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ملخص :حاول عز الدين ميهويب وكغريه من الشعراء الذين محلوا لواء التجديد يف اجلزائر اخلروج على
تلك القواعد القدمية اليت كانت حتكم الكتابة الشعرية من قبل ،واليت استطاعت فرض نفسها على الشاعر
بشكل تعسفي إن صح التعبري ،وقد كان ذلك من خالل ابتكاره أساليب جديدة ختتلف عن تلك
األساليب اليت كانت سائدة من قبل وذلك على املستويني ( املضمون  /الشكل ) ،أما على املستوى
األول فقد جسد ذلك من خالل خروجه على املألوف واملتواضع عليه حنو أال مألوف وأال معقول أو ما
يطلق عليه يف الدراسات النقدية احلديثة االنزياح ،أما على مستوى الشكل فقد كان ذلك من خالل
جتاوزه نظام الشطرين الذي إنبنت عليه القصيدة العربية التقليدية يف سنوات مضت ،وهو ما جسده عز
الدين ميهويب من خالل اعتماده على ظاهرة التشكيل البصري يف العديد من قصائده ودواوينه الشعرية،
هذا األخري الذي وجد فيه الشاعر وسيلة للتعبري عما خيتلج يف خاطره ومحله بذلك بالعديد من الدالالت
اجلديدة واملستحدثة فقد جاء بذلك هذا التشكيل البصري امتدادا للحياة الشعورية والالشعورية اليت يعيش
يف كنفها هذا الشاعر احلداثي.
 الكلمات املفتاحية:السيميائية ،التشكيل ،البصري ،اخلطاب.Abstract: Azz edine mihobi، liké others poets who carried the flage of
renewal in Algeria.

____________________________________

 -المؤلف المرسل :أ ،أبوبكر عبد الكبري

اإليميل
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، tried to get off the old rules that was rnlimg the poetic writing and was
able to inpose itself upon the poet in a probably arbitvarg manner، and this
was different from the ones that was predo minent before ، and this in two
(from / concept ) level، how at the first level، he opted usual and the ageed
upo towards and the unusual and the non logical or the so called the newly
biased critcal stndies however ot the Shape / form level
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مقدمة:

لقد أصبحت القصيدة اجلزائرية وكغريها من القصائد املعاصرة تعتمد بشكل خاص على ظاهرة
التشكيل البصري الذي أضحى جزءا ال يتجزأ من القصيدة احلداثية ككل ،وقد كان ذلك بعد أن أمجع
العديد من النقاد والشعراء على اعتباره عنصرا من العناصر األساسية املسامهة يف أداء املعاين اليت يصبوا
إليها الشعراء من خالل قصائدهم ،وذلك باعتبار أن املعاين والدالالت اليت حيملها التشكيل البصري تعد
يف واقع األمر امتدادا للمعاين والدالالت اليت حتملها اللغة يف حد ذاهتا ،وبذلك تتحد ظاهرة التشكيل
البصري مع اللغة يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة من أجل اإلفصاح عن املعاين اليت جتوب خباطر الشعراء،
وعلى ضوء ذلك ارتأيت أن يكون هذا املقال حتت عنوان سيميائية التشكيل البصري يف اخلطاب الشعري
اجلزائري املعاصر -عز الدين ميهويب – أمنوذجا ،وذلك من أجل البحث يف الدالالت السيميائية اليت
ميكن أن حيملها هذا التشكيل البصري من جهة ،وانعكاساته على املتلقي ودوره يف أداء املعىن من جهة
أخرى ،وقد كان ذلك بعد أن أوىل العديد من الباحثني والنقاد يف اجلزائر وحىت خارجها اهتماماهتم بشكل
خاص باللغة اليت يستخدمها الشاعر يف التعبري عن املعاين اليت يصبوا إليها دون االلتفات إىل هذا الفضاء
الصامت ،الذي حيمل العديد من الدالالت اليت توازي بذلك الدالالت اليت حتملها اللغة يف حد ذاهتا.
أوال :مفهوم السيميائية:
تعترب السيميائية من املناهج النقدية احلديثة اليت انبثقت من رحم الصراع القائم بني البنيوية والتيارات
السومة والسيمة و
النقدية املعارضة ألفكارها ومبادئها ،والسيميائية يف اللغة مأخوذة من مادة << َس َوَم :و ُ
السومة بالضم ،العالمة جتعل على الشاة ويف
السيمياء :العالمةَ ،
وس َّوَم الفرس :جعل عليها سيمة  ...و ُ
احلرب أيضا >> (  ،) 1أما يف االصطالح فإن << السيميائية أو السيمائية أو السيميولوجيا أو
السيميوطيقا أو علم اإلشارة أو علم األدلة  ...ترمجات وتعريبات تطول لعلم واحد مبصطلحني شائعني
مها  semiolgyمن  sémionاليونانية ،حسب العامل اللغوي السويسري فرديناند دي سوسري أو
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجابريس >> (  ) 4إذ تعددت
 semioticsحسب العامل والفيلسوف األمريكي شارل سندرس
املصطلحات النقدية للسيميائية واختلفت من ناقد إىل آخر على الرغم من أنه جيمع بينهم قاسم مشرتك
وموضوع مشرتك ،ذلك أن النقاد والدارسني ذات املرجعية السوسورية << املتحدثني باللغة الفرنسية
يتبعون تقاليد مدرسة جنيف اليت تزعمها دي سوسري ويطلقون على هذا اللون سيميولوجيا >> ( ،) 3
أما النقاد ذات املرجعية البريسية << املتحدثني باألجنلوسكسونية يتبعون تقاليد موازنة تعود إىل شارل
سندرس بريس األمريكي املنطقي الشهري ويؤثرون مصطلح سيميوتيك >> (  ،) 2وهذا إن دل على
شيء إمنا يدل على أن مصطلح السيميائية وكغريه من املصطلحات النقدية األخرى املتداولة يف الساحة
النقدية خيضع يف حتديده وضبطه بالدرجة األوىل إىل املرجعية النقدية اليت ينطلق منها كل ناقد يف دراسته.
يعود الفضل بالدرجة األوىل يف بلورة السيميائية إىل الثنائي فردناند دو سوسري وشارل سندرس بريس،
إذ << يتحدد تاريخ السيميائيات عادة من خالل اإلحالة إىل علمني من أعالم الفكر اإلنساين
احلديث سوسري وبورس باعتبارمها املؤسسني للسيميائيات احلديثة >> (  ) 5حيث استفادت السيميائية
كثريا من األفكار اليت طرحها دو سوسري يف حماضراته اليت أمالها على تالميذه ،فـ << من املعروف أن
علم السيميائيات علم حديث النشأة إذ مل يظهر إال بعد أن أرسى فردنان دو سوسري أصول اللسانيات
احلديثة يف حبر القرن العشرين >> (  ،) 0بأفكاره اليت أحدثت ضجة كبرية يف نظرهتا للغة واليت مثلت
يف أغلب األحيان قاعدة صلبة لكثري من الدراسات اليت جاءت من بعدها ،وقد أشار فردناند دو سوسري
االجتماعية >>
إىل أن دور السيميائية يتمثل أساسا يف << دراسة حياة العالمات داخل احلياة
(  ) 7أي أن موضوع السيميائية من وجهة نظره هو دراسة العالمات على اختالف أنواعها فهو بذلك مل
حيدد صنف معني من هذه العالمات ،أما شرل سندرس بريس فقد اعترب << السميوطيقا نظرية شبه
ضرورية أو نظرية شكلية للعالمات >> (  ) 8متفقا بذلك مع فردناند دو سوسري أميا اتفاق حول
موضوع السيميائية ،إال أن هذا االتفاق ال ينفي وجود بعض االختالفات بينهما فلكل منهما وجهة نظره
يف التعاطي مع هذا املوضوع.
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ثانيا :مفهوم التشكيل البصري:

يعد التشكيل البصري من املصطلحات النقدية احلديثة اليت ظهرت مؤخرا يف الساحة النقدية العربية
والذي ارتبط ظهوره أساسا بظهور البواكر األوىل للتجديد اليت شهدهتا القصيدة العربية خصوصا من
الناحية الشكلية ،واليت أصبحت أكثر وضوحا ونضجا مع ظهور شعر التفعيلة وقصيدة النثر ومتردمها على
القالب الشكلي املألوف الذي إنبنت عليه القصيدة التقليدية ،أين أصبح بذلك الشعراء يتمتعون حبرية
كاملة يف طريقة تالعبهم باألسطر الشعرية وتوزيعهم للكلمات على سطح الورقة ،وبذلك استطاع
التشكيل الشعري احلداثي أن جيمع بني الشعرية والفنية يف نفس الوقت (  ) 2وهو ما ذهب إليه حممد
التالوي يف كتابه القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب ،واملالحظ أن املصطلحات املرادفة للتشكيل البصري
يف النقد العريب احلديث واملعاصر قد تعددت واختلفت بني الباحثني والنقاد ،فمنهم من استعمل مصطلح
الشكل الكتايب ومنهم من فضل مصطلح الشكل الطباعي فحني جند من الباحثني والنقاد من آثر مصطلح
التشكيل اهلندسي بينما استعمل البعض من الباحثني والنقاد مصطلح االنزياح الكتايب للداللة على هذه
الظاهرة البصرية ،وعلى الرغم من تعدد املصطلحات واختالفها بني الباحثني والنقاد إال أن مفهومها يدور
يف فلك واحد وجيمع بينه قواسم مشرتكة ،إذ أن جل الباحثني يقصدون من توظيفهم واستعماهلم هلذه
املصطلحات يف خمتلف متوهنم النقدية << تلك املعطيات الناجتة عن اهليئة اخلطية أو الطباعية
للنص >>(  ) 10أي أن املقصود بالتشكيل البصري لدى العديد من الباحثني والدارسني هو طريقة
توزيع األسطر الشعرية والكلمات على مستوى الورقة وغريها من العناصر الطباعية األخرى املوجهة إىل
التلقي البصري ال التلقي السمعي ،وذلك لكون أن التشكيل البصري يف القصيدة احلداثية قد ارتبط أساسا
بالقراءة العينية البصرية للقصيدة وهذا خبالف القصيدة التقليدية اليت تتم قراءهتا قراءة مسعية حمضة.
لقد ساهم التشكيل البصري الذي أصبح جزءًا أساسيا يف القصيدة احلداثية يف إضفاء ملسة مجالية
وداللية جديدة على القصيدة العربية احلداثية ،وهي اللمسة اليت جتلت من خالل تفنن الشعراء احلداثيني
يف ممارسة هذا التشكيل البصري وجتسيده بصفة عملية وفعلية على فضاء الصفحة الشعرية والذي جاء يف
غالب األحيان استجابة للحالة الشعورية اليت حياول الشعراء جتسيدها من خالل قصائدهم ،وبذلك
انتقلت اهليئة الطباعية يف القصيدة العربية من الوضعية اهلامشية إىل الوضعية املركزية أين أصبحت بذلك
جزءًا أساسيا يف بناء املعىن ونقله إىل املتلقي (  ،) 11إذ مل تعد بذلك القصيدة احلداثية جمرد ألفاظ أو
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجاكلمات موجهة للتلقي السماعي فقط ،بل أصبحت تشمل أيضا مظاهر اإلخراج على غرار احلجم ونوعية
الورق املستعمل يف الكتابة من طرف الشاعر باإلضافة إىل بقية التقنيات الطباعية املوظفة اليت يستخدمها
الشعراء احلداثيون يف تنظيم الصفحة والغالف وتركيبه العالمي البصري ( العناوين  /الصور  /الرسوم /
األلوان (  ،) 14واليت محلها هؤالء الشعراء بالعديد من الدالالت اليت تعجز اللغة العادية عن اإلفصاح
عنها وبلورهتا للمتلقي ،وهو ما نتج عنه نوع من التالحم والتشابك بني التشكيل البصري يف القصيدة
احلداثية وبقية العناصر األساسية اليت ينبين عليها الشعر كجنس أديب وذلك من أجل بلورة املعاين
واإلفصاح عنها (  ،) 13ومن هنا ميكننا القول إن القصيدة العربية احلداثية قد إنبنت أساسا على هذا
<< التمازج بني اللغة والصورة واختلطت العالمات اللغوية بالرسوم واألشكال وأصبحت القراءة تذهب
من الصورة إىل النص ،وتعود من النص إىل الصورة إلحداث التواصل >> (  ) 12وهو ما جعل
القصيدة احلداثية تتجاوز بذلك التلقي السماعي هلا لتعتمد يف خضم ذلك على التلقي البصري ،إذ أصبح
من الصعب إن مل نقل من املستحيل  -إن صح هذا التعبري  -قراءة القصيدة احلداثية قراءة مساعية حمضة
كون أن العديد من الدالالت واملعاين ال ميكننا أن نستشفها وأن نصل إىل إدراكها والوقوف عليها إال من
خالل قراءة القصيدة احلداثية قراءة عينية بصرية ،وهذا ما توصل إليه العديد من الباحثني والنقاد العرب
الذي أبدو اهتمامهم بظاهرة التشكيل البصري يف القصيدة العربية احلداثية ،ومن هنا ميكننا القول إن قراءة
القصيدة احلداثية قراءة مسعية فقط تعد قراءة ناقصة ومبتورة من أحد عناصرها األساسية يف نفس الوقت بل
وجب أثناء قراءهتا ( القصيدة العربية احلداثية ) اجلمع بني ثنائيتني أساسيتني أعين بذلك اجلمع بني
العالمات اللغوية والعالمات الغري اللغوية.
ثالثا :التشكيل البصري و دالالته في شعر عز الدين ميهوبي:

يعد الشاعر عز الدين ميهويب واحد من الشعراء اجلزائريني الذين كان هلم شرف رفع الراية الشعرية
اجلزائرية يف خمتلف احملافل الثقافية الدولية ،فقد ساهم بذلك يف إثراء اخلطاب الشعري اجلزائري بتجربته
الشعرية املتميزة (  ) 15رافعا من خالل هذه التجربة الشعرية املتميزة الشعار املشهور الذي تبناه العديد
من الشعراء احلداثيني يف أيامنا هذه  -اهلدم وإعادة البناء – أي هدم األسس التقليدية للقصيدة العربية
وإعادة بنائها من جديد ،وذلك من خالل مترده على تلك القوالب الشعرية اليت فرضت نفسها على
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الشعراء لفرتة ليست بقصرية معتمدا من خالل ذلك على ظاهرة التشكيل البصري الذي اختذ منه أداة
جديدة للتعبري عن املعاين والدالالت اليت يصبوا إليها ،وهو ما جتلى بشكل واضح من خالل العديد من
املقاطع الشعرية يف خمتلف دواوينه الشعرية.
 : -2سيميائية السطر الشعري المتدرج:
يعد السطر الشعري املتدرج من التشكيالت البصرية اليت جند هلا حضورا بارزا على مستوى القصائد
احلداثية إذ حاول بذلك الشعراء احلداثيون االستثمار يف الدالالت اجلديدة اليت حيملها مثل هذا التشكيل
البصري الذي عرفه بعض الباحثني بأنه<< الشكل السطري الذي تكون فيه املسافة السطرية غري
متكافئة االبتداء واالنتهاء ،وذلك مبا يشغل مساحة مقطع شعري معني ،فيعمل هذا الشكل الكتايب على
استثارة حاسة البصر لدى املتلقي وحيفزها على التفاعل مع الشكل املنصوص عليه وحيفوها على مساءلته،
(  ،) 10وهو ما جند له حضورا
وهذا يعود بني الربط بني حركة السطر والداللة اللغوية للنص >>
بارزا عند الشاعر عز الدين ميهويب وميكننا أن نستشهد على ذلك باألسطر الشعرية التالية:
ولدت قبيل الفجر
واحرتقت مساء
لبس الرتاب سواده
ذبلت زهور املدينة
أجدبت السماء
رحلت سناء
وأطل عراف املدينة
كان يبكي
مل يقل شيئا ) 17 (..
لقد جاء التشكيل البصري يف هذا املقطع الشعري مناسبا للحالة الشعورية اليت يعرب عنها الشاعر عز الدين
ميهويب من خالل هذه القصيدة ،ذلك أن السطر الشعري املتدرج حيمل العديد من الدالالت السلبية على
غرار داللة اهلبوط والضياع والتشتت وفقدان الطريق واألمل يف تغري هذا الواقع الذي يعيش يف كنفه
اإلنسان ،وهي املعاين والدالالت اليت جسدها السطر الشعري املتدرج يف هذا املقطع الشعري ،ذلك أن
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجاالشاعر عز الدين ميهويب حاول أن جيسد من خالل هذا التشكيل البصري ( السطر الشعري املتدرج )
هذا التهاوي والتساقط الذي يعيش يف كنفه الوطن العريب والذي يرى أنه يف ازدياد من مرحلة إىل أخرى،
ويظهر ذلك من خالل احملافظة على نفس الطريقة يف توزيع األسطر الشعرية على فضاء الورقة أي استمرار
التساقط والتهاوي من بداية املقطع الشعري إىل هنايته ،ويف هذا إشارة واضحة منه على عجز العرب
وختاذهلم يف استعادة األراضي املسلوبة منهم من طرف الكيان الصهيوين الذي يغتنم الفرص من أجل
االستيالء على املناطق العربية اجملاورة لفلسطني ،على غرار سيناء املصرية يف السابق وهضبة اجلوالن
السورية اليت ما تزال قابعة حتت سلطته وسيطرته إىل يومنا هذا ،وهو األمر الذي أبدى الشاعر عز الدين
ميهويب امتعاضه الشديد منه فقد حاول الشاعر عز الدين ميهويب بذلك اجلمع بني الدالالت اليت حتملها
العالمات اللغوية والدالالت اليت حتملها العالمات الغري اللغوية ،وذلك من أجل التعبري عن حالة اليأس
وفقدان األمل الذي ينتابه اجتاه الوطن العريب ككل ،فهو بذلك حياول شحذ اهلمم العربية من أجل التحرك
كي تسرتجع ما سلب منها من طرف هذا العدو الصهيوين الذي أراد أن جيد موطنا له يأويه بعدما كان
مشردا يف خمتلف الدول األوروبية.
لقد حاول الشاعر عز الدين ميهويب أن جيسد لنا من خالل السطر الشعري املتدرج املعاناة اليت يعيش
يف كنفها األطفال الفلسطينيون ،وذلك من خالل حديثه عن الطفل الفلسطيين حممد الدرة كعينة على
ذلك مصورا من خالل هذا التشكيل البصري ( السطر الشعري املتدرج ) هتاوي وتساقط تلك األحالم
الربيئة اليت كان حممد الدرة يتمىن حتقيقها قبل وفاته واغتياله من طرف العدو الصهيوين الذي مل يفرق بني
الصغري والكبري ،بل ويف كثري من األحيان قتل الصغري قبل الكبري وذلك من أجل القضاء على روح املقاومة
الشعبية يف مهدها ،ويظهر ذلك بشكل واضح من خالل األسطر الشعرية اليت خصصها عز الدين ميهويب
للحديث عن الشهيد حممد الدرة الذي اغتالته أيادي الغدر يف مطلع القرن الواحد والعشرين يقول الشاعر
عز الدين ميهويب:
ونام حممد الدره
ومل حيلم بكراس األناشيد
وال بالشال وال باملرآة واحللوى
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وال تفاحة العيد
رأى طريا ختضب ريشه احلناء
يكرب يف املدى زعرت
وأبصر يف ختوم الشمسية دالية
من النارنج و العنرب
وأطفاال على أسوار رام اهلل
ويف أبواب األقصى ..
وخلف حدائق التله
بأيديهم ورد الصرب
قمصان
و مقالع
و بعض حجارة اإلسفلت املبتلة ( ) 18
فضل الشاعر عز الدين ميهويب أن يعتمد يف هذا املقطع الشعري على التشكيل البصري املعروف بني
العديد من الباحثني والدارسني بالسطر الشعري املتدرج والذي دائما ما يستعني به الشاعر عز الدين
ميهويب يف تعبريه عن حاالت التساقط والتهاوي ،وهي الدالالت اليت أراد الوصول إليها من خالل هذا
التشكيل البصري الذي زج به يف هذا املقطع الشعري ذلك أن الشاعر عز الدين ميهويب جسد لنا من
خالل السطر الشعري املتدرج هتاوي وتساقط أحالم الطفل حممد الدرة ،وهي الدالالت اليت جاءت
مناسبة للدالالت اليت تعرب عنها العالمات اللغوية كون الشاعر أشار يف بداية هذا املقطع الشعري إىل أنه
بالرغم من أن الطفل حممد الدرة يغط يف نومه مل يستطع رؤية أحالمه اجلميلة وذلك راجع ألن الطفل
حممد الدرة أصبح يف حالة نوم دائمة مما يستحيل عليه رؤية أحالمه تتحقق ،وهو ما أراد الشاعر عز الدين
ميهويب الوصول إليه كذلك من خالل كتابة هذا املقطع الشعري بطريقة السطر الشعري املتدرج الذي جاء
حممال هبذه الدالالت السلبية.
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجا - 1السطر الشعري المتساقط:

ونقصد هبذا النوع من التشكيل البصري ذلك << السطر الذي يتخذ شكال متقاطرا على فضاء
الصفحة الشعرية وذلك بصورة عمودية من األعلى إىل األسفل ويقدم هذا السطر الشعري مثريات وحوافز
تشد عني املتلقي باجتاه هيأهتا اليت حتدث نوعا من الصدمة اليت تكسر أفق توقعه وحتمله على مساءلة هذا
النوع من أشكال الكتابة والوقوف على أهم إحياءاهتا يف النص الشعري >> (  ،) 12ولقد اعتىن الشاعر
عز الدين ميهويب هبذا النوع من التشكيل البصري أميا اعتناء وذلك بعد أن رأى فيه القدرة على التعبري
على املعاين اليت يريد إيصاهلا إىل املتلقي وميكننا أن نستدل على ذلك باألسطر الشعرية التالية:
من أنت ؟
أنا ضائع
ما االسم ؟
أنا جائع
والعمر ؟
بال مأوى
عنوانك ؟
ال تسال ( ) 40
لقد اعتمد الشاعر عز الدين ميهويب يف هذا املقطع الشعري على التشكيل البصري املتساقط وهو التشكيل
البصري الذي محله بالعديد من الدالالت ،وذلك على غرار دالالت التفرد والتميز أي تفرد الفلسطيين عن
بقية سكان املعمورة إال أن هذا التفرد يكمن يف نظر الشاعر اجلزائري عز الدين ميهويب يف الضياع
والتشتت وغريها من حاالت التشظي الذي يعيش يف كنفها الفلسطينيون ،وتظهر هذه الدالالت من
خالل افتتاح الشاعر عز الدين ميهويب هلذا املقطع الشعري بتساؤل واختتامه جبواب بصيغة األمر ( ال
تسأل ) وما ذلك إال ألن السائل يريد معرفة أشياء معينة عن املسؤول إال أن هذا املسؤول ليس بأعلم هبذه
األشياء من السائل ،وميكننا أن نوضح هذه الفكرة الرئيسية اليت إنبىن عليها هذا املقطع الشعري من خالل
الشكل التايل الذي حناول من خالله تلخيص هذا الكالم:
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لقد جسد هذا التشكيل البصري ( السطر الشعري املتساقط ) يف هذا املقطع الشعري من ديوان
قرابني لفجر امليالد تفرد الفلسطينيني يف معاناهتم ،إال أهنم وبالرغم من هذا التفرد والتميز إال أن العامل
بصفة عامة والوطن العريب واإلسالمي بصفة خاصة بقي متجاهال هلذه املعاناة اليت يعيش يف ظلها
الفلسطينيون على الرغم من وضوحها للعيان ،ولذلك اختار الشاعر عز الدين ميهويب السطر الشعري
املتساقط ألنه أراد أن يبني من خالل هذا التشكيل البصري استمرار معاناة الفلسطينيني يف ظل هذا
التجاهل للقضية الفلسطينية وبالتايل استمرار تفردهم على بقية سكان العامل ،وهو ما عززته الدالالت
اللغوية إذ أن هذا املقطع الشعري بين على جمموعة من التساؤالت اليت مل يتلق فيها السائل إجابات
وإمنا كل التساؤالت اليت طرحها تلقى إجابات حتمل دالالت الضياع واجلوع والتشرد وغريها
مقنعة،
من الدالالت السلبية اليت أراد الشاعر أن يلفت االنتباه إليها ،وهو نفس الشيء الذي ينطبق على األسطر
الشعرية التالية:
من أنت ؟
أنا جرح
و األرض ؟
سلوا جرحي
كم عمرك ؟
مل أولد
عنوانك ؟
يف جراحي
من زوجك ؟
عذراء
و الطفل ؟
من اجلرح () 41
أوحى هذا التشكيل البصري ( السطر الشعري املتساقط ) كذلك يف هذا املقطع الشعري من ديوان
قرابني لفجر امليالد بنفس الدالالت اليت أوحى هبا يف املقطع السابق ،إذ محله الشاعر عز الدين ميهويب
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجابذلك دالالت االستمرارية وأال هنائية املعاناة الفلسطينية وذلك يف ظل تسليطه الضوء على هذه املعاناة
اليت يعيش يف كنفها الفلسطينيون شبانا وشيوخا نساء ورجاال واليت مشلت حسب الشاعر عز الدين ميهويب
مجيع جماالت احلياة املتنوعة دون استثناء ،ويف ذلك إشارة واضحة منه إىل ختاذل اجملتمع الدويل يف نصرة
القضي ة الفلسطينية وبالتايل استمرار تساقط وهتاوي الفلسطينيني من مرحلة إىل أخرى وغريها من الدالالت
السلبية اليت محلها الشاعر للسطر الشعري املتساقط يف هذا املقطع الشعري ،وهو التساقط والتهاوي الذي
يرفضه الشاعر عز الدين ميهويب مجلة وتفصيال منصبا نفسه بذلك وكغري من العديد من الشعراء العرب
حماميا للدفاع عن القضية الفلسطينية ،رغبة منه يف أن حيرك الرأي العام العاملي من أجل نصرة القضية
الفلسطينية والتعامل معها جبدية من أجل ختليص الفلسطينيني من هذه املعاناة اليت طال أمدها إىل درجة
افتقادهم بصيص األمل يف الفكاك واخلالص منها.
 - 0سيميائية السطر اشعري المتعامد:
ال تكاد ختلوا القصائد العربية احلداثية من السطر الشعري املتعامد إذ استطاع هذا النوع من التشكيل
البصري أن يفرض نفسه على العديد من الشعراء العرب املعاصرين ،وذلك على غرار الشاعر اجلزائري
املعاصر عز الدين ميهويب الذي ختلى تدرجييا على القصيدة العمودية متوجها بذلك صوب التشكيالت
البصرية احلداثية وذلك على غرار السطر الشعري املتعامد الذي يعد من بني التشكيالت البصرية األساسية
اليت وظفها الشاعر عز الدين ميهويب يف مواضع متعددة من دواوينه الشعرية ،ونعين باألسطر الشعرية
املتعامدة تلك األسطر الشعرية اليت تكتب مباشرة حتت بعضها البعض وبكلمات متقاربة واليت تكون
موزعة بنفس الطريقة على فضاء الصفحة الشعرية ،أي أن األسطر الشعرية املتعامدة هي تلك األسطر
الشعرية اليت يكون هلا نفس الطول تقريبا ونفس اإلخراج الطباعي على فضاء الورقة الشعرية وذلك لكوهنا
تنبين على نفس واحد ويف حلظة شعورية واحدة وميكننا أن نستشهد على ذلك باألسطر الشعرية التالية:
يا أيب ..
ال تقل شيئا بين..
يا أيب ال تنزعج مين
فأين عاتب عين
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واين حممد الدره
دمي للرتبة احلره
حممد يا أيب طفل
فلسطينية عيناه ( ) 44
لقد عرج الشاعر اجلزائري عز الدين ميهويب من خالل هذا املقطع الشعري على احلوار الذي دار بني
الشهيد حممد الدرة ووالده يف اللحظات األخرية اليت سبقت اغتياله من طرف أيادي الغدر اجلبانة
( االحتالل الصهيوين ) يف سبتمرب من مطلع القرن الواحد والعشرين معتمدا من خالل ذلك على ما
يعرف بالسطر الشعري املتعامد  ،والذي محله الشاعر عز الدين ميهويب يف هذا املقطع الشعري بالعديد من
الدالالت :إذ من بني الدالالت السيميائية اليت ميكن أن نعطيها هلذا النوع من التشكيل البصري هي داللة
االنتقال والتحول أي االنتقال والتحول من وضعية إىل أخرى ومن حالة إىل أخرى أي االنتقال من احلياة
إىل املوت يف هذا املقطع الشعري ،وهو ما تعززه الدالالت اللغوية اليت تظهر من خالل أسلوب احلجاج
واإلقناع الذي بثه الشاعر عز الدين ميهويب على لسان الطفل حممد الدرة ،الذي حياول يف هذا املقطع
الشعري أن يقنع والده بأنه مل خيلق من أجل االستمرار طويال يف هذه احلياة وأن وقت رحيله قد حان و
اقرتب ،مقررا بذلك أن يهب دمه وحياته فداءً لوطنه فلسطني من أجل استعادة احلرية اليت ضاعت منهم
منذ سنني طوال وميكن أن جنسد هذا االنتقال والتحول يف هذا املقطع الشعري الذي جسده هذا التشكيل
البصري ( السطر الشعري املتعامد )
إذ اختذ بذلك الشاعر عز الدين ميهويب من السطر الشعري املتعامد وسيلة من أجل تعزيز املعاين
والدالالت اليت أدهتا العالمات اللغوية يف هذا املقطع الشعري كونه يتناسب ومثل هذه احلاالت الشعورية،
خصوصا وأن من اخلصائص اليت ميتاز هبا السطر الشعري املتعامد خاصية االقتضاب يف الكلمات وقلة
النفس كون أن املقام ال يسمح لتواجد النفس الطويل وهو ما يظهر من خالل هذه األسطر الشعرية اليت
ال تتعد الكلمتني أو الثالث.
خاتمة:
ويف األخري ميكننا القول إن الشاعر عز الدين ميهويب يعد واحد من بني الشعراء املعاصرين الذين أبدو
اهتمامهم بالتشكيل البصري ،فقد حاول بذلك استغالل هذه الظاهرة البصرية من أجل أن تكون أداة
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 عز الدين ميهوبي – أنموذجامساعدة للعالمات اللغوية يف أداء املعاين وإيصاهلا إىل املتلقي ،إذ جاء بذلك هذا التشكيل البصري
متناسبا مع احلاالت الشعورية اليت يعرب عنها الشاعر عز الدين ميهويب يف خضم قصائده الشعرية ،إذ
وظف بذلك العديد من مظاهر التشكيل البصري وذلك على غرار السطر الشعري املتعامد والسطر
الشعري املتدرج والسطر الشعري املتساقط وغريها من املظاهر األخرى اليت اختلفت دالالهتا تبعا الختالف
املقاطع الشعرية وتنوعها.
اهلوامش:
(  – ) 1ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح أمحد أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط  ،1222 ،3ج 220 ،0
(  – ) 4باسم قطوس ،سيمياء العنوان ،وزارة الثقافة ،عمان ،األدرن ،ط  ،4001 ،1ص14
(  – ) 3صالح فضل ،مناهج النقد املعاصر ،دار األفاق العربية ،د ط ،د ت ،ص115
(  – ) 2املرجع نفسه ،ص115
(  – ) 5سعيد بن كراد ،جملة عامل الفكر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالداب ،الكويت ،مارس  ،4007اجمللد ،35
ص10
(  – ) 0فيصل األمحر ،معجم السيميائيات ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط  ،4010 ،1ص11
(  – ) 7املرجع نفسه ،ص10
(  – ) 8ميشال ارفيه واخرون ،السيميائية اصوهلا وقواعدها ،ترمجة رشيد بن مالك ،مراجعة وتقدمي عز الدين املناصرة ،
منشورات االختالف ،اجلزائر ،د ط ،د ت ،ص40
(  - ) 2ينظر حممد جنيب التالوي ،القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،د ط،
 ،4000ص12
(  - ) 10حممد املاكري ،الشكل و اخلطاب – مدخل لتحليل ظاهرايت ،-املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط ،1د ت،
ص5
(  -) 11عالء الدين علي ناصر ،دالالت التشكيل البصري الكتايب يف النص الشعري احلديث ،جملة األثر ،العدد ،42
ديسمرب  ،4017ص113
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أ ،أبوبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر عبد الكبير
(  - ) 14ينظر حممد املاكري ،الشكل و اخلطاب – مدخل لتحليل ظاهرايت  ، -ص0
(  – ) 13املرجع نفسه ،ص5
(  -) 12خريف حممد الصاحل و اخرون ،كتاب حماضرات امللتقى اخلامس – السيمياء و النص االديب 17 /15 ،-
نوفمرب  ،4008كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية ،جامعة بسكرة  ،اجلزائر ،ص521
(  - ) 15يوسف وغليسي ،على مشارف النص – نصوص موازية  ،-جسور للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،ط،4017 ،1
ص15
(  -) 10اياد عبد الودود عثمان ،سيميائية الشكل الكتايب و اثره يف تكوين الصورة البصرية ( شعر حممود درويش
امنوذجا ) ،جملة دياىل ،العدد الثالث و الستون ،4012 ،ص102
(  -) 17عز الدين ميهويب ،قرابني مليالد الفجر ،منشورات أصالة ،اجلزائر ،د ط ،د ت ،ص /20ص21
(  – ) 18املصدر نفسه ،ص / 3ص2
(  - ) 12إياد عبد الودود عثمان ،سيميائية الشكل الكتايب و أثره يف تكوين الصورة البصرية ( شعر حممود درويش
أمنوذجا ) ،ص107/108
(  - ) 40عز الدين ميهويب ،قرابني مليالد الفجر  ،ص77
(  – ) 41املصدر نفسه ،ص78
(  – ) 44املصدر نفسه ،ص11

 قائمة المصادر والمراجع:(  - ) 1إياد عبد الودود عثمان ،سيميائية الشكل الكتايب و اثره يف تكوين الصورة البصرية ( شعر حممود
درويش أمنوذجا) ،جملة دياىل ،العدد الثالث و الستون.4012 ،
(  - ) 4باسم قطوس ،سيمياء العنوان ،وزارة الثقافة ،عمان ،األردن ،ط .4001 ،1
(  - ) 3خريف حممد الصاحل و آخرون ،كتاب امللتقى الدويل اخلامس – كتاب حماضرات امللتقى اخلامس
– السيمياء و النص األديب  17 /15 ،-نوفمرب  ،4008كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية،
جامعة بسكرة  ،اجلزائر ،ص.521
(  - ) 2سعيد بن كراد ،جملة عامل الفكر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،مارس
 ،4007اجمللد .35
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سيميائية التشكيل البصري في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر
 عز الدين ميهوبي – أنموذجا(  - ) 5صالح فضل ،مناهج النقد املعاصر ،دار األفاق العربية ،د ط ،د ت.
(  - ) 0عز الدين ميهويب ،قرابني مليالد الفجر ،منشورات أصالة ،اجلزائر ،د ط ،د ت .
(  - ) 7عالء الدين علي ناصر ،دالالت التشكيل البصري الكتايب يف النص الشعري احلديث ،جملة
األثر ،العدد  ،42ديسمرب .4017
(  - ) 8فيصل األمحر ،معجم السيميائيات ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط .4010 ،1
(  - ) 2حممد املاكري ،الشكل و اخلطاب – مدخل لتحليل ظاهرايت ،-املركز الثقايف العريب ،بريوت،
ط.1
(  - ) 10حممد جنيب التالوي ،القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
مصر ،د ط.4000 ،
(  - ) 11ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح أمحد أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط  ،1222 ،3ج .0
(  - ) 14ميشال أرفيه وآخرون ،السيميائية أصوهلا وقواعدها ،ترمجة رشيد بن مالك ،مراجعة وتقدمي عز
الدين املناصرة  ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،د ط ،د ت.
(  - ) 13يوسف وغليسي ،على مشارف النص – نصوص موازية  ،-جسور للنشر و التوزيع ،اجلزائر،
ط.4017 ،1
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