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ملﺨﺺ البحﺚ :

ال يرتدد الباحث /القارئ املتتبﻊ لتحوالت املامرسة الشعرية احلداثية املعارصة يف

اإلقرار بﺨروج العديد من النصوص الشعرية عن حدود الشعر إىل مناطﻖ إبداعية

ليسﺖ من أمالكه اخلاصة ،دفعﺖ به إىل التوحد بتقنيات يف الكتابة اإلبداعية من
غري جنسه؛ حيث نادت احلداثة بكﴪ احلدود الفاصلة بني األجناس األدبية (شعر،

نثر ،قصة رواية ،مﴪحية) حتﻰ ال يبقﻰ إال مرشوع الكتابة اجلديدة الرافضة ملسألة

األجناسية ،ومن ذلك ما ذهب إليه »أدونيس« و«الطاهر اهلاممي » وغريﳘا من شعراء

الطليعة يف الوطن العريب عموما .

هﺬه الدعوات قد أثمرت نصوصا ﲤردت عىل خصائص جنسها؛ وانتسبﺖ إىل

»جنس وسيﻂ« ،اصطلح الدرس النقدي العريب املعارص عىل تسميتها بالنصوص
العابرة لألجناس األدبية أو النصوص املضادة.

ﱂ يكن الشاعر اجلزائري املعارص بمعزل عن هﺬه التحوالت مجيعها ،فاملتتبﻊ ملسار

تطور الشعر اجلزائري املعارص سيالمس انفتاحه غري املسبوق عىل التجريب – خاصة يف
العرشيتني األخريتني؛ وقد أثمرت هﺬه احلركية اإلبداعية سيال من األشكال التجريبية،

لعل يف مقدمتها النصوص الشعرية العابرة لألجناس األدبية؛ إذ أظهرت »القصيدة
الﴪدية« -ﳎسدة يف »القصيدة السري -ذاتية«» ،املﴪحية الشعرية« و»القصيدة –

القناع« -قدرة الشاعر اجلزائري عىل توظيف ﳐتلف تقنيات الﴪد يف الشعر.

ﳖضﺖ هﺬه الدراسة من أجل البحث يف مجاليات التشكيل العابر لألجناس األدبية

من خالل الكشف عن التداخل بني السري ذايت والشعر ،عﱪ مقاربة تطبيقية لبعﺾ

التجارب الشعرية التي من شأﳖا الكشف عن خصوصية هﺬا الشكل التجريبي اجلديد

يف الشعر اجلزائري.
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Abstract:
A researcher or a reader who follows the transforma�ons of
contemporary modernist poe�c prac�ce does not hesitate about
acknowledging the departure of many poe�c texts from the limits
of poetry to crea�ve areas that are not his own property, which
lead him to use some techniques in crea�ve wri�ng of his own
genre . Modernism calls for breaking the boundaries between literary genres ,poetry, prose, story, drama novel, so nothing remains
but the dra� of the new wri�ngs rejec�ng the issue of genre and
including what “Adonis” and “Taher Hammami” broach and other
poets of the forefront in the Arab world in general.
These calls results in rebellious texts on the characteris�cs of
their genre and were a�ributed to the “media�ng genre” which
becomes the modern cri�cal lesson of the Arabic language known
as transgenre texts or counter -literary texts.
The contemporary Algerian poet is not isolated from all these
transforma�ons. The follower of the current course of contemporary
Algerian poetry will touch on his unprecedented openness to experimenta�on - especially in the last two decades. This crea�ve dynamicity produces a series of experimental forms, “The narra�ve
poem” - embodied in the poem of “ Autobiography” , “Theatrical
Poem” and “The poem - the mask” .Such manifest the ability of the
Algerian poet to employ various techniques of narra�on in poetry.
The project of the ar�cle is developed to inves�gate the aesthe�cs
of the transient composi�on of literary genres by revealing the
interplay between self-poetry and poetry through an applied approach to some poe�c experiences to reveal the peculiarity of such
a new experimental form in Algerian poetry.
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ﳚدر بنا قبل ولوج عواﱂ القصيدة السري ذاتية وﲤظهراﲥا يف الشعر اجلزائري

املعارص الوقوف عند مداخل نظرية ﲢدد التحوالت التي عرفتها الشعرية العربية
املعارصة يف خروجها صوب الكتابة العابرة للفنون واألجناس األدبية.

.١الﻜتابة الﺸعرية اﳉديدة وﲡسيدة فﻜرة التﻜامﻞ بﲔ اﻷﺟناس اﻷدبية والﻔنون:

ال يرتدد الباحث  /القارئ للمدونة الشعرية العربية املعارصة يف اإلقرار ﱠ
بأن

اخلطاب الشعري العريب املعارص قد عرف منﺬ ﲬسينيات القرن املاﴈ اجتاهات
متعددة للتجريب اختلف الباحثون يف تقسيمها وهيكلتها.

يستوقفنا يف هﺬا السياق الطرح النقدي الﺬي قدﱠ مه »صالح فضل« يف كتابه

» أساليب الشعرية املعارصة« ،والﺬي أكد فيه ﱠ
أن التجريب قد طال األسلوب

وزعها الناقد عىل
يف شعر احلداثة وأثمر عدة أساليب تعبريية يف الشعر املعارص ،ﱠ

احليس ،واألسلوب احليوي ،واألسلوب
أربعة تنويعات أسلوبية؛ هي األسلوب ّ
الدرامي ،واألسلوب الرؤيوي ،بحسب التفصيل اآليت: 1

احليس  :تتحقﻖ فيه نسبيا أعىل درجة يف اإليقاع املتصل باإلطار
 -1األسلوب ِّ

والتكوين كام يتم ﱠيز بدرجة نحوية عالية يقابلها انﺨفاض ملموس يف درجتي الكثافة

النوع ﱠية و التشتﺖ ،وقد م ّثل له الباحث بشعر نزار قباين ذي املقروئية واسعة النطاق .
 -2األسلوب احليوي :يرتكز هﺬا األسلوب عىل حرارة التجربة املبارشة

املعيشة ،لكنﱠه يوسﻊ املسافة بني الدال واملدلول نسبيا لتشمل بق ّي َة القيم احليوية،

ومﻊ أنﱠه ينمي درجات اإليقاع الداخيل بطريقة أوضح فهو يعمد إىل الكﴪ اليسري

لدرجة النحو ﱠية ويطمح إىل بلوغ مستوى جيد من الكثافة والتنويﻊ دون أن يقﻊ يف
التشتﺖ ،ويستﺨدم أقنعة تراثية وأسطورية ﲢتفﻆ ّ
بكل طاقتها التعبريية ،وقد يميل

إىل االصطباغ بمسحة ملحمية بارزة ،وقد م ﱠثل له بشعر بدر شاكر السياب وأمل
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دنقل وأمحد عبد املعطي حجازي .

 -3األسلوب الدرامي  :ويتجىل فيه أساسا تعدد األصوات واملستويات

اللغوية ،وترتفﻊ درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر واحلوارية فيه  .ومﻊ اجرتاحه

ملغامرة التجربة الكشفية إىل جانب التجارب احليو ﱠية املثرية إال أنﱠه يتميز بسبة تشتّﺖ

أوضح دون أن خيرج عن اإلطار التعبريي ويمثله –حسب الباحث – شعر صالح
عبد الصبور يف مجلته وحممود درويﺶ يف بعﺾ مراحله.

 -4األسلوب الرؤيوي  :تتوارى فيه التجربة احلس ﱠية خلف طابﻊ األمثولة

الكل ﱠية ،وهﺬا يﺆ ِّدي إىل امتداد الرموز يف جتليات عديدة ،يفرت اإليقاع اخلارجي

بشكل واضح ،وال تنهﺾ فيه أصوات مضا ﱠدة ،وتتعدﱠ د األقنعة ،وتتﱠجه باجتاه كثافة
أكثر وتشتّﺖ أعظم ،والتناقﺾ الواضح يف درجة النحوية  .وتنحو شبكة الصور

لنسج غالف ِّ
يشف عن رؤى كل ﱠية بارزة ،وقد مثل هلﺬا األسلوب بشعر الب ﱠيايت،
وخليل حاوي وسعدي يوسف.

وقد أكد أدونيس الدور الفاعل لشعراء جتمﻊ »شعر« الﺬي أسهم يف تقديم نمﻂ

من التجديد يف هﺬا األسلوب ،جاء عىل ثالثة مستويات هي :2
 -1مقاربة يومية ملشكالت اإلنسان .

 -2مقاربة ميتافيزيقية ( تسعﻰ إىل ما هو أعمﻖ من الواقﻊ ).

 – 3مقاربة عبثية ال معقولة .

قسم » مصلح النجار » اجتاهات التجريب التي عرفها اخلطاب الشعري
يف حني ﱠ

املعارص إىل زمرتني منفصلتني؛ تضم األوىل االجتاهات التي طالﺖ التجريب عىل

مستوى املضمون ،أما الثانية فﺨالصة لالجتاهات التي جسدت التجريب عىل
مستوى شكل القصيدة ،حمتكام يف ذلك إىل قناعة مفادها ﱠ
أن النص الشعري هو
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خالصة معادلة (شكل  +مضمون) ،فقد حرص اجتاهات التجريب يف موضوعات
القصيدة العربية ومضامينها وحددها بثامنية؛ هي:3

.1اجتاه استلهام الرتاث ،وبعثه بﺈيقاع جديد وشكل جديد.

.2اجتاه استلهام اخلﱪات اجلسدية ،واستعامل معجم اجلسد وجتلياته الغريزية يف

النص كام هو احلال يف أدب الفضيحة التي تستدعي إدانة بنية املجتمﻊ من خالل
فضح اجلسد الﺬي يقوم بوظيفة املرآة للمجتمﻊ.

ﳛيلنا هﺬا الطرح عىل واحدة من تنظريات أدونيس للحداثة الشعرية التي

دعا فيها إىل كﴪ الطابوهات وجتاوز املحظور والكبﺖ الﺬي عانﺖ منه املامرسة
اإلبداعية العربية طويال من خالل دعوته إىل اعتناق املجهول مقابل التقليدية التي

دعﺖ دوما إىل قول املجهول » ويف هﺬا ما أتاح تفجري كثري من احلدود يف النظرة
املوروثة إىل األنا ،واجلسد ،واللغة ،وأتاح الدخول إىل عاﱂ املكبوت العريب ،وهو

يب عىل اخلوض فيه«.4
عاﱂ شاسﻊ هائل ق ﱠلام ﳚرؤ العر ّ

.3اجتاه استلهام خﱪات احلياة الشﺨصية  :ويقصد بﺬلك التفاصيل اليومية

واخلﱪات البسيطة واألحداث االعتيادية واستعامل لغة احلديث اليومي؛ وقد نتج

عن هﺬا النمﻂ من األداء الشعري مستوى من اللغة الشعرية تتناسب معه.

ويف هﺬا السياق نشري إىل أن توظيف لغة احلديث اليومي يف الشعر دعوة أطلقتها

مجاعة »شعر« وجسدها املتن الشعري لشعرائها ،خاصة منهم يوسف اخلال وأدونيس .5
.4اجتاه استلهام تيامت السحر ،من خالل ِّ
بث السحري ،والعجائبي ،واحلكايات

الشعبية الغرائبية ،واخلرافات يف القصيدة احلديثة ،ﳑا يضفي عليها أجواء غري مألوفة.
 .5إبراز االنشغاالت الفلسفية ،كتلك التي ظهرت بقوة لدى السياب وشعراء ﳎلة

»شعر«.
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 .6السعي الواضح لكتابة قصيدة ملحمية ،وتأصيلها يف شعرنا العريب الﺬي يفتقر يف

تراثه إىل الشعر امللحمي ،ويشكِّل هﺬا استمرارا لتضمني األساطري يف القصيدة العربية
احلديثة ،وتبني الفكر األسطوري ليكون الفكر الﺬي تنطلﻖ منه بعﺾ الرؤى الشعرية

جتسد هﺬا االجتاه عند الشعراء التموزيني .وقد سيطرت
يف سياق القصيدة العربية مثلام ﱠ

الرغبة يف إضفاء األجواء األسطورية عىل القصيدة العربية حتﻰ ألفينا كثريا من القصائد

ال تعتمد عىل أسطورة موروثة وإنام تصنﻊ أسطورﲥا ،أي هي نسيج حكاية يشتبك يف
أحداثها اآلهلة والناس وأنصاف اآلهلة أو تعتمد اخلوارق ،أو تضيف إىل األسطورة
املعروفة أحداثا ،أو شﺨوصا ،أو ﲣلﻂ بني أحداث األسطورة وما ليس منها إلخ .

.7حالة عدم ﲢديد املوضوع ،أو تعدد املوضوعات يف النص الواحد ،والتداخل

بينها والوقوع يف دائرة اإليضاحات والتفاصيل واالستطرادات.

 .8اإلﳞام بالنموذج املضموين  :ومن ذلك اإلﳞام بنموذج املتشائم ،أو الالأبايل،

أو املتهور ،أو املتجاوز أو املثايل ،أو املتعايل أو العدمي ،ومن ذلك مثال تضﺨيم
التيمة الوجودية وتعميمها ،وجعل القلﻖ الوجودي هاجسا يف كثري من القصائد،
وقد ظهر هﺬا القلﻖ الوجودي لدى كثري من شعراء احلداثة العربية ،بسبب ظروف

احلياة العربية يف هﺬه املرحلة وكان من هﺆالء الشعراء التموزيون .

أما عىل مستوى األسلوب (الشكل) ،فقد توزعﺖ جهود التجريب احلداثي –

حسب الباحث  -يف سبعة اجتاهات هي :6

 - 1اجتاه اللعب باللغة والرتكيز عىل الدالالت اللغوية املعجمية ،وتعالقها من

باب التجريب واكتشاف آفاق ما أطلﻖ عليه أدونيس كيمياء اللغة .
 -2اجتاه التجريب عىل مستوى التشكيل البرصي للقصيدة .

 -3اجتاه ديوان احلالة :وهو ديوان يتحدث عن حالة واحدة ( سياق) ،وإن
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تنوعﺖ نصوصه (تقسيامته).
ّ

 -4اجتاه تشظ ﱠية النص ،حتﻰ وإن كان املوضوع واحدا.

تعمد تغييب املعنﻰ ،وعدم إبالغ الرسالة ،وهو
 -5اجتاه الغموض الكيل :ويعني ﱡ

عنرص ذو عالقة باملعنﻰ ،ولكنه يصنﻊ من خالل اللغة /الشكل.

 -6اجتاه نفي نقاء األنواع ( نفي احلدود الفاصلة بني األنواع ) ،فظهر يف القصائد

ﴎد وتعدﱡ د يف اخلطاب ،وتعدﱡ د يف الضامئر ،وتعدد يف املكان والزمان وأحداث،
قصص ،وتعريف الشﺨصيات وغريها؛ فظهر األسلوب
ومونولوج وديالوج وبناء
ّ

الدرامي يف القصيدة ،وفيه يتجىل كام يقول صالح فضل ،تعدد األصوات ،واملستويات
اللغوية ،وترتفﻊ درجة الكثافة نتيجة غلبة التوتر واحلوارية فيه ،وفيه تشتﺖ واضح . 7

ومﻊ هﺬا االجتاه جتسد النص املضاد أو النص العابر لألجناس األدبية؛ أو«مرشوع

الكتابة » الﺬي دعﻰ إليه أدونيس وغريه من شعراء احلداثة؛ إذ جلأ بعﺾ الشعراء
إىل إدخال عنارص كثرية تنتمي إىل املﴪح ،والرواية ،والفلسفة ،والعلم ،والتاريخ

وغريها قد يكون من فنون الكالم ،أومن غريها من الفنون األخرى .8

ويف هﺬا السياق يﺆكد الباحث ﴐورة » أن نم ِّيز بني كون الشاعر يأيت باإلطار

من خارج الشعر ويمأله شعرا ،أو أنﱠه يصنﻊ قصيدة ،ويضﻊ هلا إطارا من خارج

عاﱂ الشعر .وهﺬه مشكلة قد ينتج عنها مثال يف حالة من احلاالت قصيدة ذات بناء
مﴪحي ،أو مﴪحية شعرية ،وشتان بينهام .ويمكن القياس عىل هﺬه احلالة يف
حاالت أخرى ،يستعري الشاعر فيها شيﺌا من أشياء القصة أو احلكاية أو سواﳘا«.9
 - 7التداعيات ،والكتابة اآللية .

ال بد أن نسجل مجلة من املالحظات التي تﺆكد قصور هﺬا الطرح عن استيعاب

االنفتاح التجريبي الواسﻊ الﺬي عرفه شعر احلداثة يف النصف الثاين من القرن
٣٦٢
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العرشين ،حيث نلمس عدم ﲤييز الباحث بني الشكل و اللغة واألسلوب؛ فيضﻊ
الكل تارة يف خانة واحدة تقابل املضمون ويفصل بينهم تارة أخرى؛ بل إنﱠه ال يم ِّيز

حتﻰ بني الشكل واملضمون مﻊ اعرتافه السابﻖ بالفصل التام بينها عىل الرغم من ﱠ
أن
اخلطاب الشعري احلداثي قد كﴪ احلدود الوﳘية الفاصلة بني الشكل واملضمون،

بل ﱠ
إن األدب التجريبي – عموما والشعري منه ﲢديدا -وهو األدب احلداثي
بامتياز ،ال يعرتف إال بالوحدة بينهام . 10

ونحن إذ نتحفﻆ عىل ما ذهب إليه الباحث بشأن هﺬا الفصل غري املﱪر بني

الشكل واملضمون أو(املوضوعات) – كام اصطلح عليه  -نستحﴬ ما خلص إليه
»مصطفﻰ السعدين« يف تعريفه للتجريب بقوله » :التجريب الفعيل هو أصالة يف
الشكل وحداثة يف املضمون  .والشاعر املعارص مطالب بتحقيﻖ التوفيﻖ واالنسجام
والتوازن بني ﳎموعة من االعتبارات املتباينة«.11

وإذا كان »السعدين« ﱂ يفصح عام يقصده بـ » :ﳎموعة من االعتبارات املتباينة

» ؟!! ،ﱠ
فﺈن هﺬا ال يمنعنا من مناقشة موقفه وإظهار قصوره؛ ذلك أن التجريب
حداثة يف الشكل وحداثة يف املضمون معا؛ ألن اخلطاب الشعري التجريبي استجابة

للوهج احلداثي الﺬي أسقﻂ اخلﻂ الفاصل بني طريف الثنائية (شكل /مضمون)،

ولعل هﺬا ما أوضحه أدونيس يف قوله »:إن واقﻊ القصيدة كحضور مشﺨص يف
هيكل ما ،هو شكلها ،فشكل القصيدة هو القصيدة كلها  :لغة غري منفصلة عام

تقوله ومضمون ليس منفصال عن الكلامت التي تفصح عنه  .فالشكل واملضمون
وحدة يف كل أثر شعري حقيقي ،وهي وحدة انصهار أصيل .ويأيت ضعف القصيدة
من التفسﺨات والتشققات التي تُستَشف يف هﺬه الوحدة  .هكﺬا يبدو أن القصيدة

اجلديدة قصيدة/حركة مقابل القصيدة التقليدية التي هي قصيدة ثبات ومقاومة.
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ومن هنا ،ال ﳖائية اخللﻖ الشعري«.12

ويتضح قصور رؤيا »السعدين« كلام توغلنا أكثر يف عمﻖ الطرح النقدي

األدونييس الﺬي جاء فيه قوله»:ليس الشكل عند الشاعر احلديث ،يف هﺬه الكتابة
اجلديدة صيغة كتابة ،وإنام هو صيغة وجود .أعني أنه وعد ببداية دائمة .ومن هنا

ال ينطلﻖ الشاعر احلديث من أوالنية شكلية بل ينطلﻖ عىل العكس من أوالنية

الالشكل .ابتداء ،يتحرر من املكتسب ،املتعلم االصطالحي .ابتداء ال يامرس ما
مورس  .ابتداء ،خيلص من تصنيفه داخل الثقافة املوروثة .ابتداء ،يتحرك ويف أعامقه

طموح ليس إىل أن يتعلم القيم السائدة ،بل إىل أن خيلﻖ القيم اجلديدة .ابتداء ،يرى أن
املسألة ليسﺖ أن يكرر لغة معروفة ،بل املسألة أن يكتشف لغة غري معروفة .ابتداء،

خيتار املجيء من املستقبل «  ،13ويف هﺬا ما يناقﺾ ﲤاما الزعم السابﻖ ويظهر عدم
استيعاب صاحبه جلوهر التجريب وماهيته ألننا »ال يمكن أن نتصور تطور األدب

يف مضامينه وحمتواه عىل ضوء ما طرأ عىل املجتمﻊ احلديث من تغريات ومواقف،
دون أن ﳛدث تغيري ﳑاثل يف تركيبه اللغوي وإطاره الفني ،فالشكل واملضمون
يكونان وحدة عضوية متامسكة يستجيب أحدﳘا ملا يطرأ عىل اآلخر من تغيري«.14

لعل ما ينبغي الركون إليه يف هﺬه املسألة ﲢديدا هو اإلقرار بأنﱠه ما دام اخلطاب

الشعري رؤية تتجسد يف لغة وإيقاع وكتابة تعﱪ عن قضايا وﲢمل موضوعات
أو مضامني تعمﻖ هﺬه الرؤية وتتوحد ﲠا؛ ﱠ
فﺈن التجريب قد طال هﺬه املجاالت

مجيعها ،إذ انفتحﺖ اللغة عىل الواقﻊ املعيﺶ فاستوعبﺖ لغة احلديث اليومي،

كام جنحﺖ إىل الغموض من طريﻖ االنزياح والتجريد والكتابة باحلﱪ الﴪي
والتش ِّظي؛ ﱠ
ألن النص الشعري جسد له كيانه املادي الﺬي يفرض وجودا ﳑيزا عىل

الورقة ،األمر الﺬي يلزم قارئه بتتبﻊ مجاليات هﺬا الكيان  /اجلسد يف ﲤ ﱡثله عىل
٣٦٤
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صفحة الكتابة ،حيث االشتغال عىل الفضاء الطباعي هلﺬا النص ،وكﴪ اإليقاع

الرتابة العروضية اخلليلية وجتاوز السلطة اخلارجية إىل تشكيل إيقاعي بديل أو
موسيقﻰ داخلية ﲢفﻆ للنص سحر انتامئه إىل عاﱂ الشعر؛ األمر الﺬي فجر سيال من
األشكال الشعرية التجريبية تدافعﺖ فيه القصيدة »احلرة« و«النثرية« و«التوقيعة«
و«الديوان« و«التشكيلية-البرصية«وغريها ،وطال املوضوعات وأبعادها الداللية؛

فقد ﲢرر الشعر من النموذجي واجلاهز واملثايل واملعروف وراح يتوحد باهلاميش

واملتحول واملجهول والالمنتهي.
ِّ

ويف هﺬا السياق نستحﴬ الطرح الﺬي قدمه الباحث » حممد صابر عبيد « يف

كتابه »:إشكالية التعبري الشعري -كفاءة التأويل «15؛ الﺬي اقرتح فيه عدة تسميات
ألشكال جتريبية عرفتها املدونة الشعرية العربية؛ حرصها يف ما يأيت :16

.١القصيدة املفلمنة  :وهي القصيدة التي تستعري تقنيات الفن السينامئي وآلياته،

والسيام املونتاج ،واملشهد ،واللقطة ،وأسلوب العرض الصوري ،والتكثيف
الصوري وإﳛاء الصورة ،وآلية تكبري اجلزئيات والتفاصيل.

.٢القصيدة املشكلنة  :وهي القصيدة التي تستعري تقنيات الرسم يف بناء لوحة

شعرية تستﺨدم اللون بتدرجاته وتداخالته املﺨتلفة ،واخلﻂ ،والفراغ ،ومربﻊ

اللوحة والتناسب بني أجزاء الصورة.

سمي هﺬا النموذج يف بعﺾ الدراسات بـ »:القصيدة التشكيلية «  ،17و» القصيدة
ﱠ

البرصية«. 18

.٣القصيدة املمﴪحة  :وهي القصيدة التي تستعري تقنيات املﴪح وآلياته ،وال سيام

أسلوب العرض املﴪحي ،وتفعيل طاقات الدراما ،واحلوار ،واستثامر إمكانات
الديكور وتعدد األصوات ،واجلمل القصرية ،وإبراز مظاهر الشﺨصية وعنارصها
٣٦٥
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وقد عرفﺖ أيضا بالشعر املﴪحي.

.٤القصيدة املﴪدنة  :وهي القصيدة التي تفيد من تقتنيات الﴪد وآلياته سواء يف

ﲤظهرات الراوي ،أو يف تعدد ضامئر الﴪد ،أويف رسم حدود الشﺨصية الﴪدية
أو يف تفعيل عنارص الﴪد وتوسيﻊ فضاءاته ،أو يف دعم آلية الوصف ،وعرف هﺬا
النمﻂ أيضا بـ »القصيدة الﴪدية« .19

.٥القصيدة املرأوية  :نسبة لـ »املرايا« ،20وهي القصيدة التي تستﺨدم » املرايا«،

وتوظف إمكاناﲥا وطاقاﲥا يف االستنساخ واملضاعفة واالنعكاس .ويندرج هﺬا
النوع برأينا ﲢﺖ ما يسمﻰ قصيدة القناع . 21

.٦القصيدة السري  -غريية  :وهي» قول شعري ذو نزعة ﴎد-درامية يسجل فيها

الشاعر سري غريية لشﺨصية منتﺨبة ذات حضور استثنائي يف الﺬاكرة الوطنية أو

القومية أو اإلنسانية ،يف ﳎال إبداعي معريف وإنساين معني ،ويروي الشاعر بوصفه
ساردا موضوعيا سرية احلياة مركزا عىل اجلانب االستثنائي فيها ،باعتامد الوقائﻊ
واحلكايات املدونة والشفاهية ،والسيام تلك التي هلا تأثري بارز يف الوجدان اجلمعي

ويتﺨﺬ منها أنموذجا يسعﻰ إىل تكريسه ونمﺬجته بدوافﻊ فنية أو فكرية أو غريها«

22

وقد أكد الباحث أن للشاعر مطلﻖ احلرية» يف اعتامد الصياغة التي ﳚدها أمثل

للشﺨصية ،عىل النحو الﺬي يناسب طبيعة الشﺨصية ،ووجهة نظر الشاعر وطبيعته
األسلوبية الشعرية بﺂلياﲥا اللغوية والفضائية«. 23

.٧القصيدة احلوارية  :وهي القصيدة التي تنهﺾ عىل أسلوبية حوارية غري ﳑﴪحة،

تعتمد عىل أسلوبيات االسرتجاع ،واالستﺬكار ،ومزج التﺬكر باحللم ،واحلوار
الفضائي بانتظار حلم االكتامل .

واحلقيقة أنه يمكن إدماج هﺬا الشكل التجريبي ضمن ما يسمﻰ بالقصيدة
٣٦٦
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الﴪدية ،التي تستعري تقنيات الﴪد وتدﳎها يف بنائها ،واالستباقات واالسرتجاعات
واحدة منها .

.٨القصيدة املمنحتة  :وهي القصيدة التي تسعﻰ إىل توظيف تقنيات فن النحﺖ

وآلياته يف بناء قصيدة تقوم عىل التجسيد ،والتجسيم وضبﻂ األبعاد ،وﲢديد

املجسم الشعري،
الشكل ،وتبﺌري الطاقة الداللية والسيميائية املشعرنة داخل حدود
ﱠ
وهو ما ﳛتاج إىل قراءة برصية دقيقة .

يمكن هلﺬا النوع أيضا أن يدمج ضمن القصيدة التشكيلية عىل اعتبار البعد

البرصي للتجسيم.

يﱪز أمام الباحث  /القارئ ارتباك الطرح السابﻖ ،حيث يمكن إدماج بعﺾ

األشكال التجريبية ﲢﺖ تسمية واحدة عىل اعتبار أﳖا تنويعات عىل شكل جتريبي

بعينه ،وتﱪز أيضا إشكالية ضبﻂ املصطلح ،وهي إشكالية معمقة ملا سبﻖ ذكره حول
التسمية وإشكالياﲥا ،فهﺬه األشكال التجريبية خرجﺖ ،كام يبدو ،عن إطار التصور
النقدي ملفهوم القصيدة ،لتجسد مرحلة إبداعية جديدة اصطلح التنظري النقدي

للشعر عىل تسميتها بـ  :مرحلة الكتابة ،كام عرفﺖ هﺬه املرحلة -أيضا -تسميات
متعددة ﲣتلف باختالف األشكال التجريبية التي جتاوزت املفهوم التقليدي
للقصيدة وأعلنﺖ انفتاحها اخلالق عىل اجلديد املﺨتلف .

هﺬه التعددية يف األشكال التجريبية ،ويف تسمياﲥا أيضا ،جتسد انفتاح النص

الشعري التجريبي العريب املعارص عىل سائر الفنون واألجناس األدبية واخرتاقه
حدودها وتوظيفه ملقوماﲥا اجلاملية يف تشكيل متنه وصياغة شكله ونحﺖ لغته

واشتقاق أسلوبه .

وإذ نسجل ﲢفظنا عىل تصنيف الباحث ،سالف الﺬكر ،لتلك األشكال التجريبية؛
٣٦٧

ﺍﻟﺴﲑ -ﺫﺍﺗﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﲨﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻸﺟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.

خاصة النسبة التي اشتقﺖ منها التسم ﱠية ،والتي تثري يف مسامﻊ القارئ استغرابا

واستثقاال ،نميل إىل اعتامد التسميات اآلتية » :القصيدة الومضة« أو»التوقيعة «،

»القصيدة النثرية «» ،القصيدة الﴪدية « » ،القصيدة املﴪحية «» ،القصيدة البرصية
« » ،قصيدة القناع« وغريها من األشكال التجريبية التي جتسد مفهوم النص العابر
لألجناس األدبية .

ولعل يف ما تقدم ما يدفعنا إىل القول ّ
إن قصيدة التجريب ال ﲣضﻊ يف بنيتها إىل

برﳎة مسبقة ﲢكمها ،وال إىل ذلك املنطﻖ اخلارجي الﺬي ﲢتكم إليه األنامط التقليدية

يف الكتابة الشعرية ،وإنام تستمد نظامها من داخلها ،وكﺬلك منطقها اخلاص ﲠا

الﺬي يتو ﱠلد يف أثناء فعل الكتابة عﱪ تكسريها امليثاق الشعري املتداول وﲣلصها من

نمط ﱠية بنياته ،من خالل اخرتاق عمود الشعر واالنزياح عن رتابة مكونات اخلطاب

الشعري املعهودة ،وجعله يستوعب أبنية خطابية متعددة ،مﴪحيا كان أو حكائيا أو
دينيا أو تارخييا أو سياسيا إلخ ،ويأيت هﺬا التداخل بني اخلطابات يف إطار ما أرشنا إليه

من انفتاح اخلطاب الشعري عليها وعبوره إليها ،واستثامرها لتقوم بوظائفها يف ﳎرى
هﺬا اخلطاب ،وتتضافر مﻊ الطرائﻖ املوظفة يف بنائه ،وهﺬا ما ﳚعلها تسهم مجيعا يف

إثراء عامله الشعري وتشكيل مكوناته ،وأخريا ﲢقيﻖ نوع من االنسجام يف بنيته.
.٢القﺼيدة السﲑ ذاتية – مﻔهومها وخﺼاﺋﺼها:

القصيدة السري ذاتية أحد أوجه القصيدة الﴪدية التي تعد نوعا أدبيا هجينا ،مزج

بني الشعر والﴪد (السري ذايت ﲢديدا) ضمن نص متشابك ،يتمنﻊ عن التحديد أو

الوصف ضمن تعريف جامﻊ له.

عرفﺖ ﲠﺬا الشكل
يقف الباحث /القارئ املتتبﻊ للدراسات النقدية التي ّ

عرفها » خليل شكري
الشعري التجريبي عىل تعدد يف الطرح من دارس إىل آخر إذ ّ
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هياس« بأﳖا » ﴎد اسرتجاعي حلياة منظومة شعرا ،يروي فيها شﺨص حقيقي

كﴪا سريته عن حياته ووجوده اخلاص ،مركزا حديثه عىل احلياة الفردية ،وعىل

تكوين شﺨصيته باخلصوص ،مستندا يف كل ذلك إىل آليات املنظومة الﺬاكراتية«.24

يتقاطﻊ هﺬا التعريف مﻊ ما قدّ مه »فليب لوجون« ( )Philippe le jeuneيف

تعريفه للسرية الﺬاتية النثرية بقوله إﳖا »حكي استيعادي نثري يقوم به شﺨص واقعي
عن وجوده اخلاص ،وذلك عندما يركز عىل حياته الفردية وعىل تاريخ شﺨصيته«.25

واملالحﻂ أن »خليل شكري هياس« قد ركّز يف تعريفه للقصيدة السري ذاتية عىل

عنرص الﺬاتية وبصمة الفردية ،التي تعني وجوب التطابﻖ بني  :أنا املﺆلف ،وأنا
السارد ،وأنا الشﺨصية املركزية يف القصيدة.

وضمن السياق نفسه يستوقفنا التعريف الﺬي قدمه »حممد صابر عبيد«

للقصيدة السري ذاتية؛ فقد عرفها بأﳖا » قول شعري ذو نزعة ﴎدية يسجل فيه

الشاعر شكال من أشكال سريته الﺬاتية ،تظهر فيه الﺬات الشاعرة الساردة بضمريها
األول متمركزة حول حمورها األنوي ،ومعﱪة عن حوادثها وحكاياﲥا عﱪ أمكنة
وأزمنة وتسميات هلا حضورها الواقعي خارج ميدان املتﺨيل الشعري«.26

تدفعنا هﺬه املفاهيم السابقة إىل اإلقرار بأن القصيدة الﴪدية قول شعري

اندﳎﺖ خصائصه الشعرية بﺨصائص الﴪد وعنارصه من أحداث وأمكنة وأزمنة

ذات ارتباط مبارش بحياة الشاعر وواقعه ،يف نص شعري قوامه التكثيف واالحتكام
إىل عنرص الفردية النابﻊ من سرية الشاعر الشﺨصية.

ولعل اجلدير بالﺬكر هنا هو أن » أي تعالﻖ أجناﳼ هو تفاعل نص بشكل أو

بﺂخر« ،27األمر الﺬي يﺆكد تفاعل آليات اشتغال الﴪد السري ذايت يف القصيدة السري
ذاتية مﻊ العديد من عنارص اخلطاب الشعري من لغة وإيقاع وﲣييل وغريها .
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تتحول القصيدة السري ذاتية إىل »نوع من الشعر املﴪدن الﺬي يتقابل فيه
وعليه
ّ

الشاعر والراوي ،ويندﳎان معا يف تداخل مستمر وغري ﳖائي يكون فيه الشاعر
يرشح،
مصدرا لتﺨيالت الرواي ،فالكيان اجلسدي والنفيس والﺬهني للشاعر ّ

ويعاد تركيبه ،والتجربة الﺬاتية يعاد تصويرها بعد شحنها بالتﺨييل«.28

هﺬا يﺆكد أن القصيدة السري ذاتية نوع أديب هجني ،يقوم عىل ﳎموعة من

اخلصائص يمكن تلﺨيصها – استنادا إىل ما ورد يف تنظريات النقاد العرب
املعارصين  -يف النقاط اآلتية:

.١املصداقية يف مطابقة األحداث املﴪودة يف القصيدة السري ذاتية لواقﻊ الشاعر

احلقيقي ،ويتحقﻖ ذلك من خالل »حصول اعرتاف ما مدون بﺈشارة أو قول أو

تعبري يﺆكد فيه الشاعر وعىل نحو ما املرجعيات الزمنية أو املكانية أو الشﺨصانية
للحوادث واحلكايات التي تتضمنها القصيدة ،وتﺆكد صالحية امليثاق املعقود من
الشاعر السارد واملتلقي عىل هﺬه األسس«. 29

.٢هيمنة ضمري املتكلم » أنا« وتكراره بصيﻎ ﳐتلفة يف القصيدة السري ذاتية؛ إذ

يعد هﺬا الضمري » مصدر الكالم وموضوعه يف آن ،كام أنه من أكثر الضامئر قدرة

عىل تقريب املسافات وردم الفجوات وهو ما يمتن العالقة بني الشﺨصية املبأرة
والقارئ عىل اعتبار أن الﴪد يف صيغة الضمري املتكلم (أنا) ،وسيلة لتقليل صوت
الكاتب ،تدعم احتامل وقوع احلكاية املﴪودة«. 30

الرتكيز عىل ضمري املتكلم ال ينفي اعتامد القصيدة السري ذاتية عىل ضامئر أخرى

كضمري الغائب وضمري املﺨاطب حسب ما تتطلبه حلظة الكتابة.

.٣ترتكز القصيدة السري ذاتية يف تشكيلها عىل عمل الﺬاكرة بوصفها » مصدرا

أساسيا ومرجعية ﳑولة للصور واألحداث واحلاالت« ،31ولكن عىل الشاعر أن
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ينتقي من ذاكرته ما يستحﻖ أن يﺬكر ،وما هو جدير بالتسجيل واالهتامم.

.٤تعمل الكتابة السري ذاتية عىل » إضعاف عنرص التﺨييل الشعري يف املكتوب،

وذلك ألﳖا ﲢتاج إىل طاقة إقناع كبرية تسهم يف التعبري عن الواقﻊ السري ذايت املراد
تسجيله يف الﴪد السري ذايت«.32

.٥شكّلﺖ »الرؤية » يف النص السري ذايت أحد أهم مهيمنات التأليف السري ذايت» ،و

ذلك بحكم حالة التوحد والتطابﻖ املفرتض وجودها بني الرواية والﺬات املروية يف
النص ،وعائدية الﺬاتني إىل ذات موجودة خارج النص ،سبﻖ هلا أن عاشﺖ احلياة يف

الواقﻊ ،وهي نفسها سوف تعود لتعيشها عىل مستوى النص«.33

.٦ال ينحرص وجود القصيدة السري ذاتية يف شكل شعري بعينه؛ إذ ّ
إن » كل األنواع

الشعرية املعروفة » قصيدة عمودية – قصيدة حرة -قصيدة نثر« صاحلة – يف حال
توفر الرشوط السري ذاتية – لالنتامء إىل هﺬا النوع الفني«.34

يفﴤ بنا تأمل هﺬه اخلصائص واملقومات إىل التساؤل عن حضور هﺬا النوع

األديب اهلجني يف شعرنا اجلزائري املعارص ،وعن مجاليات هﺬا احلضور ،ولعل هﺬا
ما سنفصل القول فيه يف املبحث اآليت من هﺬه الدراسة.

.٣ﲨاليات التﺸﻜيﻞ السﲑ ذاﰐ ﰲ الﺸعر اﳉزاﺋري املعاﴏ:

تعددت أساليب حضور الﺬات الشاعرة يف شعرنا اجلزائري واختلفﺖ من

شاعر آلخر لكن القاسم املشرتك بني هﺬه التجارب الشعرية مجيعها هو النزوع
صوب الﺬات وتوظيف ضمري املتكلم أو االسم الشﺨص أو حتﻰ اللقب العائيل

بمرجعيته الواقعية؛ إذ نجد الشاعر »يوسف وغلييس« يستحﴬ جتربة اليتم التي

عاشها ،والتي جعلته يتوحد يف قصائده بالنبي يوسف  gموظفا تشابه االسمني يف
بعده اإلﳛائي اجلاميل ومن ذلك ما جاء يف قصيدته »أنا وزليﺨة وموسم اهلجرة إىل
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بسكرة« 35التي يقول فيها :36
ِ
حلال َِج« ِمدَ ا ًدا َ
الصوفِ َية
للش َط َحات ُ
َلو كَان َد ُم »ا َ
لت َ
َﺨ َثر َق ْبل بِد َاية َش َط َح ِايت
ت وللحﴪ ِ
وب/مد َادا للك َِلام ِ
ِ
َولو كَانَﺖ ُد ُموع َأ ِ
ات
يب َ /ي ْع ُق
ً
َ
َ ََ
الب َي َضﺖ َعينَاه َو َن َفد الدَ ْمﻊَ ،و َما ن َِفدت ك َِل َاميت !
حل َمأ
وبني ا َ
َوأنَا َقدَ ري بني ا َملاء َ
ِ
جلب و َغدْ ر األَ ْس َباط إِىل ِس ْجن ُز َل ْي َﺨة
َقدَ ري من َمن َفﻰ ا ُ
ِ ِ
ﴎ َم ْكنُون
َقدَ ري ﱡ
يف ا َملنُون .
الَ َأ ُموت َو َل ِكنني َس َأظل أ َعانِﻖ َط َ

هﺬا الشاعر املسكون بالشجن ،وباملحن ،والﺬي اختﱪته احلياة منﺬ الوالدة بوفاة

والده وهو يف بطن أمه ،حاول أن ﳚسد ما يعتمل يف دواخله من آالم فاستأنس

باالشتغال عىل املوروث التارخيي والديني ،لكنه يف توظيفه له بقي أسري الفكرة،
فلم يستطﻊ ﲢرير ذاته كي تعﱪ برؤيا هﺬه الشﺨصيات ،إذ يالحﻆ القارئ للمقطﻊ

الشعري السابﻖ أن ثمة جدارا ﳛول دون توحده ﲠا ،رغم حماولته ذلك من طريﻖ

فعل املطابقة واالنسجام التامني مﻊ شﺨص النبي يوسف  . gوهنا نشري إىل أن
ﲢولﺖ إىل خاصية ﳑيزة لكتاباته الشعرية املتعاقبة ،التي كرر فيها
هﺬه اجلزئية قد ّ

هﺬا التالزم بني الﺬايت(يوسف/الشاعر) والرتاثي الديني (يوسف/النبي)،g
فقد وجد يف معاناة »يوسف «النبي وآالمه ،بل يف سريته أيضا ،معادال موضوعيا

لتجربته اإلبداعية واحلياتية عىل حد سواء.

وتستوقفنا جتربة الشاعر » عبد امللك بومنجل » يف قصيدته » ترمجة« من ديوانه

»عناقيد الغضب« التي يقول فيها:37
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يتمر
بومنﺠﻞ صوت يتﺄتﻰ ،ﺟـــــرح ّ

ﴍف ينبﻊ مﻦ ﻋمﻖ اﻷصالب العربية

ال يــــــــﺆمﻦ بالغبــــﻦ وال باﳉـــــبـــﻦ

وال ﳛتــــــــرم اﳊــقــــــــــد املــنقـرش

هو مﻦ يﺸعﻞ نار العزم إذا انطﻔــــــــﺄت ويقود اﳊرب ﻋﲆ أﻋداء ﻛرامتنا اﻹنسانية
ويقول أيضا:38

أما بومنﺠﻞ فﻜﻔــــــــــــــاح يمتد

ورياح تﺸتدّ ﻋﲆ ﺣﻜم اﻷمساخ العربية

يتجىل حضور الﺬات الشاعرة مقرتنا بلقبها العائيل »بومنجل« ،وهي ذات

متعالية ،رافضة للدنس واجلبن والغبن ،ال جتامل يف احلﻖ ،وهي صفات الشاعر
 /األستاذ الدكتور »عبد امللك بومنجل« الﺬي عرف يف جامعة سطيف  2برصامته

العلمية ودفاعه املستميﺖ عن اللغة العربية وحماربته ملﺨتلف أشكال الفساد
اإلداري ،العلمي ،واألخالقي.

ولعل الالفﺖ يف شعر »بومنجل« هو اعتامد قصائده عىل الﴪد بمﺨتلف آلياته،

ويف مقدمتها الزمن بمفارقاته املتعددة ،ومنها ﲢديدا االسرتجاع؛ ذلك أن النص
السري -ذايت الشعري يروي جتربة الشاعر املاضية منها خاصة ،وعليه فﺈن » هﺬه

التقنية هي األكثر اعتامدا وظهورا ،ألن الﴪد فيها اسرتجاعي باألساس ،وكل
األحداث املﴪودة بالقياس إىل زمنها املقامي هي أحداث اسرتجاعية«.39

يمكننا الكشف عن طريقة اشتغال هﺬه التقنية يف النص السري ذايت استنادا إىل ما

ورد يف قصيدة » نفضﺖ يدي« من ديوانه » الدك(تا)تور؛ التي يقول فيها:40
نﻔﻀﺖ يدي نﻔﻀا ﴎمديــــــــا

مﻦ القوم الﺬيﻦ بغوا ﻋل ّيا

وﻛادوا ﱄ ،وﻛنﺖ ﳍم صديقا

وخانوﲏ وﻛنﺖ ﳍم وف ّيا

وﻛنﺖ أزورهم فرﺣا بﺸوﺷـــــــا

وأنﺸد وصلهم ﻃلﻖ املحيا

ثم يقول يف سياق الحﻖ:41
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ورﺣﺖ أﺣدث اﻷصحاب ﻋنهم

وأنﺜر ﰲ املد أمال زﻛيا

يقف الباحث /القارئ عىل احلضور الطاغي للﺬات الشعرة ﳎسدة يف ضمري

املتكلم وسلسلة األسامء واألفعال املنسوبة إليه؛ إذ يستحﴬ من طريﻖ آلية التﺬكر

أحداثا ماضية سبقﺖ الزمن احلاﴐ ليقف بالضبﻂ عىل احلال التي كان عليها
وأصدقاؤه من قرب وحمبة وود .

تعمد الشاعر االسرتسال يف زمن الﴪد االسرتجاعي ،عارضا ﳎمل األحداث
ّ

املاضية ومعددا مجيﻊ صور األلفة والصداقة التي ربطته بأصدقائه ،حتﻰ يقدّ م

للمتلقي األسباب املوضوعية التي جعلته ينفﺾ يديه منهم بعد بغيهم عليه وغدرهم

عﱪ عنه الشاعر بقوله:42
به ،ولعل يف هﺬا
شعورا عمي ًقا باآلسفّ ،
ً
أﺳﻔﺖ

ملﻜره،

وﻋرفﺖ

وكﺬلك قوله :43

ّأﲏ

بﺄي ﺷهامة ؟ يا لﺆم ﻗوم

ّ
أﻇﻞ

غريمﻪ

ما

دمﺖ

ﺣيا

ﺣﻔﻈﺖ ﻋهودهم فبغوا ﻋل ّيا!

فاملالحﻆ أن الشاعر قد اعتمد تقنية االسرتجاع التي مكنته من إقناع املتلقي

بالدوافﻊ املوضوعية التي أدت به إىل اإلقدام عىل مقاطعة أصدقائه ونفﺾ يديه
منهم؛ فقد استعرض األحداث بطريقة منطقية كانﺖ بدايتها الوفاء واملحبة والصفاء

الﺬي كان يتعامل به مﻊ أصدقائه ،وانقالب هﺆالء األصدقاء عليه وغدرهم به ،وهنا

نشري إىل أن ديوان » الدك (تا)تور« هو عصارة جتارب الشاعر مﻊ زمالئه يف الوسﻂ
اجلامعي ،من رصاعات معلنة ودفينة ومكائد سببها الرئيس احلسد والغرية العلمية.

واملالحﻆ إيغال الشاعر« عبد امللك بومنجل« يف توظيف التقنيات الﴪدية يف

قصائده السري ذاتية؛ فعمد إىل توظيف »الوقفة الوصفية » التي تعمل عىل »تعطيل
الزمن الﴪدي ،ألن الوصف بطبيعته يستوقف الﴪد من أجل أن يتجه الكالم نحو
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املشاهد التي تستوجب وصفا يف حلقة استكاملية مهمة من حلقات القص () ،وهي

تقنية تعمل عىل إيقاف وإبطاء حركة الﴪد املتنامية إىل األمام ﲠدف تقديم مشهد
قصد التأمل أو ﳾء ما«.44

تتجىل الوقفة الوصفية بارزة يف قصيدته ( ظمأ) من ديوانه » أنﺖ أنﺖ الوطن«،

التي يقول فيها:45

ﻇمﺄ

ﰲ

ﺣياﰐ

ﻛﻞ

يوم

والوﺟود
ﺛورة

نحيﺐ

مﻜبوبة

ﺳﺄم

مﻞء

صباﺣي

اﳊنايا،

واملساء

ترﲡي،

نعيﺐ

وﲣيﺐ

ﰲ ﻛﻞ ليﻞ زفرة مﻜلومة

صعدت تلو والﻔﺆاد ﳍيﺐ

ﻗلبي ﺳﻔﻦ ﰲ اﳊياة مسافر

والدرب ﻗﻔر موﺣﺶ ورهيﺐ

ويقول أيضا :46

ال مﺆنسا ﰲ رﺣلتي الﻈمﺄ ﺳو

أمﲇ بﺄن يوم الورود ﻗريﺐ

تستحﴬ الﺬات الشاعرة انكساراﲥا املتعاقبة ﳎسدة إ ّياها يف صور وصفية؛ حيث

توقف عملية الﴪد فاﲢة املجال للوقفات الوصفية ،التي جاءت عىل هيﺌة مجل اسمية
وصفية (قلبي سفني يف احلياة ،الدرب قفر موحﺶ ،يومي ﴎاب ،األرض صﺨر)،

ﲢرق هلفة ،ال أرى غري اخلواء معربدا ،شوق يصيح)؛
ومجل فعلية وصفية (قلبي ّ
جسدت هﺬه اجلمل ﳎتمعة حالة االنكسار واحلزن التي عاشتها الﺬات الشاعرة.

ويف هﺬا السياق نشري إىل أﳘية الوقفة الوصفية يف النص الشعري السري -ذايت؛

ألن توقيف الﴪد من شأنه فتح ﳎاالت أمام امللقي الكتساب تفاصيل حياتية
جديدة عن الﺬات الشاعرة ،تشمل بعﺾ املواقف أو التجارب التي مرت ﲠا .

يدفعنا احلديث عن »الوقفة الوصفية« إىل الوقوف عند توظيف تقنية »املونولوج«

أو »احلوار الداخيل« ،وهو تقنية تفتح أمام الﺬات الشاعرة ﳎاالت للبوح بمكنوناﲥا؛
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ألﳖا تسهم يف إبطاء حركة الﴪد ،ومن ثم منح الﺬات الشاعرة مساحات إضافية

الستحضار شواغلها الﺬاتية .

ومن بني النصوص التي يتجىل فيها نزوع الﺬات الشاعرة إىل اإلصغاء إىل آالمها

وهواجسها ،والعودة إليها هربا من عنف الواقﻊ ودمويته ،ما جاء يف قصيدة » جتليات

نبي سقﻂ من املوت سهوا« للشاعر »يوسف وغلييس« ،إذ أطلﻖ الشاعر عنان ذاته
لتعرية دواخلها وكشف املستور فيها من هواجس تنبﺊ بعمﻖ الفاجعة ،يف قوله :47
ِ
ِ
يم ﹴة
َهائم أت َّنزى حينا إىل َخ َ
َجري ِ َﲠا ِمن َه ِجري ا َملكَان
ْ
أست ُ
ِ
ِ
قلتي
الر َمال ْارتَوت من ُذرى ُم ﱠ
وهﺬا الن ِ
َﺨيل نَام ِيف َد ِمي، ،
َ َ
تي
َو َﲥ َ
اوى َعىل ر َا َح ﱠ
ِ
»ج َبهتان«!
َهائم َتتَقا َذ ُفني َ
َلس ُﺖ ِيف ِ
»العري« أو »النَفري« أ َيا َساديت
ْ
َف ِلم ي ِ
علنَان ال َل َهب َع ﱠيل .
ُ

من الواضح أن املونولوج كان وسيلة الشاعر لتعرية مواجﻊ الﺬات وكشف

طريف النزاع  -أي جبهة
واقعها املتأزم سياسيا يف الوقﺖ نفسه ،يف إحالة مبارشة إىل
ّ

التحرير الوطني التي ﲤثل السلطة العسكرية يف اجلزائر واجلبهة اإلسالمية لﻺنقاذ
التي ﲤثل االجتاه اإلسالمي الرافﺾ للسطلة العسكرية واملتهم باإلرهاب وسفك

دماء اجلزائريني -اللﺬين كانا سببا يف الفتنة الدموية التي عصفﺖ باجلزائر خالل

العرشية السوداء ،فصوت الﺬات الشاعرة يعﱪ عن األنا اجلمعي الﺬي تﴬر
من تبعات هﺬا الرصاع ،وهلﺬا يمكننا القول إن شعراء التسعينيات قد وجدوا يف
٣٧٦

أ.د .زهرية حسني بولفوس

اإلصغاء إىل اآلهات املنبعثة من دواخلهم ما يمنحهم القدرة عىل كشف حقيقة
األزمة السياسية ،وﲢديد أبعادها والتعبري عن مواقفهم املبارشة منها.

ولعل املقام يضيﻖ عن استحضار مجيﻊ النامذج الشعرية التي وظفﺖ هﺬه التقنيات

الﴪدية يف شعرنا اجلزائري املعارص ،األمر الﺬي يدفعنا إىل اإلقرار بأن ثمة تداخال

بني الشعر والﴪد يف املدونة الشعرية اجلزائرية املعارصة ،و ّلد أشكاال جتريبية جديدة

خرجﺖ بالشعر عن حدوده الضيقة إىل االستﺌناس بتقنيات فنية من خارج طبيعة جنسه.
ويف هﺬا السياق نﺆكد أن التشكيل السري ذايت من أهم اخلطوات التجريبية التي

خطاها الشاعر اجلزائري املعارص يف سعيه إىل االنفتاح عىل الكتابة املتمردة عىل كل
األعراف التي ترسم حدود التجنس األديب وتقيده ضمن هﺬه احلدود .

ويبقﻰ يف األخري اإلقرار بأن هﺬا التداخل األجناﳼ بني الشعر والﴪد يف

شعرنا اجلزائري املعارص ﲢديدا والشعر العريب املعارص عىل وجه العموم ،هو الﺬي
يﺆثث راهن املامرسة الشعرية املعارصة ويرسم آفاق مستقبلها ،ولﺬلك علينا اإلقرار
بتغري مفهوم األجناس األدبية نتاج تغري خصائصها وﳑيزاﲥا ،وﳚب علينا التسليم

بمرشوعية هﺬه األنواع األدبية اهلجينة وأﳘيتها يف خلﻖ التﺂلف بني األجناس
األدبية والفنون؛ ألن فعل الكتابة فعل جتريبي قوامه االنفتاح عىل املﺨتلف واجلديد

باستمرار ،وهو ما يضمن لﻺبداع سريورته و جتدده الدائمني.
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اﳋاﲤة:

 ﱠإن املتتبﻊ ملسار تطور الشعر اجلزائري املعارص سيالمس انفتاحه غري املسبوق

عىل التجريب خاصة يف العرشيتني األخريتني؛ وقد أثمرت هﺬه احلركية اإلبداعية
سيال من األشكال التجريبية ،لعل يف مقدمتها النصوص الشعرية العابرة لألجناس
األدبية؛ إذ أظهرت »القصيدة الﴪدية« -ﳎسدة يف »القصيدة السري -ذاتية«،

»املﴪحية الشعرية« و»القصيدة – القناع« -قدرة الشاعر اجلزائري عىل توظيف

ﳐتلف تقنيات الﴪد يف الشعر.

 -ﳖضﺖ هﺬه الدراسة من أجل البحث يف مجاليات التشكيل العابر لألجناس

األدبية من خالل الكشف عن التداخل بني السري ذايت والشعر ،عﱪ مقاربة تطبيقية

لبعﺾ التجارب الشعرية التي من شأﳖا الكشف عن خصوصية هﺬا الشكل
التجريبي اجلديد يف الشعر اجلزائري.

 -أنتجﺖ هﺬه التعددية يف األشكال التجريبية ،ويف تسمياﲥا أيضا ،جتسد

انفتاح النص الشعري التجريبي العريب املعارص عىل سائر الفنون واألجناس األدبية
واخرتاقه حدودها وتوظيفه ملقوماﲥا اجلاملية يف تشكيل متنه وصياغة شكله ونحﺖ

لغته واشتقاق أسلوبه .

 -تعددت أساليب حضور الﺬات الشاعرة يف شعرنا اجلزائري واختلفﺖ من

شاعر آلخر لكن القاسم املشرتك بني هﺬه التجارب الشعرية مجيعها هو النزوع
صوب الﺬات وتوظيف ضمري املتكلم أو االسم الشﺨص أو حتﻰ اللقب العائيل

بمرجعيته الواقعية.
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 أدونيس  :الثابﺖ و املتحول ،بحث يف
اإلبداع و االتباع عند العرب ،ج ،3صدمة
احلداثة ،دار العودة ،بريوت ،ط1983 ،4م
 زمن الشعر ،دار العودة ،بريوت ،ط،3
1983م
 ها أنﺖ ﱠأﳞا الوقﺖ ،دار اآلداب ،بريوت،
ط1993 ،1م
 سياسة الشعر ،دار اآلداب ،بريوت ،لبنان،
ط1996 ،2م
 بومنجل (عبد امللك) - :عناقيد الغضب،
دار البدر الساطﻊ ،العلمة ،اجلزائر ،ط،1
2016
 أنﺖ أنﺖ الوطن ،دار البدر الساطﻊ،
العلمة ،اجلزائر ،ط.2016 ،1
 التالوي (حممد نجيب)  :القصيدة التشكيلية
يف الشعر العريب ،اهليﺌة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة ،مرص ،ط2006 ،2م.
 اجلنويب (أسامء بنﺖ عبد العزيز)  :سري الشعر
الﺬاتية يف األدب العريب ،عاﱂ الكتب احلديث،
إربد -األردن ،ط2014 ،1م.
 السعدين (مصطفﻰ):التغريب يف الشعر
لعريب املعارص بني التجريب واملغامرة – قراءة
يف النص منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مرص،
(دط)( ،دت)،
 رشاد (شلتاغ عبود) :حركة الشعر احلر يف
اجلزائر ،املﺆسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
ط1985 ،1م.
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 الصفراين (حممد):التشكيل البرصي يف
الشعر العريب احلديث ( 2004-1950م) –
بحث يف سامت األداء الشفهي » علم جتويد
الشعر« املركز الثقايف العريب ،الدر البيضاء،
املغرب ،ط.2008 ،1
 عباس (إحسان) :اجتاهات الشعر العريب
املعارص ،دار الرشق ،عامن ،األردن ط،2
1992م
 عبد الوهاب (منار) :التجريب يف القصة
السورية ( 1970م – 2000م ) ،رسالة
ماجستري ،إرشاف الدكتور :فﺆاد املرعﻰ ،كلية
اآلداب ،جامعة حلب ،سوريا1425 ،هـ -
2004م.
( عبيد) حممد صابر :إشكالية التعبري وكفاءة
التأويل – جتربة يف القراءة اجلاملية ،دراسة،
وزارة الثقافة األردنية ،عامن-دمشﻖ ،سوريا،
ط2007 ،1م .
- السرية الﺬاتية الشعرية -قراءة يف التجربة
الشعرية لشعراء احلداثة العربية ،عاﱂ الكتب
احلديث ،إربد -األردن ،ط1427 ،1هــ-
2007م.
 - سحر النص من أجنحة الشكر إىل أفﻖ
الﴪد ،دار الفارس للنرش والتوزيﻊ ،عامن،
األردن ،ط2008 ،1م.
 - ﲤظهرات التشكيل السري ذايت – قراءة يف
جتربة حممد القييس السري ذاتية ،عاﱂ الكتب،
إربد -األردن ،ط1431 ،1هــ 2010 -م
 - لتشكيل السري ذايت ،التجربة والكتابة،

أ.د .زهرية حسني بولفوس

دمشﻖ-سوريا ،ط1433 ،1ه2012-م
- لتشكيل النص ،الشعري ،الﴪدي ،السري
ذايت ،عاﱂ الكتاب احلديث ،إربد – األردن،
ط2014 ،1م.
 -12 الكندي (حممد عيل) :الرمز والقناع
يف الشعر العريب احلديث (السياب ،نازك،
البيايت) ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت
لبنان ،ط2003 1م .
 لوجون (فيليب) :السرية الﺬاتية امليثاق
والتاريخ االديب ،تر :عمر احليل ،املركز الثقايف
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط.1994 ،1
 النجار (مصلح) :الﴪاب و النبﻊ  -رصد
ألحوال الشعرية يف القصيدة العربية يف
النصف الثاين من القرن العرشين ،املﺆسسة
العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،لبنان،
ط2005 ،1م

 النرصي (فتحي) :الﴪدي يف الشعر العريب
احلديث -يف شعرية القصيدة الﴪدية ،الرشكة
التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم تونس،
ط2006 ،1م .
 هياس (خليل شكري) :القصيدة السري
ذاتية بنية النص وتشكيل اخلطاب ،عاﱂ الكتب
احلديث ،إربد-األردن ،ط2010 ،1م.
 وغلييس (يوسف) - :أوجاع صفصافة يف
موسم اإلعصار ،رابطة إبداع ،اجلزائر ،ط،1
1995م.
- تغريبة جعفر الطيار ،دار ﲠاء الدين للنرش
والتوزيﻊ ،قسنطينة ،اجلزائر ط2003 ،2م.
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