خماطبةً الذهن مباشرة ومل تتجه إ
خمالف لطبيعة الشعر باعتباره من فنون القول؛ ألننا منه نتعلَّم ونتمتع يف آن واحد، أمـا إذا  

  . أردنا التعلُّم فقط فإن الدوريات واملوسوعات تكفينا

رية مما سبق ميكننا القول إن طغيان الطريقة التجريدية يف التعبري على الطريقة التصـوي 
نقل املعاين جمـردة مـن احلـس    : أو حىت خمالطتها جيرف القصيدة إىل عدة مآخذ؛ أوهلا

تبليـغ  : ؛ الحتفاظ األلفاظ بدالالا املعجمية، وثالثهـا فقدان اإلحياء: ، وثانيهاوالوجدان
إيصال أحداث التجربـة الفنيـة   : ، ورابعهااحلاالت النفسية بطريقة ذهنية مباشرة وفجة

شيوع الطابع العقلـي العلمـي والفلسـفي    : ، وخامسهادية مسرودة وحمكيةأخبارا عا
  . اجلافني

األعمال العقلية التكوينية ميكن أن تستخدم فيها الروابط الضعيفة بـني  "ومعلوم أن 
وهذا ما أفرز مأخـذا سادسـا متثـل يف     ،1"األشياء لتحقيق االنتقال من فكرة إىل أخرى

يل نزع مسة من أهم مسات القصيدة احلديثة أال وهي الوحـدة  وبالتا اإلخالل بوحدة الصور
  . العضوية

وحنسب أن عثمان شعر ذه املآخذ أو بشيء منها على األقل؛ ولـذلك كتـب يف   
ومهما متحلنا . 2"شعر أو كما الشعر"عبارة ) كتاب اإلشارات(الصفحة األوىل من جمموعته 

لتصوير والتجريد طريقة جديدة يف التعبري الشعري حبجة إنصاف الشاعر لن نعترب اخللط بني ا
  . أبدا، بل نعتربها ثغرة يف هرم الصورة وجب تفاديها وحتاشيها قدر اإلمكان
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  :االفتتان بصورة لذاا - 3

حدة وال معظمها ع قصائد عثمان أن يلمس يفابيس من العسري على من تل
 قصائدالصور، فأغلب  ترابطهذه األخرية  حتقيقوالوحدة العضوية، ومن وسائل ، املوضوعية

 ةعد اوهذه بدورها تكو ،شاعرنا عبارة عن صور كلية تتكون من عدد من الصور املركبة
 القصيدة الواحدة حماولة تقدمي احلالة النفسية للشاعر يف اية ، تتعاقب يفصور جزئية متآلفة

عاقب عندما يتابِع شاعرنا تفاصيل املطاف، لكن قد حيدث يف بعض القصائد انقطاع هذا الت
  . صورة بعينها

إحساس الشاعر بشعور مضمر وخاص : وتعود هذه املتابعة إىل عاملني، أوهلما
: ينطوي يف هذه الصورة يبتغي تبليغه رغم خمالفته للمسار النفسي العام للقصيدة، وثانيهما

ها وتفصيلها غري مبال بالصور فيشرع يف متطيطافتتانه  جبمال أو غرابة تلك الصورة لذاا؛ 
  .اليت تسبقها أو اليت تليها

وهذا االفتتان يقود إىل مخسة مآخذ ال تظهر بوضوح إال عند الرؤية الكلية للقصيدة 
ذلك أن املهمة األدبية للناقد تبقى مقيدة بالقصيدة من وجهتها "دون تفتيتها أو جتزئتها،

صة، يالحظ خالهلا هيكل القصيدة العام، ويقف اجلمالية والتعبريية، يف دراسة موضوعية خال
  . ه األداةذ، والصورة بال شك أهم ركن يف ه1"عند أداة التعبري

وتطبيق الدراسة املوضوعية الشاملة على صور عثمان تكشف لنا عن أول مأخذ 
  . دون طائل يرجى من ورائها تكدس الصور اجلزئيةيسببه االفتتان بصورة لذاا وهو 

مصورا شيئا من !) أنا شاعر: مث قل(ثمان يف املقطع الثالث من قصيدته يقول ع
  : التحديات واملصاعب اليت تواجهه يف مساره الشعري
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  ضع يديك على املاء 
  حىت تسيال سنا من لُجين 

  يغلغل يف جسد األرض 
  حيفر منتجعا للجذور 
  يشق جيوب الزهور 

  وأغشية الطلع 
  واللوزِ
  واجلوزِ

  احلبق املتآزر و
 1!أنا شاعر : مث قل

إن السطرين األولني حيمالن صورة خيالية مبتكرة، حيث تتحول يد الشاعر وهي 
أداته للكتابة إىل سنا، و لكن هذا السنا ليس ضوًءا عاديا، بل هو ضوء يلمع ويربق كاللجني  

فهو دمج الصورة بني هذا هو املظهر األول لالبتكار، أما مظهره الثاين . متاما) الفضة(
 ةمتباعدين، بني السنا صاحب الطبيعة األثريية، واللُّجني صاحب الطبيعة املعدنية، ورغم جِد
هذه الصورة إال أا كانت عامال بارزا يف زعزعة البناء الفين للمقطع عن طريق افتتان عثمان 

ها وتقليبها من وجوه ا؛ فبدل أن يستكمل فكرة التحديات اليت تواجهه انتقل إىل تفصيل
جسد األرض، ومنتجع اجلذور، : عدة، وربطها مبجموعة من الصور اجلزئية الصغرية، وهي
وتكدس الصور ذا الشكل مل يكن . وجيوب الزهر، وأغشية الطلع واللوز واجلوز واحلبق

خادما للموضوع األساسي للمقطع إطالقا، بل أنه عمل على حموه وإخراجه من ذاكرة 
  . ارئ ومشاعرهالق

ومتابعة صورة فرعية ذه التفاصيل خيالف ما يتجه إليه الشعراء املعاصرون، حيث   
عمدوا إىل نوع من التركيز يف الصورة، وتقصري املسافة بني أجزائها، متخلني عن بعض "

، فاالقتصاد يف 2"األدوات البالغية اليت تفصل الصورة، وتساعد على اإلسهاب يف التعبري
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لنفقة اللُّغوية على الصور هو الذي من شأنه أن يكسب الشعر مجاال وإحياء وتأثريا، وليس ا
  . متطيط الصور وتوسيعها واستهالك تفاصيلها هو الذي حيقِّق ذلك

، فال نستوعب ضمور اإلحياء وقصورهوثاين مأخذ يسببه االفتتان بصورة لذاا هو 
ية ال تسمن وال تغين من جوع، من ذلك إقرار من القصيدة سوى معاين  بسيطة قريبة واه

عثمان أن بالده حني تتجلَّى له جتليا صوفيا، ويذكر أحواهلا املزرية تستعر عواطفه وتنطفئ 
  : وقد صور هذا املعىن األخري يف قوله. شعلة عقله بفلسفتها وحكمتها

  وينحسر الفيلسوف بعيدا
  ينحسر الشيخ احلكيم 

  ذو اللحية البيضاء 
  املرقَّعة .. بة الصوفيةواجل

  1املتهرئة.. والعمامة امللفوفة

لو اكتفى شاعرنا بالسطرين األولني لبقي للقارئ جماال يتخيل فيه صورة الشيخ 
احلكيم، ويشتق منها ما شاء من معاين سيطرة العاطفة الوطنية على العقل يف بعض احلاالت؛ 

ولكن . جل وطنه حبا له واعتزازا بالتضحية يف سبيلهفقد يدفع الفرد نفسه إىل التهلكة من أ
افتتان شاعرنا بصورة الشيخ احلكيم لذاا حال دون حتقُّق هذا املطلب اإلحيائي، مما جعله 
يسرف يف حتديدها، ومتابعة متعلقاا من حلية وجبة وعمامة، فلم يترك حيزا للتخيل إال 

يخ احلكيم وتقيدت بقيود وثيقة افترضها وسده، وبذلك ذهبت كل إحياءات صورة الش
  . الشاعر على املتقبل رمبا دون قصد منه

يستطرد بعض الشعراء يف أحد جانيب "وإذا كان يف دائرة الشعر اجلزائري املعاصر 
 ،2"جهم  البطولية واالجتماعية، أوحني يفرغون لتجارم العاطفيةذالصورة حني يصورون منا

ستطراد يف تصوير النماذج أمر حمبب يف كل السياقات الشعرية؛ فحني إن هذا ال يعين أن االف
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ميتلك املتلقي معارف مسبقة عن النموذج املراد تصويره يصبح االستطراد يف تصويره ضربا 
من التزيد وسدا ملنافذ اإلحياء والتأثري، مثلما هو الشأن يف منوذج الشيخ احلكيم، بينما قد 

مع النماذج نادرة الورود، فال بأس أن يأخذها املتلقي كما تصورها يكون ذلك مقبوال 
الشاعر، رغم أن ذلك ال يضمن اللَّذة الفنية، وإمنا يضمن فقط متعة معرفة الصورة اجلديدة 

  .للنموذج

رف مع سيولة جيف صوره املركبة حيث ين اخرش -أحيانا -عثمان ثُدحي هذا وقد
وهو املأخذ الثالث لالفتتان ، باالكتظاظ الصوريدثا ما يسمى حم شعورهذاكرته وتدفق ال 

بصورة جزئية، حيث تزاحم صورة معينة عند نفخها من قبل الشاعر أخواا شاغلة مساحة 
  . معتربة من حيز القصيدة

الشـاعر  "ولو تساءلنا عن كيفية نشوء هذا املأخذ من االفتتان لكانت اإلجابة بأن 
جزئية من جزئياـا بصـورة    رليصوفإذا به يلتفت فجأة، فيقف يكون يف إحدى الصور، 

لها فضال على جزئية ميف جم تستحقهأخرى، قد تستغرق منه أكثر مما كانت الصورة األوىل 
  . لنتناول شاهدا يثبت ذلكو ،1"من جزئياا

 بتدائيـة الجيل املدارس اعن  ، متحدثا)أطفالنا على الطريق(يقول شاعرنا يف قصيدة 
  :الربئ اخلايل من الغش والزور

   الصباحكلما تنفس و
  الرياح  نواعساستيقظت و
  مللم الغسق و

  ،ظالله
   الشفقق سقسو
  الشروق يف األفق  زوارقلوحت و
  بالدفء واأللق  القرىرشت الشمس و
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  بيت حامل  كلامرت يف و
  الربيق والعبق  جداول
  األطيار يف أوكارها  وغنت

  صفق الورق و
  مراوح النسيم يف ارتعاش هفهفت و

  وض الوجود يف العبري والرشاش وخ
  تدفقوا قوافال عطاش.. تدفقوا

  1يانع الرحيان والفراش من

فكرة بسيطة موجزة، وهـي   نقلهذا املقطع عبارة عن صورة مركبة دف إىل  إن
طر أس ةوكانت ثالث ،واملعرفة للعلمشني قدوم األطفال إىل مدارسهم مجاعات مجاعات متعطِّ

  : فلو قال الشاعر ،كفيله بذلك

  كلما تنفس الصباح و
  قوافال عطاش  تدفقوا

  يانع الرحيان والفراش  من

بسبب خـروج الشـاعر إىل    لمقطعل املركبة صورةالاألمر، إال أننا نالحظ اكتظاظ  لكفى
 سنـواع من اسـتيقاظ   ابتداًء سطرااستهلك لوحده اثنا عشر  حىت ،)الصباح( منظر تصوير
فيض الذاكرة وخمزون الالشعور مـن   لكذبعا يف العبري وانتشاره، مت عإىل غاية تضو الرياح

  . املناظر الطبيعية اجلميلة

د شعورنا بالنشوة جتاه ويبد ،اخلروج أن ينسينا املقصود األول اذ الشاعرقد كاد و
سـت التجربـة   ، وهي التجربة املعنية يف القصيدة وليصورة تدافع األطفال يف براءة ومحاس

ندرك أن االكتظاظ إذا كان يدفع امللـل   عليهو املقصودة موقف الشاعر من منظر الصباح،
ـ ي ه يف اآلن ذاتهإىل أحد الصور اجلزئية اجلميلة، فإن باالنعراجتابة والر ل املتلقـي عـن   لِّض
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ـ  حيذرعلى الشاعر اجلاد أن  اذوهل؛ الشعرية احلقيقية للقصيدة ككل التجربة اظ من االكتظ
  . تامةسليمة  ئليضمن بلوغ جتربته إىل القار الصوري

تذبذب اخليط أما املأخذ الرابع الذي ينجر عن االفتتان بصورة لذاا فيتمثل يف 
يف افتتان عثمان بصورة املدرس لذاا يف قوله  -مثال -أو النفسي للقصيدة، وجنده الشعوري

  ): فاقة(من قصيدة 

 ه يا ذا اخلصاصة واملسغب! آه .1
 وعام .. وعام.. مر عام .2
 وبددت عمرك  .3
 مثل هباء الطباشري  .4
 حني تنظف سبورة القسم  .5
 أو تترنح مثل املهرج  .6
7. يف حركات على املصطبه 
 فتوبخ هذا الكسولَ  .8
9.  ومتدح ذاك النجيب 

 1!!ترد على األجوبه .. وأنت. 10

ني منفصلني متاما؛ األول ميتد حني نتأمل املقطع بعني الشعور جند أنه ينقسم إىل قسم
من السطر األول إىل غاية السطر الرابع، وهو عبارة عن صورة جتسد فقر عثمان، هذا الفقر 
الذي يثري مشاعر الشفقة والعطف واملناصرة له، أما القسم الثاين فهو ميتد من السطر اخلامس 

نشعر إزاءها بالشفقة  إىل العاشر، وهو عبارة عن صورة حمسوسة لعثمان املدرس، فال
والعطف واملناصرة كما سبق، بل قد جند يف نفوسنا شيئا من اإلكبار واإلجالل ملن يتقن أداء 

  . مهمته التربوية والتعليمية ذا اإلخالص واحلماس

                                     
  .    76 -75:، صأجبديات: عثمان لوصيف 1



  

وبناء على كل ذلك ميكن القول إن افتتان عثمان بصورة املدرس لذاا أدى إىل 
، وهو الفاقة كما أدى إىل بترِ اخليط الشعوري هلا أو على اخلروج عن موضوع القصيدة

األقل تذبذبه بني الشفقة واإلجالل، وكيف ال حيدث ذلك، وشاعرنا أخذ ينقل الواقع 
مستعينا برصف جمموعة من  1اخلارجي للمدرس من خالل اعتـبار نفسه منوذجا عاما له؟،

ار جمموعة من األلفاظ تؤدي فيما بينها إىل تعين اختي"األلفاظ، واحلقيقة أن الصورة مل تعد 
نقل بعض الصفات من الواقع اخلارجي اليت متاثل إحدى اللحظات الشعورية يف نفس 

أضحت جتسيدا لرؤية الفنان الشاملة للعالقة بينه وبني العامل من خالل "بل إا ،2"...الفنان
اللذان افتقدنامها يف صورة املدرس ، ومها األمران 3"جزئيات صغرية ممتلئة بالفكر واحلياة معا

  . السابقة

بعد هذا يتخطى االفتتان بصورة لذاا املآخذ األربعة السابقة ليصل إىل مأخذ 
، الذي خيتلف عن الغموض؛ إذ األول ينفِّر القارئ، الوقوع يف شرك اإلامخامس مفاده 

رفض الشعر "ة، وعليه بينما الثاين يدعوه إىل إعمال الذهن وشحذ اخليال وإذكاء العاطف
اجلديد اإلدراك الشامل للشعر، واعتربه مقيدا للمتعة، وعـد الغموض أساس الرغبة يف 

إفادا مما "؛ ولذلك جنحت العديد من الصور يف الشعر اجلزائري املعاصر احلر، رغم 4"املعرفة
الشعر األوريب  امتداد للصورة يف - يف الواقع -وصلت إليه احلركة الشعرية العربية، وهي

، فقد جند يف الصورة الناجحة غموضا وتعقيدا، ولكن من 5"املعاصر، يف غموضها وتعقيدها
  . احملال أن جند فيها إاما، إذ األخري رديف الصور الفاشلة وال ريب

، وهو يبحث عن جوهر اإلنسان الشاعر )جمنون طولقة(يقول عثمان يف قصيدة 
  : املخبأ بني جواحنه
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  فمن تكون؟ : لته عن حاله قلتسأ
  أنا ابن العاصفات السود واجلنون : قال

  مث تالشى واضمحل 

  مثل الندى يسقط فوق األرض 
  حمتضنا أزهارها الندية

  مدغدغا أسرارها اخلفية
  يبعث فيها النبض 

  1والنشوة القاتلة الشهية

اإلنسان الناطق يف عندما نتأمل األسطر الثالثة األوىل، ونتمعن يف تساؤل الشاعر عن 
ما هو إال هذا اإلنسان اخلفي  -يف هذا السياق -داخله ندرك مدى إميانه باإلهلام؛ ألن اإلهلام

عملية اإلبداع أشد اتساعا من أن "الذي يبحث عنه شاعرنا حني يبدع، واحلقيقة أن 
ة التشبيهية وعندما نالحظ بقية األسطر يظهر لنا اكتمال الصور .2"يفسرها القول باإلهلام

باعتباره مشبها به، ) الندى(بصفته مشبها، و) ابن العاصفات واجلنون(اليت تتركب من 
، إال أن شاعرنا مل يكتف بذكر املشبه به )تالشى واضمحل(، ووجه الشبه )مثل(واألداة 

السقوط، : الندى وإمنا اعجِب وافْـتنت به فخصه بصورة متحركة جتسد أربع حركات هي
تضان والدغدغة، والبعث، ويبدو أن بينها شيئا من التآلف الداخلي حبيث ظهرت واالح

أحالم اليقظة نفسها، وهي أكثر متاسكا من أحالم النوم، "الصورة اجلزئية للندى وكأا 
، إال أن شحن 3"تتقدم يف وثبات تكون بعضها مشحونة بالصور وبعضها مشحونة باأللفاظ

وتراكمها جعلها مبهمة ال توصلنا إىل مقصد الشاعر ومبتغاه؛ املقطع السابق بصور الندى 
أسرارها : ألن الندى أصال صور بأمور مستترة أبعد ما تكون عن اإلدراك احلسي، مثل
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اخلفية، والنبض، والنشوة القاتلة الشهية، وهذا ما يتعارض مع الوظيفة األساسية املنوطة 
  . بالصورة وهي جتِْسيد غري اسد

ما وردت مآخذ االفتتان اخلمسة يف النصوص الشعرية السالفة منفردة، فإا وك
لتوقعه يف مأزق عظيم؛ حماولة شده إىل أسفل مقيدة بذلك  جتتمع يف نص واحدأحيانا 

صوره عن االنطالق يف األجواء الفنية الرحبة، وميكن جتْليه ذلك من خالل شعر عثمان يف 
ب األغصان الدقيقة الطويلة، واألوراق البسيطة املترادفة، ونقصد نبات ااري املائية صاح

  : اليت يقول فيها) الصفصافة(بالضبط قصيدة 

  تنبتني  .1
 من رحمِ هذه األرض  .2
 وتصاعدين  .3
 حنو اآلفاق الرحبة  .4
 ساطعةً .5
 شفَّافةً  .6
 ..كأنما أنت من بلُّور .7
 أيتها الصفصافة  .8
 املتوهجة عشقا  .9

  املزهرة نورا  .10
 املتقطرة شهدا  .11
 حدثيين  .12
 عن الطيور اليت تأوي  .13
 إىل ظاللك الوردية  .14
 كلَّ مساء  .15
 لتنام على حفيف أوراقك  .16
  وعند الصباح  .17



  

  تغمس مناقريها الظمأى  .18
  يف براعمك النورانية  .19
  .. مث تطري .20
  حدثيين  .21
  عن الساقية الرقراقة  .22
23.  ملاذا ال تكُف  
  عن دغدغة قدميك الناعمتني  .24
  ليل طوالَ ال .25
 1وطوال النهار .26

تصور األسطر يف عمومها إحساس الشاعر املتميز بشجرة الصفصاف، حىت أصبحت 
يف نظره كائنا معطاًء يقدم له اجلمال، والعشق، والنور، والشهد، وهو املؤنس الذي حيدثه 

  . عن الطيور والسواقي

صورة الصفصافة  وميكننا أن منيز يف هذا النص بني ثالث صور أساسية، األوىل
، أما الصورة الثانية فهي للطيور، 11: إىل غاية 1: لوحدها، وتشمل األسطر املمتدة من

، بينما الثالثة تصور الساقية، وتشمل األسطر 20: إىل غاية 12: وتشمل األسطر املمتدة من
  . 26: إىل غاية 21: املمتدة من

ذا خيصص الشاعر تسعة وإذا كان موضوع القصيدة يدور حول الصفصافة، فلما
أسطر لصورة الطيور، وستة أسطر لصورة الساقية؟، إن تعاطفه مع الطيور والساقية وجدانيا 

وقد نتج عن هذا . من جهة، وافتتانه مبنظرمها من جهة أخرى هو الذي دفعه إىل ذلك
الشاعر  االفتتان بصوريت الطيور والساقية تكدس الصور اجلزئية بشكل عشوائي، فلو اكتفى

  : بإحدى عشر سطرا األوىل، مث قال
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  حدثيين 
  عن طيورك 

  حدثيين 
  عن الساقية الرقراقة 

لفهمنا أن جتربته الشعرية تتعلق بالصفصافة ال بالطيور والساقية، ومل يكن هناك داعٍ إىل 
وصول األسطر إىل ست وعشرين، بل تكفي مخسة عشر فقط لفهم جتربته وتذوقها، من هنا 

اكم الصور وتكدسها يف القصيدة بدون نظام، يعد عيبا من أخطر العيوب اليت تر"كان 
  . جيب تفاديه قدر اإلمكان 1"تعتري الصورة الشعرية يف القصيدة احلديثة

مث إن افتتان عثمان بصورة الطيور جره إىل حتديد عالقتها بالصفصافة فهي مأواها 
، كما جره افتتانه بصورة )19 - 17: األسطر( ، ومصدر غذائها)16 - 13: األسطر(الليلي 

إذ تعد الساقية منبتها الذي تصعد منه  - أيضا -الساقية إىل حتديد عالقتها بالصفصافة
وذا التحديد يكون الشاعر قد حرمنا من إحياء الصورتني، أي أن ). 26 -24: األسطر(

، والشيء إذا فقد وظيفته يصبح ال معىن االفتتان حييد بالصورة عن وظيفتها التعبريية اإلحيائية
  . لوجوده أصال

وعودة إىل األسـطر السابقة ملتابعة اخليط الشعوري فيها تنبؤنا أنه بدأ متصـاعدا، 
  . مث انعرج مع صورة الطيور، وانكسر مع صورة الصفصافة، فكيف حدث ذلك؟

ترينا بعض ) 7-5(تلفت انتباهنا إىل الصفصافة، واألسطر ) 4 -1(إن األسطر 
وبعد . ترشدنا إىل سخائها حيث تقدم العشق، فالنور، فالشهد) 11 -8(مجاهلا، واألسطر 

ا ذمن السطر الثاين عشر لتلْقَف ه هذا االنبهار املتصاعد بالصفصافة تأيت صورة الطيور ابتداء
والعشرين لتقفز  ذاا، مث تأيت صورة الساقية ابتداء من السطر الواحداالنبهار وتنعرج به إىل 

  .بنا إىل اإلعجاب بوظيفة الدغدغة اليت تقوم ا
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القصيدة وترابط خيل بوحدة "لذلك المناص من االعتراف بأن االفتتان بصورة فرعية 
، وهذا املأخذ من أخطر املآخذ اليت ددها يف 1"عناصرها ومنو اخلط الشعوري النفسي فيها

  . صميمها الفين

الطيور، (على الصورتني السابقتني ) الصفصافة(ن يف قصيدة ومل يقتصر افتتان عثما
  : ، بل تعدى إىل االفتتان بصورة الغمام بعدمها مباشرة حني قال)والساقية

  مث حدثيين 
  عن الغمام املهاجر 

  ملاذا يتوقَّف 
  فوق أغصانك الزاهية األلوان 

  مث ينهمر لؤلؤا 
 2وخرزا ملونا

والساقية سببتا تعثُّرا يف استيعابنا لتجربة الشاعر مع  وإذا عرفنا أن صوريت الطيور
الصفصافة، فإن إضافة صورة الغمام هلما كفيلة عند تعاقبها مجيعا بتشكيل جدار أصم ينسينا 
جتربة الصفصافة ائيا، فال نفهم مغزى القصيدة هل هو جتربةٌ مع الصفصافة، أم رؤية 

ومن مثة تتسم القصيدة باإلام املنبوذ الذي ... قي؟للطيور، أم إحياء للبعد النفسي للسوا
كثريا ما منع القارئ العريب املعاصر من التجاوب مع القصيدة احلديثة، والقول بكتابة الشاعر 

  . لنفسه ال للقراء حجة واهية، فما من كتابة إال وتقصد عددا من القراء قلَّ أو كثُر

عثمان عندما وقع يف االفتتان بصورة فرعية  ول إنوبعبارة جمملة وخمتصرة ميكننا الق
اجنرف إىل مخسة مآخذ ترِد غالبا منفردة، ويف  -على صغر نطاق ذلك يف شعره - لذاا

 :، وثانيهاتكدس الصور اجلزئية :أحيان قليلة تزيد سلبيتها فترد جمتمعة يف نص واحد؛ وأوهلا
، تذبذب اخليط الشعوري :بعها، ورااالكتظاظ الصوري :، وثالثهاضمور اإلحياء
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ولتحاشيها ما عليه إال احلذر من االستسالم للتجزئة املسرفة، . اإلام املنبوذ :وخامسها
  . والتفريع املفْرط للصور، ويف الوقت ذاته عليه أن يتمسك بالرؤية الشعرية الواسعة الشاملة

  

  

  :اخلضوع لقوانني الترابط - 4

ي ذاكرة ختتزن عددا كبريا من الصور الذهنية، ميكنه إن للشاعر كما لإلنسان العاد
قوانني " استرجاعها عند احلاجة، إال أن ذلك ال يتم جزافا، بل يسري وفق قواعد تسمى

، 1"االقتران الزماين أو املكاين أو السبيبو) 3(التضاد و )2(التشابه  )1: (وهيالترابط 
ورة كتاب؛ ألنه شبيه به، وإذا ذُقْنا عسال فإذا شاهدنا كراسا ميكننا أن نسترجع معه ص

رضي اهللا  -ميكننا أن نسترجع صورة احلنظل؛ ألنه ضد له، وإذا ذكرنا عمر بن اخلطاب
ألما مقترِنان يف زمن اخلالفة، وإذا  -رضي اهللا عنه -ميكننا تذكُّر أيب بكر الصديق -عنه

  . نزوله ذكرنا الغيم ميكننا تذكُّر املطر؛ ألن الغيم سبب يف

وإذا تأملنا تلك القوانني وجدناها أبعد ما تكون عن األحاسيس والعواطف، فإذا كنا 
نتعاطف مع الكتاب، وجنعل له قيمة خاصة يف نفوسنا فال يعين ذلك أن للكراس املكانة 
نفسها، وإذا كنا نلذُّ بالعسل فال يعين ذلك أننا نرغب يف احلنظل أيضا، وإذا كنا نستشعر 

فال يعين ذلك أن املوقف نفسـه نتخذه من أيب  -رضي اهللا عنه -مر بن اخلطابشدة ع
  . رغم اقتراما زمنيا يف عهد اخلالفة الراشدة - رضي اهللا عنه -بكر

وحبكم أن الذاكرة من املنابع اليت تستقي منها الصورة وجودها، فإن هذه األخرية 
بط، مثل خضوع صورة الرياض الطبيعية أحيانا ختضع هلا، وبالتايل تنصاع لقوانني الترا

  : لقانون التشابه يف قول عثمان
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1. ـرها       ياقـوتة مكسكأمنا تـــرا 
 وطَلُّها  آللــئ        براقـة  مـذرذره .2

      .................  
  ومن هنـا فراشة        عربيدة  مستـهتره .3
  1كأا  يف حسنها         عروسـة  حمبـره .4

راءة األبيات يظهر جليا أن كل واحد منها يشكِّل صورة جزئية، طرفاها يف بعد ق
تراب اجلُنينة، والياقوتة املكسرة، والعالقة بينهما حسية حمضة تتمثل يف تناثر : البيت األول

الطلُّ، والآللئ، واجلامع بينهما بصري : جزيئات المعة، أما صورة البيت الثاين فطرفاها مها
، وبالنسبة لصورة البيت الثالث جند طرفـني خمتلفني )مذرذرة(الربيق، والتشتت  يتمثل يف

الفراشة، والعربيد املستهتر، والرابط بينها احلركة العشوائية، وخبصوص صورة : نوعا ما،مها
الفراشة، أما طرفها الثاين : البيت الرابع جند طرفها األول مشتركا مع الصورة اليت قبلها، وهو

العروس احملبرة املزينة، ووجه الشبه بينهما مذكور وهو احلسن، وإن شئنا حتديدا األلوان  فهو
  . الزاهية

ومن التحليل السابق ندرك أن ورود طريف كل صورة جزئية من الصور األربعة 
السابقة كان طبقا ألحد قوانني الترابط أال وهو التشابه، وبالضبط التشابه احلسي احملض، 

تناثر جزيئات المعة، والربيق والتشتت، واحلركة العشوائية، : عالقات األربعةحيث إن ال
واأللوان الزاهية ميكننا إدراكها حباسة البصر، إذن ال دخل لعواطف الشاعر وأحاسيسه يف 
مد جسورها، و من مثَّة بقيت احلالة النفسية له جمهولة، ولن تنكشف مهما تابعنا إحياءات 

، وكيف تنكشف، وهو مل يترك عناصرها ختتمر يف نفسه؟؛ إذ أخرجها الصور األربعة
كالعالم الذي يرصد العالقات احلسية احلقيقية بني األشياء اخلارجية دون تبديل أو تغيري، 
وكان األوىل أال يتخذ شاعرنا يف عرض صوره موقف العالم، بل األجدى أن يتخذ موقف 

الفن وإن كان مصدره الواقع، إال أنه يتجاوز "مفادها أن الفنان، الذي يراعي حقيقة عامة 
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فينتظم الشوق إىل االكتمال، واحللم ... هذا الواقع إىل إكمال ما يشوبه من نقص املاثل يف 
  . 1"مبا مل يقع، واستشراف مستقبل آت

ويف صورة أخرى يعرب عثمان عن شدة إحساسه باألشياء الرقيقة اللطيفة حىت أا 
  : املاء، والورد، والزغب، واحلرير يف قوله: دانه إىل غاية التعذيب، مثلتؤثر يف وج

  يد الشاعر ال حيرقها اللهب  .1
 !حيرقها املاء .2
 يد الشاعر ال جيرحها الشوك  .3
 !جيرحها الورد .4
 وال تؤملها السنادين املدخنة  .5
 واألزاميل القادمة  .6
 2!واحلرير.. يؤملها الزغب .7

تكون من ثالث صور، األوىل متسح البيتني األول عند استكشاف املقطع جند أنه ي
والثاين، وهي تعرب عن تلك الشفافية الروحانية لعثمان، واليت جعلت من املاء هذا السائل 
العذب اللَّطيف مصدرا للعذاب، أما الصورة الثانية فهي تشمل السطرين الثالث والرابع، 

، وتأيت الصورة الثالثة )املاء(موضع ) لوردا(وتكرس املضمون السابق نفسه وتقويه باستعمال 
لتشمل بقية األسطر، أي اخلامس والسادس والسابع، وهي تعمل على تعميق املعىن السالف 

  ). املاء(، و)الورد(موضع ) احلرير(، و)الزغب(باستعمال 

هذا وال خيفى علينا أن الصورة األوىل كافية للتعبري عن حدة التفاعل الوجداين 
مع األشياء الرقيقة اللطيفة، فهو ال يتأثر باللهب، بل يتأثر بضده وهو املاء، وإذا   للشاعر
يف الصورتني الثانية، ) األزاميل(، و)السنادين(، و)الشوك(بإحياءاته أغنانا عن ) اللهب(أخذنا 
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شاعر ، وكأن ال)احلرير(، و)الزغب(، و)الورد(والثالثة، وإذا اعتمدنا إحياءات املاء أغنتنا عن 
بعد تشكيل الصورة األوىل وقف ليجمع متضادات ال تزيد عن سابقتها شيئا ومل يكن هلا 
داع نفسي على اإلطالق، إن هي إال حمض تذكُّر؛ فالتضاد بني املاء واللهب استدعى يف 

  . ذاكرة الشاعر التضاد بني الشوك، والورد، وبني السنادين والزغب، وبني األزاميل واحلرير

أن النقد احلديث يهتم بالصورة من املنظور النفسي، وبالتايل يرفض سيطرة واحلقيقة 
ألن طبيعة الصورة، وفق هذا املنظور تأيت عن طريق تنمية "التذكُّر ارد عليها دون اخليال؛ 

وهنا . اخليال بالذاكرة النفسية إثر رجوع الصور وفق مستجدات طبيعة احلاالت النفسية
يف نظر النقد احلديث تعبريا عن اخليال يف اعتماده على التجارب  تكون الصورة الشعرية

فإذا كانت جتربة عثمان الذاتية تستدعي التضاد بني اللهب واملاء، فإن الذاكرة هي . 1"الذاتية
اليت استدعت باقي املتضادات اليت ميكن االستغناء عنها؛ فلو حذفنا أسطر املقطع السابق 

  .نهض السطران األوالن بتبليغ التجربة الذاتية لشاعرناابتداًء من السطر الثالث لَ

ويف سياق آخر يصور عثمان إقدام ااهدين اجلزائريني يف إحدى معارك حرب 
التحرير على القتال والرتال، وكلهم عزم على تغيري وجه الوطن من سواد االستعمار إىل 

  : بياض االستقالل قائال على ألسنتهم

  و من فوقنـا       حتوم الرعود و يهمي املطر  وسرنا نغين
.......................  

  2وخضنا الدياجري عرب الفال      نضيء النجوم ودي القمر

قد يطرب الناقد ملا يسري يف البيتني من روح ثائرة، ويعجب مبا يدب يف كياما من 
الناقد التأثري "أثُّريا ال موضوعيا؛ ألن إصرار وإرادة جبارة، إال أن هذا األمر يبقى موقفا ت

ومن مثَّ فإنه ميثل املرحلة األوىل "فالبد من جتاوزه،  ،3"وقي، يرعى إحساسه اخلاصذناقد 
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الذي البد أن ميلك احلاسة املميزة لكنه ميلك األصول النظرية . عند الناقد املوضوعي
حاولنا اختاذ موقف موضوعي من صوريت  ولو. 1"والقواعد اليت حياول أن يعلِّل ا مدركاته

البيتني السابقني بتأمل عجزيهما لذهب ذلك الطَّرب  واإلعجاب أدراج الرياح، وخلمدت 
  . كيف ذلك؟. تلك العاطفة؛ إذ أن منطق العقل والتذكر كسر حيوية الصورتني

يطلبها  اليت مل) ويهمي املطر(ذلك أن صورة البيت األول أقْحم عليها الشاعر عبارة 
الشعور، وإمنا الدافع إىل إجيادها أمران شكليان ال أكثر، أوهلا اإليقاع اخلارجي؛ ألن 

، أما األمر الثاين )مطر(القصيدة اليت اقتطف منها البيتان رائية يتناسب رويها مع اية كلمة 
ون فيه فهو االقتران الزماين يف الذاكرة بني حدوث الرعد ونزول املطر، فالوقت الذي تك

كما أن صورة البيت الثاين تعاين من العلَّة املرضية . الرعود يكون فيه املطر والعكس قد يصح
مل يكن لوجودها مسوغ نفسي، بل زج ا الشاعر ) دي القمر(نفسها، حيث إن عبارة 

 بني النجوم والقمر، -أيضا -ترقيعا للصورة من حيث اإليقاع، ومن حيث االقتران الزماين
فهما يتواجدان معا يف فترة الليل، وعليه ميكن القول إن الشاعر استخدم بذكاء خياله، ولكنه 
مل يوثِّق صلته باحلس والشعور، وإن احلس إذا اندمج مع التخيل شكَّال معا املنبع األول 

أن حنس ما حولنا ونقرن بني إحساس  وإحساس حىت نستخرج منها مجيعا "لإلبداع، وهو 
. أو حىت يف عوامل الثقافة األخرى ،2..."رة كاملة يف عامل العلم أو يف عامل الفنصو

فاملطلوب يف الصورة هو الربط بني األشياء عن طريق اإلحساس والشعور ا، وليس عن 
  . طريق التذكر

وكما خضعت صورة ااهدين السابقة عند اعتالهلا لقانون الترابط الزماين، فإن من 
ا ما خضعت عند اعتالهلا أيضا ملا هو شبيه بذلك أي الترابط املكاين، كما يف صور شاعرن

  : قوله وهو يتابع إحدى احلدائق الغناء كما ختيلها

نضـريه منـوره        نينة  خمضوضرهج  
  مرشوشة مفروشة        ظليـلة معطـره
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  حتفُّها  مخــائل        ذيوهلا  جمـرجره
  أفياؤها منتشـره   أشجـارها فينانة     

  أعشاـا طـرية        نديـة  مـزرره
  غدراا  رقراقـة        صفاقة منفجـره
  1أزهارها  زكيـة         منثورة  مبعثـره

اجلنينة، اخلمائل، : تدور صورة هذا املقطع حول ستة عناصر طبيعية هي على الترتيب
  .األشجار، األعشاب، الغدران، واألزهار

هذه العناصر يف الواقع اخلارجي احملسوس، وحىت يف املعجم هو نفسه يف  إن مدلول
وهي مفردات  -مثال -سياق األبيات؛ فالصورة الذهنية املصاحبة لألعشاب، أو األزهار

معزولة هي ذاا يف سياق القصيدة، أي أن الشاعر يقدم لنا املألوف والعادي كما هو، 
كل ذلك  - أيضا -وف بصورة جديدة هلا دالالت جديدةدم لنا املأليق"وكان األجدى أن 

؛ ألن املفترض فيه أن يكون أرحب منا 2"يتم بعد أن خيلع األديب عليها من ذاته معىن جديدا
  .وأكثر تأثُّرا باألشياء، خياال

كما أن تلك العناصر خضعت يف ورودها ألحد قوانني الترابط، وهو االقتران 
ائل، واألشجار، واألعشاب، والغدران، واألزهار تتواجد يف مكان املكاين، إذ اجلُنينة، واخلم

واحد يضمها مجيعا هو الغابة، وهلذا يتبين أن اختيار الشاعر لعناصر الصورة مل يكن وفق 
أحاسيسه، بل كان وفق ما تمليه الذاكرة، مما أفقدها التفاعل فيما بينها، وبدت جزئيات 

  .وسية ال حترك  فكرا وال تثري إحساسامنفصلة حمتفظة مبعانيها القام

ويف صور غزلية طريفة يعبر عثمان عن جتربة عاطفية لصديقه الشاعر سعدي يوسف 
  :حدثت له بإحدى شوارع وهران قائال

  رمبا رشقته فتاة بأحلاظها
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فها األحوررمبا هاجه طر  
  رمبا بات يؤنسه طيفها

  1شعرها األشقر.. ويرف على قلبه

، يف السطر األول من املقطع قوية موحية )بأحلاظها... رشقته(ورة االستعارية إن الص
بفيض من املشاعر الرقيقة حنو املرأة؛ ملا يكتنفها من غموض ساحر ومجيل، إذ أننا ال نعلم 

فاملرأة قصيدة، مجاهلا يف كوا شيئا يعاىن "السر اجلوهري للمرأة، وال كيفية تأثريها، 
  .2"مجاهلا يتضاءل ورمبا يزول كما تعاىن التجربة، فإذا عرِفَت فإنَّبغموض يف النفس، 

وهذا األخري هو لألسف ما حدث يف باقي األسطر، حيث أخذ الشاعر يوضح علَّة 
التأثُّر باألنثى، فمرة يرجِعه إىل حورِ الطَّرف، ومرة أخرى يسنِده إىل الطَّيف، ومرة ثالثة 

شقر سببا مباشرا حلدوثه، وإن هذا األمر ال يصدر عن الـملَكَة الشاعرة جيعل الشعر األ
إطالقا، بل هو من صنيع الذاكرة وما يكتنفها من تعقُّل ومنطق وحبث عن األسباب 

يف السطر األول ) بأحلاظها... رشقته(والدوافع، حيث إنَّ الرابط بني الصورة االستعارية 
القتران السبيب، إذ أن رشق اللَّحظ قد سبب اهليجان بالطرف وصور بقية األسطر إن هو إال ا

مل  - مجلة - فتلك الصور. واالستئناس بالطيف، والشغف بالشعر، وقد يسبب أكثر من هذا
  .يولِّدها إحساس مرهف، وإمنا ولَّدا ذاكرة قوية ال أكثر

ل يف القصيدة كما رأينا وبناًء على ما تسببه ثغرة اخلضوع لقوانني الترابط من اعتال
خطورة اخلضوع يف إيراد عناصر صوره يف النماذج السالفة وجب أن يتنبه الشاعر إىل 

من هذا احلكم أي قانون من قوانني التذكُّر  ، وال نستثينلقوانني الترابط القائمة يف الذَّاكرة
من الفن أن نبتكر  نتذكَّر، بل سواء أكان تشاا، أو تضادا، أو اقترانا، فليس من الفن أن

، وذا صورا، بِتفْتيت الواقع إىل جزئياته، مث إعادة تركيبها بناء على ما تثريه يف الوجدان
  .يكون الشاعر أكثر صدقا مع نفسه، وأكثر إخالصا لتجربته، وأكثر تأثريا يف املتقبلني
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  :تراكم الرموز - 5

صور عثمان تنهض على جمموعة من الرموز األدبية عرفنا فيما سبق أن كثريا من 
املختارة؛ ولذلك فإنَّ جناح هذه الصور الرمزية يتوقف على جناح رموزها بالدرجة األوىل، 

  .الشعري 1"على الرغم من تعاوما يف األداء"فإذا تعثَّر الرمز تعثَّرت الصورة ال حمالة 

ستخدام الشاعر للرموز الشك أا وعليه ميكن القول إن املآخذ اليت تلحق طريقة ا
تؤثِّر يف أسلوب تصويره، وبالفعل فقد الحظنا من خالل متابعة الصور الرمزية عند عثمان 

يسيء إىل النص، قبل أن يسيء إىل "أنه تعامل مع بعض رموزه باملستوى التراكمي الذي 
  .2"دامها عن األخرىوال ميكن أن تنفصل إح. ذا تتأتى من شعرية ذاكأن شعرية ه ذإ. الرمز

تغطية هذا وإن لتراكم الرموز داخل النص العديد من اإلفرازات السلبية، أوهلا 
  . ، وطمسها عن املتلقياحلشد من الرموز على ذات الشاعر

  : يقول عثمان مقدسا وطنه اجلزائري ورافعا شأنه

  !أواه.. آه
يا لعنيت األزليه!  
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امرأة أنت واحدة ! آه  
  عاليك والدمن املقفرات منذ عهد الص

ومن زمن اخليل والليل واجلاهليه  
  ليلى .. عبلة أنت

  سعاد 
  بثيتة 
  أمساء 
  هند 

ورابعةُ العدويه  
  خولة 
  دعد 

  ميسون 
  والدة القصر والشعر 

1أو شهرزاد الليايل السنيه  

 إن هذه الصورة الرمزية املركبة اعتمدت يف بنائها على جمموعة من الرموز التارخيية
اليت يعد كل واحد منها معادال موضوعيا للوطن، لكن ورودها يف السياق الشعري كان 

عبلة، ليلى، سعاد، بثينة، أمساء، هند، (بشكل تراكمي حيث رصت على بعضها البعض 
وقد شغلت إحدى عشر سطرا من القصيدة ). رابعة، خولة، دعد، ميسون، والدة، شهرزاد

الشاعر املُحبة لوطنها، حيث مل نلمسها وهي كذلك إال يف دون أن نتبني منها ذات 
  .السطرين األوليني فقط، مث اختفت يف باقي األسطر

وإنه ليس من الفن يف شيء أن يكتب الشاعر إحدى عشر سطرا ال نلمس فيها ذاته 
كأنَّ إطالقا؛ ولذلك ميكننا القول إن هذه الرموز أصبحت تشكِّل نصا تارخييا ال نصا أدبيا، و

الشاعر كتبه وهو ال يعرب عن ذاته وإمنا يتذكر تارخيا أدبيا للعرب يف املشرق واملغرب، وإن 
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هذا االسترجاع والتذكُّر أبعد ما يكون عن إبداع خواطر شعرية ورمسها يف صور تثري 
املهم يف الفن إمنا هو وجدان الفنان وعواطفه وموقفه النفسي مما حييط به من "املتلقي؛ ألن 

، فيجب أن نلمس هذا الوجدان يف جسم القصيدة كله ال يف مواطن طفيفة 1"ناظر وحقائقم
وجيب أن تظهر العواطف من خالل الصور اليت البد أن يتقن الفنان تشكيلها وحيسن منه، 

  .التعامل معها ويقدر أبعاد الرموز فيها

، لكن هذا التراكم هذا وقد تظهر عواطف شاعرنا أحيانا يف صور تتراكم فيها الرموز   
فتور تلك ما ترك  املأخذ األول وهو تغطية ذات الفنان إال ليخلق مأخذا ثانيا يتمثل يف 

  :، وأكثر ما يكون ذلك حني يقف موقف املتذكِّر كما يف قولهالنوى الرمزية

  تذكرت جندا، بثينة، لبىن 
  سعاد وعفراء

  لكن سحرك أقوى.. رابعة العدوية والسهروردي
  بابل، شرياز، أندلساتذكرت 

  2لكن سحرك أقوى.. مصر والشام

املكررة يف املقطع سحر مدينة وهـران، الـيت   ) سحرك أقوى(يقصد الشاعر بعبارة 
عشقها حىت الثُّمالة، وإننا لَنلْمس هذه الذات احملبة ملسا بينا يف السطرين الثالث واخلـامس  

  .ة متزامحةرغم ما حييط ا من رموز متنوعة وحمشور

لقد حشر الشاعر يف هذا السياق جمموعة من الرموز التارخيية، واجلغرافية، وقد متثلت 
بثينة، لبىن، سعاد، عفـراء، رابعـة،   : الرموز التارخيية يف شخصيات شهرية هي على التوايل

نة جنْد، بابل، املدي: والسهروردي، ومتثلت الرموز اجلغرافية يف بلدان عريقة هي على الترتيب
وهذا التنوع يف النوى الرمزية باعتباره مبدأً فنيـا  . اإليرانية شرياز، األندلس، مصر، والشام
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شيء مجيل، لكن تراكمها يف مخسة أسطر ذا الشكل بعيد عن اجلمال؛ ألن هذا التـراكم  
يـة  جعلها تبدو باهتة فاترة وكأا كلمات عادية باردة، ال حتمل قسطًا من الـذاكرة الثقاف 

لألمم والشعوب، واحلقيقة أن الشاعر والفنان عامة مطالب بإثراء خلفيات الرمـوز الـيت    
 . يستعملها ال بِبثِّ الوهن والفتور فيها

حتول الصور املبنية عليها من الوظيفة ومن اإلفرازات السلبية لتراكم الرموز أا 
اليت هي آخر ما يلتفت إليه الناقد؛  ميةاجلمالية االستكشافية املطلوبة منها إىل الوظيفة التعلي

  .1"معرفة غري املعروف ال املزيد من معرفة املعروف... املهم فيها"ألن الصورة الناجحة 

  :يقول عثمان على لسان فئة الفقراء، وهو واحد من أفرادها

  !أبوذر بنا يطـوي الفيايف        ونبقى للرحيل ولليـالـي
  ويضرم يف العبيد لظى الرتال      وعنترة خيـوض بنا املنايا   

  2وعروة يوقظ  الفقراء فينا        ويشحذ للصعاليك  العوايل

إن الناظر يف هذه األبيات الثالث جيد أن كل واحد منها عبارة عن صورة مستقلة 
عنترة : أبو ذر الغفاري، ويف الثانية: عن األخرى تقوم على رمز تارخيي، هو يف األوىل

لكننا نتساءل هل الرموز الثالث بتزامحها يف هذا . عروة بن الورد: الثالثة العبسي، ويف
السياق تعني املتلقي على تذوق جتربة الشاعر؟، اجلواب كال؛ ألا ال تعدو أن تذكِّرنا بثالثة 
معلومات تارخيية، فأبو ذر صحايب عرِف بتقواه وتقشفه، وعنترة شاعر وفارس جاهلي 

يف القتال، وعروة شاعر جاهلي من الصعاليك، وال نستكشف هلا أي أبعاد  اشتهر ببطولته
  . جديدة يف هذا النص

وذا ندرك أن الرموز  الثالث بتراكمها حتولت صورها من الوظيفة اجلمالية 
الشاعر على ... وهي وظيفة تقترن حبرص"االستكشافية املنوطة ا إىل الوظيفة التعليمية 
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، بعد 1"جلمود الصور وثبات معانيها... ويف هذا احلرص سبب. اعه بقضاياهتعليم قارئه وإقن
أن تتحول بؤرها الرمزية إىل ما يشبه اإلشارات اللغوية العادية، تحيل إىل معانيها املعروفة 

  .معجميا

لتراكم الرموز أا إذا ابتعدت عن الوظيفة التعليمية،  - أيضا -ومن اإلفرازات السلبية
ال تعدو أن ختطو فيها ولُوج إىل ساحة الوظيفة اجلمالية االستكشافية، فإا وحاولت ال

ولعلَّ هذه اهلنة أقل حدة من سابقتها، أي . خطوات بسيطة عن طريق اإلحياء مبعىن واحد
االنتقال إىل الوظيفة التعليمية، ففرق بني صور رمزية تطرح ما هو معروف، وصور رمزية هلا 

  : دود كما يف قول عثمان معبرا عن حاله بني احلُلْمِ والواقعإحياء إال أنه حم

  وغمامة بيضاء حتملنا        حيث الندى والظل والترف
 2لكنما  األمواج عابثة         ال تنثين والشمس تنكسف

:  إن هذين البيتني عبارة عن صورة رمزية  ازدمحت فيها مخسة رموز طبيعية هي
، األمواج، والشمس، ولكلٍّ منها إحياء حمدود ال يتجاوزه، فالغمامة الغمامة، الندى، الظل

رمز لألمل والتفاؤل الذي حيدو الشاعر، والندى والظل رمزان للمستقبل الزاهر الذي حيلم 
به، واألمواج رمز لعقبات الواقع اليت حتول دون حتقيق احلُلْم، والشمس رمز للفئة القليلة اليت 

وتتضافر هذه اإلحياءات احملدودة لتعطي معىن عاما للصورة . ه وتوثُّبهتشارك الشاعر حلْم
  .الرمزية هو ذلك الصراع الدائر بني ذات الشاعر احلالمة وواقعه املرير

وإننا ال تدي إىل أكثر من املضامني الرمزية اليت ذكرناها قبل قليل مهما أعدنا قراءة 
ن السياق الذي ضغط فيه الشاعر رموزه ال يسمح بأكثر البيتني، ومهما متحلنا إحياءاما؛ أل

ولو أن عثمان أفْرد لكل رمز طبيعي جمموعة من . من هذا التأويل وإال لقولناها ما مل تقله
الصور لَجعل رموزه تتنفس وتتحرك، وتأخذ حريتها يف التعبري عن كينونتها وعلَّة وجودها 
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فنية جديدة لصوره ، تعجز اللغة عن التعبري عنها    يف السياق الشعري، وألضافت بذلك أبعادا
  .بغري هذه الطريقة التصويرية

فَوضوِية إحاالا، ومن املؤسف أن جند يف تراكم الرموز سلبية أخرى تتمثل يف 
، وأحيانا تناقضها، فال يصل القارئ إىل شيء ذي بال من ورائها، وتنازع قيمها املعرفية
تتوقف عالقة القرب من "لصور الرمزية وال يتفاعل معها، ولذلك وبالتايل جيايف هذه ا

الصورة الرمزية أو البعد عنها لدى القارئ على درجة من درجات التوافق بني القيمة املعرفية 
فكلما . 1"للرمز واإلحياءات االنفعالية واجلمالية عامة والرصيد الثقايف الذي حيمله هذا املتلقي

لرموز منسجمة ومنسقة يف ذهن القارئ كلما كانت الصور الرمزية كانت القيم املعرفية ل
  . أكثر تأثريا فيه

اليت يهديها إىل األديب السوري املعاصر أدونيس، ) أستاذ(يقول عثمان يف قصيدة 
  :وهو بصدد الكشف عن ثورة ومعاناة شعراء اإلنسانية

  صعاليك 
  هذا تأبط شرا يروع القبائل 

  وسه والشنفرى ينتضي ق
  .. ويصب سهاما

  وهذا احلُطيئة يهجو احلطيئة 
  .. واملتنيب يطاعن خيال وليال

  وهذا املعري يغور يف العتمات    
  بعينني وهاجتني 

  2خيُوض احمليطات كالسندباد

                                     
  .236:، صمجاليات األسلوب: فايز الداية 1
  . 47- 46:، صأجبديات: عثمان لوصيف 2



  

ستةُ رموز تارخيية وظَّفتها هذه الصورة الرمزية املليئة قلقا ومتردا واضطرابا، وهي مع 
ومتَّ كشف ذلك . شوِها وحشرِها ذات إحاالت وقيم معرفية متضاربة متنازعةتراكمها وح

فتأبط شرا . عن طريق االستعانة بالسياق الشعري املاثل أمامنا واخللفية الثقافية لكل رمز
والشنفرى حييالن إىل الثورة على نقائص اآلخرين، بينما احلُطيئة حييل إىل الثورة على نقائص 

يب يومئ إىل االعتداد بالذات، واملعري يشري إىل التشاؤم من نقائص الذات الذات، واملتن
. ونقائص اآلخرين معا، بينما السندباد يحيل إىل األمل والتفاؤل رغم تشاؤم حميطه وتبلُّده

واآلن لنا أن نتساءل كيف يستوي اعتداد املتنيب بالذات وثورة احلُطيئة عليها؟، وكيف يلتقي 
إن السياق الشعري مهما متخض لن يعطينا إجابة مقنعة . ري مع تفاؤل السندباد؟تشاؤم املع

تعن هذين السؤالني، مما جيعلنا حنكم بوجود فوضى وعشوائية يف استعمال الرموز الس.  

واحلقيقة أن هذه الفوضى واالعتباطية يف استعمال الرموز تعين باألحرى فوضى يف 
رمزية، وبالتايل انقسامها على ذاا وتشتت إحياءاا، فال يعثر القارئ البنية الداخلية للصور ال

منها على طائل؛ ولذلك ميكن القول أن من احلقائق اهلامة اليت على الشعراء تشرا جيدا، 
أن الصورة هي الوسيط األساسي الذي يستكشف به الشاعر جتربته، ويتفهمها كي مينحها "

أبعد ما يكون عن الفوضى واالعتباط، وأقرب ما يكون إىل  -دائما -فالفن .1"املعىن والنظام
  .التنسيق والتنظيم واإلتقان

تراكم الرموز  إن من أخطر عيوب الصورة الرمزية - إمجاال -وهكذا ميكننا القول
إذا اجتمعت يف صورة  مخس سلبيات اليت تنهض عليها؛ ألن هذا التراكم كفيل بإفراز

فتور  :، وثانيهاتغطية الرموز املتراكمة ذات الشاعر :ضيض، وأوهلاواحدة أنزلتها إىل احل
حتول الصورة من الوظيفة اجلمالية االستكشافية إىل  :، وثالثهاالنوى الرمزية املوظَّفة فيها

، اليت فَوضوِية اإلحاالت الرمزية :، وخامسهاتقييد إحيائها :، ورابعهاالوظيفة التعليمية
  .ليها فرصة اإلمتاع والتأثريتفَوت ع
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ومن احلق واإلنصاف أن نشري إىل أن ثغرة تراكم الرموز قليلة الورود يف كل 
، حيث شاعت هذه الثَّغرة يف صورها )أجبديات(جمموعات عثمان الشعرية باستثناء جمموعة 

ة ، ولعل رواجها يف جمموعة واحدة من ست عشرة جمموعة فيه شفاع1بطريقة الفتة لالنتباه
  . حمترمة للشاعر
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إضاءة الصورة الفنـية يف شعر عثمـان   -منذ البداية -لقد كان هدف هذا البحث
لوصيف من زوايا متعددة، وهو ذه الغاية يطمح أن يكون لَبِنـةً نافعـة يف هـرم األدب    

والبحث يف سيرِه كان . ى األقلاجلزائري، تظْهر حقا كان مدفونا، أو تلْفت االنتباه إليه عل
يكتشف أمورا من حني إىل آخر فيودعها يف سياقاا مثَّ يلخصها يف اية كلِّ مبحث، ولكن 
عند اإلقدام على نقطة الوصول، أي اخلامتة يصبح من املهم والضروري أن يفرز البحث زبدة 

  :ج ميكن سرد أمهها يف النقاط اآلتيةنظره ومثرة متحيصه إمجاال، وهي جمموعة من النتائ

تعد الصورة الفنـية أهم أدوات عثمان الشعرية، وقد كان ينشئ قصائده بنـاء   -1
على إدراك طبيعتها اجلوهرية، وهي املَزج بني احملسوس وارد، وإدراك وظيفتها العامة، وهي 

  .املتلقِّي حيةً متحركة جتميع أفكار الشاعر وأحاسيسه وإبالغها إىل

عند الربط بني شخصية عثمان ومضامني صوره عموما جندها تكـرس ثـالث    -2
أما األفكار فتتمثَّل األوىل منها يف أنَّ الشعر فن رفيـع  . أفكار كربى، وأربعة أحاسيس عامة
 أنَّ الصوفية ليست دروشـة،  وتربز الفكرة الثانية يف. قادر على التأثري والتغيري يف حياة البشر

بينما تتلخص الفكرة الثَّالثة . بل إميان وقناعة بأن املَحبةَ الواسعة للجميع وسيلة العيش السعيد
لعثمان يف أن املرأة كائن بشري جتمع فيه مجال الطبيعة كلها، تتعلَّق ا نفوس الرجال كثريا، 

هذا عن األفكار الثَّالثة أما األحاسيس األربع فهي على . مفتستطيع توجيهها إىل البناء أو اهلد
  :الترتيب

  .احلب العميق هللا عز وجلَّ؛ لكونه مجيال ومنعما وفاضال -أ  
  .الولَع باجلمال األنثوي سواء أكان مجال خلُقٍ، أو مجال خلْقَة -ب
  .ريب عموماالتعلُّق بالوطن اجلزائري خاصة، والعالَم الع -ج 

  .احلنني الدائم لعالَم الطُّفولة؛ ملا فيه من صفاء وبراءة وطُهرٍ -د  

مل تكن صور عثمان منطلقة من فراغ، بل كانت هلا مواد أولية خامـة قامـت    -3
  .عليها، وقد تنوعت تلك املواد بني احملسوس، وغري احملسوس



  

إىل زمرة الطبيعة بقسميها احلي واجلامد، أما املواد احملسوسة، فكان أغلبها ينتمي  -4
عنصر النار، حيث بدا  -دون منازع -والقليل املتبقي صناعي، وقد تقَدم تلك املواد مجيعها

، وحىت آخــر جمموعاتـه   )الكتابة بالنار(واضحا يف صور الشاعر منذ اـموعة األوىل 
ملواد يعود إىل أن نفسه جتد يف اندفاع النـار  وتقْدمي عثمان للنار على سائر ا). قالت الوردة(

حنو األعلى صورة رامزة الندفاع نفسه وتوثُّبِها لالنتقال من عالَم الواقع املتردي إىل عـالَم  
صاف وطاهر ونقي، مسعاه يف ذلك مسعى من يصهِر املعدن بالنـار لـيرتع عنـه األدران    

  .والشوائب، ومينحه الصفاء والنقاء

ا املواد غري احملسوسة فتتمثل يف أربعة منابع كربى، أوهلا القرآن الكرمي، الذي أم -5
استوحى منه الشاعر مواقف أعالم قصصه، وكذلك بعض احلقائق الغيبية السيما ما تعلـق  
باجلنة وعناصرها، باإلضافة إىل اقتباس بعض نصوصه، وثاين تلك املنابع التـراث الصـويف   

ستقى الشاعر كثريا من معينِه لصاحل صوره عن طريـق توظيـف   العريب اإلسالمي، الذي ا
العديد من مفرداته اللغوية، وكذلك عن طريق استغالل بعض مفاهيمه، وأيضـا اسـتثمار   

مبفهومـه   -بعض عادات وأخالقيات أهله املتصوفني، أما املنبع الثالث، وهو األدب العريب
ض املواطن وقصر يف أخرى، وقد كانـت  فقد أحسن الشاعر االستفادة منه يف بع -الواسع

التضمني، واالسـتيحاء، وذكـر   : استفادته يف كل احلاالت تقوم على ثالثة مسالك؛ هي
مث يأيت املنبع الرابع لصور عثمـان، وهـو   . مشاهري األدباء ناثرين وشعراء، قدامى وحمدثني

طريـق إدخـال كلمـة     األساطري واخلرافات املشهورة عربيها وأجنبيها، وقد وظَّفها عن
ـ ) أسطورة( ذه يف البناء اللغوي للعديد من الصور مستغال الدهشة واالستغراب املصاحب هل

الكلمة، كما استثمر مضامني بعض األساطري واخلرافات ليبين ا صورا تشبيهية، وأخـرى  
فـات  رمزية، ومل يغفَلْ الشاعر عن طريقة أخرى، وهي حماولة نسجِ أساطري قصرية، أو خرا

  .موجزة من إبداعه اخلاص

لقد مال عثمان يف تشكيل صوره إىل الوسائل احلديثة، وقد ارتكز على أَربـعٍ   -6
فالتجسيم أخرج به . منها، هي التجسيم، والتشخيص، وتراسل احلواس، ومزج املتناقضات

غايـة يف  شاعرنا الكوامن النفسية اردة يف قوالب أجسام حمسوسة مشكِّال بذلك صـورا  



  

التأثري والطَّرافة، والتشخيص ألبس به غري اإلنسان صورة اإلنسان فخرجـت منـه صـور    
استعارية كثرية ومثرية، أما تراسل احلواس فقد تنوع بني تراسل حاستني وثالث حواس، ومل 
يتجاوز ذلك، وقد تولَّدت من عالقاته الالعقالنية صورا غاية يف املفاجأة واإلدهاش، وفيما 

املزج بني األطراف املتناقضة للصورة الواحدة ، جنده قد أخرجها يف حلَّـة جديـدة    خيص
  .مبتكرة وهي مملوءة باملشاعر املتباينة املضطربة

كانت صور عثمان تقوم على ركيزة جوهرية هي إجياد عالقات جديدة بـني   -7
عثمان مل يكتف ذا  العناصر احملسوسة وغري احملسوسة كما أشرنا يف النتيجة األوىل، إال أن

األمر، فلم يترك صوره جرداء عارية، بل كساها بفنيات عديدة، منها مـا تكـون كـثرية    
احلضور تأيت جمتمعة غالبا، ومنها ما تكون متذبذبة احلضور تالزم بعض الصور وختتفي مـع  

  .أخـرى

الوحـدة  : وقد متَّ حصر الفنيات كثرية احلضور يف مخس فنيات بارزة، أوهلـا  -8
الترابط، حيث يعمل الشاعر على توحيد مضامني الصور داخل القصيدة الواحدة بإجيـاد  و

التفاعل بني أطراف الصور، والتزاوج بني الصور ذاا، : رابط نفسي أو فكري بينها، وثانيها
اعتماد : إظهار املعاين املتجانسة يف ثوب يبدو للوهلة األوىل غري متجانس، ورابعها: وثالثها

القوية املُبصرة ال الشاردة اهلائمة، أي اليت تتقن التواصل بني مواد الصور فيتشـرا  العاطفة 
اإلحياء واإلمياء الذي جيعل الصورة غري إشـارية، بـل   : الوجدان بسهولة ويسرٍ، وخامسها

  .صورة موحية تترك للقارئ فرصة الكشف والبحث عن إمياءاا القريبة والبعيدة

كـان   -أيضـا  -فنيات متذَبذبةُ احلضور فقد متَّت بلورا يف مخس فنياتأما ال -9
تصوير عناوين القصائد يف اياا، حيث يقيم الشاعر بذلك جسرا متينا بني املطـالع  : أوهلا

التوسع، الذي خيلق : واخلوامت يفهم املتلقي من خالله  املغزى األساسي لكل قصيدة، وثانيها
القـص،  : جديدا للشاعر جيد فيه متسعا للنشاط الوجداين والتصويري، وثالثها عاملا خياليا

الذي ينقل الذايت بشكل موضوعي، كما يربط الصور يف سيولة وتدفق مثلمـا حيـدث يف   
القصص اليت تنتقل من حدث إىل آخر دون أن تترك فجوات أو تحدثَ شروخا وتقطعات، 

ص الشاعر حدود االستفادة منه، فكان قليل الورود، وإن ورد  احلوار، الذي مل يتق: ورابعها



  

تردد احلركة يف عدد من الصـور  : عادة ما يكون حوارا داخليا بني الشاعر وذاته، وخامسها
  .نتيجة تفجري الشاعر لطاقات اجلرس والظِّل يف األفعال الرباعية املضعفة ومصادرها

مخسة أنواع  -إمجاال -ليب التصوير عند عثمان على أنَّ صورهلقد دلَّت أسا -10
  . الصور البيانية، واملتضادة، واملتقابلة، والوامضة، والرمزية: هي

وقد أظهرت الصور البيانية اتصال شاعرنا بالتراث العريب البالغي من جهـة،   -11
روح الصدق الفين يف التشـبيه، واالسـتعارة،   وحماولة إثرائه من جهة أخرى مبا نفخه من 

  اخليبل أصبحت تنبع من العالَم الـد ،اخلارجي قريبة من العالَم الواقعي دعوالكناية، فلم ت
للشاعر، أما الصور املتضادة فقد جسدت أساسا طموح الشاعر يف اخلـروج مـن العـالَم    

ىل عالَم معـاكس له كفيل بتحقيق األمان واالطمئنان، بينمـا  إ -يف نظره -الواقعي املوبوء
الصور املتقابلة قامت كلُّها على عملييت اهلدم والبناء، هدم ما هو مرفوض بتصويره تصويرا 
يبعث على النفور واالمشئزاز، وبناء ما هو مطلوب بتصويره تصويرا يبعث على االنشـراح  

ميض لتكشف بعض املواطن اخلفية يف الشعور عثمـان،  واالرتياح، وتأيت بعد هذا صور الو
وفيما خيـص  . وما كان ألي نوع من أنواع الصور األخرى أن ينهض مبهمة الكشف هذه

الصور الرمزية جند أن أكثرها حضورا صورة املرأة، حيث رمز ا الشاعر إىل مخس قضـايا  
  .نبعاث، والوطن، والعروبة، وأخريا الوجود اإلهلياإلهلام الشعري، والتجدد واال: عامة، هي

الرمزية وغـري   -عموما -وإن الصوت العايل للحس األنثوي يف صور عثمان -12
الرمزية؛ شيء قليل منه خياطب املرأة خطابا قريبا بصفتها كائنا حيا لطيفا حيبه ويتودد إليـه  

إال أنه يركِّز أكثر  -كما رأينا-ل مواصفاا األنثوية رمزاويغازله، أما أكثره فيتخذ املرأة بك
ما يركِّز على غمس هذه األنثى غمسا تاما يف التصوف؛ فيجعلها مسلكا ملعرفـة اهللا مـن   
خالل ما وهب املرأة من تناسق ومجال يدلُّ على قدرته الواسعة، وبديع صنعه، وفقا للمبدأ 

انعالقائل بأن معرفة قيمة املصنوع تؤدي إىل معرفة قيمة الص .  

إنَّ عثمان يف غمار ما صور، ويف حبر ما تفَنن جاءت يف مباين بعض صـوره   -13
خلط طريقة : التنافر بني بعض الصور اجلزئية، وثانيها: ثغرات تتلخص يف مخسة أمور، أوهلا



  

اخلضوع : االفتتان بصورة لذاا، ورابعها :التصوير الفنـية بطريقة التجريد الفكرية، وثالثها
  .تراكم الرموز: لقوانني الترابط يف الذَّاكرة، وخامسها

وأبرز مأْخذ خلَّفه التنافر بني الصور هو كسر الوحدة الشعورية للقصـيدة،   -14
هو نقل املعـاين   وأبرز نقص أفرزه خلط التصوير بالتجريد. وأحيانا حتى البناء الفكري هلا
بينما جر االفتتان بصورة لذاا إىل فقدان ميزة اإلحياء ملا .  جافَّة جمردة من احلس والوجدان

يدخلُه على بعض الصور من تفصيل يشرحها ويوضحها وبالتايل جيعلها إشارية ضامرة، أما 
أو حت ،رابط من تشابه، أو تضادـه جعـل   اخلضوع لقوانني التى اقتران زماينٍّ ومكاينٍّ، فإن

الصور تتاىل وفق عملية التذكُّر الساذجة، واملطلوب من الفن اخللق واالبتكـار ال التـذكُّر   
واالسترجاع، هذا وأدى حشد الرموز وتراكُمها إىل تشتت التجربة وانشـطارها بسـبب   

لذلك ال خيرج املتلقِّي بعد قراءة الصور الرمزيـة الـيت   تشتت خلفيات الرموز املكدسة؛ و
  .يشوا هذا اخللل بفكرة منسجمة أو شعور موحد

ومع وجود هذه اهلفوات مبعثرة يف جمموعات عثمان هنا وهناك، فإنها إذا ما  -15
ممتلئ ال قيست مبا أبدع وتفنن ال تعدو أن تكون شبيهة حببات عنب ضامرة من عنقود يانع 

وشعر عثمان مهما كـان  . تفْسد هيئته، وال يتبدل طعمه ذه احلبات الضامرات املعدودات
مستواه الفين، فإنه يف اية املطاف يعد تعبريا عن أفكاره وأحاسيسـه ورؤاه جتـاه احليـاة    

  .ة اجلزائر املعاصرةواإلنسان واتمع، ودليال على رغبته يف العطاء والبذْل لصاحل صرح ثقاف

شهدت الصورة عند عثمان تطورا سريعا، فقد بـدأت ميالـة إىل الصـور     -16
م، حيث اعتمدت التشـبيه واالسـتعارة   1982عام ) الكتابة بالنار(التراثـية مع جمموعة 

اجلديـدة  والكناية وااز، مع شيء من الروح الصوفية، مث ما فتئت أن دخلت عالَم الصور 
م، مثَّ غرقت 1986عام ) شبق اليامسني(معتمدة تراسل احلواس والنفَس الصويفِّ مع جمموعة 

) ولعينيك هذا الفـيض (يف عالَم التصوف يف باقي اموعات حىت بلغت أوجها مع جمموعة 
لنضـج  م اللتني امتألتا صورا يف قمة ا2000عام ) جمموعة قالت الوردة(م، و1999عام 

  ... الفين ال تقلُّ شأنا عن صور أمل دنقل، وحجازي، والبيايت، وأدونيس



  

إن التصوف عند عثمان قناعة راسخة يف نفسه، وإميان مطلق متمازِج بذاته؛  -17
ولذلك اختذه منطا حلياته كلها، ومنهجا مفَضال لشق طريقها ال يرضى عنه بـديال، ومـن   

صيته وشعره يتبين جليا أنه صويف يف صوره، وصويف يف كل شـعره،  خالل الربط بني شخ
ويظهر أن عثمان شب على حب هذا الطريق مبكرا . وصويف يف روحه، وصويف يف سلوكه

ملتابعة دراسته اإلعدادية، فكان للجـو   1967حني التحق باملعهد اإلسالمي ببسكرة منذ 
ة، وبالتايل المناص ملن يقترب من ذاته أو شعره الديين هناك أثره يف توجيهه الوجهة الصوفي

  .أن يتسلَّح خبلفية ثقافية عن التصوف العريب اإلسالمي

بعد كل هذا نستطيع القول إن صور عثمان ال ختضع كلية للمعايري النقديـة   -18
القدمية فالفن يتجدد ويتلون، ولكل عصر ذوقه الذي يكـون وليـد ظـروف سياسـية،     

ومن نظر إىل صور عثمان نظرة كالسيكية فسوف يهضم . واقتصادية، وثقافيةواجتماعية، 
حقَّها ويسفِّه العديد منها، ولتجنب هذا وجب أن نعتين بنصوص شاعرنا ونضمها إىل مناذج 
رفقائه من الشعراء اجلزائريني املعاصرين، ونسلِّط عليها عينا نقدية حديثة تتناسب مع طبيعتها 

مع أمحد محدي، وأزراج عمر، وعبد العايل رزاقي، ومصطفى  1فعل عدد من دارسينامثلما 
وغريهم من جيل شعراء اجلزائر املعاصرة، وإن االعتناء بنصوص عثمان الشعرية ... الغماري

اليت تعد مادة صاحلة للدرس والتنقيب سيساهم يف التأكيد على حقيقة مفادها أن اجلزائر هلا 
ا، الذي ميتلك من اخلصائص الفنية ما يثبت دعائمه ويوطِّد ركائزه بـني آداب  أدا وشعره

األمم األخرى، فَحرِي بأهل اجلزائر أن خيدموا ثقافتهم عامة وأدم خاصة، فيعكفوا علـى  
مجعه وترتيبه مث حتليله، ولن ينهض ذه املهمة الشاقة الشريفة غري أبناء هذا األدب بالذات، 

م أهل لذلك إن أرادوا وجدوا واجتهدوا، فالنحلة أَوىل الكائنات بعسلها، والزهرة أَوىل وه
  .النباتات بأرجيها

                                     
أبو القاسم سعد اهللا، عبد احلميد هيمة، عبد اهللا ركييب، حممـد   -على سبيل التمثيل ال احلصر -من هؤالء الدارسني 1

  ...  مصايف، حممد ناصر
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  :مراسالت -1

يف البحث جمموعة من املعلومات استقيناها من الشاعر عثمان لوصيف ذاته، وحرصا 
على سالمة اجلانب العلمي للبحث قمنا بتوثيق تلك املعلومات، وقد متَّ ذلك عـن طريـق   
مراسلة الشاعر كتابيا ولعدة مرات مع اإلحلاح يف كل مرة على الرد من قبله برسائل أخرى 

اخترنـا  . وبة، حىت جتمعت حبوزتنا جمموعة من الرسائل اإلخوانية األصلية خبط عثمانمكت
منها ما كان سندا للبحث، وأخذنا منها نسخا رتبناها ترتيبا زمنيا تصاعديا وفـق تـواريخ   

  . تدوينها والتوقيع فيها من قبل الشاعر نفسه مثَّ ضمناها هذا امللحق
  



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 









 



  

  :  حـوار هاتفي -2
أجرينا حوارا هاتفيا مع الشاعر عثمـان   2002أوت  13: يف يوم اجلمعة بتاريخ

  : لوصيف، وهو مبدينة طولقة جاء فيه ما يلي
  . هل أنت سريع الدمعة؟: 1س
نعم، يف بعض املواقف اليت أشعر فيها بسقوط املعاين اإلنسانية والشعرية مـن  : 1ج

وقد حدث هذا يف موقف يل مبدينة وهـران رفقـة   . والعفةواقعنا، كالرجولة، والصدق، 
  . الشاعر صالح طُبه، حني شاهدت تكالب العباد على املادة وقلَّة الرمحة بينهم

  .هل أنت عصيب املزاج تغضب بسرعة؟: 2س
نعم، حني اصطدم مبن حياول احتقاري، أو احلـطَّ من قدري، أو جيرحين ولو : 2ج
  .باللفــظ
  . نك متخصص يف الشعر أم أنك موسوعي الثقافة؟هل تشعر أ: 3س
يف احلقيقة أشعر باألمرين معا؛ فأنا متخصص يف كتابة الشعر، ولكـين حـني   : 3ج

أكتب الشعر آخذ من مصادر متعددة، مبا فيها املعارف العلمية والتكنولوجية اليت أميـل إىل  
  . مطالعتها أكثر من املعارف األدبية والنقدية

  . تستر خصوصياتك أم أنك تبوح ا؟ هل: 4س
أفضل يف معاماليت اليومية والعادية ستر خصوصيايت، سواء أكانت إجيابية أم : 4ج

سلبية، أما حني أكتب الشعر فأنا أتعرى متاما، وأبوح بكل خصوصيايت وأسراري، وال 
  .أستطيع أن أمنع ذلك إطالقا

  .شعرك؟ملاذا هذا االهتمام الكبري باألنثى يف : 5س
أنا شاعر أعشق بطبيعيت اجلمال وأحبث عنه، وإن اإلنسان عمومـا، واملـرأة   : 5ج

وقـال   ،]1لقد خلَقْنا اإلنسانَ يف أحسنِ تقْومي[: خصوصا أعظم جمسد للجمال، قال تعاىل
صورة ما يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرميِ، الذي خلَقك فسواك فَعدلك، يف أي [: أيضا
  .فيها ما هو أمجل من املرأة أبداملا وجدنا  -مجلة -، ولو تأملنا الطبيعة]2ركَّبكشاَء 

                                     
  .4:، اآليةسورة التنيالقرآن الكرمي،  1
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  .   ما مدى تأثري املرأة فيك؟: 6س
أنا عندما أرى عيون املرأة تأخذين هواجس عدة، وتسطري علي أمـواج مـن   : 6ج

  . فاكم اهللا وسلَّمكم منهاالعواطف، فأرى األمطار والبحار وأمسع مسفونيات عجيبة، عا
  .هل تعترب هذا املوقف من املرأة عاديا أم شاذا؟: 7س
يف احلقيقة يعد هذا املوقف بالنسبة للشعراء عاديا، وبالنسبة للعامة فيه شيء من : 7ج

الشذوذ فقط، وإين أؤكد أن الرجل يتأثر باملرأة وهي كذلك، وال أحد من العقالء ينكـر  
ومـن  [: األمر أن الشاعر يصرح ذا التأثُّر بينما غريه يكتمه، قال تعاىلوكل ما يف . ذلك

، ]1...آياته أَنْ خلَق لكُم من أنفُِسكُم أزواجا لتسكُنوا إلَيها وجعلَ بينكُم مـودةً ورحمـةً  
أحـدمها   أريتم التقارب الشديد بني الرجل واملرأة منذ اخللق األول، فال عجـب أن يتـأثر  

  . باآلخـر
  . ما حكاية تعدد الزواج لديك يا عثمان؟: 8س
أم البنني واجلذع األول الراسخ يف حيايت، مث ) رشيدة(أول امرأة تزوجتها هي : 8ج

وهي أم ابين نور الذي مل تكتب له احلياة، إذ مات وهو يف اللُّفافة ) وهيبة(تزوجت فيما بعد 
بابنـة   -برضى واقتراح من زوجيت رشـيدة  -تزوجت 2000سبتمرب  22: األوىل، مث يف

  . خايل، إذن فزواجي كان ثالث مرات ال أكثر
  . هل تأثُّرك الكبري باملرأة دفعك إىل تشكيل عالقات غري شرعية معها؟: 9س
رغم تأثري باملرأة فإين مل أمارس أي عالقة غري شرعية مع النساء، وإين لعفيف : 9ج

غاية املمات إن شاء اهللا، وإن قناعايت وبيئيت وتربييت كلـها ال  طاهر، وسأستمر كذلك إىل 
  .تسمح بذلك أبدا

  . هل تدخن؟: 10س
مل أدخن يف حيايت أبدا، وال أعرف طعم السيجارة إطالقا، فنشأيت كانـت  : 10ج

بني الزوايا والكتاتيب، وإن قارئ القرآن احلق أبعد الناس عن آفة التدخني، كما أن أسـريت  
  .د فيها مدخن بتاتاال يوج

                                     
  .21:، اآليةسورة الرومالقرآن الكرمي،  1



  

وإنـك  ... الورد، امللح، الرياح، املَرايـا : من املواد احملسوسة لصورك الفنية: 11س
  .لتكثر من إيرادها يف شعرك فماذا متثِّل بالنسبة لك؟

هذه العناصر متثِّل بالنسبة يل رموزا خيتلف مدلوهلا من سياق إىل آخر، إال أن : 11ج
للحب والعطف واحلياة، والغالب على امللح أنه رمـز للقحـط   الغالب على الورد أنه رمز 

والشقاء، والغالب على الرياح أا رمز للحركة واالندفاع، والغالب على املرايا أـا رمـز   
  . للتجليات الفنية والصوفية

  . من مصادر الصورة لديك األساطري، فما أقرب أسطورة إىل نفسك؟: 12س
  . هي أسطورة السندباد الرحالة املغامرأقرب أسطورة إىل نفسي : 12ج
  ؟...أنا، إنين، أرى، أحدس: ملاذا التركيز على الذات يف اللفظ الشعري مثل: 13س
يف تصوري أن الشعر تعبري عن الذات بكل ما يعتريها من مشاعر ومواقف، : 13ج

قـف  فال بأس من ظهورها على مستوى األلفاظ، كما تظهر على مسـتوى املعـاين واملوا  
         .والعواطف
  .ملاذا جند يف بعض قصائدك عداوة للمدينة وساكنيها؟: 14س
كما تعرفون أنا بدوي ابن القرية ببساطتها وسذاجتها، ولذلك أمقت التصنع : 14ج

والتكلف والتزييف، وإن هذه األمور تعترضين كثريا يف املدينة، ومن ذلك أين رأيت خنلـة  
وملا قدمت ملعاينتها وجدا مصنوعة من البالستيك أي أـا  بإحدى فنادق مدينة وهران، 

زائفة، وقس على ذلك ابتسامات العباد وحتاياهم، وأنا ال أعادي التمدن والتحضر ولكـين  
ألعن التمدن والتحضر املغشوشني اللذين يأتيان تقليدا للغرب ال قيما تنبـع مـن قناعاتنـا    

  .  ومبادئنا الدينية السمحة
  . نت تؤمن باإلهلام، فماذا يعين بالنسبة لك؟أ: 15س
نعم، أنا أومن باإلهلام إميانا جازما، لكنه إميان علمي يقـوم علـى بعـض    : 15ج

كالعقل الباطن أو الالشعور، والشعور؛ فعندما أشرع يف . املعارف النفسية أو السيكولوجية
لفاظ وأنا واعٍ متاما مبا كتابة قصيدة ما أكون قد استحضرت زادي من املعاين واألخيلة واأل

     أفعل أي أين يف هذه احلالة خاضع للشعور، ولكين مىت كتبت قلـيال مـن األسـطر جبـد
وإخالصٍ حىت تتدفق أمامي معاين جديدة وأخيلة حديثة مل أكن أحسب لشأا شيئا، وهذه 



  

عمليـة  من خمزون الالشعور، وهو ما أمسيه اإلهلام أو الوحي الشعري، فكتابة الشعر عندي 
  .  ذهنية جادة واعية تقوم على الشعور وتستعني يف الوقت نفسه مبخزون الالشعور

  . ، هل هو شعر أم نثر؟)ريشة خضراء(ما طبيعة إصدارك : 16س
ريشة خضراء  هي جمموعة رسائل كتبتها بأسلوب أقرب إىل الشعر منه إىل : 16ج

وهي تعبر عن جتربة عاطفيـة  النثر، ولكنها ليست شعرا خالصا، بل هي رسائل وحسب، 
  . واقعية عشتها جبميع حذافرها

  .؟-مثال -هل فكرت يف كتابة لون أديب غري الشعر، كالقصة أو املسرحية: 17س
إن الشعر احتواين مجلة وتفصيال، وال أجد نفسي يف غري هذا اللون األديب، : 17ج

  . مستقبلية لذلكولذلك مل أفكر يف كتابة أخرى تستقل عنه، ومل أنسج أي حبال 
  .          هل تكتب بلغة أجنبية غري العربية؟: 18س
بالترمجة قبل أن تسوء حاليت الصحية، فعملت على  -فيما سبق -لقد اعتنيت: 18ج

إتقان الفرنسية واإلجنليزية، وترمجت خمتارات من شعر رامبو، وشـعر بـودلري، وأبقيتـها    
ري العربية إطالقا، بل إين نأيت عن اللغـتني  حماوالت خاصة مل أنشرها، ومل أكتب شعرا بغ

  .السابقتني حني اعترتين ظروف صعبة أثَّرت على صحيت يف السنوات األخرية
من خالل صدى قُراِء شعرك، أ ي جممـوعاتك الشعرية وجـدت ترحابـا   :19س

  .وإقباال لديهم؟
أحسـب أـا   ) ولعينيك هذا الفيض(رغم صعوبة اإلجابة، إال أن جمموعة : 19ج

  . لقيت استحسانا عند بعض القُراء اجلادين الذين أحتك م مباشرة
  . ما الشهادات العلمية اليت حتصلت عليها حىت اآلن؟: 20س
، شهادة إـاء الدراسـة باملعاهـد    1970شهادة األهلية عام : هي بإجياز: 20ج

شـعبة علـوم   ) بكالوريا حالياال(، وشهادة التعليم األصلي 1971التكنولوجية للتربية عام 
  . 1984، وشهادة الليسانس يف األدب العريب عام 1974الشريعة واللغة العربية عام 

  . ما الوظائف اليت شغلتها إىل حد اآلن؟: 21س
مدرس لغة عربية للمرحلة االبتدائية ملدة مخس سنوات من  : هي على الترتيب: 21ج

ملـدة أربـع   ) اإلكمايل(لعربية باملرحلة اإلعدادية ، مث أستاذ للغة ا1975إىل غاية  1971
، مث انتدبت ملدة أربع سنوات أخرى لتحضري شـهادة  1979إىل غاية  1976سنوات من 



  

أستاذَ تعليم ثانوي ملـادة األدب العـريب    1984الليسانس حيث اشتغلت إثر خترجي عام 
  .ي احلايل، وهو وضع2001وواصلت ذلك إىل أن حصلت على التقاعد املسبق عام 

  . كيف تفسر ذلك؟.لديك اهتمام خاص باملدن اجلزائرية يف كتاباتك الشعرية:22س
أن حب الوطن واجب مقدس، على كل فرد حر  -دائما -يف احلقيقة أشعر: 22ج

أن يتحلى به، وملا كنت أحب الوطن بشكل عام أحببت مدنه اليت عشـت فيهـا بعـض    
تفحص خصائص كل مدينة، وأحاول صوغها يف التجارب بشكل خاص، ومن هنا كنت أ

قالب شعري فأنشئ بعضا من شعر املدن، فأحدثك يف اجللفة عن املراعي والشياه، وأحدثك 
يف تزي وزو عن غابات الزيتون، وأحدثك يف باتنة عن القمم األوراسـية، وأحـدثك يف   

  . وهكذا... وهران عن الشواطئ الساحلية
  . ة أخرية؟يا عثمان، هل من كلم: 23س
، فكثري من )يا ملني(يتساوى يف طولقة مع منادايت ) يا عثمان(إن نداءكم يل : 23ج

نشـكركم  : أبناء البلدة ينادونين ذا االسم األخري، هذا لالحتياط فقط، أما الكلمة األخرية
ـ   ة جزيل الشكر على املكاملة ذاا، وعلى ما أنفقتم فيها، ونسأل اهللا أن يـوفِّقكم يف متابع

  .مساركم العلمي



  

  :تصحيحات عثمان - 3

وعرب الربيد وصلتنا من عثمان ثالث عشـرة جمموعـة    16/07/2000: بتاريخ
، وقد أرفق مراسلته هـذه مبالحظـتني، األوىل   1997شعرية حديثة طبعها ابتداًء من عام 

تتمثَّل يف اعتبار هذه اموعات املمنوحة هدية ال يقبل عليها مثنا ماديا، فجزاه اهللا خري اجلزاء 
ى جوده وكرمه، وثاين مالحظة تتمثَّل يف إحلاحه على االستعانة بدليل يرشد النـاظر يف  عل

جمموعاته إىل األخطاء املطبعية الواردة فيها، وقد مجع تلك اهلفوات املطبعيـة يف جـداول   
تشتمل على عناوين الدواوين، واألخطاء، وتصحيحاا، مث الصفحات، واألسطر الـواردة  

ت االستعانة ذا الدليل فعال، فكان خري مرشد ومقوم، وفيما يلي نسخة مـن  فيها، وقد متَّ
   بة وفق الشكل الذي أرسـله إلينـا دون أيتلك التصحيحات خبط الشاعر ذاته، وهي مرت

  . حتــوير
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  :ادرـاملص -1

 .، برواية حفص عن عاصمالقـرآن الكرمي -01
 .1997، هومة، اجلزائر ، دارأجبديات :)عثمان(لوصيف  -02
  .1988 ،قسنطينة ، دار البعث،1، طامللح أعراس =        =   :    -03
  .1997، ،  دار هومة، اجلزائراإلرهاصات =        =   :    -04
  .1982 ،قسنطينة ، دار البعث،1، طالكتابة بالنار =        =   :    -05
  .1997، ، دار هومة، اجلزائراللؤلؤة =        =   :    -06
  .1999 ،، دار هومة، اجلزائراملتغايب =        =   :    -07
 .1997، ، دار هومة، اجلزائربراءة=        =   :     -08
، ، منشورات التبيني اجلاحظية1)عشرون رسالة حب( ريشة خضراء =        =   :    -09

  .1999 ،ئرازــاجل
  .1999 ،، دار هومة، اجلزائرزجنبيل :)عثمان(لوصيف  -10
  .1986 ،قسنطينة ، دار البعث،1ط ،شبق اليامسني :=        =       -11
  .1997، دار هومة، اجلزائر ،غرداية =        =   :    -12
  .2000 ،، دار هومة، اجلزائرقالت الوردة =        =   :    -13

                                     
  .إن إصدارات عثمان أغلبها شعروضعت هذه الرسائل ضمن صنف األشعار من باب التغليب فقط؛ حيث  1



  

  .1999 ،، دار هومة، اجلزائرقراءة يف ديوان الطبيعة =        =   :    -14
  .1999 ،مة، اجلزائر، دار هوىأقصائد ضم =        =   :    -15
  .1999 ،، دار هومة، اجلزائركتاب اإلشارات =        =   :    -16
  .1997، ، دار هومة، اجلزائرمنش وهديل =        =   :    -17
 .1999 ،، دار هومة، اجلزائرولعينيك هذا الفيض =        =   :    -18



  

  :املراجـع -2

  :املؤلفات والبحوث -2-1

، 1، ط)مدخل إىل املناهج النقدية احلديثـة ( معرفة اآلخر: وآخرون) عبد اهللا(إبراهيم  -01
  .1990املركز الثقايف العريب، بريوت، 

، دار 1، طاحلداثة الشعرية العربية بني اإلبداع والتنظري والنقـد ): خليل(أبو جهجه  -02
  .1995الفكر اللبناين، بريوت، 

، دار العلم 3، ط)دراسات بنيوية يف الشعر( جدلية اخلفاء والتجلي): كمال(أبو ديب  -03
  .1984للماليني، 

، )حماور حبثية يف نظريـة األدب ( األدب واملوقف النقدي): عبد الفتاح أمحد(أبو زايدة  -04
  .2002، مالطا، )ELGA(منشورات إلقا 

  ).ت.د(صادر، بريوت، ، دار ديوان أيب فراس): احلارث بن سعيد(أبو فراس  -05
، دار 1، طاملنهج األسطوري يف تفسري الشـعر اجلـاهلي  ): عبد الفتاح حممد(أمحد  -06

  .1987املناهل، بريوت، 
  . 1963، دار املعارف، القاهرة، التفسري النفسي لألدب): عزالدين(إمساعيل  -07
، حتقيق عراملثل السائر يف أدب الكاتب والشا): نصر اهللا بن حممد الشيباين(ابن األثري  -08

  .1995، املكتبة العصرية، بريوت، 2حممد حمي الدين عبد احلميد، ج
  ).ت.د(، بريوت، ر، دار صادديوان طرفة بن العبد): طرفة(ابن العبد  -09
، دار صـادر، 4، جلسـان العـرب): مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور  -10

  . 1968بريوت، 
اسات نقدية يف األدب العريب احلـديث  حبوث ودر( يف حمراب الكلمة): ياسني(األيويب  -11

  .1999، املكتبة العصرية، بريوت، 1، ط)واملعاصر
  .1970، دار املعارف، مصر، 4، ط2، جاملختار): عبد العزيز(البشري  -12



  

دراسـة يف  ( الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري): علي(البطل  -13
  .1983، ، دار األندلس، بريوت3، ط)أصوهلا وتطورها

، شركة )العقد النفسية وموقف اإلسالم منها( حنو بسيكولوجية إسالمية): حممد(التومي  -14
  ).ت.د(الشهاب، اجلزائر، 

، مطبعـة  3، حتقيق عبد السالم هارون، جاحليوان): أبو عثمان عمرو بن حبر(اجلاحظ  -15
  .1948مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

، دار الكتاب 1، حتقيق حممد التنجي، طئل اإلعجازدال): عبد القاهرأبو بكر ( اجلرجاين -16
  .1995العريب، بريوت، 

  ).ت.د(، مطبعة ضة مصر، القاهرة، البالغة الفنية): علي(اجلندي  -17
، دار املعــرفة اجلامعيـة،   البيــان فـن الصــورة   ): مصطفى الصاوي(اجلويين  -18

  . 1993اإلسكندرية، 
، دار الكتاب اللبنـاين  2، ط)من خالل شعره فنه ونفسيته(ابن الرومي ): إيليا(احلاوي  -19

  .                   1980ودار الكتاب املصري، بريوت والقاهرة، 
  . 1959، دار الشرق اجلديد، بريوت، فن الوصف): إيليا(احلاوي  -20
  .1986، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 5، ط1، جيف النقد واألدب=      =  :     -21
  .1980، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1، ط5، جقد واألدبيف الن=      =  :     -22
، شـرح أيب سـعيد السـكري، دار    ديوان احلطيئة): جرول بن أوس العبسي(احلطيئة  -23

  .1981صادر، بريوت، 
  .1987، دار املسرية، بريوت، 2، طمعجم مصطلحات الصوفية): عبد املنعم(احلفين  -24
، دار الشـهاب،  الفين عند سيد قطـب  نظرية التصوير): صالح عبد الفتاح(اخلالدي  -25

  . 1988اجلزائر، 
، دار الفكـر  2، ط)الصورة الفنية يف األدب العـريب ( مجاليات األسلوب): فايز(الداية  -26

  .1996ودار الفكر املعاصر، دمشق وبريوت، 
، اهليئة املصرية 2، طمجاعة أبولُّو وأثرها يف الشعر احلديث): عبد العزيز(الدسوقي  -27

  .1971ليف والنشر، مصر، العامة للتأ



  

، ضبط وختريج وتعليق مصطفى ديب البغا، خمتار الصحاح): حممد بن أيب بكر(الرازي  -28
  .1990، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، 4ط

  .2002،عامل الكتب، بريوت،2، طشرح املعلقات السبع): احلسني بن أمحد(الزوزين  -29
، دار سـراس  التراث النقدي إىل اية القرن الرابع مفهوم األدبية يف): توفيق(الزيدي  -30

  .1985للنشر، تونس، 
، دار 1، ط)عـريب  -فرنسـي  -إنكليزي(  معجم اللغات الوسيط): جروان(السابق  -31

  .1993السابق للنشر، بريوت، 
  .1946، شركة فن للطباعة، مصر، الصـور): حممد(السباعي  -32
، 1، ج)دراسة يف النقد العريب احلـديث ( طاباألسلوبية وحتليل اخل): نور الدين(السد  -33

  . 1997دار هومة، اجلزائر، 
، منشأة املعـارف،  التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل): مصطفى(السعدين  -34

  .1987اإلسكندرية، 
، املؤسسة الوطنية 1، طمفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته): حممد(السويدي  -35

  . 1991نشر، اجلزائر وتونس، للكتاب والدار التونسية لل
  .1971، دار العودة، بريوت، 1، مجديوان بدر شاكر السياب): بدر شاكر(السياب  -36
، املؤسسة الوطنيـة للكتـاب،   األمري عبد القادر متصوفا وشاعرا): فؤاد صاحل(السيد  -37

  . 1985اجلزائر، 
  .1996، دار صادر، بريوت، 1، طأغاين احلياة): أبو القاسم(الشايب  -38
، الدار التونســية للنشـر،   4، طاخليال الشعري عند العرب=     =    =    :    -39

  .1989تونس، 
  .1977، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ، النقد واحلرية): خلدون(الشمعة  -40
، اهليئة املصـرية العامـة   2، طاألدب وقيم احلياة املعاصرة): حممد زكي(العشماوي  -41

  .1974للكتاب، اإلسكندرية، 
، دار النهضة العربية، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث): حممد زكي(العشماوي  -42

  .1979بريوت، 



  

، دار الكتـاب العـريب،   6، ط)حياته من شـعره ( ابن الرومي): عباس حممود(العقاد  -43
  .1967بريوت، 

  ).ت.د(، مكتبة رحاب، اجلزائر، التفكري فريضة إسالمية): عباس حممود(العقاد  -44
  ).ت.د(، املكتبة العصرية، بريوت، عبقرية الصديق=     =   :      =    -45
  .1981، املكتبة العصرية، بريوت، 3، طيسألونك=      =     =   :    -46
، مؤسسـة اإلسـراء للنشـر    2، طأدب األطفال يف ضوء اإلسالم): جنيب(الكيالين  -47

  .1991والتوزيع، قسنطينة، 
 -، مؤسسة الرسـالة صطلحات النحوية والصرفيةمعجم امل): حممد مسري جنيب(اللَّبدي  -48

  ).ت.د(قصر الكتاب ودار الثقافة، بريوت واجلزائر، 
  .1984،دار البعث، قسنطينة،1،طحماضرات يف نظرية األدب): شكري عزيز(املاضي  -49
، دار الفكر ودار الفكر املعاصـر،  4، طاحلب بني العبد والرب): أمحد نصيب(احملاميد  -50

  .1995دمشق وبريوت، 
، دار ومكتبـة  1، تقدمي وشرح مفيد قميحـة، ط رسالة الغفران): أبو العالء(املعري  -51

  . 1984اهلالل، بريوت، 
  .1981، دار العلم للماليني، بريوت، 6، طقضايا الشعر املعاصر): نازك(املالئكة  -52
  .1991، دار املشرق، بريوت، 31، طاملنجد يف اللغة واألعالم -53
، منشـورات عــويدات،  2، طالشـرق والغـربأدباء من ): عيسى(الناعوري  -54

  . 1977بريوت،
، مكتبـة  رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني): أبو زكريا حيي بن شرف(النووي  -55

  .1988النهضة اجلزائرية، اجلزائر، 
  .1989، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، يف األدب والنقد األديب): السعيد(الورقي  -56
، 3، ط)مقوماا الفنية وطاقاا اإلبداعية( غة الشعر العريب احلديثل=       =    :    -57

  .1984دار النهضة العربية، بريوت، 
، الشـركة املصـرية   1، ط)املفاهيم واالجتاهات( علم لغة النص): سعيد حسن(حبري  -58

  .1997لوجنمان، القاهرة،  -العاملية للنشر



  

، دار اهلـدى،  1، ط1، جيموسوعة الشعر اجلزائـر : وآخرون) الربعي(بن سالمة  -59
  .2002اجلزائر، 

، رسالة ماجستري غري الصورة الشعرية عند حممد العيد آل خليفة): مربوك(بن غالب  -60
  .1988منشورة، جامعة قسنطينة، 

  .1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، الكتابة حلظة وعي): حممد(بو شحيط  -61
  .1978، دار الثقافة، القاهرة، ديبمدخل إىل علم اجلمال األ): عبد املنعم(تليمة  -62
  .1976، دار الثقافة، القاهرة، مقدمة يف نظرية األدب=     =    =   :   -63
، 2، ترمجة فريد أنطونيـوس، ط املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا): فليب فان(تيغيم  -64

  . 1980منشورات عويدات، بريوت، 
، دار املناهـل،  1، ط)والوجود تأمالت يف املرأة والعشق( احلب والفناء): علي(حرب  -65

  .1990بريوت، 
  .1955،مكتبة األجنلو املصرية، مصر،التصوف يف الشعر العريب): عبد احلكيم(حسان  -66
، مطبعـة اإلمـارات،   2، ط7، جالقراءة واملكتبـة : وآخرون) أمحد طاهر(حسنني  -67
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، مكتــبة األجنلـو املصــرية،    2ط، األصول الفنية لألدب): عبد احلميد(حسني  -68

  .1964القاهرة، 
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  . 2001الكـويت،

، الشـركة  1، طنظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربيـة ): مصطفى(محيدة  -75
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، املؤسسة الوطنية 3، طجلزائري احلديثدراسات يف األدب ا): أبو القاسم(سعد اهللا  -81

  . 1985للكتاب والدار التونسية للنشر، اجلزائر وتونس، 
، دار الفــكر العـريب،   1، طعلم البيان بني النظريات واألصـول ): ديزيره(سقال  -82

  .1997بريوت، 
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  :فهرس اجلداول والرسوم - 1

  الصفحة  عنوان اجلدول أو الرسم  الترتيب

1  
صورة مشسية للشاعر عثمان لوصيف وهو يف السادسة واألربعني 

 .27/09/1997: من عمره، أُخذَت بطولقة يف
32 

2  
حيدد مواد الطبيعة اجلامدة اليت استعملها عثمان يف ) 1(جدول 

 .التصوير الفين
38 

3  
حيدد مواد الطبيعة احلية اليت استعملها عثمان يف ) 2(جدول 

 .التصوير الفين
40 

4  
حيدد املواد غري الطبيعية اليت استعملها عثمان يف ) 3(جدول 

 .التصوير الفين
41 

5  
يبين شيوع املفردات الصوفية يف صور عثمان من خالل ) 4(جدول 

 ).آيات صوفية(منوذج تطبيقي على املقطع األول من قصيدة 
97 

6  
يبين مناذج لعناوين قصائد عند عثمان فيها تأثُّر بعناوين ) 5(جدول 

 .قصائد عند الشايب
121 

7  
تصوير الفين يف يبين األدباَء األعالم املستدعني أثناء ال) 6(جدول 

 .شعر عثمان
126 



  

8  
يبين نمو اخليط النفسي عرب الصور من خالل منوذج من ) 1(رسم 

 .لعثمان) غرداية(مطولة 
134 

 136 .حيدد املواضيع األسطورية البارزة يف تصوير عثمان) 7(جدول   9

10  
 ولعينك(يسرد مناذج من الصور اسمة يف جمموعة ) 8(جدول 

 .لعثمان) هذا الفيض
154 

 204 .حيدد فنيات الصورة يف شعر عثمان) 9(جدول   11

12  
حيدد مناذج ايات قصائد  عند عثمان تصور ) 10(جدول 

 .عنــاوينها
223 

13  
يوضح توسع الصورة يف املقطع السادس من قصيدة ) 2(رسم 

 .لعثمان) غرداية(
231 

14  
لعناصر اللُّغوية املسؤولة عن تردد احلركة يف يوضح ا) 11(جدول 

 .لعثمان) وهران(صور املقطع اخلامس من قصيدة 
240 

 247 .لعثمان) فلسطني(يبين الصور البالغية يف قصيدة ) 12(جدول   15

  284  .يوضح البنية العامة للصورة الرمزية عند عثمان) 3(رسم   16

  286  .لعثمان) التراب(مزية يف قصيدة يوضح بنية الصورة الر) 4(رسم   17

18  
) براءة(يوضح رمزية عناوين القصائد يف جمموعة ) 13(جدول 

  292  .لعـثـمان

19  
حيدد اإلحاالت الرمزية العامة لعناوين القصائد يف جمموعة ) 5(رسم 

  293  .لعثمان) براءة(



  

20  
تايب بني صورة منوذجية لواجهيت رسالة، تثب وقوع التراسل الك

  362  .الشاعر والباحث
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Résumé d’une thèse de Magistère intitulée: 
« IMAGE ARTISTIQUE DE LA POESIE DE OTHMANE LOUCIF » 
  

L’image artistique de la poésie de Othmane Loucif, est une 
recherche académique qui suit de près la production poétique du poète 
algérien contemporain Othmane Loucif, la recherche dépend 
essentiellement de la méthode technique de l’étude des textes, selon 
une supposition qui consiste à dire que l’image dans le domaine 
littéraire est semblable à un organisme dans le monde biologique, il se 
crait sur plusieurs étapes et de ce fait il part de plusieurs matières 
parmi les quelles il y a le palpable et le nom palpable que le poète 
s’inspire dans son esprit dans son fort intérieur, ensuite il essaye de 
relier entre eux, dans cette liaison se forme des images, et de là, le 
poète améliore ses règles à l’aide d’un ensemble de techniques 
fondamentales et partielles jusqu’à ce qu’elles soit une création 
complète englobant les sentiments et tout ce qui s’en suit avec 
compétence, et c’est à ce moment qu’apparaissent les images 
différentes, sont-elles démonstratives, claires ou symboliques…? Sa 
force apparaît dans l’expression et tout ce qu’il convient d’espaces à 
combler. 

Le produit de ces images selon le poète, comme indiqué ci-
dessus, varie du concret à l’abstrait, ces choses palpables sont 
symbolisées à partir de la nature vive et inerte et de différents 



éléments fabriqués, tandis que les produits non palpables dans le saint 
coran, le patrimoine mystique musulman, la littérature arabe du point 
de vue le plus large et un certain nombre de fables et de contes de fée  
universellement connus. 

Quand au moyens de formation de l’image, notre poète à suivi 
les styles de renouvellement et contemporain, il s’est basé sur la 
personnification et la perception des sens en mélangeant les 
oppositions tout en essayant dans tout ceci en extériorisant les forces 
intérieures dans de tels moyens tout en évitant l’imitation et le plagiat, 
étant fier de ses possibilités de création et d’imagination. 

Si la poésie est un art original, cet art voudrait tout simplement 
dire l’efficacité, la sensibilité des sentiments à l’égard de ses 
réalisations; c’est pourquoi notre poète diffuse des techniques 
multiples dans le domaine de l’imagination parmi lesquelles beaucoup 
sont déjà présentes, d’autres qui restent à l’état latent, dans la première 
se trouve l’uniformité et la cohésion et l’effervescence… dans la 
deuxième se trouve la formulation de certains titres de poèmes dans 
leur finalité, leur étalement, la formation des vers… etc. 

Après avoir analysé les produits d’images et ses moyens, leur 
technicité, il nous permet de les classer globalement en cinq espèces: 
des images explicatives, d’opposition, d’interchange, de brillance et 
les images symboliques et à chaque espèce sa matière spécifique, sa 
méthode particulière dans la réalisation poétique. 

Cette thèse n’a pas omit l’évaluation qui rend un intérêt dans 
l’analyse et l’examen pour la réaliser, c’est  pourquoi la lumière est 
mise à travers tous les recoins dans de multiples images, et il est 
possible de réunir toutes ces espaces dans cinq opérations: 
l’incompatibilité, le mixage des images par groupes distincts, 
l’enchantement que procure l’image d’elle-même, et de se conformer 
aux règles de liaison, et l’entassement des symboles. Cependant, il a 
poursuivi son étude pour combler le vide qui peut flouer l’image, 
renforçant la compétence du poète de la dépasser si ce dernier en ferait 
face  tout en étant certain qu à chaque mal, il y a un remède adéquat.  

En conclusion, la recherche a abouti à un certain nombre de 
résultats que le poète a pu réunir et qui a une relation directe avec le 
sujet débattu, c’est à dire, l’image artistique sans omettre les études 
consacrées à la littérature algérienne. Aussi, cette étude démontre un 
tant soi peu que le poète n’a pas encore fini d’analyser et de 



rechercher et que la littérature de chaque nation est un travail de 
longue haleine. 

Son étude appuie ce qui a précédé avec des documents, des 
supports et qui se résument en quelques manuscrits de la main du  
poète ainsi que quelques conférences débats enregistrées avec 
quelques rectifications de certains erreurs de frappe qu’on puisse 
détecter dans ces écrits poétiques et qu’il a rectifié lui même, ses 
recherches ont été réussi et reconnues par plus d’un. 
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Recapitulation Research of Magister thesis entitled: 
<<The Artistic Picture of Othman Loucif ’s Poetry >>. 

The artistic picture in Othman Loucif’s poetry an 
academic research following the movement of artistic picture in 
poetic production issued by the Algerian poet Othman Loucif, the 
research depends mainly on the artistic methodology in text 
studies, according to an imagination dealing with the picture in 
the literature field similar to a human being in nature, created step 
by step during a long period in such a way as different matters of 
which the palpable and non touchable that were made present by 
the poet in his mind to express his feelings and inner ideas, then 
he used means to link between them, in this linking, pictures are 
formed, and this way he kept in developing these rules to a group 
of techniques both capital and partial to become a total frame 
containing feelings with real competence, really at this step, 
different types of pictures are limited whether they are symbolic, 
representative or sensitive… ? Their force can be made in 
expression and their ability to fill the gaps that we may notice 
from time to time. 



The pictures matters according to the poet as mentioned 
above, are varied from touchable to un touchable, the touchable 
ones consist of many elements from the living nature and the 
abstract one together with several things that were made, on the 
other hand, the untouchable ones in The Coran and the mysitc 
patrimonial in Islam, the Arab literature in the large sense and a 
number of fables , fictions known all over the world. 

As for means of picture formation, our poet has 
developed a new way that depends on personification and 
materialization, what he feels from the sense and mixing 
everything to create possible files avoiding imitation and 
plagiarism showing to every one his mystic universe, being proud 
of his fictive poetic feelings. 

If poetry is an essential art, this art means competence to 
increase his feelings towards what he realized ; that’s why our 
poet uses different techniques of imaginating things, many of 
which are ready to expose and others partly hidden, in the first 
ones, we notice unity and cohesion, effervescence and mixing... 
But in the other ones, we may note the titles given to his poems in 
their finality, the expansion and reduction of the verse… etc. 

After analyzing picture matters and their means, we can 
classify them in five categories: anatomic pictures, facing and 
opposed one, symbolic pictures, and to everyone its specific 
frame and its particular way in making poems. 

He didn’t omit in his research the evaluation step that 
helps to reach the final result, that’s why he brought to light the 
gaps spread over many pictures that we may gather to get five 
things: mixing pictures to get them affected by a beautiful one or 
to conformr them to unification rules and piling of symbolic 
heaps. The research detected gaps that were obstacles and tried to 
avoid them by considering that each disease has its specific 
remedy. 

To conclude, we may state some attained results gained 
by the research and which has a relationship directly with the 
artistic picture without forgetting to show the studies followed in 



the target matter mainly in the Algerian literature, moreover this 
research has to keep on analyzing and persevering as literature of 
my nation needs a constant effort to be developed to their people. 

The research went on approving its joined contents 
giving documents to justify all what has been said, these ones 
consist of correspondances written by the poet himself together 
with an interview made by phone recorded and printed, in 
addition, he corrected possible errors that we may notice from 
time to time in his poems and especially his latest ones therefore, 
the research didn’t omit to use them as the poet himself agreed  
with us. 
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  الجمهـورية الجزائـرية الديمقراطـية الشَّـعبية

والبحث العلمي وزارة التَّعليم العالي  
  قسنطينة -جامعة منتوري

  كلِّـية اآلداب واللُّغــات
  قسم اللُّغة العـربية وآدابها

  .الصورة الفنـية يف شعر عثمان لوصيف: وانحبث ماجستري بعن خالصـة

الصورة الفنـية يف شعر عثمان لوصيف حبث أكادميي يتابع حركة الصورة الفنـية 
يف املنتوج الشعري للشاعر اجلزائري املعاصر عثمان لوصيف، وقد اعتمد البحث أساسا على 

على تصور مفاده أنَّ الصورة يف عالَم األدب شـبيهة   املنهج الفين يف حماورة النصوص، بناًء
حيث تنطلق من مـواد متنوعـة منـها    بالكائن احلي يف عالَم األحياء، تتخلَّق عرب مراحل، 

احملسوس وغري احملسوس يستحضرها الشاعر يف ذهنه عقب توقُّد وجدانه، مثَّ يلتمس وسائل 
بط تتكوبط بينها، وعند الرة هذه القواعد للراعر يف تنميور، وإثرها ينطلق الشن قواعد الص

مبجموعة من الفنـيات األساسية والفرعية حىت تصبح خلقا سويا حيتضن العاطفة والفكـرة  
كمـا  ... بكل متكُّن، وهنا فقط تـتحدد أنواع الصور، هل هي بيانية أم وامضة أم رمزية

  .درا على التعبري وما ميكن أن يتخلَّل بناءها من ثغراتتتضح ق

تتنوع بني ما هو حمسوس، وما هـو   -كما متَّت اإلشارة-ومواد الصور عند الشاعر
غري حمسوس، وتتمثَّل احملسوسات يف عناصر كثرية من الطَّبيعة احليـة واجلامـدة وعناصـر    

  .لزهر فارس: إعداد الطَّالب
  : إشراف األســتاذ الدكتور
  .يحي الشِّيــخ صــالح



اد غري احملسوسة يف القـرآن، والتـراث الصـويفِّ    معدودة من املصنوعات، بينما تتمثَّل املو
اإلسالمي، واألدب العريب مبفهومه الواسع املرن، وعدد من األساطري واخلرافـات العامليـة   

  .املشهورة املتداولة

أما عن وسائل تشكيل الصورة فقد حنا شاعرنا فيها منحى التجديد واملعاصرة فاتكأ 
جسيم، والتومزج املتناقضات حماوال يف كل ذلك استنفاد على الت ،شخيص، وتراسل احلواس

الطَّاقات الكامنة يف تلك الوسائل متنصال بذلك من التقليد واالجترار، وهاتفا بعالَمه الصويفِّ 
  .معتزا به وبأجوائه الشاعرية اخليالية

ى جتلِّـياته يعين اإلتقان والزيـادة يف  وإذا كان الشعر فـنا أصيال، فإنَّ الفن يف أ
احلساسية جتاه املنجزات؛ وهلذا يبثُّ شاعرنا الفنان فنـيات عديدة يف صوره، منها ما هـي  
 كثرية احلضور، ومنها ما هي متذَبذبةُ احلضور، ومن الشرحية األوىل جند الوحدةَ والتـرابطَ، 

زاوجفاعلَ والتـا،     ...والتايا ة جند تصوير عناوين بعـض القصـائد يفومن الفئة الثَّاني
والقص ،عوغريها... والتوس .  

إىل مخسـة   -إمجـاال  -بعد فحص مواد الصور ووسائلها وفنـياا ميكننا تصنيفها
مزية، ولكلِّ نـوع  الصور البيانية، واملتضادة، واملتقابلة ، والوامضة ، والصور الر: هي أنواع

  .  بنيته املتميزة، وطريقته اخلاصة يف األداء الشعري

ومل يغفلْ البحث عن عملية التقومي اليت ال تكتمل فائـدة التمحـيص والنظـر إالَّ    
بالوصول إليها، وهلذا متَّ تسليط الضوء على الثَّغرات املبثوثة يف عدد من الصور، وميكن مجع 

التنافر، وخلط التصوير بالتجريد، واالفتتان بصورة لذاا، : ات يف مخسة أمور هيتلك الثَّغر
وقد تابع البحث ما تسبـبه كلُّ ثغرة من إعاقة . واخلضوع لقوانني الترابط، وتراكم الرموز

ف عليها إميانا بأنَّ معرفة الداعر على جتاوزها إن تعرا قدرة الشورة مؤكِّدني علـى  للصعاء ت
  .وضع الدواء

بعد كل هذا أتت اخلامتة لتسرد جمموعة من أهم النـتائج اليت توصل إليها البحث، 
واليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع األم أال وهو الصورة الفنــية دون أن تنسـى التنويـه    

متة إىل أنَّ هذا األخري ال زال حباجة بالدراسات الـمنصـبة على أدبنا اجلزائري، وتشري اخلا



العمـل املسـتمر    -بالدرجـة األوىل  -ماسة للكشف والتنقيب، وأنَّ أدب أي أمة يصنعه
  . الدؤوب، واجلهد املتواصل املنظَّم ألبنائها

وانتقل البحث إىل تأييد مضامينه السابقة مبلحق حيوي عددا من الوثائق الداعمـة،  
يف املراسالت اليت خطَّها الشاعر ببنانه، مع حوار هاتفي منقول مـن الشـفاهة إىل   وتتمثَّل 

التوثيق كتابة، ومع هذا جمموعة من التصويبات اخلطِّـية لألخطـاء املطبعيـة الـواردة يف    
جمموعاته الشعرية السيما أواخرها، وقد وقف الشاعر ذاته على إحصـاء تلـك اهلفـوات    

  .ومل جيد البحث غضاضة يف العمل ا طاملا أنها حظيت مبوافقة الشاعر ذاته وتصحيحها،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


