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دف هذا البحث ٕاىل رصد الظاهرة هي

إاليقاعية البرصية للمنشور النيص، حيث 
عىل ثالث ظواهر  ايف حتليله ةالباحث تركز 

برصية تمتثل يف مسك اخلط وتفتيت النص 
   .وتقطيع اللكمة
هو ٔان التشكيل  ةٕاليه الباحث تؤامه ما توصل

ي يفتح ٔابواب احلوارية بني القارئ البرص 

كام ٔان .والنص، وجيع{ يسـتوعب املضمون

ارجتاف اللكمة هو ارجتاف حاصل نتيجة 

�نشقاق النفيس الباطين ٔاو الرصاع 

 اخلار� ا�ي ٔادى ٕاىل �نقسام

 
 
 

:Abstract 
 

 This research aimed to observe 

the vision rhythmic of textual 

prism phenomena, the researcher 

focus in thier analysis on three 

vision’ phenomena represent in  

the line chickness, the text 

fragments, and the word cutting. 

The main researcher results that 

the vision forming open the dialog 

between there aderand the text, 

and it lead to understand the 

implisit content. Also the results 

assure that the word trembleis a 

division resulting to the hidden’s 

psychology fragmentation and the 

external coflict that lead to 

division.  
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        :   :   :   :   لعبة السواد والبياضلعبة السواد والبياضلعبة السواد والبياضلعبة السواد والبياض
 ،متوار� ٕاذا اكن الشلك العمودي ال يعرتف مبساحة البياض ٕاال بكونه بناء تناظر�      

لبناء هنديس خمتلف  ختالف خصوصية ) املاكن(احلدايث يسـتغل الصفحة  فٕان النص
 ،)1(»ةفالنظم يقتضيه  عتباره مصتا حييط  لقصيد ،للبياض ٔامهية الفتة للنظر«و ،الكتابة

ªعصب  كام ينعش ،ٕايقاعية بني الصوتني والصمت يقف عىل مساحة فراغ تو» انتقا
التأمل »ى املتلقي، ويعزف ترانمي توافق اسرتداد أالنفاس، يف حني حيدث الصوت 
املفاجأة، اليت تقود القارئ حنو متاهة �متداد املقلق نتيجة الرصاع القامئ بني الفراغ 

  . و�متداد اخلطي
ومتتثل الصفحة ببياضها احمليط  المتداد لت¸ المتوجات الشعورية اليت متلهيا نفسـية        

ا�ات، وتكون مبثابة اللوحة ا¿سدة لقانون �ختالف وال¾يز، وتقود فاعلية المترد من 
فبنية املاكن  «قانون الثابت ٕاىل املراوحة بني إالجحام و�قتحام، ونسج معامرية خاصة 

هبا قلق دامئ، حتدوه رغبة يف حتطمي التقاليد البرصية اليت اعتادها القارئ، جفعلت يشو 
عينيه مرتكزتني عىل بنية ماكنية متنحهام �طمئنان، وتدمع توازنه ا»اخيل الوايه ،ٔاما 
الشاعر املعارص فٕانه ميتد هبذا الرتكيب الالمتنايه ٕاىل دواخل القارئ؛ ليحدث خلخ� 

  )2(» ئنان حنو الشك وا»خول يف  متاهة القلقويدفع هبذا �طم 
وقد يكون ذÐ �ختالف بني الشاعرين راجعا ٕاىل بساطة احلياة اليت اكن ميارسها       

يف حني ٔادرك الشاعر املعارص لك إالدراك  ،واع¾ده عىل املشافهة ،الشاعر التقليدي
  .ةتطور تقنيات الطباعل نظرا  ،فعالية التأثري البرصي للصورة

 لغة يف جتسـيد  ةن التشكيل الكتايب ٔاصبح Õ دور فاعل ؤامهيإ ميكن القول ٕاذن       
تتشابك فيه اخلطوط ويلفه  ،هو نص م¾وج ومعقد ٔالن النص االٓين ،التجربة الشعرية

تسـتفز القارئ بآلياهتا امجلالية وانفتاÞا عىل  ،مراوغة و ساحبة ٕانه بؤرة بالزمية ،التوتر
نص الäة ا�ي يسـتدرج ٔاكرث الفرسان  -كام يسميه روالن  رت - وٕانه ،يئالتعدد القرا

ذÐ ٔالن القارئ الفعيل يواجه أكرث  ،من ٔاجل ترويضه امتالاك لٔالسلحة إالدراكية املتطورة
   .من قراءة
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ملعرفة  التشكيالت  ،د علهياتنا�س  بالقراءات اليت وج دىحإ ولعل القراءة البرصية 
Þوهياجر ،تبوح بأرسار ا�ات احلقيقة،ٔالن الصفحة يه مرآة  ،ا النصالكتابية اليت يطر 

   .منازلها حممتيا من سوءة العري ٕاىل الشاعر
لقد ٔافاد النص اجلزائري من ظاهرة التجديد عىل مسـتوى املنت، ومارس لعبته البرصية   

  .القامئة عىل �متداد والتقلص
ل صفحة �ح¾ء اليت خيتارها الشاعر ميث" السفر يف اللكامت" ولعل النص يف قصيدة 

   :)3(عقاب بلخري
  

 
ويف  ،فاللكمة يه مطية الشاعر اليت تبسط بليهنا جسورا معلقة ٔافقية عىل بياض الصفحة

   .ذÐ سفر مرحي من قتامة وزيف الواقع
ٔالن  ،جتعل ٕايقاع البياض يظهر ٔاكرث« ،ٕان عدم اتساع مساحة الصمت اليت حيتلها الفراغ

وٕابرازه وٕاشغال العني املتلقية به من خالل  ،وضيق مساحته يؤد�ن ٕاىل ٕاظهاره احنصاره
ٕاذ تعد  ،لية تتجىل يف البنية ا»الليةاولعل ت¸ الفع، 4»يف جمال الرؤية البرصية ٕارشاكه

  .تتجاوز الراهن وحتمتي بنقاء البياض ،رح� الشاعر رح� ٔاصوات صارخة
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 ،معود� أافقي تواز�يبوح بتوتر داخيل ميارس  ،زرج الشعرية ب¾وج مد أالسطروتتعاون 
وعليه فٕان الكتابة يه جرس ا�ات اليت  ،)الطغاة اجلرس (»ايل   اجامع اشلك مربعوي 

   .تنتشلها من مستنقعات الفساد
ٕاىل بث ٔافق جاميل ينفلت من حشنة البياض " !ٔاواه..آه"ويتجه عöن لوصيف يف قصيدته

  :5امرية خاصة تعمق املد الكتايب يف املنتٕاىل تشكيل مع ،يف العنونة
  

نظرا لفعل التدوير مما  ،ميكننا مالحظة الزحف ا�ي مارسه السواد عىل مساحات البياض
نفس ال ينقطع وذات تندفع ٕاىل ٕانه حباجة  ،للبياض ويهنـي فعاليته إاليقاعييعيق ا»ور 
   .)اللكامت النجوم ( اء املرغوبالبياض املفتقد والنق أالجبديةحيث متثل  العمتة،وختوض يف 

بفعل انهتاء املقطع الوارد وبداية املقطع املوايل لتجيل  ،تبعث مساحات البياض من جديدو 
  .غري املنقطع أالملحزي 

عىل التشالك الصويت، لتوجيه فعل " طواحني العبث"ويستند ٔامحد شـنة يف قصيدته 
ªالتلقي حنو إالسهام يف ٕانتاج ا»ال. 
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  //0/  //0/0  //0  //0/0      يك ٔانفجرْ  يدةَ القص  دخلُت 
 َÐ  االٓن  	0/0  //0/0  //0/0املرا� لك//                   

 
             //0/0  //0/0  //0/0  //0/ابالرت
  فأنت ا�ي تسرتد
            //0/0  //0/  //0/0  //0ـي ال ينهت  الكتابةِ  فعرصُ 
  //0/0  //0/  //0/0  //0          ال ينحين الكتابةِ  فعرصُ 

          //0/0  //0/  //0/0  //60ال يعتذرْ  ...الكتابةِ  حربُ و 
وتهتشم بنية السواد عىل مسـتوى الرؤية  ،سرية املد الكتايب تنحرص يف حمراب البياضمف 

وٕاثر  ،هذا طبعا يسهم يف تالحق أالسطر لرسعة حركهتا ،البرصية آذنة ببداية كتابة جديدة
ويتحقق تواتر عرص الكتابة املسـمتر بطول املسافة الزمنية  ،فضاء البياض ذÐ يتآلك

  .للسطر الشعري
يستمثر عز ا»ين مهيويب املعطيات اللغوية ليعزز البعد ا»اليل " باكئية خبيت" ويف قصيدة 

             7لنص الغياب

  
ري من لك ويلف السطر الشع ،يتكئ البياض عىل مساحة معودية متدرجة داخل النص

الشعرية الثالث  أالسطرأالول يضم ان البياض  لسواد ٕاطار  ٕالحاطةفينشأ تبعا  ،احلدود
وعليه يشلك وحد�ن قرائيتان  أالخرية،الشعرية الثالث  أالسطروالثاين يضم  أالوىل،



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                180                                        و اللغاتلكية االٓداب 

   .النغمي بتساوي طوهلام ٕايقاعهامتتساوى يف 
يط حي  يا� ن�  خلوف من السكورمبا اكن مقرت ،ويف ذÐ الكفن امللفوف تربص للصمت

  .يكشف عن توتر ورصاع نفيس خاضع لمتوجات ا»اخلو  ، �ات
ولعل هذا الشاعر وجد بناء معامر� خاصا يساير ال�ء النيص عىل مملكة الصمت يف 

  ": مصت ا»وائر"قصيدته 
  /0//  0/0//   ويوم مير

  /0//  0/0//   وشهر مير
  0/0/  //0//   0/0//   ولك القصائد تمنو

  /  0/0/  //0//  0/0//                  عىل صدر مملكة الصمت
  /0//  0/0/  و�كتواء              

  /0//  0/0//   وتبقى احلروف
  0/0/  //0/ //0/  //0//  0/0//   كام السـند د مسافرة دون لون

  00//  0/0//  )8(ودون ان¾ء           
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ويؤكد ذÐ املسـتوى  ،سـتوى أالفقيامل تجاوران ويتفاعالن عىل ي ف يعانق السواد البياض 
وتالحق مساحات البياض مث اصطدا�ا  ،اسـمترارية الفراغو  خالل تتابع الزمن من ا»اليل

غري ٔان  ،حيث حدث تنايم النص ا�ي يؤكده ٔايضا تنايم البياض ، لسواد من جديد
ٕاذ تتالحق املعطوفات  ،الصوتٔالنه يسهم يف متديد صدى يا الصمت يكون ٔاحيا� ومه 

�Ð  .تنيل يف احلا عباراتوال نسـتطيع متزيق ال  )ءن¾الصمت و�كتواء دون لون ودون ا(
 .ميكننا القول ٕان تتابع ا»الª يعجل  لهتام البياض

        ::::غواية التفريع النيص ورصاع الهامش واملنتغواية التفريع النيص ورصاع الهامش واملنتغواية التفريع النيص ورصاع الهامش واملنتغواية التفريع النيص ورصاع الهامش واملنت
امش واملنت، من ٔاجل ٔاصبحت الصفحة مبثابة ساحة املعركة اليت يتجاذب بساطها اله

  ).الهامش( ورعاية أالقلية ) سلطة املنت(توقيف فاعلية السلطة املسـتدمية 
كام شلك خطاب التناوب ذÐ تعددا نصيا حمك عىل القارئ بقانون إالقامة اجلربية، حيث 
مسحت فتنة التنوع بتشـتيت الفعل البرصي وانقسامه عىل جهبات خمتلفة، من ٔاجل ٕاملام 

ة كتابة النص بشلك ٔاكرث تكتال و محلة، وهو ما حيقق نشوء اتفاقية جوارية الشـتات وٕاعاد
  .تستمثر النشاط احلواري بني أالطراف واملراكز لتفعيل رشط الوجود والبقاء
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فعز ا»ين مهيويب يستمثر فاعلية تشويش إالدراك البرصي لهيشم املتوقع �جسا بنية نصية 
 ).9(تربك القارئ

  
 

  
  

وبي� يكون الصوت ٔاحاد� ميارس حضورا مفردا  ، حيقق غوايته عىل العنيٕان اجلسد املريئ
   ا،صوتي ااين يشلك امزتاجثن اجلزء ال إ ف  ،لäات بعيدا عن �صطدام مبتون ٔاخرى

  .و تغيب اخلصوصية ا�اتية اليت تفرس من خالل كون الصفحة معلقة ٕاعالنية 
 ا،وعة من النصوص البد ٔان بيهنا رابطنه يواجه مجمإ ف ،واحدا اوبدل ٔان يواجه القارئ نص

  .حيتل فهيا النص أالول ٔاكرب مساحة ماكنية ،ة ملصقة واحدةعمتكوهنا تشلك جم 
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  ويف تشـتيت املد البرصي ٔايضا ميازج الشاعر بني املعطيات اللغوية وغري اللغوية 
لريبك الفعل القرايئ ويؤسس النص ا*تلف ا�ي يفجر مج� من ) الهندسـية( 

 10:اؤالتالتس

  
  

وحيهنا خترج القراءة من كهوف  ،ة املعتادةفقيبرصية نتيجة كرس خط االٔ  مزالقيواجه املتلقي 
وجتميع  ،وتصبح خاضعة لفوىض قامئة يف املنت النيص حتاول مل الشـتات ،الثابت الزمين

وعن ا»وائر املفرغة مرة  ،املتشظي الناجت عن حاª �نكسار وسط اجلزء الثاين مرة
 .ٔاخرى

 ا،نه يواجه مجموعة من النصوص البد ٔان بيهنا رابطإ ف ،واحدا اوبدل ٔان يواجه القارئ نص 
و لتايل  ،حيتل فهيا النص أالول ٔاكرب مساحة ماكنية ،ة ملصقة واحدةعمتكوهنا تشلك جم 

حرش ا�ات يف ٔامور ال قدرة  مالتامة للملصقة اليت قد تلوح  حليادية وعد ةتتحدد القراء
  .مل وزرها لتجنب الهتورلها عىل حت
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 )11(:يقول الشاعرويف توجه القصيدة حنو التحول من املنت ٕاىل الهامش 

 
شعبة جدلية وتظهر ت تتجسد مالحمه يف رؤية قلقة م  ٕامنا أالحادية،ٕانه عامل ال يسـتقمي للرؤية 

   .حرية القراءة وتفجري البحث عن احلقيقة
بي� نلحظ اهنيار ت¸  ،بياض سلطتهميارس فيه ال  أالول :تشلك الصفحة من قسمنيت 

   .السلطة يف القسم الثاين
مث  ،رصٕاذ هو ٔاول فضاء يتوقف »يه الب ،قسم الثاين همينته عىل املساحة البرصيةلل ولعل 

لتجعل  أالولورمبا اجتازت اهلموم القسم  ،الثاين فيحاول امجلع بني القسمني ٕاىلينرصف 
همومة تواجه نكبة فقد امل الواقع سببا يف كون ا�ات  وقد تكون قتامة ،القسم الثاين مظلام

  .)من الصعب ٔان يصبح يف يوم رجل( الهوية 
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اجلزء املظمل ا�ي يعكس  ٕاىلوعندها تنشطر الصفحة  ،يف فقد الهوية حيدث المتزقو  
ٕاذ ٕان اهلم ا»اخيل يطعمه ذÐ �صطدام مبعوقات  ،ٔاو هو املسبب Õ أالولصورة اجلزء 

ª ا3ل )�سـتفهام(لتايل تغيب �مسية عىل اجلزء املظلل �ركة فضاء العالمة و  ،احلياة
  .يتحمك فيه التشكيل البرصي اقرائي ايقدم تعدد اجلزٔاينواج¾ع  ،عىل القلق والتوتر

ٕان اخلروج عن وصاية السلطة أالبوية، و خلخ� �طمئنان ا�ي اعتاده القارئ ، هو نوع 
ي جيسد لغة اللغة املتجاوزة للغة الكتابة، وعىل رٔاي صالح فضل من احلافز التأثريي ا�

رمبا اكن قول الصمت ٔاشد مضاعفة وكثافة ٔالنه يف حتليقه ف4 وراء اللغة يطمح ٕاىل ٔان «
وعندئذ نرى ٔان توزيع اللكامت عىل السطور يف القصيدة ليس جمرد . يلتقط حركة الروح

ما يه طريقة يف تشعري اللغة، ٕاذ تكف عن نرثيهتا ٔاداة للتوافق إاليقاعي يف أالوزان بقدر 
  )12(»ويه تسعى ٕاىل اقتناص فائض داللهتا

ٕان مساحة البياض ا¿تاحة لغياهب القتامة تشري ٕاىل تفتت الوجود وانفصامه من 6ة، 
وترتمج ذÐ المتزق ا»اخيل ا�ي تشعر به ا�ات من 6ة ٔاخرى، وهو الفجوة اليت تلقي 

لظالم، وتسعى ٕاىل تشكيل عامل جاميل يقوض امجلود أالمص لينرش لغة بنورها عىل مدن ا
  .السالم

        : : : : ططططــــــــــــك اخلك اخلك اخلك اخلــــمسمسمسمس
البيت فتح مسار الكتابة عىل معامرية ممتزية، تهنض مبثري برصي يتوجه مسح هدم رصامة 

حنو اسـتغالل طاقات الطباعة من خالل النرب البرصي، ٕاذ ٔاصبح املزج بني السواد 
الكثيف وأالقل كثافة صياغة برصية لها داللهتا، اليت تدخل مضن �نقالب عىل النظام 

  . و�نفالت املعلن عىل معيارية الضبط وقتل ر�بة �نسجام و بعث سـياسة التجاوز
وميكن اعتبار النرب البرصي منهبا ٔاسلوبيا ٔاو نربا خطيا برص� يمت عربه التأكد عىل مقطع ٔاو «

ومن هذا املنظور فٕان دوره إالحيايئ يقارب ا»ور ا�ي . سطر ٔاو وحدة معجمية ٔاو خطية
  )13(»يلعبه النرب يف �جناز الصويت للنص

  :ين مهيويب مسك اخلط مكثري برصي لريمس ذÐ �جتياح النيص املكثفويسـتغل عز ا»
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 -ٔاكرث سوادا  "ٔاكتوبر"ٕاذ وردت لكمة  -ٕان اسـتخدام مسك اخلط يف ٕاطار ا»ال املكرر

مث ينتقل النص ٕاىل  ،ٔال فراغ الصفحة عىل 6ة اليسارا�ي مي القارئ السـتقبال ا»ال ?هي
 سلطة الهامش ٔاثرها عىل املركز يف الصفحة حيث متارس ،يف اجلهة الميىن ادوال ٔاقل سواد

    .وAٔهنا متنح ا¿مل و ترتك للمتلقي  فضل  التفصيل
 عن حركة  نصية تتجاوب مع  تواصل مني ،و حيدث انسجام تواصيل بني الهامش واملركز

و لعل تكرار نقاط التوتر يف  ،و خضوع ا�ات Õ الزمن قهريةو تؤكد  ،الزمن و احلدث
يف  ، يفرس حاª �ضطراب و �نفعال ا�ايت ا�ي وقعه الزمن و مارسه احلدثنتامل
يف  او تشظي ا تشلك بقعة السواد املرفقة  لنص الرساª ا»موية اليت ٔاحدثت انكسار نيح

    .نصفني ٕاىلنقاء البياض و صلبت الصفحة 
وفة السطر و يسـتعمل  فيصل أالمحر النرب البرصي للضغط عىل ا»ال وخرق مصف

 )14(الشعري املألوفة
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........................................  

 

 
 ،مما يؤدي ٕاىل النرب البرصي، )راودته( معد الشاعر ٕاىل كتابة فعل املراودة خبط مسيك 

وAٔن الشاعر يريد ٔان يلفت نظر� ٕاىل اللكمة املبدٔا اليت تصبح املفتاح ا�ي ميكن من 
  .نيصخاللها دخول عامله ال 

البرصي، ٕاذ يعد الرتكزي عىل  إالدراكفالتفاعل ا�ي حيدث بني النص واملتلقي يعمتد عىل 
الطعم امللقى  - املتصل بتاء التأنيث والواقع عىل الغائب واحملتل الصدارة  - فعل املراودة

  كام يكتب من جديد اخلطاب القرآين ، ا�ي يعيد صورة اخلطيئة أالوىل ٕاىل ا�هن
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عن نفسه وغلقت أالبواب وقالت هيت Ð قال معاذ هللا ٕانه  اليت هو يف بيهتا وراودته(( 
   ).15())ريب ٔاحسن مثواي ٕانه  ال يفلح الظاملون

معربا ) احلروف( ويعزز الشاعر صدمته هذه بصدمة �نية، ويه اختيار الفاعل غري املتوقع 
   .ت عن الواقعٕان الكتابة فعل جتاوزي يتساىم  �ا. عن عالقة ا�ات  لكتابة

ويو» فعل املراودة مرة �نية يف النص من دون نرب برصي ليتداخل مع  يق ا»وال متصال 
  . لرواحئ، وهنا يصبح فعل ا�ات Gيفيا عبثيا يتتبع ٔاثرا رسابيا وينهتـي ٕاىل الصفر

اة املثري أالخري يف هذا النص هو نوع اخلط املسـتخدم يف كتابته، ليغدو شI �بضا  حلي 
لعل اخلط هو الفن أالوحد ا�ي نسـتطيع دون «ويصبح تفصيال مرئيا  يراود املتلقي، و

  ). 16(»مغاالة ٔان نقول ٕان Õ روحا  فهو كصوت إالنسان يعرب عام يف النفس من ٔافاكر
ٕان الرح� اليت مارسها النص يه رح� فعل الäة، ا�ي ينطلق من الصفر ليعود ٕاليه، 

ابة اليت تنهتـي مع خلق السالم، ؤاخريا يه رح� إالنسانية ويه و لتايل يه رح� الكت
  .دورة الوجود
اليت يعمق فهيا مصطفى دحية تأمالته  نعرث عىل تقنية النرب البرصي " رؤية"ويف قصيدة 

ملتحمة مع الرتديد الصويت املرتاص ٔافقيا لريمس الشاعر فسـيفساء لوحة ممتزية تكرس المنط 
  :املعتاد

  وفرت جسدي
  غة يكتهبا حادي املوريسكلل

  يعانق جشي البيايت غربة فالمنكو
  :يف خلجان الäة واخلوف

  )17(.ٔاوووووووووف...ٔاوف...ٔاوف 
خيتار الشاعر النرب البرصي ليجمع بني جتربته وجتربة البيايت، وبني غربته وغربة فالمنكو، 

بك فهيا املشاعر ٕان ذاته وهبت للغة، فالكتابة عنده يه حلظة الäة و ا»هشة معا تتشا
  .وتالحق املد العاطفي لتجسده عىل الصفحة
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وعليه ينتقل الشاعر ٕاىل تكرار فعل التوجع ا�ي يسـمتر مع اسـمترار الكتابة، �Ð يلجأ ٕاىل 
، فرتتفع نربة الصوت مع طول )الواو( ارتعاش اللكمة معمتدا عىل ترديد صائت  املد الضيق 

Õترتدد حىت اخلفوت حني انتقالها  جتاه الهناية مدة النطق ٕالحداث صدى زفرة انفعا )
  ).النقطة

    ::::ةةةةــــاللكماللكماللكماللكم    ااااششششــــارتعارتعارتعارتع
هو تقطيع اللكمة وتفتيهتا ٕاىل أصوات، وAٔنه ارجتاف خيلخل ت¸ اللحمة اليت اعتد�ها، 

عن املدلول ٔاو ٕاىل  حركة ) ا»ال( ويبعرث كيان البنية وقد يشري ٕاىل انفالت اللكمة 
  .ا»اخل
ان  للكمة يف حدود توزيع جغرايف عىل بياض الصفحة سعيا ٕالظهار معىن ا»ور«و يمت

ولكها حماوالت ...معني ٔاو ٕالظهار وقفة موسـيقية ٕايقاعية، ٔاو لتكرار حريف لهدف معنوي 
عىل مسـتوى اللكمة واحلرف بشلك ٔاقرب ٕاىل التجريد ٔاو الرمز املوازي لقدرات رمز 

  )18(»مةداخل اللك شلك احلرف لصوته وصوته ملعناه
مرتبطا  »الª ليحقق " مرايث خرساء لطف� اليامسني"ولعلنا نلمح تقنية التقطيع يف قصيدة 

  ):ٕافهامية  ٕاغرائية و ٕايقاعية(ٔاكرث من وظيفة 
  يه الفجيعة

  جحر يف غدير �رتداد
  و�امز املوعظة

  .النحاسـية الراكدة
  سني

  عني      
  دال          

  �ء            
  ....ذهل الشعر

  )19.(فطوىب ٔالخرس
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ليجعلها ترجتف، فتتدحرج تنازليا عىل " سعدة"يلجأ الشاعر ٕاىل تفكيك وحدة اللكمة 
تتحول «وحيهنا . البياض، وتبدو لك جزئية مهنا ذات كيان مسـتقل رمغ اتصاÕ السـيايق

احلركة من الرسعة ٕاىل البطء نتيجة لتفتيت معلية النطق يف شلك تنازيل وAٔننا ٔاصبحنا 
، ٕاذ يشلك رمس اللكمة )20(»تصطدم فيه الرسعة  لبطء -تقابليا -ام دال مزدوج املعىنٔام

من ٔاعىل ٕاىل ٔاسفل اهنيار ا�ات وارمتاءها بني ٔاحضان البياض، حيث يلفها من لك 
اجلهات، وهو ما يكتب مرثية الفتاة سعدة اليت اختطفها املوت من ٔاحضان عاملها اختطاف 

ت ٔاخت الشاعر صدمة، �Ð عرب عنه مرة  لتساقط شلك مو . اللكمة من مجلهتا
خلف التنقيط املتصل ا�ي يقود حنو الهناية ) ٔاخرس( الصويت، ومرة   ختيار الصمت

  ).النقطة(
  :هبذه الظاهرة يف خامتته النصية" افتتان"و قد اسـتعان عبد العيش يف قصيدته 

  .مث غابت
  Aٔن مقر 

  مد من سابع السموات اليدين، 
  ...جهبيت  ومسح عن

  ..واس
  ..ترت

)..........................21(  
يسـتعني الشاعر  نفصام الفعل وانقسامه ٕاىل جزٔاين، ليجسد راحة ا�ات بعد اتصالها 

  . لعامل الروحاين ا�ي يمتزي  لسرت و�حتجاب
فالفعل املنشطر يشري ٕاىل تشظ حريك، ٕاذ ترتقي ا�ات مرة يف ٕاغامهئا ٕاىل مصاف 

 �ات إاللهية، وتسـتفيق مرة ٔاخرى لتدنو من واقعها الرتايب، وبذÐ ميثل ارتعاش  االتصال
اللكمة شطحا صوفيا ينهتـي ٕاىل الصمت، كام يسمح ذÐ �حندار بتعدد الرؤية، و ميكن 
القارئ من دخول عامل الرؤى والتخيالت ل4رس صوفية خمتلفة من ٔاجل القبض عىل حقيقة 
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يصعب التعامل مع النصوص الصوفية وخباصة «يؤكد قول الكندي  العبارة النصية، وهو ما
  ) 22(»الشعرية مهنا برؤية ٔاحادية وبفهم سطحي اع¾دا عىل مظاهرها

        ::::ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
  :خلص البحث ٕاىل النتاجئ االٓتية

بدل ٔان تلهث البنية النصية صوب �متالء والتشـبع، فٕاهنا خرجت من طوق احلداد �
 .ةالزمن ؤاعلنت ان¾ءها لالسـتقاللي ا�ي اعتدت به دهرا من

حبثا عن قالب يسـتوعب  ،حاول الشاعر البحث عن تشكيل خمالف للتشكيل المنطي�
  .الرصاعات احملتدمة يف الواقع املوجوع

بيد القارئ ٕاىل  ويأخذٕان التشكيل البرصي يفتح ٔابواب احلوارية بني املتلقي والنص 
   .كنه املضمون باستيعا

الصوت والصمت يطرز البحر واليابسة بني  هو متاوج بني ،لسوادمتاوج البياض وا�
  .متنح املتلقي شهية �سـتقبال ٕابداعيةجاملية 

راح النص ٔاحيا� يطارد حمل ا�ات ورغبهتا متزنها عن عفن الواقع، بل ؤاحضت �
الصفحة ٔارضية، تتناطح عىل رقعهتا حراكت الصمت والصدى لتناشد حياة الوجود ب¾وج 

 .املعزوفة عىل ٔاو�ر اهزتازات أالحوال وتبدل الفصولنغامته 
لعل ارجتاف اللكمة هو ارجتاف حاصل نتيجة �نشقاق النفيس الباطين ٔاو الرصاع 

  . اخلار� ا�ي ٔادى ٕاىل �نقسام
بعيدا عن جرسـية صاخبة يتحدث الصمت بلغة ٔابلغ من ت¸ اليت ميارسها الصوت، ٕاهنا 

 .أمل اليت ال حتتاج ٕاىل اسـتدعاء امللفوظاتحمادثة السالم إالقناع والت
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    ععععــــــــــــــــــــش و املراجش و املراجش و املراجش و املراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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