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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

أمينة المريني تقتضي االطّالع   إنّ رصد مقومات التجربة الشعرية للشاعرة 
 مد على  والوقوف  الشعريّ  المتخيّل  بها  جادَ  التي  والتصورات  اآلراء  على 
أثمرت  الشعور، وقد  لواقع  الشعورية، ومد مالمستها  تعبيرها عن االنفعاالت 
رؤاها الشعرية المزيد من األشكال التجريبية التي أكسبت النصّ الشعريّ المزيد 
زاً  معزّ مختلفاً  اً  نصّ بوصفه  تكريسه  إلى  سعت  مختلفة  وجماليات  خصائص  من 
بدوافع فنية وفكرية، إذ حملَ النصّ الشعريّ خصوصياته في األداء وكشفَ نسيجه 
عن اتساقٍ عالٍ في متوالياته التعبيرية، ومالَ برؤاه إلى صناعة التواصل مع اآلخر.

ز التجربة الشعرية للشاعرة أنها كشفت عن نزوع الذات الشاعرة  ولعلّ ما يعزّ
إلى اإلصغاء إلى آالمها وهواجسها، والعودة إليها هرباً من عنف الواقع وإكراهاته، 
عت بين تجارب متفاعلة محاورة الذاكرة االجتماعية الثقافية من خالل إبداع  وتوزّ
 ينظر إلى الكون واإلنسان والحياة والموت نظرة نابعة من هوية مرجعية، وأخر
تظهر من خالل تخييل توهجات السمو اإلنساني في إطار تتألق فيه الشاعرة جاعلةً 

من تجربتها تكريساً للواقعين الحياتي والفني الجمالي.

، حداثة الرؤيا، المتواليات التعبيرية. الكلمات المفتاحية: المتخيّل الشعريّ
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Abstract: 
The act of observing the qualifications of the poetic experiment 

of the poetess Aminah Al-Muraini demands careful explication and 
opinions and envisages poetic images  to ponder for a while over  
the dimensions of the expression of conscious sensations , emotions 
and the degree of their touching the reality of feeling. 

Her poetic visions prove fruitful in having more characteristics 
and aesthetic traits of empirical forms to enhance her poetic text 
to be different one from the perspective of artistic and intellectual 
motivations.

The poetess solidifies her poetic experiment with revealing her 
intense inclination towards listening to the sighs of her pains, whims 
and a return to them to release herself from the violence of reality 
and hatred. Through experiments, social and cultural memory and 
creativity the focus falls on the universe, man, life and death to shed 
light on an identity of religious authority and other issues. That is, 
the poetess continues to glow with pride and sublimity in dedicating 
her experiment to both living and artistic aesthetic realities.

Keywords: Poetic fancying, Modernist vision, Expressive 
alternations
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املحور األول: حداثة األدب وأدب احلداثة

الفنية  واألشكال  الرؤيا  حداثة  هو  احلديث،  العرص  يف  األدب  يميّز  الذي  إنّ 
ليس  املنظور  هبذا  فاألدب  اإلبداع،  عىل  املنفتحة  للذاكرة  اجلاميل  التأليف  وطريقة 
، وإنام  معنيًا يف العملية اإلبداعية بتحديث األشكال فقط، فحسبها أن تكون مجيلةً

يتدخل يف املضامني والدالالت ليتحقق فيها جتديد الرؤيا.

استحضار  بني  تأرجحت  فقد  األدب،  حداثة  حول  النقاد  آراء  اختلفت  ولئن 
األدب  يف  االلتزام  ليبقى  فقط   املحتو بحداثة  االحتفاء  وبني  األشكال  مجالية 
حمصوراً باملعنى الفكري وما يتعلق به من قيم وتصورات، وال يكاد يعدو ذلك إىل 
الشكل الفني؛ فهو الوعاء األصيل الذي حيمل قيمنا ورؤانا (٣).واألدب ال تتحقق 
هتذيب  عىل  يعمل  واخليال؛  والفكرة  والصورة  الرؤية  مجيل  فناً  بوصفه  إال  أدبيته 

املشاعر، وبث قيم اخلري واحلق واحلب واجلامل.

"د.حسن األمراين" أنّ الشكل واملبنى إذا كان املقصود   ويف ذات السياق ير
القول  فإن  األدبية،  األجناس  خمتلف  ذلك  يف  بام  األديب  للفن  اخلارجي  البناء  هبام 
البنية  يراد  إذا كان  أما  يبدو مقبوالً،  بأعرافها وأدبياهتا  القوالب  باألبداع وفق هذه 
الداخلية، فاألمر -حسب األمراين- خيتلف؛ إذ ال يمكن القول بحيادية الشكل (٤)، 

ألنَّ كلّ مضمون يصنع شكله كام أنّ كلّ شكل دال عىل مضمون.

   وعليه فإنّ طبيعة العمل األديب تستدعي عدم الفصل بني املعنى واملبنى، نظراً 
أهم  ولعلّ  األدب،  لطبيعة  النظر  لسطحية  وتفادياً  بينهام،  القائمة  العالقة  جلدلية 
ز متايز اإلنتاجات األدبية؛ قضية  قضية نقدية معارصة، مل يتجاوزها الزمن بعد، تربّ
بينام ير نقاد ومبدعون  أدبية أدب احلداثة،  إليه يف تقرير  الغموض، الذي حيتكم 
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عرب  لألدباء  جاز  رسالته.وإذا  ويضيع  الفن  عىل  سلباً  يؤثر  الغموض  أنّ  آخرون 
مبدع  كلّ  تناول  العربة هتم طريقة  فإنّ  واملعاين،  املوضوعات  نفس  العصور طرق 
أهل  اهتامم  مثار  باملبنى  العناية  كانت  املنطلق  هذا  اإلبداع.من  موضوع  للمعنى 

األدب مبدعني ونقاداً.

 للوقوف عىل هذا البعد الرؤيوي يف القصيدة املعارصة سنتناول نموذجاً شعرياً 
نسائياً اخرتناه ألسباب عدة منها: 

النسائي، حتديداً تلك  الوافية لألدب  النقدية السوسيو- أدبية   شح الدراسات 
التي تقرأ التحوالت الشعرية: موضوعات وبنية، وبخاصة تلك التي دفعت باجتاه 

التغيري يف بنية القصيدة التي تكتبها املرأة املغربية.

توافر مادة شعرية مهمة كامً ونوعاً، تتسم باألصالة واإلبداع والقدرة عىل النفاذ 
الكون واإلنسان واحلياة. فيام حيقق االلتحام بحقائق  الظواهر واملشاعر  إىل أعامق 
ومن أبرز األقالم النسائية املغربية التي عرفت عربيا نذكر: فاطمة الزهراء اإلدرييس 

يف ديواهنا "أصداء من األمل"، ومليكة العاصمي يف ديواهنا "يشء له أسامء"(٥).

القيم  تناول  يف  جديد  بنغمٍ  الثقافية  احلركة  النسائية  األدبية  الكتابات  إثراء 
والصور والرؤ واآلفاق، وهي يف حاجة إىل كشف قضاياها وأرسارها وما حتفل 

به القيم الشعرية.

اختاذ جتربة األديبة الشاعرة "أمينة املريني" نموذجاً للدراسة، نظراً ملا تنضح به 
البنى  باألصالة واالنفتاح عىل خمتلف  فنية يف جتربة شعرية موسومة  من إرشاقات 

الرتاثية واحلديثة.
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وممّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ تسمية األدب النسائي قد حتمل يف طياهتا فصالً مفتعالً 
عن حركة األدب اإلنسانية، كام قد يفهم من هذه التسمية إرادة إثبات الذات، ولو 
باقتفاء أثر الذين سبق وأفردوا األدب النسائي باهتامم خاص، إال أن اجلواب عن 
وال  اجلنس  وال  اللغة  ها  حتدّ ال  األدب  حركة  أن  ذلك  بسيط؛  االفرتاضات  هذه 
ها رؤيا جديدة وبصمة إبداعية، مصدرها اإلنسان  التاريخ وال اجلغرافيا، وإنام حتدّ
املبدع رجالً كان أو امرأة.والسؤال امللح الذي يفرضه السياق مفاده ما جديد الرؤيا 

التي متيز األدب والشعر املكتوب بأقالم نسائية؟ 

بوحي من كلّ ذلك كانت فكرة اختياري ملوضوع هذا البحث الذي سأتناول 
املغربية املعارصة؛ ذلك  املرأة  النسائي وعن شعر  فيه دراسة لون من ألوان األدب 
أنَّ مثل هذه التجارب غالباً ما توضع يف منطقة الظل، عىل الرغم من أنَّ مشاركة 
املرأة األديبة ليس أمراً طارئاً عىل حضارتنا العربية اإلسالمية، وهلذا فقد جتىلّ السعي 
لتكون الدراسة ملمة بديوان شاعرة َمغربية متمكنة، وبيان الشاهد عىل حركة الشعر 
النسائي، إذ ثمة جتارب نصادفها فيها من الرؤ التجديدية ما تكشف عن رسوخ 

دة. التجارب الشعرية النسائية املتعدّ

نحاوره  أن  يستحق  نموذجاً  الشعرية  املريني"  "أمينة  جتربة  يف  وجدت  وقد 
ونسائله، بحثاً عن معامل احلداثة يف هذه التجربة، وما يميز رؤيتها الشعرية عن باقي 

التجارب اإلبداعية املغربية احلديثة.

إن رصد مقومات هذه التجربة الشعرية، يقتيض االطالع عىل اآلراء والتصورات 
اجلغرافية  البيئات  كانت  النسائية.فإذا  اإلبداعية  التجارب  ألبرز  املتتبعة  النقدية 
واالجتامعية، والعوامل الثقافية والنفسية مؤثرة يف التجربة الشعرية واألدبية، فإنه 
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حيث  الرجل؛  شعر  عن  املرأة  شعر  متيز  خصوصية  هناك  تكون  أن  الطبيعي  من 
يعزو الباحثون ذلك إىل الفوارق البيولوجية والنفسية القائمة بني اجلنسني، ويتجىل 
الثقايف بنظري هو  ذلك يف تصوير كال الطرفني للمنازع الوجدانية، إال أن العامل 
املميز للتجارب الشعرية  بكل توجهاهتا؛ ألن الفارق األول يفقد حجيته يف متييزه 
لشعر املرأة عن شعر الرجل يف دائرة األدب عامة، كام يفقدها أيضاً يف أثناء مقارنة 
يطرقها  التي  املوضوعات  طبيعة  إىل  إضافةً  بينها،  فيام  النسائية  الشعرية  التجارب 
استحضار  أن  إال  واملوضوعي،  الذايت  بني  التناول  يف  تباين  مع  الشعري،  اخليال 

العامل الثقايف حاسم يف تأطري ودراسة التعاطي مع تباينات وجدان شعر احلداثة.

حضوراً  الشعرية  التجارب  وجدانيات  تتباين  الثقافية  املرجعيات  حمك  وعىل 
إبداع  الثقافية من خالل  الذاكرة االجتامعية  وضموراً؛ بني جتارب متفاعلة حماورة 
ينظر إىل الكون واإلنسان واحلياة واملوت نظرة نابعة من هوية مرجعية؛ تظهر من 
خالل ختييل  توهجات السمو اإلنساين يف إطار تتألق فيه الشاعرة جاعلةً من جتربتها 
 (٦)، وجتارب أخر مرشوعاً جتديدياً، ال انفصام يف رؤاه، وال متزق فيها أو تضاد 
أكثر حترراً يف االنفتاح الال مرشوط  يف عملية انتقاء املوضوع واملحمول، تؤطرها 
جاذبية  مع  واالنسياق  معنى،  الال  إىل  املعنى  من  واالنتقال  للفن،  الفن  مقوالت 

التجريب يف الرؤ واألشكال الفنية.

املحور الثاين: جتليات التجارب الشعرية النسائية وحتدياهتا: 

ولوج  املسلمة  العربية  للمرأة  والسيايس  واالجتامعي  الفكري  التطور  هيأ  لقد 
امليدان األديب من أوسع أبوابه يف العرص احلديث، فأعلنت عن وجودها، وحتدثت 
عن ذاهتا، وشاركت يف التعبري عن القضايا االجتامعية والقومية واإلنسانية بام أبدعه 
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القول والفن املختلفة، ونتيجة للتغريات املصاحبة لعرص احلداثة،  يراعها يف فنون 
األدب  مدارس  عىل  واالنفتاح  الفكرية،  والتوجهات  الكونية  القيم  عوملة  فيها  بام 
للذات  النخب واألجيال   أدّ إىل تفجر وعي متجدد يف فهم  ومناهجه، كلّ هذا 
املتشظية املراد تغريبها عن ذاكرهتا القيمية، وتذويب خصوصياهتا يف الثقافة الكونية 
اتسمت  إبداعات  عن   ،الرؤ فيه  تتدافع  الذي  األديب،  واقعنا  أسفر  املهيمنة.وقد 
بالتنوع والتعدد، ومل تكن حكراً عىل جنس من دون آخر، وال عىل رقعة جغرافية 
دون أخر، وال عىل لون من فنون القول دون آخر.ومهام يكن من أمر فإن الشعر 
املعارصة، شأهنا يف ذلك  املسلمة  املرأة  فيها  التي سامهت  التعبري  ميادين  أهم  يظل 

شأن أخواهتا يف خمتلف ميادين اإلبداع.

وال شك أن الشاعرات اللوايت نظمن الشعر بلغة الضاد لسن عىل درجة واحدة 
وقوة  العاطفة،  وتوهج  القرحية،  وتوقد  املوهبة،  ونضج  الشاعرية،  استواء   من 
السبك، وروعة التصوير، لذلك جيد الباحث صعوبة يف اختيار املجموعة الشعرية 
املتكاملة من حيث شعريتها ورؤاها واجتاهاهتا، ألن الشاعرات قليالً ما جيرتئن عىل 
اإلبداعات  الشعرية، وتأخر  التجارب  إىل حداثة  املطبعة، إضافةً  إىل  إنتاجهن  دفع 
آلثارها،  ورعايته  هلا  املجتمع  تشجيع  من  مزيد  إىل  حاجتها  عن  فضالً  النسائية، 
وحدبه عىل ما يصدر من إنتاجها، حتى تتمكن من امتالك ناصية اجلرأة األدبية التي 
يتميز هبا أشقاؤها من الشعراء، ومن حتديات هذه التجارب نذكر ما له صلة بفنيتها، 
حيث طغيان النظم عىل الشعر، كام يعزّ العثور عىل إبداعات خالية من املبارشة يف 
باملنطلقات  يتصل  وفيام  الغموض،  يف  االيغال  أو  األداء،  يف  والتقريرية  التصوير، 
اإلبداعية، ويتوزع توجه الشعر النسائي اجتهادات؛ إما تناصب ما أتاحته املدارس 
ننها يف سياق جتريب كلّ  األدبية املعارصة العداء، معتربةً االنغالق أصالة، أو تساير سَ
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جديد من منطلق احلداثة والتحديث لتنعكس هذه الرؤ عىل املستو اإلبداعي، 
وبني هذا التصور وذاك متحص بعض التجارب الشعرية خطّها اإلبداعي بعيداً عن 

تكلّف احلداثة ونقائضها.

املريني" تعدُّ نموذجاً لشاعرة  "أمينة  الشاعرة  أنَّ  التصورات  إليه  وممّا خلصت 
مثقفة تصدر يف جتربتها الشعرية عن وعي بعالقة اإلبداع والنقد وتقاطعات مساري 
املبدع والناقد؛ لذلك زاوجت يف جتربتها الشعرية بني كوهنا مبدعة وناقدة يف الوقت 

نفسه، وهو ما نلمحه يف نقدها الذي انعكس يف فضاء شعرها قائلةً (٧): 
 سموت بلفظي أن أسميك يف شعري *** فتطفو فويق السطح من عتمة احلرب

وضح  من  الشعر)  ثياب  (بعري   *** تفض-----ال  الكريم  االسم  عن  أكني 
القفر

  سلحت وما تدري بأنك فاع-------ل *** وكيف؟ ومل خترج عن الطوق 
واخلدر

   وتستأنف الشاعرة غضبتها وامتعاضها من بعض املتطاولني عىل حمراب الشعر؛ 
فراحت - بأسلوب ساخر- تفضح أباطيلهم وادعاءاهتم لصفة الشعر والشاعرية 
ن  جزافاً وقد بلغ هبا احلنق أوجه، وهي تقلب بني ناظرهيا غثاثة املدعي الذي يضمّ
قصيدته بيتاً غري مفهوم الداللة، تعبرياً عن رفضها للهوس الذي ابتيل به الشعر يف 

هذا الزمان (٨): 
فكيف يح-----ار الفأر يف ألق الدجى *** وتعتكف (اخلرفان) يف لج----ة 

البح----ر.
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   وهبذا جيري مفهوم الشعر وهو صادر عن أدبية ناقدة من عيار "أمينة املريني"
الذي تبلور عىل حمك التجربة وعىل يد مثقفة هلا وعي بام جيري يف الساحة األدبية، 

وهي تتفاعل مع مهوم األدب واألدباء.

وما الشعر إال ذوب روح ونغمة *** أليفني صيغا من لظى القلب والفكر (٩)

لذلك مل يقترص عىل حرص الشعر يف ذوب الروح فقط وال يف النغمة أو اإليقاع، 
ه التأليف بني الفكرة والعاطفة، وبني صياغة املعاين واختيار اإليقاع، وبذلك  وإنام حدّ

اجتهدت يف وضع حد لذلك السؤال املتجدد، الشعر نبع القلب أم نبع الفكر.

د املسارات الشعرية يف جتربة "أمينة املريني" وأبعادها:  املحور الثالث: تعدّ

يف  وشاركت  إال  الشعر  فلكها  يف  حلق  التي  اآلفاق  من  أفقا  الشاعرة  تدع  مل 
الدوران فيها؛ فقد نظمت يف خمتلف االجتاهات ذاتية كانت أو اجتامعية أو وطنية أو 
إنسانية.فكيف انصهرت الذات الشاعرة يف موضوعاهتا؟ وما جديد رؤيتها الشعرية 

من حيث التناول واألداء؟

 ولعلّ ماتبحر به آفاق الدراسة تكشف عن مسارات الشاعرة   من خالل جتسيد 
واختصار وترجيع وناتج لتالقح معطيات عديدة متباينة، وهبذا فهي تفتح أفقاً عىل 
ممكنات فسحة التأويل الذي بصم شعريتها عىل التلقي، والسيام أهنا تنطلق من ذاهتا 
يف تكريس ذلك، لذلك عزا الدارسون غلبة االجتاه الذايت يف شعر املرأة إىل طبيعتها 
أثر  إىل  ثمة  ومن  إنسانيتها(١١)،  وبني  الطبيعة  بني  املصنوعة  اهلوة  واىل  االنثوية(١٠) 
 املذهب الرومانتيكي  يف الشعر النسائي، ووجدوا تفسرياً لكثرة ما يرتدد من شكو
من املجتمع ومن الوحدة يف الدواوين األوىل للشواعر املعارصات عىل نحو ما نجد 
يف ديوان "وحدي مع األيام" لفدو طوقان، و"عاشقة الليل" و"شظايا ورماد"
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لنازك املالئكة، و"اللحن الباكي واللحن الشاكي "جلليلة رضا وغريها من الدواوين 
التي أصدرهتا سواهن من الشواعر يف بواكري الصبا وأوائل الشباب(١٢).فهل نجد 
لتلك الشكو والتغني باألمل وتقديسه األثر نفسه يف شعر "أمينة املريني"؟  وملاذا 
ال تتمرد هي األخر عىل النزوع الفطري لإلنسان، وملاذا حتجم عن متزيق حجبها 
العاطفية واملعنوية؟ وما الذي يلهمها ذلك الثبات واستقرار النفس، وال يرتكها هنبا 
لالضطراب واليأس؟ وأخريا ما هي جتليات االجتاه الذايت يف شعرها؟ وما إضافتها 

الذاتية الفنية والداللية؟ 

إن توالد األفكار واملضامني هو الذي يوضح الصورة الكليَّة لتلك التجليات، 
مساراهتا  يف  بدا  ما  وهذا  كلها،  الفضائل  رأس  املحبة  أنَّ  فكرة  يف  تنتظم  ولعلّها 
ولكون  صفائها،  وحتقيق  النفوس  لتطهري  وسيلةً  بوصفه  الشعر  به  وجادَ  الشعرية 
لبعض  بعضها  ينجذب  املخلوقات  فجميع  املخلوقات؛  كلّ  يف  عامةً  صفةً  املحبة 
يُعدّ  ذاهتا، وهبذا  بالقوة  اهللا  إىل  األكوان جمذوب  اهللا يف  ما خلق  بقوة احلب.ومجيع 
احلب اإلهلي أصفى ألوان احلب وأنقاها وأسمى أنواعه وأرقاها، وكيف ال يكون 
كذلك وهو املربأ عن اهلو، واملنزه عن الشهوة.تلك كانت إضافة "أمينة املريني"

والصفاء.لذلك  الرقة  بمعاين  مفعم  إهلي  ترفل يف رحاب حب  لشعرية  واختيارها 
مرهفة.وقبل  وعاطفة  ربانية،  بمحبة  مرتع  نبوي  ومديح  رقيقة،  ابتهاالت  أبدعت 
الرشوع يف البحث والتحليل ثمة تساؤل للشاعرة: أيّ خصوصية حققتها جتربتكم 
ابتدعتم خطاً لأللفة يف احلب يف مقابل الغربة يف  الشعرية يف جتربة احلب؟ وكيف 

احلب التي وسمت جتربة االغرتاب يف الشعر العريب احلديث؟ 
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من  مجلة  يف  األعظم  باملوجود  وهيامها  اإلهلية  أشواقها  املريني  أمينة  ر  تصوّ    
الباري  لقاء  اىل  والتوق  باحلنني  متور  التي   ،(١٣) "الصعود" قصيدة  منها  القصائد، 

للسمو يف تناصية شعرية تنضح بأبعاد رمزية وداللية متعالية.
(إليك 

سأرسي عىل ومضات الرباق..
إذا ما الليايل احلوالك

جنت...
وأرعدت اللعنات

وهاج الدم السامري املراق
عىل العتبات

وتصف ذلك اللقاء املفعم باحلنني والغرابة التي تضمرها استعارة حدث الطريان 
إىل عامل علوي والتطلع للحلول فيه.

("ويسجر هذا احلنني البحار
فهل من تالق؟ "

"وأهتف حني تلوح بذايت

فضيض شداء
ونفح ضياء

إهلي 
إليك سأرسي

عىل
 ومضات الرباق").
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ل األنا    عندما نُصغي إىل صوت هذه التجربة الذاتية، يمكننا أن نرصد آليّات تشكُّ
الشعري، وما يرتتّب عنه من فهم خاص للذات واألشياء والعامل، ومن االنشغال 
الطاغي  انتباهنا ذلك احلضور  ما ومما يسرتعي  قيمة  أو عن  ما،  به بحثاً عن معنى 
للمرجع الصويف بأوسع معانيه، سواء يف طبيعة اللغة، أو املوقف من الذات والعامل.

  يف مقابل هذا الصوت اجلمعي الذي جيابه الواقع يف امتداداته وتناقضاته ويرصخ 
يف وجه تسلطه وتكلُّسه وخذالنه، ثمة انكفاءٌ عىل النزوع الفرداين لالنا، سيقطع مع 
اهلمّ اجلامعي لصالح الصوت املفرد املفيض إىل دبيب الذات يف خمتلف تقلُّباهتا وحاالهتا 
ق الصويف إىل  ل لغته إىل لسان حال يسمو بتجربة التَّوْ وّ الشعورية والوجدانية، وحيُ
االكتامل والفناء، وهذا ما حدا بالشاعرة "أمينة املريني" أن تكشفه يف سعيها الدائب 
إىل املطلق ومعانقته، عىل حترير ذاهتا من القيود، وأناها من سلطة املعنى، مستعيضة 
عنه بمعنى يتجاوب ونزوعها اجلوهراين بلغة إرشاقيّة غنائية تتألأل بقوافٍ داخليّة 
يتجوهر  أن  لالنا  يتيح  ما  والرؤية؛ وهذا  الكشف  وموازناتٍ صوتيّة، وبمجازات 
احلياة،  أعامق  املحبة  بضوء  يبرص  وأن  املهدورة،  الكيانية  تها  هويّ من  الصميم  يف 
يْ  "كَ "رقصة":  الثالثة  الشاعرة يف مكاشفتها  رغم ما فيها من زيف وخداع.تقول 
ني  بَسُ / ستَلْ وِ حْ / وذاتَ الصَّ وِ فْ لَ ذاتَ الصَّ يْ أدخُ جِ / كَ هَ دِ الوَ جَ من هذا اجلَسَ أخرُ
قُّ اجلُبّةَ  / يَشُ أْسَ بِهُ تلك الكَ أْسٍ ال تُشْ / بِكَ رَ رَ اخلَمْ مْ / العُ رَ رَ اجلَمْ مْ لُ العُ تَزِ / أَخْ ثانيةٌ
"(١٤).تستند الشاعرة  بِ لُ اجلَذْ / وأَهْ بْضِ لُ القَ / وأَهْ رِ قْ لُ الفَ / وأَهْ رِ فْ لُ القَ نْها/ أَهْ مِ
فتجعل  والغياب،  احلضور  سياقات  بحسب  وتغيم  جتلو  إرشاقيّةٍ  صوفيّةٍ  غةٍ  لُ إىل 
والرجاء  االبتهال  مقامات  عىل    يتغذّ حامل  سامٍ  واقعٍ  نحو  معرباً  ملفوظاهتا  من 
ذياً  ؤْ مُ عيانيّاً  واقعاً  يستبدل  وبه  املطلق،  إىل  والسعي  الروحي  واالنتشاء  والوصال 
ات لتعانق عاملاً آخر هتواه الروح وتسكن إليه، يف معراجٍ  ر الذّ ومرفوضاً.هكذا تتحرّ
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روحيٍّ ونشيدٍ الهنائيٍّ يتدفّق بوعيها املتوتّر بأنّ يف قلب املعرفة الصوفية تتالشى هي 
نفسها تلقائيّاً لتنبثق حملّها وبديالً عنها ذاتٌ أخر أرحب تسع الكون فتفيض عليها 
الذات  تتخفف  فيها، وبقدرما  اكتشافها والسفر  تعيد  املحبّة،  ما جيعلها حتت غمر 
إىل  والعبور  لعامل المرئي  متشوقة  رؤية  املادي من خالل  العامل  قبضة  الشاعرة من 
عوامله املتخيلة، لتنغمس يف مشاهدات العامل احليس، وبذلك تتباين التجارب الذاتية 
(١٥) وهذا ما كشفت عنه يف  "أنا " وهي ختتار أن تكون رديفة اجلامل واخلصوبة، كام 

هو الشان يف قصيدة "ورق عاشق" لفاحتة مورشيد، و"جسد آيل للصعود" لنجاة 
الزباير، و"رحلة معراجية" لصباح الديب، مرورا ب"أنا"  إذ تلتبس أنا األنثى بأنا 
بأناه، كام  ينوء  وانتهاء بجسد  أنثي" إلكرام عبدي،  البدء كانت  "يف  القصيدة، كام 
التزام  أي  وبعيدا عن  الروح،  معراج  اخلطايب.نزوال عن  "محالة اجلسد" إليامن  يف 
يستغرق األنا الشاعرة يف جتريدية غامر.هكذا يتباين البوح الشعري يف التعبري عن 
الذات ومعارجها، وهي تبحث عن السمو الروحاين والصفاء الروحي، وغمست 
حتقيق  عىل  قادرا  موازيا  شعريا  أفقا  التجربة  فأثمرت  املرجعي،  معينها  يف  ألفاظها 

.رؤية ذاتية مغايرة موازية للتجارب األخر

املحور الرابع: اإلفضاء بمكنونات الطبيعة يف شعر "أمينة املريني": 

الشعر العريب زاخر  بالقصائد التي صيغت يف وصف الطبيعة ومظاهرها الفاتنة، 
ولكننا قلام نجد ذلك التعاطف الذي نشأ بني الشاعر املحدث والطبيعة يف الشعر 
حيث  اخلارجي،  الوصف  قبيل  من  هو  إنام  الباب  هذا  يف  ورد  ما  فأغلب  القديم؛ 
يكتفي الشاعر بتصوير ما يشاهده من صور الطبيعة دون أن يفيض عىل هذه الصور 
من عواطفه وأفكاره ما يشعر باندماجه فيها إال يف أحوال نادرة، أما شعراء العرص 
احلديث فقد أبانوا عن حب متفرد للطبيعة، يبني شدة اتصاهلم هبا، وعمق إحساسهم 
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بام فيها من إبداع ومجال أخاذ، ال يعدو إال أن يكون انعكاسا لعظمة مبدعها وخالقها، 
دوا مظاهرها، وأنسنوها وشاركوها مشاعرهم  لذلك عشق الشعراء الطبيعة، وجسّ

وجتارهبم يف صور متور بالشاعرية، ومتوج باحلياة النابضة واحلركة الدائبة(١٦).

وقد كانت للشاعرة ملستها اإلبداعية اخلاصة يف تناول الطبيعة، وحكمتها نظرة 
وظيفية للرموز املستقاة من الطبيعة تتجاوز أسلوب الرومانسيني يف تناوهلم للطبيعة؛ 
إذ مل تؤمن بفلسفة الغاب عىل نحو ما فعل شعراء املهجر، كام مل تستسلم إلكراهات 

احلياة وترمتي يف أحضان الطبيعة هاربة من مواجهة حتديات عرصها (١٧).
 ،(١٨)   ويف حلظة من حلظات السعادة الغامرة، نظمت قصيدهتا "الغابة احلسناء"
إعجاهبا  من  النابع  اإليامن  بجذوة  املشحونة  مشاعرها  ألوان  الطبيعة  فيها  أخذت 
بجامل هذه الغابة الساحرة، وتعدد حماسنها األخاذة، التي تعد آية دالة عىل جالل 

الصانع اخلالق.
وغابة من جنان اخللد نادهيا*** سبحان من ملعت آياته فيها

حسبته يف ضمري الكون مسترتا*** حتى جتىل بقاصيها ودانيها
 من بعض فيضه نور يف أزاهريها***ومن سنائه طهر يف أقاحيها

  ويف نسيمها من روح النعيم إذا *** راح األصيل به تذكو جماليها
رهافة  عن  ينم  تعبريا   ،(١٩) العذراء" الوردة  تصوير"  يف  الشاعرة  وأبدعت     

حسها، ومجال ذوقها: 
جتىل الكامل وسحر اجلامل***فسبحت هللا موىل اجلالل

أعذراء، ما أنت؟ جنية ***أم أنت إنسية من بديع اخليال
ومن ناظريك تبدي احلياء***فكان السيوف وكان النبال 

(٢٠)، فوجدت يف  ويف حلظة من حلظات الوجوم، تأملت الشاعرة طائرا جرحيا 
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الذي  الطائر  ذلك  يفعل  كام  تكابر  ولكنها  انكسار،  من  تعانيه  ما  يشبه  ما  معاناته 
أهلمها التعبري عن هذه املحاكاة: 

أهيا الطائر يا صوت الروايب والتالل
أرجع الشدو شجيا وانفث السحر احلالل

ال يزدك الليل حزنا أو ترهبك الظالل
ارشف اجلرح وحلق يف ساموات اخليال

القارئ هلذه املقاطع الشعرية املرهفة تتجاذبه نسائم ذاكرة ثقافية أحسنت التلقي 
من خوالد الشعر األندليس يف الطبيعة، ومن روائع الشعر العريب يف الغزل، وكذا 
شاعرة  أثمرت  هذه  التلقي  احلديث.مجالية  الرومانيس  الشعر  عيون  من  االرتواء 
يرفع  ما  وهو  والتناص،  التضمني  وظيفة  استيعاب  يف  بصمتها  هلا  موهوبة  مثقفة 
سقف التحدي أمام القارئ لتجربة مبدعة انصهرت يف خميلتها الذاكرة واإلبداع، 

فأثمر ذلك جتربة مميزة تتدفق شعرا ينضح بجامل الرؤيا وبديع التصوير.

فإذا كانت النزوعات الذاتية تقود الشعراء يف رحلة بحث عن التكامل لتحقيق 
املريني" "أمينة  جتربة  حسب  الشاعرة  الذات  فان  خيباهتا،  عن  التعبري  أو  الذات، 
تقودها إىل البحث عن الكامل؛ وجتيل أبعاده الذاتية يف روحانياهتا، وتغنيها بوصف 

آيات الكامل واجلامل يف الطبيعة.

لقد أبانت الشاعرة، من خالل رؤيتها النافدة ونظرهتا املتأملة، عن تصوير بديع 
خييل ما يعمر الكون من مظاهر طبيعية خمتلفة، وما فيه من أهنار مائجة، وجداول 
اجلني  خمتلف  أنواعه،  متعددة  وشجر  ألوانه،  خمتلفة  وزهر  صادح،  وطري  منسابة، 
وارف الظالل، وغابات غناء.تلك اللوحات الشعرية، ما هي إال صور ناطقة بإبداع 
الصانع جل جالله.وما اختالء الشاعرة بالطبيعة ودعوهتا إىل التفكر يف مظاهرها، 
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التائه  املعارص  اإلنسان  بمشكالت  إحساسها   صد عن  التعبري  يف  وتفرد  متيز  إال 
والتحقق  الكون،  جوهر  إدراك  وبني  بينه  حتول  عرصه،  هبا  يبرش  مادية  جلج  يف 

باستخالف خالقه، وما تقتضيه عامرة األرض.

ل وجدانياً املحور اخلامس: تثبت الوجود الشعريّ للشاعرة املتشكّ

دأبت الشاعرة يف البحث عن ضوء يف األنفاق املعتمة للذات، فرتمجتها يف بشارة 
اخلصب القادم بعد املحول، و حظيت املآيس االجتامعية التي كانت املرأة والرجل 
.(٢١) ضحية هلا باهتامم الشاعرة، نتيجة الفقر واحلاجة وانعدام املساواة االجتامعية 

ومن الطبيعي أن تطرق تلك الظواهر وجدان األدباء عىل مر العصور (٢٢)، ومادام 
األدب انعكاساً للصورة االجتامعية التي يامرسها املجتمع بكل فئاته (٢٣)، واألديب 
عضواً يف جمتمعه وفرداً يف أمته، يتفاعل وحياور بإبداعه واقعه، فذلك ما جيعل دوره 
يف حياة أمته، بوصفه مثقفاً عضوياً، مهامً وخطريا (٢٤)، لذا مل تكتف الشاعرة بوضع 
القارئ أمام صور اجتامعية مؤثرة دون أن تصبغها بيشء من ألوان مشاعرها، وتاركة 

للقارئ حرية اإلحساس بإحياءات تلك الصور الشعرية.

وقد استأثرت، ظواهر موجعة تفشت يف جمتمعاتنا التي ختلت عن حتصني حقوق 
املواطنة، باهتامم الشاعرة، فلجأت إىل كرس حاجز الصمت حيال معضلة الفقر التي 
تتعدد جتلياهتا، ومنها ظاهرة البطالة التي تنخر متاسك املجتمع، وتقض مضجع رشائح 
اجتامعية واسعة، أمهها فئة الشباب احلاصل عىل الشهادات، تلك الرشحية احليوية يف أي 
جمتمع رقت الشاعرة حلاهلا، فالتقطت صورة عاكسة لرتدي الواقع النفيس واالجتامعي 

 :(٢٥) للشاب "املعطل"، املرهق باآلهات واآلالم يف قصيدة "العاطل"
ساهم الطرف حزين القسامت *** مثقل الروح وئيد اخلطوات
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جمه الكوخ وألقاه إىل *** غيب يوم ورساب الطرقات    
ومىض يف خرقة طاوي احلشا*** كخيال من عظام نخرات 

إن الفقر ظاهرة عابرة للزمان واملكان، ال ينفع يف مواجهتها الكشف عن حجم 
 انرب االجتامعية.فإذا  العدالة  غياب  عن  الناجم  الذل  ومرارة  والعجز،  احلرمان 
األدب لتعرية التناقضات االجتامعية، وما يرافقها من وجع املعاناة، فإنه ال يتجاوز 
أسباهبا  والكشف عن  الظاهرة  بتشخيص  االنتباه  بالكلمة، ولفت  التنفيس  حماولة 
وحث  الرفض،  خطاب  تأسيس  أفق  يف  وانعكاساهتا  جتلياهتا  وبيان  ومسبباهتا، 
املجتمع عىل تغيري الواقع الكائن.وعموما ال يشء يضاهي األدب والفن يف تشخيص 
الظواهر االجتامعية؛ إذ يستطيع األدب والفن أن جيعال املتلقي حيس برجفة الفقري 
من الربد، ومجود الدم يف وجه املتسول، وثقل خطوات العاطل، وانكسار نظرة املرأة 
يف  الشاردة  الفقراء  مالمح  ختييل  عىل  القادران  وحدمها  والفن  والطفل...األدب 
فراغ ال متناه وضياع الحمدود.وطبيعي أن فناً وأدباً حيمل هم اإلنسان إىل اإلنسان 

سيبقى حيّاً ال يموت، ما دام يسعى نحو حتقيق توازن اجتامعي مفقود.

عىل  يدها  وضعت  بل  املهمشة،  الفئة  هذه  حال  رثاء  عىل  الشاعرة  تقترص  مل 
املسببات، وأمهها جشع الفئات املحظوظة الفاسدة، وهنمها يف هنب املال العام رسقة 

وارتشاء وحمسوبية يف قصيدهتا "املرآة": (٢٦)
تلك املحارم لطخت هبنا *** ت وتكشفت عن سوءات

ختموا ويف أرواحهم سغب إىل ***نزر بأيدي بائسني حفاة
رشفوا دماء الكادحني وما ارتووا***هيهات يرو حالب الرشوات

واملوقف يفرتض أكثر من سؤال؛ فإىل أي حد يؤدي األدب دوره مكتفياً بتسليط 
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الضوء عىل معاناة الفقراء؟ أال يتكئ ضمري الشعر عىل االستثامر يف مأساة الفقراء 
ويومههم باحللم يف صناعة مستقبل أفضل؟ 

إذا قارنا تصوير الشاعرة، وهي تنتمي إىل موجة احلداثة الثانية، لتجربة الضياع 
واختذه  الفقر  عانى  وقد  األوىل،  احلداثة  إىل  ينتمي  بشاعر  االجتامعية   واهلشاشة 
موقداً إلبداعه؛ هو عبد الوهاب البيايت نجد نكوص النص، وهو وثيقة فنية عاكسة 
لظواهر واقعية مشينة، إذ مل يتعد حدود الكشف عن مكامن الفساد إىل تثوير هذا 
بينام  الفقر بأزماته اإلحاطة من كرامة اإلنسان،  الواقع االجتامعي الذي يتمدد فيه 
أسوأ  باعتباره  وتداعياته،  وأسبابه  الفقر  ضد  الثورة  إىل  الدعوة  عىل  البيايت  جتارس 
الدنيا  الفرد، فلم يقترص عىل هجاء عباد  التي يمكن أن تسلط عىل  أشكال العنف 

الذين يكرسون الفقر، يف قوله: 
 من ألف ألف واحلياة، عناهنا بيد الرغيف

يا أنت أنت يا هذا الرغيف! لكم ختفيف (٢٧)

التجربة  خروج  يف  تفسريه  جيد  ثورياً  نفساً  حتمل  األوىل  التجربة  كانت  هكذا 
من رحم املعاناة، بينام محلت الثانية نفساً إصالحياً، جيد تفسريه يف اختالف الرؤية 
الشعرية، ورغم ذلك ظل الشعر يف كلتا التجربتني صوت املهمشني التواقني للكرامة 

والعدالة االجتامعية.

الظواهر  من  املزيد  تنامي  يف  االجتامعية  االختالالت  تتجىل  أن  غريبا  وليس 
الشاعرة  عدسة  كانت  لذا  االنحراف،  متاهة  يف  املهمشة  الفئات  وتردي  السلبية، 

موجهة لتعرية بعض الظواهر التي هتدد األمن القيمي يف املجتمع.

"ورود  ديواهنا  يف  الشاعرة  فإنَّ  الذات،  تناولن  الشواعر  أغلب  كانت  إذا 
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تناول  الذايت، ومتيزت يف  بعدها  الفردية يف  "األنا"  ل  تناوهلا  تألقت يف  زناتة"  من 
"األنا" اجلمعية يف بعدها االجتامعي، وأنّ تصويرها ملعاناة املرأة التي تكرس جتربة 
االغرتاب والضياع، ليس فقط نتيجة لسوء تدبري عاطفة العشق كام عربت قصائد 
الشعر احلديث يف عرشينيات القرن املايض، بل نتيجة ملا هو أكرب وأعمق من ذلك، 

نتيجة الستفحال أزمة القيم يف املجتمع املعارص (٢٨).

ألوانا  وجهها  مرآة  يف  قارئة  الضحية،  املرأة  وضعية  تصوير  الشاعرة  وتستأنف 
من اهلزيمة واملرارة واالنكسار تعكس انحدارا يعيشه املجتمع عىل مستو القيم، 

وترثي من خالهلا بنات حواء اللوايت جار عليهن الزمن والبرش وسوء املنبت.
مهزومة يف رحى األيام هازمة*** للحقد يف وجهها معنى من الظفر

غر وجه جفاه معني احلب واشتعلت *** فيه املرارة من خزي ومن صَ

(٢٩) ترسم بريشة الشعر صورة لنرجسية املرأة  ويف قصيدهتا "الفراشة املحرتقة"
وهباء توهجها يف لوحة معربة استعارت هلا الشاعرة صورة فراشة اجتمعت هلا كل 

ألوان الدالل واجلامل.
طفرت بأثواب احلرير املخمل***عذراء مل تزهد ومل تتبتل

موشية أبرادها من سندس *** وزمرد متن الوشاح مفصل
فكانام اخترص الزمان ربيعه***يف ذيلها ووشاحها املسرتسل

وتسرتسل الشاعرة يف حتقيق الذات يف قبالة من يسعى إىل احلط من القيمة يف ظل 
االفتتان واهلوس الذايت واالستئصايل عند اآلخر، لذلك تنامت أحداث هذا املشهد 
االستعاري، والشاعرة متارس عمالً من أعامل التلبّس، عىل النحو الذي ختفي فيه 
أقنعته لتبدي رغبتها يف الكشف عن هناية اإلغواء الذي يستدرجها فتكون ضحيته 
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بألسنة  وتطوف  األضواء،  تراقص  الرمز  الفراشة  مضت  حيث  له  امتثلت  ما  إذا 
اللظى املرتبص، فكانت هنايتها االحرتاق: 

ومضت تراقص يف الظالم شموعه***وجتوس ألسنة اللظى املتغزل
ومتايلت تيها بوحي جنوهنا*** وغرورها وفتوهنا املتذلل

فإذا الربود اخلرض تضحي هبوة *** وإذا اللهيب يشدها لألسفل
من عاش هيدر يف الغواية عمره***يرشب بكأس للندامة معجل 

يعانيه  العالقة بني األديب واملجتمع وطيدة، جتعله يف مستو ما  وال شك أن 
هو  آخر  اجتامعي  لفاعل  منتوجه  يقدم  اجتامعياً  فاعالً  بوصفه   ،(٣٠) عرصه  ضمري 
املتلقي، يف نسق جمتمعي عام حيتضن هذه العملية من البدء إىل املنتهى.لذلك كانت 
وكانت  والتداول،  اإلنتاج  برشوط  ارتباطها  يف  العالقة  هبذه  وعي  عىل  الشاعرة 
موفقة يف التقاط صور حساسة من الواقع االجتامعي، تنم عن قرب الذات الشاعرة 
واندماجها يف دور املثقف العضوي امللتزم باملسامهة يف التغيري.لذا صارت قصائدها 
صوتاً قريباً مسكونا هبم واقع ختيم عليه ثقافة الفقر والتهميش، جاعلة إبداعها مرآة 

ملا يعانيه االنسان يف جمتمعها وعرصها.
وأزمة  "املرأة  ملوضوعة:  اإلبداعي  تناوهلا  يف  شاعرية  يقل  ال  آخر  سياق  ويف 
القيم" متارس الشاعرة  حريتها يف تصوير وضعيات اجتامعية مستجدة منتقاة من 
واقع القرب؛ واقع املرأة يف املدينة، يف التقاطات عابرة، قد توثر يف املتلقي مؤقتا وهو 
الشاعرة وحدها هي من يوثق الوضعية-احلالة،  الواقع، ولكن  يعاينها عىل أرض 
والتقط  سبق  باملدينة  باجلهل  الفقر  ارتباط  سياق  إبداعية.ويف  وثيقة  إىل  وحيوهلا 
الشاعر عبد الوهاب البيايت صورة مجيلة للرجل يامرس ثقافة اهلامش قائال: " كان 
يف مدينتي يفعل ما يشاء/ يغوي الصبيات/ يستجدي عىل قارعة الطريق يف املساء/
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وكيف  أين  من  يعرف  حرباء/  ألنه  والغناء/وشتمهم  الناس  ايدي  تقبيل  صنعته 
تؤكل األكتاف واألنداء"(٣١).ويف السياق نفسه تأيت الشاعرة يف قصيدهتا نادلة (٣١)
يف  العمل  اىل  املدينة  يف  االجتامعي  القهر  ظروف  ساقتها  نادلة  مع  تعاطفها  لتعلن 
الفقرية، فصورت حاهلا  املرأة  مأساة  املقهى، صورت من خالل وصف وضعيتها 

البائس املكلوم يف مرثية مؤثرة: 
نقلت خطوا تواري لوعة***وشجونا أخرس القهر صداها
وشظايا من مجال بائس***كان-فيام كان-بعضا من حالها

أي كرب ذهب الدهر به***مع حلم ظل طيفا يف كراها
  بكت الشاعرة، يف تأملها للنادلة مشفقة من خالهلا عىل كل امرأة أهدر القهر 
س آالمها وذهب بآماهلا.ورقت لضعفها يف توجعها  عزة نفسها، ورثت وضعا كرّ
من أجلها ورثائها حلاهلا، وخلف منظرها يف قلب الشاعرة وحسها املرهف جرحا 
غائرا، فانسابت مشاعرها يف شجون شعرها، واستنكرت ختيل املجتمع عن الفئات 

املظلومة التي تتصدرها املرأة يف وضعية هشة.
جل ريب أن يُر يوما مظلوما***ونفوس اخللق غرقى يف عامها
غمغمت ساجية: "سيديت" *** لو درت ما قد سقتني راحتاها

فهو القلب جرحيا مثخنا *** نازفا أول بيت يف رثاها
  غري أن الشاعرة التفتت للوجه الثاين من الصورة؛ أو باألحر تفحصت عمق 
الوضعية-احلالة، فأكربت فيها كفاحها وكدها من أجل نيل لقمة العيش بكرامة، 
وملست يف صمتها عزة نفس وجرأة يف اقتحام سوق العمل برشف وكربياء.تلك هي 
املرأة املغربية التي استمرأت جل ساحات العمل، التي كانت إىل عهد قريب حكرا 

عىل الرجل، مشاركة يف تنمية ذاهتا وجمتمعها.
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وشخوصا غريها قد طأطات ***يف فتات القوم روحا وجباها
وعيونا نحتت يف الصمت كهفا***ال تبايل ما عناها أو شجاها

إن املقارنة بني مقاطع الشاعرة املؤثرة حول "النادلة" ودفقة البيايت الشعرية املوجزة 
املوسومة بالتكثيف الداليل حول صعلوك املدينة، تقودنا إىل ما ييل: أن احلالتني كلتيهام 
تنحدران من معضلة الفقر، ومعاناة الغربة يف املدينة، واملفارقة تكمن يف كون الكثري 
من ضحايا ثقافة الفقر يتعرضون للقهر، لكن الفقر املادي يمكن مقاومته بثقافة غنى 

النفس والرتبية عىل القيم التي تعني عىل حتمل املعاناة واحلرمان واألمل.

ومل تقترص الشاعرة عىل وصف املظاهر االجتامعية املستهجنة التي ال يكاد خيلو 
منها جمتمع، وإنام لونت دفقاهتا الشعورية ببصمتها اخلاصة، وهي احلريصة عىل التقاط 
صور مأساوية من واقع الفساد دون غريها، ليس رغبة يف ترويج صورة سوداوية عن 
تقدير عمق  الظلم واجلور والغبن، بل رغبة يف  فيه  يتنامى  الذي  الواقع االجتامعي 
أن  وجتاوزها.والطريف  تطويقها  قصد  اخللل،  مكامن  إىل  األنظار  ولفت  الداء، 
الشاعرة يف تصويرها ألكثر الوضعيات بؤساً، حققت لذة القراءة ومتعة النص.وال 
شك أن حتقق قيم الفن والتصور معا أمر ليس من السهل الوصول إليه، وال يتحقق 
إال ملن ملك أدواته كلها، وهذا ما سامه الدكتور عامد الدين خليل "النسبة الذهنية".
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املحور السادس: سؤال اهلوية 

وما  احلديث،  املغرب  تاريخ   يف  العامة  األوضاع  وسمت  التي  التغريات  إن 
صاحبها من حترر واستقالل مكنت الشاعرة مما كان حمظوراً يف عهود تراجع نفوذها، 
الشعور  ومنها  خاصة؛  والشعر  عامة  الثقافية  الساحة  هبا  حفلت  موضوعات  من 
بالوطنية، وتنامي النزعة القومية إثر النكسات املتوالية التي تردت فيها أحوال األمة 
العربية يف مراحل خلت، تلك النزعة التي ارتبطت بعنفوان الشعر العريب احلديث 
منذ منتصف القرن العرشين، ولعلّ نظرةً فاحصةً يف نامذج من شعر "أمينة املريني"
االجتامعي  وجداهنا  عن  ثراء  يقلّ  ال  والقومي  الوطني  الشاعرة  وجدان  أن  تثبت 
وجتربتها الفنية الذاتية، ذلك أنَّ املرأة بطبيعتها مولعة بكل ما يتسم بالبسالة، شديدة 
من  بنغامت  اإلبداعية  جتربتها  حتبل  أن  غرابة  وال  األبطال،  باملجاهدين  اإلعجاب 
السيف  بطولة  عىل  أثنت  والفداء.لذلك  بالتضحية  واالشادة  بالبطولة  اإلعجاب 

والقلم معا، خملدة حدث استقالل املغرب يف قصيدة "الوثيقة"(٣٢): 
 يناير العز هذا يوم مفخرة***وأنت منه لسان الشاهد األرب

حيي األماجد من أبطالنا النجب*** ركاب هول عىل الويالت والنوب
الباذلني لعشق األرض روحهم *** مل ترتعش للهيب النار أو هتب

واحلر من يعشق األخطار يقحمها***إىل العظائم ما عزت عىل الطلب
بفتكة من حديد السيف أو قلم *** يف حربه الفصل بني احلق والغلب

   إن محاسة الشاعرة نابعة من ثقافتها، وملستها الفنية يف حتقيق مجالية التلقي، وقد 
أثناء تصوير حدث املسرية اخلرضاء،  الفخر يف  القصيد يف  الشاعرة روائع  أبدعت 

كاشفة عن وطنية املغاربة، وما صنعوه من مالحم "وطنية"(٣٣) خالدة: 
مفاخر ما رو التاريخ روعتها***إال وأسمع من يف عزمه صمم
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رنا هلا الكون وارتدت نواظره***حسرية وسيول النور تلتطم
يا يوم فتح الصحاري ويا رشفا***يف جيد مغربنا املقدام ينتظم

فكوا األيادي عن أكبادنا فلها *** يف مغرب اخلري أعراق وملتحم

  إن حب االنتامء للوطن، مسقط الرأس إحساس فطري وعقدي وفكري، بل 
هو عالقة وجدانية مرشوعة بالوطن: تارخيا وجغرافيا وإنسانا.ولئن بالغت الشاعرة 
يتيحها  الشعراء،  به، فتلك سنة شعرية جبل عليها  يف متجيد وطنها األم واالشادة 

اخليال األديب الذي خيلد أجماد الوطن ورموزه.

راحت  بل  البطوالت  د  متجّ وهي  املرشق  اجلانب  إبراز  يف  الشاعرة  تقف  ومل    
تكشف يف موضوعاهتا هذا االجتاه بـقصيدة (نكسة) (٣٤) وتنتهي بـ (أحزان فتاة 
شيشانية) (٣٥)، ففي (النكسة) من األمل والتوجع والفجيعة ما فيها، ومن السخرية 
الالذعة مما آل إليه حال األمة من مؤرشات اهلزيمة ما ال يرقى إىل اهلزيمة الشاملة: 

أقرص فقد طال الرسي والقلب ناء بام تعيده
والركب أضناه املسري وليله سجف وبيده

أعمى يقود خطاه قد ضلّ املقود ومن يقوده
هذي العروبة ليلها داج وسيدها مسودة

ال فجرها يرجى وال غدها تعدّ له حلوده 
ة فابتلّ عوده يا شاعراً رشف اهلزيمة لذّ

نر يف هذه القصيدة بوضوح أن الشاعرة حتيل اهلزيمة إىل السلطات " العربية"، 
فهم الذين هزموا بسبب ختاذهلم، وهذا يدل عىل وعي يف الفكر ووضوح يف الرؤية، 

ورمزيتها يف ذلك واضحة للعيان: 
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"صنعته قحطان وما أحياه عمره أو يزيده"

ت قصيدهتا بـ (النكسة)، إملاحاً إىل التفريق بينها وبني  وقد يشفع للشاعرة أهنا سمّ
اهلزيمة النكراء، وملا حيمله مصطلح النكسة من داللة نفسية مفارقة لداللة اهلزيمة.

وقد  قيام،  له  يرجى  ال  اليهود  مع  فالسالم   (٣٦) السالم" "سفينة  قصيدة   ويف 
شبهته بخيط العنكبوت: 

شدتم سالماً كخيط العنكبوت*** عىل شفا رساب تداعى جرفه اهلاري
رة*** سبقاً توالني باآلثار والعار  واليوم أودت به ريح مسخّ
وكم ثملتم لتطبيع ومهزلة*** بأكؤس مرة تسقى و"أتار"
بنو قريظة إن تؤمن جوانبها*** تؤمن طوية سمسار وجزار

فقل (لقانا) التي تبكي ثواكلها*** بأدمع كصبيب القطر مدرار
أين السالم الذي دقت مسامره*** يف نعشها كف حاخام ونجار

بلغة شعرية  للتطبيع  السالم، معلنة رفضها  الشاعرة تصويرها لسفينة  تستأنف 
ساخرة: 

فلملموا شملكم حول السفينة ال*** يقعدنكم خشب من وحي أفكار
وأرسلوها عسى "اجلودي" يعصمها*** بأعني اهللا من سيل وإعصار

سفينة  (حول  القصيدة  عنوان  بني  الربط  يف  الشاعرة  وفقت  هل  ندري  وال 
السالم) وتقصد هبا شكل الطاولة التي صممت لينعقد حوهلا مؤمتر السالم (٣٧) 
اليوم  جودي  ال  ولكن   ،نوح مع  املؤمنني  هبا  اهللا  عصم  التي  نوح  سفينة  وبني 

يعصم سفينة السالم! 
 وتتجاوز الشاعرة هذا السالم اآلثم إىل السالم بشكل أعم بقوهلا: 
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    إذا الغرب جاء (بلهو) حب فراقب*** ضياع احلمى والسوائم
رأينا السالم بألف قناع كوجه*** الزواين: بشوش وآثم 
فرشع الطغاة يقيم حدودا عىل*** الرد تفرتّ عنه املباسم

ويبكي من أجل سالم كذوب*** موشى احلوايش بدمّ الرباعم
وختتم الشاعرة قصيدهتا بالدعوة إىل الصرب: 

فصرباً سيطلع فجر جديد*** ويأفل نجم الطغاة الغواشم
وينهدّ رشع أراده غرب عىل*** جرف البغي واجلور قائم

واجلور  البغي  عىل  قائم  ورشع  سيأفل،  الطغاة  ونجم  سيطلع،  اجلديد  الفجر   
أراده الغرب سينهدّ ال حمالة.فالشاعرة ذات رسالة يف الصحوة واإليقاظ وهلا دور 

يف التوعية واالستنهاض وبعث األمل واحلياة بغد مرشق.
 ويف قصيدة "هتنئة"(٣٨) تسخر الشاعرة من مساعي دعاة السالم: 

فذا الزمن العريب اجلبان*** ملن قد أباح الدما واستحل
ومن قد أضاع السالم بقرن*** وأسكره الوهم حتى الثمل
فتقبل منك ألجل السالم صال*** ة وتدعى العظيم البطل.

قصيدة  املوضوع  هذا  يف  انثياالهتا  املريني  هبا  ختتم  التي  القصائد  أبرز  ومن 
"شارون"(٣٩): 

...يا رهط شارون
قد قال ربك يف شارون قولته...
وتعاىل صوت شارون يناغي...

...كلام أقبل شارون تناد
ومىض شارون يطوي اخلطو طيا...
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وعواطفها  ومشاعرها  أحاسيسها  بكل  فلسطني  قضية  تعيش  الشاعرة  إذن 
وأملها وغضبها، وهذا يدل عىل مد انصهار الشاعرة مع قضايا أمتها، إذ تتداخل 
القضايا اإلنسانية والوجع العام واخلاص، فام أن تنهي الشاعرة القول يف أم القضايا: 
العامرية يف العراق،  البوسنة، حتى تستذكر أنات رصعى  فلسطني، حتى تطري إىل 

لتستنجد بالتاريخ اإلسالمي، عله يبعث صحوة يف الضامئر: 
ومحى "هيود" تذود عنه طغمة باعت ضامئرها لنيل رضاه 

اره جالده وقضاه يا نكسة اإلسالم يف بلد غدت كفّ
ويقسم الرتب الذي قد أومضت للمسلمني صفائح برباه

أنات رصعى العامرية درسكم هللا كم تعشون عن مغزاه (٤٠)
وختتم هذه القصيدة "رصخة من رساييفو"(٤١) ببيتني يذيبان الكبد أملاً وحرسة، 
فرسايفو أخت أيوب يدعوها للتعايل فوق ما فيها من نزف واحتضار، ألهنا وحيدة 

وحدته يف مرضه، ال أحد يوايس جرحها أو يوقف نزفها: 
 أخت أيوب تعايل فوق دود ونزيف واحتضار

 ما لك اليوم محيم فاضمدي اجلرح وذودي كل عار.
أسعفها  وقد  الكاملة  رمزيتها  من  الرغم  فعىل  شيشانية"(٤٢)  فتاة  "أحزان  أما 
الشكل احلر للقصيدة احلديثة، إال أهنا واضحة املعامل واملعاين، وهذا ما يميز جتربتها 
يف رمزيتها امليالة للوضوح عن الرمزية املغرقة يف الغموض التي ال يكاد السامع أو 

القارئ يعي منها أكثر من وعي الشاعر نفسه ملا، تقول: 
الدرب أفسح قلبه للعابرين بال حياة

 فوق الرفاه
وعىل معاطفهم بقايا من غبار
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 احلاملني
بالدفء باألبواب ترشع للسالم

 بالكوخ بالزيتون والتني
 باخلبز من نار(البتول)

 وباحلامم
يبني عشاشه من جديد

 فوق احلطام
بـ (اهللا أكرب) من ضياء

 تعلو املدائن واخليام
وختتم الشاعرة بقوهلا: 

وغداً يضوع شذ بالل
 يا طهره

يغزو املدائن والصحاري
 والتخوم!!

 مل تنس الشاعرة- تعبرياً عن إنسانيتها يف بعدها اخلاص- فضل من كان هلم فضل 
من علم أو نضال، ففي ذكر وفاة عاملة مناضلة -السيدة زهور األزرق- تقول: 

رأيت املنون تطيع القدر وتغتال يف الروض ريا الزهر
وتكسب ورد الربى قطرة وتطوي الزهور ببطن احلفر

كأنك مل تعبقي نسمة تؤيسّ اجلروح وجتلو الكدر (٤٣)
قصيدة  يف  تقول  حبايب،  عزيز  حممد  الدكتور  اإلنساين  الفكر  فقيد   ذكر ويف 

بعنوان "فاجعة الفكر": 



٣٥٦

حداثة الرؤيا يف شعر "أمينة املريني"دراسة حتليلية لديوان"ورود من زناتة"

أزمعت مرساك ملّا عادك القدر أم عشق جمد دعا يا أهيا القمر؟
مل يقنع النفس فخر أنت بالغه حرمت أسبابه يف اخللد تبتدر
ة فكان يف حلدك اإليضاح واخلرب ت الروح ألغاز حمريّ أم قضّ

ومع إيامن الشاعرة باألقدار، وأن املنون تطيع القدر، ولكنها يف غمرة فاجعتها 
تنسى نفسها قائلة: 

وللزمان وإن أغرت مباسمه فم يكرش عن أنيابه الكدر
لو أنه حكم عدل أخو ثقة ما قصّ عمراً مىض بالعلم يزدهر

فام الزمان إال وعاء القدر، واهللا سبحانه يقول: " إنّا كل يشء خلقناه بقدر " وبخاصة 
(٤٤) يف فقيد العلم - سيدي عبد الكريم الداودي- تقول:  أهنا يف قصيدة "دمعة"

كل ابن آدم مفقود ومفتقد ***ووارد من حياض ما هلا نفد
يسعى إليها وما عن وردها صدر*** وللمنية يف كاساهتا رصد 

ونراها تؤكد املعنى ذاته وقد استجمعت نفسها يف قصيدة " الشهيدان"(٤٥)
ال جتزعن فكل يشء فان*** واصرب عىل ما ناب من أحزان

واخفض جناحك للبالء إذا*** قىض رب بام مل جير يف احلسبان
ال تعتبن عىل املشيئة واحتسب*** من هاجرا يف احلق للرمحن 
بالود والصرب اجلميل وباحليا *** والعلم يملك جممع الوجدان

تظهر الشاعرة إنسانية عالية، وهي حتاول أن تغالب أحزاهنا حتى تصل يف قصيدة 
" الشهيدان" إىل يشء من املوازنة والتسليم وضبط النفس: 

أخويّ عيشا يف املامت كام*** احلياة ندية بالنور والرحيان
صنوين، يف دار املقامة وارتعا*** بني السنا واحلور والولدان

يرعاكام رب عظيم ما شدت*** باسم العظيم خالئق األكوان
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عايشت الشاعرة اهلم اإلنساين وأبدت أملاً وحرقة، هذا يعني أهنا تعيش الواقع 
بغضب  أحياناً  تعربّ  وحتس،  وتسمع   تر بام  مشاعرها  وتنفعل  معه،  وتتفاعل 
شديد ملا تر من اعوجاج وانحراف عن احلق واخلري والفضيلة.هكذا وفقت يف 
جعل القارئ يعيش يف رحاب جتربة شعرية إنسانية قوامها: بداهة اخليال وحمض 

االهتامم وصدق االنتامء.

املحور السابع: خصائص التجربة الشعرية للشاعرة "أمينة املريني": 

احتدم السجال النقدي يف األدب العريب حول الكثري من القضايا التي تباينت 
حوهلا آراء النقاد؛ ومنها قضية "الصدق الفني والكذب الفني".فإذا كانت العاطفة 
الصادقة أهم أركان األدب حسب علامء البالغة، فإن بعض الباحثني جادل يف كون 
الفني"،  "الكذب  القبح حتت غطاء  الكثري من  مجاليات الشعر كانت مطية لتمرير 
ورضب مثال بروائع املتنبي يف قصائد املدح التي خص هبا سيف الدولة احلمداين، 

وجعل منه بكذبه الفني واحدا من أشهر الزعامء يف التاريخ اإلسالمي.(٤٦)

النقاد هو  من  الشاعر بحسب مجهور  لعاطفة  احلقيقي  املحرك  يبقى  ذلك  ومع 
الصدق الفني أو النفيس، بل هو أساس تقدم الفنون (٤٧)؛ ذلك أن الشعر ال يالمس 

نفوسنا إذا مل يكن صادقا مستندا إىل جتربة هيتز هلا ضمري اإلنسان.

ومعيار الصدق الفني يف جتربة "أمينة املريني" هو مد تعبريها عن االنفعاالت 
الشاعرة  تعيش  أن  رشطا  يكن  ومل  الشعور،  لواقع  مالمستها   ومد الشعورية، 
الحظتها،  أهنا  يكفي  بل  تصفها،  حتى  بنفسها  تصويرها  يف  برعت  التي  التجارب 

وعرفت عنارصها وتأثريها، وآمنت هبا.

من أهم خصائص هذه التجربة الشعرية صدق العاطفة؛ ألهنا ببساطة نتاج شاعرة 
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ذات حس مرهف، وذائقة فنية، وبدهية حارضة.واالنطالقة احلقيقية لألدب جيب 
أن تكون نابعة من انفعال ذايت للمبدع (٤٨)؛ ألن الفن "إذا كان عاريا من الصدق فقد 
هتدمت دعامة كرب من دعائمه...فيصبح تعبريا زائفا عن النفس واحلياة أو تزويرا 
لواقع عاشته وتعيشه البرشية."(٤٩) غري أن ذلك ال يعني أن االنفعال وحده يكفي 
منطلقا لألدب احلقيقي، وإنام البد أن يكون األدب خاضعا للتأمل وهو ما يسميه 

بعض الباحثني الوعي باالنفعال أو معاناة االنفعال (٥٠)

املتأمل يف جتربة املريني، من حيث املضمون، جيدها منسجمة ورؤيتها الشعرية 
التي تتغنى بمعاين اخلري واحلب واجلامل، ال تستحسن قبيحا وال تستمرئ نفاقا، ومن 
حيث الشكل جيدها القارئ منفتحة عىل كل مجاليات الشعر: لغة وصورة وإيقاعا، 
لكن انفتاحها عىل مجاليات شعر احلداثة، وركوهبا اخليال ومظان التخييل مل خيرجها 

عن انسجامها الرؤيوي، ولعل ذلك ما جعل جتربتها جديرة بصفة الصدق الفني.

وال شك أن قضية "الصدق والكذب " يف الشعر تنفتح عىل قضية " الوضوح 
النقاد  منظور  الداللة.فمن  بغموض  الفني  الكذب  عالقة  وخاصة  والغموض"، 
الشاعر  وحماولة  اخليال،  ثوب  القصيدة  إلباس  حماولة   سو الفني  الكذب  ليس 
فك  القارئ  استطاع  فإذا  والفنية،  األسلوبية  عنارصه  بتوظيف  التخييل  ركوب 
بالغموض  نعتها  يستطع  مل  وإذا  الفني،  الصدق  صفة  القصيدة  يمنح  فإنه  شفرهتا 

واإلهبام والكذب الفني.

غري أن الشعر يتسم بتعدد السياقات، وينبني يف أساسه عىل عدة عنارص، منها 
املحسوس، ويعرب من  املرئي وأعمق من  يعرب عن صورة أعىل من  املجاز والرمز؛ 
خالله الشاعر إىل مدن اخليال، وليس من املعقول أن كل نص أديب يقرأ وال يفهم 
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يتهم بالكذب الفني.ومادام املعيار الثقايف واملعريف متاحا يف فهم النص، فهو املرجع 
يف احلكم عىل الشعر، فان ضاق األفق ضاق املعنى، وإن اتسع األفق اتسع املعني.

وبني هذا وذاك يتخذ الكثري من شعراء احلداثة يف طبعتها الثانية مسارا لتجارهبم 
الشعرية؛ وهو ما يتجىل يف جتربة الشاعرة؛ فهي ال تسف بالداللة إىل درجة الوضوح 

واملبارشة، وال توغل يف لف معانيها بحجب الغموض.

"ورود من زناتة" من سبع وأربعني قصيدة، كلها عمودية إال     يأتلف ديوان 
مخس قصائد "تفعيلة"، وهذا بحكم أنّ الشاعرة تنحاز للشكل اخللييل الذي يتميز 
يف الغالب بالرنّة املوسيقية العالية التي تالئم ذلك احلس احلاميس الداخيل واخلارجي 

الذي أشاعته الشاعرة واقتضته طبيعة موضوعاهتا.

البحور  عىل  أقف  أن  أحب  فإين  بمحتواها،  األوزان  عالقة  يف  التأمل   وقبل 
الشاعرة قصائدها يف  الشاعرة لقصائد ديواهنا، فقد نظمت  التي اختارهتا  الشعرية 

هذا الديوان عىل مخسة أبحر فقط: 

(البسيط: مخس عرشة قصيدة، والكامل: إحد عرشة قصيدة، واملتقارب: ثامين 
قصائد، والرمل وجمزوؤه: سبع قصائد، والطويل: قصيدتان).

تنويع  ولكنه  واملوسيقي  الشعري  اإليقاع  يف  نوعت  قد  الشاعرة   نر  وبذلك 
 (٥١) حمدود ومتزن، اقترص عىل مخسة أبحر يغلب عليها الطول.ويف قصيدة "توبة"

من بحر املتقارب تقول: 
رأيت املنون تطيع القدر وتغتال يف الروض ريا الزهر
وتسلب ورد الربى قطره وتطوي الزهور ببطن احلفر

كأنك مل تعبقي نسمة توايس اجلروح وجتلو الكدر 
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زهور  وفاة   ذكر) املقام  تناسب  مقطوعة  قافية  يف  ساكنة  الراء  جاءت  وقد 
األزرق).

املوضوع  يناسب  فيها  املد  أنّ  نجد  "توبة"،  قصيدة  من  ثانياً  مثاالً  أخذنا  وإذا 
املبتهلة  املسبحة  الداعية  األصوات  حيث  القدر،  ليلة  يف  ويطابقه  معه  وينسجم 

اخلاشعة واألكف املمدودة يف جنح الليل ضارعة، فناسبها هذا البحر والقافية: 
إذا جنّ لييل سخت دمعتي وأوقد خويف لظى زفريت

ولذت ببابك يا خالقي فبابك أوسع للتوبة
بسطت إليك أكفّ الدعا ويل مطمع يف ند رمحة 

وتقول الشاعرة أمينة يف قصيدة "النكسة": 
صنعته قحطان وما أحياه عمره أو يزيده

صنامً يظل وحوله أفعى تقوده أو تبيده

فحتى يستقيم الوزن فإهنا تقرص اهلاء يف "عمره، تقوده" وال متدها أو تشبعها، 
كثري يف  وهذا  الوزن،  ذلك النكرس  تفعل  مل  لو  إذ  باالختالس،  عنه  يعربّ  ما  وهذا 

الديوان.وكان ذلك يف موقع واحد من القرآن الكريم (ويرضه لكم) (٥٢).
التي ال يستقيم الوزن إال هبا، ومنه  وهذا يدخل يف صميم الرضورة الشعرية، 

أيضا قول الشاعرة (٥٣): 
وتنقرنّ كام شئتم بال حذر *****   وتذهلنّ عن أفراخ وأوكار

فيقلع العرب عن خلف يفرقهم**ويبلغ الصدر نارا أوعى من أوغار
فالقارئ  تعاىل،  اهللا  بكتاب  الشاعرة  صلة  عىل  مؤرش  اإلدغام  هذا  أنّ  أعتقد 
لديواهنا ال حيتاج إىل بذل اجلهد ليالحظ حسن استدعائها للذاكرة يف ضبط اإليقاع.
يف  الشاعرة  عند  الفنية  االزدواجية  تأمل  إىل  العمراين  يفلح  سعيد  ذهب  وقد 
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واالبتداع؛  باالتباع  "املوسومة  الشعرية  التجربة  علی  الضوء  يسلط  ضخم  فصل 
وابتداع  العمودية،  القصيدة  مقومات  علی  بحفاظها  اخللييل  الشعري  النمط  اتباع 

يبدو يف انفتاحها علی احلداثة الشعرية وأشكاهلا (٥٤).
األول  ديواهنا  منذ  تعارصه،  الذي  احلديث  الشعري  البناء  الشاعرة  تتجاهل  مل 
هي  داخليا،  إيقاعيا  نظاما  سواها  دون  التفعيلة،  تبقى  ولكن  زناتة"،  من  ورود   "
الوتر الذي تعزف عليه الشاعرة أنغامها.وكأنام تريد أن تؤكد أهنا- بتنويعها لإليقاع 
الشعري، وانخراطها يف كتابة قصيدة التفعيلة التي متيزت بحضور نوعي يف ديواهنا- 
ال تغفل ما استجدّ من شكل شعري جاد به عرصها، وكأين هبا، أيضاً، تود أن توجه 
خطاهبا الشعري إىل العقل املعارص بيشء مما استجدّ من مفاهيم وأشكال معارصة 
تطويع  عىل  وقدرهتا  االبداعية  بإمكاناهتا  وعي  عىل  عرصها  تعيش  فهي  وحديثة، 
األوزان، وركوب موجة التجريب واحلداثة.وهذه قصيدهتا "فتاة شيشانية" نموذج 

يف شعر التفعيلة املقتطفة من بحر الكامل (- - -٠- -٠/متفاعلن): 
 الدرب أفسح قلبه للعابرين بال حياة

 فوق الرفاة
وعىل معاطفهم بقايا من غبار

 احلاملني..

عىل الرغم من رمزيتها الكاملة، فقد أسعف الشكل احلر يف إبداع معان واضحة 
بعيدا عن رمزية مغرقة، تتقنع هبا القصيدة احلديثة، ال يكاد القارئ يعي منها شيئا.

الشعرية، جعلت اإليقاع عنرصاً  لتجربتها  الفني  الشكل  الشاعرة بخرضمة  إن 
يف  احلارض  امللمح  باعتباره  الشعري،  املعامر  أركان  من  وازناً  وركناً  خالقاً،  حيوياً 
كل النصوص التي مل ينازع يف شعريتها (٥٧).إن جتربة املريني الشعرية تضع بعض 
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وعجزه  العرويض  النسق  إفالس  من  تنطلق  احلداثة  كون  املحك؛  عىل  املقوالت 
أننا وجدنا  عن احتواء احلساسيات اجلديدة، وخاصة دفقات الشاعر احلديث.بيد 
تقبل  نفسه  الوقت  ويف  بعجزه،  تقر  وال  متقته  ال  القديم  اإليقاع  ختتزن  الشاعرة 
قديمها  األشكال  فكل  حترر؛  من  حتمله  وما  الشعرية  احلداثة  أشكال  جتريب  عىل 
وحديثها تطاوع الشاعرة يف التعبري عن رؤاها ودفقاهتا الشعورية، مسقطة تصورات 
أن  التجربة  هذه  تثبت  ونقيضها.بينام  احلداثة  بني  فاصال  حدا  اإليقاع  تتخذ  نقدية 
فهي  التحديث.وعليه  أو  التخلف  أجراسه  يف  حيمل  ال  حداثيا  أو  تراثيا  اإليقاع 
 تنأ املفهوم  لتثبت حداثة شعرها.وهبذا  املخالفة  أجل  باملخالفة من  معنية  ليست 
الشاعرة بتجربتها عن دائرة الرصاعات اخلاطئة واخلصومة املفتعلة، بتجسري اهلوة 
بني األصالة والكونية دون القفز عىل اخلصوصية يف ارتباطها برؤيا الشعر املتجددة.

وإذا كان اإليقاع يف قصائد أمينة املريني يستعمل لبلوغ غاية هي توليد املعاين يف 
مناطق التصل إليها، فهو يوظف عنارص ليس العروض التفعييل بأنساقه وأجراسه 

إال أحد مكوناهتا، ومنها: 
الداعي إىل توليد  بالنظر إىل إهبامها  باعتبارها فضاء برصيا، بل  *البياضات ال 

املعنى، وجذب القارئ للمشاركة يف إنتاجه.
*عالمات الرتقيم، وهي تنازع البياضات دورها يف توليد الداللة.

القصيدة،  إعالن عن هوية حداثة  إىل كوهنا  إضافة  الشعرية، وهي  *الرضورة 
فهي من دواعي ترتيب الداللة فيها.

*التفنن يف قوايف قصيدة التفعيلة؛ بتوحيدها يف قصيديت "نكسة" و"ثقافة" عىل 
غرار القصيدة العمودية، ومد تنويعها يف قبالة القصائد األخر، وهذه املرونة يف 
"للتفعيلة" كصلة  توظيف االيقاع حتيل عىل براعة شاعرة متمرسة بالقصيد، وفية 



٣٦٣

م.د.خدجية أمحد بن حممد الفياليل 

وصل بني قديم الشعر وحديثه.ومع ذلك مل ختل جتربتها اإليقاعية من بعض اهلنات 
العروضية التي تتفاوت خفة وثقال.(٥٦).

عىل  احلداثة  دائرة  من  خترج  ال  إيقاعيا،  خمرضمة  جتربة  تقدم  إذ  الشاعرة،  إن 
مستو جتديد الرؤيا، وقد اختارت خطا ايقاعيا مزدوجا، ومل تربح يف حداثتها نظام 
"التفعيلة"، إىل قصيدة النثر؛ وهي تستبطن التصور الذي أدلف عليه الشاعر عبد 
املعطي حجازي يف سياق عرض موقفه من قصيدة النثر احلديثة التي تسري يف طريقها 
للتحلل من اإليقاع، قائال (٥٧): " أنا اقبلها حينام تكون جتربة، وأرفضها متاما إذا 
تصور البعض اهنا أفضل األشكال أو أكثرها حداثة، ألهنا يف هذه احلالة تصبح وباء 
كاسحا...".وال مناص للنقد احلديث من انصاف الشاعرة أمينة املريني – ومن حذا 
بني  التنايف  حالة  فيها  هيمنت  مرحلة  رواسب  من  النقدي  املعجم  بتنقية  حذوها- 
اإلديولوجي  الطرح  هذا  افحمت  فقد  الشكل)،  وأصالة  الرؤيا  (حداثة  مكونني: 
بتجربة منفتحة عىل كل االشكال دون مركب نقص؛ جتربة تقاطعت فيها مسارات 
احلداثة بنية ورؤيا.اهنا باختصار جتربة جتاورت فيها األشكال، وتبيّنيت فيها حداثة 
الرؤيا، إيذانا بعقد مصاحلة مع كل االيقاعات، متجاوزة بحث التجارب الشعرية 

بحداثة أشكاهلا عن اهلوية واالعرتاف.

والصورة  الشعرية  اللغة  املريني"  "أمينة  عند  الشعرية  احلداثة  الثامن:  املحور 
الشعرية: 

احلداثة  أدونيس  عدّ  فقد  باللغة،  روادها  عند  العربية  الشعرية  احلداثة  اقرتنت 
الشعرية "تساؤالً جذرياً يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها"، ذلك أن الكشف 
الكشف عن لغة جديدة، تكون  بالرضورة  يتطلب  عن اجلوانب اجلديدة يف احلياة 
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بمنزلة الوسيط القادر عىل نقل رؤيا الشاعر، بل هي الرس احلامل ملفردات الكشف 
قادرة  لتصبح  اللغة  حترير  عىل  قائمة  الشاعرة  مهمة  كانت  واخللق.وهلذا  والنبوءة 
عىل محل انشغاالهتا وأحالمها وطموحاهتا.وكانت لغتها الشعرية حديثة، سواء يف 
القصيدة العمودية أم القصيدة احلرة، مفارقة لبنية التعبري الفني يف لغة الشعر القديم، 
من حيث هي وسيلة استنباط واستكشاف جديد. عنوان الديوان (ورود من زناتة) 
"أمينة املريني" عنوان ديواهنا، وهو عنوان مقطوعة  (٥٨)، فقد اختارت الشاعرة 
شعرية مجيلة وقصرية أثبتتها يف الديوان، مع أن هذه املقطوعة مثبتة يف ديوان آخر هلا 

بعنوان: (براء من التطبيع) تقول فيها: 
" أنا ورد أطليس

وجذوري...أزلية
 ...وشذائي

سال هنراً من دماء
 بربرية

غري أنّ اللون- آه – عريب
 وحرويف
 وقيودي

 وحلوين عربية
ويح نفيس

 من قيودي
 العربية"

حيمل  العنوان  وهذا  زناتة..الرببرية)  من  (ورود  هو  الكامل  املقطوعة  وعنوان 
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الديوان من مواضيع خمتلفة ومتنوعة؛  ما يف  فرغم  داخلية معمقة،  نفسية  دالالت 
فيها األمل والبكاء والرصاخ والعنف والثورة والرفض، فإن العنوان يعطي انطباعاً 
للمرأة بشكل خاص  الداخيل  النفيس  املكنون  الديوان يعربّ عن  آخر عن حمتويات 
واملسلمني بشكل عام، ملا حتمله طاقة الورد من رمزية لطيفة ومجال نفيس تكويني 
والسعادة. احلب  وإشاعة  واجلامل،  اخلري  حب  عىل  واضحة  وداللة  ومكتسب، 
فالعنوان حيمل داللة نفسية صادقة مؤملة معربة أكثر منها داللة موضوعية متمردة 
صاخبة ثائرة، هذه هي الطبيعة األنثوية يف داخل املرأة املسلمة، التي تنظر إىل األزاهري 

والورود فرت اخللق وهو يتجدد حتى خيبت ويؤوب ويسبّح ويتوب.

ويف قصائدها جعلت الشاعرة من اللغة أبعادا إشارية ورمزية، تعتمد اإلحياء بدل 
الترصيح، وهي تعترب الشعر جتربة لغوية مكثفة وعميقة حتمل طاقة معرفية وإبداعية 
تستجيب إليقاعات احلياة املعارصة، وما يرافقها من اختالالت وآالم.ونظرا لتنوع 
االشتغال   مستو عىل  نجدها  لغتها  نتأمل  حينام  أننا  إال  منه،  هنلت  الذي  املرجع 
الفني لغة مثاقفة بينية، نأت هبا عن اللغة املتداولة متأنفة من بساطة املكاشفة؛ مل ترتق 

هبا إىل جزالة لغة القدماء، ومل تسف هبا إىل مدارك بعض املحدثني.

ونبوءاته  الشعر  مجاليات  عىل  ينفتح  الشعرية  جديد   جمر بلغتها  خلقت  لقد 
ورؤاه.متثل الشاعرة خطا حداثيا له حمدداته عىل مستو التجديد يف اللغة الشعرية، 
مل تتجارس رغم انفتاحها عىل مستجدات عرصها عىل اللغة العربية رغبة يف مسخها، 
أو التعريض هبا، بل وجدت يف اللغة ودواهلا وعالماهتا ضالتها يف التعبري بحرية عن 
دفقاهتا الشعورية، مستفيدة بوعي من املخزون اللغوي الرتاثي، والبحث من داخله 
عن صيغ أكثر غنى وكثافة داللية، أغنت هبا جتارهبا اإلبداعية، ولذلك استطاعت أن 
تذهب إىل مناطق أكثر عمقا موظفة إمكانات اللغة الشعرية املتناغمة مع إيقاع احلياة 
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املعارصة وإشكاالهتا.تلك أول انطباعاتنا حول قصيدة "خواطر قط عائد من رحلة 
ليلية".فإذا كان العنوان عالمة دالة عىل النص، تعرفه وتؤطر كيانه اللغوي والداليل، 
املتلقي،  املبدع إىل  باعتباره أول إشارة يرسلها  وتيضء مدلوالته وتكشف إحياءاته، 
فإن عنوان هذه القصيدة، النموذج لدراسة اللغة والصورة الشعرية وااليقاع، حيمل 
يف طياته جمازات وجتاوزات لسانية تعلن خرق اللغة الطبيعية االعتيادية خللق داللة 
أعمق.هذا العنوان حيمل بذور غربته بام يسود صياغته من جتوز لفظي وداليل، فهو 
عائد"- قط  "خواطر"-"  دالليا:  املتباعدة  العبارات  جتاور  بفعل  بالدالالت  حيبل 
رحلة ليلية"(٥٩) مما يثري فضول القارئ منذ الوهلة األوىل.ولعل ما يزيده التباسا توايل 
النكرات يف صيغة العنوان؛ فالشاعرة أوشكت ان تقطع جسور التواصل بني النص 
وقارئه لوال وجود كلمة" خواطر"، التي كانت اشارة غري بريئة وعالمة عىل رغبة 
الشاعرة يف تسلم زمام احلكي، باعتباره ممارسة إبداعية، تفتح العنوان عىل الشعرية 

الرسدية.إذا انتقلنا ايل تفحص لغة النص من خالل املقطع الثالث من القصيدة: 

ملاذا تعود؟ /وحلمك أضحى رهني املزاد../وال أمل يف املعاد../وال وطن أو 
جواز سفر../وال راحة قد تكرس هذا الضجر../ومتسح دمعا قد حتجر يف مقلتيك/

وحزنا..كثيفا/كليل العوانس عن الرقاد../..أناخ عىل خافقيك..
االنكسار(تكرس-أناخ)،  عىل  يدالن  فعلني  الشاعرة  وظفت  احلزن  حقل  يف 
العودة  حقل  ويف  (الليل-الدمع-احلزن-الضجر)،  نفسه:  املعنى  تعمق  وأسامء 
-احللم  (املعاد-الوطن  الداللة:  متجاورة  وأسامء  (تعود)،  املضارع  الفعل  وظفت 
عىل  واألسى  احلزن  حارض  سطوة  يبني  ما  احلقلني  هذين  تناظر  األمل).ويف   -
احلكي  الشاعرة  استثمرت  املنال.وقد  بعيد  يبدو  الذي  بالعودة  احللم  املستقبل 
والوصف واحلوار يف لغة شعرية منزاحة، يغلب عليها املجاز والرمز، ولعلها حماولة 
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من الشاعرة لتعتيم رسالتها إىل املتلقي من أجل حتريك روح املغامرة فيه للحفر يف 
العميقة للنص بعد رحلة شاقة تنفي  البنية  النص، ليصل إىل نشوة معانقة  طبقات 
عنه طفيلية التلقي، وتذيقه بعد معاناة القراءة والتأمل متعة التلقي.ومن أجل خلق 
احلوار يف بنيات النص ناوبت الشاعرة بني ضمريي املتكلم واملخاطب معتمدة تقنية 
السؤال دون جواب، رغبة يف إثارة انتباه املتلقي وإرشاكه يف ملء فضاء نيص وداليل 

تعمدت الشاعرة تركه فارغا مفتوحا عىل كل التأويالت.
للتعبري  وسيلة  فهي  الشعرية  اللغة  عن   بمنأ الشعرية  الصورة  تكون  ولن 
والفكرة  الشعور  بني  الفصل  يمكن  معانيها، وال  أبسط  الفكرة يف  أو  الشعور  عن 
إن  بل  حرفيّة،  أو  مبارشة  بصورة  ل  تتشكّ ال  ولكنها  الشعرية،  الصورة  تشكيل  يف 
الشاعر فيها ال يرتبط بنسق األشياء كام هي يف احلياة، بل يلجأ إىل الالوعي يستمدّ 
منه الرموز املتباعدة يف الزمان واملكان؛ ليعربّ عن فكرة أو شعور أو رؤية أو جتربة مرَّ 
هبا، فالقصيدة تتشكل من جمموعة من الصور التي قد ال ترتبط ببعضها يف الواقع، 
ولكن الشاعر بخياله االبتكاري يستطيع الربط بينها، ليقنع املتلقي بأسلوب فني، 

هم والتفسري والتأويل.(٦٠) يؤثر يف نفسه، ويثري عاطفته وفكره، وحيفزه عىل الفَ
لتشده  القارئ،  ذاكرة  يف  املختزنة  اللغوية  للبنى  بانتهاكها  املريني  أمينة  تتفنن 
النمطية.كام  الكتابة  سنن  فوق  قافزة  وتضميناهتا،  رموزها  إىل  الشعرية  بصورها 
يعرف مفهومها للمكان والزمان واحلدث اختالل يف املقطع األخري من القصيدة: 
"ستحيا وحيدا/وكل السطوح وطن../وكل احلواري وطن../ وال وطن حيتوي 

خملبيك../ يف  وحلمك  ستميض  نتن../  عميق  غاب  قانون  الشجن/ويغسل  ذا 
طريدا  متوت  أن  إىل  احلواري../  البيوت../وخلف  خملبيك../وراء  يف  وحلمك 
اإلحساس  عن  االضطراب  هذا  العنكبوت...".يفصح  من  أوهى  /وحلمك 
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بالضياع، والشاعرة بخرقها للغة املألوفة تعرب عن رفضها هلذا الواقع الذي خييم عليه 
الظلم وما يرتتب عنه من ترشد وضياع واغرتاب.تنفجر الذات الشاعرة بتساؤالت 
صوره  تكاثفت  مقطع  يف  لتغريه  ما  قوة  حيتاج  جاثم  مرير  واقع  لتصوير  ورموز 
"ويعرف  تقول:  االنسان،  آالم  مع  وتفاعلها  الشاعرة  إحساس   إىل مستو لرتقى 
الرياح  ذرته  له...أذنان..كتبن  طريد..ذليل/  قط  نسخة  الطويل/بأين  الزقاق  هذا 
غداة احلصاة/ وقلب صغري كبحر عميق القرار../ وعينان كعيني بنت الياممة ليل 
السهاد/ تبوحان بال ترمجان/ملاذا تعود!؟/ولست الرشيد/جيوب الليايل الطوال/
لوما/بكأس  ويسبق  دجنا  يقرص  القتيل  الغالم  املنال/ولست  بعيد  ملكا  ليدرك 

عالها احلبب/ونزوة قلب مريع اللهب/...وراء اخلباء الرفيع العامد؟ "
عىل  تنفتح  وهي  الرمزي،  البعد  تعمق  التي  املتكاثرة  الشعرية  الصورة  تأملنا  وإذا 
الشعرية الرسدية؛ باستعارهتا للرمز الشعري ممثال يف " امرئ القيس"، الذي عرف بامللك 
الضليل، وبنت الياممة الشاعرة التي فقدت حبيبها قتيال يتسول عرشه، ويوسف  الذي 
عنيّ أمينا عىل خزائن امللك، بعد نجاته من القتل جراء الغرية والصبابة.وقد حققت هذه 
املناصات تكثيفا للصورة الشعرية، التي تتوخى  تصوير واقع مرير كائن؛ واقع الترشد 

والطرد والضياع، والتوق إىل إدراك واقع ممكن جيسده األمل واحللم والعودة.

"خبا  املقطع:  هبذا  الشاعرة  افتتحتها  التي  القصيدة  ملقاطع  متأنية  قراءة  ويف 
الليل غري نجيم بعيد...بعيد/يناغي األفق بثغر حزين األلق/وعدت أقود اخلطى 
الواهنات/واسحب خلفي شظايا حياة بلون اجلليد /ويعرف هذا الزقاق الطويل/

باين نسخة قط طريد...ذليل..."

واقع  عن  تعرب  فنيةً  لوحةً  أو  تشكيالً  تكون  صورها  بانسيابية  القصيدة  تكاد 
اإلنسان الفلسطيني، وهو يعاين حتت نري االحتالل الذي ينازعه يف أرضه؛ يزج به 
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يف السجون، ويبعده إىل املنايف.ولعل يف تكرار لفظ العودة بصيغ متنوعة (عدت-
تعود-العودة-املعاد) تعبرياً عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي غدا حمط مساومة 
من مجيع شعوب األرض، وهو يكافح بإرادته، وإيامنه بقضيته وحده كفيل بخلق 
القدرة عىل االستمرار يف التمسك بحق العودة الذي يشكل البنية العميقة يف النص.
هذا التنامي املتواتر للرمز الشعري هو الذي حقق يف النص مجاليته وتأثريه يف القارئ، 
وتعميق اإلحساس بام يعانيه اإلنسان الفلسطيني من مرارة ويأس واغرتاب.ورغم 
أن رؤية الشاعرة للواقع قامتة، نظرا لسطوة قانون الغاب، فهي ال ختلو من بصيص 
أمل يتجىل فيه استرشافها ملستقبل مرشوط بحتمية التغيري، تدل عليه قصدية توظيفها 
للفعل املضارع "تعود" ومعجم "العودة" وهو مآل مرشق للحلم يف رؤيا الشاعرة.

يف  مهامًّ  ا  دورً يؤدي  الذي  االبتكاري  اخليال  الشاعرة  اعتمدت  قصيدهتا  يف 
يف  املنزاحة   اللغة  أسهمت  وقد  اجلديدة،  املعاين  وتوليد  الشعرية،  الصور  تشكيل 
للفظة  املبارش  املعجميّ  املعنى  الشاعرة  تستخدم  مل  إذ  ة؛  الشعريّ الصورة  تشكيل 
أيْ  ة،  خاصّ بصورة  تشكيلها  أعادت  إنّام  املمتدة،  الشعرية  الصورة  يف  "القط" 
تنشأ  الذي  اللغوي،  اإلسناد   مستو عىل  والتجوز  واخلرق  االنزياح  باستخدام 
عنه دالالت  تقتيض التأويل، فقد ترتك الشاعرة فجوات يف الصورة الشعرية، فال 
تبالغ يف الغموض، رغبة يف جعل الشعر يبقى يف ساحة القارئ، ليبقى القارئ يف 
ساحة الشعر(٦١).إن عالقة الصورة الشعرية باخليال األديب هو رس جاذبية الصورة 
الشعرية من جهة، ومن جهة أخر هو اخليط الناظم لعنارص الصورة يف أي نص 
شعري إبداعي، وبه تتحقق خمالفة املألوف فالشاعرة تبحث عن الالمألوف؛ لتفهم 
التسمية؛ هو اختالف  املألوف أو تسعى إىل فهمه.وما جيعلها شاعرة تستحقّ هذه 
إىل  فتحوهلا  املألوفة،  لألشياء  رؤيتها  يف  واخليال  للعقل  وإعامهلا  لألمور،  نظرهتا 
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ث اإلدهاش يف نفسية القارئ وتُسحره، بل جتعله يشارك  أشياء غري مألوفة، فتُحدِ
يف تأويل النص الشعري الذي أصبح بوجود الصورة الشعرية مفتوحَ اآلفاق (٦٢).
األلفاظ  تتخذه  الذي  الفني  "الشكل  ذلك  باعتبارها  الشعرية  الصورة  حتققت     
والعبارات بعد [نظمها] يف سياق بياين خاص [باستخدام] طاقات اللغة وإمكاناهتا 
الشعرية  الصورة  أصبحت  الرمز  (٦٣).باستخدام  واإليقاع" والرتكيب  الداللة  يف 
ذلك  اإلنساين.حيدث  بعده  ليعانق  ومكانه،  زمانه  حدود  النص  به  يتجاوز  جرسا 

عندما يشعر القارئ، حيثام كان، أنّ الشاعرة ختاطبه يف القصيدة.
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اخلامتة: 

حلقت  التي  املريني"  "أمينة  الشاعرة  ديوان  يف  املتواضع  التطواف  هذا  بعد 
كلمة يف  ومجال  عبارة  وسبك  وإيقاعا  فناً  وامتعتنا  وإيامنا،  ووجداناً  فكرا  عالياً  بنا 
املعنوية  الفنية والصورة  جماالت فسيحة تشهد هلا بشاعرية متميزة، حيث الصورة 
وصدق املشاعر وعمق التأثري والتأثر، فقد فخرت بتليد جمد أمتها الغابر تستدره من 
رضع التاريخ، وصارعت واقعا نكدا كائنا، وبعثت أمالً قوياً يسترشف واقعا ممكنا 

منفتحا عىل املستقبل، راسيا عىل قواعد متمكنة اجلذور.

ملسنا  لذا  معني،  تعبري  بأسلوب  معني  حياة  أسلوب  تواجه  أن  استطاعت  وقد 
وعي  عن  تنم  وموضوعات  قوية،  صافية  عذبة  ولغة  اإلفضاء  يف  وعمقاً  بساطة 
أو تدجينه، وقد صورت  الوعي  حقيقي بواقعها، وحرصا عىل عدم استالب هذا 
باألحداث  الشاعرة  انفعلت  وقد  ناهبا،  عن  فيها  املصائب  كرشت  مؤملة  أوضاعا 
تتشكل  حيث  اخلالص،  طريق  يتلمس  خلياهلا،  العنان  إطالق  وقررت  حوهلا  من 
فسيفساء صورها الشعرية، التي متتح رؤية للعامل من العمق ويف العمق واىل العمق.

املغربية  القصيدة  يف  خاصاً  شعريا  هنجاً  املريني  أمينة  اعرة  الشّ اختطت  هكذا 
يوائم  بام  عرصنتها  بعد  املتنوعة،  الرموز  عىل  انفتاحها  يف  أساساً  يتجىل  املعارصة، 
وق الشعري، واستلهام نامذج مرشقة منها، مع توظيف طاقاهتا اخلالقة يف التّشكيل  الذّ
اجلاميل للقصيدة.وهبذا أحدثت نقلة نوعية يف القصيدة املغربية منذ الثّامنينيات عرب 
إخراجها من رشنقة التقليد واإليديولوجية، وفتح معابرها نحو التّجديد والبحث 
التجريب  للمطلق واجلامل األعىل، واختاذها  النّبيلة، واحلنني  اإلنسانية  اآلفاق  عن 

عريني. أفقاً مجالياً للتفكري والتّعبري الشّ
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هوامش البحث: 
١-أمينة املريني شاعرة مغربية معارصة، اختارت لنفسها لقب "فتاة املحيط"؛ هذا املحيط الذي 
تنبسط حوارض املغرب عىل ساحله من الشامل إىل اجلنوب، تغسل أمواجه اهلادرة قباهبا، عىل حد 

قول الشاعر العراقي اجلواهري يف سياق وصف مشابه: 
"وموج البحر يغسل أمخصيها *** وباألنواء تغتسل القباب"

وعن املحيط تقول الشاعرة: 
"رصح ثو فوق املحيط كأنه*** عرش تألق صفحة ماء"

"سبحان من جعل الفنون رواسيا***فوق املحيط بضفة البيضاء".الديوان: ٩٣-٩٤.

من  مقتطف  الديوان  ١٤١٨-١٩٩٧.عنوان  األوىل،  الطبعة  السلمي،  دار  زناتة،  من  ٢-ورود 
مقطوعة شعرية قصرية، ص: ٥٣.

٣-آفاق األدب اإلسالمي، نجيب الكيالين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧- ١٩٨٧، 
ص: ٣٥.

٤-"بالغة املتنبي"، جملة املشكاة، العدد: ١٨، السنة اخلامسة، ربيع١٤١٤-١٩٩٧: ٧.
الفكر  دار  العمراين،  يفلح  سعيد  املعارص"،  املغريب  النسائي  "الشعر  من  الثاين  الفصل  ٥-ينظر 

العريب، رسالة دكتوراه /جامعة عبد املالك السعدي-تطوان.
٦-آفاق االدب اإلسالمي، نجيب الكيالين، مرجع سابق، ص: ٤٧.

٧-الديوان: ١٣٤.
٨-نفسه: ١٤٠-١٤٢.

٩-نفسه: ١٣٥.
١٠-ينظر سيكولوجية املرأة، ابراهيم زكريا، دار مرص للطباعة: ١٧.

١١-نفسه، ص: ٩٤.
األوىل،  الطبعة  والنرش،  للطباعة  احلداثة  دار  سريين،  رجا  املعارصة،  العربية  املرأة  ١٢-شعر 

١٩٩٠، ص: ١١٨.
١٣-الديوان: ٢٦-٢٧.

١٤- ينظر قصيدة "رقصة"، ديوان: مكاشفات، أمينة املريني، ص: ٢٣.١٥
١٥- جريدة القدس العرب ي٣٠/ابريل/٢٠١٥."الكتابة الشعرية النسائية يف املغرب: عندما 



٣٧٣

م.د.خدجية أمحد بن حممد الفياليل 

يتحول اجلسد يف الشعر معراجا للصور واالستعارات "
.١٨-٢٢ :١٦-انظر الديوان: "قصيدة سبيل اهلد

النرش  رشكة  املجاطي،  املعداوي  امحد  احلديث"،  الشعر  "ظاهرة  من  األول  القسم  ١٧-ينظر 
والتوزيع املدارس، الدار البيضاء، ط٢، ١٤٢٨-٢٠٠٧.

١٨-ورود من زناتة: ١٦١-١٦٦.
١٩-نفسه: ١٦٩-١٧٠
٢٠-نفسه: ١٦٧-١٦٨

٢١-ينظر دراسات يف املذاهب األدبية واالجتامعية، العقاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
القاهرة، ٢٠١٢، ص: ١٥.

٢٢-عالقة األدب بشخصية األمة، عبد الرمحن العشاموي، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢، ص: ٢٩.
٢٣-سوسيولوجيا الفقر: األبعاد والتحديات، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ص: ٥.

٢٤-األعامل األدبية الكاملة، عبد الوهاب البيايت: ٤٣/١.
٢٥-ورود من زناتة: ١٢٦-١٢٧.

٢٦-ورود من زناتة، ص: ١٣٠.
٢٧-األعامل الكاملة، عبد الوهاب البيايت، ١٧٥/١.

٢٧-ورود من زناتة، ص: ١٢٢-١٢٣.
٢٨-نفسه، ص: ١٢٤-١٢٦.

٢٩-النقد االجتامعي، نور اهلد حالب، جامعة العقيد حممد أوحلاج، اجلزائر، ص: ٣٢.٣٠
٣٠-ينظر األعامل الكاملة، عبد الوهاب البيايت.

٣١- ١٩٣.٣١/١-ورود من زناتة، ص: ١٢٧-١٢٩.
٣٢-الديوان: ١٠٤.

٣٣- نفسه: ٨٥.
.٣٤-: ٥١

٣٥- نفسه: ٨١
٣٧-٣٦-الديوان: ٥٤، ٥٨

٣٨-الديوان؛ ٦٣.
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٣٩- نفسه: ٦٨.
٤٠-٤١- نفسه: ٧٢، ٨٠.

٤٢ نفسه: ٨١.
٤٣- الديوان: ١٠٥.
٤٤- الديوان: ١٠٩.

٤٥- نفسه: ١١٢.
.www.alriyadh.com ،٤٦- عبد اهللا الغدامي، جريدة الرياض

٤٧-النقد االديب احلديث، حممد غنيمي هالل، ص: ٢٢٣
٤٨- منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب، دار الرشوق، الطبعة: ٥، ١٩٨١.

٤٩- اإلسالمية واملذاهب األدبية، نجيب الكيالين، مؤسسة الرسالة، الطبعة ع٤، ١٩٨٥، ص: ١٣.
٥٠- منهج الفن اإلسالمي: ١٨٢

٥١- الديوان: ١٠٥.
٥٢- سورة الزمر، اآلية: ٧.

٥٣- الديوان: ٥٤.
٥٤- ينظر الشعر النسائي املغريب املعارص، مرجع سابق.

٥٥- ينظر مدخل لبنية اللغة الشعرية، جان كوهني، ص: ١٠، ١١، ضمن مقال "مسألة اإليقاع 
www.aljabriabed..يف الشعر احلديث"، حممد العمري، جملة إشكاالت يف اللغة واألدب

٠٧amari.htm-net١٨

٥٦- انظر مقدمة الديوان، حسن األمراين، ص: ١٦.
٥٧- جملة "نزو"، ع: ١٩٩٧/١٠١حوار مع الشاعر: عبد املعطي حجازي، ص: ١٥٥.

٥٨-الديوان: ٥٣.
٥٩- الديوان: ١١٦-١١٨.

٦٠- ينظر الشعر العريب املعارص: قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، عز الدين إسامعيل الطبعة؛ 
٣، القاهرة، دار الفكر العريب، ص٣٩-٣٥ (بترصف)

٦١- أزمة احلداثة يف الشعر العريب احلديث، امحد املعداوي املجاطي، دار اآلفاق اجلديدة، ١٩٩٣، 
ص: ١٩.

٦٢- مقاييس األدب، مقاالت يف النقد احلديث واملعارص، شكري املايض، الطبعة: ١، ديب، دار 
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االلعامل العريب للنرش والتوزيع، ٢٠١١، ص: ٧٤، ٧١ (بترصف).
العربية  النهضة  دار  القط،  القادر  عبد  املعارص،  العريب  الشعر  يف  الوجداين  االجتاه  ينظر   -٦٣

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ١٩٧٨.
٦٤- "ورود من زناتة"، " ساتيك فردا"، " مكاشفات"، " مكابدات"، " منها تتفجر األهنار...".
٦٥- "شعرية املابني..."، عبد اللطيف الوراري، جملة روافد مغربية، ع: ٢٦/، ٢٠١٦، ص: ٥٧.
٦٦- "عن الشعر دائام"، حممد الرسغيني، منشورات دار ما بعد احلداثة، ط: ٢٠٠٣/١، ص: ٥.
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قائمة املصادر واملراجع: 
١- الكيالني، نجيب .١٤٠٧- ١٩٨٧. آفاق 
مؤسسة  الثانية.  .الطبعة  اإلسالمي  األدب 

الرسالة. 
.١٩٩٣. المعداوي  احمد  المجاطي،   – ٢

العربي الحديث. دار  أزمة الحداثة في الشعر 
اآلفاق الجديدة. 

االتجاه   .١٩٧٨ القادر.  ،عبد  القط   -٣
المعاصر.  العربي  الشعر  في  الوجداني 
والنشر  للطباعة  العربية  النهضة  دار  بيروت: 

والتوزيع . 
األدبية  األعمال  الوهاب.  -البياتي،عبد   ٤
للدراسات  العربية  المؤسسة   ، الكاملة، 

والنشر، الطبعة األولى، الجزء األول. 
اإلسالمية   .١٩٨٥ نجيب.  الكيالني،    -٥
الرسالة،  مؤسسة  األدبية،  والمذاهب 

الطبعة.٤ .
الرياض :من  الله . جريدة  الغدامي،عبد    -٦
www.alriyadh.. أدونيس  إلى  المتنبي 

com
المذاهب  في  دراسات   .٢٠١٢ العقاد.    -٧
:مؤسسة  .القاهرة  واالجتماعية  األدبية 

هنداوي للتعليم والثقافة. 
دار  المرأة.  .سيكولوجية  ابراهيم  زكريا،   -٨

مصر للطباعة. 
الفقر: األبعاد والتحديات،  ٩- سوسيولوجيا 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
العربي  الشعر  الدين.  عز  إسماعيل،   -١٠

والمعنوية  الفنية  وظواهره  قضاياه  المعاصر: 
.القاهرة : دار الفكر العربي.  الطبعة٣ .   

النسائي  الشعر  يفلح.  سعيد  -العمراني،   ١١
المغربي المعاصر. رسالة دكتوراه. جامعة عبد 

المالك السعدي تطوان : دار الفكر العربي  . 
المرأة  ١٩٩٠.شعر  رجا.  سيرين،   -١٢
العربية المعاصرة. الطبعة األولى .دار الحداثة 

للطباعة والنشر. 
 -١٤٢٨ المعداوي.  أحمد  المجاطي،   -١٣
الطبعة  الحديث.  الشعر  ٢٠٠٧.ظاهرة 
الثانية. شركة النشر والتوزيع المدارس: الدار 

البيضاء. 
الشعر  عن   .٢٠٠٣ محمد.  السرغيني،   -١٤

دائما. منشورات دار ما بعد الحداثة.
.٢٠٠٢ الرحمن.  عبد  العشماوي،   -١٥
عالقة األدب بشخصية األمة. الرياض: مكتبة 

العبيكان. 
المغرب:  في  النسائية  الشعرية  الكتابة   "-١٦
معراجا  الشعر  في  الجسد  يتحول  عندما 
للصور واالستعارات  "القدس العربي. ٣٠/

ابريل/٢٠١٥.
المكابدات  ديواني  بين  الوجد  بالغة   "  -١٧
المريني".  أمينة  للمغربية  والمكاشفات 

القدس العربي. ١٤/أبريل/٢٠١٦
١٨- مقال:" بالغة المتنبي".  مجلة المشكاة 
ربيع١٤١٤- الخامسة.  السنة   .١٨ .العدد: 

.١٩٩٧
اللغة  لبنية  "مدخل  ،جان.  كوهين   -١٩
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اللغة  في  إشكاالت  مجلة  الشعرية". 
في  اإليقاع  "مسألة  مقال:  ضمن  واألدب. 
www. العمري.  محمد  الحديث"،  الشعر 
٠٧omari.htm-aljabriabed.net١٨

"شعرية  اللطيف.  ،عبد  الوراري   -٢٠
المابين".مجلة روافد مغربية. ع: ٢٦-٢٠١٦. 
٢٠٠٨.مكاشفات.   أمينة.   المريني،   -٢١

المغرب-فاس: حلقة الفكر المغربي . 
مع  حوار  المعطي.  ،عبد  حجازي   -٢٢
الشاعر. مجلة نزو. العدد: ١٠١/ ١٩٩٧. 

الفن  ١٩٨١.منهج  محمد.  قطب،    -٢٣
اإلسالمي.   الطبعة:٥ .دار الشروق.

النقد  في  مقاالت  شكري.   ، -الماضي   ٢٤
الحديث والمعاصر.مقاييس األدب. ٢٠١١ . دار 

العالم العربي للنشر والتوزيع  . دبي. الطبعة: ١.
النقد االجتماعي.   .الهد نور  ٢٥- حالب، 

الجزائر. جامعة العقيد محمد أولحاج. 
١٩٩٧.النقد  غنيمي.  محمد  هالل،   -٢٦

األدبي الحديث. الطبعة ١/. دار العودة. 
٢٧ -الغدامي، عبد الله . ٢٠١٤. ينظر النقد 
الثقافي قراءة في األنساق الثقافية. الطبعة:٦.

المركز الثقافي العربي.
٢٨ -المريني، أمينة. ورود من زناتة.. ١٩٩٧-  

١٤١٨ . الطبعة األولى. دار السلمي.


