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املعاصر وهو  /احلديث يروم هذا املقال استكشاف بعض مظاهر حداثة النص الشعري اجلزائري

أو . ا تعلق بالشكل الكتايب والرسم الفين املوازي لهخيوض مبدأ التجريب مبختلف مستوياته، وخباصة فيم

اليت ) قصيدة النثر/شعر التفعيلة/الشعر احلر(ما يعرف بالتشكيل البصري للقصيدة احلديثة واملعاصرة 

الداخلي واخلارجي و احملسوس، و امللموس، و البصري،  ودالالت يتداخل فيها اللغوي، / أضحت داللة

 اجلزائرية،لك كشف مالمح التجديد الفين يف بناء النصوص الشعرية وبذ. وحىت شكل ومنط الكتابة

 .وحماولة تفسري العالقات اليت حتكم إنتاجها

  .رسم فين، بناء، بياض، عالمات ترقيم   شعر حر، تشكيل بصري، : يةالكلمات المفتاح

Abstract :  
The present paper tends to explore some modernism aspects of the modern/ 
contemporary Algerian poetic text in its experimental journey and at various 
levels, especially with regard to the written form and its parallel artistic 
drawing; the so-called visual composition. The modern and contemporary 
poem (free verse/ Iambic verse/Prose poem ) has become a cross point of 
connotations where several components: linguistic, visual, tangible, 
perceptible, internal, and external intertwine to give birth to its value and 
significance. From this perspective, this study aims to reveal the artistic 
innovation features in structuring Algerian poetic texts, as it also tries to 
explain the relations that govern their production. 
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  :مقدمة

خاصة . أكثر مما يبني يضمرأن النص الشعري احلديث واملعاصر  إىلنقاد الشعر  يذهب  

أو ما يعرف بالفضاء النصي  وقصيدة النثر فيما تعلق �يكل القصيدة احلرة وشعر التفعيلة

 وآلية من آليا�ا اجلديدة؛ لدى شعراء اليوم طريقة يف الكتابة أضحاوحمموالته اللسانية اللذين 

، توزيع األبيات الشعرية، وأمناط توزيع السواد والبياض على جسد الصفحةتعلق منه ب خاصة ماو 

 ذلكوما ينتج عن كل ... واستخدام األشكال والرموز، وعالمات الرتقيم، وطول األبيات وقصرها

على هذا األساس مل يعد النص الشعري احلديث . من نسقية اخلطاب ونظمه ولغته وحمموالته

صرا على العالقات اللغوية فقط، وإمنا بات خيترب وسائل جديدة يف التعبري، وأشكال مقت"واملعاصر 

طباعة مستحدثة أتاحتها عملية االنتقال من الشفاهية إىل الكتابية، وهيمنة الفنون البصرية، 

  1"واتساع حضورها يف عصرنا فيما عرف بفن الطباعة واإلخراج ودور النشر

وطريقته  األداء الصويت املصاحب للظهور األول لفن الشعريف االنتقال من  التحول�ذا 

 أصبح الشعر. واملعاصرة وتنوعا�ما احلديثة الشعرية ، حنو آلية الكتابةالتقليدية وموضوعاته الفنية

، طرحا وألفاظها ومعانيها املعروفة آنفا اخرتاقا للغة) اللغة الشعرية/ الصورة(املعاصر  احلديث ومنه

قة بالذات اإلبداعية واآلخر والوجود أكثر فأكثر، حبثا عن املغاير واجلديد شكال املتعل لألسئلة

ومضمونا، هروبا من الواقع وأزماته السياسية واإلجتماعية واالقتصادية، جماال للقول احلر غري 

فهل ميكن للغة البصرية أن حتتل حيزا كبريا يف القصيدة احلديثة واملعاصرة؟ ما الدالالت  .املقيد

اإلضافات اليت أرادها الشعراء احملدثون واملعاصرون من خالل توظيفهم هلا؟ كيف أسهم التشكيل و 

  البصري باعتباره الظاهرة األبرز يف التحفيز والشعرية ؟ 

  المعاصرو  الحديث حداثة النص الشعري الجزائري -أوال

اوالت جتريبية شهد املشهد الشعري اجلزائري احلديث واملعاصر أواخر القرن العشرين حم  

يف منط الكتابة الشعرية وآليا�ا، متخض عن ذلك مصطلحات عديدة من مثل الشعر احلر أو 

موازاة مع ذلك برزت جتارب . على اختالف مفاهيمها وإجراءا�ا الفنية التفعيلة أو قصيدة النثر
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دالة  عديدة ومتنوعة حاولت االنتقال بشكل ومضمون النص الشعري ومرجعياته كموجة جديدة

، وبذلك متييز الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر جبملة على التبدل والتغري واملسايرة لالنتقال هذا

ويف ذاك يقر حممد . ظواهر فنية وأساليب لغوية تتماشى مع التغريات والتحوالت احمللية والعربية

فاملرحلة "أساسية؛ ناصر أن الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر عرف الشعر احلر عرب ثالث مراحل 

وذلك مع ظهور أول نص من الشعر احلر يف الصحافة  1962-1955األوىل تبدأ من 

باعتبارها جتربة شعرية تتميز بتعدد األوزان ) يا قليب(للكاتب رمضان محود يف قصيدته ... الوطنية

  2"لية املعروفةوبتغري القوايف، واشتماهلا على مقاطع ال ميكن أن ختضع لبحر معني من البحور اخللي

وفيها شهد  1968- 1962يف حني ميكن التأريخ للمرحلة الثانية بالفرتة املمتدة مابني عامي 

الشعر احلر مرحل مجود واكتفاء على الذات بسبب العوامل االجتماعية والظروف السياسية 

لتليها . ريواالقتصادية للبالد، يضاف إليها عزوف الشباب واملبدعني نوعا ما عن الكتابة والتعب

اعتربها حممد ناصر مرحلة متثل قمة  1975وتنتهي يف سنة  1968مرحلة ثالثة تبدأ من سنة 

. الشعر احلر يف اجلزائر، نظرا لتطور الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية من جهة

انتشار  يضاف إليها. واالطالع على التجارب اإلبداعية املماثلة يف البلدان العربية من جانب آخر

  .هذا اللون من الشعر

إبان مرحلة السبعينات "إن املتتبع للحركة الشعرية اجلزائرية اجلديدة منذ اخلمسينات وخباصة        

وبداية الثمانينات يالحظ تلك الدعوات اليت نادى �ا بعض شعرائنا الذين كانوا حيملون بذور 

اليت نشرها يف جريدة ) طريقي(اهللا يف قصيدته  كأمثال أبو القاسم سعد  3"جتربة حداثية فكرا وكتابة

إرهاصات سرابية من زمن (وأبو القاسم مخار يف ديوانه . 1955مارس  25البصائر بتاريخ 

وحممد الصاحل  1953) الصواب(و 1955) أنني ورجيع( وأمحد الغواملي يف. 1986) االحرتاق

ذا اللون الشعري الذي يرى فيه وغريهم ممن أسس هل 1971) أغنيات نضالية(باوية يف ديوانه 

أن الشاعر اجلزائري الوحيد الذي اجته إىل هذا الشعر عن وعي واقتدار هو أبو "حممد ناصر 

القاسم سعد اهللا، يف حني ظلت حماوالت الشعراء اآلخرين من أمثال حممد األخضر السائحي 

    4"متسمة بالتذبذب والرتدد... والطاهر بوشوشي

لشعري احلديث واملعاصر عند هؤالء الشعراء وغريهم كان نتيجة لظروف وعوامل إن النص ا       

حملية وقطرية دعت إليها احلاجة، يأيت يف مقدمتها ابتكار أساليب جديدة مسايرة لوترية تطور 
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احلياة، ومواكبة ملا استجد يف الساحة العربية والغربية من دعوات إىل حتديث بناء الشعر وأسسه 

وقد جتلى ذلك يف الغالب حول اخلروج عن املألوف فيما يصطلح عليه . ديدةالنظرية اجل

بالتشكيل التقليدي للقصيدة إىل ما يعرف بالتشكيل احلر وما يؤديه من دور داليل يف تعميق 

  . الرؤيا الشعرية وإشراك املتلقي يف الكشف عن توظيف هذه اآلليات

أن احتل التشكيل البصري جزءا  لشعري احلروالتجريب ا كان من أهم نتائج ذلك التحول     

يساير واقع احلياة املعاصرة اليت �تم جبانب املادة واملدركات "  هاما من شعرية اللغة باعتباره

احلسية، ويتضمن كل ما هو ممنوح يف فضاء النص، وحييل إىل أمهية املبصرات يف إنتاج داللة النص 

ولدا للمعىن الشعري على اختالفه من نص إىل آخر فيصبح املعطى الكتايب البصري م. الشعري

و�ذا فاستثمار املستوى البصري يف النص الشعري احلديث  5."وحسب مضمون وحالة كل نص

وحتديدا يف القصائد املعاصرة ال يقل أمهية عن باقي املستويات اللغوية والرمزية وحىت الصوتية منها، 

  . ا الشعورية وأبعادها النفسيةبل يكاد يصبح بديال يف التعبري عن الرؤي

وقصيدة  شعر التفعيلةو  الشعر احلر ميكننا إذن متييز فضاء نصي شعري جديد برز مع بروز       

يشمل طريقة الكتابة، تصميم الغالف، وضع املطالع، تنظيم الفصول، تغريات الكتابة  النثر؛

ما جنده يف ا�موعة الشعرية الصادرة ، وهو املطبعية، العناوين، الرموز واإلشارات وحىت الرسومات

: حتت عنوان 6للكاتبة اجلزائرية الوازنة خبوش 2017عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع 

   الشاعرة؟ يف بعض نصوص ت هذه املظاهركيف جتلف. !الفراشات تقول سرها

  "!الفراشات تقول سرها"اللغة الشعرية في ديوان  تجلياتو مظاهر  - ثانيا

  البياض والسواد -1

مرتبطا بالدال اللساين لوحده،   -خصوصا- مل يعد فضاء نص القصيدة اجلزائرية املعاصرة      

فباإلضافة أصبح طريقة للتواصل بني املبدع واملتلقي انطالقا من متظهرات متنوعة ترى وتسمع وتقرأ 

سية ملبدع النص الشعري عرب تالفيف القصيدة الشعرية اليت تعكس احلالة النف -يف اآلن ذاته -

  .وطبيعة جتربته الشعرية ذات الرؤية اخلاصة للعامل واحلياة واإلبداع

استجابة هلذه الرؤية سعى املبدعون إىل توظيف آليات متباينة، كان من أمهها البياض       

جلى فمن متازج بياض الصفحة وسواد النص تت"والسواد اللذين هلما أمهية يف تأويل األثر األديب؛ 
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يف الكشف عن النص وحمموالته الداللية، وبذلك حماولة الوصول إىل توجه  7"أمهية كل منهما

  .الشاعر ونزعته الوجدانية

يرى الباحثون والنقاد يف هذه اآللية والتقنية أ�ا متنح املتلقي مساحة كافية للتأويل 

الشعري احململ بدالالت وإعادة القراءة، وبذلك إشراك القارئ يف إنتاج وإعادة إنتاج النص 

فالبياض يف األصل ليس إال توقف : "يقول حممد بنيس كداللة على الرأي. وإمياءات ال متناهية

وهو بالتايل ليس إال ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن النص، ولكنها . ضروري للمتكلم ألخذ نفسه

ة وسيلة من وسائل توفري تعد يف التجربة الشعرية املعاصر " 8"بداللة لغوية بطبيعة احلال حمملة

  9."اإلحياء وتوصيل الداللة للقارئ

يف ديوان الفراشات تقول سرها خيتصر القصيد ومنه الشاعرة حضور األبيض واألسود   

 من البداية حىت النهاية وفق مواضع متعددة، تكون أحيانا من األسفل إىل األعلى والعكس

؛ أين يرد العنوان يف بعض عناوين الرئيسية لقصائدها؛ وخباصة أثناء تقدمي البالنسبة لتوزيع الصفحة

  :تقول األحيان اعلي أو أسفل أو ميني الصفحة كاملة

  .،*وأخريا"

  أنت تطأ األرض                                                            

  ..دميكدون ق                                                                     

  وتوغل يف املاء                                                                 

  10.."حبثا عليك                                                             

يف املثال السابق جيعلنا ندرك مدى الدالالت  هماوتوظيفإن حضور البياض والسواد      

 تسمح �ا هذه اآللية للمتلقي، خاصة أثناء تصدرها للديوان؛ وكأن الشاعرة تريد واإلمياءات اليت

وإال كيف . من وراء استثمارها هلذا البعد الفين جذب القارئ واملتلقي إىل التفاعل مع شعرها

وبذلك فالشاعرة رمت بثقلها الذايت والداخلي   اليت تقع عليها العني أول مرة؟وأخيرا نفسر كلمة 

  .عامل آخر خارجي أساسه املتلقي، سبيلها يف ذلك حجم البياض يف مساحة الصفحةإىل 

إىل ذلك التداخل بني . يؤول توظيف أبعاد كال من السواد والبياض إىل جانب املثال السابق      

ذات الشاعرة احلاملة يف كل ما حييط �ا؛ وهو ما يدل عليه حجم البياض إذا ما قورن بتواجد 

د ممثال يف الكلمات والرموز واإلشارات كداللة على القهر والرفض لتلك العراقيل عنصر السوا
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وبذلك فان الدفقة الشعورية  للشاعرة انقسمت إىل قمسني؛ اجيايب وسليب . النامجة عن احلياة

  : انطالقا من توظيفها هلذه اآللية تقول

                          ***/**،’.     *  

  خنلة كنت أسري    

  رغم ضعفي                

  وحرويف... وابتهايل                             

  مثل سيفي                                                   

  وتراتيل جراحي                                                             

  ! *مثل حتفي                                                                     

  ،،،،، مل أبايع’ . *                                                 

  ال وال كنت أصانع                                 

  مثل سيف احلق                                                 

  يوما ما تراجع                                                             

** /*!  

  كنت وحدي                  

  من رصيف العمر أنبع                             

  ورصاصات الظالم                                                     

    11!*يف دمائي تتواىل تتفرع                                                   

كلمات مكتوبة "هي عبارة عن  واملعاصرة يرى عبد املعطي حجازي أن القصيدة احلديثة      

نتلقاها بعيوننا أول األمر، ونرتمجها إىل أصوات ودالالت وإيقاعات، ال نرتجم الكلمات وحدها، 

فلكل . بل نرتجم أيضا ما تقع عليه العني من عالمات كالنقطة والفاصلة والفراغ األبيض نفسه

رمز من هذه الرموز محولة داللية إميائية ودور يف البناء احملكم الذي تتوفر عليه القصيدة 

  :تقول الشاعرة يف موضع آخر من قصيدة نزق الطني  12".احلديثة

●  .* ،’.  

●  *.  
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  لست أرضى                

  أن تصلوا خلف نبضي                       

  ألف ركعة                                                

  لست أرضى                                      

  إن وضعتم خلف قربي                                             

  ألف مشعة                               

* / /* 

  لست أرضى                      

  يف ربايإن سكبتم                              

  ! ألف دمعة                                              

* ‼*** 13  

باملقارنة مع حجم -إن شعرية الصورة البصرية وهي تتداخل مع عنصري السواد والبياض       

يف األمثلة السابقة تتجلى يف هذا املثال األخري انطالقا من منط الكتابة؛ أين أصبح  -الصفحة

و �ذا غاب . ي كالنقطة والنجمة والفاصلة حضورا يعوض احلروف والكلماتللشكل اهلندس

الدال اللغوي يف السطر األول والثاين والتاسع واألخري، ليحل حمله الدال البصري كداللة على 

ومن ناحية . التحول والتبدل من اليأس إىل األمل ومن الشدة إىل الفرج ومن املوت إىل احلياة

  .القائمة على التجريب والتفرد  يف أسلوب الكتابة الشعريةأخرى كموجة جديدة 

  توزيع السطر الشعري  -2

إن احلديث عن الفضاء النصي مبعياريه البياض والسواد يقودنا إىل احلديث عن الفضاء        

الصوري، ذلك ألن طريقة الكتابة، وتوزيع األبيات الشعرية وتراوحها بني الطول والقصر ومن 

يؤدي بنا إىل احلديث عن حضور كال من الفضاء النصي والصوري .  اليسار والعكساليمني إىل

كمية القول الشعري املكتوبة يف سطر واحد، سواء أكان القول تاما من "واستثمارمها لتحقيق 

  14"الناحية الرتكيبية أو الداللية أم غري تام

ره كان ملفتا للغاية؛ وكأ�ا عند الكاتبة ما يالحظ من توظيف للسطر الشعري أن حضو        

الشعورية اليت تعيشها وسط عامل مليء بالتناقضات / تطالعنا بصورة غري مباشرة عن احلالة النفسية
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ما انعكس فنيا ودالليا على بنائها العام للديوان وقصائده يف . واألحالم واآلمال والتساؤالت

  .لصورة املوازية لذلكوداللة ا !الفراشات تقول سرهاالعنوان العام والرئيسي 

املعاصر، يف خلق وبلورة و  احلديث وعليه فإن هذه اللغة واإلسرتاتيجية اجلديدة عند الشاعر       

حنو رؤية ) واإلخراج الوزن والقافية والبناء(فضاء نصي خيتلف كل االختالف عن نظريه التقليدي 

 :وتصور نابع من احلياة الراهنة تقول يف موضع آخر

قصيدي يروض                                                                                     

  عطري

  يعود السراب *وبني الرذاذ وبيين                                                         

  هلفة احلائرين..                                                          

  *.’، .ينبض البحر يل   

 أنا الطني يا رفقيت                                                       

  ’،،*،،’قليب *تشقق يف حضرة الريح                     

  نقطة للممر األخري„ ../ صار ترابا                       

  حضوريشهو�ا يف  *ترقص النار                            

  فلتدوري’ ، *..يهمس الوجد يل 

  15أصري رذاذا شهيا.. أدور                                      

  :كما تقول أيضا

.*/* .  

*،’  

  قصيدي يروض خلي

  ونبضي يفر إىل خنلة كالغريق                    

  أهز عراجينها                                                    

  تتحشف فيها الرطب                                                      

  أمللم سعفي *،’،’، *أتوه إيل                                     

  أتوسد حمربيت وعطر الكتب                                            
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  أصيح علي.. ’، *أعود إيل           

  16أغفو بدفء“  *„ أنا الرمل                               

يبدو أن توزيع السطر الشعري من خالل األمثلة السابقة ومنه الديوان وكذلك القصيدة        

ومظهرا حداثيا يبعث يف . مبحثا قارا لدى كتاب الشعر احلر أصبح، واملعاصرة الشعرية احلديثة

ما أدى . وفلسفته يف فهم احلياة احمليطة به التعبريية للشاعر/ النهاية إىل تفاوت الدفقة الشعورية

بالبناء الفين إىل التنوع وبذلك االنتقال من ميني الصفحة إىل يسارها والعكس من ذلك، بل يصري 

الرسم الفين لألبيات يتدفق عرب الصفحة على شكل متوجات توحي باحلالة النفسية والشعورية 

 :النونتقول الشاعرة يف قصيدة يف حضرة . أكثر فأكثر

  معرب.. غربيت مدرج 

  من ضياع الضياع           

  لفجر الرياح                          

  غربيت اململكة                                   

  وأنا امللكة...                                               

  وتاجي صبابة                                   

  طفل تشهى عبري                              

 ***/ / .. الصباح 

*** ...  

  ...غربيت مسرح                                      

  زمكنة                                                   

  شخوص أرادت                                               

  أنني الكفاح                                    

**                                           ..* ،،،’’’  

**                                    /* 

**                              /„  

*                        /17  
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ها بعدا رؤيويا ووعيا �ذا تطالعنا الشاعرة عن احلالة النفسية والشعورية اليت حتياها، عرب رمس      

جتلى كل ذلك يف منطية الكتابة الشعرية لديها وهي تنتقل عرب أقسام الصفحة . حقيقيا حمليطها

  . ، مشكلة يف �اية متوجاتالشعرية

  العنونة  -3

الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر حيمل بني طياته  -وانطالقا من األمثلة السابقة -أصبح        

ن حيث الشكل وال املضمون، وذلك لضمان البعد التواصلي بني منج النص صبغة جديدة ال م

ومثلما شكل حضور توزيع السطر الشعري على مساحة . ومتلقيه عرب شعرية ومجالية فن القول

حمل التحليل والدراسة، فان العنونة هي األخرى كانت  القصائدالصفحة البيضاء مسة مميزة يف 

غري أن الفارق يف هذا احلضور هو إيراد عناوين فرعية . د السبعةحاضرة بقوة عرب مجيع القصائ

مباشرة بعد نظري�ا الرئيسية؛ تأكيدا على اجلمالية الشعرية والفلسفة السيميائية التواصلية عند 

  .متلقي النص ومنتجه

على هذا األساس أصبحت العنونة يف النصوص الشعرية وما يتفرع عنها جزءا ال يتجزأ من 

انه بؤرة جتتمع فيها الدالالت النصية واملفاتيح األوىل . الداللية ألي منجز إبداعي كانالشبكة 

للولوج إىل أعماق النص التكوينية واستجالء الدالالت التعبريية وحتديد الرؤية لكل مفردة أو 

   18.عبارة

نون يف إن املتأمل يف منظومة العناوين الشعرية املختلفة عند الشاعرة من قبيل تستدير ال  

يدرك ) العوملة(أيب هل محزة يطري ) اجلنة(يوم من الصمت فهو احلج ذاته ) يف حضرة النون(قليب 

عنوان ثان حياول تفسريه واستخالص دالالته الرئيسية املرتبطة يف / أن لكل عنوان رئيسي تركيب

وحرصا . ية املطافهذا الديوان مبواضيع سياسية وأخرى دينية وثالثة ثقافية ورمبا اجتماعية يف �ا

من الشاعرة بأمهية العناوين يف توجيه القارئ إىل حمتوى النصوص وأفكارها الرئيسية، جاءت 

باإلضافة إىل استقاللية العناوين الرئيسية . عناوين قصائدها غري حاملة ملفارقة العنوان واحملتوى

الدالة على احلزن  ااحد عناوينهتقول يف  .بصفة كاملة لتليها العناوين الفرعية يف الصفحة املوالية

  .'يا هذا احلزن ترجل قليال،: " لفقدان والد�ا

  ..."تسكنين جفكل املد ار                     

  :لتأيت يف الصفحة املوالية وتضع عنوانا فرعيا أكثر تعبريا فتقول
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   19ناصع الحزن

   واألشكال الهندسية عالمات الترقيم  -4

به النص الشعري اجلزائري احلديث واملعاصر يف مترده عن تقاليد  ما متيز أهمإن من        

واألشكال  وضوابط الشعر العمودي هو استثماره للتشكيل البصري فيما يعرف بعالمات الرتقيم

رموز خمصوصة، يف أثناء الكتابة، لتعيني "فباإلضافة إىل كو�ا . وحضورها الالفت لالنتباه اهلندسية

 20."االبتداء وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية يف عملية القراءةمواضع الفصل والوقف و 

  21."مستوى ميكن أن يدمج بني مستوى اخلط، ومستوى توزيع البياض والسواد"تعترب 

هذه اإلسرتاتيجية، ووفق نسق  -منذ البداية - تستحضر الشاعرة يف مؤلفها هذا   

اختالفها؛ فمن نقاط احلذف واالستفهام  على واألشكال تشكيلي تتخلله عالمات الرتقيم

والتعجب ومرورا بنقطيت التفسري واألفقيتني وانتهاء بالفاصلة والعارضة املائلة وغريها من األشكال 

كلها عالمات لغوية هي األخرى توزعت عرب ثنايا األسطر الشعرية لتحمل . وعالمات الرتقيم

  :تقول الشاعرة يف قصيدة ناصع احلزن .معىن ما وتلعب أدوارا مميزة ضمن الفضاء اخلطي

  ناصع احلزن هذا الذي ترتديه

  ناصع احلزن ما حتتسيه                                    

  ...انتبه                                    

  / /قد يغار البياض من الظل                                          

  ،’، *!ذ ما عربإ                       

  قد يراك الصباح حزينا                                    

  ..فيمتشق الغيم                                                      

  يرتديه األثر كي                                            

  قد تراك الضلوع                        

  جلمراتكأت على ا      

  حتين الضلوع الرماح                                         

  توصد النبض فيها                                       

  :..جييء السؤال               
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  ...؟؟؟! مل ال متر                         

***             / /**/ /22  

قصيدة وظفت عالمات الرتقيم على اختالفها، حاملة إن الشاعرة يف هذه األبيات من ال      

بذلك رؤية فنية وأخرى داللية من ذلك التوظيف؛ وهو ما تدل عليه نقاط احلذف اليت جاءت 

وكذلك بعد عالمات االستفهام، واليت اختصرت حالة الشاعرة ودفقتها الشعورية  إنتبهبعد كلمة 

وعليه . لة املرتبطني مبوضوع احلزن، مسبباته ومآالتهدافعة �ا إىل املتلقي مللئ ذلك املعىن والدال

للتعبري عن بياض أو خرم أو إغفال ما ال يلزم يف النص "جاء هذا االختصار والبرت يف اجلملة 

  23."الشعري

ما يالحظ أيضا على هذا التوظيف العالمايت، أن الشاعرة استعانت به بصورة مكثفة يف       

يؤدي دورا هاما يف ختصيب النص  -وغريه من العالمات–بأن احلذف  إميانا منها. متنها الشعري

فكان أن جاءت بعض نصوصها . الشعري وتكثيفه وإغنائه دالليا أمام متلقي النص

  :الصفحات عالمات صورية بدل العالمات اللسانية تقول/الشعرية

* 

************  

*..*  

  ...غربيت آهة 

  ...كذبة                  

  موعد ال جتيء خطاه                    

  غربيت                                    

  معبد جلروح اجلراح                                         

**..**...  

***..**/..  

 / /**  ...***./ /  

* /*...  

* 
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**“„*‘،‘  

* 

،’،  

*24  

ص الشاعرة، يضعنا أمام إن حماولة فهم ما تضفيه هذه اإلشارات والعالمات داخل ن      

يفها عند الشعراء يتعدى دورها عند اللغويني ظتأويالت عديدة، خاصة إذا أدركنا أن تو 

إذن جاءت العالمات الرتقيمية مفعمة بالغموض والتماهي والتكرار واالستفهام . والنحويني

املتأزمة تارة  تارة، وذات الشاعرة والتعجب يف داللة على االضطرابات الداخلية للنفس البشرية

  .وكذلك استشرافا ملا هو قادم يف جتربتها الذاتية .أخرى

املعاصرة تتحكم فيه ثنائية  احلديثة وعليه يصري بناء املعىن ودالالته يف النصوص الشعرية      

اللفظ فيحدث التمازج بني الصورة واللغة إلنتاج الداللة اليت يستنتجها / الشكل واملعىن/ املبىن

 25.من خالل االنتقال املستمر والفعال بني ما هو مرئي ومكتوباملتلقي 

  خاتمة

إىل توسيع حضور الشكل البصري يف النصوص الشعرية احلديثة  نيسعى الشعراء اجلزائري       

، واستنادا إىل ما مت التطرق إليه من مظاهر التشكيل واملعاصرة كل حسب طاقاته وإبداعاته

  :اآلتيةنتائج ال ميكن رصد اجلزائري وحداثة النص الشعري وازنة خبوشالبصري يف ديوان الشاعرة ال

، تدفع بالشعر بدرجة كبريةاملعاصرة بصرية تشكيلية خباصة العربية احلديثة و / القصيدة اجلزائرية -1

وبذلك أصبح الشعر اجلزائري مواكبا  .حنو أفق مفتوح على الدالالت والتأويالت غري املنتهية

جل القول احلر ويف شىت أواملقوالت الدالة عليه، فاسحا ا�ال للشعراء من  لثورات التجديد

  .ا�االت اليومية

إن نزوع الشعراء اجلزائريني إىل هذا التوجه يف الكتابة والتعبري، إميانا منهم بأن التجديد  -2

 .والشكلية اللغويةوالتجريب واحلداثة يف املتون الشعرية يقتضي مجالية أخرى غري اجلمالية التقليدية 

وبذلك إغناء النصوص الشعرية احلديثة واملعاصرة بدالالت تتماشى وطبيعة احلياة اجلديدة، 

وانعكاسا�ا على الفرد وا�تمع، وبذلك تقدمي بعض احللول للمشكالت واألزمات اليت يعيشها 

  .الشاعر حمليا أو عربيا
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يقوم على رؤية ذاتية حتمل روح  وشالوازنة خبإن تأمل التشكيل البصري عند الشاعرة  -3

واليت تتميز . كداللة على احلالة الشعورية املتحولة هلا  .لغوي وما هو مرئي والتجديد بني ما ه

نمط كتابة شعرية مغاير ل رؤية فنية تؤسس ، وترمجة ذلك وفقوالسري حنو األمامبعدم االستقرار 

طريقة توزيع األبيات الشعرية ميينا ويسارا متاما ملا هو معروف عند بعض الشعراء وخنص حتديدا 

   .األسطر متوجات مجالية يف طريقة الكتابة تقوم على مشكلة يف النهاية

بارزة يف نصوصها  ظاهرة الوازنة خبوش آليات التشكيل البصري عند الشاعرة توظيف يعترب -4

واستخدام عالمات البياض  خاصة ما تعلق بعنصري السواد و "!الفراشات تقول سرها" الشعرية

و�ذا منحت القارئ مساحة أوسع مللء الفراغات واكتشاف الدالالت، واليت متحورت  .الرتقيم

الشعرية  بالكتابة الدفعوبذلك  .عند الشاعرة حول احلياة، واألمل، واألمل، واالستشراف املستقبلي

  .على الرموز البصرية إىل االعتماداحلرة 

وازاة مع التشكيل اللغوي ركيزة أساسية يبىن عليها اإلبداع أصبح التشكيل البصري بامل -5

إىل اعتباره األهم، خاصة إذا تعلق األمر  -يف بعض التجارب–الشعري، بل ويتعدى األمر أحيانا 

فال عجب أن استغنت الشاعرة على القول اللغوي بالرسم البصري كالذي حدث . بإضمار املعاين

  .47يف قصيدة الغربة، الصفحة

كثريا ما يلعب التشكيل البصري حافزا مهما لدى املتلقي من أجل كشف الدالالت  -6

وتأويال�ا، خاصة إذا كان حامال لبعض الرسومات والصور واألشكال اهلندسية، وحىت التنويع يف 

وبذلك فالقارئ اليوم يهتم  بالبحث يف ذلك التشكيل البصري أكثر . حجم اخلط وطريقة الكتابة

نظرا ملا مينحه له من وقت للتوقف والتأمل واستعادة القراءة . الكلمة املألوفة عندهمن اهتمامه ب

  .والتأويل

  

  : هوامش
                                                           

س، اخلطاب الشعري احلديث من اللغوي إىل التشكيل البصري، جملة احلياة الثقافية، تون: ينظر رضا بن محيد  1

  .23، ص 1975سنة  70-69عدد 
، دار الغرب اإلسالمي 1975-1925الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية : ينظر حممد ناصر  2
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