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 ثورةإّن الّتشّظي من الّسمات اليت ظهرت على الّنص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي، نتيجة      

 ؛نوع جديد من الكتابة ساهم يف ميالد حيثالّشاعر اجلزائري املعاصر على أعراف الكتابة الكالسيكّية، 

لذلك تأيت هذه الّدراسة  ؛لّنص والقارئراع بني الكاتب واالصّ  ممّا يؤّججاالختالف الّتضاد و يتمّيز بالّتنافر و 

من خالل إبراز التشّظي احلاصل على مستوى الّلغة الّشعريّة وفاعلّيته يف  ،لتسلط الّضوء على هذه الظّاهرة

داخل الّلغة كيف يتمظهر التشّظي : مستهّلني هذه الورقة بإشكالّية توّجهنا مفادهاتشّظي الّداللة، 

  داخل الّنسيج الّنصي ليساهم يف إنتاج الّداللة؟ غالهوما هي آليات اشت؟ الّشعرية

  .لغة شعريّةما بعد حداثة؛ تشّظي؛ قصيدة ما بعد حداثّية؛ : الكلمات المفتاح 

ABSTRACT : 
      Fragmentation is a feature of the post-modern Algerian poetic text, 
as a result of the revolution of the contemporary Algerian poet against 
the customs of classical writing, as it contributed to the birth of a new 
type of writing; It is characterized by repulsion, contradictions and 
differences, which fuel the conflict between the writer, the text and the 
reader; Therefore, this study comes to shed light on this phenomenon, 
by highlighting fragmentation at the level of poetic language and its 
effectiveness in significance fragmentation. We will start this study 
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with the following questions: how is fragmentation formed in poetic 
language? Then how does fragmentation work within the text to 
contribute to the production of meaning? 
Keywords: Postmodernism; Fragmentation; Postmodernist poem; 
Poetic language 

 
  :مقّدمة

حلداثة، إن مل نقل بؤرة غموضها ألّن يعترب التشّظي مسة من الّسمات اليت متّيزت �ا ما بعد ا     

مظّلة عاّمة تتشّظى داخل نفسها لتكّون ذا�ا، "ما بعد احلداثة كما جاء يف دليل الّناقد األديب 

فتتعّدد وتنقسم إىل ما بعد حداثات خمتلفة، جمموعها العام يشّكل ما بعد احلداثة العاّمة، ويكون 

الّيت انعكست على املبدع فصار يبحث يف شظاياه  1"هذا االنقسام والّتشّظي مستها القارّة

وانقساماته عن ذاته املبعثرة يف هذا العامل املشّتت، كما يرى فاضل ثامر أن الّتشّظي هو مسة 

اهلدم ملا هو قدمي وفيه يسقط الّنسق ويسقط "متوّلدة عن حالة ما بعد احلداثة جتّسد حاالت 

سلسلة من البؤر الّشعريّة املتشظّية اليت ختلخلت فيها ثوابت الّتمركز األحادي وُختَْلُق بدال من ذلك 

وعمت الفوضى داخل اجلسد ، 2"األجناس األدبّية من خالل تداخل الّلغات والّرؤى واألساليب

  .الّشعري

الذين برزوا منذ مطلع  ؛ا من الّشعراء اجلزائريّني دً دِّ جيال جمَُ  غري أن هذه الفوضى أنتجت لنا     

الّشعريّة اخلاّصة  معن لغته ونيبحث، فصاروا بطروحات ما بعد احلداثة وار تأثّ حيث ثّالثة، األلفّية ال

دائما إىل جتاوز مقّومات الّلغة الّشعريّة الكالسيكّية، وهذا كّله من أجل خوض  ون، ويسعم�

ت كتابة غمار الّلحظة الرّاهنة، ومسايرة وترية الّتحوالت االجتماعية املعاصرة، اليت تستوجب أدوا

  .ا اختالف عن سابقتهامغايرة، وذائقة مجالّية ختتلف أميّ 

ذو ارتباط وثيق بالعصر وحبالة ما بعد احلداثة  ،ومبا أّن الّنص الّشعري عامة واجلزائري خاصة     

فقد قفز هذا املصطلح إليه، بعد أن متّثل الّشعراء اجلزائريون املعاصرون هذه الّسمة ما بعد 

تعّرب وجتّسد حالتهم املتلّبسة جبدل الذات والعامل واألشياء، الرّاغبة يف االنعتاق من   احلداثية، اليت

إخل ... كل ما يساورها من شك وحرية وقلق تسببت فيه الّسلطة، العوملة، ثقافة االستهالك 

مل إىل َفَصيـََّرت ا�تمع اجلزائري إىل واقع قاس ومشّوه، وأحالت وجود الّشعب اجلزائرّي يف هذا العا
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 3"واملفارقات ميتاز بكونه حاضرا مبعثرا متشظّيّا، وممّزق األوصال، ومشحونا بالّتناقضات"حاضر 

أصبحت عاجزة عن استمالة أفراد ا�تمع الذين تشبعوا بأكاذيبها،  ،ات الكربىكون هذه الّسرديّ 

لول املقرتحة وثاروا ضد هذه السلطات املركزية يفضحو�ا، ويكشفون كل نفاق يتخفى وراء احل

  .لعالج هذا ا�تمع

يطمح إىل الّسكينة وجينح إىل اهلدوء يف ظل الّتشّظي، والبحث عن  املبدع كل هذا جعل     

انعكس على شعره ذاته يف بواطن األشياء البسيطة البعيدة عن الّتعقيد الّذي هو لغة الّسلطة، ما 

الذي ال نقصد به ذلك املؤدي إىل  واتضح يف لغته، اليت اتسمت بطابع الّتشّظي هي األخرى

الفرقة دون الوصول إىل وحدة أو التئام، بل هو ذلك الّتشّظي الذي يساهم يف إنتاج الّنص 

الّشعرّي، وبعث احلياة فيه، وتوليد آفاق جديدة من الّدالالت، وفتح عوامل من املعاين، ممّا جيعل 

  .ةكّونة من سالسل متشظّيائرّي املتمن ذلك الّنص متشظّيا كحياة الّشاعر اجلز 

 :وكبداية لورقتنا البحثّية هذه سنستهّلها بإشكالّية توّجهنا وتؤطّر جمهودنا أثناء الّدراسة مفادها     

داخل الّنسيج الّنصي ليساهم يف  وما هي آليات اشتغاله؟ داخل الّلغة الّشعريةشّظي كيف يتمظهر التّ 

  إنتاج وتوليد الّداللة؟

الّنص الّشعري  عمراننطالق يف عملّية البحث، وسرب أغوار هذه الظّاهرة يف لكن قبل اال     

اجلزائري ما بعد احلداثي، البد من وضع مجلة من الفرضيات اليت سنستعني �ا يف هذه الّدراسة 

ما هو واقع الّلغة الّشعريّة ما املقصود مبا بعد احلداثة؟ : ومنها ،إلضاءة بعض اجلوانب املعّتمة فيها

الّنصوص اإلبداعّية ما بعد احلداثّية؟ وما هي املكاسب اليت حّققتها يف ظّل هيمنة التشّظي  يف

  ي يف تطوير الّلغة؟كيف تساهم املفارقة باعتبارها آلية من آلّيات الّتشظّ مث  ؟ على الّنصوص الّشعريّة

من خالل إبراز  ،هذه الظّاهرة علىوعلى ضوء ما سلف ذكره تستهدف الّدراسة تسلّيط الضوء      

آلّيات  ذلك على، معتمدين يف التشّظي احلاصل على مستوى الّلغة الّشعريّة وفاعلّيته يف تشّظي الّداللة

، باإلضافة توظيف هذه الظّاهرةق املناطق اليت عرفت وتستنطالّلغة الّشعريّة  تستبطناليت الّتحليل 

  .يف ظل هذه الظّاهرة وكيفّية إنتاج الّلغة للّداللةإىل الكشف عن آليّا�ا، 

ا بعد احلداثة حّىت موجز ملمبقّدمة، نشري بعدها إىل تعريف نبدؤها  خطّةكما سننتهج يف ذلك       

الّشعريّة غة لّ التطّور يف العنصر املوايل نستعرض يدرك القارئ الفرتة الّزمنّية اليت يغطّيها البحث، ل

هذه سامها بظاهرة الّتشّظي، لننتقل بعد ذلك إىل رصد اتّ كيفّية اجلزائريّة املعاصرة، و املدّونة  داخل
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إىل  يف البنيةحبيث ينتقل معها ذلك الّتشّظي  الّلغة الّشعريّة،الظّاهرة احلاصلة على مستوى 

باعتبارها داخل الّلغة الّشعريّة، مث نقف بعدها على كيفّية اشتغال املفارقة ، الّداللةيف الّتشّظي 

لنصل يف األخري إىل خامتة خماتلة القارئ، ة، حيث تلعب دورا بارزا يف هلذه الظّاهر وجها خفّيا 

  .جنمل من خالهلا أهّم ما توّصلنا إليه يف هذه الّدراسة اليت قمنا �ا

  :نظرة عامة حول المفهوم..ما بعد الحداثة: أّوال     

- مرحلة ما بعد احلداثة  جيمع الّدارسون على أن الفرتة الّزمنّية اليت شهدت بداية الّتحّول حنو     

وهي فرتة مل تشهد منذ منتصف القرن املاضي، كانت  -وإن كان هذا الّتقسيم املرحلّي نظريّا فقط

اول ّجتّنبه نظرا ألّن ا�ال ال يّتسع جدل حن. جدال كبريا بالقدر الذي شهده مصطلحها ومفهومها

يتمّثل وبداية إرهاصا�ا، حيث  ات هذه املرحلةللخوض فيه، لذلك سنكتفي باإلشارة إىل منطلق

ومنذ ذلك احلني ، الّذي ّظل مهيمنا طوال مرحلة احلداثة منطلقها الرّئيسي بفقدان الثّقة يف العقل

لتقويض امليتافيزيقا الغربّية، "اليت تسعى بدأت تسود مجلة من الّتغّريات الفكريّة والفلسفّية والثّقافّية 

هيمنت قدميا وحديثا على الفكر الغريب، كالّلغة، واهلويّة، واألصل، وحتطيم املقوالت املركزيّة الّيت 

. وقد استخدمت يف ذلك آلّيات الّتشتيت والّتشكيك واالختالف والّتغريب... والّصوت، والعقل

وكذا حتطيم  4"وتقرتن ما بعد احلداثة بفلسفة الفوضى والعدمّية والّتفكيك والالمعىن والالنظام

  .ما كان سائدا يف مرحلة احلداثة عكس ،الّنسق املغلق

  :تطّور لغة الّشعر الجزائري المعاصر: ثانيا     

رّمبا ال يتطّلب الّنظر يف لغة الّشعر اجلزائري ما بعد احلداثي عينا بصرية أو نظرة خبري لريى      

ا الّتطور احلاصل على صعيدها، وهذا ما أّكده الّنقاد والّدارسون هلا، حيث أمجعوا على أ�ّ 

أصبحت لغة مشاغبة تغري القارئ بالتكّشف وإجالء ما خفي من املعىن له، عندما تبدأ مبغازلته، 

وتبّني له بأ�ا ترغب فيه كما يقول عن ذلك روالن بارت يف كتابه لّذة الّنص، لكن ما إن توّرطه 

  .حىت تتوارى حمتجبة عنه، تطلب حماولة أخرى يف عملّية رفع احلجب عن املعىن

ببنية "هي هكذا لغة الّنص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي، لغة مبهمة وغامضة كو�ا تتميز      

اليت جتمع بني الّدوال املكّونة للبنيان الّنصي،  5"خملخلة متشظّية متشّذرة بفراغا�ا وغياب روابطها

دت الّداللة فهذا يعين تعّدد األمر الذي ينقلها من الّداللة األحاديّة إىل تعّدديّة الّداللة، وإذا تعدّ 

  .القراءات وانفتاح الّنص على التأويل
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  :تشّظي الّداللةمن تشّظي البنية إلى : ثالثا     

نيا�ا الّلغوي؛ األمر الذي أثّر ائريني املعاصرين متشظّية يف بوقد جاءت لغة بعض الّشعراء اجلز      

" عتبات البياض"يبدو عليه نّص  الّذي هذا، و فجاء هو اآلخر متشظّيا الّداليل منتوجهاعلى 

عمال حفريّا تتناسق فيه شعريّة الّذات مع "حيث يعترب  ؛شحون بالّداللة املتشظّيةامل ،لألخضر بركة

منطقّية الّرؤيا الباحثة عن موضوعات جديدة غري ملموسة، وتتناسب فيه محوالت املعىن املكتشف 

الّرمزي املشري إىل الّنقاء الّروحي  الذي هو البياض 6"مع موازين الّلغة األخاذة يف توصيف الّشيء

  ".األخضر بركة"للّشاعر 

منتشرة، مبعثرة،  دوالّ و  ،عرب عتبات متشظّيةالعاّمة يف داللته حيث يتجّسد هذا البياض      

متفرّقة عرب اجلسد الّنصي جتمع بينها رغم تباعدها عالقات موضوعّية وداللة مركزيّة واحدة، حتّتم 

مث العودة جمّددا إىل تلك الّداللة املركزيّة اليت  ،لى هذه الّدوال الّسفر يف مناطق البياض القصّيةع

، حبيث تثري كّل جمموعة من هذه تشّظي عناصرها وجزيئا�ا إثرأصبحت هي األخرى متشظّّية 

وتسافر باملتلّقي يف  من األسئلة الوجوديّة، الفكريّة، والفلسفّية، العديدأو اجلمل الّنّصّية، الّدوال 

، وفق تركيبة فنّية احملرّكة لسالسل الّدوال تلكاملتشظّّية، عوامل الّتخييل الكتشاف دالالت البياض 

  :املنتشرة بداية بالّدوال اليت تفرض على القارئ استعمال خميّلته وهي

  : البحث عن البياض عبر ذاكرة الحنين - 1     

للّسفر يف عوامل احلنني، مفّتشا بني ثنايا ذاكرته عن تلك  ميتطي الّشاعر صهوة الكتابة     

الّلحظات اليت مازلت تغازل وجدانه، وهذا كّله حّىت يستطيع امتصاص رحيق الّطهر والرباءة منها، 

اليت يرغب من خالهلا الّشاعر يف تغذية الّنص بصور سريالّية وتعابري جمازيّة تفتح شهّية القارئ 

املنتشر عرب توايل املدلوالت وتناسقها  7"راءة الّنّص، ومعه صوب املعىنفتجعله يتقّدم يف ق"

  :ألخرى املشّكلة للّداللة العاّمة، يقول الّشاعرواّتصاهلا املتني بالّدوال ا

،   نباح كلب الرّيح أبيض، مثل مجلة شاعر منسّية يف الّنصِّ

  بيضاء احتماالت الّسواد،

  يف اجلدار، إوزّة بيضاء تعرب لوحة الّرّسام سهوا

  فراشة بيضاء، يرمسها دخان الّنار فوق الفرن،

  ماء احلزن أبيض، مثل وشم يف ذراع اجلّدة،
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  بيضاء جتلس يف كتاب قراءة، الّصباح أبيض، غيمة

  8بيضاء أسنان اهلواء تعّض أنفاسي أمام البحر،

" األخضر بركة"ى يظهر الّتشظي يف هذا املقطع واضحا، وذلك عرب تقنّية الّتكرار اليت يسع     

حيث تكّررت كلمة من خالهلا إىل الّتوكيد على حضور ذاته يف كّل حلظة شعريّة يرحتّل إليها، 

الّتكرار ويأيت هذا ، مرّة واحدة أو مرّتني  يف كل سطر من أسطر الّنص »بيضاء«أو  »أبيض«

، لكّنه ى أرض الواقعالذي أصبح يشعر به الّشاعر علواالغرتاب ليحّد من حالة الّنفي  الّتوكيديّ 

الداللة اليت يسعى الّذات يف الكون الّشعري، ومنه إىل تشّظي يف الوقت ذاته يعمل على تشّظي 

  .عليهاالقارئ للقبض 

وتشّكل العودة بالّذاكرة إىل املواطن اليت بقيت راسخة يف ذهن الّشاعر أوىل حمطّات االنعتاق      

الذي  صعاين من التّدنيس الواقعي، صوب الّنقاء الوجودي اخلالاليت ت ،من الّلحظة الّزمنّية اآلنّية

حتمل داللة التحّرر من  "تبحث عنه الّذات الّشاعرة، كون هذه العودة كما يقول عبد احلميد هيمة 

واخلالص يف عامل  9"اهلروب من الّلحظة اآلنّية ملعانقة املطلق.. كّل نظام واهلروب من كّل قانون 

د انتفت يف العامل الواقعي الرّاهن أساسيات الكينونة الفعلّية، وهو ما يّؤيده بع ،الّشاعر اخلاص

بعد أن شّبه الّشاعر الذي يرجع من خالل ذاكرته إىل حمطّات تارخيّية معيّنة  ،حمّمد زكي العشماوي

اإلنسان املذعور الّذي خياف أن يدّنسه الواقع إن هو ملسه، والّذي يرى فيه "حيّن إليها بذلك 

دّوا خطرا فيهرب ما وسعه اهلروب إىل اخليال الطّفوّيل إىل عامل األحالم والوهم حماوال ما استطاع ع

  :، حيث يقول الّشاعر يف مقّدمة نّصه10"أن يتجّنب اخلوض يف ا�تمع احلديث

  بيضاء يف الّصبح الّسماء

  كصوف خرفان املراعي، أم كقمصان الّضباب فويق

  ؟..سهل

  بياض،ال نعوت وال صفات لل

  مذاق خبز األم أبيض،

  ريشة العصفور يف خيط الّنسيم،

  خبار إبريق احلليب

  11ورغوة الّصابون تقطر من لباس اللّيل يف حبل الّنهار
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مع يف جيحيث  ،يف هذا املقطع العديد من الّرتاكيب اليت تصل حّد الّتناقض ميزج الّشاعر     

 ، ويؤّدي حسب أماين فؤاد إىل ذا ما يباغت القارئهذه البنية الّلغويّة الّتوكيد والّنفي معا، وه

تصادم احلضور مع الغياب، وتصادم امللفوظ مع املفهوم، واحلياة مع املوت، تصادم البوح "

اإلبداعي باليأس من البوح، تشكيل املفردة هنا هادئ ولكّنه قاتل، مفردة متيت مفردة بكامت 

ارية، فبعد قراءة املشهد ينسرب إليك شعور الّصوت، فليس هناك مواجهات ساخنة أو معارك ض

هذا الّتشّظي الّلغوي  فإنّ  وعلى هذا األساس، 12"بالعدم، الّلغة متحو ذا�ا ألّ�ا ذات ممحّوة

: من خالل اجلملة الّتالية قريب من الوصول إليها هيساهم يف بعثرة الّداللة اليت ظّن القارئ أنّ 

ه يتفاجأ حبالة من الّنفي تكتنف عملية القبض على داللة لكنّ ، »بيضاء يف الّصبح الّسماء«

إىل سياق ، ليعود الّشاعر جمّددا »ال نعوت وال صفات للبياض«وذلك من خالل عبارة  ،البياض

  .عرب أسطر الّنص الالحقة الّتوكيد ممارسا لعبته يف مالعبة القارئ

أو لغة  ات الّتشظي وهي االستفهامآلّية أخرى من آلياعتماد األخضر بركة على كما نالحظ       

صيغة سؤال كامل ال " حيث ورد السطر الثّاين من املقطع يف الّسؤال كما تسّميها أماين فؤاد

ينطلق من قاعدة وال يأمل أن يصل إىل قاعدة إميانّية، بل هو تساؤل الّلجاج والّتأرجح بني طريف 

ألضداد، ويف مناطق حائرة وقلقة بني حدود األشياء املعادلة اجلدلّية املستمرّة القائمة بني توازنات ا

  :، ويقول الّشاعر أيضا يف مقطع آخر13"واملعاين واألفكار

  اإليقاع يف تنهيدة األمواج أبيض،

  إصبع الّتلميذ مصبوغا بطبشور اخليال احلّر،

  جرح يف حلاء شجرية الّتني،

  14.انكسار بداية األمطار فوق زجاج نظّارات أعمى

تصّطف يف عالقات جعلها األخضر بركة ذا املقطع حركّية كثيفة للّدوال اليت يعكس ه     

اخليال  -الطّبشور -الصباغة  -إصبع الطّفل «، مثل تركيب الّسطر الثّاين من املقطع خمتلفة

عّدد الّداليل، التّ املؤّدية إىل ، ظاهرة الّتشّظي الّلغوي ، حبيث تربز من خالل هذه الّتوليفة»احلر

التشويق والّدهشة اليت تستطيع بفضلها تأدية دورها يف رسم الّصور وحنت  عنصرفة إىل باإلضا

هذا على إثر اخلاّصّية األوىل، أّما  ،ا�ازات اليت تعّرب بقوة عن املعىن املراد إبرازه من طرف الّشاعر

عليه اخلوض مع فرض يف املتلّقيصدم املتشّظي ي كون هذا االئتالف الّلغوياخلاّصّية الثّانية فهي  
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يف ذلك من قدرة الّشاعر على التحّكم يف  ا، مستفيديف تداخلها املعّقد الّشاعر يف عوامل احلنني

األخضر إذا تأّملنا جّيدا الصور الّشعريّة اليت أوردها إنّه هو  ؛هذاالّلغة الّشعريّة، وما يدعم قولنا 

سلب الّنص شعريّته فيغدو على إثره باهتا، ، يلمح ببساطة أّ�ا تنفر من الّسرد الطّويل الذي يبركة

من الّسرد الّشعري الذي يهمل كثريا من الّتفاصيل منتصرا للمجاز، ويبين حكايته على "ويقرتب 

، وعلى ضوء  15"شراكة بني األشياء املعلومة يف العامل وبني انبعاثها من جديد داخل العامل الّشعريّ 

هو إبراز العتبة األوىل من عتبات البياض من و طع هذا املقالّشاعر من كل هذا يتحّقق هدف 

  . النقاء والصفاء الّنفسي اخلالص، وذلك حبلة لغويّة متشظّيةخالل دالالت احلنني إىل

  :الّصمت عتبة أخرى للبياض - 2     

 ،إىل داللة جزئّية أخرى ،لمقطع الثّاينالُبىن الّلغويّة املتشظّية لعرب  األخضر بركةيـَْعبُـُر      

 .آلّية مهّمة من آليّات الّتشّظي الّلغوي وهي الّلغة البسيطة احلاضنة للّتناقض والّتعّددستعمال م

عتبة مهّمة من عتبات البياض خيوض خالهلا غمرات الّصمت، منتشيا  متّثلهذه الداللة اجلزئّية 

ربه إىل عوامل وتزيد من وضوح رؤية الّشاعر، ليمّر ع ،حبالة تأملّية ترفع الغطاء عن هذا الواقع

اإلبداع، بعد أن امتلك األداة الفاحصة للقيام بذلك، فالصمت هو الفعل املرادف لعملّية التأّمل، 

سنة بعد سنة، يتعاظم . من رحم الّصمت يولد هذا التأّمل، وفيه يقيم"أو كما يقول حمّمد بنيس 

ل إىل معول تلبث أن تتحوّ  اليت ال ؛فُيْكِسُب الذات الّشاعرة قوة يف البصر والبصرية 16"الّصمت

حيث  ،هلدم هذا العامل مبختلف عناصره املكّونة له، وإعادة بعثه من جديد يف عامل الّشعر

ويظهر يف ثياب الصفاء  ،يتخّلص هناك من الّشوائب اليت علقت به فدنّسته، مث يتطّهر بعد ذلك

 :والنقاء اخلالصني، يقول الّشاعر

  الّصمت بيت أبيض اجلدران

  ارة املفتاح يف قفل الكالم،قبل إد

  وبعد أن يتوّقف املفتاح يف قفل الكالم،

  17الّصمت كرسّي البياض

هي اليت حتّرك عملّيته اإلبداعّية والبيت  ،ّن الّصمت أو العملّية التأّملية اليت ميارسها الّشاعرإ     

قبل (بين على الّتضاد، لذلك جنح الّشاعر إىل الّتشّظي الّلغوي املاألبيض اجلدران الذي تقيم فيه، 

 فتح أفق التأّمل،ي حّىت  ،)وبعد أن يتوّقف املفتاح يف قفل الكالم،/ إدارة املفتاح يف قفل الكالم، 
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الثّنائّية الّضّدية قبل وبعد وهذا بفضل فيصبح الّصمت متشظّيا يف كّل شيء،  ،كسر حدودهيو 

حنو خلق داللة أعمق  ،داليل معّني  اليت تساهم العالقة اليت جتمعهما يف اهلروب من حتديد حيز

وإّمنا حالة استثنائّية يعيشها  ،التأّمل بداية أو �اية/من الّداللة الّسطحّية، فلم يعد للّصمتوأوسع 

  :خضر بركة حىت تستدعي فعل الكتابة، حيث يقول أيضااأل

  أبيض دجيوره

  18هذا الّتأّمل يف ثقوب الوقت

 تستويل على الّشاعر ،ها حمّمد بنيس شرطا من شروط الكتابةهذه احلالة االستثنائّية يعترب      

كسبه حياة أقوى ممّا إّ�ا تُ  .لتعطيه منظارا جديدا يبصر عربه اتساع احلياة واملوت ،حىت يبلغها

العالقة تساهم يف تفعيل ا أخرى غريبة عنه، كو�ا سامهت يف تشظّيه، خالقة ذاتً  ،تعّود عليه

البّد منه . الّصمت، إذن، ضرورة: "حيث يقول، الّداللةوتشّظي ّلغة ي الالّتكاملّية بني تشظّ 

وهي اليت . ، ألنّه الطّريق إىل ميالد إنسان غريب عّين، ال أعثر عليه إال يف العزلة(...)للكتابة 

أي أّن ما يعيدين إىل الّصمت هو الّرغبة نفسها يف الكتابة، . تدّلين على املكان األصلّي، الكتابة

. وال ميكن اختزاله. لذلك يلزمين أن أذكر، باملناسبة، أّن هذا الّصمت متعّدد. لكتابةبل هي ا

يف الّصمت تنشأ . يقع بني خارج الكتابة وداخلها. صمت ميتّد من ما قبل الكتابة إىل الكتابة

أو هو إن شئت، . إنّه املابني. الكتابة مثلما الّصمت يف الكتابة يدوم، ذلك هو صمت الكتابة

  .، هناك حيث يقبع البياض19"زخ املوجود بني الالمكتوب واملكتوبالرب 

لزم املتلقي أن يعيشه هو ذلك البياض الذي يسعى الّشاعر األخضر بركة إىل أن يعيشه ويُ      

ترتكز على اقتناص الّلحظة لغويّة تساهم يف تشّظي الّداللة وتغييبها، ألّ�ا اآلخر عرب آليّات فنّـّية 

 
ُ
 والّلغة البسيطة ،واجلمل القصرية ،عبري املقتضبمث االعتماد على التّ  ،َتَأمََّلة يف تـََفلُِّتَهاالّزمنية امل

لتشابه  ...)الّصمت بيت أبيض اجلدران، أبيض صمت اجلبال، بداهة فيها تنام عواصف املعىن (

عمة بروح وجوديّة متاما تلك الّلحظة اهلاربة االستثنائية يف حياة الّشاعر اخلالية من التعقيد، املف

الّنّص على ِقَصِر عباراته واقتضاب الّتعبري فيها يكون مثقال "تصدح باحلياة، و�ذا يصبح هذا 

التأّمل العميق /حتتاج بعد ذلك فقط إىل فعل الّصمتمتشظّية عرب توايل الّدوال، ، 20"مبعان عميقة

يف تفعيل العالقة الّتكاملّية يساهم  -إىل جانب الّشاعر-يدخل طرفا ثانيا  الذيمن قبل القارئ 

ضا ذلك البياض، ألّن قصر حّىت يالمس من خالهلا هو أيبني تشّظي الّلغة وتشّظي الّداللة، 
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يف املاّدة "العبارة يعين فسح ا�ال أمام املتلّقي ليعاين حلظة زمنّية توجد يف شظايا الكلمات، وكونا 

  21"الكون باحلواس كّلها، حبثا عن االستثنائيّ  ّمث كأّنك يف صفاء الّصمت تنصت إىل هذا. يتحّرك

  .كما يقول عن ذلك حمّمد بنّيس

من خالل عملّية الّصمت هذه أو العملّية التأّملّية يف داللتها أو  "األخضر بركة"لقد سعى      

ممارستها من قبل القارئ واليت يستوي من خالهلا العامل خلقا آخر، إىل بلوغ الّداللة الكربى 

وهي البياض، لذلك جعل الّصمت يف إحدى األسطر املتشظّية ة جلملة الّدوال اجلزئّية املؤطر 

مبثابة عرش يعتليه البياض، أو هدفا سامّيا يصبو إليه الّشاعر ) الّصمت كرسّي البياض(الّشعريّة 

والقارئ على حّد سواء، كمثل الذي يبحث عن جمد أو عظيم إجناز، هذا هو الصمت الذي 

د إىل حلظة االرتطام بالعامل، أشياء وإنسانا وكونا، ذلك هو اإلحساس الّذي يعنيه يعيد اجلس"

  .، وسعوا إىل بناء تعريفا�م حوله22"العرب القدماء بكلمة الّشعر

  :الّسفر عبر الماء في ثنايا األنا للقبض على البياض - 3     

 عمدحيث  أصبحت لغة متشّيئة؛الّلغة الّشعريّة بعد أن سنرّكز يف هذا العنصر على تشّظي      

، ينسج �ا لغته اخلاّصة، مع ما تتيحه هذه األشياء من هذا العامل إىل أشياءاألخضر بركة 

 يف حسب أماين فؤادتساهم ... الّتصاعد، االنشطار، التمّدد، ، جّية كالّتحّولخصائص فيزيولو 

الذي بني  يف الّنصهذا اخللق و لغة قادرة على التقاط معىن مبتكر يف حلظة تكّونه نفسها،  خلق

كيف أن هذه املاّدة فيما يلي  سنرى لذلك ، و بكثرة الّشاعر وظّفهاملاء الذي  أساسه عنصر، أيدينا

ها، تشظّيوجلت مث متاهت يف الّلغة الّشعريّة فأّدت إىل حتوال�ا ومتظهرا�ا املختلفة، خبصائصها، و 

  .اللةلتؤثّر بعد ذلك يف تشّظي الدّ 

املاء نفسه يف قصيدة عتبات البياض داال طاغيا ومسيطرا على سريورة الّنص الّشعري، يفرض      

 ،موّجها للعملّية اإلبداعّية، حيث تسّرب يف انسيابّية وسالسة إىل أعماق الّنسيج الّلغوي للّنص

اليت ، وهذا بفضل الّدالالت العميقة املفضية إىل إعادة هيكلة للّدوالحمدثا فيه نوعا من اخللخلة 

حيملها عنصر املاء، ّمث من اهليكلة البنّيويّة تغلغل بعد ذلك إىل الفضاء الّدالّيل العام متحّكما فيه 

ميّجد املاء بوصفه أصال ورمزا للّنقاء والّطهارة، " األخضر بركةومؤطّرا له، حبيث أصبح ظاهرا أّن 

الكائنات إىل الّتمرّغ يف أمواجه  هو الّذي ميسح كّل مّتسخ وينزع عن الوجود ما يعّكره، لذلك حتنّ 
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كان قد شهد املوت يف هذا   23"والّتسّرت بردائه، فعطر املاء فّواح، وقطراته تبعث احلياة يف كّل شيء

  .العصر

من خالل الّدراسة اليت قام �ا عن املاء " غاستون باشالر"ولعّل ما يؤكد قولنا هذا هو سعي      

، فهو يساهم يف ل إىل أداة فنّية فاعلة يف الّنصوص الّشعريّةقد حتوّ  ،إىل إثبات أّن هذا العنصر

، من خالل حضوره املكّثف داخلها، وأثناء ذلك احلضور حيدث التفاعل بني تشّظي لغتها

لتفرز هذه العالقة يف األخري رمزا ، جزئيات املاء يف شىت حتوالته ومتظهراته وبني بنّية الّلغة الّشعريّة

قادرا على قول ما خيتلج العامل  ...املتشظّية، املتناثرة، املتحّولة، املتفّجرة  الالتطبيعّيا غنّيا بالدّ 

عن أحالم الّشاعر اليت يسعى إىل  ،الداخلي العميق لإلنسان، كما أنّه يعّرب تعبريا قويا صادقا

اعر هو إذ الشّ  ؛فاملاء له ارتباط بالّشعر"مالمستها، وإفضاءاته اليت يصبو إىل البوح �ا، لذلك 

وهذا . اإلنسان الوحيد الذي يتقن جّيدا فّن اإلصغاء للماء ولألسرار اليت ال يبوح �ا إال لعاشقه

شفة، يتواصل مع الّشاعر، يف حلظة تأّمل ومكا 24"ما جعل باشالر يصّور املاء على أنّه كائن حيّ 

يسمح خالهلا املاء للّشاعر إىل الدخول إىل أعماقه، ليكافئه بعدها بأن حتّول إىل وسيلة تساعد 

هكذا سيبدو لنا املاء مثل كائن : "الّشاعر على الكتابة، هلذا يقول غاستون باشالر يف هذا الّصدد

ّي كامل، شامل، له جسد، وروح، وصوت وقد يكون للماء، أكثر من أّي عنصر آخر، واقع شعر 

وميكن أن تضمن وحدة ما شعرية املاء، على الّرغم من تنوّع مشاهده، إذ جيب أن يوحي املاء إىل 

  .هلذا الطّلب -أي املشاعر–عليه أن يؤّديه، وعليها أن تنصاع  25"املشاعر بواجب جديد

 تشظّيه مبا ساهم يفالذي أحدثه املاء على الّنص بنيويا والّتشّظي ويبدو أن هذا التأثري      

مسحة صوفّية، أتاحت للّشاعر االنتقال عرب حلظة مكاشفة يف  -الّنص–قد أضفى عليه  ،اليلدّ ال

سفر روحي يتبّصر من خالله أسرار الكون والعوامل الّداخلية العميقة لإلنسان ملالمسة البياض 

  :ص الّشعري، وهذا الذي نلحظه من خالل األسطر الّشعرية الّتالية املتشظّّية عرب النّ فيهما

اإليقاع يف /دمعة الّسكري/ بيضاء أسنان اهلواء تعظ أنفاسي أمام البحر/ماء احلزن أبيض     

الّنوم أبيض مثل ماء /انكسار بداية األمطار فوق زجاج نظّارات أعمى/تنهيدة األمواج أبيض

اء املمّزق فوق سليقة امل/ أبيض مويت كماعون تقطر فيه صوت املاء من حنفّية األرق/مشيمة كونّية

  .دموع الّناي يف الربيّة، الّسحب البعيدة/أحجار
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ليكون ) ماء، حبر، دمعة، أمواج، مطر(يستعني باملاء يف شّىت متظهراته املاّدية  خضر بركةفاأل     

بّوابة الولوج إىل عوامل األشياء، فيفتح مغاليقها ويعني بفضل انسيابيته على الوصول إىل املناطق 

ها، وعلى هذا األساس انتقل املاء من هيأته الفيزيولوجّية إىل أداة فّنية تساهم يف العملّية القصّية في

عندما يكون يف حالة  26"املداد الذي يكتب به الّشاعر جتربته"اإلبداعّية، حيث أصبح مبثابة 

أي –خماطبة للحياة أو االقرتاب من شراستها على حّد تعبري صالح بوسريف، كما أنّه ختّلص 

من الّدالالت الطّبيعّية اليت تصاحب هذا الّلفظة يف سياقا�ا االعتياديّة، مرتقيا إىل دالالت  -املاء

صوفّية أخرى خفّية تتموقع خلف الّداللة الظّاهريّة هلذا املاء، وهي دالالت ناضحة باحلياة، 

الّشاعر يف غمرة  معانقة للمطلق يف حماولة لتحقيق ذلك الّتماهي بني الّذات وهذا الوجود، ألنّ 

ذلك الّتسامي الّروحي تتالشى ذاته يف سبيل االحتاد مع الكون الذي يعيش فيه، فتنشأ من هذا 

تعيش حرارة الّتمّرد، عصّية على اخلضوع، رافضة لنمطّية الواقع متشظّية، االّحتاد ذات أخرى 

ن يراه كما تراه هي، الذي أصبحت تراه بشفافّية واستجالء ال يستطيع أي إنسان آخر أ ؛املعيش

  :حيث يقول األخضر بركة

  كّلما اسوّد البياض، ابيّضت الكلمات يف ّمحى القصيدة،

  كّلما قمر تكّسر يف جتاعيد املياه، ارّجتت األجراس

  يف روح البحرية،

  كّلما ثلج �اطل،

  قام ثلج آخر من نومه فينا إليه،

  القلب عاصمة البياض،

  27ّنار،ولو تقّلب مثل معدن فّضة يف ال

فكما نالحظ من خالل األسطر األوىل حتّقق ذلك االّحتاد بني الّشاعر والوجود، حبيث      

استطاع رسم لوحتني جتّسدان ذلك التماهي بني الكون واألنا، مث انطالقا من هذا الّتماهي حيدث 

جي، وهذا الّتفاعل تفاعل آخر بني العامل الّداخلي للّشاعر مبختلف مكنوناته الّنفسّية، والعامل اخلار 

، لكن الشيء )يف روح البحرية/ كّلما قمر تكّسر يف جتاعيد املياه، ارّجتت األجراس(يربز يف قوله 

اخلفي يف هذا الّتفاعل هو وجود طرف ثالث يتسّبب يف نزوع الّشاعر حنو هذه االّحتاد والذي 

اه، حّىت تتكّسر صورة القمر يكون يف الطّبيعة هو الرّيح يف العادة اليت تتسّبب يف حتريك املي
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املرتسمة فوق سطح البحرية الرّامزة إىل البياض، غري أّن هذه الرّيح مل تدرك بأّ�ا عندما كسرت 

صورة القمر بأّ�ا ستحّرك أيضا األجراس املعلقة مبحاذاة البحرية ويف روح الّشاعر أيضا ألن العامل 

  .الّداخلي للّشاعر والواقع متجاوران

يتوّقف الّشاعر عند هذا البوح الّشعري املفعم بالّشغف الّروحي بل يسرتسل بانسيابّية وال      

وشفافية مرة أخرى يف فضاء هذا الكون الفسيح، ويف حلظة مكاشفة أخرى متحرّيا عن احلقيقة 

اليت  اليت يوّد بلوغها، رامسا مشهدا على شاكلة املشهد األّول، لكّنه يزيد من اّتساع الّرؤية الّصوفية

يف هيئة فيزيولوجّية خمتلفة هي  ،جديدة سندها يف ذلك هو املاءمتشظّّية تعلن عن ميالد ذات 

، لكّن املالحظ على )قام ثلج آخر من نومه فينا إليه/كّلما ثلج �اطل(الثّلج وهذا من خالل قوله 

تباط جتّسدها قول الّشاعر هنا هو تأجج االحتاد بني ذاته والكون لتصل إىل أمسى مقامات االر 

اليت حتيل إىل التالقي املاّدي والتالقح الّروحي، الذي حيّقق الّطهر ) �اطل وقام(الثّنائّية الفعلّية 

الّنفسي والّنقاء الوجداين بعد أن سيطرت على الّشاعر هواجس جمتمع فاسد، يعاين من برودة 

  .ّتطهريالعالقات اإلنسانّية، ما جعله يستعني بالثّلج الذي يرمز إىل ال

من أكسري احلياة األبديّة  لغته بأن وهب - بعد أن شّبع نّصه به-لقد كافأ املاء األخضر بركة      

الّنص قّوة الّبحر، "، كما أنّه أكسب ها املؤّدي إىل تشظي داللتهاخالل مسامهته يف تشظّي

 منه أكرب العناصر لقد اهتّم الّشاعر بعنصر املاء جاعال .وانسيابّية أمواجه، وخصائصه الّصوتّية

خصبا يف خطاب القصيدة، وليهيمن عليها، وليخّصب عناصرها، فيظهر لنا توق الّشاعر إىل متوّج 

رت خمتلف ، أطّ 28"املاء، إىل حركته وحتّوله وعبوره، ومبا يزخر من أبعاد رمزيّة وإحياءات أسطوريّة

  .يفضاءات الّنص الّشعري وسامهت يف نقل رؤية الّشاعر إىل املتلقّ 

 :أو الوجه الخفي للّتشّظي المفارقة :رابعا     

، أدرجها الّنقاد ضمن خانة وآلية من آلّيات الّتشّظي الّلغوي تعترب املفارقة ظاهرة أسلوبية     

، بدءا بأفالطون ليعمل على تشّظي بـَُناه الّشغب الّلغوي الذي ميارسه الّشاعر يف نّصه الّشعري

ملصطلح يف مملكته املثالّية، حيث جعل مفهومه مقرتنا بالّتالعب الذي يعّد أّول من استعمل ا

، وصوال إىل 29"صّور لنا الّتالعب واالستعمال املراوغ لّلغة عند سقراط"الّلغوّي وهذا عندما 

وعلى مجع الّنقيض بالّنقيض، "العصر احلديث حيث بقيت حمافظة على صفات املخاتلة واملراوغة 

فيعرّفها خالد  30"قة واحدة ويف زمن بيولوجي ونفسّي واحد أيضاواملؤتلف باملختلف يف بوت
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لعبة لغويّة ماهرة وذكّية بني الطّرفني، صانع املفارقة وقارئها على حنو "سليمان بقوله هي عبارة عن 

يقّدم فيه صانع املفارقة الّنص بطريقة تستثري القارئ وتدعوه إىل رفض معناه احلريف، وذلك لصاحل 

ِحيِل إىل عامل املتناقضات الذي أصبح يّلف اإلنسان من كّل جانب، حىت  31"املعىن اخلفيّ 
ُ
ّن إامل

مبختلف تناقضا�ا ضمن هذا الرّاهن املتشظّية الّشاعر من خالهلا حياول تلّمس جوانب حياته 

، فكيف تساهم يا ترى هذه االجتماعي والثّقايف مبكانه وزمانه، ألنّه يشّكل وجوده وكينونته

  يف تشّظي بنية الّنص الّشعري، وكيف تؤثّر على الّداللة فتشظّيها؟ املفارقة

" ال أحد يرّيب الرّيح يف األقفاص"لنا بذلك عينة هو ديوان األخضر بركة األخري املوسوم بـ     

كونه يسرتسل يف طرح أسئلة وأفكار حول وجوده   ،حيث يشتمل على مفارقات وجودية صارخة

ويتحّقق هذا الّنوع من املفارقة حني تدخل الّذات يف مراقبة ما "قايف، يف الواقع االجتماعي والثّ 

حوهلا حبساسّية شديدة، وتبدأ يف اكتشاف كون الّتناقضات اليت متأل العامل، وتؤثّر على عاملها 

وهي �ذا مفارقة ذات طبيعة تأّملّية فلسفّية ترتك اإلنسان مفعما بالّشك واحلرية أمام . اخلاص

بطة �ويّته وماهّية وجوده، بالّذات واآلخر، باحلياة واملوت، احلّب والكراهّية، وغريها مواضيع مرت

اليت  32"من الثّنائّيات املتعارضة اليت قد تتحّول يف حلظة مفارقة إىل أشياء متساوية وبالقيمة نفسها

  .جواهر األشياء�ا تتحّدد 

ال «بات األوىل للّديوان، وذلك عرب عنوانه هذه األسئلة واألفكار الوجوديّة تتزاحم منذ العت     

جن والّتقييد تفي فيه باملفارقة املنبنية على أساس دالالت السّ ؛ احمل»أحد يرّيب الرّيح يف األقفاص

دهش القارئ ويستثريه الستمالته بغية توريطه الستكشاف مكنوناته، وهو املعىن الظّاهرّي الذي يُ 

مثّلة لر واالنعتاق ويف مقابل ذلك هناك دالالت الّتحرّ 
ُ
  .لمعىن اخلفيّ امل

وقد جتّسدت هذه املفارقة العنوانّية على مستوى الّصياغة والّتشكيل الّلغوي وكذا على      

كلمة (مستوى الّداللة، حيث أراد الّشاعر من خالل الّتشكيل الّلغوي للعنوان أن يتوّسط الّدال 

الرّيح ال ترّىب يف : فلم جيعل عنوانه على سبيل املثال ،)األقفاص(و) يريب(داّلني آخرين مها ) الرّيح

أقفاص، أو األقفاص ليس أمكنة ترىب فيه الرّيح، وذلك أن هذا الّنوع من الّتشكيل الّلغوي، 

 - اليت من خصائصها احلرّية واالنفالت  - والرتتيب اخلاص لدوال العنوان يوحي مبعاناة هذه الرّيح 

اليت حتمل ) يرّيب (ة والّرتحال وحيّدان من حرّيتها، أّوهلما الّرتبية من حاجزين مينعا�ا من احلرك

) األقفاص(دالالت الّتطويع واإلخضاع ملبادئ معيّنة وإليديولوجيّات خاّصة، والثّاين هو القفص 
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الذي حيمل معاين الّسجن والتقييد، وذلك بعد أن جّرد األخضر بركة هذه الرّيح من طبيعتها 

ذّوت اإلنساين ّمث أجربها على اخلضوع واخلنوع والّسجن لتعادل ئّية وألبسها ثياب التّ املاّدية الفيزيا

بل  -هذه الرّيح  -ل نفسها ألّ�ا مل تعد متثّ  ؛بذلك ذات الّشاعر وما تعانيه أثناء كتابتها للّنص

لية التجريد هنا ليس جمّرد آ"وتنطق بلسانه لتعّرب عن حاله ومهومه، و ،أصبحت متّثل الّشاعر

تشكيلّية، بل هو فلسفة عميقة، ترى أبعد من حدود البصر، وتستشعر أعمق ممّا خلف الّسطوح 

هذه الفلسفة ال تنربي عن موقف إيديولوجي ضّيق وحمدود، بل عن موقف . من األشياء

ات سن كيف يرصد مشاهد الّصورة بانعكاسا�ا على مرايا الذّ أنطولوجي أكثر عمقا وامتدادا، حيُ 

الية املستوى، والعكس صحيح أيضا، كيف تنعكس الّذات رؤية، ومعاناة واقعّية، وتفاصيل بدّقة ع

الذي يعاين فيه الّشاعر حالة  33"يومّية على أجزاء الّصورة املشهد، لتمنحها احلياة، وواقعّية املوقف

  .الّسجن الوجوديّ الّتشّظي على إثر 

ألخضر بركة على مغايرته يف توظيف ظاهرة و�ذه املفارقة يف مستواها التشكيلي يؤّكد ا     

آليات مغايرة آللّيات الّشعراء اآلخرين، ومن بينها : "املفارقة بعد أن اعتمد كما تقول راوية حيياوي

الّدخول مع الطّبيعة واألشياء يف تبادل املمارسات، فتؤنسن األشياء ويشّيأ اإلنسان؛ إنّه حياول أن 

حبيث يظهران كتلة واحدة، بعد  34"شبعا بفلسفة وحدة الوجوديتقّمص الوجود وأن يكون صوته م

  .أن متاهت بينهما احلواجز، فلم يعد يفصل بينهم أي فاصل

أّما على املستوى الثّاين فتزداد من خالله املفارقة وضوحا وجتلّيّا ألّن هذه الرّيح وإن كانت      

ظهرت املعىن الزّائف وأضمرت املعىن مقّيدة يف العنوان وسجينة مثل الّشاعر، فهذا يعين أ�ا أ

اخلفّي، ذلك أن الّشاعر يّتخذ من هذا الّتقييد مرتكزا للوقوف، وسبيال حنو التحّرر الذي ميارسه 

خاّصة الذي يتغّري فيه تركيب عناصر اجلمل الّشعريّة، " الرّيح"عرب نصوص الّديوان عاّمة ونّص 

إىل صدارة اجلمل الّشعريّة، وهذا ) كلمة الرّيح(ّدال ويعاد فيه تشكيل الّدوال، حبيث يعود فيها ال

ألّ�ا صارت ذاتا فاعلة مقّررة ملصريها ومتحّررة من كل اإليديولوجيّات املفروضة عليها وأصبحت 

هي اليت تأخذ زمام املبادرة، تسافر، ترحتل، ومتارس أفعال الّتحّرر وهذه أمثلة عن ذلك من قصيدة 

  ":الرّيح"

/ الرّيح فوق املاء تسكر ّمث تصحو،/ الرّيح فوق الّرمل تكتب ّمث متحو،/ ماريّة اهلذيانالرّيح مع     

عطر / الرّيح انكسار قناعة الفوالذ/ الرّيح ال ترتاح يف مقهى/ �ّب الرّيح كي تتكّلم األشجار،
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/ ب املكانالرّيح امرأة تزغرد يف تالبي/ الرّيح غربال الفصول/ الرّيح موسيقى الّرذاذ على الّرتاب

الرّيح مئذنة اخلريف / ال حتمل الريح احلقائب حني ترحل/ الرّيح أرض ليس حيرثها سوى املخيال

الرّيح / تفتح الريح الّرسائل حني ينبثق احلنني من احلجارة،/ الرّيح مّتكأ القصيدة/ وصوجلان البحر،

بعد الرّيح ميكن أن / الّسهوالريح فوق حبرية البّط املرابط يف مساء / يف الّصفصاف بيتهوفن مصاب

  35ال إله هلا هنا يف األرض إال اهللا،: الرّيح تشهد/ يدق الّصمت مسمارا

وتستمّر لّذة املفارقة يف نصوص الّديوان باستمرار مفارقة الّذات لذا�ا عرب التأمالت الفكرية      

تلف الّتناقضات اليت تعيش للواقع، وكذا رصد خم" األخضر بركة"الفلسفّية الوجوديّة اليت يقوم �ا 

واليت هي عبارة عن قصيدة " األوراد"من قصيدة " ورد اليوم الثّاين"حوله حيث يقول يف مقطع 

  :مقطعّية تتألف من عّدة مقاطع لكل مقطع منها عنوان/شذرية

  تستمّر احلياة

  على عجل يف الّتدحرج فوق الّرصيف

  دكاكني سلعتها واحدة

  تستمّر احلياة

  التّبّول بني جدارين فوقهماعلى مهل يف 

  كتب العابرون شتائمهم ومضوا

  تستمّر احلياة

  هالمّية

  يف الّتسّول بني �ارين بينهما

  36عظمة سقطت من فم املائدة

من خالل هذا املقطع نالحظ أن نريان املفارقة الوجوديّة تتأجج أكثر، وذلك بفضل القدرة      

الت جديدة للكلمات ومهارته يف الّصياغة الفذة للّدوال، اليت يتمتع �ا الّشاعر على ابتكار تشكي

حبيث جعلها تستفيد من شىت أنواع العالقات اليت جتمع بينها سواء كان تضادا أو تنافرا، فتحّقق 

لتلك املفارقة الوجوديّة اليت صاغها الّشاعر أبعادها البالغّية، وتعبريها اإلحيائي، بعد أن هّيأ نفسه 

، ومن مثّة (...)على حركة اجلدل اليت تدير الوجود ومتأل بالّصراع حياة اإلنسان لالنفتاح "جّيدا 
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بني األشياء  37"يصغي إىل نداء الوجود، وينفذ إىل الّتناغم الكوين العام الّذي حيجبه الّتنافر الظّاهر

  .املوجودة يف العامل والّرؤية اخلاّصة للّشاعر األخضر بركة

لّشاعر بفضل هذه املفارقة الوجوديّة املتلقي إىل داخل الواقع وعلى هذا األساس نقل ا     

ليالمس حجم املتناقضات واملفارقات املوجودة فيه ويعاين عن كثب ما يتخّبط فيه، لكن ليس 

، بل عن طريق )تستمّر احلياة(ذلك عرب املعىن الظاهري املخادع واملراوغ الذي تؤّديه داللة العبارة 

يبدو  38"هنا وجها من وجوه متظهر املعىن املختلف بطرائق تعبرييّة خماتلة"تصبح  شعريّة املفارقة اليت

صحيحة، بالّرغم من املفارقات ) تستمّر احلياة(فيها للمتلّقي أن الّداللة الّسطحّية لتلك العبارة 

 يف الّنص، يف حني أن املعىن اخلفي الذي يقبع يف) تستمر احلياة(الثالث اليت تنضوي حتت عبارة 

ثناياها هو عرقلة سريورة احلياة بسبب هذه الّتناقضات اليت تشّكل أبرز األزمات واملشاكل اليت 

  :يتخّبط فيها ا�تمع، وهذه املفارقات هي

على عجل يف الّتدحرج فوق (مفارقة الّزمن الّضديّة اليت تؤّديها العبارات : املفارقة األوىل -     

كتب العابرون شتائمهم /مهل يف التّبّول بني جدارين فوقهماعلى /دكاكني سلعتها واحدة/الّرصيف

، فبني العجلة الكبرية اليت متّيز حياة أصحاب املال و�مهم لكسب الثروة مستولني يف )ومضوا

ذلك على أرصفة الطّريق اليت هي حق للمارّة، حىت أصبح هذا املشهد بفعل تكّرره مظهرا من 

الّصورة األخرى املضاّدة هلا وهي تباطؤ سري الّزمن عند أوالئك الذين مظاهر الرّتابة والّنمطّية، تأيت 

ال شأن هلم باحلياة وال قيمة هلم فيها؛ كو�م يعانون من وطأة الّشقاء واحلرمان، فال اهتمام 

  .ينالونه، وال حّق يأخذونه فهم جمّرد عابرين فقط يف هذه احلياة

بني /فوق األرصفة(ّية اليت تنبين على أساس الثنائّية الّدالّّية املفارقة املكان: املفارقة الثّانية -     

حيث أّن األرصفة اليت هي أماكن للمارة وحّق من حقوقهم املدنّية، غري أّن هذا احلّق ) جدارين

سلب منهم بفعل تنامي ثقافة االستهالك وطغيان االقتصاد الرأمسايل وهو ما جعلها تعيش حركّية 

وعلى الضد من ذلك هناك الطّرقات اليت يّكَتُب على جدرا�ا فتكون عادة ذات وترية متسارعة، 

  .مهجورة وال تعرف حركة سري كثيفة كما احلال مع األرصفة وهناك تبدو وترية احلياة بطيئة

املفارقة الطّبقّية اليت يشهدها هذا الواقع إذ أصبح متشظّيا إىل فريقني فريق : املفارقة الثّالثة -     

حاب رؤوس األموال واالقتصادّيني يف هذا العصر الرّأمسايل االستهالكي، وفريق آخر يضم أص

يضم الطّبقة الكادحة ممّن يعيشون الّشقاء ويعانون احلرمان مبختلف أشكاهلما، وخيضعون لنظرة 
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دونّية من طرف ا�تمع، فيحاولون اخلروج من خناق التهميش واحلصار والطّبقّية، إىل فضاء البوح 

  .لّتعبري املفتوح عرب هذه اجلدرانوا

يستمّر الّشاعر  ،وأمام هذا الّتناقضات اليت أصبح يشهدها الرّاهن االجتماعي والثّقايف     

يعتمل يف "يف البوح مبا غوي، اليت هي أساس الّتشّظي اللّ من خالل هذه املفارقات األخضر بركة 

�ا، وتبحث يف اآلن نفسه عن احتماالت دواخل الّذات الّشاعرة وهي تؤّسس لرؤيتها اخلاّصة 

للّتعبري تكسر �ا منطّية الكالم الّسائد وتفتح بواسطتها نافذة على املعىن املبتكر والّتعبري املغاير، 

هنا كما يقول صالح  ، فألّن شعريّة الّنصّ 39"وإذا كان هذا ما يتأّتى لبعض الّشعراء حتقيقه

فيض عن حدود الّلفظ واملعىن، ّقع منوذجها، وتَ إنصات لنبض الّذات وهي تو "بوسريف، هي 

عرب عملّية املخاتلة واملراوغة الّلغة أيضا يف كما تستمّر   داخل بنيا�ا الّلغوي، 40"لتتكاثر وتتشّظى

وضع القارئ يف الّداللة، وذلك كّله بغية  يف تفعيل تشّظي  األخضر بركةاليت يقوم �ا املفارقات 

ل حقيقة استمراريّة هذه احلياة يف ظّل هذه اإلشكالّيات واألزمات اليت دّوامة استفهامات كبرية حو 

  .يشهدها ا�تمع اجلزائري املعاصر

  :خاتمة     

بطاقات الّلغة الّشعريّة ظاهرة الّتشّظي قد أمّدت ويف ختام هذه الّدراسة نصل إىل أن      

، وسرب أغوار احلدث االجتماعي رةعاصحبيث أصبح بإمكا�ا معانقة الّلحظة الزمنية املإبداعّية، 

مبا يساعد الّشاعر اجلزائري املعاصر على صنع عامله اخلاص املنبين وفق رؤيته اخلاصة  ،الرّاهن

للكون، وهذا بفضل طريقته اخلاصة يف صناعة لغته الّشعريّة اخلاصة ذات الّدالالت احليوية 

وحّىت جنمل ما توّصلنا إليه من الكالسيكّية،  د واألعراف الّلغويةالّدائمة، واملنفلتة من كّل القواع

  :خالل هذه الورقة البحثية نورد أهم النتائج املتوّصل إليها

نصوص ما  يإّن الّنصوص الّشعرية اجلزائرية جليل الّشعراء اجلزائريني ما بعد األلفّية الثالثة ه -     

م ما بعد احلداثة كالّتشظي، بعد حداثية وذلك لتبّنيها تقنيّات وآليات وطروحات هي من صمي

  ...انفتاح الّنص على التأويل 

انفتاح النّص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي على آفاق جتريبّية جديدة مل يعهدها يف  -     

املراحل الّتارخيّية الّسابقة اليت مّر عربها وحىت يف مرحلة احلداثة، فكما الحظنا أنه غامر يف لغة 
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وميزات مغايرة وتتبّىن تقنيّات وآلّيات جديدة، يف حماولة للخروج �ذه الّلغة جديدة هلا خصائص 

  .من بوتقة احلداثة وانغالقها إىل فضاء ما بعد احلداثة ورحا�ا

رغم التغّريات اليت مر �ا الّنص الّشعري يف رحلته الّتارخيّية إىل أنه يبقى مالمسا للواقع  -     

يش فيه الّشاعر، وفضاًء للبوح وإفضاءاته اليت تعرتي ذاته، وهلذا جاء االجتماعي والثّقايف الذي يع

  .الّنص مشتظّيا مبجّرد أن عايش الّشاعر جتربة الّتشظي على أرض الواقع

ن الّتشّظي هو مسة تأخذ حيزا معتربا من جسد الّنص الّشعري، كما أنّه يتمظهر وفق إ -     

هذا البحث، ومنها ما مل نتناوله بالّدراسة، ليبقى الباب منها ما درسناها يف  اآلليّاتالعديد من 

  .مفتوحا أمام حماوالت أخرى إلثراء هذا ا�ال وتسليط الّضوء أكثر على هذه الّسمة

  

  :هوامش 

                                                           

، ص 2002، الطّبعة الثّالثة، )املغرب( ز الّثقايف العريبدليل الّناقد األديب، املرك: سعد البازعي وميجان الّرويلي -1

223.  

، )سوريا/دمشق( شعريّة احلداثة من بنية الّتماسك إىل فضاء الّتشّظي، دار املدى للّثقافة والّنشر: فاضل ثامر -2

  .11 – 10، ص 2012

جمّلة جامعة دمشق، أشكال الّتعبري عن دالالت الّتشّظي يف شعر حممود درويش، : ناصر حسن يعقوب - 3

  .468، ص 2013 ، العدد األول والثّاين،29ا�ّلد  ،)سوريا(

، ص 2010، )أسرتاليا(نظريّات الّنقد يف مرحلة ما بعد احلداثة، مؤّسسة املثّقف العريب : مجيل محداوي -  4

15.  

، ا�لس الوطين للّثقافة -لّتأويلالعوامل واملظاهر وآلّيات ا-اإل�ام يف شعر احلداثة : عبد الرمحن حمّمد القعود -  5

  .298، ص 2002، )الكويت( واآلداب

جوان  20األخضر بركة بعيدا، يف عمق الغاب، موقع ثقافات، .. شعريّة الّتحّوالت: عبد القادر راحبي -  6

  t.com/2016/06/31810http://thaqafa ،2020مارس  20: ، تاريخ الّدخول2016

، 2013، )اجلزائر( دار فيسريا شعريّة املفارقة يف القصيدة اجلزائريّة املعاصرة،: حمّمد األمني سعيدي - 7

  .162ص

  .105، ص 2016، )سطيف( منشورات الوطن اليوم، ال أحد يرّيب الّريح يف األقفاص: األخضر بركة -  8
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