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�دف من خالل هذا البحث، إىل حماولة حتديد مفهوم الّشعرية وفاعليته اإلجرائّية يف الرواية  

عرية يف الّسرد الروائي العريب اجلزائري تأيت هذه الّدراسة لتقف عند جتّليات الشّ اجلزائرية املعاصرة، لذلك 

، واعتمادها جماال للبحث "مسري قسيمي"، للكاتب اجلزائري "سالمل تروالر"بالّتطبيق على املدّونة الروائّية 

  .يف حضور هذا الّنمط من الكتابة يف أدبنا الروائيّ 

ّالواقعي، يف عالقة تفاعلّية أن خيلق لنا عاملا ُمغايرا يتداخل فيه الواقعي بال" قسيمي"قد حاول ل  

  .تُثري يف نفس املتلّقي احلرية والّدهشة والعجب، من خالل توظيف جمموعة من الّتقنيات املهّمة

  .مجالية ؛نقد ؛مسري قسيمي ؛سالمل تروالر ؛شعريّة :ّيةالكلمات المفتاح

Abstract: 
 Through this research, we aim trying define a concept of poetic  and 
its procedural effectiveness in the modern Algerian novel therefore, this 
study comes to stop at the  poetic manifestations in the Algerian Arabic 
narrative narration, by applying  to the  narrative blog « Salalim Trolar » by 
the Algerian writer  «Samir Kacimi». And  its adoption as a field of research 
in the presence of this type of writing in our literature novels.  
 And the writer "Samir Kacimi  "  tried to create for us a different world 
 Overlapping between real and irreal, in an intractive relationship raises in 
the spinit of recipient bewilderment, astonishment and wonder, by 
employing  a collection of an important techniques.    
Keywords : Poetic; Salalim trolar; Samir Kacimi; Criticism; Aesthetic. 
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  : مقدمة  

لّتعبري اإلنساين، ومن أكثر الفنون األدبية انفتاحا، مقارنة إّن الرواية اليوم من أبرز أشكال ا  

املتمثّلة  عريّة،ألّ�ا ال ختضع للقيود اليت عهدها القارئ يف الّنصوص الشّ  ؛ببقية األجناس األخرى

حيث استطاعت أن تستعري من الّشعر شعريّته . والكلمات وأبعادها اجلمالية يف اإليقاع واملوسيقى

جديد، �ذا تكون قد مزجت بني ما هو  ّياته، لتعيد صياغتهم يف قالب روائيّ ومجاليّته وأساس

شعري وما هو نثري يف آن واحد، لتتداخل األنواع فيما بينها لتشّكل نسيجا متفّردا ومتمّيزا 

  . بأبعاده اجلمالية والفنّية

نها الّروائي مزاوجة أّما إذا رّكزت احلديث عن الّرواية اجلزائرية احلديثة، فإنّنا سنلحظ يف مت  

بني لغة الّسرد ولغة الّشعر، ملا حتمله من قدرة إبداعية يف تقنية الكتابة واألسلوب املّتبع، ولعّل من 

، اليت شّكلت ماّدة دمسة من حيث األداء الّسردي "مسري قسيمي"لـ ) سالمل تروالر(بينها رواية 

ولذلك نطرح الّتساؤالت . ية ودالالت مجاليةاّلذي جتاوزه من الّتقليدي إىل احلديث يف تعابري شعر 

 .؟فيهاوكيف جتّلت هذه الّشعريّة  ،وما عالقتها بالرواية؟ ،ما هو املقصود بالّشعرية؟: الّتالية

  ":Poetic:"مفهوم الّشعرية لغة واصطالحا: الأوّ 

علماء األدب موضوع الّشعرية من املواضيع احلديثة، اليت نالت اهتمام النّقاد والباحثني و إّن   

وفالسفته، لطبيعة هذا املصطلح اليت تتميز باالختالف والّتنوع، علما أّن هذه الّشعرية، مل تعد 

مقتصرة يف داللتها على الّشعرية فقط؛ بل تغلغلت يف مجيع األجناس األدبية، حىت أّ�ا أصبحت 

ة على وجه عام، والّروائية تفرض نفسها بتمّيزها، إىل أن أصبحت مرتكزا تقوم عليه الكتابات الّنثري

تلك الفكرة اليت تدعو إىل البحث عن اخلصائص الّداخلية لألدب؛ أي البحث . على وجه خاص

  .عن مكونات الّنص األدّيب، وكيفية حتقيق الوظيفة اجلمالية فيه

تناول تعريف مصطلح الّشعرية الكثري من الّنقاد، واختلفوا يف حتديد مفهوم دقيق له، حىت 

وذلك راجع ألصوهلا . »1أشكل املصطلحات وأكثرها زئبقية وأشّدها تداخال« :أصبحت منأّ�ا 

  . الغربية والعربية العريقة، حىت أّن البحث عن جذورها أصبح أمرا صعبا لتشّعبها

فالّشعرية ظاهرة لغوية، عرفت منذ القدم يف ثنايا الّنصوص اليت وصلتنا، ومل يسدل الّستار 

راسات احلديثة اخلوض فيها، إلثبات أصالتها وقيمتها، حيث تناولت أغلب عنها؛ بل واصلت الدّ 
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فإذا عدنا إىل املعاجم العربية جند أن أصلها . املعاجم العربية القدمية أغلب املعاين والّتعريفات

شعر به وَشُعَر، َيْشُعُر، ِشْعرًا، وِشْعرًَة « :وهو يف الّلغة) ش،ع،ر(مأخوذ من اجلذر الّثالثي 

(...) علم ما شعرت مبشعوره حىت جاء فالن، وأشعر لفالن ما عمله : ْشُعورًَة، وشعورا كّلهومَ 

القريض احملدود بعالمات « :أّما الّشعر عند العرب فهو  »2.وليت شعري أي علمي وليتين علمت

مى ويس(...) ال جياوزها واجلمع أشعار، وقائله شاعر؛ ألنّه يشعر مبا ال يشعر به غريه، أي يعلم 

فالّشعر عنده مبعىن العلم بالّشيء ويضيف معىن للّشعر؛ أي مفهوم الكالم مبا .  »3شاعرا لفطنته

  .فيه من وزن وقافية، والّشاعر هو مرتجم األحاسيس بامتياز

ّمسي الّشاعر « :عن الّشاعر) معجم مقاييس الّلغة(يف " ابن فارس"ويف هذا اخلصوص يقول 

  ):عنرتة(والّدليل على ذلك قول : قالوا.هألنّه يفطن ملا ال يفطن له غري 

اَر بـَْعَد تـََوهُّمِ *** َهْل َغاَدَر الشَُّعرَاُء ِمْن ُمتَـَردَِّم     »4 أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

هذا البيت دليل على مكانة الّشعراء، كما هلم من ذكاء وفطنة وبديهة، فلهم نظرة ممّيزة وخاّصة 

 .أكثر من الّناس العاديني

غلب على منظوم « :فوردت الّشعرية على أّ�ا" للفريوز آبادي) "القاموس احمليط( أّما يف

  . »5القول، لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كّل علم شعرا

أّما مفهوم الّشعرية اصطالحا؛ فهي مصطلح قدمي وحديث، لكّن اجلديد فيه هو املفهوم 

حديث ومعاصر، هذا اجلنس  واية كجنس أديبّ اّلذي صار يستعمل عليه، واّلذي أصبح مرتبطا بالرّ 

املنفتح اّلذي استطاع أن يدرج الّشعرية يف بنيته، هلذا فقد تعّددت مفاهيمها يف الّنقد العريب 

حىت أصبحت موضوع جدل لتعّدد تعاريفها وتشابك معانيها، مما جعل  والغريب معا، واختلفت

بسبب الطّبيعة  ،بقدر ما فيه من الّصعوبة البحث عن مفهوم شامل هلا يوّلد نوعا من الّتشويق

اّلذي " ألرسطو) "فّن الّشعر(الزئبقية هلذا املصطلح، لكّن اجلميع يقّر بأّن أصوهلا تعود إىل كتاب 

  .اعتمد على نظريّة احملاكاة كأساس نظري لشعريّته

ة وضع حماول« :، اّلذي عّرف الّشعرية بأّ�ا"حسن ناظم"جند ممّن خاضوا يف هذا املصطلح

ا، إّ�ا تستنبط القوانني اليت يتوّجه اخلطاب الّلغوي ا لفظيّ نظرية عاّمة وجمّردة لألدب بوصفه فنّ 

مبوجبها وجهة أدبّية، فهي إذن، تشّخص قوانني األدبية يف أي خطاب لغوي وبغّض الّنظر عن 

جمموعة من فالّشعرية على العموم هي ضابط من ضوابط اخلطاب األديب، و .  »6اختالف الّلغات
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القوانني والقواعد، اليت جتعل من العمل األديب عمال فّنيا، له أبعاد مجالية، جاعال من اخلطاب 

    هلذا الّسبب أطلقت البنيويّة عليها تسمية. من فنون الكالم األديب ركيزته األساسّية، باعتباره فنا� 

حيث هي قوانني حمايثة تنتج عنها يكشف عن القوانني العاّمة لألدب من « :اّلذي" العلم اجلديد"

هادفة بذلك إىل حتديد القوانني اليت يقوم عليها العمل .  »7األعمال األدبية وجتليها يف آن واحد

األدّيب، حىت يرتقي إىل مصاف األعمال اإلبداعية معتمدة يف ذلك على اإلنتاج األديب يف حّد 

  .ديب الّداخلية، وليس على البنية اخلارجيةذاته؛ يعين ذلك على أّ�ا ترتكز على بنية العمل األ

اإلحساس اجلمايل اخلاص النّاتج يف العادة عن « :فقد عرّفها بأّ�ا" جون كوهني"أّما 

البحث عن األساس املوضوعي، اّلذي يستند إليه تصنيف الّنص « واهلدف منها هو.  »8القصيدة

كز على اإلحساس اجلمايل اّلذي ينبعث ترت" كوهني"إذن شعريّة .  »9الّروائي، وذلك باالنزياح

أّما الّرواية فهي تعتمد على العناصر املشّكلة لذلك . من القصيدة، هذا فيما خيّص الّشعر

كما ميكن القول إّن . اإلحساس اجلمايل، وأّمهها االنزياح أي اخلروج عن املألوف يف الكالم

ّسد نّصي يتشاكل على هيئة شبكة من قوانني الكتابة اإلبداعية، والّشعرية جت« :الّشعرية هي

العالقات تنمو بني مكونات أولّية؛ حبيث أّن كّل منها ميكن أن يقع يف سّياق آخر دون أن يكون 

فالّشعرية هي جمموع املبادئ والقواعد األساسية اليت ترتكز عليها الكتابة .  »10شعريّا بالّضرورة

من جمموعة من العالقات، تكون كّل منها يف اإلبداعية وبذلك فهي أيضا التحام نّصي يتكّون 

  .سياق على حدة دون أن يكون هذا الّسياق شعريا بالّضرورة

إجياد أدوات مفهومية ملقارنة « فهي ترى أّن الّشعرية تسعى إىل" ميىن العيد"وفيما خيصّ 

ه الّنص، وتعيني عناصره البنائية، وتنضيد مستوياته، ووصف العالقات اليت تشارك فيها هذ

هذا الّنص يشري إىل أّن الّشعرية جزء ال يتجزّأ من وحدة الّنص الّداخلية فهي كيان   »11.العناصر

  .بدرجة كبرية أساسّي يقوم عليه الّنص

موضوع الّشعرية مؤّكدا أّن العمل األديب يف حّد ذاته ليس هو ما  "تودوروف"لقد تناول

ائص هذا اخلطاب الّنوعي الذي هو فما تستنطقه هو خص« تناولته الّشعرية كموضوع هلا،

اخلطاب األدّيب، وكّل عمل عندئذ ال يعترب إال جتليّا لبنية حمدودة وعاّمة، ليس العمل إال إجنازا من 

وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص ا�ردة اليت تصنع فرادة احلدث (...) إجنازا�ا املمكنة 

األدب احلقيقّي أي أّ�ا ال �تم باإلجناز األديب اّلذي يعين بذلك أّن الّشعرية ال �تّم ب.  »12األديب
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بذلك فالّشعرية . ينجزه املبدع، بل �تّم باألدب املمكن؛ أي بالقوانني اليت حتكم العمل األديب

يبقى البحث « مع ذلك،. تويل أمهية كبرية للخصائص واملميزات اليت حتكم وتشّكل العمل األديبّ 

سيبقى جماال خصبا (...) لعثور على بنية مفهومية هاربة دائما وأبدا يف الّشعرية حماولة فحسب ل

  . »13لتصّورات ونظريات خمتلفة

 :معاني الّشعرية في الّنقد الغربي .1

اهتم الّدارسون يف الفكر الغريب قدميا وحديثا مبوضوع الّشعرية، ومن خمتلف الزوايا، حيث 

لّشعرية مصطلح قدمي حديث يف الوقت ا« :أنّ " حلسن ناظم)"مفاهيم الّشعرية(جاء يف كتاب

إذ تعود أصول الّشعرية إىل العصور اليونانية القدمية .  »14ذاته، ويعود أصل املصطلح إىل أرسطو

، اّلذي اعتمد عليه )فّن الّشعر(األب الّروحي للّشعرية الغربية، من خالل كتابه  "أرسطو"كانو 

خلاّصة بالكتابة، من هذا انطلقت الّشعرية لتبلغ النقاد الذين جاءوا بعده لوضع األسس والقوانني ا

أعلى مراتبها يف الّتطور خالل العصور إىل أن بلغت أوج الّتطور يف الّدراسات الّنقدية املعاصرة 

" شعرية أرسطو":تنتمي إىل صاحبها، ولعّل أبرزهالتظهر من خالهلا شعريات متعّددة، كّل شعرية 

  .حملدثنيمن ا "شعرية جاكبسون"و"من القدماء

  )م.ق 322 –م .ق Aristote)"384":"أرسطو"الّشعرية عند  . أ

كان مع الفيلسوف " الّشعرية"اتّفقت جّل الّدراسات احلديثة، على أّن أول ظهور ملصطلح 

، واليت ارتبطت أيضا باحملاكاة "فّن الّشعر"اّلذي تناول موضوع الّشعرية يف كتابه " أرسطو"اليوناين 

ينحصر يف احملاكاة أي متّثل أفعال النّاس ما بني خّرية وشريرة، حبيث « عرلذلك جند مفهومه للشّ 

تكون مرتبطة األجزاء على حنو يعطيها طابع الّضرورة أو طابع االحتمال يف توّلد بعضها من 

فاحملاكاة األرسطية ال .  »15بعض، والّشعر احلق عند أرسطو يتجّلى يف املأساة وامللحمة وامللهاة

   د الّنقل احلريف ملا يف الطّبيعة، بل �تّم إىل جتاوز ما يراه الفنان إىل ما يراه خيالتنحصر يف جمر 

أو على نقل صورة هلا وليس كذلك وقوفا  قصرا على إنتاج ما يف الطّبيعة ليست« :ألّن احملاكاة

كماهلا من الفنّان على حدود الّتشابه اخلارجي لألشياء، ولكّنها حماكاة جلوهر ما يف الطّبيعة إل 

  .  »16وجالء أغراضها

يده باألحداث كما جاءت فعلى الّشاعر أن يقّدم رؤية مجالية يف تصويره للواقع، وعدم تق

فهو . ، باعتماده على عنصر اخليال يف حماكاته للطّبيعة، وعدم اكتفائه مبا يشاهد فقطبتفاصيلها
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الية، هو إذن ال يلتزم باألحداث  يتعّدى ذلك إىل ما تراه ذاته وتتأثر به متخّللة يف ذلك رؤية مج

كما يلتزم �ا املؤرّخ؛ بل خيرج عن املألوف بطريقة فنّية خيالية، فله احلق يف تقدمي نظريته اخلاّصة 

ثالث طرق يسلكها هذا الفنّان، أو الّشاعر احملاكي، حيث " أرسطو"لألشياء، لذلك فقد وضع 

    فإنّه جيب عليه املصّور، أو أي حماك آخذ ذلك شأنكما كان الّشاعر حماكيا، شأنه يف « :قال

  : أن يسلك يف حماكاة األشياء إحدى هذه الطّرق الّثالث املمكنة_ بالّضرورة _ 

أو كما جيب أن  ،و كما حيكى عنها أو يظن أن تكون، أأن حياكي األشياء كما كانت أو تكون«

  رجة األوىل على الّشاعرتقتصر بالدّ " أرسطو"نفهم من ذلك أّن احملاكاة حسب  .»17تكون

بل رواية ما ميكن أن يقع، واألشياء  ؛ليست يف رواية األمور كما وقعت فعال«:ومهمته احلقيقية

  . »18إّما حبسب االحتمال، أو حبسب الّضرورة: املمكنة

" أرسطو"و". كصناعة الّشعر"كما وردت الّشعرية يف كتابات القدامى بتسميات خمتلفة     

الّشكل : ا املصطلح، وقد رّكز اهتمامه على جانبني يف العمل األدّيب مهاأول من استخدم هذ

الّشعر إّمنا يتجّلى يف صناعته وتنظيمه للعمل  الّشعر صنعة فنّية وأّن فنّ « واملضمون، حيث جعل

  . 19 »الّشعري، حىت يكتسب الّصفة الّشعرية مستندا إىل احملاكاة لعنصر جوهري يف الّشعر

 –Roman Jakobson)"1896":"مان جاكبسونرو "الّشعرية عند  . ب

1982(:  

مسامهة فّعالة يف الّتأسيس ملفهوم الّشعرية وتطويره، حيث أّن هذا " جاكبسون"ساهم 

). علم الّشعرية(املصطلح ظهر معه حّىت أنّه كان من اّلذين دعموا فكرة الّتأسيس هلذا العلم 

ي يعاجل الوظيفة الّشعرية يف عالقا�ا مع ذلك الفرع من الّلسانيات اّلذ« :فالّشعرية عنده هي

باملعىن الواسع للحكمة؛ وبالوظيفة الّشعرية ال يف « كما أّ�ا �تم. 20 »الوظائف األخرى لّلغة 

الّشعر فحسب، حيث �يمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى لّلغة، وإّمنا �تم �ا أيضا خارج 

ومعناها مجلة وتفصيال، إضافة إىل أّ�ا تتعّدى الّشعر أي أّ�ا تبحث يف أصل الكلمة .  »21الّشعر

  .أخرىسرديّة  إىل أنواع أدبية

الوظيفة الّلغوية اليت جتعل الرسالة « :الوظيفة الّشعرية بأّ�ا" جاكبسون"يعّرف 

Message  يعين أّن الوظيفة الّلغوية تتمثل يف الّلغة، اليت تتمّيز بنوع من . 22»أثرا أدبيا

كلمة، واليت تعطي للّنص ميزة شعريّة مما يرتك يف نفس املتلّقي أثرا ما، وذلك اجلمال يف ال
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ألنّه " جاكبسون"يكون يف الّشعر أو غريه من األجناس األخرى النّثرية كالّرواية، لذا اهتّم �ا 

اعتربها من أساسيات العمل األديب اإلبداعي اليت تساعده على اكتساب ميزات مجالية 

ارتباطا وثيقا بالّلسانيات،  بل إّ�ا انبثقت منها، ومبا " جاكبسون"تبطت شعريّة وقد ار . وفنّية

اعتبار الّشعرية جزءا ال « أّن موضوع الّشعرية هو اخلصائص الّنوعية للفّن الّلفظي، أمكن

  .  »23يتجزّأ من الّلسانيات

فية الّشعرية بوصفها الّدراسة الّلسانية للوظي« يف هذا اخلصوص ميكن للّشعرية أن تعّرف

كون الّشعرية تتعّلق .  »24يف سياق الرسائل الّلفظية عموما، ويف الّشعر على وجه اخلصوص

بالّرتكيب الفّين للّنصوص، واليت تتجلى يف الكالم والّلغة، وكّل ما يتعّلق بالّنص الّسردي 

يف الّنص  والّشعري، وكو�ا كذلك �تم باملعىن الواسع للكلمة ومدلوال�ا وآليات تركيبها

؛ أي أّ�ا �تم   »25 العلم الّشامل للبىن الّلغوية« وهذا يرتبط بالّضرورة بالّلسانيات،. األديب

  .بالّلغة وكّل ما يتعّلق مبكّونات الّنص الّسردي والّشعري

خمّططا شامال لعملّية الّتواصل، كون العمل الّتواصلي حيتاج إىل " جاكبسون"ووضع 

تاّما، فالعملية االّتصالية بني األشخاص تقوم على املرسل الذي  عناصر أخرى جتعل اخلطاب

وهذه الرسالة ال تكتمل إال بوجود ثالث  ،يرسل الّرسالة، وتلك الرسالة ترسل إىل مرسل إليه

  :عناصر فاعلة وهي كاآليت

  »يكون لفظيا وهو مرجع يستطيع من خالله املتلّقي إدراك املعىن: الّسياق. 

 مله الرسالة من رموزهي ما حت: الّشفرة. 

 بالوظائف " جاكبسون"هذا ما مسّاه . قد تكون مباشرة أو غري مباشرة: وسيلة االّتصال

 :الّلغوية، اليت تنتج لنا سّت وظائف رئيسية وهي كما يلي

   الوظيفة الّتعبرييةExpressiue. 

  الوظيفة االفهاميةConatiue. 

   الوظيفة املرجعيةReférentiel. 

 نتباهية  الوظيفة االPhatique. 

   الوظيفة املا وراء لغويةUetalingauistique  . 

 الوظيفة الّشعرية  poétique 26« . 
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 :ني الّشعرية في الّنقد العربيّ معا .2

يف دراستهم حول هذا " الّشعرية"ساهم النقاد العرب بشكل كبري يف إثراء موضوع   

" فن الّشعر"،"الّشعريات"،"الّشاعرية"،"عريةالشّ "املصطلح، اّلذي ظهر بتسميات خمتلفة لعّل أّمهها 

، حيث تعّرض هلا العديد من الّنقاد احملرتفني يف كتابا�م إخل..."علم األدب"،"نظرية الّشعر"

  ."كمال أبو ديب:"، ومن احملدثني جندمن القدماء"اجلرجاين عبد القاهر:"أمثال

  )ه471ت:(عبد القاهر الجرجاني"الّشعرية عند . أ

اقد من بني الّنقاد العرب القدامى اّلذين اهتموا مبوضوع الّشعرية، وقد جتّسد يعد هذا النّ   

، حيث تظهر شعريّته يف نظرية )أسرار البالغة(، و)دالئل اإلعجاز:(ذلك من خالل أشهر مؤّلفاته

: الّنظم، حماوال يف ذلك إ�اء اجلدل القائم بني الّلفظ واملعىن، متحّدثا يف ذلك عن مستويني مهما

_ تقتضي احلروف يف نظمها _ يف نظم الكلم « :ستوى الّرتكييب والّداليل، إذ يقول يف دالئلهامل

آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف الّنفس، فهو نظم يعترب يف حال املنظوم بعضه 

ن ولذلك كا ،يء كيف جاء واتّفقيء إىل الشّ عن بعض، وليس هو الّنظم اّلذي معناه ضّم الشّ 

  .  »27سج والّتأليف والّصياغة، والبناء والوشي والّتعبري، وما أشبه ذلكعنده نظري للنّ 

كما أّن أساس ترتيب املعاين يف . فالّشعرية تربز املعىن وتوّضحه من خالل املعىن يف الّنص  

واعلم أّنك إذا رجعت إىل نفسك علمت « :الّنفس، أوال قبل ترمجتها إىل ألفاظ مكتوبة، يقول

ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها  ما ال يعرتضه الّشك، أنّ عل

يرّكز الّناقد على طبيعة العالقة بني الّلفظة وجارا�ا .  »28وجتعل هذه بسبب تلك ،على بعض

 مؤّكدا أنّ . فالكلمة أو الّلفظة ال يفهم معناها إّال داخل الّسياق، أو اجلملة اليت وردت فيها

طريقة إلثبات املعىن، وأّن اكتشاف الّشعرية ال يتّم بالّسماع وحده، وإّمنا جيب « :الّشعرية هي

  .  »29الّنظر إىل الّنص

، حتّدد املعىن وتربزه، فهي ال تكشف بالّسمع فقط؛ بل أيضا "اجلرجاين"الّشعرية حسب   

ية الّنظم واعتربها مصطلحا نظر  الناقدوقد وضع . من خالل الغوص يف معاين الّنص والّتعمق فيها

أّن « ":اجلرجاين"للّشعرية واليت تعين التأليف والّنسيج وفق منظور الّشكالنني الروس، فقد ورد عن 

وتعمل على قوانينه (...) ليس الّنظم إّال أن تضع كالمك الوضع اّلذي يقتضيه علم الّنحو 
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بشيء  سوم اليت رمست لك، فال ختلوظ الر فال تزيغ عنها وحتف ،وأصوله وتعرف مناهجه اليت ذهبت

  .  »30منها

  ":كمال أبو ديب"الّشعرية عند . ب

يصّنف هذا النّاقد يف خانة الّنقاد العرب احملدثني اّلذين برزوا يف جمال الّشعرية، حيث   

أسهمت جهوده يف تأسيس نظرية عربية حديثة يف الّشعرية، ويعترب من أهم املنظّرين هلا، إذ أنّه 

، معتمدا يف ذلك على حقلني )يف الّشعرية:(عنوانا لكتابه املوسوم بـ" الّشعرية" استخدم مصطلح

الّرتاث العريب القدمي من جهة، وأعمال الّنقاد الغربيني اّلذين برزوا يف هذا ا�ال من : أساسني مها

  .جهة ثانية

 الّنص من خالل شبكة العالقات القائمة يف"الّشعرية"إىل مفهوم " كمال أبو ديب"تطّرق   

جتّسد يف الّنص شبكة من « :الّشعرية خّصيصة عالئقية، أي أّ�ا: الواحد، معّربا عن ذلك يف قوله

العالقات اليت تنمو بني مكّونات أّولية مسا�ا األساسية أّن كال منهما ميكن أن يقع يف سياق 

حركته املتواشجة مع آخر، دون أن يكون شعري�ا، ويف الّسياق الذي تنشأ فيه هذه العالقات، ويف 

مكّونات أخرى هلا الّسمة األساسية ذا�ا يتحّول إىل فاعلية خلق للّشعرية، ومؤّشر على 

مشريا بذلك إىل أّن شعريّته لسانية باعتماده على البنية الّلغوية املكّونة للّنص .  »31وجودها

، اليت تعمل على تنسيق فمفهوم الّشعرية عنده هو جمموعة العالقات املتشابكة القائمة يف الّنص

  .وغريهاوتنظيم شبكة من الوحدات الّداللية، والّصوتية والّنحوية، والبالغية، والّسياقية 

شعريّته على مبدأ الفجوة أو مسافة التوتّر اليت تعترب حتديدا " كمال أبو ديب"أّسس   

جان  "هوم االنزياح عند ملفهوم الّشعرية أو مفهوم الفجوة أي مسافة التوتّر، حييل على مف« مبدئيا

، وذلك عن طريق حتّول املكّونات األّولية من نص يف الّسياق لتكون دالة على "كوهني

مبدأ التّنظيم « :يف طرحه ملفهوم الفجوة هو هذا الّناقدولعّل أهم ما أّكد عليه .  »32الّشعرية

ا، وإّن خلو الّلغة من فاعلية مبدأ فالفجوة متّيز الّشعر متيزا موضوعيا ال قيميّ  ؛اّلذي ميّيز لغة الّشعر

التّنظيم ال يعين سقوطها أو أصوليتها أو احنطاطها بالّنسبة لّلغة اليت تتجّسد فيها فاعلية مبدأ 

فالفجوة هي اليت متيز وجتّمل العمل األدّيب، من خالل احنراف الّلغة عن طبيعتها .  »33التّنظيم

ما ينتج الّشعرية هو اخلروج بالكلمات عن « :س يقولوبالّتايل تتحّقق الّشعرية، وعلى هذا األسا
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طبيعتها الرّاسخة إىل طبيعة جديدة، وهذا اخلروج هو خلق أمسيته الفجوة، أو مسافة التوتّر، وخلق 

  .  »34املسافة بني الّلغة املرتّسبة والّلغة املبتكرة

" ون كوهنيجل"بنظرية االنزياح " كمال أبو ديب"نلحظ من خالل ما سبق ذكره، تأثر   

بالعدول عن الّلغة إلنتاج الّشعرية، اليت تقوم على حمورين أساسيني ساعداه على تأسيسها فقد 

  .  »35يف ذلك إىل مفهومني نظرّيني مها العالئقية والكلّية« أسند

  :تجّليات الّشعرية في الرواية: نياثا

 :شعرية الّلغة -1

قي األجناس األدبية األخرى، فهي عنصر إّن الّلغة الروائية هي اليت متّيز الرواية عن با  

أساسّي يف العمل األدّيب؛ ألنّه بواسطتها يظهر ويتشّكل العمل اإلبداعّي، لقد استطاع 

بلغته الّشعرية أن يسرد األحداث يف روايته ببناء فّين حمكم، فقد أخذت " مسري قسيمي"الروائي

القارئ ال حمالة إىل الولوج يف أحداثها هلذا الّلغة منطا ممّيزا، إذ متّيزت بسحر وتفّنن مما سيدفع 

هي الّتفكري، هي الّتخيل، بل لعّلها املعرفة نفسها، بل هي احلياة نفسها، إذ ال يعقل أن « :فالّلغة

يفّكر املرء خارج إطار الّلغة، فهو ال يفكر، إذن، إّال داخلها، أو بواسطتها فهي اليت تتيح له أن 

إذن هي مادة .  »36 نفسه، ويعرب عن عواطفه، فيكشف عّما يف قلبهيعّرب عن أفكاره فيبلغ ما يف

  .األديب ووسيلة يف نقل أفكاره، من خالهلا يرتجم ما يف داخله إىل نص مكتوب

يف عمله إىل التّنويع يف الّلغة، وذلك �دف إثراء اخلطاب " مسري قسيمي"عمد الروائيّ   

 العربية الفصحى بالّدرجة األوىل جنده مزج بني الّلغة الروائي ببعض القيم اجلمالية والّداللية، هلذا

 مية، إضافة إىل الّلغة األجنبيةوبنسبة كبرية، كذلك الّلغة العامية، واملمثلة يف بعض األلفاظ العا

  .واملتمثّلة يف بعض الكلمات، األجنبية املعربة مع أّ�ا نادرة الوجود

  :الّلغة الفصحى. أ

رآن، تستعمل يف كتابة الّنصوص، تقابلها الّلغة العامية، فقارئ الّلغة الفصحى هي لغة الق  

استطاع بقدرته اإلبداعية والفنّية والّلغوية، وجتربته الغزيرة أن " قسيمي"الرواية سيكتشف أّن 

يتالعب باأللفاظ والعبارات، اليت أكسبت الّنص إيقاعا فريدا من نوعه، واّلذي بدوره حقق شعرية 

.  »37كانت تلك أوىل مزحات املشيئة« :أمثلة ذلك كثرية منها قول الكاتبالّنص ومجاليته، و 

يف باب القدر ثقب « :وورد كذلك.  »محله على ظهره احللم للحظة أو حلظتني« :وقوله أيضا
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ولعقود    مسح للّشعب« :ومنه.  » مفتاح وأّن ال أحد غري املشيئة قادر على حتريكه ليفتح الباب

وأّن الواقع مهّم  بدا مغريا  ليس إّال ومها ترمسه « :وأيضا.  »تنقع الوهمكثرية بالّسباحة يف مس

نلحظ �ذا أّن الرواية خرجت عن املألوف، لتدخل إىل عامل املتعة، هذه .  »(...)أصابع رجال 

واخلياالت  رواية املعاصرة حافلة با�ازاتاألخرية امتّدت يف الرواية لتشمل الّلغة هلذا أصبحت ال

  . اءات اليت تضفي على املعىن بريقا جيذب انتباه القارئواإلحي

ّمث إّن ما زاد ثراء هذا الّنص، هو توظيف الّتضاد بشكل كبري، ومثل ذلك يف قول   

كان يف الرابعة من عمره، ويف هذا الّسن مل يكن قد امتلك بعد ما يليق من غباء « :الكاتب

بيحا مل يكن مؤملا وال ممتعا، مل يكن أمرا بشري، ليصف املوت بأي شيء، مل يكن مجيال وال ق

حدث يف « :ويف موضع آخر يظهر الّتضاد يف قوله.  »حيبه أو يكرهه، كان املوت موتا فحسب

املدينة الّدولة ما مل يتوقعه أحد حني نزل ملكوت الّسماء إىل األرض، بكّل ما فيه من عرش 

ساد يف نفسه اعتقاد مضحك يف أنّه « :ومثال آخر يقول فيه.  »ومالئكة وشياطني وجنة وجحيم

كانت أولفا بالرغم من بشاعتها، أكثر مجاال من « :وقوله . »يستقبل من العمر أكثر مما استدبر

  . »38تلك الّنصوص اليت اعتادت أن جتلد �ا ظهر الّشعر

ة األسلوب، وأمثلة ذلك كثرية منها قول اّتسمت هذه الّلغة بالرمزية، واخليال الواسع وروع  

يرتفع  ى اإلطالق، بالون ينفخ إىل أقصاهكانت تلك أكرب خدعة قام �ا أحدهم عل« :الكاتب

يف اهلواء، يطري  يسبح متطلعا إىل الّسماء، وفجأة مبجّرد أن يتمّلكه اليقني أنّه أعلى، تفّجره إبرة 

مدينة فقدت « :ويف مقطع آخر يقول فيه.  »العدم حقرية، لتحيله إىل العدم حقرية، لتحيله إىل

باإلضافة إىل هذا املقطع اّلذي حيمل رمزية ساخرة، حيث .  »روحها يف زمحة البحث عن هوية ما

.  »يشبه أبناء املدينة الّدولة الفخورين بأم ترفع ساقيها إىل الّسماء كلما شرعت يف الّدعاء« :يقول

ت ورموز كثرية، واليت قد تدمر من املعاين ما ال يبدو لقارئها للوهلة هذه الّلغة يف املقاطع هلا دالال

األوىل، معتمدا يف طرحه لفكرته على لغة تتسم بالبساطة واالبتعاد عن التكّلف، حّققت متعة 

فريدة يف نفس القارئ، كما أّ�ا لغة ساخرة توحي إىل الّصراع القائم بني الّسلطة والّشعب، فهي 

لواقع، مع أّ�ا تتناول اخليال بشكل كبري، إّال أّن الواقع طغى عليها وقارئ هذه لغة تقرتب من ا

الرواية سيجد أّن الروائي استطاع أن يتالعب باأللفاظ، والعبارات بقدرة لغوية منحت الّنص 

  .إيقاعا فريدا من نوعه واّلذي بدوره حقق شعرية الّنص ومجاليته
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 :الّلغة العامّية. ب

 بل جتاوز�ا إىل الّلغة العامية ام هذه الرواية اجلزائرية بالّلغة الفصحى فقط،مل يقتصر اهتم  

من أجل إيصال الفكرة للقارئ بشكل أفضل، خاّصة القارئ اجلزائري اّلذي يتداول هذه الّلغة 

الّلغة " مسري قسيمي"فعلى الّرغم من اختيار . يومّيا ويفهمها، فهي تساعد على فهم الفكرة أفضل

إّال أّن الرواية تتخّللها الّلهجة العامية يف مواقع عديدة وإن كانت قليلة، اعتمدها  الفصحى،

الكاتب لريسم أحداث الرواية بواقعية أكرب، وليعّرب عن املعاين بعمق أكثر دقة، وطرح األفكار 

 بصدق فّين يف العمل الّسردي، كما أّ�ا تساعد على جذب انتباه القارئ إضافة إىل إضفاء اجلو

الّشعيب يف الرواية لتكون يف متناول القارئ، كما ال ننسى أّ�ا تكشف عن هوية صاحبها وأصوله 

إّال أّن العلم غري املكتوب حينئذ « :يف قول الكاتب) سالمل تروالر(وتظهر الّلغة العامية يف رواية 

ألمساء اليت نوع بشري غري قابل للّتطور، وما ا" اإلندجيان"وجد أكثر من طريقة إلثبات أّن 

والد "، وهي جينات مجعت يف خانة "(...)الّشعب"، "الرعية"، "الغاشي"أطلقت عليه الحقا 

أوردها الكاتب يف سياق " الغاشي"فلفظة .  »"أوالد العائلة"وما يرتجم يف الّلغة إىل " الفاميليا

باإلضافة إىل . هحديثه للّداللة على الّشعب اجلزائري وفيها تقليل من شأن هذا الّشعب واحتقار 

، هذه األخرية تطلق غالبا على األبناء اّلذين ينسلون إىل أب وأم، أي أّ�م " والد الفاميليا"لفظة 

أوالد شرعيون يعرفون آباءهم وأمها�م األصليني، وداللة هذا الّلفظ هو اإلشارة إىل أّن أغلب 

  . أوالد احلكام ال ينسلون إىل أب وأم معينني

فيجد فيها ما يصلح للبيع يف أسواق « :ى على هذه األلفاظ نذكر منهاهناك شواهد أخر   

َلة"اخلردة املسماة يف لغة اإلندجيان  هذه األخرية هي كّل شيء قدمي أو مستعمل يباع يف .  »"َدالَّ

  .األسواق بثمن رخيص

هي أكلة جزائرية تقليدية، تعّد من األكالت الّسريعة، معروفة يف كّل : احملاجب -

 .زائرربوع اجل

كنية تطلق على كّل من ولد بالعاصمة وعاش فيها، وهي ميزة متّيزهم : والد العاصمة -

عن غري العاميني كو�م ولدوا يف أهم منطقة يف اجلزائر سياسّيا وجغرافيّا واقتصاديّا 

   .إخل... وثقافّيا 

 .احلبوبتقابل هذه اللفظة بالّلغة العربية الفاصولياء وهي نوع من : ملك الّلوبيا -
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آه على (...) حواس العاصمي احلذق « :هناك قول آخر للكاتب يف وصفه للعاصميني قائال

حذقون مارقون، أذكياء، وسيمون، مثقفون، فايقني، زيرو نساء : أوصاف العاصميني ألنفسهم

تدّل على الفطنة والذّكاء " فايقني"فكلمة .  »39"شبارك"و" كعب"و" كوافا"البقية جمرد (...) 

فتعين الغباء والّتخلف تطلق على سكان القرى من قبل أصحاب " الكايف"بديهة، أّما لفظة وال

فهي كّلها " شبارك"تدل كذلك على الّتخلف، وكذلك الّشأن بالّنسبة إىل كلمة " كعب"املدن، و

  . هلا دالالت من قيمة غري العاصمي وتقّلل من شأنه

لرواية إلكسا�ا واقعية أكثر، فبما أّن الرواية هذه املفردات والعبارات العامية وردت يف ا    

وضعت هذه األلفاظ . ترى الواقع املعاش منطلقا هلا، فيجب أن تكون لغتها قريبة من هذا الواقع

 علما أّن بعض هذه األلفاظ مفهومة، لكن مل يفّسر معناها يف احلاشية، " "بني عالميت تنصيص 

بالتّايل فـ . داول بينهم واليت ال خيفى معناها عن أحدخاّصة للقارئ اجلزائري كو�ا كثرية التّ 

وّظف هذه الّلغة جلذب انتباه القارئ، وتتجّلى مجالية الّلغة الّشعرية، يف هذه الرواية من " قسيمي"

خالل قدرة الروائي على اختيار األلفاظ املناسبة، وحسن توظيفها كما أّن توزيع العامية يف 

  .خلق متازج فّين وانتقال مجايل بني أجزاء الروايةاخلطاب الروائي، ساعد يف 

  :الّلغة األجنبية . ت

وجب توظيف هذه الّلغة حسب ما يتطلبه الّنص، ويقصد �ا املفردات اليت تكون ذات     

أصل غري عرّيب جاءت يف الرواية على هيئة أمساء ومصطلحات معربة، ونستدل على ذلك من 

مبقهى  اجللوس« . »"الّديكانز"و"الروتشار" كتلك املوجودة يف« :خالل قوله الكاتب

   .ة املتحركةيقصد �ذا الّلفظ اجلثّ .  »معها" الزوميب"محلت رأسها « و . »كلوزال"

وهو أحد وسائل الّتصوير الّطيب تعتمد على األّشعة .  »الّلعينة" الّسكانر"أجهزة « -       

  .وريالّسينية، يقابلها يف العربية، الّتصوير الطّبقي احمل

والكرت هي بطاقة .  »لرصيد فارغ" كرت"يف جييب ألف دينار وعشرون يورو و«  -  

   .ائتمان تستعمل يف عملية الّدفع والّشراء

  .الكنبري، الريفورمي -  

هو نظام الّتموضع العاملي، يقوم بتوفري معلومات عن املوقع والوقت يف مجيع : ي يب أس_ 

 .40مرسيليا بوادي ال فارين، سان بازل، أليي غمبيطا، يجريال ف، األحوال اجلوية يف أي مكان
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معظم هذه األلفاظ مثّلت أمساء ألماكن، وأصلها فرنسي، وأغلبية األلفاظ معروفة لدى اجلميع  

داللة على ) سالمل تروالر(كالّسكانر والّزوميب والكرت، واستخدم الكاتب هلذه األلفاظ يف روايته 

قلب « :كما استعمل الروائي لفظتني بالّلغة الفرنسية وذلك يف قوله.يثراء رصيده املعريف والّلغو 

أبقى على جزء « :وآخر يف قوله.  »بقلم حربي جاف" Griga"الّصورة على ظهرها، قرأ كلمة 

   . » ".Deprincipatibus/ IIpriapيسري من عنوانه 

 :شعرية الّتضمين -2

يف األدب العريب القدمي يف حكايات  من األساليب الّسردية اليت ظهرت" الّتضمني"يُعّد   

، يتمّيز بكونه خاصّية تشّد انتباه القارئ للحدث الّروائي، له تسميات عدة "ألف ليلة وليلة"

أن تكون حكاية أو جمموعة من احلكايات متضّمنة « الّتسلسل والّتداخل الّسردي، وهو: منها

داخل فيها جمموعة من احلكايات أي أّن حكاية واحدة أصلية تت.  »41داخل احلكاية األصلية

والّتضمني هو .  »42هو إقحام حكاية داخل حكاية أخرى« اجلانبية يف رواية ما؛ أو مبعىن آخر

: وتقوم تقنية الّتضمني على ثالث قيم، هي. احتواء احلكاية اإلطار، جمموعة من احلكايات

. يت أشكلت على املروي لهوهو ما يأيت به الّروائي لتوضيح األمور ال: الّتضمني الّتفسريي«

الذي : الّتعارض املوضوعايت. وهو اّلذي يهدف إىل معارضة حكاية سابقة: الّتضمني الّتعارضي

لكن ال شّك أّن بروز .  »43يرّكز على سرد حكايات خمتلفة، تتقاطع يف موضوعات متشا�ة

واإلكثار منه سيفقد حكايات جانبية يف الّرواية يعمل على تباطؤ األحداث الرئيسية املسرودة، 

  .احلدث الرئيس توّهجه وإثارته مما سيشعر القارئ برتّهل البناء القصصي

 :شعرية االنزياح  -3

كثريا يف الكتابات احلديثة، إذ أنّه إحدى املوضوعات األساسية " االنزياح"شاع مصطلح   

  لّلسانية العربية أيضايف الّدراسة األسلوبية واستعمل على نطاق واسع يف الّدراسات الّنقدية، وا

ألنّه يرتبط باملعىن الفّين بشكل كبري، وال يكاد خيرج عنه، فهو يسعى إىل متييز الكالم الفّين عن 

مثّ . غريه من اخلطابات األخرى، إذا هو الّسمة البارزة يف تشكيل القيمة الفّنية واجلمالية للّنص

قياسا إىل االستعمال، لغة وصورة وصياغة  االنزياح هو اخلروج عن الّلسان املتعارف عليه« إنّ 

وتركيبا، وال سيما وأّن الّلغة يف مظهرها األول مفردة مرهونة باستعمال الّشاعر هلا، وزّجها يف 

اجللّي من خالل هذا الّتعريف، أّن االنزياح هو .  »44تركيب حنوي ضمن مناخ دالّيل ونفسيّ 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  137 - 117 :ص 

 

131 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

بعبارة . ّنص لكّنه حاضر يف ذهن املتلّقيوهذا سيكون خارج ال. عدول عن القاعدةو احنراف 

خروج عن املألوف أو ما يقتضيه « :أّن االنزياح هو_ واليت أمجع عليها جّل الّنقاد _ أخرى 

يف حني أنّه قد يكون دون قصد .  »45الظّاهر، أو هو خروج عن املعيار لغرض قصد إليه املتكّلم

  . ل أو بآخر بدرجات متفاوتةمنه، إّال أنّه يف كلتا احلالتني خيدم الّنص بشك

املنظّر األول لالنزياح يف الكالم، حيث قام بصياغة لسانية لنظرية  " جون كوهني"يعترب   

كاملة لالنزياح، مقابل ذلك جند الكثري من األسلوبيني عّدوا االنزياح جوهر اإلبداع، هلذا فقد 

كتابا يف األسلوبية، أو البالغة، أو تناولوه يف جماالت عدة يف دراستهم وتنظريا�م، فال نكاد جند  

االنزياح إذن ال يتحّقق إّال .  »46مفهوم واسع وجيب ختصيصه «فهو. الّنحو، إّال وقد تطّرق إليه

من بني تلك املفهومات اليت صاغتها األسلوبية « :عن طريق خرق القواعد املألوفة يف الّلغة، فهو

فكّلما حصل أكرب قدر من خرق للمعايري .  »47بتةاملعاصرة لوصف الّلغة، وحتديد خاّصيتها الثّا

فاالنزياح حدث لغوّي يتعّدد بتعّدد نظام الّلغة . الّلغوية العادية، اقرتبت الّلغة من جوهر الّشعرية

عن االستعمال املألوف  وينحرف بأسلوب اخلطاب عّما هو شائع؛ والكاتب عند خروجه عن 

هلذا فقد لقي اهتماما كبريا من الّدارسني والّنقاد  ألنّه . ّيزااملألوف حيّقق مجالية، وبعدا إحيائيّا مم

  .يهتم بالّغة يف مجيع مستويا�ا

كما يُعّد االنزياح من اآلليات الّتعبريية اليت تعتمد عليها الروايات املعاصرة بكثرة، حيث   

وائي، ميّثل خروجا عن متّيزت باستعماال�ا الواسعة هلا، ملا هلا من وقع مجايل ممّيز على اخلطاب الر 

    املألوف؛ أي أنّه خروجا عن قانون الّلغة لكّنه يف نفس الوقت خرقا يعيد بناء الّلغة من جديد

هو نوع من اخلروج عن االستعمال العادي لّلغة، حبيث ينأى الّشاعر أو الكاتب عّما تقتضيه  «

ا، اهلدف منه هو معرفة مكامن اجلمالّية فالّرتكيز عليه هن.  »48املعايري املقّررة يف الّنظام الّلغوي

 لكالم العادي، واالحنراف عن نسقهاليت أضافها االنزياح يف الرواية املتمثّلة يف خروج الروائّي عن ا

  :باالنزياح" مسري قسيمي"وهذه مناذج تبّني اهتمام الروائي

  .35مل تكن اجلنة إّال حّيا راقيا يقذف بالّتافهني واألوغاد ص_ 1

  .38ت تلك أوىل مزحات املشيئة، صكان_ 2

  .47محله على ظهر احللم للحظة أو الّلحظتني، ص_ 3

  .57خلف ستار حياة مل تعد تعين له شيئا، ص_ 4
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  .66  انتظار أن يأيت دورها لتتحّقق،كانت األحالم تقف طوابري يف_ 5

  .66الفخر بوطن تعّهر بكّل شرف، ص_ 6

  . 67حد غري املشيئة قادر على حتريكه ليفتح الباب صيف باب القدر ثقب مفتاح، وأّن ال أ_ 7

  .70يستلذ باجللوس على حجر احلماقة، ص_ 8

  .72مدينة فقدت روحها يف زمحة البحث عن هوية ما، ص_ 9

كانت تلك طريقته يف إخراج الفضول من صدره على شكل كلمات، من دون أن يعنيه أن _ 10

  .74تنتهي يف قبضة اإلصغاء، ص

  .77مبقدورها أن حتقن الّناس �ذا الوهم، ص طيف كان_ 11

يّتضح لنا من خالل هذه األمثلة املتقّدمة، وجود مكّثف لظاهرة االنزياح اليت ساعدت يف   

، وذلك ملا له من دور "مسري قسيمي"بناء الّنص الّروائي، وهذا حييل إىل مدى تأثريها وأمهيتها عند 

وسنكتفي بتحليل بعض الّنماذج منها إلبراز .  الّتأثري فيهمجايل كبري وهو لفت انتباه القارئ ومن مث

يستلّذ باجللوس على « ":مسري قسيمي"مجالية الّلغة من خالل االعتماد على الّصور البيانية، يقول 

هو ) يستلّذ باجللوس(فاملتمّعن هلذه العبارة مباشرة يعتقد أّن ما يأيت بعد .  »49حجر احلماقة

وهي شيء معنوي، ألّن اجللوس عادة يكون على ) احلماقة(م بكلمة شيء مادي، ولكّنه اصطد

شيء معني كاألريكة أو الكرسّي أو الّسرير وغريها من األمور املرحية، فهو أّدى إىل كسر أفق 

الّتوقع لدى القارئ كّل هذا يدّل على قدرة الكاتب اإلبداعية يف خلق نوع من الّصور الفنّية 

هذه الكلمات داللة على الغباء والّسقوط والفساد واال�زام، بذلك فهو املتمثّلة يف الكناية، ف

  .خروج عن املتداول الّلغوي املألوف، حيث أمّدنا بصورة غريبة أحدثت وقعا مجاليا خاّصا

كانت األحالم تقف طوابري يف انتظار أن يأيت دورها « :هناك انزياح آخر يف قوله  

االستعارة املكنية، فليس من خاصية األحالم أن تقف يف  هنا انزياح بارز متثل يف .»لتتحّقق

الّطوابري وتنتظر، هي صفة ختّص اإلنسان وحده، �ذا صارت األحالم منزاحة عن املعىن العادي 

، وترك شيئا من لوازمه يّدل عليه )اإلنسان(حيث شّبه األحالم باإلنسان، فحذف املشبه به وهو 

ستعارة املكنية، وظهرت شعريتها يف جتسيد و حتويل شيء ، على سبيل اال)تقف، انتظار( وهو 

  . فيه املتلّقي والّتأثري إفهاممعنوي إىل شيء مادي حمسوس، وهذا من أجل 
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كما مل تعد ياقة قميصه األبيض بالّنظافة نفسها « :نلحظ يف مقطع انزياحي آخر قوله  

ل خروج الّلغة عن املألوف حيث يظهر االنزياح من خال. »اليت كثريا ما حسده عليها الثّلج

املتمّثل يف ا�از املرسل؛ حيث عمد الروائي على استنطاق شيء مادي وأضفى عليه بعض 

وكان لذلك أثر خاص على . الّصفات اإلنسانية، فالثّلج ال حيسد؛ إّمنا اإلنسان هو اّلذي حيسد

  . ال و�اءاملتلّقي من خالل تلك الّلغة املشّفرة واليت مل تزد الّنص إّال مجا

كان يؤمن بوجود كائن « :كما يظهر اخليال أيضا ممّثال االنزياح، حيث جند الراوي يقول  

أمسى جيلس يف عرشه بسماء غري الّسماء الطّبيعية، يرى اجلميع من دون أن يراه أحد، كان هذا 

ا تعجز فالّلغة خرجت عن قواعدها املألوفة لرسم م.  »الكائن يعرف كّل ما جيري قبل أن جيري

جيلس يف عرشه بسماء غري الّسماء :(الّلغة عن رمسه، ومن الّتجاوزات الّلغوية يف هذا املقطع نذكر

، منحت هذه الّتجاوزات للّنص الروائي مجاال مميزا جيذب القارئ ويوّضح الّصورة والفكرة )الطّبيعية

  .أكثر بالّنسبة للمتلّقي، ليذهب معها إىل أبعد احلدود

 :ةشعرية المفارق -3

من املصطلحات الّنقدية اليت شّقت طريقها إىل مصطلح الّنقد العريب " املفارقة"إّن   

احلديث على حنو مفاجئ بعدما كانت متجّذرة يف الّنقد الغريب منذ زمن طويل، حيث لقيت هذه 

حيث أضحت عنصرا . الّتقنية اهتماما كبريا، وأثارت تساؤالت عديدة وكثر حوهلا اجلدل العلمي

لذلك فإّن الوصول إىل تعريف جامع ملصطلح . ا على الكتابة الّروائية، مبكانته املرموقةمهيمن

 واحد، فلكّل باحث مفهوم خاّص به صُعب نوعا ما لغموضه، فلم يثبت على مفهوم" املفارقة"

  . لتعّدد اجتاها�م واختالف ثقافا�م ومشار�م

تفرتض من املخاطب ازدواجية االستماع صيغة من الّتعبري، « :أّ�ا" حممد العبد"عرّفها   

 مبعىن أّن املخاطب يدرك يف الّتعبري املنطوق معىن عرفيا ميكن فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى 

فإنّه يدرك أّن هذا املنطوق يف هذا السيّاق بالّذات ال يصلح معه أن يؤخذ على قيمته الّسطحية 

خر حيّدده املوقف التّبليغي وهو معىن مناقض عادة ونعين بذلك أّن هذا املنطوق، يرمي إىل معىن آ

، وآخر باطين )مباشر(له معنيني، معىن ظاهري " املفارقة"فعنصر .  »50هلذا املعىن العريف احلريف

، يعين أّن هناك تضاد بينهما، وهذا الّتضاد يلحظه املخاطب أثناء قراءته للعمل من )غري مباشر(

ملبدع يرسل معىن عرب رسالته، والقارئ يفّسر تلك الّرسالة خالل السّياق اّلذي يكون فيه، فا
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فهي لعبة ذكّية تصدر أساسا عن ذهن متوّقد ، ووعي « بذكائه ويكتشف تلك اخلبايا العميقة،

  .  »51شديد للّذات مبا حوهلا

يقوم ببنائها مبدع مدرك لقوانني هذه الّلعبة، لتصل إىل املتلّقي اّلذي سرعان ما يقع   

. ظاهرها بسيط وباطنها معّقد، هي وجهان لعملة واحدة. فهي ليست ظاهرة معّقدةضحية هلا 

واحدة من اإلمكانيّات « كما حتتاج هذه املفارقة يف دراستها إىل مهارات لغوية خاّصة، فهي

األسلوبية اليت تقّدمها خطابات خمتلفة يف الّتواصل الّلغوي، فهي تعرض طريقة من طرائق استخدام 

ذلك أنّ  املفارقة تقوم على نوع من .  »52الّسياق الّنصي والسيّاق اخلارجي عن الّنصالّلغة يف 

الّتضاد بني معنيني اثنني، معىن سطحيّا وآخر عميقا، تقوم هذه املعاين على مهارات لغوية 

بني املنطوق الّلفظي وبني _ وأحكام بالغة الّدقة لتوازن بني الّشكل والوظيفة، هذه االزدواجية 

لقد تنّوعت أشكال وأساليب املفارقة، من . يرّسخها الّسياق يف ذلك العمل اإلبداعي_ اللة الدّ 

   .املفارقة الّلفظية، ومفارقة املواقف: أمهها

 :خاتمة  

وّظف جمموعة من " مسري قسيمي"بناء على ما سبق ذكره، ميكن القول إّن الروائي اجلزائريّ   

  :نذكر أبرزها. الّسردية وإكساب الرواية بُعدا مجاليا مهّماالعناصر اليت سامهت يف بناء الّشعرية 

  ّإّن الّشعرية علم يهتم بدراسة األدب ككّل، حماوال بذلك الكشف عن مجالية كل 

وهي ظاهرة فّنية يف الّنصوص . كما تبحث يف قوانني إنتاج ذلك العمل األديبّ . إبداع

وال تزال قضية الّشعرية . خطاب واحد يتفاعل فيها الّشعر والنّثر؛ أي الّشعر والّسرد يف

 . من القضايا املثرية اليت أثارت جدال واسعا يف الّساحة الّنقدية املعاصرة

 تدفع القارئ للرتّكيز واالنتباه أكثر عند تتّبعه  إّ�ا ة الرواية لغة انزياحية بامتياز،لغ

الك م"شخصيات ذاع صيتها كـ كما جند الروائي استحضر مقوالت ل  ،لألحداث

 .فكان توظيف االقتباس واضحا يف بداية الفصول اخلاّصة بالرواية؛ "حداد

    على " قسيمي"ساعد متازج الّلغات يف بناء الرواية على بنائها بناء حمكما، اعتمد فيه

مراسه يف الكتابة الروائية باإلضافة إىل رشاقة الّلغة ووضوحها، أّدى إىل الّنهوض باملبىن 

ا كامال، ال يتخلّله ووضع بني يديه نّصا إبداعيّ ، ضاء يف ذهن القارئالروائي، ليشّكل ف

مما ساهم يف تقوية  ،لغته وظّفت أقصى ما تستطيع توظيفه. ت وال متاهاتأّي تشتّ 
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استخدم فيه الرموز واإلشارات والّصور، �ذا اصطبغت لغته الّشعرية . الّنص وسالسته

  .انتقاال مجاليّا بني أجزاء الرواية، ممّا خيلق والفّنية بالّتكثيف والّتنوع

   حداثة الّتشكيل ) سالمل تروالر(يف رواية  واملفارقة والّتضمني جّسدت خاصية االنزياح

ساعدت على نقل الّتجربة الّشعورية  ،الّلغوي باالعتماد على أمناط لغوية جديدة

 املألوف للمتلّقي يف أحسن صورة من خالل الّتالعب باأللفاظ، واخلروج عن املعىن

 ... ، مما أثار فيه العجب والّدهشة والّتأثرياملباشر اّلذي يُفهم من القراءة األوىل
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