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يقرٔا هذا املقال شعر الّشعراء 

) شعراء وأاكدمييني ( النّقاد اجلزائريني 
من Yة املضمر الثقايف، ٔاو أالنساق 
الثّقافيّة املضمرة داخل بنيّة النّصوص، 
ل خاصة ؤاّن الّشاعر ذاٌت ثقافيّة تقو 

ويؤّول عيوب حضور نسق املرٔاة . رؤيهتا
  .الاكمm يف هذه النّصوص

استند املقال ٕاىل مجموعة من قد و 
املفاهمي الّيت اقرتyا عبد هللا الغذايم يف 

 ".النّقد الثّقايف " كتابه 
 
 
  
 
 
 
 

Résumé : 
 Cet article se veut une lecture de 

l’implicite culturel, sous-jacent 

structures textuelles, dans les travaux 

de critique jouissant d’un double 

statut : en plus de leur  intérêt pour la 

critique, qu’ils pratiquent dans un 

cadre académique ou non, ils sont en 

même temps des poètes reconnus. 

Etant donné que le poète est un 

sujet culturel, il exprime une vision 

qui est la sienne ; et interprète les 

lacunes de la présence de la femme 

parfaite dans ces textes. 

L’article s’appuie sur un 

ensemble de concepts qui ont été 

proposés par Abdallah El Ghedhami 

dans son ouvrage intitulé : « la 

critique culturelle ».  

.  
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    ::::ٕاضاءةٕاضاءةٕاضاءةٕاضاءة

ذا� ثقافيّة، تنقل رؤيهتا للوجود ولٔالشـياء، وفق تصّورات  –وهو يقول  –ميثّل الّشاعر   
تشّلكها املنظومة اّ�هنيّة النّاجتة عن رؤية خاّصة للفّن وا�متع وا8ّين، وعندما ينظر هذا الّشاعر، فهو 

ال ننظر بل الثّقافة يه الّيت تنظر من   خاللنا، الثّقافة « ا، يتحّرك من خالل ثقافته يف ٔادق مرجعياهت
لكّنا نفكّر من خالل مواقعنا، ...الّيت نفكّر من خاللها، فنحن ال نرى الواقع بل نؤول العامل يف ّلك نظرة

والّسؤال  فنحن اكئنات ثقافيّة ¢8ّرجة أالوىل 1». .اجلسديّة و�ج عيّة و�قتصاديّة والثّقافيّة وغريها
هل هذه الاكئنات تقول ّلك يشء ثقافيّا ؟ وهل عندما تقول ثقافهتا، ال تكون قد ٔامضرت : املطروح

يف « رؤية ٔاخرى ؟ وهنا يدخل مفهوم املضمر الثّقايف  اّ�ي طرحه عبد هللا الغذايم، فهو يرى ٔاّن 
واالٓخر هو الثّقافة (...) املعهود ّلك ما نقرٔا وما ننتج وما نسـهت° هناك مؤلفْني اثنني، ٔاحدهام املؤلف 

ذاهتا، ٔاو ما ٔارى تسميته هنا ¢ملؤلف املضمر، وهو ليس صيغة ٔاخرى للمؤلف الّضمين وٕانّام هو نوع 
، وّلك ما ينتجه هذا املؤلف املْضمر هو ما يسميه ¢ملْضمر الثّقايف، وهذا ما 2»من املؤلف النّسقي 

صّورات اخلاّصة للمبدع وحدها، وٕانّام يضمر بعض املقوالت يؤّكد ٔاّن النّص إالبداعي ال ينقل املتّ 
وأالسس، الّيت يقولها النّظام الثّقايف و�ج عي وتتبناها املؤّسسة �ج عيّة، وال ميكن ٔان نفلت 
مهنا، ٕاّال ٔاّن هذا املضمر ميثّل الوجه املشّوه، ٔاو عيوب هذه املؤّسسة، ٔالّن مقوالهتا قد متثّل 

وجه امليضء لهذه الثّقافة، �ا نتفق عىل ٔاّن املضمرات الثّقافيّة يف ٔاغلهبا متثّل عيوب اخلصوصيّة وال
النّسق، ٕاّال ٔانّنا يف هذه ا8ّراسة سـنقول ¢ملْضمر الثّقايف اّ�ي يكّرس ويسـتعيد املؤّسسة، واّ�ي يقول 

        .عيوهبا
اكدمييون اّ�ين ٔاجنزوا مذّكرات ٔاّما عن الّشعراء النّقاد اجلزائريني املعارصين، فهم الّشعراء االٔ 

  .ؤاطروحات، وهلم كتب نقديّة
والفرضيّة الّيت ننطلق مهنا يه ٔاّن هؤالء الّشعراء ميلكون رؤية خاّصة للوجود، ومتثّلهم للمرٔاة 

  .اجلزائريّة يكون بكيفيّة خاّصة، فأالدوات وبنيّة التّشكيل يف نصوصهم خمتلفة
صورة املرٔاة اجلزائريّة ؟ وما  –من خالل نصوصهم  –ؤالء الّشعراء كيف متثّل ه: وأالسـئm البؤريّة يه

يه املضمرات الثّقافيّة الواردة يف بنيّة هذا المتثّل ؟ ويف اجابتنا عن هذه أالسـئm، سنستند وستمثر 
مي اقرتyا مجموعة من مفاهمي النّقد الثّقايف كنسق الفحل والتّوريّة الثّقافيّة وامجلل الثّقافيّة، الّيت يه مفاه

 .عبد هللا الغذايم
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    ::::عيوب نسق املرٔاة الاكمm يف نصوص الّشعراء النّقادعيوب نسق املرٔاة الاكمm يف نصوص الّشعراء النّقادعيوب نسق املرٔاة الاكمm يف نصوص الّشعراء النّقادعيوب نسق املرٔاة الاكمm يف نصوص الّشعراء النّقاد ----1111
ال ٔاحد ينكر ٔانّنا رصفنا قروÏ من التÎّذ و�سـمتتاع بشعر الغزل العريب، و¢ٔالخّص الغزل 

طره العذري، ؤانّه شعر ينقل عظمة إالحساس ¢حلّب بني اكئنْني، ُخِلقا ليتجاذ¢، منذ ٔاّول ٕاحساس ف
 .هللا يف آدم وحواء

ومل يقترص هذا النّوع من الّشعر عىل عرص دون آخر، وٕانّام ظّل يتطّور ويتغّري، وال ميكننا 
ٔان نتحدث عن فّن الغزل يف زماننا، ٔالنّه مل يعد غرضا شعرØّ، وحنا منحًى آخر، ميكننا ٔان نسميه شعر 

ر، لنقرٔا فيه الّصور الثّقافيّة املْضمرة، الّيت ختتفي متثّل املرٔاة، وميكننا الوقوف عند هذا النّوع من الّشع
عندما نقرٔا النّصوص الّشعريّة يف الّشعر اجلزائري   املعارص، و¢لتّحديد . خلف صور �جعاب والتÎّّذ

عند الّشعراء النّقاد، نعرث عىل النّصوص الّيت تقول متثّل صورة املرٔاة يف نسق املرٔاة الاكمm، كام يف 
نون وسـيm للّشاعر وأالاكدميي فيصل أالمحر، وديوان مجيm ؤاوراس للّشاعر وأالاكدميي ديوان جم 

عقاب بلخري، وقصيدة حديث اجلرجرية من ديوان ٔانني للّشاعر واالٔاكدميي فريد áبيت، وقصيدة 
انفالت املؤنث من أالعامل الّشعريّة للّشاعر واالٔاكدميي أالخرض بركة، وقصيدة انبعاث من ديوان 
فزيØء للّشاعر واالٔاكدميي عبد القادر راحبي، وقصيدة ٕاىل الّشهيدة الال فاطمة، بال وطن هل نعيش ؟ 

æمن ديوان البحر يقرٔا حالته للّشاعر واالٔاكدميي عيل مال. 
تتّفق هذه النّصوص لكّها عىل الّصورة، الّيت تقّدéا عن املرٔاة الاكمm، وفق اèيال الثّقايف 

رٔاة املعبودة جباملها، ووسـيm ٔاّخاذة للمتعة، ويه مصدر احلياة، وهذا ما تذهب ٕاليه امجلعي، فهـي امل
اكنت ٔاشـبه ¢ملعبودة، ٔاو ٔاداة الّرغبة والهوامات " وندي ملفورد " فأالنىث بتصّور « بعض الباحثات 

 االٓن اكنت يه املوضوع املسـمتّر يف روح الّشعريّة الغزليّة منذ البدء، وحىت" ظبية مخيس " وحسب 
فرمغ اختالف مسّميات احلبيبة ٕاّال ٔاّن الّصورة  3»..يف نصوص الّشاعر العريب اّ�ي نطق ¢مسها كثريا

هذا اèزون « النّمطيّة ترّخست، õٔهنا املشرتك التّصوري، اّ�ي ميكننا ٔان نسميه ¢لّالوعي الثّقايف 
 –ا8ّمع �ج عي، وحّراس الثّقافة بقّوة  –إاليديولو÷ املرّكب يف عقل إالنسان، واّ�ي يسـيطر 

 .4»عىل معلية �نتاج الفكري ù، ويقود سلوكه يف جماالت احلياة اèتلفة 
املرٔاة امجلال الاكمل، واملرٔاة الÎّة واملتعة : ؤانتج هذا الّالوعي الثّقايف الّصور النّمطيّة عن املرٔاة

ورة املرٔاة الÎّة واملتعة الاكمm الّيت ترّخست يف شعر ومن ص. الاكمm، واملرٔاة احلياة الّيت ال غىن عهنا
الّشاعر اّ�ي يمتثّل املرٔاة منذ العرص اجلاهيل، وبقيت ٕاىل يومنا هذا تتشّلك صورة املرٔاة املتاع، ويف 
. شعر الّشعراء اّ�ين يتغّزلون ونعتقد ٔاّن املرٔاة فيه يه املركز ونتÎّذ بصور تنقل عدم �سـتغناء عهنا

  :áبيت فريد يف قصيدته هديةكقول 
        ٔاهديِْت ٔاهديِْت ٔاهديِْت ٔاهديِْت يليليليل ا8ّنيا بُقبmِ عاشق       وب ا8ّنيا بُقبmِ عاشق       وب ا8ّنيا بُقبmِ عاشق       وب ا8ّنيا بُقبmِ عاشق       وبََََعثْتين يف حْضهنا عْصفوراعثْتين يف حْضهنا عْصفوراعثْتين يف حْضهنا عْصفوراعثْتين يف حْضهنا عْصفورا
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        حوحوحوحويليليليل تفْتحت الّشوارُع للغنا       وت تفْتحت الّشوارُع للغنا       وت تفْتحت الّشوارُع للغنا       وت تفْتحت الّشوارُع للغنا       وتربربربربمعت للعاشقني زُهـورامعت للعاشقني زُهـورامعت للعاشقني زُهـورامعت للعاشقني زُهـورا
ىتىتىتىت الّصباح زÏبقا وُعطورا الّصباح زÏبقا وُعطورا الّصباح زÏبقا وُعطورا الّصباح زÏبقا وُعطورا �� النّوافذ ¢لهوى        وأ النّوافذ ¢لهوى        وأ النّوافذ ¢لهوى        وأ النّوافذ ¢لهوى        وأ   5وترنّمت لكوترنّمت لكوترنّمت لكوترنّمت لك��

  :ٕاىل ٔان يقول، ويلمتس مهنا اللّقاء اجلسدي
        ُمّدي يُمّدي يُمّدي يُمّدي يََََديديديديَكَكَكَك وعانقيين Øفع وعانقيين Øفع وعانقيين Øفع وعانقيين Øفعــــا            وتفتّقي فوق الّشفاه عصرياا            وتفتّقي فوق الّشفاه عصرياا            وتفتّقي فوق الّشفاه عصرياا            وتفتّقي فوق الّشفاه عصريا

  .6ٕاّين عشقتٕاّين عشقتٕاّين عشقتٕاّين عشقتكككك قبل ٔان يبين الهوى            يف جاحنّي معابدا وقصورا قبل ٔان يبين الهوى            يف جاحنّي معابدا وقصورا قبل ٔان يبين الهوى            يف جاحنّي معابدا وقصورا قبل ٔان يبين الهوى            يف جاحنّي معابدا وقصورا
تظهر يف ظاهر خطاب هذه أالبيات صورة املرٔاة الاكمm، الّيت ُهتدي احلياة وتبعث الّروح 

ا النّسق املضمر، بعد ٔان نتابع مناذج ٔاخرى ترّخس الّصورة  نفسها، بسعادة للّرجل، ٕاّال ٔانّنا سـنقرٔا الحق
  :كام يف قصيدة النّساء، لفيصل أالمحر، يقول فهيا

(...)(...)(...)(...)        
        النّساء مغامرٌة لٔالÏملالنّساء مغامرٌة لٔالÏملالنّساء مغامرٌة لٔالÏملالنّساء مغامرٌة لٔالÏمل

        يف عامل قاتل، يف ضباب كثيفيف عامل قاتل، يف ضباب كثيفيف عامل قاتل، يف ضباب كثيفيف عامل قاتل، يف ضباب كثيف
(...)(...)(...)(...)        

        النّساء أالغاين القصيدةالنّساء أالغاين القصيدةالنّساء أالغاين القصيدةالنّساء أالغاين القصيدة
        

باب بابتنُرثُ يف اخللِق نور الشـّ بابتنُرثُ يف اخللِق نور الشـّ بابتنُرثُ يف اخللِق نور الشـّ         تنُرثُ يف اخللِق نور الشـّ
        وتُرقص،وتُرقص،وتُرقص،وتُرقص،

        راِت العظام، شـبا¢راِت العظام، شـبا¢راِت العظام، شـبا¢راِت العظام، شـبا¢يف ريف ريف ريف رمحمحمحمح اللّحم يف  اللّحم يف  اللّحم يف  اللّحم يف جحجحجحجح
(...)(...)(...)(...)        
        النّساءالنّساءالنّساءالنّساء

        انطالق الوحوانطالق الوحوانطالق الوحوانطالق الوحوشششش جتاه املÎّات جتاه املÎّات جتاه املÎّات جتاه املÎّات
        وأالخُذ يف العْدو يف ساعة �نتشاوأالخُذ يف العْدو يف ساعة �نتشاوأالخُذ يف العْدو يف ساعة �نتشاوأالخُذ يف العْدو يف ساعة �نتشا

(...)(...)(...)(...)        
ٍٍ حريرية حريرية حريرية حريرية         7777........النّساء الÎّائذ عالنّساء الÎّائذ عالنّساء الÎّائذ عالنّساء الÎّائذ عربربربرب شفاه شفاه شفاه شفاٍهٍ

  :ويقول أالخرض بركة يف قصيدته انفالت املؤنّث
        هّن ٔاقرُب من بِرشة اجلهّن ٔاقرُب من بِرشة اجلهّن ٔاقرُب من بِرشة اجلهّن ٔاقرُب من بِرشة اجل����، ال ميسكهّن ال، ال ميسكهّن ال، ال ميسكهّن ال، ال ميسكهّن ال����مُ مُ مُ مُ 

نئنئنئنئ يف ماِء ٔاحداقهّن  يف ماِء ٔاحداقهّن  يف ماِء ٔاحداقهّن  يف ماِء ٔاحداقهّن          الّساموات،الّساموات،الّساموات،الّساموات،خيخيخيخيبّبّبّبّ
        يشعلْن يف الثّلج Ïرا، ويسكّن يف ال ثبات الغامم،يشعلْن يف الثّلج Ïرا، ويسكّن يف ال ثبات الغامم،يشعلْن يف الثّلج Ïرا، ويسكّن يف ال ثبات الغامم،يشعلْن يف الثّلج Ïرا، ويسكّن يف ال ثبات الغامم،

(...)(...)(...)(...)        

مغامرة " النّساء 
 "أالÏمل 

باب  النّساء مبعث الشـّ

 النّساء مصدر الÎّائذ

 النّساء حياة
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        ............نساءٌ نساءٌ نساءٌ نساءٌ 
    

ّيؤثّنثنثنثنث لÎّكر العابث ¢لنّار يف زيت ٔاحالéّن املاكن، لÎّكر العابث ¢لنّار يف زيت ٔاحالéّن املاكن، لÎّكر العابث ¢لنّار يف زيت ٔاحالéّن املاكن، لÎّكر العابث ¢لنّار يف زيت ٔاحالéّن املاكن، ّيؤث ّيؤث         يؤث
        وزاوية �تاكء عىل ركبة اللّيلوزاوية �تاكء عىل ركبة اللّيلوزاوية �تاكء عىل ركبة اللّيلوزاوية �تاكء عىل ركبة اللّيل

ََ والنّون والنّون والنّون والنّونََََ     ََ والنّعل والنّعل والنّعل والنّعَلَ ََ والُغْسل والُغْسل والُغْسل والُغْسَلَ ََ الضحل الضحل الضحل الضحَلَ         ........واجلسدواجلسدواجلسدواجلسَدَ
كّرُ كّرُ كّرُ كّرُ  ََ هّن املَذَ هّن املذُ هّن املذُ         8888جمهتدًا يف اقتناص الوطرجمهتدًا يف اقتناص الوطرجمهتدًا يف اقتناص الوطرجمهتدًا يف اقتناص الوطر............يعيعيعيعربربربُربهّن املذُ
  
، كام ورد بصيغة )ٔانِت ( موYّا ٕاىل اèاطب املؤنّث  –يف هذه النّصوص  –د اخلطاب ور

، ولكتا الصيغتان تؤدØن املعىن الّظاهري والنّسق املضمر، ففي املعىن )هّن ( امجلع املؤنّث الغائب 
« و » يل ا8ّنيا ٔاهديِْت « الظاهري تظهر املرٔاة الاكمm القادرة عىل حتويل عامل الّرجل ٕاىل حياة حيّة 

باب « و » عصفورا ...وبعثْتين ، ولكّها قرائن نصيّة »النّساء الÎّائذ « و »     وتنرث يف اخللق نور الشـّ
يطمنئ ٕالهيا املتلقي، عىل ٔانّه يقرٔا قّصة عشق مجيل ٕاّال ٔاّن القراءة الثّقافيّة جتعلنا نقف ٔامام نسق ثقايف 

ظاهر شلكيّة فاخزتلها يف جسد ٔاو يف صفات حسـيّة رصف ٕاىل م –مكعىن  –ٔاحال املرٔاة « متوارث 
ليسـمتتع هبا الّرجل، فٕاّن النّسق الّشعري مل يفلح يف تغيري هذه النّظرة، ¢عتبار املرٔاة قمية انسانية لها 

فلّما نفتّت صور املرٔاة الاكمm، مكتعة اكمm للّرجل نكتشف ٔاّهنا متعة من Yة  9»..معناها إالجيايب
تُبّضع القمية، وجتعل املرٔاة مادة اسـهتالكيّة " النّساء الÎّائذ " متعة بدون روح، فعبارة  واحدة، ويه

  .فقط
وورد النّسق نفسه يف قصيدة انبعاث لعبد القادر راحبي، الّيت يقرٔا فهيا املتلقي صورة املرٔاة 

  :القادرة عىل تغيري ّلك يشء يف حياة الّرجل، وهذا ظاهر النّص، õٔن يقول
        للغريب الّشهيّةللغريب الّشهيّةللغريب الّشهيّةللغريب الّشهيّةافتحي افتحي افتحي افتحي 

�� الّشهيّة تفت الّشهيّة تفت الّشهيّة تفت الّشهيّة تفتحححح قلب الغريب قلب الغريب قلب الغريب قلب الغريب         علعلعلعل��
ùهش ٔاوطانه ¢حلنني ٕاىل ٔاوصاùهش ٔاوطانه ¢حلنني ٕاىل ٔاوصاùهش ٔاوطانه ¢حلنني ٕاىل ٔاوصاù10فتفتفتفتججججهش ٔاوطانه ¢حلنني ٕاىل ٔاوصا.  

« : وّلك ٔافعال أالمر الواردة، تسعى ٕاىل ٕاشـباع عامل الّرجل من اكفة النّواõٔ ،æن يقول
 كوين ù جشرا.../انزعي عنه ٔاشاكù القامتة/ احريس ظ! من مسافات ٔاوطانه.../افتحي للغريب الّشهيّة

ٔايقظي فيه / ٔاطردي من غيا¢ته ُظلمة احلبّ .../ ما تناثر من ريشه/ حاويل ٔان تعيدي ù.../وحصريا
وازرعي ...كوين وصيّته/ ٔان متسحي دمعه/ حاويل ٔان تراضيه/ ظلعهوعّدي ù ...طمئنيه/ فطرته النّامئة

ٔافعال توæ ¢لقدرة  ، ويه لكّها»...دثّريه/ دثّري ّرسه.../واسِقه/ ّرس ٔاحزانه يف جراحات ٔاوطانه
اخلرافيّة للمرٔاة الاكمm، ٕاّال ٔاّهنا تتحّول ٕاىل عْبد ُخِلق من ٔاجل سـيّدة، ٔالنّه ال مي° ماكنة لوجوده احلّق 

النّساء مصدر احلياة 
 للمذكّر
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ٕاّال من خالل اسـتعباده، وهذا هو النّسق املُْضمر يف هذه القصيدة، وٕاّال كيف تتحّول هذه املرٔاة 
ùٕاىل حصري يف قو mجشر « : الاكم ù ا وحصريا كوين «ùٔاو ٕاىل ُمواسـيه يف قو : » ù طْمئنيه وعُّدي

من خالل ّلك أالفعال الواردة، والوسـيm يه " املرٔاة الوسـيm"، وميكننا ٔان نقرٔا النّسق املضمر » ظلعه
  ".املذكّر " مصدر �سـمتتاع، وجتعل احلياة ٔاكرث توّهجا يف حياة 

يتغّزل، ويف غزù تتحّول املرٔاة ٕاىل �بعة وهذا ما حييلنا عىل صورة الّرجل الفحل اّ�ي 
موجودة لتخدمه يف ّلك صور العبوديّة، وهو نسق توارثته القصائد منذ القصيدة القدمية  وكّرسـته 

الّصورة « ، وهذا ما يكّرس )اخرتاع الفحل ( النّصوص املعارصة، ؤاسامه عبد هللا الغذايم بنسق 
، ويه ٔانساق ثقافيّة متجّذرة وظلت متّر من )صناعة الّطاغيّة ( النّسقيّة للفحل الثّقايف، وعن صورة 

  .11»دون نقد حىت شّلكت ٔاساسا ثقافيّا وذهنيّا، ظّل يعاود الّظهور، ويزيّف املشاريع �بداعيّة 
ويه فاعm  تقول " ذات املرٔاة " عندما نقرٔا قصيدة حديث اجلرجرية لثابيت فريد، تظهر لنا 

  :الّيت تقول" أالÏ أالنثويّة " ضور وتقّرر وتعلن، من خالل ح
كككك: : : : قالتقالتقالتقالت         فهنر الّشوق عنواينفهنر الّشوق عنواينفهنر الّشوق عنواينفهنر الّشوق عنواين........ال تعبث بشطال تعبث بشطال تعبث بشطال تعبث بشطاااآين     وٕان نسيتٓين     وٕان نسيتٓين     وٕان نسيتٓين     وٕان نسيت............ٔاحبّٔاحبّٔاحبّٔاحبّ

        ععععىسىسىسىس ينقاد براكين ينقاد براكين ينقاد براكين ينقاد براكين........شاشاشاشاخخخخ منطقه     ؤاقربه طفال منطقه     ؤاقربه طفال منطقه     ؤاقربه طفال منطقه     ؤاقربه طفال............ال تقرب احلّب فّظاال تقرب احلّب فّظاال تقرب احلّب فّظاال تقرب احلّب فّظا
        12121212فٕاّن العشق قرآنـيفٕاّن العشق قرآنـيفٕاّن العشق قرآنـيفٕاّن العشق قرآنـي........ٔاÏ الّصغرية ال يشء يغرينــي      ٕاذا عشقُت ٔاÏ الّصغرية ال يشء يغرينــي      ٕاذا عشقُت ٔاÏ الّصغرية ال يشء يغرينــي      ٕاذا عشقُت ٔاÏ الّصغرية ال يشء يغرينــي      ٕاذا عشقُت 

، مع ٔاّن "ٔاحبّك " يف هذا املقطع اكمm، تقّرر وتعلن احلّب " أالÏ أالنثويّة " تتشّلك   
ٕاذا « تهنـى وتأمر وتعلن كينونهتا " ٔاÏ " املوروث الّشعري يف ٔاغلبه غّيب هذا �عالن، و 

أالÏ " ، ٕاّال ٔاّن هذا النّسق الّظاهر يضمر نسقا آخر يقّوضه، وهو »فٕاّن العشق قرآين ..عشقُت 
  :، õٔن يقول الّشاعر عىل لساهنا)الفحل ( ركزيّة املذكّر ا8ّونيّة، وم" أالنثويّة 

ََ بعد غدي نبيض وٕامياين بعد غدي نبيض وٕامياين بعد غدي نبيض وٕامياين بعد غدي نبيض وٕامياين............ٔاÏ الّصغريةٔاÏ الّصغريةٔاÏ الّصغريةٔاÏ الّصغرية ََ سـيّده      ؤانت سـيّده      ؤانت سـيّده      ؤانت سـيّده      ؤانَتَ         ....ٔامٔامٔامٔاميسيسيسيس ٔانت ٔانت ٔانت ٔانَتَ
  :ٕاىل ٔان يقول
ِللِِلِليكيكيكيك........عْبداعْبداعْبداعْبدا........وال تكن برشاوال تكن برشاوال تكن برشاوال تكن برشا ََ   .يف احلّب سلطاينيف احلّب سلطاينيف احلّب سلطاينيف احلّب سلطاين. . . . ففففاااأعتقه     فٔعتقه     فٔعتقه     فٔعتقه     فاااأنت Ø مٔنت Ø مٔنت Ø مٔنت Ø َمَ

، وهذا )ٔانَت Ø ملِيك ( ، )سـيّده ٔاميس ٔانَت ( حتتفظ هذه أالبيات عىل قرائن توæ بسـيادة الفحل 
، وهذا النّسق يتكّرر يف قصيدة الّزنبقة والعاصفة 13ما ٔاسامه الغذايم ¢مجليل الّشعري، القبيح الثّقايف 

  :عندما يقول فريد áبيت
        ٔانِت سلطانيتٔانِت سلطانيتٔانِت سلطانيتٔانِت سلطانيت

        والّشفاُه هنا ِقبm جارفةوالّشفاُه هنا ِقبm جارفةوالّشفاُه هنا ِقبm جارفةوالّشفاُه هنا ِقبm جارفة
    --     وقصيت عىل اللّيل ٔاّين وقصيت عىل اللّيل ٔاّين وقصيت عىل اللّيل ٔاّين وقصيت عىل اللّيل ٔاّين حمحمحمحمبببب--

    .14 ؤاّين ٔاÏ مركز العاصفةؤاّين ٔاÏ مركز العاصفةؤاّين ٔاÏ مركز العاصفةؤاّين ٔاÏ مركز العاصفة

 أالنىث سلطـانـة

تقويض السلطة 
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ٔاّن املرٔاة يه الّسلطانة، ٕاّال ٔاّن املضمر  –من خالل هذا املقطع  –يظهر يف ظاهر القول  

، كام يصفها ¢لّزنبقة يف جاملها، )ٔانِت سلطانيت ( الثّقايف يتشّلك من خالل امتالكه لهذه السلطانة 
ٔاÏ ( ، õٔن يقول )هو ( لعامل ويزنلها من عرش انسانيّهتا ٕاىل عامل النبا�ت امجليm، ٕاّال ٔاّن املركز يف هذا ا

، فبٕاماكنه اقتالعها مىت شاء، ٔالّن هذه الزنبقة امجليm تقّرر العاصفة مصريها، وهنا رد )مركز العاصفة 
ميكن لللكامت ٔان تعمل õٔيقوÏت محمmّ ¢8ّالالت الثّقافيّة عند ٕاشاراهتا ٕاىل املفاهمي وأالشـياء « 

  .15»وأالشخاص 
عندما نتتبّع ديوان فيصل أالمحر جمنون وسـيm، ؤاّول عالمة نقرٔاها يه  وتتّضح املسا0ٔ ٔاكرث 

ٔاÏ جمنون وسـيm ( ، فهو مجm امسية تقديرها )املنت ( العنوان اّ�ي هو عتبة ٕاىل العامل النّيص ا8ّاخيل 
فهـي مضاف ٕاليه ) وسـيm ( احملذوفة مبتدٔا، وجمنون خرب مضاف، ٔاّما ) ٔاÏ ( ، عىل ٔاساس ٔان )

، تبقى لكمة جمنون   مبتدٔا، وهو مضاف، و )جمنون وسـيm شاعر يقول ( ، ويف التّقدير االٓخر فقط
 ) mشاعر يقول (مضاف ٕاليه و ) وسـي ( امسية خرب املبتدٔا mمج )جمنون.(  

، بذ4 تكون لكمة )يقول جمنون وسـيm : ( وٕاذا ما قّدرÏ امجلm عىل ٔاّهنا فعليّة، نقول
الّيت نعتقد ٔاّهنا ) وسـيm ( فتكون املضاف ٕاليه، ويف ّلك احلاالت ) وسـيm ( ا يه فاعل، ٔامّ ) جمنون(

، هذا يف اجلانب )مضاف ٕاليه ( املركز يف ا8ّال0 ويومهنا الّشاعر بذ4، تتحّول ٕاىل جمرد لكمة 
حىت يف ) كز املر ( واملذّكر ) املؤنث التّابع دامئا ؤابدا ( النّحوي، اّ�ي هو Ïفذة عىل املضمر الثّقايف 

  .ٔاوج املشاعر
وثقافتنا تكون كام نكون، ولكننا ٕاذ نصنع « وهنا ميكننا العودة ٕاىل ثقافتنا الّيت صنعناها، 

ثقافتنا، ٔاو ننتجها ونرامكها، ُحنِدث فهيا، وُحتِدُث فينا تغيريات �رة، وقفزات �رة ٔاخرى وخيضع ذ4 
عيّة، وهكذا، فٕاّن قطاعا من ذ4 إالنتاج الثّقايف احلّي إالنتاج الثّقايف املدّون املعيوش ٕاىل عوامل الوا

بتجارب قدمية ٔاو  –بدون معرفة منا واحضة ٔاو معقلنة  –واجنراحات، ٔاو هو متأثر  رضاتحمكوم ب
، كام ٔاّن هذا 16»حبوادث ينبوعيّة مكبوتة، تعود ٕاىل عهود النّشأة والتّكوين لثقافتنا العربيّة الّراهنة 

اّ�ي ينقل مجموعة من ) جمنون ليىل ( العنوان خيزتل حضور الّرتاث الّشعري، وحييلنا عىل ديوان    
أالعراف العربيّة القامعة لعالقة احلّب بني الّرجل واملرٔاة، والغزل يف ٔاّوج عطاءاته ٕاّال ٔاّن هذه املنظومة، 

  .اكلّيت منارسها وحنن نقرٔا هذا ا8ّيوانقد تُضمر ٔانساقا خفيّة، حتتاج ٕاىل قراءة ٔاخرى، 
ٕاىل الّشاعرة وسـيm « : وٕاذا ما انتقلنا ٕاىل قراءة إالهداء اّ�ي يقول فيه

، ميكننا ٔان نقول الظاهري يف هذا القول، بأّن »ّلك يشء يف هذا الوجود ...و...زوجيت...بوسيس
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مثلام وردت حنوØ يف تركيب ) �رورة ا( الّشاعرة وسـيm بوسيس يه املركز، ٕاّال ٔاّهنا يف املضمر يه 
 mؤاردف الّشاعر قائال)ٕاىل ( حبرف اجلّر ) ٕاسام جمرورا ( امجل ،:  
  .ويه امجلm الّيت توæ ¢مللكيّة اخلاّصة" زوجيت " 

" الّشاعر، و " أالÏ " ، اّ�ي يتشارك فيه "بقاÏØ " ويف نصوص املنت شّدÏ نّص بعنوان 
  :، يقول فيه)سـيm و ( احلبيبة " أالنت 

        ............مل تكوين هنامل تكوين هنامل تكوين هنامل تكوين هنا
Ïأكون ٔا Ïأكون ٔا Ïأكون ٔا Ïككككْ ْ ْ ْ ............يكيكيكيك أكون ٔا         ففففاااأحبّٔحبّٔحبّٔحبّ

        مل ٔاجْدِك كام كنُت آملُ مل ٔاجْدِك كام كنُت آملُ مل ٔاجْدِك كام كنُت آملُ مل ٔاجْدِك كام كنُت آملُ 
        مل جتديين حبمل جتديين حبمل جتديين حبمل جتديين حبججججم أالماينم أالماينم أالماينم أالماين

  :ٕاىل ٔان يقول
        مل ٔاِجدِك كثريامل ٔاِجدِك كثريامل ٔاِجدِك كثريامل ٔاِجدِك كثريا
        ومل جتديين متاماومل جتديين متاماومل جتديين متاماومل جتديين متاما

        مل تريين ٕاىل حّد رؤØيمل تريين ٕاىل حّد رؤØيمل تريين ٕاىل حّد رؤØيمل تريين ٕاىل حّد رؤØي
        املسـتحيلاملسـتحيلاملسـتحيلاملسـتحيل/ / / / حّد التبّرص والوعي ¢ملمكنحّد التبّرص والوعي ¢ملمكنحّد التبّرص والوعي ¢ملمكنحّد التبّرص والوعي ¢ملمكن

        ::::اّ�ي يتقاطر من لكمتني مكهربتنياّ�ي يتقاطر من لكمتني مكهربتنياّ�ي يتقاطر من لكمتني مكهربتنياّ�ي يتقاطر من لكمتني مكهربتني
كككك كككك............ٔاحبّٔاحبّٔاحبّٔاحبّ   17 ٔاحبّٔاحبّٔاحبّٔاحبّ

، نقرٔا اخلسارة الّيت يتشارك 101ٕاىل ص  76عندما نتابع النّص اكمال، وهو طويل من ص 
اّ�ي " حنن " حبيبة الّشاعر، ¢ست8ر الضمري ) وسـيm ( تقديرها " أالنت " الّشاعر، و " ٔاÏ " فهيا 

عر فهيا طريقة املواYة ، �ا اعمتد الّشا)وسـيm ( يوæ ¢لتّشارك، ٕاّال ٔاّن مسؤوليّة اخلسارة تتحّملها 
، وõّٔن الّشاعر ٔاورد ٔاحقيته ؤاسـبقيته ف9 ميكن "مل ٔاجدك كام كنُت آمل " و " مل تكوين هنا " 

ٔاّن ما تقوù اللّغة ليس وصفا لعامل « ، وعلينا ٔان ننتبه ٕاىل "الّرجل " انتظاره مهنا ٔاّوال، كيف ال وهو 
ا الواقع، ذ4 ٔاّن ما يتسلّل ٕاىل اللّغة هو رؤيتنا معطى خارج اّ�ات، ٕاّهنا متسك مبعرفة ختّص هذ

، �ا اسـتطاع هذا النّص ٔان ينقل رؤية الّشاعر للمؤنث، وقد انصهرت داخلها أالعراف 18»لٔالشـياء 
َبة  بفتح ( امجلاعيّة، والوعي امجلعي، يف ٔاّن الّرجل دامئ �نتظار من املرٔاة ما جيب علهيا، فهـي احملاسـَ

، )حنن(نّه اسـتطاع ٔان يتشارك معها يف حتّمل   املسؤوليّة، ويف است8ر الّضمري دامئا، مع أ ) الّسني
فاللّغة ّمحا0 الضطهاد « ؤاّن املسؤوليّة تتحّملها يه ٔاّوال، ؤاّن من حياسـهبا هو الّرجل ٔالنّه الّسلطة، 

يقول ) ملذكّر ا( ، ويف النّص الّسابق أالصل 19»من نوع آخر جيعل أالصل مذّكرا والفرع مؤنثا دامئا 
، ٔالّهنا عندما تكون يه كام "ما هكذا عهدتُِك " وحياسب، واملرٔاة تتحّمل املسؤوليّة، �ا يقول لها 

 الغيا¢ت
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تريد، وليس كام يريدها يعلن التّذمر، فالنّسق املضمر الوارد يف هذا النّص هو التّبعيّة ا8ّامئة للمرٔاة، 
  :وحمبّة الّرجل لها ف9 خيدُمُه ويريده، õٔن يقول

        ما هكذا قد عهدتما هكذا قد عهدتما هكذا قد عهدتما هكذا قد عهدتككككِ ِ ِ ِ 
        ححححرسرسرسرس�ُه علي�ُه علي�ُه علي�ُه عليككككِ ِ ِ ِ 

        وقد كنِت جمنونًة،وقد كنِت جمنونًة،وقد كنِت جمنونًة،وقد كنِت جمنونًة،
 ًmممتنّعًة، سه ًmممتنّعًة، سه ًmممتنّعًة، سه ًmممتنّعًة، سه        

        20202020متحّررًة، طفmً رمغ ّلك التّورمتحّررًة، طفmً رمغ ّلك التّورمتحّررًة، طفmً رمغ ّلك التّورمتحّررًة، طفmً رمغ ّلك التّورطططط يف أحبر الّشيب يف أحبر الّشيب يف أحبر الّشيب يف أحبر الّشيب
من جنوهنا ومتنّعها وحتّررها ) التابعة ( عىل ما ضيّع من أالنىث  –يف هذا املقطع  –يتحّرس الفحل 

  .وطفولهتا
 تمتثّل الوجود، وتقول عالقة احلّب بني الّرجل واملرٔاة، وعندما نقرٔا اخلطا¢ت الّشعريّة، ويه 

العلين واملْضمر، ويكوÏن : قد نعرث داخلها عىل املضمرات الثّقافيّة، ففي النّص الواحد حيرض نسقان
  .21متناقضني 

كام نعرث عىل نصوص شعريّة لشعراء رجال انتهبوا ٕاىل عيوب هذه أالنساق الثّقافيّة وحاولوا 
رØّ، كام يف بعض نصوص الّشاعر أالخرض بركة، اّ�ي حياول اكتشاف الوجود مثل تقويضها شع

  ":انفالت املؤنث"أالطفال، ويرّكب اكتشافاته وفتوحه ال�ميّة، كام يقول يف قصيدة 
        لكّام نضج القلُب شالكّام نضج القلُب شالكّام نضج القلُب شالكّام نضج القلُب شاخخخخ اجلسد اجلسد اجلسد اجلسد

        لكّام خلكّام خلكّام خلكّام خرسرسرسرسْت النّفس بعض حدائقها، ازدهرتْت النّفس بعض حدائقها، ازدهرتْت النّفس بعض حدائقها، ازدهرتْت النّفس بعض حدائقها، ازدهرت
        شهوات اخلطابشهوات اخلطابشهوات اخلطابشهوات اخلطاب
        لكّام قيل ٔانىثلكّام قيل ٔانىثلكّام قيل ٔانىثلكّام قيل ٔانىث
        ر الفحل فرصته القرتاف الر الفحل فرصته القرتاف الر الفحل فرصته القرتاف الر الفحل فرصته القرتاف ال����ممممرٔاى الّشاعرٔاى الّشاعرٔاى الّشاعرٔاى الّشاع

        فتاوفتاوفتاوفتاوٍٍٍٍ    هذه املادة أالنثويّة يف غاية من هذه املادة أالنثويّة يف غاية من هذه املادة أالنثويّة يف غاية من هذه املادة أالنثويّة يف غاية من 
  :ٕاىل ٔان يقول

        ....تسعةً تسعةً تسعةً تسعةً ............هذه املرٔاة االٓن قد محلتين يف بطهنا أشهراهذه املرٔاة االٓن قد محلتين يف بطهنا أشهراهذه املرٔاة االٓن قد محلتين يف بطهنا أشهراهذه املرٔاة االٓن قد محلتين يف بطهنا أشهرا
        هذه اللّحظة الّصعبة الّسهm املسـتحيm واملمكنةهذه اللّحظة الّصعبة الّسهm املسـتحيm واملمكنةهذه اللّحظة الّصعبة الّسهm املسـتحيm واملمكنةهذه اللّحظة الّصعبة الّسهm املسـتحيm واملمكنة

        كيف أكتهباكيف أكتهباكيف أكتهباكيف أكتهبا
  22 قّوة الّضعف ٔانِت الّيت يه ٔانِت هنا وفققّوة الّضعف ٔانِت الّيت يه ٔانِت هنا وفققّوة الّضعف ٔانِت الّيت يه ٔانِت هنا وفققّوة الّضعف ٔانِت الّيت يه ٔانِت هنا وفقطططط

قطعني فضح احليل النّسقيّة املاكرة يف الثّقافة امجلاعيّة، وكيف حياول الّشاعر يف هذين امل 
يسعى الّشاعر الفحل ٕاىل اقرتاف صيد أالنىث، ّمث وقف يقّوض امجلm الثّقافيّة املكّرسة الّيت تقول 

 حتّول التّحّرس عىل
 احلبيبة
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بضعف أالنىث، من خالل عرضه ملشهد امحلل والوالدة، وكيف محلته ٔاّمه وهنا عىل وهن، فوصف هذا 
، ويبدو ٔاّن النّسق الّشعري »قّوة الّضعف ٔانِت الّيت يه ٔانِت هنا وفقط « ات جذابة احلدث مبتناقض

  .23، وهذا ما يفضحه يف نّصه عباءات املذّكر )مركزيّة املذكّر ( معد ٕاىل تقويض النّسق الثّقايف 
    ::::عيوب نسق املرٔاة التّارعيوب نسق املرٔاة التّارعيوب نسق املرٔاة التّارعيوب نسق املرٔاة التّارخيخيخيخييّة البطm يف نصوص الّشعراء النّقاديّة البطm يف نصوص الّشعراء النّقاديّة البطm يف نصوص الّشعراء النّقاديّة البطm يف نصوص الّشعراء النّقاد    2222----

يهنل من التّارخي ماّدته، ويسـتقي منه ٔابطاù، واكنت الثّورة اجلزائريّة  كثريا ما اكن الّشاعر  
ذاكرة الّشعر اجلزائري املعارص، ومن النّساء البطالت يف هذه الثّورة مجيm بوحريد وال0 فاطمة 

يف هذا  اخل، فعمد الّشعراء النّقاد ٕاىل است8ر هذه أالعالم يف بنيّة نصوصهم ٕاّال ٔاّن اّ�ي هيمنا...نسومر
  .التّوظيف ليس اجلانب امجلايل، وٕانّام تتبّع عيوب نسق املرٔاة التّارخييّة داخل هذه النّصوص

، ليحيلنا عىل التّارخي "مجيm ؤاوراس " لقد َعْنَوَن الّشاعر واالٔاكدميي عقاب بلخري ديوانه بـ
  :"مجيm، ٕاىل الوطن املنترص دومًا " اجلزائري مبارشة، اكن يقول يف قصيدة 

Ïواملنهتـى ؤا mمجيÏواملنهتـى ؤا mمجيÏواملنهتـى ؤا mمجيÏواملنهتـى ؤا mمجي        
        والوالوالوال����ُم اّ�ي ال يُقالُم اّ�ي ال يُقالُم اّ�ي ال يُقالُم اّ�ي ال يُقال

        مجيm ٔاّول من سكبت دéا يف ديممجيm ٔاّول من سكبت دéا يف ديممجيm ٔاّول من سكبت دéا يف ديممجيm ٔاّول من سكبت دéا يف ديم
        24ٔاّول أالغنيات الّيت مجلتين وراء الّظاللٔاّول أالغنيات الّيت مجلتين وراء الّظاللٔاّول أالغنيات الّيت مجلتين وراء الّظاللٔاّول أالغنيات الّيت مجلتين وراء الّظالل

وتنقل القصيدة باكملها كيف ميثّل الّشاعر بطو0 هذه الّشخصيّة التّارخيّية، الّيت يه جزء من 
يفيّة اسـتدعاهئا داخل البنيّة النّصيّة نكتشف ٔاّهنا مل تعْد املايض اّ�ي ميثّل ا�د والثّورة، وعندما نتابع ك 

مجيm متسك ¢لبحر يف « : من الواقع، دخلت ٕاىل العامل التّخيييل ؤاصبحت بطm خرافيّة، õٔن يقول
وخيرج نرجسها من / قد قيل ٕاّن مجيm تزهر ّلك ربيع« و » وجتوب التّوارخي تصعد من بوyا / كفّها

، فأسقط علهيا أالسطوري »...اخل منسجهاتغازل / امجليm اكنت ٕانّ ...ل احلاكØتتقو / معيق احلُفر
  .وعشـتار نبليونوحتّولت ٕاىل 

ٔاّما عن املضمر اّ�ي ميكننا الوقوف عنده هو هذا التّخييل اّ�ي حّول مجيm ٕاىل بطو0 
اسـتطاع الّشاعر ٔان  ، تسّد النّقص البرشي وتعّوض الوعي التّارخيي، فهبذا التّوظيف)ُسوبْرمانية(

يغطي ¢لبطو0 اخلرافيّة مجليm انتصار الوطن ا8ّامئ، بعيدا عن الّضعف واخلذالن، فقّوة حامسة الّشاعر 
 mمجي mيايس، فهو ينجز القّوة يف الوطن ¢لّشعر، وبتحوير البط يه إالجناز الّشعري ضّد الّرتاجع السـّ

mخرافيّة، فيتشّلك املضمر الثّقايف  من خالل حتوير  من تضحيهتا ضّد �سـتعامر الفرنيس ٕاىل بط
البطو0 ٕاىل ٔاسطورة، كتعويض للنّقص البرشي، وللوطن اّ�ي ياكد يفقد ْجمده، لهذا كتب القصيدة 

، فاسـتحضار هذا الّرمز التّارخيي تسييج "مجيm ال تنهتـي، ٕاىل الوطن الّالمنهتـي " الثّانيّة بعنوان 
الّشاعر حيمتي ¢ملايض التّارخيي البطويل من ٔاوجاع قد تلحق بوطنه، �ا  للوطن من الّسقوط، وõٔنّ 
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يبالغ يف بطوالت ٔابطال هذا التّارخي ليسّد خوفه، فهـي مبالغات تغطي عىل ضعف داخيل وفوبيا من 
 mن يقول يف قصيدة مجيõٔ ،هضياع الوطن، ومن ضياع إالخالص لالن ءØ mمجي::::        

        مجيm ال يشعر الغر¢ء هبامجيm ال يشعر الغر¢ء هبامجيm ال يشعر الغر¢ء هبامجيm ال يشعر الغر¢ء هبا
        فهـي آخذة يف املسريفهـي آخذة يف املسريفهـي آخذة يف املسريفهـي آخذة يف املسري

        ترترترترشششش رذاذ التحّول من رغبة �ن ء رذاذ التحّول من رغبة �ن ء رذاذ التحّول من رغبة �ن ء رذاذ التحّول من رغبة �ن ء
        تعيد انطالق النّفوستعيد انطالق النّفوستعيد انطالق النّفوستعيد انطالق النّفوس

        22225555وتروتروتروترمسمسمسُمس يف ٔارضنا وYها املسـتضاءُ يف ٔارضنا وYها املسـتضاءُ يف ٔارضنا وYها املسـتضاءُ يف ٔارضنا وYها املسـتضاء
  :جفميm ال تقول ٕاالّ الوفاء، �ا حرص الّشاعر عىل رمس وYها املسـتضاء يف ٔارضه، ؤاردف

        مجيm هذا الفضاء اّ�ي مي° أالمكنةمجيm هذا الفضاء اّ�ي مي° أالمكنةمجيm هذا الفضاء اّ�ي مي° أالمكنةمجيm هذا الفضاء اّ�ي مي° أالمكنة
        ويف قلهبا وطن للعطاءويف قلهبا وطن للعطاءويف قلهبا وطن للعطاءويف قلهبا وطن للعطاء

جحجحجحجحية للوفاءية للوفاءية للوفاءية للوفاءتفاصيل حتفاصيل حتفاصيل حتفاصيل ح         ململململ ؤا ؤا ؤا ؤا
        لقد عبث العابثون بنالقد عبث العابثون بنالقد عبث العابثون بنالقد عبث العابثون بنا

        وابتدي حلظة �نتفاءوابتدي حلظة �نتفاءوابتدي حلظة �نتفاءوابتدي حلظة �نتفاء    هتينهتينهتينهتينفال فال فال فال 
        لّلك اّ�ين ٔاساءوا لنالّلك اّ�ين ٔاساءوا لنالّلك اّ�ين ٔاساءوا لنالّلك اّ�ين ٔاساءوا لنا

        لّلك العيون الّيت نظرت للوراءلّلك العيون الّيت نظرت للوراءلّلك العيون الّيت نظرت للوراءلّلك العيون الّيت نظرت للوراء
اءاءاءاء ََ وووَوَ ََ         26لّلك اّ�ين متنوا لنا ٔان نكون بغري رلّلك اّ�ين متنوا لنا ٔان نكون بغري رلّلك اّ�ين متنوا لنا ٔان نكون بغري رلّلك اّ�ين متنوا لنا ٔان نكون بغري َرَ

متثّل مجيm احلصانة، فيتشّلك املضمر الثّقايف ¢لتّعويض و¢السـتحضار، وخبرافيّة البطو0 
تصلح لّلك زمان وماكن، فالّشاعر عندما يبدع نّصه يسـتحرض ٔانساقا كثرية مهنا الّيت خترتق حىت 

  .اّ�ات لينتج ا8ّالالت، ويعمد ٕاىل ٕانتاج دالالت جديدة تُضمر داخلها ٔانساقا حتتاج ٕاىل قراءة
كام معد الّشاعر واالٔاكدميي عيل مالæ ٕاىل اسـتحضار خشصيّة ال0 فاطمة نسومر، وعْنون 

  :ٕاىل الّشهيدة ال0 فاطمة بال وطن هل نعيش ؟ واسـهتل قصيدته حبضورها قائال: ّصه ¢مسهان
        يه االٓن وايه االٓن وايه االٓن وايه االٓن واحضحضحضحضة يف املعاينة يف املعاينة يف املعاينة يف املعاين
        ........واكمm يف املشاعر و�ه مواكمm يف املشاعر و�ه مواكمm يف املشاعر و�ه مواكمm يف املشاعر و�ه م
        ........ونعرفها يف الفساتني والوونعرفها يف الفساتني والوونعرفها يف الفساتني والوونعرفها يف الفساتني والومشمشمشمش
        نعرفها يف املواقف و�بتسامنعرفها يف املواقف و�بتسامنعرفها يف املواقف و�بتسامنعرفها يف املواقف و�بتسام
        ونعرف ما خبونعرف ما خبونعرف ما خبونعرف ما خباااأ ا8ّهر يف روyأ ا8ّهر يف روyأ ا8ّهر يف روyأ ا8ّهر يف روyا

        ....22227777من شّدى وهياممن شّدى وهياممن شّدى وهياممن شّدى وهيام
  .ل الواقعي والتّخيييل، فتتشّلك صورهتا بني احلضور والغيابفيسـتحرضها من خال

جميلة رمز العطاء 

 والوفاء

 مكائد العابثين
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خنلص يف أالخري ٕاىل ٔاّن ا8ّالالت الّشعريّة ترتاوح بني ٔانساق ثقافيّة يطمنئ ٕالهيا القارئ، 
ٔالّهنا تقّدم الوجه امليضء عن الالشعور امجلعي، يف حني تُضِمر تورØت ثقافيّة حتتاج ٕاىل جْرب فكري 

الفحل " والقبيح املضمر  ) الفحل ( اين البعيدة، ويه مشّوهة اكمجليل الّظاهري ٔالّهنا تقول املع
( ما جيعل اّ�ات الثّقافيّة تنقل تشّوهاهتا ؤاعطاهبا من خالل امجليل إالبداعي ". املركزي ضّد أالنوثة 

        .، وعلينا ٔان حنرتس من أالنساق اèاِتm)النّص 
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   158.9وسف، لسانيات اخلطاب ؤانساق الثّقافة، ص عبد الفتاح ٔامحد ي 

  .51، 50، 49، 48، ص 2010، اجلزائر، 1عبد القادر راحبي، فزيØء، منشورات ليجوند، ط  10
  .250، 249عبد هللا الغذايم، النّقد الثّقايف، ص   11
  .45فريد áبيت، ٔانني، ص   12
  .256عبد هللا الغذايم، النّقد الثّقايف، ص : ينظر  13
  .09فريد áبيت، ٔانني، ص   14
، قطر، 1ٔامحد الشـميي، وزارة الثّقافة والفنون والرتاث، ط: اللغة والثّقافة، ترمجة: لكري كرامش  15
  .37، ص 2010
الّالوعي الثّقايف، ولغة اجلسد والتّواصل غري اللّفظي يف اّ�ات العربيّة، دار الّطليعة : عيل زيعور  16

  .168، ص 1991، بريوت، 1أالدبيّة، ط
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