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لقد عرف النقد أالديب املعارص وترية تطور متسارعة ، يف 

راءة الفنية يف زمن الكتابة املعارص ، جمال اسـتخدام آليات الق
ما (و قد عرفت رؤى القراءة حتوال من املسـتوgت العمودية 

ما يدرس (، ٕاىل املسـتوgت أالفقية ) يدرس ٔايقونة الشلك
، و ما جرته رؤى نقاد احلداثة الغربيني من ) بنية املعىن 

عالقة مشاركة يف ٕانتاج ا�ال� بني املبدع و القارئ ، ومحل 
ث�ت البىن الفنية اجلديدة اليت تربط الظاهر Hلباطن ، لعل ل 

ٔاظهرها و ٔاكرثها ٕا�رة تقابلية الكتابة و احملو ، و ٕاحيائية 
مكتوب القصيدة احلديثة ، و بياضها احلامل جلانب من 

عىل القارئ يف كثري من أالحيان ٔان يقرأ  باملعىن ، يسـتوج
وىل من ٕا�رة ال تبدو ٔايقونة البياض قبل مقابلها ، ملا يف االٔ 

يف الثانية ، و إال�رة يه ٔامه خصائص ٕانتاج املعىن يف الشعر 
املعارص ، وقد ٔاحسن الشاعر يوسف وغلييس يف ديوانه 
حمل ا�راسة ، اسـتخدام الوسطني التعبرييني مبا يكفي 
لتحقيق ت� املتعة ، و التنوع يف ٕا�رة ا�ال� من خالل 

  .فنية �حجة نسقية البياض يف تقابلية 
 
 
 
 

    :Résumé    

   La critique littéraire contemporaine a 

connu une évolution importante dans 

l’usage des techniques artistiques. Le 

changement dans la lecture verticale 

(l’étude de l’iconicité de la forme ) des 

niveaux très remarquables (l’étude de la 

structure du sens ) . A partir des visions 

des critiques occidentales avec leurs 

participation a la genèse de la sémantique 

dans la relation entre l’écrivain est le 

lecteur cette posture qui contenait une 

nouvelle structure artistique qui lit le dit 

et le non-dit , le plus important de ce 

parallélisme de l’écriture et l’absence du 

nouveau poème .L’espace blanc porteur 

d’une partie du sens oblige le lecteur de 

lire l’iconicité de l’espace blanc en 

premier car la fabulation n’appareillera 

pas dans le deuxième, la  fabulation est 

une des caractéristiques de la poésie 

moderne . Le poète youcef  ouaghlissi a 

bien su dans son recueil objet   de l’étude, 

utiliser l’intermédiaire expressif entre la 

production du plaisir et la diversité 

sémantique a partir de la contiguité  de 

l’espace  blanc   dans la parallélisme 

artistique très  réussit  . 
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قبل ٔان خنوض عباب فكرة و طرح هذا املوضوع ، علينا ٔاوال ٔان نقف عىل عتبات       
مدلول املصطلحات الواردة يف العنوان ، و ملا يتبدى منه من تناقض يف التوظيف وحرص 

االٓخر،  دال� السواد والبياض ، الم و الصمت ، إالحياء والترصحي و ٔاهيام حامل ملدلول
�اللية يف القصيدة ، و ٔاهيام ميثل رشارة النور لالٓخر يف ذهن مساعد يف ٕابراز هويته ا

املتلقي ، كيف يتحول أالول ليحل حمل االٓخر ، و يمتثل النقيض يف صورة نقيضه ، و ما 
حظ إالبداع الشعري اجلزائري املعارص من زاد هذه  االٓليات احلداثية إالبداعية اجلديدة  

ارئ يف ٕانتاج  ا�ال� و ٕامتام الصورة ، و نقل ، اليت ترعى التصوير الفين، و ترشك الق
 .املشاعر الفنية و أالحاسيس إالبداعية انتصارا  لهوية العوملة الفنية المنطية 

فانطالقا من عنوان هذا العمل ميكن معايشة ٔامر املفارقة ، فقد نطلق عنان          
نطواء يف املعىن ، انطالقا التساؤل منذ ¿نطالق ، ٕاذ كيف ميكن ٔان تتحول ا�ال� ٕاىل ا

وكيف ميكن ٕاحا� معلية إالفصاح ، ) اللفظة(من احلزي املاكين اÁي تشغÀ ٔايقونة الم 
التبليغ ٕاىل أيقونة الصمت ، اليت مل تكن ٔاصال جزئية هامة يف البنية الفنية للعمل ، فقد و 

من مسكوته ، واكنت  اكنت ٔايقونة الم يف شعر� القدمي ، تنطلق من ملفوظ التعبري ال
زنة اللفظة وداللهتا يف تركيب القصيدة ، يه الرسا� اليت حتمل ا�ال� ، غري ٔان حال 

ٍل  «يف عرص� هذا حيدده هدف العمل و مادامت القصيدة  إالبداعيإالنتاج  Ïحا� حتو
 Ðوانطالقا من كون]1[ »لٕالنسان من عادية ٕاىل هيامه ، فالبد للقارئ ٔان يتحول كذ ، 

الشعر ليس معال عادg و لكنه شعر والتعامل معه البد ٔان يكون شعرg ، و لن يكون  «
،  ]2[ »بوسع القارئ ٕاال ٔان يتحول ٕاىل شاعر يك يسـتطيع النفاذ ٕاىل عامل النص الشعري

فالتذوق الشعري من منطلق املفهوم احلارض يتطلب قارئا ممزيا ، منتجا لٕالبداع ال مسـهتلاك 
ية ، يسـهتويه بناؤها و تنجذب ٕاىل عذوبهتا متعته و ذوقه ، ومي� من قدرة ملسـتوgت تعبري 

و آليات  القراءة ما جيعÀ يتفاعل مع لك الغاgت املسـتحدثة ، ومهنا لغة الصمت ٔاو آلية 
   .احملو و النسـيان 

وهكذا ميكن ٕان ٔارد� ٔان نعترب ٔانفسـنا قراًء لٔالعامل إالبداعية الشعرية ، ٔان نقف        
مام حال جديدة ومفاهمي خمتلفة ، عن ت� اليت سادت ردحا يف حياة موروثنا إالبداعي ، أ 
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حفلت بذÐ معادالت نقدية تاكد تكون نقيضة ملا اكنت عليه سلفا ، فقد غاب فهيا 
¿متالء و حل الفراغ ، وختلصت صفحات دواوين الشعراء من راكم اللكامت ، و نفضت 

يحل حمÀ البياض ، فتخفف محل القصيدة ش رمغ ٔاهنا عن ٕايقو�هتا غبار السواد ل 
  .اتسعت معىن ودال�

فاملفارقة الشعرية  بني القدمي و املعارص ٔامر واحض املعامل جيل الصورة ، وٕاحيائية ا�ال� يف 
البناء الفين لقصيدة احلال املعارصة ، قياسا بنظريهتا يف عرص أالجداد وأالسالف يأخذ من 

اد يف البناء الظاهر للقصيدة ، Hعتبارهام طرفا ا�ال� البنائية للمحتوى البياض و السو 
البنية الفنية  عىل عكس ما اكنت تؤمن به -الشعوري اÁي ينبض به النص ، فال ميكن  

ٔاخذ ا�ال� من منطوق الشاعر، ممث� يف ٔايقو�ت الرسا� املركبة حفسب  –للقصيدة قدميا 
صيدة ال يراه املتلقي رمغ ٔانه يشعر بوجوده ، ٕاهنا لغة الصمت ، بل ٕان هناك نبض آخر للق 

و قول الساكت ، من خالل البياض املنترش يف ٔاجزاء القصيدة و اÁي يعتربه ا�ارسون 
جزًءا هاما يف بنائية الصوت ، و ذÐ من مضن جزئيات رسا� التلقي اليت ينشط املتلقي 

  .و يسميه gوس ٔافق التوقعات" أالثر املفتوح " للوصول ٕالهيا وهذا ما ٔاسامها ٔامربتو ٕايكو 
سـيظل الشعراء لزمن ممتد يف املسـتقبل يصمتون داخل قصائدمه ، مدركني ٔان        

وراء هذا الصمت من يفهمون تأويÀ مسـمتتعني بذÐ ، وحىت ٔان بعضهم يشعر ٔان تأويل 
، القارئة الهادئة اخلصبة مهاملتلقي قد يصل ٕاىل ماكمن ٔاعامقهم ، ؤاهنم يعربون من خالل رؤا

عن مصهتم بأحسن حال من إالفصاح عهنا ، فقد يشفي غليل آالðم املتعاظمة داخل 
الصمت ، ت� اللمسات التأويلية للقراءة الضمنية اليت ميارسها املتلقي ، فٕان اكنت اللغة كام 

، بل هو  يقال قصيدة داخل القصيدة أالم ، فٕان الصمت هو يف ٔاصÀ مجمع ت� القصيدتني
ينتجها البياض  ،منهتـى وجودهام معا ، فالعجز عن التصوير بناٌء جديد لقراءة متعنية تأويلية 

  .اÁي اعتربه الناقد محمد بنيس ممتام للقصيدة
فال خيلو  ،لقد غدى إالحساس  Hلصمت ٔاو التعبري به ثمية شاعت بني بنيات القصائد 

بل لقد تفنن الشعراء املعارصون يف  ،اهرة ديوان من دواوين الشعر احلديث من هذه الظ
أكرث مما تقدمه ثمية السواد  ،واعتربوه لوحة فنية تنبض Hملعىن و ا�ال�  ،كيفية توظيفه 
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اتúٔ فقد ٕاتúٔت القصيدة عىل الشاعر و  ،وٕايقو�ت الم يف ظاهر العمل إالبداعي اكمال 
س�  البناء الفين للقصيدة ن سل ليتكئ هذا عىل القارئ فتكو ،الشاعر عىل الصمت 

يكون اللقاء املمثر بني عنارص النص الثالثة  «و هبذا  ،ٕانتاüا متص� عنواهنا املشاركة و 
اللغة هنا ليست ا�لوقة بل  «، وتكون  ]3[ »القارئ و الاكتب واللغة  ،أالساسـية 

هنا ال تعرب عن إ  ،و الكتابة Hلقصيدة ليست هنا ش سابقا حيضن فكرة الحقة  ،اخلالقة 
  . ]4[» يشء ، ذÐ ٔاهنا تعرب عن يشء هو لك يشء

        
        ::::مسـتوى توظيف االٓلية يف إالنتاج الشعري املعارص مسـتوى توظيف االٓلية يف إالنتاج الشعري املعارص مسـتوى توظيف االٓلية يف إالنتاج الشعري املعارص مسـتوى توظيف االٓلية يف إالنتاج الشعري املعارص 

ٕان العالقة اليت  جتمع الشاعر Hلقارئ من خالل حلظة إالبداع و التواصل ؛ ٔان أالول 
يتكئ عىل سلطة مرجعيات قبلية ، تنشأ عن موروث لغوي فكري و مواكبة للتصور 
احلديث ، والثاين ٔايضا ينطلق من ذات املرجعيات ، و ٕان اكنت الفوارق يف حتديد 
دالالهتا املتطايرة بني لسان يقول و ٔاذن تسمع ؛ لسان يسـبقه عقل و خميال و ٔاذن يتبعاهنا 
، و من ذÐ تنشأ بقعة  الغموض لتتسع  مع انبساط ا�ال� ، وتعدد االٓليات الناق� ملعانهيا 

  .قة السواد والبياضو مهنا مفار 
وهكذا ميارس اخلارج نيص عىل القارئ يف تعامÀ مع ا�اخل ا�اليل يف اسـتقطاب املعاين ، 
اتاكًء عىل ذات املوروث املذكور ، ٕاال ٔان حتقيق هذه أالهداف من خالل البنية اللغوية 

قراءة الفنية من ٔايرس آليات ال ، Hتت –ٕان اعُتِمدت آلية وحيدة ل�راسة  –املتواضع علهيا 
للمنت الشعري ، و ٕان ٔابدى العمل ذÐ يف ظاهره ، لتتحول آلية ا�ال� ٕاىل وسائط 
متعددة ، فتصبح ٔاكرث ٔامهية وقمية و ٕا�رة مارسـهتا القراءات املعارصة عىل منت النص 

  .املسـهتدف ؤاولهتا مساحة ٔاوسع يف جتريب نسقية آلياهتا النقدية التذوقية 
تقنية يف الشعر يعطي لها ¿سـتطاعة عىل ¿نتشار الواسع يف مجموع ٕان متزي التوظيف لل 

فمل تغب  ،مظهر الشعر املعارص ومينحها القدرة عىل ٕاغراء املبدعني Hٕالفراط يف توظيفها 
بل لقد تفنن شعراؤ� يف توظيف  ،آلية احملو و ٕاشارات الصمت عن مدونة الشعر املعارص 

و احنباس الصوت يف احللق معلنا العجز عن  ،Hلتلميح ٔاقواهلم  تفارتسم ،هذه التقنية 



  سلمي كرام/ أ                                                ا�ال� ارص بني ٕاحيائية البياض وانطوائيةالنص الشعري املع
 
 

 2014جوان  -جانفي                             347                       - بسكرة-يرضجامعة محمد خ 

فعوضت لكامَهتم ت� إالشارات املتقطعة يف ثناg ٔاو حىت آخر أالسطر  ،تصوير ا�ال�
و عال صوت  ،فتناثرت املعاين و حب صوت الصوت الناطق يف السـياق  ،الشعرية 

طر متعددة يف يف شلك نقاط توزعهتا ٔاس ،الصمت اÁي تربع عىل مساحة البياض 
و قد مشلهتا ا�واوين فاكنت ت� النقط ٔاكرث توظيفا ٕاذا اعمتد� معلية  ،القصيدة الواحدة 

  .إالحصاء 
     

    : حظ الشعر اجلزائري املعارص من آلية البياضحظ الشعر اجلزائري املعارص من آلية البياضحظ الشعر اجلزائري املعارص من آلية البياضحظ الشعر اجلزائري املعارص من آلية البياض
، ، مبنأى عام حيدث من تغريات فنيةمل يكن الشعر اجلزائري يف مرحلتيه احلديث واملعارص 

ائية القصيدة يف عامل الرشق و الغرب ، فاكن مواكبا نشـيطا ومالحظا يف بنائية شلك وٕاحي
حاذقا ، لت� التطورات اليت تعمل عىل بلورة إالنتاج الشعري ، بصورة تزيد يف جامليات 

ل لك يشء يف ظاهر حياة إالنسان إالبداع، و يتوسع مفهوم الشعر هبا ، حىت Hت مدلو 
  . Hطهناو

هذا العرص ، عىل ٕاثبات قدرهتم يف ٕانتاج الفن بصورة ٔاكرث  ومن ذÐ اجهتد شعراؤ� يف
حداثية ، ؤادق متثال لنظريه يف ٕانتاج الغرب ، و هكذا اسـتطاعوا متثل لك القمي الفنية ، 
وجتسـيدها يف بنيات ٕانتاüم إالبداعي ، و من ت� االٓليات متظهر التعبري Hلبياض عىل 

  .ر حساب السواد و الصمت عىل إالفصاح و اجله
        ::::""""تغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيار" " " " مساحة البياض و ا�ال� يف مساحة البياض و ا�ال� يف مساحة البياض و ا�ال� يف مساحة البياض و ا�ال� يف 

 ،للشاعر يوسف وغلييس "  تغريبة جعفر الطيار" وقد اختذ� لتجريب االٓلية ديوان 
بل ٕان مواقف الصمت  ،فوجد� ٔان مالمح توظيف املبدع لهذه التقنية مل يكن مرسفا 

ننا عندما نقف مع الشاعر يف غري أ  ،واحنباس الصوت اكن يف بعض مقاطع  قصائد ا�يوان 
ٔالدركنا فعال ٔانه حباجة ٕاىل  ،بنائه ا�اليل اÁي يصدر عن ت� املواقف ٔاو اللحظات 

و قد تَُباِعد بني ٔاجزاهئا  ،و حمكته يف الطبطبة عىل ٔاسطره الشعرية املنفرجة  ،مواساة 
سـتوقف اسرتسا� يف اليت يوظفها يف ٕاحيائية احلا� النفسـية اليت ت  ،ت� النقاط املتواترة 

و تسـتدعي مصته من خالل البياض املرتوك يف جزئيات البنية الواحدة للقصيدة  ،الم 
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ففي وحدته الشعرية قصيدة  ،بل لقد ميتد هذا الصمت ٕاىل ٔان يمت� العنوان برمته  ،
 جند الشاعر يزيهنا بت� النقاط اليت متتد بدًءا من...) جتليات نيب سقط من املوت سهوا(

بعد مج� العنوان  ،ومتد يف العمق صورة مصته حي  تتالحق متسارعة  ،ٕارسالية العنوان 
خاصة  ،غري ٔاهنا يف خ� املبدع قد تكون مدعاة للتساؤل و الضياع  ،ٕان اكمتلت داللته و 

وهو بؤرة القصيدة اليت تظهر فهيا هذه النقاط يف  ،يف مجموع ا�ال� اليت يشملها العنوان 
غري ٔاهنا قد يكون  ،تقبَل يف بعضها و يُسـتفهم يف وجود بعضها االٓخر  ،تنوعة فواصل م 

الشعر ال يبدٔا هنا و ينهتـي هناك ليس للشعر  «ٔاو ٔالن  ،توظيفها جلانب شلكي جاميل 
ليست ٔان تسـتوعبه بل  ،بل ٔان نتأمل يف ٔابعاده  ،ÐÁ ليست املسأ� أن نفهمه  ،ختوم 

و ٕامنا جيب ٔان   ،ئزا ٔان نقرٔا القصيدة خطيا سطرا سطرا و هكذا مل يعد جا ،ٔان نواكبه 
  ]. 5[ »نقرٔاها ٔ#ننا نقرٔا فضاًء 

  : يقول الشاعر 
  ..ٔاسـتعيد بقاg اجلراح  .. واقف

  ..عند مفرتق اÁكرgت .. يف خريف الهوى 
  ..كصفصافة صعرت خدها للرgح 

  ..ٔاحتسس ذاكرة اليأس ظمأى .. واقف
   ]6[يزيد اشـتعال املدى 

 ،وما يالحظ من هذا املقطع هو ذÐ التوقف ا�اليل اÁي جتسده لفظة واقف         
ٕان  ،وما بعدها من 'م بََرتته لوثة الصمت النفيس و الغربة اليت جتتاح حا� ذÐ الوقف 

فال قول وال وصف ميكنه  ،الصمت هنا جيعل للوقوف ٔاكرث من دال� و ٔاعظم التصوير 
Ðبراز صورة ذHٕ وٕان جاءت بعده مجل احلال اليت ٔاذابت بعض جليد  ،الوقوف  إالحاطة

وٕان  ،و ٔابرقت للمتلقي مبا يكون وصف وüة التصور النفيس و إالهيام ا�اليل  ،الضياع 
يه ذاهتا حتتاج لبعض الث�ت  ،اكنت  ت� امجلل احلالية ا�ا� عىل بعض امتالء املعىن 

,هت فيه اÁكرى  ،ناهت ٕاليه من بعد نفيس ٕاحيايئ مفا اكن َشد( ٕاخراصها ملا ت  ،ا�اللية 
و ما لعبته لفظيت  ،و ذاكرة اليأس ظمأى ٔاخرى  ،وٕان اكنت تلخص بقاg اجلراح ,رة 
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و ٕاخراص حمتوى ا�ال� اليت ما ف. القارئ ميسك بطرف  ،مفرتق والرgح يف بعرثة املعىن 
 ،مت اللكامت اليت اعمتدها الشاعراحىت جيده  قد تالىش رساH بددته صو  ،خيطها الرفيع 

  .وان اكن خمربه يردد مأثور قول أالجداد قدميا 
  وما لك نطق ا�ربين 'م      وقد تنطق أالشـياء ويه صوامت     
مفصحا عن مدى ما  ،معربا عن حا�  ،لقد ٔامىس الصمت 'ما يف منطوق الشاعر      

وهو يتحرس عن حا� بني  ،زيداد وقع النقاط يف نفسه فيعددها ل ،ياكبده من آالم  احلياة 
ى قميته و صورته بني ت� فري  ،بل مرتواك واحدة تلو أالخرى  ،ٔاهÀ ضائعا منسـيا 

  : فيقول وهو يرهف السمع ٕاىل وقع هذه أالداة اليت اكتشف من خاللها نفسه ،النقاط
  تبعرثين الرحي شوقا ٕاىل السمرات اليت 

  ..ًء و صيًفاHيعتين شـتا
  ].7[و ماتت  ..هتاوت  ..وشاخت 
و حال يشعر فهيا  ،هذه حال الشاعر شاردة حائرة اخلطى بني واقع اكتئاب           

حفىت رمز ودليل املبايعة ها قد انهتت لتخط  ،بل و النسـيان و ¿ند�ر  ،Hلَعَدم والضياع 
  : فيقول و ٕاذ به يسـتذكر مسـتجدg ،يف حال الشاعر سطر ¿نهتاء 

  ...كنت يف اجلب وحدي 
  ... عىل حافة املوت ٔاهذي 

    ...  فريتد صويت ٕايلَ 
  ...ٔاغالب حزين .. ٔاطارح بيين 

   ]8[ .جيرفين يف خراب املدى .. فيغلبين ا�مع 
و مل يسـتطع تصوير ذÐ  ،ٕان وغلييس املبدع مل يقو عىل مقارعة النسـيان و املوت      

مفٔال شدقيه مهنا  ،فأولك ذÐ ٕاىل ما تسرتشده النقاط  ،يل مضن آليات التصوير ا�ال
ومل يتوقف عند ذÐ بل لقد راح ينخر عباب ذاكرته  ،فانترثت عىل بساط القصيدة تأملًا 

ته حماولته العاجزة عن ا�ال� فقاد ،للمساعدة يف رمس مالمح الصورة من العمق 
ٕاهنا ظلمة اجلب ووحشة  ،عقوب ¿سـتقطاب ٕاىل اسـتحضار جتربة نيب هللا يوسف بن يو
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فغالبه احلزن  ،ٕانه مصت يوسف عزيز وا�ه ٔاخرسه ظمل املقربني  ،املاكن و #ٓبة الزمان
 �gموع فنا9 نفسه هذ�فريتد  ،بل يقينا يف ٔاحادية تبعرث الرؤى  ،وطارح الظالم و ا

يان و الصمت لتكمتل جرمية النسـ  ،الصوت يف احللق وٕان اكن صو, للضمري و واقع احلال 
  :بيد املغفلني من فئات الناس شاهدي احلقيقة فيقول

  ..شَوهوا نسـيب 
  .. سـيجوا Hٔالراجيف ذاكريت

   ]9[ ..ٔاعدموا جشرة إالن;ء 
 ،وٕان مل توضع ت� النقاط  ،قد نلحظ من خالل هذه اللكامت القلي� ساحة الصمت      

بل عىل  ،مل يكن يتوقعه الشاعر  اÁي مفا قامت به ٔافعال ت� امجلل من إالفناء و ا�مار
 ،شوهوا (فانظر وقع  ،عكس ذÐ ونقيضه ينتظر ٔان متتلئ اخلالصة Hٔالمل و التفاؤل 

يلجم و  ،اليت حتمل من دال� احلقد ا�فني اÁي يمكم الشاعر مبطرفه  ،) ٔاعدموا  ،سـيجوا 
ويرتك احلال  ،ٕاال ٔان يفغر فاه مفا عليه ٔامام الفواجع الثالثة  ،اندفاعه Hجتاه ٕانتاج ا�ال� 

اليت ينطلق مهنا القارئ  ،فينبجس من طرف ت� أالفعال نور ا�ال�  ،تدل عىل املقال 
ليات البناء الفين للصورة املعنوية املرجوة من خالل  ،يف اسـتقطاب املعىن  و حرص ٔاو(

اء واك;ل النسق البنايئ الوقع و إالحي ،تشققات إالحياء الظاهرة عىل البنية اللغوية املبتورة 
 ،فالنص يف حقيقة ¿مر ال ميثل سوى ٕافتتاحية ٕالنتاج املعىن  «ٔالسطر العمل إالبداعي 

  ].10[»وحاالت الكفاءة الفردية للقراءة يه اليت تؤدي ٕاىل جتهزي العمل أالديب
� هكذا تسـمتر معلية التعبري Hلنقاط املتواص� لري,ح ٕاىل ٔاجبدgت ت� الوسـي      

ا�اللية ، وليبعد املعىن بواسطهتا انتفاضة رموز مت� زمام إالحياء ، و يف ثناg املشهد 
الصوري للبنية الفنية إالحيائية القريبة و البعيدة ، اليت متارسها طقوس القراءة Hلوسائل 

،  املتاحة وا�تلفة ، يف اسرتشاد املعىن ا�قيق اÁي ميكن ٔان يكون نقطة يف خيال املبدع
،  ٔاو  ]11[ »العمل الفين اÁي يرفض الكون النفيس  «كغاية ٔاوىل ٔاو ٔاخرية يف تصور 

ٔان تكون حمض افرتاض و اجهتاد خمي� هدها التصور ،و ٔاتعهبا التخيل حفلقت Hملعىن 
تنشد ðبطا آمنا يقبل بأرضه احلضور الفين، ملا توصلت ٕاليه ٔادوات القارئ الفنية يف ٔامر 
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H ، برزخا بني القول والصمت ، هتب اليشء ٕاماكن   «ٕالشارة اليت تَُعد ت� القصيدة
،  فٕاسقاط يوسف وغسـييل الرموز ا�اللية ا�تلفة و املتنوعة يف ٔاعام�   ]12[ »التجدد 

الشعرية عىل واقع اجلزائر، ٕامنا يه لفتة الشاعر املبدع يف ٕاحياء ت� الرموز ، و استنطاق 
gاخلية وحمتو�هتا إالخبارية ، لتجسـيد ملمح الواقع لقناعته ، ٔان احلقيقة ما يه مكنو�هتا ا

ٕاال مرآة تتكرر فهيا صورة املايض بسلبياهتا ، و لكن آالðا تتضاعف ٔالن وقعها ال يكون ٕاال 
عىل قلوب ٔادمنت نوعا من الشعر ، تكون صورته جتسـيد للتقمص الشعوري  ال احلال 

رب جحام ، و السبب هو تكرار التجربة  ، و ٔان الواقعة ، و ٔاثر ذÐ سـيكون  ح; ٔاك
حياول الشاعر نقل وقع ذÐ ، ليصبح ٔامر ا�ال� احملدودة أالبعاد يف التجربة الشعرية 
املعارصة رضH من املسـتحيل ، مفا اكن من مبدعينا ٕاال ¿لتجاء ٕاىل لغة �نية ، مل يتعودوها 

ط الم ، لغة الوجوم و الصمت لغة احملو يف التجربة أالصي� أالوىل ، ٔاال ويه لغة ٕاسقا
  . و البياض 

        ::::أوجاع ا�ال� الصامتة عند وغلييس أوجاع ا�ال� الصامتة عند وغلييس أوجاع ا�ال� الصامتة عند وغلييس أوجاع ا�ال� الصامتة عند وغلييس 
لقد غدت مساحة الصوت الصامت والبياض يف البناء الفين للقصيدة عالمة خارجية، 
يتحايل هبا املبدع عىل الوزن حي  ال خيضعها ٕاىل ذÐ املقياس ، فيخضع بذÐ ما قال من 

املظهر العام عىل قلته و قميته ، ٔاما جل الم ٔاو لب ا�ال� اليت ٔاولكها 'م يف سواد 
ٕاىل اجلانب اخلفي يف معÀ ال خيضع لهذه الضوابط الفنية ، و يرحل بذÐ الصوت الصامت 
يف ٔاطراف القصيدة دون ضابط ٔاو مقمي ، ٕامنا هو الصمت اÁي يتجاوز هذا الظاهر 

  : تتحاله أالمنية و تسـبقه ٔاحزان حتترض بني يديه املقيس ، يقول الشاعر يرصخ حبلق 
  ..g عبري الهوى g رحيق الشفاه 
  ...g شفق احلمل DH ، ال تغرتب 

   ]g... ]13 ربيع الطفو� ال حتترض 
لقد انفطرت القصيدة بعد طول مساحة من الرصاخ الصامت ٕاىل ٔان تبلغ ذروة         

ل نقط نفسـية ٕاىل دموع هتطل من جنبات ٔا�ة أالمل أالمل، فتتحول مساحة البياض من خال
الصارخ ، وحيهنا يعجز املبدع عن الرصاخ ، فيعطي قياد تأمله ٕاىل الصمت ، و ينئ من 
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خالل مساحات البياض اليت خيتيل فهيا بلك آالمه اليت مل يسـتطع البوح هبا ، ٕانه ينئ حتت 
ف ٔامامك صو, ال تسمع نرباته وطأة العجز فينفجر البياض د¿ بصوت عري مسموع ، يق

و ٕان دلتك حا� عىل واقع ما مهست به فراغاته امليدانية ، قد ال حتتوهيا أالوزان ٔاو ترتبك 
يف وقعها إاليقاعات اليت يفرتض ٔاهنا جزء من قمية فنية البناء الشعري ، و هذا اجلانب 

  .اخلاصة  الصامت جزٌء من بنيهتا الصوتية ا�اللية اليت ختضع لت� الضوابط
ٕان املفارقة احلاص� يف معق الشاعر و آليته قد اتضحت يف قراءة ٕانتاجه ،        

فالسميائية يف ٔايرس دالالهتا تنصبÏ دراسـهتا يف حضور ا�ال� من  ٕايقونة ممتلئة Hلسواد ،  
فهيدأ  و عىل لون بياض الورق تتجىل صولته ، و خط يأخذ من تفكري الشاعر مصدًرا ،

غري ٔان كتابة احملو وٕان ختلت عن هذه الصورة من  ري احساس الشاعر و هياجه ،Hلتعب
ٕاال ٔان ذاك أالثر وهذا الهياج لن يكون من منسـيات التعبري الساقطة من  التعبري ،
 ، ٕامنا حضورها يف غياب جتلهيا قد يكون دفعا لوجودها و ٕان امنحى ٔاثرها ، احلسـبان

جيعل من حضورها ٔاكرث من  دة يف حا� احملو ،فالتشظي العاطفي اÁي تلهبه القصي
مفا اÁي ميكن لهذا املسكني ٔان يتقبÀ من تشظي  رضورة يف معلية التواصل مع القارئ ،

  :ٔانظر قول الشاعر  معاين مبدعه داخل بناء ٔاراكنه حتولت ٕاىل فراغ ،
  ...يسألونك عين 

  ...قل ٕاين ما قتلوين و ما صلبوين ، ولكن 
  ...سهوا سقطت من املوت 

  ...ُرفعت ٕاىل حرضة اخل� 
   ]14[ ...ٕاين تشظيت يف وجه الوجد 

و اخلطوط اليت رمسها الشاعر ٕاحساسا  مفهام حاول القارئ استنطاق هذه أاللوان ،        
 ٔالن لغة الكتابة قد حتولت ، فٕان مقروئيته لن تتوصل ٕاىل حتديد مدلولها ، بعد هنايته ،

بل توجست املعاين خفية من مكنون  يقونة اللغوية حفسب ،ذÐ ال يف إالحيائية و االٕ و 
وتفرغ ما ميكنه من خالل  املبدع لمتٔال القارئ حبشد ا�ال� التخيلية غري املرصح هبا ،

قد  والتخيل عن املدلول احملدد ٕاىل مسـتوى ٔارحب من ا�ال� ، امتصاص تردد املبدع ،
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ذÐ من خالل ٕاعاملها يف التأثري القرايئ  و يظهر تتجاوز املبدع واملتلقي عىل حد سواء ،
للموروث عند املتلقي ، و ¿رتياح ملا قد يصل ٕاليه املبدع من ت� القراءة ، اليت تتكئ 
�ال� عن املعىن الظاهر ، فهو يرى يف ِلكَْي H اليل ، ٔاو البعد�عىل روح املوروث ا

 ختلص مهنا املبدع احملدث اليت احلالتني ٔانه بريء من جعز القدرة عن تقدمي ا�ال�
  .، وٕان بقيت بقية Hقية من آ�رها يف معقه ال ميكن التخلص مهنا املعارصو 

        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت      
، قد ...) جتليات نيب سقط من املوت سهوا (ٕان ٕابداعية الشاعر يوسف وغلييس  

�ال� و استندت عىل مرجعية ثقافية جتاوزH ل لقد ساومت املظهر أالوحد ، ب تغامرت
عىل موروث إالنسان يف فكره الشامل و يقينه العميق ، لتتجول من خالل هذا املوروث 
بني ٔابرز دفقاته الشعورية ، ال Hلرتكزي عىل ٔاحداثه العامة ، فتجعل فيه القمية الفكرية 
اخلاصة وإالنسانية العامة ، غري ٔان هذه النقط اليت تصيد هبا املبدع حاالت نفسـية ، 

ت يف يقيهنا الشعوري عىل ٔاهنا دموع القصيدة املرتددة ، و العمق الشعوري املتأمل توحض
لواقع معاش فاحت فيه Hالنتشار كثري من سلبياته اليت مل يسـتفد من جتارهبا انسان هذا 
العرص ، فارتسم مداها يف معق الفرد اكتبا مبدعا ٔاو قارئا مشاراك يف انتاج ا�ال� ، فيغدو 

يم ٔابسط ٔادوات الصمت إالرادي ، ا�ال عىل حقيقة الواقع النفيس ٔاو أال� النقصان ال
عن يقينية ¿ستناد ٕاىل ٕايقو�ت الم ، ..امجلاعي، اÁي تعجز عن منطوق الم 

لتصوير هذا الضياع وأالمل اÁي خمي عىل حياة الناس ، مفا يكون بذÐ يف اسـتعذاب هذا 
ٔاو ٔاداة احملو وٕافراغ الورقة من عديد اخلطوط  بآلية البياض أالمل ٕاال الصمت ، ٔاو التعبري

املتشابكة ، اليت ميكهنا جتسـيد قمية هذا أالمل و حتديد مدلو� ، وهنا تمكن املفارقة بأن 
يكون الصمت ٔافضل ٔادوات التعبري عن أالمل ، و يغدو احملو ٔاحسن آليات إالبداع يف 

�لسان واحد و قول واحد و دال� موحدة ، فٕان  الشعر املعارص ، فٕان اكن شاعر القدمي 
داللته ،  فتاه بني خصاðام شاعر هذا العرص ٔاصبح � لسا�ن و منطوقان وتشظت 

؛ ٔايسمع صوت املنطوق ٔام يرهف السمع ٕاىل ذÐ الصمت ؟ وما ٔاصعب ما اختار فذهل
 .ðام آل ٕاليه  ¿ختيار 
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