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                    عيل دغامنعيل دغامنعيل دغامنعيل دغامن    ::::    ٔالسـتاذٔالسـتاذٔالسـتاذٔالسـتاذاااا                                            
        أداهباأداهباأداهباأداهبا    وووو    قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية        

        لكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغات
        ))))زائرزائرزائرزائراجلاجلاجلاجل((((    - - - - وادي سوفوادي سوفوادي سوفوادي سوفجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تمكن حمنة الشعرية يف كوهنا تكتب سرية ذات، بدل 

انكتاهبا بسرية ذات، لتحدد ماكنة ختصها، بذاهتا 

وعليه، فقد ِاستمثرت يف احليك، . ؤالجل ذاهتا

ـاليف، يتجاوز هبا )ت(بوصفه كتابة؛ االٓخر oخـ

؛ املُنفتح عىل )آخر(ٕاىل نوسـتاجليا الـ) ذات(فوبيا الـ

 ٓ فاق جتريبية ال تنهتـي، ممّا يُسهم يف ختليق حركة ا

دورانية، ُجترتح ٕاثر املراوحة املوقعية اليت تتكّرر بني 

الشعرية؛ حبيث تُعيد حنت / احليك، وا�ات/ االٓخر

توقيع جديد للشعرية، ومنه كتابة هوية جديدة 

د هبا  د فعاليهتا، وتََتحد� ختّصها، وفق ٔاعراف ُحتّدِ

   .بدورها
  

  

  

  

  

  

   ABSTARCT: 

the poetry's plight consist in being 

written self-biography, instead being 

written as self-biography, to define 

her one place,  to itself and for itself, 

so it has invested in the diegesis, as 

writing; the differ(a)ntial other, 

which exceed it from itself phobia to 

the other nostalgia, that opened 

across no ending experimental 

prospects, which contributes to the 

synthesis of rotational movement, 

that are repeated alternation between 

other/ diegesis and self/ poetry, re -

carving a new signature for poetry, 

and writing him a new identity they 

relate, in accordance with the norms 

determine her effectiveness, and 

determined it, in turn. 
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    مفتتحمفتتحمفتتحمفتتح
يتعني املوضوع مبظهر السطح العامئ ا�ي تنعكس عربه ا�ات، مما ييش �نكتابيهتا عىل حزيه 

ليكتشف فهيا عالوة عىل هويته احلقيقية، قياس قدره وتعيني ليكتشف فهيا عالوة عىل هويته احلقيقية، قياس قدره وتعيني ليكتشف فهيا عالوة عىل هويته احلقيقية، قياس قدره وتعيني ليكتشف فهيا عالوة عىل هويته احلقيقية، قياس قدره وتعيني """"ن هويهتا، مبا تضفيه عليه م
ٕاذ تعيد حنت معانيه انطالقا من رصد سريهتا ا�اتية بطريقة تكشف عن  )1(""""¬مته¬مته¬مته¬مته

  .   حضورها يف شلك كتايب مفتوح، قابل للزدة، والتكرار
ّذرة يف تقليد ّذرة يف تقليد ّذرة يف تقليد ّذرة يف تقليد يه ذات منذ البداية متجيه ذات منذ البداية متجيه ذات منذ البداية متجيه ذات منذ البداية متج"يدفع حضور ا�ات ٕاىل تتوجيها ٔايقونة، فـ 

يكشف مقدار همينهتا عىل سطح النص، يف الوقت ا�ي مينح املوضوع امتالءه  )2("معنيمعنيمعنيمعني
  . احلي، ا�ي يأخذ شلكه عرب ا�و�ن يف هويهتا، مما يسمح · �النكتاب هبا، وعربها

و�لتايل، سوف نمتثل ا�ات لك فعل يُنِتج ٔاثرا، ف¼ يتحدد املوضوع بوصفه لك ٔاثر يَنتُج 
بفعل، وهو ما حييل عىل انعاكسـية نشطة حتمك العالقة بني ا�ات واملوضوع، حبيث تنحت 

كام تثبت ٔان فكرة حلول ٔاحدهام يف االٓخر تقبل  )3(""""داخل اخلارج وخارج اÄاخل،داخل اخلارج وخارج اÄاخل،داخل اخلارج وخارج اÄاخل،داخل اخلارج وخارج اÄاخل،""""لكهيام 
  : التطبيق، وهو ما يضعنا يف مواÊة التساؤل االٓيت

ية بكر بن حامد، ٕاثر متابعتنا الËٓر كيف ميكننا قراءة، و�لتايل ٕاعادة ٕانتاج النص؛ شعر 
  ا�ات، بوصفها ملصقة تنحت النص ٕاذ حتدد موضوعه؟ 

        التوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيع    - - - - 1111
ع احلايل""""فكرة التوقيع  يتجاوز حضور العمل ع احلايلا�ي يعين عدم حضور املُوقِّ ع احلايلا�ي يعين عدم حضور املُوقِّ ع احلايلا�ي يعين عدم حضور املُوقِّ ٕاىل ٕاضفاء قمي  )4("ا�ي يعين عدم حضور املُوقِّ

ه ٔاسلوبية متنح النص ماكنة ختصه، عىل اعتبار ٔان رشط اكÔل هويته مرهون مبدى متاهي
بصوته ٕاذ يظل Ùهام مفتقرا لالٓخر، حبيث تنتج عنه تفضية تتحقق ٕاثر اسـتدعاء مج� 

    . . . .     ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette    - - - - ملصقةملصقةملصقةملصقةنصوص فائتة، تثبت حضور العمل بوصفه 
يُقصد �مللصقة العالمة ٔاو البطاقة اليت تُعّرف بقمية اليشء، ٔاو äرخيه، ٔاو هيئته، ٔاو سعره، 

داب العامة اليت جتعل من الفرد مسايًرا ٔالعراف كام يُقصد هبا مجموعة السلوكيات واالٓ 
تكشف انفصامية املعىن عن املفهوم أالديب ا�ي حيدد امللصقة مبظهر السطح ). 5(العرص

  .  ا�ي تنعكس عليه ا�ات بوصفها موضوعا قابال للتشكيل، ٔاي  نّزاعا لالنكتاب
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هنا ُمنِتجا لنص، واالٓخر ومنه، سوف يتحدد دور امللصقة يف تصحيح العالقة بني ا�ات كو 
كونه موضوعا يَنُتج بنص، مما يسهم يف ٕانتاج فعالية نشطة تتحدد مبظهر السطح 
العامئ،تنعكس عليه ا�ات كوهنا هوية تنكتب مبوضوع، كام ينعكس عليه املوضوع كونه هوية 

  .والاكئن/ املمكن: تنكتب بذات، مبعىن ٕاعادة حنت النص ٕاثر جتاوز خطيه اجلاهزين
أاللف عىل ص، حيث حتيل )ا(النـ: ف السطح العامئ عن شلكه ا�ي يتحدد بتوقيعيكش

تلبّس النص : لبّس Ùهام االٓخر، ٔايت التوّحد، وحلول Ù املكونني يف االٓخر، حبيث ي 
د Ùهام بوصفه هوية لالٓخر، طاملا ٔاّن لك .بصوته، والعكس د هيو�لتايل سيتََحد� ام قد َحتَد�
  .  خربوصفه توقيًعا لالٓ 

تفصح اÄورانية عن تطابق ا�ات مع موضوعها، حبيث يمكل ٔاحدهام االٓخر، بل تتجاوزه 
، )6("جتعلنا نرى يف غياب املوضوع احلقيقي كام نرى املوضوع احلقيقي يف احلياةجتعلنا نرى يف غياب املوضوع احلقيقي كام نرى املوضوع احلقيقي يف احلياةجتعلنا نرى يف غياب املوضوع احلقيقي كام نرى املوضوع احلقيقي يف احلياةجتعلنا نرى يف غياب املوضوع احلقيقي كام نرى املوضوع احلقيقي يف احلياة""""ٕاىل درجة 

ص بوصفه oنعاكس اخلطي لíات ينضاف ٕالهيا موضوعها، كام ينكتب )ا(ٕاذ ينكتب النـ
    ))))الوافرالوافرالوافرالوافر((((: ا، بوصفه oنعاكس اخلطي للموضوع تنضاف ٕاليه ذاتهص، ٔايض)ا(النـ

ْب   -1   …….………………………    )7(فَيا بَْكُر بِْن َمحّاٍد تََعج�

: ٕان توجه اخلطاب حنو العمل، جيعò يمتتع حبضور مزدوج، يكشف عن تداخل حزيين
ف¼ تكشف  يكشف يف أالول عن ذات واقعية تعد مبثابة االٓخر �لنسـبة لíات املتخي�،

يف الثانية عن ذات متخي� تعد مبثابة االٓخر �لنسـبة لíات الواقعية، وهو ما جيعل العمل 
ص كونه هوية للموت، يعكسها، كام )ا(ينعكس عربها النـ )8("مرآة أو يشء مماثلمرآة أو يشء مماثلمرآة أو يشء مماثلمرآة أو يشء مماثل""""مبثابة 

    ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: تنعكس عليه، بدورها
 

  )9(َمحّادِ  َهْهياَت َهْهياَت  بَْكُر بْنَ     …….……………………  -2
  

ص يف )ا(يكشف حلول العمل حمل القافية عن تعديل مفتعل يف الرؤ، ال يثري تدخل النـ
توجيه حركة تنايم احليك، بقدر ما يفصح عن انزح الرؤ كوهنا احلزي ا�ي يتحقق بفعل 

ص عرب املوت، )ا(املوت، ٕاىل احلزي ا�ي يتحقق مبوت الفعل، و�لتايل سوف ينعكس النـ
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  .ٔان ينعكس، هو، عليه بدل
ٕان حلول العمل حمل القافية جيعò البؤرة اليت تسهم يف حتقيق فعالية النص، ٕاذ يتعني مبثابة 
مركز جابذ تتجه حنوه حركة اÄالü التصويرية وإاليقاعية للنص، كام حتدده، يف الوقت 

طابعا ديناميا  نفسه، مبثابة مركز ýبذ يعمل عىل تشـتيت حركة اÄالü نفسها، مما مينحها
   ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: يمتزي �لكثافة والتوتر

  
  )10(فَام انِْتظاُرَك  بَْكُر بِْن َمحّاِد؟    …….……………………        - - - - ''''2222

  
يأخذ العمل قميه عرب عكسه حلضور فائت، يمتوضع يف صورة مشهدية، ترتاكب وفق 

  : منظورين، حناول الكشف عهنام عرب املونتاج االٓيت
 الرأستدوير : ، يُعرب� عهنا حبركة)الويل(بـ ) املريد(قة ، حييك عالماكماكماكماكينينينين شطحشطحشطحشطح    - - - - ))))أ أ أ أ 

  ) 11.(واÄوران
) 12(»هو«: ، يُعرب� عهنا بصوت)الويل(بـ ) املريد(، حييك عالقة شطح زماشطح زماشطح زماشطح زماينينينين    - - - - ))))بببب
  )13.(»مدد«و
، يُعرب� عهنا بنص، فهـي ٕاما حاكية )االٓخر(بـ ) ا�ات(، حييك عالقة مونتاج الصورةمونتاج الصورةمونتاج الصورةمونتاج الصورة    - - - - ))))جججج

  . ص(ا)النـ: ص، ٔام حاكية انفصال، يُعرب� عهنا �مللصقة)ا(النـ: امللصقة اتصال، تنعكس عرب
ص، فهو نواة تنترش عربها دالالت النص من )ا(وعليه، ستنعكس دالالت التوازي عىل النـ

        ))))الوافرالوافرالوافرالوافر((((: وÊة فنية، وهو ويل تنترش عربه شطحات الطريقة من وÊة واقعية
  

َك لَْم تَكُ     …….………………………  -4 ي�ا َولَْيتَ   )14(َ بَْكُر شـَ
  

بكر (، يومه حضوره يف ا�هن بأنه مركب )بكر(يكشف التوازي ازدواجية العمل؛ فهو مفرد 
، مما يفيض )بكر(، يومه عنت الوزن بأنه مفرد )بكر بن حامد(، وهو مركب )15()بن حامد
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ن مجموع ٕاىل تعددية تتجاوز حزي الهوية الفردية لíات ٕاىل الهوية امجلعية؛ حبيث ختزت 
  . التجارب إالنسانية جتاه املوت

تسـتدعي تعددية ا�ات تعددية يف وÊات النظر؛ معاجلة املوضوع الوحيد وهو املوت من 
نفس نفس نفس نفس عدة وضعيات لٕالشارة ٕاىل "ص يف )ا(وÊات نظر خمتلفة، مبعىن است�ر النـ

عا، وهو ا�ي ، مما يضعنا يف مواÊة أسطح عامئة، تنعكس علهيا ا�وات م)16(""""الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية
ص حتديد كيفية ٕاخراÊا بطريقة حتمك التطابق بني ا�ات واالٓخر يف صورته )ا(حمت عىل النـ

  :  الواقعية، والفاعل واملوضوع يف صورته املتخي� ٕاىل حّد الÔيه
  ).  4(و)/ 1: (، حتددت كوهنا فعًال ُمنِتًجا ٔالثر، كام يفا�ات موضوعا�ات موضوعا�ات موضوعا�ات موضوع    - - - - ))))أ أ أ أ 

  ).  4(و)/ '2(و)/ 2: (ه ٔافعاال ُمنتََجة بأثر، كام يف، حتدد كونموضوع ا�اتموضوع ا�اتموضوع ا�اتموضوع ا�ات    - - - - ))))بببب
س ٔاحدهام عرب ، دفع التطابق بني ا�ات واملوضوع ٕاىل درجة انعاكالرؤالرؤالرؤالرؤ    - - - - ))))جججج

ف�هام حييل عىل املوت بوصفه ُمنِتًجا ·، وÙهام ينعكس عىل املوت بوصفه االٓخر،
  .ُمنتًَجا به

ص كونه املُخاِطب، واالٓخر؛ )ا(النـسوف يسمح الÔيه �حماء املسافة بني ا�ات؛ 
ص كونه املُخاَطب، مما جيعل ا�ات تنعكس عىل االٓخر كونه ذاهتا؛ حبيث يصلح نعت )ا(النـ

املتوالية من طريق موضوعها، ٔاي شعرية املوت، ٔاو نعهتا من طريق علمها، ٔاي شعرية بكر 
  . بن ّمحاد، ما دام Ùهام ينعكس عرب االٓخر

        ))))ذاتذاتذاتذات((((كوالج الـكوالج الـكوالج الـكوالج الـ    - - - - 2222
ينتج ٕاثر ينتج ٕاثر ينتج ٕاثر ينتج ٕاثر """"عين الكوالج ٕاحقام نص سابق، ٔاو جزء منه، يف فضاء النص املسـتقِبل، حيث ي

ٕاذ يتعني مبظهر احلزي  )17(."."."."تواتواتواتواجشجشجشجشه مع عناه مع عناه مع عناه مع عنارصرصرصرصها، ها، ها، ها، غغغغري املتجانسة، تقابالت ري املتجانسة، تقابالت ري املتجانسة، تقابالت ري املتجانسة، تقابالت غغغغري متوقعةري متوقعةري متوقعةري متوقعة
القلق، ا�ي جيمع بني البنية املتوترة يف مقابل فائض املعىن، ويه هويته اجلديدة، اليت 

  . ا متابعة حركة النصوص املُلَصقةيسـتدعي الكشف عهن
يتعني النص املُلَصق مبظهر ا�ات، ف¼ يتعني النص املُلِصق مبظهر االٓخر، غري ٔان ترامكية 
إاللصاق سوف تعمل عىل تشويش الهوت؛ حبيث تتلبس ا�ات �الٓخر، والعكس، ٔاي 

  . ل مظاهرهايتلبس االٓخر ��ات، ومنه ينعكس ٔاحدهام عرب االٓخر، فريى نفسه يف ٔافض
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يشء يشء يشء يشء """"تتحقق فكرة تبادل الهوت عقب اقرتاح النص امللَصق نفسه سطحا عامئا؛ وهو لك 
كام تنعكس عليه هوية النصوص املُلِصقة، حبيث تنعكس  )18("ترى فيه العني نفسهاترى فيه العني نفسهاترى فيه العني نفسهاترى فيه العني نفسها

صورة ٔاحدهام عرب االٓخر، ومنه يغدو Ùهام واحدا، ٕاثر انعاكسه كونه ذاä بآخر، ٔاو 
 ٓ   . خر بذات، ما دام رشط حضور ٔاحدهام مرهون مبدى انعاكسه يف االٓخرانعاكسه كونه ا

ال بداية وال ال بداية وال ال بداية وال ال بداية وال """"تكشف اÄورانية عن صريورة النص؛ ٕاذ تعيد حنت مظهره بشلك خمتوم، 
فينعكس كونه ذاä، ٔاي فاعال ُمنِتًجا  )19(""""صورة أالبديةصورة أالبديةصورة أالبديةصورة أالبدية[[[[............]]]]    هناية ·، هو رمز الالهناية هناية ·، هو رمز الالهناية هناية ·، هو رمز الالهناية هناية ·، هو رمز الالهناية 

   ))))الوافرالوافرالوافرالوافر((((: ا يَنُْتُج بنصلنص، كام ينعكس كونه آخرا، أي ٔاثر 
  

ْب   -1   )20(ِلقَْوٍم سافَروا ِمْن غَْريِ زادِ     فَيا بَْكُر بِْن َمحّاٍد تََعج�
  

مثة مسافة تفصل الفعل؛ تعجب ا�ات، بسبب ٕافالس ا�وات امليتة، وبني أالثر؛ ٕاجياب 
دف ٕاىل ص هي)ا(االٓخر لفعل تعجب ا�ات، تسهم يف توسـيع املسافة بيهنام، ومبا ٔان النـ

توحيدهام معا، سوف يتجه ٕاىل الكوالج؛ ٕاذ يتحدد بوصفه املربر املوضوعي ا�ي ميحو 
ص ملشهد املوت، حيث تنعكس )ا(املسافة بيهنام، عقب اجرتاحه ملشهد الرؤ؛ رؤ النـ

نشهد نشهد نشهد نشهد """"عىل النص كوهنا آخرا، ويعكسها النص كوهنا ذاته، مما جيعل الرايئ مرئيا يف آن؛ ٕاذ 
مبعىن انعاكس ا�ات  )21(."."."."فلك ما يُري يُرىفلك ما يُري يُرىفلك ما يُري يُرىفلك ما يُري يُرى. . . . دل ال هناية · بني الرؤية واملردل ال هناية · بني الرؤية واملردل ال هناية · بني الرؤية واملردل ال هناية · بني الرؤية واملريئيئيئيئتواÄ تباتواÄ تباتواÄ تباتواÄ تبا

يف االٓخر، والعكس وارد، فينقلب فعل التعجب ٕاىل ٔاثر ·، وهو ا�هول ٔامام رؤ مشهد 
        )   )   )   )   البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: املوت

  
  )22(َوُلك�نا ظاِعٌن َحيْدو ِبِه احلادي    َوُلك�نا واِقٌف ِمْهنا عََىل َسَفرٍ   -5

  
حييك القلب حتول السطح العامئ، عىل مسـتوى تنايم خطية النص، ا�ي تنعكس عليه 

ص، من االٓخر ا�ي شهد موت ا�ات الفرد، ٕاىل ا�ات ا�ي يشهد موت )ا(رؤ النـ
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، مما يومه بتشويش )23()العبيديني(ٔاثناء سقوطها يف ٔايدي ) äهرت(االٓخر املدينة؛ 
  . لتايل ارتداد احليك ٕاىل نقطة البدايةاملسافة بني ا�ات واالٓخر، و�

ا من احليك، عرب ٕاحداث توازن )ا(سوف يسمح تدخل النـ ص، مضن مساحة حمدودة جد"
طفيف، عىل مسـتوى تنايم خطية النص، ٕ�عادة ضبط املسافة بني ا�ات واالٓخر، 

  : و�لتايل انعاكس ٔاحدهام عرب االٓخر، نوحضه يف االٓيت
، ف¼ يركز املوضوع عىل )تشوف املوت(رتاكب من حدث حييك ، حاكية تتوازن الصدرتوازن الصدرتوازن الصدرتوازن الصدر    - - - - ))))أ أ أ أ 

  .، والعكس)االٓخر(يف ) ا�ات(ٔاما الرساü فتتحدد ٔابعادها بقدر متايه ). املوت(حاكية 
، ف¼ يؤكد املوضوع )حلول املوت(، حاكية تتألف من حدث حييك توازن العجزتوازن العجزتوازن العجزتوازن العجز    - - - - ))))بببب

  .، والعكس)ا�ات(يف ) االٓخر(يه ٔاما الرساü فتأخذ قميهتا بقدر متا). املوت(حاكية 
ص؛ مشهد املوت، حيث تنعكس )ا(، حاكية تنحت حدË حييك رؤ النـتوازن البيتتوازن البيتتوازن البيتتوازن البيت    - - - - ))))جججج

عىل النص كوهنا آخرا، ويعكسها النص كوهنا ذاته، ف¼ ينترش املوضوع بوصفه مشهدا 
للموت، بطريقة تنعكس عىل النص مبظهر ا�ات، ويعكسها النص مبظهر االٓخر؛ حبيث 

، كام يفيض )24(""""املوت كتكرار للحياة و�حلياة كتكرار للموتاملوت كتكرار للحياة و�حلياة كتكرار للموتاملوت كتكرار للحياة و�حلياة كتكرار للموتاملوت كتكرار للحياة و�حلياة كتكرار للموت"""": تدفع اÄورانية ٕاىل تصور
ٕاىل انفتاح الرساü عىل حاكية حتقق املوت بوصفه فعال بأثر، ٔاي ذاä حتل يف آخر، ؤاثرا 

   ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: بفعل، ٔاي آخر حيل يف ذات
    

حيُل فَام يَْرجو املُقميوý َحل�     الّزاَد َوْحيَُمكُ : لَْو يَْنِطقوَن لَقالوا  -6   )25(الر�
  

ص النعاكس )ا(يتوقف انعاكس االٓخر عىل ا�ات، عىل فعل الرشط، غري ٔان حاكية النـ
بفعل القوة، ) الّزاَد َوْحيَُمكُ : لَقالوا(ٔاحدهام عرب االٓخر، ٕاثر لصق حضورهام يف نسـيج النص 

الرشط بسبب املوت؛ حفضوره  ص يف لعبة الرسد، ٕامنا يقرر بطالن فعل)ا(ٔاي تدخل النـ
   ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: ميحو ٔاي وجود بقوة الفعل

  
  )26(َمحّادِ  َهْهياَت َهْهياَت  بَْكُر بْنَ     ٔايَْن الَبقاُء َوهذا املَْوُت يَْطلُُبنا  -2
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ينتج إاليطاء ٕاثر تكرار امللصقة، ويه نص ُملَصق فائت، ينمتي ٕاىل النص املُلِصق ذاته، 

ج القصة إالطار، اليت يتطابق معها يف خطها إاليقاعي والرؤيوي، كام يفيض تكراره ٕاىل ٕانتا
يدفع ٕاىل التصور بأنه نتج بدوره ٕاثر حركة ٕالصاق سابقة ٔافضت ٕاىل انتشاره، مما يتحقق 

ص، كونه انعاكسا لíات عرب االٓخر، ٔاي املوضوع، فيحل )ا(عنه تشويش خيلخل هوية النـ
  . عىل االٓخرٔاحدهام حمل االٓخر، كام حييل ٔاحدهام 

ومنه، يكشف إاليطاء عن مظهره اجلديد، وهو تمك� النص املُلَصق؛ القصة إالطار، مبا 
اجرتحه من ٕاضافة، تضمن حضورا ديناميا واسعا لíات، يتأرحج بني كثافة توقيعها، واËٓره 
ذات الطبيعة املتوترة، فينتج موضوعها ٕاثر تواجشهام معا، وهو حزي مشهدي يمتزي بطابع 

ماتييك، يأخذ امتالءه احلي من سريهتا ا�اتية، كام خيرÊا مبظهر حييك هوية املوت، درا
هدفه الهمينة عىل مشهد الرؤ، عرب انعاكسه عىل السطح العامئ، ا�ي يومه انكتابه بصورة 

        )  )  )  )  البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: واقعية تنعكس عىل املتخيل
  

  )27(َمحّادِ  انِْتظاُرَك  بَْكُر بْنَ فَام     َالَْمْوُت َهيِْدُم ما نَْبِنيِه ِمْن بََذخٍ   -'2
  

: ص نفسه؛ حبيث تغدو الكينونة)ا(يصبح املوت كينونة حتيل عىل العدم، مبا يف ذ* النـ
و�لتايل انهتاء حركة احليك، غري ٔان انعاكس ا�ات  )28(""""موä يف احلياة وحياة يف املوتموä يف احلياة وحياة يف املوتموä يف احلياة وحياة يف املوتموä يف احلياة وحياة يف املوت""""

ل رشط اسـمترارية املوت، ص بوصفه موä، و�لتايل سوف يظ)ا(يف االٓخر، ينحت النـ
: ص، بوصفه انعاكسا ·)ا(بوصفه كينونة حتيل عىل العدم، مرهوý مبدى اسـمترارية حيك النـ

        ))))الوافرالوافرالوافرالوافر((((
  

طاُعوا  -4444 ْذ ُخِلُقوا ا+
,
ي�ا    فَلَْيَت اخلَلَْق ا َك لَْم تَـُك َ بَْكـُر شـَ   )29(َولَْيـتَ
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نه يبقى منفتحا، من وÊة ٔادبية، سوف نلمح ٔان النص قد انهتـى من وÊة رؤيوية، غري أ 
ص عىل العمل )ا(و�لتايل فهو قابل لالسـمترار، بفعل الزدة والتكرار، من ذ* تركزي النـ

، ٔاثناء ٕاخراجه للرؤ بنيو، حيث جعلها البؤرة اليت ينترش مهنا النص، ٕاذ حنهتا )بكر(
ري فكرة إالهيام بأنه مفردا حييل عىل مجع، بدل توقيعها مجعا حييل عىل مفرد، حيث يث

  :صورة حتيك السرية ا�اتية ٔالي خشص، مما جيعل النص يتأرحج بني منطني خطابيني
، يقوم عىل حاكية تتحدد مبظهر السرية ا�اتية، حتيك جفيعة الشاعر خطاب مغلقخطاب مغلقخطاب مغلقخطاب مغلق    - - - - ))))أ أ أ أ 

بوÄه، فيكون النص مرثية شاعر ختص وÄه، ٔاو ختصه هو؛ ٕاذ يصبح جسد املريث مبثابة 
؛ حبيث تنعكس علهيا صورة الرايث، )30(""""كن أن جيد فهيا صورة هويته املشـتةكن أن جيد فهيا صورة هويته املشـتةكن أن جيد فهيا صورة هويته املشـتةكن أن جيد فهيا صورة هويته املشـتةمرآة ميمرآة ميمرآة ميمرآة مي""""

  . فريى موته بدل موت وÄه
، يقوم عىل حاكية، تعمتد سرية الشاعر ا�اتية، غري ٔاهنا موÊة خطاب مفتوحخطاب مفتوحخطاب مفتوحخطاب مفتوح    - - - - ))))بببب

؛ ٕاذ حتيك )31(""""حمكيا يلخص حياة ماحمكيا يلخص حياة ماحمكيا يلخص حياة ماحمكيا يلخص حياة ما"""": للجميع؛ ٕاذ تتلبس بأمناط شعرية مفتوحة، تعد
زهدت ومواعظ ونصاحئ، غري ٔاهنا، يف احلقيقة، تسعى ٕاىل : مغلفة يف شلك جتارب ذاتية

ٕانتاج نص، هدفه حنت السرية ا�اتية لٕالنسان، معوما، يف شلك مرثية للمفرد، ٔاو بيان 
  . يذكر إالنسان مبصريه

، تقوم عىل قلب احلركة اÄاللية لشلك اخلطاب، ٕاذ ينعكس اخلطاب املغلق إالإالإالإالهيهيهيهياميةاميةاميةامية    - - - - ))))جججج
ٔالن مظهر السرية ا�اتية ينقلب، من وÊة فنية، ٕاىل خطه العام، ٔاي تنحت  مفتوحا؛

احلاكية بوصفها السرية ا�اتية ٔالي ٕانسان، ف¼ ينعكس اخلطاب املفتوح مغلقا؛ ٔالن مظهر 
السرية ا�اتية ينقلب، من وÊة واقعية، ٕاىل خطه اخلاص، ٔاي تنحت احلاكية بوصفها 

  .  السرية ا�اتية ملفرد
تدرج ا�ات، يف عالقهتا �ملوضوع، من املفرد ٕاىل امجلع، عن حاكية البدائل  يكشف

من سافر عن موضعه وترمن سافر عن موضعه وترمن سافر عن موضعه وترمن سافر عن موضعه وتركككك جسدا عىل صورته، حيا حبياته  جسدا عىل صورته، حيا حبياته  جسدا عىل صورته، حيا حبياته  جسدا عىل صورته، حيا حبياته ظظظظاهرا اهرا اهرا اهرا """"السـبعة؛ ومه لك 
د تشلك� النص مبظهر السطح  )32(""""بأعامل أصò، حبيث ال يعرف أحد أنه فُِقد،بأعامل أصò، حبيث ال يعرف أحد أنه فُِقد،بأعامل أصò، حبيث ال يعرف أحد أنه فُِقد،بأعامل أصò، حبيث ال يعرف أحد أنه فُِقد، مما ُحيّدِ

ة تنشطر وتتشظى، حبيث تنترش من مركزه مبثابة مجع بصيغة العامئ، ا�ي جيعل ذاته املُنِتج
مفرد، ف¼ جيعل لك ذات منعكسة عىل سطحه العامئ، تتوحد وتتكثف، حبيث تسـتقطر 
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  . يف مركزه مبثابة مفرد بصيغة مجع
    القناع القناع القناع القناع     - - - - 3333

م ٕاىل العاململململ وال يُمثِّل املشاعر وoنفعاالت اÄاخلية وال يُمثِّل املشاعر وoنفعاالت اÄاخلية وال يُمثِّل املشاعر وoنفعاالت اÄاخلية وال يُمثِّل املشاعر وoنفعاالت اÄاخلية""""نقصد به السطح  م ٕاىل العاا�ي يُقد� م ٕاىل العاا�ي يُقد� م ٕاىل العاا�ي يُقد� ؛ )33(""""ا�ي يُقد�
فهو لك مظهر يومه شلكه احلارض بدالü حمددة، حتاول الهمينة عىل سطح النص ا�ي 
تنعكس عليه، حبيث تغطي عىل شلكه الغائب، ف¼ يومه شلكه الغائب، بدالü عامئة، 
حتاول المتظهر يف توقيع حمدد، يتأكد شلكه عرب فرض همينته عىل سطح النص ا�ي 

حلارض، فعرب هذه املفارقة يمتظهر القناع بوصفه تنعكس عليه، حبيث تغطي عىل شلكه ا
  .هوية تنحت ماكنة ختصها

ليشري ٕاىل ليشري ٕاىل ليشري ٕاىل ليشري ٕاىل خشخشخشخشص يربز يف قصيدة مثال وقد ميثل أو ال ميثل ص يربز يف قصيدة مثال وقد ميثل أو ال ميثل ص يربز يف قصيدة مثال وقد ميثل أو ال ميثل ص يربز يف قصيدة مثال وقد ميثل أو ال ميثل """"وهو خشيص؛ ٕاذ يسـتخدم 
الفوتوغرافية، النفسـية، السحرية، : ، كام يمتظهر يف ٔامناط الصورة املعروفة، مهنا)34(""""نفسهنفسهنفسهنفسه

: النوسـتاجليا، الفوبيا، كام تعكسه بدورها يف املتخيل: عٕاذ تعكس متظهر ا�ات يف الواق
  .الزهد، الورع

تنترش ا�ات ٕاثر مطابقة الواقع مع املتخيل، حبيث يعكس ٔاحدهام االٓخر، كام يكفي 
حضور ٔاحدهام للتعبري عن االٓخر، عىل ٔان تراكهبام معا خيرج ا�ات يف مظهرها أالمثل، 

: ص كوهنا حنت �ات بشلك، ٔاو حنت لشلك بذات)ا(أالمر ا�ي يسمح �نتشار رؤ النـ
        ))))الوافرالوافرالوافرالوافر((((
  

ْب  فَيا بَْكُر بْنَ   -1111   )35(ِلقَْوٍم سافَروا ِمْن غَْريِ زادِ     َمحّاٍد تََعج�
  

رسرسرسرسع oنفعاالتع oنفعاالتع oنفعاالتع oنفعاالت""""التعجب حاü نفسـية، تعد  ، اليت تبدي ردة فعل ا�ات جتاه )36(""""أحد أأحد أأحد أأحد أ
  :كن رصدها تبعا حلركة التوصيف االٓتيةموضوع معني، كام تنعكس اËٓرها عىل اجلسد، ٕاذ مي

؛ ٕاذ حييك حاü التعجب، انطالقا )37(""""الوسـيط الرئيالوسـيط الرئيالوسـيط الرئيالوسـيط الرئييسيسيسيس لنقل oنفعال لنقل oنفعال لنقل oنفعال لنقل oنفعال""""، يعد الوجهالوجهالوجهالوجه    - - - - ))))أ أ أ أ 
من عكسه ملالمح حمددة، تعني oنفعال، وتعرف به، لكام انترشت عىل الوجه املنفعل، 

اسـتطاü : بوصفه السطح العامئ، ا�ي يسهم يف كتابة النص؛ حيث يعكسها يف شلك
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للوجه، اتساع العينني، ارتفاع احلاجبني، احنسار اجلبني، انفتاح الفم، ابتسامة خيتلط فهيا 
  .  الفعل بأثره عىل الرتتيب، ٔاي الفرح ��هول

ملا ميلكه اللون ذاته من قدرات تأثريية، وما حيمò من ٕاحياءات معينة ملا ميلكه اللون ذاته من قدرات تأثريية، وما حيمò من ٕاحياءات معينة ملا ميلكه اللون ذاته من قدرات تأثريية، وما حيمò من ٕاحياءات معينة ملا ميلكه اللون ذاته من قدرات تأثريية، وما حيمò من ٕاحياءات معينة """"، نظًرا اللوناللوناللوناللون    - - - - ))))بببب
، كام تنعكس عليه oنفعاالت بدورها؛ ٕاذ )38(""""فهفهفهفهتؤثر عىل انفعاالت إالنسان وعواطتؤثر عىل انفعاالت إالنسان وعواطتؤثر عىل انفعاالت إالنسان وعواطتؤثر عىل انفعاالت إالنسان وعواط

: يقرتح نفسه مبظهر السطح العامئ، ا�ي حييك حاü التعجب، وفق التدرج اللوين االٓيت
اصفرار الوجه، ٔاو ابيضاض مشـبوب حبمرة، ففي لكتا احلالتني يتعني اللون بوصفه حاü بني 

ظهر oسـتفراغ، فعرب تراكب حالتني، حتيك فعل oسـتغالق، ا�ي ينتج ٔاثرا حييك م 
  . الصورة املتكونة من الفعل وأالثر، تنترش حاكية اÄهشة يف شلك صورة

، ينتج ٕايقاعا يوازن بني مكيات احلركة؛ حمااكة اجلسد لفعل التعجب، وكيفياهتا؛ املنظوراملنظوراملنظوراملنظور    - - - - ))))جججج
ْب )/ (تََفع�لْ (حمااكة اجلسد ٔالثر التعجب، ٕاذ تأيت صيغة  وية اليشء مبعىن اسـتالب ه) تََعج�

ص، عىل مسـتوى الواقعي؛ حيث )ا(، كام يوازن بني النـ)39(ٔاو التلبس ببعض مهنا
ص، عىل )ا(يكشف ذهو· حمنة التجربة؛ معاýة مشهد املوت سامعا ٔاو معاينة، والنـ

مسـتوى املتخيل، حيث يكشف ذهو· حمنة التجربة؛ معاýة مشهد املوت خشصيا، ٕاذ 
  .  املعاين والسامعجيمع اÄورين يف آن معا، ٔاي 

ص ا�ي حياول حمااكة فعò الواقعي، عرب افتعا· لصورة متخي� )ا(حييك التعجب ذهول النـ
تمتثل يف اجلسد، ينعكس عربها فعل التعجب، كام يعكسها هو بدوره، عرب حنت اËٓرها 

        ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: عىل النص، بوصفه السطح العامئ ا�ي تنعكس عربه
  

  )40(َمحّادِ  َهْهياَت َهْهياَت  بَْكُر بْنَ     ا املَْوُت يَْطلُُبنأايَْن الَبقاُء َوهذ        - - - - 2222
  

 كثافة والتوترتكشف عالقة اجلسد �ملوت عن تضاد، ييش سطحه عن بنية تتسم �ل 
ف¼  فاجلسد يعين املوت، كام يعين احلياة؛ مفوته يعين حياته، �ٔالحرى ٕاعادة خلقه من جديد

  . ا؛ فهو ميحوها ويثبهتا ٕاذ حيل فهيا ويغادرهايعين املوت نفسه، واحلياة ٔايض
ص، ا�ي حياول حمااكة فعò )ا(تنفتح عالقة اجلسد �ملوت عىل جتربة فناء وحلول النـ
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الواقعي، عرب افتعا· لصورة متخي�، ينعكس عربها فعال احللول والفناء، كام يؤكد تطابق 
ص حمناهتا، من وÊة واقعية )ا(اين النـالصورة، من Êة الفعل وأالثر، معق املامرسة اليت يع

  .وفنية، أيضا
  :  ميكن حفص هذه العالقة وفق املؤرشين اÄالليني االٓتيني

، يبرش املوت �لفناء؛ احماء الوجود، ا�ي ينعكس عىل اجلسد، من وÊة الفناءالفناءالفناءالفناء    - - - - ))))أ أ أ أ 
فنية،  واقعية؛ ٕاذ ينهتـي به حنو التحلل، فالتاليش، مث oحماء، غري ٔانه حييل، من وÊة

ص يف املوت كونه ذاä مطلقة؛ تسلب احلياة معانهيا ٕاذ حيل املوت فهيا، )ا(عىل فناء النـ
  .  مبعىن ختلهيا عن ماكنهتا لصاحل املوت

، يبرش املوت �حللول؛ حلول املوت يف لك يشء، ا�ي ينعكس عىل احللولاحللولاحللولاحللول    - - - - ))))بببب
ويته، غري ٔانه حييل، اجلسد، من وÊة واقعية، حبيث يغدو هويته، كام يتلبس لك يشء هب

ص يف املوت كونه ذاä مطلقة؛ هتب احلياة معانهيا حني )ا(من وÊة فنية، عىل حلول النـ
  . يغادرها املوت، مبعىن ختليه عن ماكنته لصاحل احلياة

فبدونه ال فبدونه ال فبدونه ال فبدونه ال """"، تنفتح تكرارية فعل املوت عىل ٔاثر حييل عىل فكرة اخللق اجلديد؛ ككككشفشفشفشف    - - - - ))))جججج
، مما يعين ٔان بقاء املوت اسـمترارية )41(""""وجود ٕالماكنية العبور ٕاىل وجود ٕالماكنية العبور ٕاىل وجود ٕالماكنية العبور ٕاىل وجود ٕالماكنية العبور ٕاىل منمنمنمنط آخر من الوجودط آخر من الوجودط آخر من الوجودط آخر من الوجود

ص يف احليك، ٕاذ )ا(للحياة، كام يعين، من وÊة فنية، ٔان بقاء موضوع املوت اسـمترارية النـ
ص عن احليك، ٔاي )ا(حييل عىل فكرة متطيط اخلطاب، ف¼ حييل موته عىل توقف النـ

  .  ه من سطح اخلطاباحمائ
احلقيقة ٔان العالقة بني اجلسد واملوت، حتتمك ٕاىل حركة دورانية تفيض ٕاىل مفارقة، تثبت 
ٔان اجلسد يبحث عن مواصفات oنسجام والكامل واملثالية، ويه مواصفات حتيل عىل 

ا يف الفوقا يف الفوقا يف الفوقا يف الفوقيسري وفق زمن دائري يسري وفق زمن دائري يسري وفق زمن دائري يسري وفق زمن دائري خمخمخمخمتتتت""""معىن اخللود؛ وهو مبدٔا  ""     موت،موت،موت،موت،    موت، حياةموت، حياةموت، حياةموت، حياة: : : : وم هنائيوم هنائيوم هنائيوم هنائي""
AAAAف¼ يومه املوت �لعكس؛ ٕاذ تتوقف فعاليته عىل حصد أالرواح، )42(""""حياة يف اخلحياة يف اخلحياة يف اخلحياة يف اخل ،

بغض النظر عن كوهنا منح� ٔاو ýقصة ٔاو معيبة، غري ٔانه يسعى ٕاىل تكريس اÄالالت اليت 
يلهج وراءها اجلسد عرب تلبسه �لصفات نفسها، فهو يعين التحلل؛ ٔالنه هيدف ٕاىل حتقيق 
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ين النقصان؛ ٔالنه يريد بلوغ الكامل واملثالية، كام ٔانه يعد معربا حنو oنسجام، وهو يع
  ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((:  اخللود، ا�ي يعكس املواصفات السابقة، وتنعكس عليه

  )43(فَام انِْتظاُرَك  بَْكُر بِْن َمحّادِ     َالَْمْوُت َهيِْدُم ما نَْبِنيِه ِمْن بََذخٍ         - - - - ''''2222
، يكشف سطحه احلارض عن هدم متكرر تنفتح تكرارية املوت عىل سطح مرتاكب

ص للموت نفسه، ٕاذ يكشف )ا(ٔالشاكل احلياة، ف¼ يكشف سطحه الغائب عن تقمص النـ
ص حملااكة فعالية املوت، من وÊة واقعية، عرب افتعا· لصورة )ا(السطح املرتاكب حماوü النـ

   ))))البسـيطالبسـيطالبسـيطالبسـيط((((: متخي�، تعمق فعالية املوت عرب حتديد اËٓرها
  

ي�ا    .........................  -4 َك لَْم تَُك َ بَْكُر شـَ   )44(َولَْيتَ
  

حييل فعل املوت عىل تكرارية تسـمتر �سـمترار موجبات فعاليهتا، و�لتايل تزناح زاوية النظر 
لك دالü تتجاوز إالحاü لك دالü تتجاوز إالحاü لك دالü تتجاوز إالحاü لك دالü تتجاوز إالحاü """"من الفعل ٕاىل ٔاثره، ٔاي جتاوز فعل املوت ٕاىل ٔاثره، وأالثر يعين 

مما  )45(."."."."ىل شلك آخر من احلضور، ٕاىل إالحاü عىل نص آخرىل شلك آخر من احلضور، ٕاىل إالحاü عىل نص آخرىل شلك آخر من احلضور، ٕاىل إالحاü عىل نص آخرىل شلك آخر من احلضور، ٕاىل إالحاü عىل نص آخرعىل حضور آخر، أو ععىل حضور آخر، أو ععىل حضور آخر، أو ععىل حضور آخر، أو ع
يضعنا يف مواÊة ترامكية الËٓر املوت تنترش عهنا اËٓر االËٓر، غري ٔانه ميكن حرصهام يف 

  :  حزمتني دالليتني، نقرٔاهام وفق املنظور االٓيت
نص ، حييك حضور املوت، مبعىن حلو· يف احلياة، ا�ي ينعكس عىل سطح ال العدمالعدمالعدمالعدم    - - - - ))))أ أ أ أ 

  . ص)ا(�نهتاء حركة التخييل، حيث حتيل عىل نقطة احماء احليك، ومنه بداية غياب النـ
، حييك غياب املوت، مبعىن ختليه عن ماكنته لصاحل احلياة، ا�ي ينعكس عىل الوجودالوجودالوجودالوجود    - - - - ))))بببب

سطح النص �بتداء حركة التخييل، حيث حتيل عىل نقطة ٕاثبات احليك، ومنه بداية 
  . ص)ا(حضور النـ

، تكشف املفارقة عن حاكية املوت بوصفه فعالية تتأرحج بني احملو، ٔاي مفارقة التضادمفارقة التضادمفارقة التضادمفارقة التضاد    - - - - ))))جججج
حضور املوت عىل مسـتوى سطح النص، ا�ي ميحو حركة التخييل عرب تقليص مرشوع 

وإالثبات، ٔاي غياب املوت عىل مسـتوى سطح . ص)ا(انكتابيهتا، وهو مربر غياب النـ
طيط مرشوع انكتابيهتا، وهو مربر حضور النص، ا�ي يثبت حركة التخييل عرب مت 
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  . ص)ا(النـ
ـاليف للوجود، فهو وجود مواز؛ حزي )ت(العدم ال يعين oنهتاء، ٕامنا هو الوجه oخـ

كام   )46(""""أّن العدم متضمن يف الوجودأّن العدم متضمن يف الوجودأّن العدم متضمن يف الوجودأّن العدم متضمن يف الوجود""""متخيل، حيايك ٔاثر الوجود املادي، احلقيقي؛ ذ* 
، )47(""""ليشء يف ا�هن ٔاو يف اخلارجليشء يف ا�هن ٔاو يف اخلارجليشء يف ا�هن ٔاو يف اخلارجليشء يف ا�هن ٔاو يف اخلارجحتقق احتقق احتقق احتقق ا""""ٔان الوجود ليس نقيضا للعدم، ما دام معناه 

üٔالن فكرة يشء ٔالن فكرة يشء ٔالن فكرة يشء ٔالن فكرة يشء """"إالثبات ٔاو احملو؛ : ٔاي توقف رشط حتققه مبدى تلبسه بأحد طريف املعاد
، وهو ما جيعò وÊا آخر ·، )48(""""»»»»املوجوداملوجوداملوجوداملوجود««««يه �لرضورة فكرة اليشء يه �لرضورة فكرة اليشء يه �لرضورة فكرة اليشء يه �لرضورة فكرة اليشء »»»»    غغغغري موجودري موجودري موجودري موجود««««

حلارض ييش عن وجود غري نشط، و�لتايل نصبح يف مواÊة مفارقة، يكشف سطحها ا
عن حاكية جA ا�ات، ف¼ يسـتثري سطحها الغائب ٔاسطحا يرتاكب فهيا احليك بطريقة املربع 

  .السحري، حيث تتعدد دالالت احليك بتعدد زوا النظر
تكشف املفارقة، يف احلقيقة، عن وجه غائب، يفصح عن حاكية أالبدال، نتصور دالالهتا 

  : يف احلركة االٓتية
يك حلول املوت يف جسد الوÄ؛ ٕاذ يربره النص ا�ي يعد مبثابة ، حتقصة البدل أالولقصة البدل أالولقصة البدل أالولقصة البدل أالول    - - - - 

  . حيك يف شلك مرثية
، حتيك حلول املوت يف ٔاي جسد؛ ٕاذ يتجاوز دينامية احليك كونه قصة البدل الثاقصة البدل الثاقصة البدل الثاقصة البدل الثاينينينين    - - - - 

خطا� مغلقا، تسـتقطبه ا�وات بصيغة امجلع، مفرغة يف ذات مفردة، ٕاىل كونه خطا� 
  . املفرد، تتشظى بصيغة امجلع مفتوحا، ينترش عن ذات بصيغة

اجلسد، بوصفه : ، حتيك حلول املوت يف الزمن؛ حبيث تتعني ا�اتقصة البدل الثالثقصة البدل الثالثقصة البدل الثالثقصة البدل الثالث    - - - - 
سطحا عامئا، ينعكس عليه املوت ٕاذ حيل فيه، كام يعكسه ٕاذ يتلبس مظهره بوصفه مؤرشا 

 .  زمانيا، حييل عىل صريورة ماكنية
املدينة، بوصفها : املاكن؛ حبيث تتعني ا�ات ، حتيك حلول املوت يفقصة البدل الرابعقصة البدل الرابعقصة البدل الرابعقصة البدل الرابع    - - - - 

سطحا عامئا، ينعكس علهيا املوت ٕاذ حيل فهيا، كام تعكسه ٕاذ تتلبس مظهره بوصفه مؤرشا 
  )49(. ماكنيا، حييل عىل صريورة زمانية

، حتيك حلول املوت بوصفه حاكية املطلق؛ فهو حيل يف لك يشء، قصة البدل اخلامسقصة البدل اخلامسقصة البدل اخلامسقصة البدل اخلامس    - - - - 
اجلسد، واملدينة، والنص، بوصفها :  يشء؛ حبيث تتعني ا�واتكام تنعكس هويته عىل لك
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ٔاسطحا عامئة، ينعكس علهيا املوت ٕاذ حيل فهيا، كام تعكسه ٕاذ تتلبس مظهره، بوصفه 
  .  مؤرشا مطلقا، حييل عىل صريورة مطلقة

ص، بوصفه هوية للموت، )ا(، حتيك حلول املوت يف جسد النـقصة البدل السادسقصة البدل السادسقصة البدل السادسقصة البدل السادس    - - - - 
عليه؛ حفلو· فيه يعين موته، و�لتايل توقف احليك، ومغادرته · تعين  يعكسها، وتنعكس

  . حياته، ومنه اسـمترار احليك
 لقارئ، بوصفه هوية للموت، يعكسها، حتيك حلول املوت يف جسد اقصة البدل السابعقصة البدل السابعقصة البدل السابعقصة البدل السابع    - - - - 

 وتنعكس عليه؛ حفلو· فيه يعين موته، و�لتايل توقف القراءة عن فعاليهتا، ومغادرته · تعين
 . حياته، ومنه اسـمترار القراءة

تكشف حركة البدائل عن حلول املوت يف النص، ٕاثر تلبسه بذوات متعددة، تأخذ  
معانهيا، من وÊة واقعية، يف شلك فقد للوÄ واملدينة وا�ات واحلياة نفسها، كام يكشف 

سد ص، من وÊة فنية، عن حماوü متلكه �وات متعددة، تتج )ا(حلول املوت يف النـ
  .معانهيا يف شلك مرثية للوÄ واملدينة وا�ات واحلياة

سوف ينفتح احليك نفسه، يف احلقيقة، عىل رؤ مطلقة حتدده؛ ٕاذ حتمك نسقه التعبريي 
بوصفه ُمنتًَجا اكئنا، كام حيددها، بدوره، ٕاذ يتحقق نسقه التعبريي بوصفه ُمنتًَجا ممكنا، وهو 

 -حليك �السـمترارية، طاملا اسـمترت موجباته الفنيةما يفيض ٕاىل خلق تفضية، حتمك عىل ا
  . الاكئن، واملمكن:  امجلالية، ٔاي تأرحج فعاليته بني حزيهيا

تقوم الرؤ عىل منطق استرشايف، يتخذ فيه احلمل دور الوسـيط الفعال، ا�ي يسعى ٕاىل 
هيام �الٓخر، ٕاىل املطابقة بني الرؤ والتشلك؛ حيث يومه بواقعية لكهيام، كام يومه بتلبس لك

        ))))الرجزالرجزالرجزالرجز((((: درجة ذو�ن الفواصل بيهنام، فينعكس ٔاحدهام عرب االٓخر
ُبو اجلََملْ         - - - - 5555 َىل املَْوِت َكام َحيْ

,
ْحُبو ا   )50(قَْد جاَءين ما لَيَْس يل فيِه ِحيَلْ     ا+
أقنعة كثرية ال قوام أقنعة كثرية ال قوام أقنعة كثرية ال قوام أقنعة كثرية ال قوام """"مركزية ا�ات؛ اليت تمتظهر يف شلك ) ال(يكشف احلمل عن 

 مبظهر سالبيتعني ) ال(مركزية احليك، ا�ي ) ال(كشف، بدورها، عن ، كام ت )46(""""لهالهالهالها
يفيض ٕاىل احماء احليك ٔاو اسـمتراره، بقدر الكشف عن مظهر موجب، ينتج صورة ا�ات 

  . املثال، اليت تنترش ٕاثر اسـمترارهام يف الفعالية نفسها، ٔاي الهتديد �حماء احليك، ٔاو ٕاثباته
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  : ور االٓيتميكن متابعة الفعالية وفق التص
، حييك مفارقة القدر، اليت حتيك فعل املوت، ٕاثر توسعة ٔاثره، ا�ي يقوم قناع الشلكقناع الشلكقناع الشلكقناع الشلك    - - - - ))))أ أ أ أ 

) حيبو(، وÙهام ميوت، غري ٔان أالول )حيبو(عىل فكرة املقارنة بني الصغر والكرب، ف�هام 
، ٔاي الثاين حنو ٔافق مغلق) حيبو(حنو ٔافق مفتوح، ٔاي ٕاثبات احلياة عرب حمو املوت، ف¼ 

  . احماء احلياة عرب ٕاثبات املوت
، حييك املفارقة نفسها، غري ٔاهنا تراوح النظرة، من وÊة شلكية، تمتثل شلك القناعشلك القناعشلك القناعشلك القناع    - - - - ))))بببب

) ٔافعل(؛ حيث تفيد صيغة )ٔاحبو(يف املوت كونه ٔاثرا، ٕاذ يتعني بوصفه ُمحَدË يَنُتج بفعل 
، ا�ي )املوت(، ٕاىل ٔاثره ، ا�ي حييل عىل معىن احتضار ا�ات)ٔاحبو(معىن تعدي الفعل 

 Ëحييل عىل فكرة موت ا�ات، ف¼ يمتثل املوت يف الثانية كونه فعال، ٕاذ يتعني بوصفه ُمحِد
معىن املفاع� بني ا�ات احملترضة  )51()فاعَلَ (؛ حيث تفيد صيغة )جاءين(يُنِتج فعال 

  . )قد جاءين(، وا�ات املوت )ٔاحبو ٕاىل املوت(
 )املوت( ، جتاه موضوعها املمتثل يف ٔاثره)ٔاحبو(ة تقدم ا�ات بفعل ، ٕان حاكياحلملاحلملاحلملاحلمل    - - - - ))))جججج    

ٔاو )/ الشاعر(، جتاه ذاته املمتث� يف ٔاثرها )جاء(يف مقابل تقدم املوضوع بفعل املوت 
وامجلل / إالنسان: ، حييل عىل فكرة رؤية ا�ات لنفسها، تؤكده املقاب� بني ا�اتني)امجلل(

ا، تنعكس عليه صورة إالنسان، يسعى ٕاىل تشويش املراتب ٕاذ جتعل من الثاين سطحا عامئ
بني الفعل ؤاثره؛ حبيث تنجح يف توسـيع حاكية املوت، ومنه يف جعل فكرة احلمل واقعا 

  .ينُتُج بنص
ص، واملوضوع بوصفه )ا(حتيك املفارقة شلك العالقة اليت حتمك ا�ات بوصفها ٔاثرا، ٔاي النـ

مه الناشئ ٕاثر مراوحة الصورة، اليت ينتج عهنا مراوحة فعال، ٔاي املوت، ٕاذ تعول عىل الو
من ذات ٕاىل موضوع من ذات ٕاىل موضوع من ذات ٕاىل موضوع من ذات ٕاىل موضوع """"للمواقع، حيدث ٕاثرها تشويش حلدي العالقة؛ حبيث يتحول Ùهام 

فيغدو الرايئ مرئيا، واحلايك  )52(""""ومن موضوع ٕاىل ذات يف حركة دائرية آنية ؤابديةومن موضوع ٕاىل ذات يف حركة دائرية آنية ؤابديةومن موضوع ٕاىل ذات يف حركة دائرية آنية ؤابديةومن موضوع ٕاىل ذات يف حركة دائرية آنية ؤابدية
ص ملشهد موته، كونه )ا(ٔاي رؤية النـحمكيا، وامليت موä، وهو احلزي ا�ي حتكيه املفارقة، 

  . واقعا، وليس حلام
  : ومنه، ميكننا القول
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بأن ا�ات تكتب املوضوع، ا�ي يتعني، عىل مسـتوى سطحه احلارض، كونه نصا ينتج  -
  . بآخر، كام ينعكس، عىل مسـتوى سطحه الغائب، كونه نصا ينتج بذات

اج العالقة بني ا�ات كوهنا فعال هيدف تشويش الهوت ٕاىل خلق دورانية، تعيد ٕاخر  -
ص، مبظهر )ا(ينتج ٔاثرا، واملوضوع كونه أثرا ينتج بفعل، يف شلكها الكتايب اجلديد، وهو النـ

  . oحتاد الفذ بني ا�ات واملوضوع
ص بوصفه جتاوزا لíات يف صيغهتا املفردة؛ مرثية الوÄ ٔاو ا�ات ٔاو املدينة، )ا(يتعني النـ -

  . هتا امجلعية؛ تلبسها لهوية املوت، حبيث حتدده ويتحدد هبإاىل ا�ات يف صيغ
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        الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر
  
 مكيل داغر: ، ترمجةمرا الهويّة، أالدب املسكون �لفلسفة: فرانسوا ماركيه -جان - )1

 زيع مركز دراسات الوحدة العربّيةلطيف زيتوين، املنّظمة العربّية للّرتمجة، تو : مراجعة
 .    24م، ص2005، )سبمترب(، أيلول 1لبنان، ط -بريوت

جورج زينايت، املنّظمة العربيّة : ا�ات عيهنا Iٓخر، ترمجة وتقدمي وتعليق: بول ريكور -)2
) نومفرب(، ترشين الثاين 1لبنان، ط -للّرتمجة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربّية، بريوت

 .    46م، ص2005
حبيب الشاروين، منشأة املعارف :  والعقل، تقدمي وترمجةالعني: موريس مريلو بونيت -)3

 .    23، ص)ت.د(، )ط.د(�ٕالسكندرية، مرص، 
 4)- Jacques Derrida; Marges de la philosophie, ÉD de Minuit, 
Paris, 1972,  p391. 
 5)- Voir; le Petit Larousse (bilingue: Fr/Ang- Ang / Fr), librairie 
Larousse, Paris VIe, 1980, pp112, 339. 

 . 44العني والعقل، ص -)6
  . 76اÄّّر الوقّاد، ص -)7

ْب   -1   ِلقَْوٍم سافَروا ِمْن غَْريِ زاِد     فَيا بَْكُر بِْن َمحّاٍد تََعج�
8)- Platon ; Premier Alcibiade, traduction par Euthyphron 
Chambry, Paris, Garnier- Flammarion, 1967, p132. 

  .81اÄّّر الوقّاد، ص -)9
  َهْهياَت َهْهياَت  بَْكُر بِْن َمحّادِ     ٔايَْن الَبقاُء َوهذا املَْوُت يَْطلُُبنا  -2

  . 82ن، ص.م -)10
  

  فَام انِْتظاُرَك  بَْكُر بِْن َمحّاِد      َالَْمْوُت َهيِْدُم ما نَْبِنيِه ِمْن بََذخٍ   -'2
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طريق العمل، : ل التقرب ٕاىل هللا عز وجل، ويهوهو ثالث دورات، حتيك مراح -)11
 يف التجاوزية الرمزية: عقيقي يُنظر، يوحنا. طريق الرؤ، وطريق الوصال ٔاو املشاهدة

 لبنان -بريوت الرويم، جم� اÄراسات أالدبية، اÄين جالل موالý عند الرقص مفهوم
  . 122م، ص2003، 2، السـنة 8-7العددان 

 اليت ال يدركها الوجود بأبصارها عن أالحدية؛ ويه ا�ات املطلقة، كناية» هو«الـ  -)12
كتاب الياء، مكتبة القاهرة، املطبعة املنريية : يُنظر ابن عريب. كام ال تدركها العقول بأفاكرها

  .   16م، ص1954 -هـ1374، �1ٔالزهر،  مرص، ط
حىت يرتحج وجوده  وهو؛ احتياج املمكن يف وجوده ٕاىل احلق ا�ي ميده �لوجود، -)13

موسوعة التصوف إالساليم، مكتبة لبنان ýرشون، بريوت : ينظر، رفيق العجم. من عدمه
  .   854، ص)خماوف العباد(م، 1999، 1ـ لبنان، ط

  . 88اÄّّر الوقّاد، ص -)14
 

طاُعوا  -4 ْذ ُخِلُقوا ا+
,
َك لَْم تَُك َ بَْكـُر َشـي�ا    فَلَْيَت اخلَلَْق ا   َولَْيـتَ

  
حمدث وشاعر، تعمل مبسقط رٔاسه حىت ضاقت ) هـ200ت (بكر بن حامد التاهريت -)15

معارفها بأفقه، فتنقل بني القريوان، وبغداد، للزتود �ٔالدب واحلديث واملعرفة، فالتقى 
ٔايب احلسن البرصي ؤايب : �لشـيخ حسنون بن سعيد التنوh يف أالوىل، والتقى �لعلامء

دعبل اخلزاعي ؤايب متام وعيل بن : عرايب، كام التقى �لشعراءحامت السجسـتاين وابن االٔ 
اجلهم والريش، حني اتصل �خلليفة املعتصم ومدحه وýل ٔاعطياته السنية، يف الثانية، 
ليعود ٕاىل القريوان، مث يفّر مهنا بصحبة وÄه عبد الرمحن، بسبب سعاية منافسـيه Äى 

ع ٔامراء اÄوü أالغلبية ا�ين حمكوا ٕافريقية يف أالمري ٕابراهمي ابن أمحد بن أالغلب، äس
، وقبل ٔان يصال äهرت مبسافة يسرية، ٔاي عىل )هـ289(ٕاىل) هـ261(الفرتة املمتدة من

مقربة من قلعة ابن محة، الواقعة يف الناحية الشاملية مهنا، تعرض هلام لصوص جفرحوا 
واÄ، ا�ي تويف عقب وصو· ، فتفّجع ٔالجò ال)م907 -هـ295(أالب، وقتلوا oبن عام 
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ٔابو زيد عبد الرمحن ). م909 -هـä)296هرت بفرتة وجزية، وذ* يف شهر شوال من عام 
: معامل إالميان يف معرفة ٔاهل القريوان، ٔامكò وعلق عليه: ابن محمد أالنصار أالسـيدي ا�Äغ

ٔابو النور، محمد محمد أالمحدي : ٔابو الفضل ٔابو القامس بن عيىس بن mý التنوh، حتقيق
مرص،  -ماضور، مكتبة اخلاجني مبرص، املكتبة العتيقة بتونس، مطابع اÄجوى، القاهرة

  . 285 -281/ 2م، 1972، )ط.د(
mý : نظرية الرسد من وÊة النظر ٕاىل التبئري، ترمجة: جريار جينيت وآخرون -)16

اكدميي واجلامعي، ط  .87م، ص1989، 1مصطفى، منشورات احلوار االٔ
17) - Le petit Larousse illustré, librairie Larousse, Paris, 1980, 
(Collage), p219. 
18) - Platon; premier Alcibiade, traduction par Euthyphron 
Chambry, Paris, Garnier- Flammarion, 1967, p132. 

هادي عباس، دار عبد ال : احلياة، ترمجة -أالدن - الرموز يف الفن :فيليب سريجن -)19
 . 478م، ص1992، 1دمشق، سور، ط

 . 76، صاÄّّر الوقّاد -)20
عيل جنيب : املاء وأالحالم، دراسة عن اخليال واملادة، ترمجة: غاسـتون �شالر -)21

 م2007، )ديسمرب(، اكنون أالول 1لبنان، ط -ٕابراهمي، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت
   . 56 -55ص ص

 .  82، صالوقّاداÄّّر  -)22
، غري ٔان التنازع )م909 -هـ296(حدث ذ* بقيادة ٔايب عبد هللا الشـيعي، سـنة  -)23

، مث تفيض )هـ305(املسـمتر بني الشـيعة والزýتيني، انهتـى ٕ�حراق ٔاسواقها يف شوال سـنة 
نة فتنة ابن غانية، ا�ي تكرر دخو· لتاهرت، ٕاىل تفرق ٔاهلها يف البالد، مث زوالها هنائيا سـ 

دامت العريقة، يف أالوىل، ڤكام ٔان äهرت تنطوي عىل مفارقة؛ فهـي حتيل عىل ä). هـ620(
واكنت تدعى äهرت عبد اخلالق، وتدعى ٔايًضا حصن ِابن خباتة، اليت ُخّربت بعد 

وحتيل، يف الثانية، عىل äهرت احلديثة اليت . الرسـمتيني ؤانشئ ماكهنا مدينة تيارت احلالية
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يُنظر، . ، عىل بعد مخسة ٔاميال مهنا)م761/ هـ144(رمحن بن رسـمت سـنة ٔاّسسها عبد ال
محمد املييل، : äرخي اجلزائر يف القدمي واحلديث، تقدمي وتصحيح: مبارك بن محمد املييل

 .90 -86/ 2، )ت.د(، )ط.د(املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
24) - Jacques Dérrida ; Jacques Dérrida; Dissémination, 
Translated, with an introduction and additional notes, by: Barbara 
Johnson, the Athlone press, London, 1981, p93. 

 .90، صاÄّّر الوقّاد -)25
 .  81ن، ص.م -)26
 .82ن، ص.م. تكرار امللصقة يف النص نفسه) '2(تعين  -)27
، 1لبنان، ط -ر االٓداب، بريوتصالح فضل، ٔاساليب الشعرية املعارصة، دا -)28

 .181م، ص1994
 . 88، صاÄّّر الوقّاد -)29
 .13مرا الهويّة، ص -)30
معر حيل، : امليثاق والتارخي أالديب، ترمجة وتقدمي. السرية ا�اتية: فيليب لوجون -)31

 .16م، ص1994، 1املغرب، ط -لبنان، اÄار البيضاء - املركز الثقايف العريب، بريوت
، 2لبنان، ط -معجم املصطلحات الصوفية، دار املسرية، بريوت: عبد املنعم احلفين -)32

 .32م، ص1987 -هـ1407
معجم املصطلحات أالدبية، املؤسسة العربية للنارشين املتحدين طبع : ٕابراهمي فتحي -)33

 .  279تونس، ص -التعاضدية العاملية للطباعة والنرش، صفاقس
 .  280، صاÄّّر الوقّاد -)34
 .76ن، ص.م -)35
 ار، اÄار العربية للعلوم ýرشونرفيف غد: قوة لغة اجلسد، ترمجة: تونيا رميان -)36

 .53م، ص2009 -هـ1430، 1لبنان، ط -بريوت
 .51اÄّّر الوقّاد، ص -)37
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تواجش : و يقصد به. الزماكن: واحد ِجد� بسـيط، هويف معىن "؛ ٕاذ تصوره »الكرونوتوب«

ط » مايه الرواية؟«: ٕاذ ُخيِربý عىل سبيل املثال ٔاّن السؤال. الزمان ـ املاكن سوف يُوّرِ
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انبعاث نوع من الزمان ـ املاكن املُسمل� به : مبعىن. �نبعاث الكرونوتوب يف معناه احلقيقي
ًما من ِقبَل الرواية   ." ُمقد�

- Gilles Deluze: Cinema 1: the Movement- Image, London, 1992, 
p8. 
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