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تعد شعرية الشعرية من مظاهر الوعي الفين والنقدي املتجسد يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة،    

وهو ما يتجلى يف  ،فهي عملية يتم من خالهلا ارتقاء الذات الشاعرة حنو عوامل ماوراء املاوراء

دف هذه الدراسة التطبيقية إىل رصد � إذللشاعر اجلزائري عالوة كوسة، " عام احلزن"قصيدة 

االسرتاتيجيات املوظفة يف النص الشعري وهذا اعتمادا على املنهج السيميائي، وتنطلق الدراسة 

  كيف متظهرت شعرية الشعرية يف قصيدة عام احلزن ؟:من إشكالية رئيسة وهي 

عوامل ماوراء املاوراء من إضافة إىل ولوجه  ،ونالحظ إمجاال اعتماد البعد امليتافيزيقي للشخصية  

تشكل معادالت  اليتخالل شعر املاهية املؤسس للهوية اخلاصة بالذات الشاعرة، إضافة 

وتكشف عن عنصر الالشخصانية  ،املنبثقة عن النص اإليديولوجيةموضوعية تتشابك مع الرؤى 

 .يف النص الشعري اجلزائري املعاصروالتفرد 

الشخصانية، ماوراء املاوراء، ميتافيزيقا الشخصية، معادل  ،الشعريةشعرية :يةالكلمات المفتاح

  .موضوعي

Abstract :  
    Poetic poetry is one of artistic and critical manifestations in the 
contemporary Algerian poem, as it is a process through which the poetic self 
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is elevated towards the metaphysical worlds, which is reflected in the 
poem"Year of Sadness" of the Algerian poet “Allaoua Koussa”. This applied 
study aims to monitor the strategies employed in the poetic text based on the 
semiotic approach. To this end, the study seeks to answer the following 
problem: How did poetic poetry emerge in the ‘year of sadness’ ? Thus, we 
noted that the poet's adoption of the metaphysical dimension of the 
personality in addition to the metaphysical worlds. In addition to that, the 
objective equations that intertwine with the ideological visions and 
emanating from the text reveal the element of uniqueness in the 
contemporary Algerian poetic text. 

Keywords::  Poeticity of Poetics  ,  the impersonality ,beyond the backward  ,  
Personal metaphyisics  ,  objective correlative. 

 
  :مقدمة

طات عدة جتعله تعد القصيدة عاملا سرمدي املالمح أزيل الصدى جيوب فيها الشاعر حم     

دون وعي، فالعالقة بني القصيدة والشاعر عالقة عشق من  شاعره الدفينة عن وعي أومب يفضي

 هوساحيث جيعل من اإلبداع منهال ومن القوايف أرجيا ومن اللغة فردوسا ومن املعاين ، نوع خاص

عرية تتجانس مشكلة قالبا فنيا متفردا يف ش وغريها من املتغريات اليت ...ومن املتلقي متخيال

تستفز الذات القارئة معربة عن كينونة خاصة اليت تأيت  "نعام احلز "من ذلك قصيدة  ،ملهمة

يف تنطلق الذات الشاعرة إذ  ،بغية العثور على مفاتيح أسرارها ،الغوص يف أعماقهاللبحث فيها و 

الالوجود ونتها الفعلية يف عوامل الوجود و اليت تبلور كينو  معظم األحيان باحثة عن ماهيتها احلقيقية

  . تنطلق من الشخصية أساسا إبداعيةعرب قوالب 

قد فمن خالل جتاربه الشعرية يف العملية اإلبداعية عنصرا فعاال عر اجلزائري املعاصر الشاويعترب    

مرتقيا من  للذات الشاعرةبدورها عن وجه من بني أوجه عدة  املعربة راح يؤسس هلذه الشخصية

يف   الشعرية حنو شعرية الشعرية وهلذا ننطلق من اإلشكالية الرئيسة كيف متظهرت شعرية الشعرية

قصيدة عام احلزن؟وتتفرع عنها عدة تساؤالت أمهها كيف جتسد ماوراء املاوراء يف النص؟ وماهي 

  دة يف ذلك؟ وماهي املعادالت املوضوعية املعربة عن الرؤى الشعرية؟االسرتاتيجيات املعتم

، من خالل التطبيق املعتمد على اسرتاتيجيات املنهج السيميائي يتم رصد هذه النقاط اهلامة    

لتميزها لتام أّي إدراكها ا; ميتافيزيقا الشخصيةكتف بالبعد الظاهري بل امتد إىل  يه ملخاصة وأنّ 
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ي خاص �ا، فهذا البعد ال يبحث عن ماوراء الشخصية فقط بل يبحث عن يف رسم خط شعر 

حيركها هذه األخرية  ،لعمق عند الذات الشاعرة املعاصرةأفق ايسمى ب ما وهو ماوراء املاوراء،

فالشاعر قد ارتقى من الشعرية إىل  "عام احلزن"يتجلى بوضوح يف قصيدة و  املؤسسالوعي الفين 

ن صوره الشعرية زئبقية املالمح سرمدية الصدى تتغري من حالة شعورية شعرية الشعرية جاعال م

  .ألخرى

  "عام الحزن "عنوان القصيدة :أوال  

صوص جامعا بني الزمان والشعور يف ثنائية تفرضها يف جو خم بداية من العنوان يضعنا الشاعر    

الزمان أرقا أزليا عند هنا تتبلور الشخصية بني منعطفات القصيد حيث يشكل و  ،جمريات احلياة

من  صيةعند الشخ )القيمة  (يتحقق عنصر إذ -ه مكمن الصراع الفعليإنّ -الذات الشاعرة 

لكن إذا حصل العكس تتحول إىل قيمة  ،مكمن الفعالية االجيابيةو وه خالل تغلبها على الزمان

ة تنطبق على سلبية تنعكس على الشخصية متاما جاعلة منها يف جو من احلزن، كما أّن اللفظ

ألنّه داخلي عكس الكآبة مثال فهي  املرتبطة باألملاملظهر فاحلزن أقوى املشاعر  اجلوهر ال على

  .تتجلى ظاهريا عرب الشكل اخلارجي للفرد 

حتدد اجتاهها  لمة حزنعل العام يتسم باحلزن داللة على مدى معاناة الشخصية فكجلإّن     

أين يتم من خالله رسم طريق واضح متميز  ،قي للشخصيةمكمن البعد امليتافيزي ووه ،الصريح

فنحن هنا ال نبحث عن أسباب هذا احلزن فقط بقدر ما نبحث ;غري  خاص بالذات الشاعرة ال

  . تراكمه عرب جتارب عدة ليتفجر عرب قصيدة تقطر أسىكيفية تشكله يف أعماق الشخصية و   عن

 االستهالل:  

     :حيث جنده يقول ورية من خالل التضرع هللا عّز وجلعتستهل الذات الشاعرة دفقتها الش    

  .. وهللاِ 

  ..والجنات والنيران

  1  والشيطان واألسماء

أسباب أملها أين تقضي له عن مكنونا�ا و  متنفسا هلا وجل من اخلالق عز جتعل الذات الشاعرة   

م النقطتني معربا عن بينما يكون استخدا ،أملها الدفنيو كسرة اهلاء عن انكسار الشخصية   تُعرب

استهالل فهة وخالقها من جهة أخرى، الثنائية اليت حتكم العالقة األزلية بني الذات الشاعرة من ج
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ة منذ القصيدة بالقسم املصحوب بواو االستعانة بالذات اإلهلية يوحي بإعالن الذات الشاعر 

  :الرسم املرفق يوضح ذلكوجل و ذا الدرع اآلمن أي كنف اخلالق عز هلالبداية عن حاجتها امللحة 

  
  :تقاطبات النص الشعري:ثانيا

ميأل و  القا من حبث الشخصية عما يكملهاثنائيات تتشكل انط التقاطبات عرب هذه تنطلق    

ذا يكون التفكيك وهل، الفراغات املوجودة فيها واليت ال جتد هلا تفسريا واضحا أو تربيرا مقنعا

فالتفكيك هو "للمعىنوجودة هو الباحث عن البؤر األساسية األنظمة الفكرية املاملسند للخطاب و 

التحليل التشرحيي  وهلذا يكون االعتماد على2 "حتليل يذهب أبعد من القرار النقديطريقة حصر أو 

أ�ا ترتكز على ثنائيات عديدة تنبثق عن خاصة و ، ملؤدي إىل أعماق القصيدةهو املسلك اف

  . )الالوعي/الوعي(الثنائية الرئيسة 

جيعله منتقال إىل عامل آخر  حيث هللا تعاىلجيده يتوجه لقصيدته  ستهالل الشاعرال املالحظو     

رة باملكوث يف هذا إحالة إىل عدم رغبة الذات الشاع ذلك ويف ،االطمئنانو  يشعر فيه باألمان

ري إىل يشو  ،"والجنان والنيران"ثنائية أخرى من خالل قوله  وهلذا تتجلى بعدها ،العامل القاسي

حنو الذات الشاعرة كما تتجه   ،إّ�ما اجلزاء األزيل )النار/ الجنة(املآل األبدي لكل بشري 

ية خمرتقة جدار احلقيقة املرئية حنو العوامل احلقيقية اجلوانب الكونية مرتقية عرب كل العوامل الواقع

عامل اخلالق الذي مسا  متثل اجلناتحيث  ،ة أخرى جتسد أكرب حقيقة يف الكونثنائي عربالالمرئية 

للفظتني  اجلمعكما تأيت صيغة  ،بينما متثل النريان عامله املعيشإليه الشاعر باحثا عن أناه املطمئنة 

قاهلا من عامل آلخر اليت تشكل هوية الشخصية يف انتالكم اهلائل للمشاعر املتداخلة و دالة على 
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تقنية ألخرية تشري إىل آدم معتمدا هذه ا" والشيطان واألسماء" وهلذا يقول ،عرب ذوات عدة

وعلم آدم األمساء كّلها مث عرضهم على املالئكة فقال «تعاىل  القتباس من القرآن الكرمي لقولها

       . 31سورة البقرة اآلية3 »ين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقنيئو أنب

فسري هلا سوى هروب ملتغريات عدة يف احلياة ال ت هي "مساءاأل"ل التوظيف أّن خال من وجند    

، ففي حقيقة األمر ا إىل عامل افرتاضي أمسى بدرجاتالذات الشاعرة من عاملها الواقعي وانتقاهل

يف حني  عامل اخلالق عز وجليكون أرقاها وأعالها  حيثهي عوامل يؤسس هلا الشاعر يف قصيدته 

لذات الشاعرة عرب قوالب خيتار تشكيل عوامل ترتفع بدرجات متفاوتة عن العامل الواقعي جتو�ا ا

ن الذات جيعل هذا التأسيس محيث  ،4"الوفاء بالداللة ن املقاصد و االيت تتجلى يف بي"اللغة 

دواعي هذا االرحتال اخليايل ة هي األخرى عن مالمح تربر هلا باحث نصالقارئة مندجمة مع ال

   .املشكل بدوره للبعد األسطوري للشخصية

أيضا اقتباس من القرآن الكرمي لقوله تعاىل  وإبليس وه "لك الرجيمالم" إىل بعدها يشريمث     

. 78و 77سورة ص اآلية  5 »رجيم وإّن عليك لعنيت إىل يوم الدين  قال فاخرج منها فانك«

هنا تريد  ،املالئكة وهلذا صار رجيما ملعونافقد اختار إبليس عدم السجود ألدم عكس بقية 

يما داللة على الدفع والرمي لملك رجل د يف غري حمله بينما جعلهبيان عنصر التمر تالذات الشاعرة 

وهلذا  املشاعر املسيطرة واليت ال سبيل للتخلص منها إال بسجنها عرب حروف القصيد لكتل من

  .6 "الرتابط االصطالحي"يعتمد تقنية 

كل  دفقة شعورية خاصة تتمظهر الشخصية من خالهلا بل إنّ  كلمة يف القصيدة  تشكل كل    

جيعل من إذ  ;فهي حمملة دالليا بعديد املعاين هي حالة معربة عما يكتنف الذات الشاعرةلفظة 

حيانا تساقط فمثلما يشكل الرجم أ) واإلسقاطليس مبفهوم اللعنة بل مبفهوم البث (امللك رجيما 

ندميا و  خليال هذا األخرياقط املشاعر وبثها يف ذات امللك أين يصبح تس يوحي يف النص النجوم

سة كل حرف وجد يف عوامل الوجود معربة عن قدا "قداسة األقداح"، يف حني تأيت للشاعر

إال إذا كان فارغا فإذا كان فيه  "قدح "ه ال يقالألنّ   القدح عن الفراغ، فبالرغم من تعبريوالالوجود

  7 .شراب قيل له كأس، إال أّن القداح هو من يشاهد نور النبات قبل أن يتفتح

تؤثث لروح شاعرية  فهي قداسة العوامل اليت عند الذات الشاعرةتجلى عنصر البصرية ذا يو�    

من ينما وقع االختيار على عبد اهللا نستحضر قصة األقداح مع عبد املطلب حسرمدية ولذلك 
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بيئة الرسول  تطل بني عامل الرواية وعامل القصيد، بعدها بوضوح التناص حيث يربز 8 طرف اآلهلة

صورة  إىل ينقلناحيث  "تهمس للرمل في جفن الصباح: " عليه وسلم من خالل قولهصلى اهللا

  . شعرية أخاذة متزج بني عناصر التصوير اخليايل اجلزئي عرب معانيها اليت تعتمد الرسم عرب القصيد

فجمعه بني  ،أدوات تلوين متفردة وان البالغةإّن هذه الصورة هي لوحة رسام جعل من أل    

 فهي تنبعث من عرب دقها جعل من الصورة آسرة) الصباح جفن/همس الرمل(شاعرية ثنائية 

الذات املتلقية معربة عن شخصية �وى التأملو تعشق وجدان الذات الشاعرة حنو وجدان 

جفن " قولهيف حني لة إىل صورة تتخذ من الدفء ريشة إحا" همس الرمل"قوله و  ،التفاصيل

  .هذه اللوحة  يتخذ من التفاؤل إطار" الصباح

حماوال إرضاء التفاؤل وهذا املزيج هو العنصر املفقود فعال وهلذا يرمسه فهو ميزج بني الدفء و    

يف حني يستحضر عرب  ،واليت تستفز الذات الشاعرة كو�ا تبحث عن الكمال دوما، الشخصية

رتبط التفاح طاملا افل "الطين الشهيوتهمة التفاح و "قائال رمزي فريد قصة أم البشرية حواء  قالب

للقصة األوىل يف تاريخ الوجود فقد استسلمت حواء  استحضار ففيه عرب العصور باخلطيئة،

  )حواء/أدم(الثنائية عربلذلك ومرة أخرى يوظف شاعرنا تقنية  وجللفضوهلا رغم �ي اهللا عز 

   .بينما يشري الطني الشهي إىل أصل اإلنسان املخلوق منه

لتفاح يشري إىل املاوراء لكن استحضار قصة حواء يشري إىل ماوراء املاوراء فتوظيف الشاعر ل    

تكون كشعور الذي يالذي ينتج عنه املعاناة الشديدة فاألمل الدفني ألنّه يعرب عن الشعور بالذنب 

إثارة املعاناة اليت  جتسيد فعلي للمعادل املوضوعي ألّن الشاعر استطاع عند الذات القارئة هو

  .واستطاع التعبري عن الذات دون التعبري عنها مباشرة عند املتلقي يشعر �ا

  :ماوراء الماوراء:ثالثا 

نغوص عرب التداعي احلر يف حبر من  من خالل التوظيف الشعري جتعلنا تقنية االستحضار    

للعالقات  املؤسسة"املعربة النزعة الرؤيوية للشاعر، إذ أّ�ا ر املنسابة املتمردة على احلرف و املشاع

ألّن  9"البناء رية اليت تؤسس لعالقات التشكيل و الغيابية اليت تضم املعىن والرتميز والعالقات احلضو 

د املعاين يف هذه القصيدة إّمنا جن، و حتقيق سياج حمدود هلاالكلمات ال تستطيع سجن املقاصد و 

شاعرة اليت تفرض عنصر التأمل ، إّ�ا فلسفة الذات الء الالحمدودماورا حنو صارخة خمرتقة الالحمدود

فهو " والطين الشهي" األبدية بني البشر عند قولهتتجلى العالقة املتناهية، إذ  يف حلة من الدقة
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 هي املاوراء العالقة بني الذات الشاعرة والطني، وهلذا فباألحرى رائحة االنتماء يشتهي األرض أو

  .ملاوراء املاوراء  درجة حبه لألرض باالشتهاء جتسيدبينما وسم الشاعر 

تورية بالغية تأخذ معىن حتمل  "الغربان "يستخدم آلية التصور يف إشارته للمكان فلفظةمث    

جتتاح عميق، ويف هذا إحالة إىل الغربة النفسية اليت قريبا وآخر بعيدا يصل إليه املتلقي بعد تأمل 

من غربة متشائمة الشخصية  دجنمن الغراب كذلك بالتشاؤم الناس  يشعرفمثلما الذات الشاعرة 

هابيل حيث قدم درسا الذكاء وقد ذكر يف قصة قابيل و فالغراب هو رمز للحذر و  ،الذات الشاعرة

هو  أّن الغرابوقد أثبت العلم  ،دفن امليت اإلنسانم لإلنسان بأمر من اهللا عز وجل إذ علّ 

من حيث  ميلك أكرب حجمفهو باملكر يتصف أحيانا  أنهورغم  ،األذكى من بني أنواع الطيور

حتاكم  أنّه للغربان حماكمو كما   . 10حجم اجلسم بني كل أنواع الطيور إىلفصي الدماغ بالنسبة 

  .امتيازها بالبكور إضافة أو املرتكب جلرمية ما اخلارج عن مجاعتها

 األمثال الشعبية املأثورة من ذلك قولنا نتناص متقنية ال يستخدم هذا التوظيف فنجده عرب    

ففطنة الغربان في ذاك " الشاعرقول و  ،11"،فالن أحذر من الغراب "بكرت بكور الغراب "

أرض ال يطري "يف تراثنا الشعيب على قوهلم يري االجيايب فلطاملا عثرنا التغبالتجديد و  توحي" المكان

ب التحليق ب الغراومثلما حي ، 12أنّه شابو  لةدال" طار غرابه "وقولنا  ،أّ�ا خمصبةو  داللة" �اغرا

كل عامل هلا ما ال�اية ختتصر يف  الذات الشاعرة هنا التحليق عرب عوامل عدة  لألعايل كذلك حتب

على الدوام يف نا ونعيش فيها ها تعيش فييف اخليال لكنّ إ�ا األمكنة اليت رمست افرتاضيا ، من الرؤى

اب عدة جاعال من التجديد يف أثو  ينطلق منها اإلبداعوعي أو من غري وعي، إّ�ا األمكنة اليت 

  .لونا لستائر هذه العوامل السحرية 

يف  معربة عن عنصر التفرد واالنزواء إّ�ا االنطوائية" رعشة النساك واألفالك"بعدها تتجلى     

غا له كذلك تنعزل الذات ومتفر وجل اهللا عز لما يكون الناسك منعزال لعبادة فمث، الشخصية

لهيبة اليت حيملها إضافة إىل إشارته ل. ساحبة يف أفالكها املختارة عن غريها من الذواتالشاعرة 

ترتعش هيبة من اخلالق عز وجل  فكل عناصر الكون اجتاه اخلالق تضرعا وخشوعاهؤالء النساك 

حيتوي على إذ  عن أكرب جزء من الكتاب املقدس املعرب" العهد القديم" ، مث ينتقل إىلوخوفارهبة 

فالتاء تعين قسم الثوراة والنون تعين نبيم "تناخ ال"ويعرف أيضا ب ،فيها التوراةيع كتب اليهود مبا مج

    . 13كتوبيم تعين الكتبأي األنبياء و 
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يوظف لوحة  حيث"القبس المضللوالليل و " جند الشاعر يقول  انتقال مفاجئ عربمث و     

جتعل من  ضلللكّن لفظة امل شعرية أخرى فيكون القبس يف الظلمة احلالكة رامسا للطريق

القبس جيعل من الذات الشاعرة حتيد عن طريق  جندو  قنية يف رصد املعاين املتداعية،التخصيص ت

  14»بشهاب قبس«مبعاين عدة من ذلك قوله تعاىل القرآن الكرمي  يفالصواب، وقد وردت اللفظة 

يف سى يستحضر الشاعر قصة مو و  أي بشعلة ساطعة مأخوذة من أصلها،، 7سورة النمل اآلية 

وهلذا   هلا عن طريق القبسطريق اليت ظلها حماوال االهتداء وحديثه عن المصر  مسريه من مدين إىل

  . بغية االستدفاء الشعلةكان توظيف 

مشكال�ا و ا بني منعطفات احلياة الزئبقية وضالهلالشخصية  إّن الذات الشاعر ترصد تيه     

كما جند تقنية التناص  .والشاعر عليه السالم ىهو السمة املشرتكة بني موس املرتبصة فالضياع

بينما يقول  ،" والصفائح والصحائف في يد المظلوم"هضا مع أيب متام من ذلك قولالشعري أي

   15في متونهن جالء الشك والريب    بيض الصفائح ال سود الصحائف :أبو متام 

استحضار صنيع املعتصم باهللا  تشكيال للماوراء لكنلبيت أيب متام  تحضار الشاعريعترب اسو     

كيف ال وهي تستحضر العصر  احلقةالذات الشاعرة حتن لزمن الرجولة ، فراءاوراء املاو مل تشكيال

انقاد  فقد استطاع اخلليفة املعتصم_ العباسي العصر_ اإلسالمية قاطبة يف تاريخ احلضارة  الذهيب

متاما وهلذا واقعنا اليوم عكس ذلك  لبينما يشك، املرأة وفك أسرها حفاظا على شرفه وشرف أمته

   .جتسيدا حقيقياالجمرد سطور يت أوصى �ا األجيال بعده الام صارت حكم أيب مت

 تستطيعال ا مظلومة الذات الشاعرة إ�ّ احلالة اليت تعيشها  مبثابة إحالة إىل تكون مسة الظلمف    

صية الشاعر تغوص يف حز�ا شخ جعلتا الظلم من بني األسباب اليت ، وهذترسيخ العدل إطالقا

متتلك الصحائف من أشعار تلك الصفائح أي القوة اجلسدية واألسلحة و مت فهي يد ،الدفني

  .الظلم الذي حييط �ا  حجم بقى أقل منحجمها يوإبداعات أدبية شىت لكن وروايات 

فهو  "يموالقلب المعنى من رؤى الجبل الكل" تتقولب الشخصية حول ذا�ا حينما يقول مث   

مرة أخرى ألّن مسة تعود مسحة احلزن لتسيطر  ذلك رغمفيها، و  يشري إىل اجلانب العاطفي

أي "الجبل الكليم"العذاب هي اليت تطغى هذه املرة على املشاعر املنسابة من خالل استحضار 

 يؤسس إىل التكثيف الداليل امللح فالتوظيف الرمزي ،دنا موسى عليه السالم كليم اهللاقصة سي

تتوحد شعوريا  الذات الشاعرةو  ،  16"باعتباره واحدا من االسرتاتيجيات الشعرية املمكنة"واجللي 
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نتقل النربة اخلطابية إىل ، بعدها تاملاضي البعيد عرب أفق املعاناة مع آالم موسى اليت تلوح من

أّن باملشاعر أين تصبح واضحة املعامل وك )الشخصية الشعرية/الشاعر(فتتحول الثنائية إىل التجلي

والخطى وجل خوفي وخوفك " هنا تورق شجنا ينفجر عرب عوامل القصيد فنجده خياطبها قائال 

  ..." على وجل

معربة عن األمل أي  الخطى، بينما تأيت لفظة الثنائية امللحة يف هذه القصيدة فهو خوف جيمع   

مسة االستقرار الذي  حنو تتجه تتسم باحلركية إال وأ�ا لتغري فبالرغم من أّن الشخصيةعن حلظة ا

كنتيجة للمكبوتات املرتاصفة عرب العوامل   يأيتوالذي وبدوره يؤسس للرتاكم الشاعري،  حيكمها

ع من أجل البحث عن أناها املختلفة الناجتة أساسا عن تفكيك املبدع إىل ذوات عدة تتصار 

يف أحايني  الذوات املتعددةولكن تظهر   بعض األحيان، فتسيطر عليه الذات الشاعرة يفالفعلية

اختصارا "فمهما حصل يبقى اإلنسان ،أخرى كرد فعل حتمي عن املواقف اليت يصادفها

لتطل الوعي اليف ترسبات هلذه املواقف اليت ختتفي تشكل والنفس البشرية الشعوريا  17"للكون

، فاألوراق "دينةأوراق امل"حساسة خفيفة خفة  روح شاعرية الحقا عرب مناذج إبداعية عدة تنم عن

  ...عند الشاعر أداة من أدوات اخليال سواء كانت ورقة شجرة أو زهرة أو كتاب أو

   الشخصانية القصيدة:رابعا

على املوهبة الفردية وإبراز أمهيتها ودورها الفعال بناء عوامل  متثل الالشخصانية اعتماد الشاعر    

وجود إحياء  مل يف الشخصية، إضافة إىلعن عمق التأتشكل العبارة صورة شعرية  القصيد حيث

يلوح طيف تناص مع طارق  إذكره إال عامل األوراق السرمدي، الذي ال يتذ  بالرحيل هذا األخري

فرغم   18"أين املفر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم أيها الناس:"قالحينما  بن زياد

ا متاما عن املفهوم لة منحى آخر خمتلفشكِّ تتجه م استحضار مالمح العبارة إال أّن احلالة الشعورية

املنطلق من املعتاد ولكن  حيث يكون ،نصر من عناصر الشخصانية القصيدةيتبلور عإذ  املعتاد

ده و�ذا جناملختلفة الشخصية اليت �ندس املعىن وفق حاال�ا  مظهرتتف ما هو غري معتاد،لتأسيس 

 م من اخللف أي أّ�ا تتوارى خلف أشياء عدةيعكس الصورة اليت جيب أن تكون، فيجعل األحال

 اليائس، إّ�ا األنا الشعرية حينما تنظر إىلحياته صورة املتأمل  صارت بينما تتقدم األوجاع فقد

  .فتصطدم باحلقيقة اليت لطاملا فرت منها الواقع وتطل من هناك من عواملها االفرتاضية 
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عن الوجع املشرتك بني األنبياء والشعراء وكل ا معرب " إّن الجراح أمانة "بعدها جنده يقول     

الكونية يف هذه  نفس ذائقة اإلبداع والتأمل يف كينونتها احلقيقية، إّن هذه العبارة تبلور النزعة

هو يريد ذلك اصطدم د ذلك اصطدم بأحالمه وإذا تقدم و يري ألنّه إذا تراجع وهو ال القصيدة

مسة احلرية عند  داخل ذا�ا وتتقوقع هناك أين تتجلىات الشاعرة تنزوي الذ وبذلك بأوجاعه،

اليت صارت ا حتمية احلياة إ�ّ ندان بني نار األمل ونعيم األمل السالشخصية اليت تكون بني املطرقة و 

  .تفرضها مسات العصر احلايل  فلسفة جديدةوفق تتعامل مع اإلنسان 

حينما ف"  الشقيقةو لمدن العتيقة ا"عوامل  صوب حيلق خضم هذه املعاناة وجتد الشاعر يف   

 املدن اليت تعبقإىل أنك تسافر على جناحي فراشة اخليال و تتجلى هذه الصورة الشعرية تشعر 

ذاكرة إىل أبعد من ولكن تقودنا قاطرة ال تتمظهر أنسمة بأريج القريوان الساحرف بعطر اإلبداع،

لذي يوحي الكهف هذا الرمز ا إنّه;اختذ من القداسة مفتاحا لدخوله مكان هذا بكثري إىل

من خالل مسة االحتماء أين تبحث الذات ويأيت االمتزاج فيه  ،لعديد السنواتباستمرارية التشكل 

 .لشخصية الشعريةا عند ة الوحدةتربز مس، فاالفرتاضية واملالشاعرة عن ملجأ هلا يف أمكنة هذه الع

من الذات الواقعية فيها باحثة عن روب نها هو الذي يدفع منها باهلإّن شعورها بوحدة تقتات م

 العزلة،و  اختارت الكهف كونه رمزا للتأمل هلذاالوجودية اليت تنتا�ا و  فيه هذه املشاعر ملجأ ثبت

من أبعاد جمال واسع للتخيل خاصة ملا فيها  حيوي إحالة إىلإضافة وأّن استحضار سورة الكهف 

  .وجل  عزترتبط بعظمة اخلالق  ئلية عميقةدال

هلذا املكان إال أّن هذا  توحي بالداللة املوحشة" الراهبات" فبالرغم من أّن لفظة التخصيص    

رصد مالحمها الداخلية  واليت حتاول جاهدة ،اعرةيوحي بالفراغ الكائن عند الذات الش الوصف

أل�ا  احلصول عليهاحة األبدية اليت مل يعد مبقدوره يفضي بنا إىل حنني الشاعر لزمن الرابتمعن 

راحته ألّن  هنا قد تغري متامامفهوم الراحة ف_  الذوات الشاعرة_على البعض مثل تستحيل 

يف زمان  هذه املكبوتات إلسقاطمكانا " أوردة الرقيم" وهلذا اختارالفعلية تكمن يف الالراحة 

 كيف ال القداسة هلا حروفا من الالزورد بأشعة سحرية املالمح أين خطت يآخر يف ذلك الواد

الذي يفضي باملطلع عليه إىل اكتشاف عوامل ها برونقها اآلسر اليت صاغتواإلرادة اإلهلية هي 

  .أخرى جديدة 
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ا األخري هذآلخر يف القصيدة من خالل إشارته للحالج متجليا هو انب الصويف وجند اجلا   

 مبهمة غري واضحة ، فكالمها يكون شعريا شخصيةيف مسة االختالف الذي يتوحد معه شاعرنا

 بينما يدعو إىل إحقاق احلقاملعامل تطرح عددا المتناهيا من عالمات االستفهام كما أّن كليهما 

م الشعور باالكتفاء هو يكون وجه الشبه بينه وبني اجلندي اإلخالص يف حني يكون الطلب وعد

خالل مالمح يف  ا مننالحظ بأّن الشخصية تنتقل إىل البحث عن مسا�و  ما جيمعه باحملتاج،

 اإ�ّ " الخل اللئيم عدوها األزلي"من  ةجاعل الشخصية الشعرية ةعود خماطبتل، شخصيات أخرى

امل أخرى هروبا من الواقع عو واالنعدام وهذا من أسباب اختيار  جيد يف مسة الوفاء اليوم الندرة

  .األليم

 لتاريخ لكن السكك القدميةوابني الغيب متاهات عديدة  للذوات األخرى إىل انظر� اوتأخذه    

رسم  ، وهلذا حتاول الذات الشاعرةمن كل ذات عايشته الصدى الذي ينهش هذا االنتظار مبثابة

النجاة لوحده ه يصارع األمواج العاتية حماوال وكأّن بطريق واضح هلا بغية اخلروج من هذا الصراع 

  .بقية هي اليت حتكم كل ثانية يف حياتنايعلم؟ ألّن الزئ ىل اليابسة لكن أّي عنوان هلا الوصوال إ

إّ�ا متغريات هذا " نكايةالصراط هداية وغواية و و: "ويتجلى هذا الصراع من خالل قوله   

من األمل  كل هذا جيعل،  هنا وهناك تقاذفها حتمياتهتالزمان اليت جعلت من الذات الشاعرة ورقة 

ذا أراد تغيري كسرة االنكسار ما حصل إمهختطيها عليه  "دروب وعرة" أكثر فهيأكثر و  سخاار 

مثلما يقول شارل مورو فهو يبحث عن الدفء  كاستعارة ملحة لتأيت مسة احلزن ،نربة التفاؤل إىل

يبحث عن السكينة مرة أخرى فمثلما اختار  ،الشعور الذي جيعله يريد العيش أكثرو عن األمان 

  .الحتماء الكهف مرة للتفرد خيتار من غري وعي حصنا أكثر قوة ل

الواقع املوظفة يف هذه القصيدة  أشكال اهلروب منمن  عد العودة للطفولة هنا شكال آخروت   

عنصر  وبعدها يتجلى ،اصل ليضع مكانه الرباءة السرمديةعل هذا اهلروب ينسيه أرق التفكري املتو ل

ا مسة الربوز مقدم" وحش الجميلة"من ذلك قوله املعاناة أكثر حينما يوظف قوالب رمزية دالة 

ففي العادة يكون _ اجلميلة والوحش_النمطية  للوحش عكس املعروف متاما، أين عهدنا الصورة

إىل   يعمد يف هذا النص لكنالوحش وبث مشاعر احلب لديه الرتكيز على تغيري اجلميلة لشخصية 

 وهو كيفية كسر النمطية املتعارف عليها مشريا إىل عنصر الفت مل يتم الرتكيز عليه من قبل أال
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 فهي عالقة ثنائية بينهما نعمهو الذي جعلها حتبه وتأنس له فة تأثري الوحش يف شخصية اجلميل

  . املؤسسة لوجه العالقة اخلاصلكن لكل منها عناصر التفرد به و 

 "زنزانة وضفيرة"إذ يقول  ظيف الرمزي تنتقل الذات الشاعرة حنو الشخصية العاشقةو�ذا التو    

 املعىن القريب للضفريةعن احلالة الداخلية العميقة إذ أنه  كتورية نفسية ة توظففلفظة زنزان

كرمز للمرأة العربية احلكيمة خاصة اإلفريقية، ولكن هلا   حدا باعتبارها كل خصلة شعر تضفر على

 ،تبد بكيانه جاعلة منه سجني اهلوىمعىن بعيد وهو الكنانة املمتلئة سهاما هذه األخرية اليت تس

فنجده يقول  ابقالكن بوجه آخر عما رأيناه سو ا تربز مرة أخرى مسة الشخصية املعذبة وهن

والعاديات «اقتباس من سورة العاديات حينما يقول عز وجل  ووه" احلقد يف أكمامهنواملوريات "

 وهنا يقسم اهللا عز، 1،2،3 سورة العاديات اآليات 19»ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات صبحا

بينما املوريات هي املخرجات النار لقوي ل اليت تعدو أثناء الغزو مع صوت أنفاسها اوجل باخلي

  . 20 بصك حوافرها فهي اخليل الاليت تنقدح بالنار من صالبة حوافرها من شدة عدوها

 تكون الصورة الشعرية معتمدة على حاسة الشم متخذة من التجربة الشخصية أساسا هلاو     

كمامهّن من خالل معانا�ا تفضي بنا من االنتقال الفوري من املاوراء اىل فالتورية الكامنة يف أ

يط بالزهر أو الثمر أو من معناه ملعروف إىل كونه الغالف احمل_ الكم_ماوراء املاوراء عند انتقال 

 لذاته للشاعر مسات شخصية تغلف كينونته لكّنها تنشق حينما يتجه متأمالو  ،الطلع واملنشق عنه

من أمره جراء عكس الصور إنّه يتعمد وضع القارئ يف حرية . ماهية احلقيقية يف أناهمربرة لل

ويكون ف داليل عميق، فيكون املاوراء هو تأويل االقتباس تقدمي تكثي من خاللالشعرية املألوفة 

، فيجعل ة أخرى معربة عن مكنونات الشخصيةكدرجالتأويل   هذا على ماوراء املاوراء تأويال

  .التجدد يف الوقت نفسهاحلب أريج الفناء و ولعذاب  ة النعناعللحقد نكه

  االنتقال من الشعرية إلى شعرية الشعرية:خامسا  

اللغة الشعرية هنا من االنسيابية الدالة مسة هلا إنّه االنتقال من الشعرية إىل شعرية الشعرية تتخذ    

عن احلبيبة يتجلى من  نصر اإلفصاحجند عو  تأويل بغية الوصول للمعىن املراد،من خالل تأويل ال

حماولة اخلروج إ�ا املشاعر اجلياشة اليت تقوده مرة أخرى إىل "والعاديات إلى الحبيبة"خالل قوله 

، حيث جيعلها عنصرا ليكون املنشود هذه املرة احلبيبةالعزلة حبثا عن االحتماء من دائرة الوحدة و 

بينما تكون لفظة الريح موحية بالتغيري إنّه . عية قاطبةمن الطبيعة اليت تشكل منطلق العوامل اإلبدا
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هو لدرامي الرومانسي يف حني يكون للحس ايضمن انعدام الرتابة يف احلياة  التجدد الدائم الذي

  .اآلخر حضور يف القصيدة كونه مسة أخرى للشخصية

ي يعرب لشعوري الذواحللول فيها يعرب عن جتسيد تقنية التوحد ا فاالمتزاج مع عناصر الطبيعة   

ع ففي عن الرباءة والتجدد وعدم التصنو لفظة الغصن تعرب عن احلياة و  عن النزعة التأملية فيه،

الطبيعية جاعال  حيث يسقط الشاعر مشاعره على هذه العناصر ،الغصن حياة تقدم حياة أخرى

فهذه " داليل عميقبالتدريج إىل خمزون  وهلذا تتحول ،تتأمل وتتكلمو وحتس وتفكر  منها حية تشعر

 ، 21 "داكائنا على ح  املشاعر هي اليت جتعلنا ندرك ما يوافقنا وماال يوافقنا إ�ا جتعل من اإلنسان

. فقد جعله الشوق حيزن أمال ويسر أملا إّ�ا العبثية يف زمان ينهش من كيان املبدع �شا مؤملا

تعود الذات الشاعرة ، فلفظة األوالدظيفه لفيه أثناء تو  تحكمةالشخصية امل بعدها يشري شاعرنا إىل

فحينما ; إىل واقعها وكأّن �ا تستيقظ من الالوعي إىل الوعي فجأة لتبلور األنا املرئية الظاهرية

يناديها الواقع تتمظهر متخلية عن اجلوهر وعن األنا الشاعرة فيها إّ�ا حتمية تفرضها احلياة يف 

  .منحاها الصارم 

الشخصية  اللون الوردي الذي حيمل داللةمن خالل يف هذه القصيدة  التوظيف اللوين يأيتو    

لعواطف اجلميلة ويدل اهلادئة ويوحي بالصفاء والروية واالنسجام كما أنّه يرتبط ارتباطا وثيقا با

أي مبا يغطي شعر املرأة ويسرتها إنّه يبث من خالل  ،يقرنه الشاعر هنا باخلمارالذي على األمل 

دمعي "مح شخصيته اجلوهرية واليت يريد رؤيتها فيمن حيب، فبالرغم من أّن عبارة هذا التصوير مال

توحي حبزنه الدفني إال أّن حبه يرسم لوحة زهرية املالمح جتعل من بصيص األمل متسربال يف " أنا

أجج حياته وقد ومسه بالرماد داللة على األثر فمثلما تتأجج النار تاركة أثرها رمادا الحقا كذلك يت

 عبق الشوق أين جيعلها بستانا أو ذا خيص عشقه بأرجوزة حتملهلو  ،حب الشاعر تاركا أثره تفاؤال

  .قة أثرها يف النفسرِّ النزيهة ألوانا هلا حبسن مرآها و حديقة الزوردية يتنزه فيها جاعال من مشاعره 

د حيث يقول فر امل املؤنثحرف اهلاء الدال على عرب  جند تكرارا فارضا لرمزيته امللحةو     

 لذات املبدعةاإّ�ا هاء الذات الشاعرة و ، "..غفرانها نكرانها صدورها بشقوقها وصكوكها"

إّ�ا ... هاء احلقيقة األزليةالذات املتمردة وشىت الذوات الالمعدودة وهاء احلياة وهاء احلبيبة و و 

ا خال وجوده نتيجة هيمنة ما اهلاء أي ما هوى و ، إ�ّ جودالالو  حنو هلاء اليت ختتصر مسافة الوجودا

ر الغريب جاعال من صك ميأل هذا الشعو  نهلاء اليت توحي بالفراغ باحثة عمّ إ�ا ا ،22 آخر عليه
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، وهنا �يم الذات الشاعرة باحثة عن إعفاء كامل ملا خيتلجه من ا�مار للمشاعر اعوضمالغفران 

إ�ا ذنوب النفس اليت اختارت  ،لذنوب الصارخة واليت تبحث عما يكفر عنهامن العقاب إّ�ا ا

  .إال التأمل املتواصل ، فال يكون من خملص هلاهواء تتنشقهمن خالل التأمل 

 لكّن شعورها بالذنبو  ،نا الواقعية كحتمية ال مفر منهاباألنا الشاعرة إرضاء لأل األنا تضحيف   

متفردة لتكون املعاناة يعود مرة أخرى إىل رسم صورة شعرية مث  ،جيعلها دائمة البحث عن الغفران

 الشاعربه و لكل زمان يوسف اخلاص إذ ث يتم استحضار يوسف من خالل اجلب، لونا هلا حي

ن فكالمها ضحية بشكل ما للتأمل تتوحد شعوريا مع الزم الشخصيةف ،هو يوسف هذا الزمان

     .التفكري الالمتناهي يف حيثيات القدر و 

 االستحضار  

للمغامرات  لطاملا اشتهر خبوضهف "والسندباد الحر"قائال سندباد أسطورة ال يستحضر وجنده    

واملخاطر  بعدد كبري من األماكن السحرية جمتازا األهوال فقد مرّ  "ليلةو ألف ليلة و "عرب ليايل 

باحثا هذا هو وجه الشبه بينهما إنه عنصر التخطي لكل الصعوبات مهما كانت ، و متحديا إياها

  .الزمان  عن عزاء له يف هذالنفسه 

عوامل القصيد  حنوالذات الشاعرة  يأيت الرقم مثانية يف القصيدة حامال لداللة الوفاء حيث تفرّ و     

نربة النداء الدالة على  فيق األوىف للشاعر، بعدها تتجلىهو الر  أين جتد مالذها األزيل ألّن الشعر

السياسي أين  اإلبداعي حنو العامل هنا تأيت مالمح تتخطى العاملو  ،ستنجاد احململ بنربة التحسراال

، إّنه ضياع اهلوية احلقيقية اب الكائن بالبالد العربية اليومإشارة إىل اخلر تكون األرض اليباب 

  . لألمة

األرض "من خالل قصيدته  )إليوت.س.ت(اإلجنليزي مع الشاعرأيضا  جند تناصاو    

 حيث تصور عاملا أمله الدفنياألوىل و  ما بعد احلرب العاملية املعربة عن خيبة أمل جيل"اليباب

ظة فقط بل حىت يف غموض ليس يف اللف هوو   .23"الشهوات العميقةمثقال بالذعر واملخاوف و 

ستفهام عديدة حول طابعها الغرائيب الذي يقودنا إىل وضع عالمات االقصيدة وتكثيفها و 

من فكرة إىل أخرى مع  عتمد االنتقال املفاجئي كل نص شعري فيهما ، كما أنّ شخصية الشاعر

بالضياع يف  شعور الذات الشاعرة ، لكن يف املقابل جندالذي تزخران بهالكم الثقايف اهلائل  هذا

  لتتجلى من خالل قوله هلذا تنعكس هذه الظروف و احلروب زمن النزاعات و 
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  صمت القبور "                 

  "صرخة الموتى هنالك في الربىو 

، إّ�ا السمة املشرية إىل القلق الوجودي املسيطر على على حمي القصيدة سدل ستائر املوتتنف    

تكون لصرخة ، فاملمحا لالنتقال من عامل إىل آخر هلذا جيعل من االضطرابو الشخصية الشعرية 

للصراخ أمله املنفرد أيضا كما أّن صراخ املوتى حيقق و للصمت إهلامه اخلاص، فأخذ العربة بغرض 

يشكل من خالل ما وراء املاوراء اآلثار اإلبداعية  لكّنهو  ،كآلية لتجسيد املاوراء  ر مما سبقاالعتبا

  .آرائهم اخلاصة �مقى خملدة هلم معربة عن أفكارهم و اليت تبو  ،هلؤالء املوتى

جعلت حيث ر اليت تشكل مؤسسة شعرية خالصة ومميزة بعدها يستحضر شاعرنا أنشودة املط    

فهو  س السياسي املشار له يف القصيدةهو ما يؤكد احلي خصلة هلا و املعنو و من التفرد اللفظي 

، يف حني تأيت الثنائية جتسيد للمعادل املوضوعيوذلك ياة املوجودة يف تلك القصيدة يستحضر احل

وم فهي داللة على املزج الرهيب بني متناقضات احلياة يف زماننا الي" المومس العذراء" املتنافرة 

لكن يف احلقيقة هي و  ،ين �ذا من أجل اإليقاع مبن تريدتوهم اآلخر مومسا و  عذراء تدعي كو�ا

تتسم  إّ�ا العبثية اليت صارت تقتات من الذات الشاعرة واليت صارت.. مومس فعال تدعي العذرية

، فقد ييز بينهما، بني الوجه اخلبيث والوجه الربيءباحلرية فالواقع قد صدمه حيث مل يستطع التم

إىل ) املرأة(ذا ينتقل املفهوم من املاوراء هلو ء هو الذي حيكم البالد العربية املغتصبة صار الدها

هي بالد تنهش كون املواجهة و ، لكن كيف تنهش على املألالذي صار يُ ) الوطن(ماوراء املاوراء 

  من طرف الذين يدعون كو�م أبناءها األبرار؟

هلذا يصف الشاعر األمر باملأساة و  ةت القصيدمسة العبثية للتحكم مبجريا مرة أخرىتعود و     

أي ثروات هذه األرض " ذهب المروج"مشريا إىل ثروا�ا من خالل قوله متعجبا من هذه التغريات

لبرتول امللون بدماء بينما جند اإلشارة إىل ا ،رض ترتشف ماء لتهدينا ذهبا غالياالنفيسة فهي أ

عرائس الرمل المخضب "قول شاعرنا  حد قول الراحل بومدين من خالل الشهداء على

تناصا مع و  "عرائس املروج"ل جربان يف كتابه يف هذه الصورة جند تناصا مع جربان خليو  ،"بالجباه

  :أيب القاسم الشايب من خالل قوله

   24و كفك مخضوبة من دماه.. سخرت بأنات شعب ضعيف "        
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بعدها يكون ، بأألمهم حىت الصميملنخاع وارتوت تشربت األرض دماء الشهداء حىت ا فقد 

االنتقال فجائيا إىل تأسيس عامل شعري آخر يرتبط بالذي قبله يف منطية غري معهودة ألّن هذا 

من دون روح فيها  جيعلنا نستحضر عديد احلوادث واملواقف مشريا إىل أصنام عبدت  االنتقال

العامل (قاتل للحقيقة األزلية كذلك ملذات اليوم واليت صارت تعبد من قبل اخلالئق يف تناسي 

  ). اآلخر

أي ; فاملتعارف عليه هو إكسري احلياة" إكسير الممات"وجنده خيرق املألوف من خالل قوله    

إّ�ا نزعة الذات  ،ي الذي يطيل العمر لكن شاعرنا يبحث عن إكسري ملوتهذاك الشراب الومه

شكل فيها احلياة مسافة هذه الدنيا اليت ت ليس يف الشراب بل يف إىل العامل احلق فالوهم اعرةالش

املكان الذي  ةفيكون القصر املوعود للروح هو اجلن، حيكمها خيط نسج من الوهم قصرية جدا

يف تصبو إليه كل النفوس وهلذا تربز مسة التضرع عند الشخصية عندما تتجه إىل اخلالق عز وجل 

تقتات من الذات الشاعرة وكأّ�ا تعيش ثوب الزهد املقدس، ولكن تعود مسة احلزن مرة أخرى ل

كان من   إنحىت و هذا السرور سالبة إياها قالئل، فتعاودها نربة املعاناة  الفرحة املسروقة للحظات

تتم عملية هندسة املعىن الرمزي مرة أخرى من قبل الذات الشاعرة، من ذلك  �ذانسج اخليال و 

لية واالستفادة من فهي رمز للشمو تنوعة واملزدهرة لطاملا عرفت بفنو�ا امل إىل روما اليت اإلشارة

  . خاصة اإلغريقاألمم األخرى 

فهي لدغة واحدة رب بكونه أفعى داللة على املكر واخلبث والرتبص الدائم يصف شاعرنا الدو     

تعرب عن عمق التجربة املعيشة فاملشكالت هذه الصورة  حىت يزول خط الوهم متاما إضافة وأنّ 

وهلذا تكون مسة احلذر الدائم هي الرسالة اليت  ،مىت شاءت ر على منعطفات احلياةمأمطار تنه

ن التناقض حمركها هي سراب كو لشاعرة فكل املتغريات واملواقف املتجددة يبثها الشاعر يف الذات ا

  .والعبثية مستها

 اه األخرىأن إىلالدنيا س من خالله عرب ثنائية الدهر و إىل مقطع شعري آخر يؤسينتقل  مث    

جنده حيث حمالة ، فهو صراع دائم ينعكس على الذات ال تعرب عن تالزمية الزمان واملكاناليت 

الكبيسة و  ،فهي ذكريات تعاش وتنفعل هلا الذوات" الغياب وآخرة المحبين الكبيسة في"يقول 

زمنة كذلك مثلما هو انتقال مفاجئ بني األفوتعين قفزة أو وثبة "leap year "هي يف االجنليزية 

  .هو انتقال مفاجئ بني الذوات
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إذ   واالندثار يف أرض يبابآله الذهاب بني صفحات الغياب ولكن كل هذا االنفعال م     

إنه  أي أنه شعور ال متناهي "ألف عام من الحنين "تجلي حينما يقولييعود صراعه مع الزمان ل

 ا تربز تيمة اهلجرة يف �اية القصيدةن األمل وهلذيتخذ لو ينسج من األمل و  يتسربل إبداعاعشق 

إنه عشق مفروض ال متتلك الذات  ،"عشق عذاب" أي أّن األنا تريد ملجأ آخر يسميه شاعرنا

م الال�ائي وهلذا تكون الذات أمايه هو زئبقيته وتلونه املتواصل و فإال الرضوخ له ومكمن العذاب 

ن ذلك وقبل العثور على إجابات ألسئلته ، لكن حينما تقرتب محبر من ا�هول تريد فك طالمسه

   -أخرىاالنتقال بني ذات و -الشاعرهكذا هي وترية احلياة عند الوجودية تتجلى طالسم أخرى و 

 تام داللة على وقوف الذات املتأكدة يف جو من احلرية جراءاخليف " إّني" ويأيت تكرار الصيغة   

فاألزمة هي بني الشاعر  ،اوراء وماوراء املاوراءوص يف املإىل الغهالمية هذا الوجود الذي يقودها 

أبسط ب التمظهر وكل هذا يضع األناوينزع إىل كل جانب منها يريد أن يطغى و وأناه املتعددة 

يعلم  الو صار خياطب أناه جتليا�ا يف حرية واضطراب وعدم استقرار بل يقودها إىل العذاب فقد 

 حنو إذا ما اجته لن تتغري بلمح البصر، إنّه عذاب املبدع الذي وال جيزم أّ�ا هي أيّها ستلبيه وختاطبه

وهلذا ، اجته إىل عامله اخلارجي ضاع أكثراملتعددة شعر بالضياع وإذا ذواته  صوبعامله اخلاص و 

  وردة مدموعة األكمام في عطش الرمال"يقول يف األخري 

  خمر وأمنية التراب_ ياوردتي _ وإنني                 

 موالتحل اديجيعلها جتس كو�ا الناطقة بغري لسان إال أّن شاعرناو  لتفاؤللغم رمزية الوردة فر     

 مي أيضايف الشخصية لكنه يتمثل احلس الدراداللية عميقة التأثري توحي باجلانب الرومانسي 

و�ذا جيسد البعد  جيعل من القصيدة وردته السرمديةه فنجد ،خاصة من خالل مسة احلزن

يرتكز على تشخيص املعاين، فمثلما متتلك الوردة عددا الحمدودا من املعاين و  ةللورد الوظائفي

، ومثلما يكون اخلمر مذهبا لوعي ك تكون ماهية القصيدة عند شاعرنالقدر�ا التعبريية كذل

ها، إال أن في عوامل أخرى يتلذذ بكونه عنصرا تأخذه القصيدة من غري وعي إىل اإلنسان كذلك

نسان كيف ال وهو الذي خلق ب توحي باالنتماء والتشبث باألصل إّ�ا الفطرة يف اإللفظة الرتا

 فمثلما تشعر بنعومة أدمي األرض من خالل ترا�ا كذلك تشعر بنعومة املشاعر املنبثقة ،من طني

، فمثلما يكون الرتاب لينا كذلك هذا وجه آخر لالشخصانية القصيدةمن خالل النص الشعري و 
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 من خالل صدق التجربة الشعرية تجلىالروح الشعرية لينة ومكمن هذا الشعور يالمح تكون م

  .وعمقها الواعي

  خاتمة 

  :التحليل املقدم نستنتج مايليمن خالل 

، خمتلفة ومتفردة للشخصية الشعرية مساتعدة للذات الشاعرة و  اأبعاد تكتنف القصيدة -

ينسج حقوال داللية عديدة ال يل متفرد إضافة إىل االنتقال من فكرة إىل أخرى وفق تكثيف دال

  .متناهية توفر قراءات الحمدودة للنص 

النزعة الرؤيوية ب وحيةعاد الثقافية الال�ائية املبالرموز الداللية املعربة عن األب القصيدة تزخر -

  .اخلاصة به

عن الثقافة  والتحكم فيه بطريقة فنية وفكرية واعية كما وأنه يعرباالقتباس  نالحظ انسيابية -

  . الدينية الواعية

مستفزة إياه ألجل اليت تفرضها القصيدة على القارئ يف جو من احلرية الذات الشاعرة ضعنا ت -

هذه النقطة هي  رغم جو الغرابة الغامضة الكامنة فيها إال أنّ ، و اإلحبار فيها بغية كشف أسرارها

به ميزج فيه بني احلس  شعري خاص يؤسس ملنحى هاليت تتجه بالقصيدة إىل الالشخصانية كون

  .الصويف و مع اجلانب الفلسفي الكوين الرومانسي والدرامي 

تأسر القارئ من غري وعي كو�ا تنطلق من الوجدان إىل  املبادالت الرمزية الكامنة يف القصيدة -

وهو  يف عملية اخللق اإلبداعي اليوممهم جدا حيصل شيء  حيث ،مباشرة اآلخر الوجدان

والذات القارئة من خالل عوامل القصيد فهو شعور فريد من نوعه قي بني الذات الشاعرة التال

أخرى وفق ويعيد خلق النص مرة  القصيدة عندما يعثر القارئ عن أناه أو عن مالمح منها يف

أل�ا ختتلف من متلقي وآخر وهنا مكمن القيمة اإلبداعية آليات ال حمدودة تعتمد املطلق 

  . القارئ و الشاعربني املتكونة 

يوظف عددا من املعادالت املوضوعية املعربة عن االجتاهات املختلفة سواء كانت فنية أو  -

تشكيل عوامل داللية  ويهدف من خالل الرموز املوظفة إىل...فكرية أو اجتماعية أو ايديولوجية

  .متعددة تتسم بالزئبقية 
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نتقال من فكرة إىل أخرى مغايرة هلا متاما كما يعمد إىل صدم أفق انتظار املتلقي من خالل اال -

  .وأنه جيمع بني املتناقضات يف عديد الصور اليت تبدو ظاهريا فوضى ولكنها فوضى منظمة 

  .يستخدم عددا من الثنائيات الالفتة ويقدم األمهية فيها للعنصر األول على حساب الثاين  -

سس إلدراك الذات الشاعرة لتميزها عن النص صورة عن البعد امليتافيزيقي للشخصية املؤ  -

  .غريها من الذوات 

يرتقي يف النص من الشعرية إىل شعرية الشعرية خاصة وأنه ال يستهدف املاوراء فقط بل ينفد  -

عددا ال متناهيا من الصور الشعرية منتقال من عناصر الصورة الشعرية  إىل ماوراء املاوراء، ويرسم

  .  الكلي اجلزئية إىل التصوير اخليايل
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