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التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر -محمد بلقاسم خمار أنموذجا -
Algerian poetry Optical composition in contemporary
»«Mohamed Belkacem Khammar

د .شهرزاد فكرون
جامعة سيدي بلعباس ˗ اصتزائر
الربيد االلكًتوينfakrounechahra@gmail.com:

يلجأ الشاعر اظتعاصر إىل تشكيل نصو وإثرائو بأشكاؿ جديدة وفق ما دتليو عليو ثقافتو ورؤاه ،لذا تعد تقنية التشكيل
البصري ىندسة فنية أتاحتها عملية االنتقاؿ من بالغة األلفاظ إىل بالغة العالمة البصرية  ،ومن أبرز الشعراء الذين اجتهوا إىل
توظيف اظتنجزات البصرية يف عملهم اإلبداعي ىو الشاعر اصتزائري ػتمد بلقاسم ستار.
وعليو تروـ ىذه الورقة البحثية إىل استكشاؼ ىذه التقنية ،ومن مث ػتاولة تطبيقها يف الشعر اصتزائري اظتعاصر (التشكيل
البصري يف الشعر اصتزائري اظتعاصر–ػتمد بلقاسم ستار أدنوذجا" واليت حنصرىا يف التقنيات اآلتية (عالمات الًتقيم ،األوطواؿ
السطرية اظتتفاوتة ،البياض اضتذؼ).
الكلمات المفتاحية :الشعر اصتزائري اظتعاصر-التشكيل البصري -ػتمد بلقاسم ستار-التقنيات -ىندسة فنية.
Abstract :
A contemporary poet resorts to forming his text and enriching it in new
forms according to the dictates of his culture and visions, so the visual
formation technique is an artistic engineering made possible by the
process of transition from the rhetoric of words to the rhetoric of the
visual sign in order to add semantic and aesthetic dimensions to the
 اظتؤلف اظترسل :د .شهرزاد فكروف fakrounechahra@gmail.com
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poem, and among the most prominent poets who tended to employ visual
achievements In their creative work is the Algerian poet Mohamed
Belkacem Khamar.
Accordingly, this intervention aims to explore this technique, and then try to
apply it in contemporary Algerian poetry (visual formation in contemporary
Algerian poetry - Mohamed Belkacem Khamar as a model "which we limit it
to the following techniques (punctuation marks, varying line lengths,
whiteness, and ellipses.
KeyWords: cotemporary Algerian poetry, optical composition, Mohamed
belkacem khammar, technical, Engineering technical.

مقدمة:
عمد الشاعر اظتعاصر إىل ختصيب نصو يف شكل إبداعي متفرد  ،وذلك من خالؿ
االنفتاح على وسائل تعبَتية جديدة ،و جتاوز النمطي و السائد هنيك عن دور الثقافة البصرية
اليت اىتمت مبتلقي العملية اإلبداعية  .من خالؿ التعبَت بالصورة البصرية ،فكانت ىذه التقنية
مطية يف إكساب النص الشعري حلة بصرية تواكب الذوؽ اظتستجد و تزيد من عملية التفاعل
بُت القطبُت.
يف ىذا اظتضمار  ،انصب اىتمامنا على جتربة إبداعية متميزة و ىي جتربة الشاعر
اصتزائري ػتمد بلقاسم ستار اظتتبلورة عرب غتموعتو «األعماؿ الشعرية و النثرية ».
وىو ما دفعنا اىل وطرح بعض اإلشكاالت :
 إالـ ترمز ىذه األشكاؿ التعبَتية يف أشعار ػتمد بقاسم ستار؟ ىل استطاعت ىذه اإلشكاؿ التعبَت عن ما سنتلج بنفسية الشاعر؟من مث هتدؼ ىذه الورقة البحثية إىل حتقيق رتلة من األىداؼ أذنها:
 التعرؼ على ظاىرة التشكيل البصري يف النص الشعري191
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 قراءة بعض النماذج و حتليلها بتقنيات فنية متنوعة توضيح مدى مقدرة الشعراء اصتزائريُت على ىندسة قصائدىم هبذه التقنية.حاولنا من خالؿ ىذه الدراسة الكشف عن التشكيل البصري و دتظهراتو يف نصوص ػتمد
بلقاسم ستار من خالؿ :
 -1التشكيل البصري -اظتفهوـ و الداللة –
 -2فنيات التشكيل البصري يف أشعار ػتمد بلقاسم ستار ،و اليت دتثلت يف عالمات
الًتقيم – األوطواؿ السطرية اظتتفاوتة -البياض – اضتذؼ.
 -0التشكيل البصري  :المفهوم و الداللة:
عرؼ الشعر العريب اظتعاصر تغَتات يف غتاؿ الكتابة اإلبداعية نتيجة ظروؼ فرضت
التغيَت يف بنية القصيدة سواء من ناحية الشكل أو من ناحية اظتضموف ،و بذلك انعتقت
القصيدة اظتعاصرة من أسر الكتابة التقليدية و ارتدت وطرائق جديدة للتشكيل حىت غدا النص
الشعري لوحة فنية دتنح القارئ رؤية بصرية كاطتطوط  ،و عالمات الًتقيم و البياض و تقسيم
الصفحة ...و غَتىا من العالمات البصرية.
و هبذا ،انتقلت القصيدة البصرية من األداء الشفوي إىل ثقافة العُت استجابة
لتطلعات الذات اليت تبحث عن أدناط جديدة و مغايرة  ،فالتشكيل البصري " مفهوـ يسعى
الشعراء من خاللو إىل غتاوزة اظتأزؽ الذي تردت فيو حركات جتديد الشعر،و اطتروج عن نظاـ
القصيدة بالبحث عن فضاء جديد يسد النقص الناجم عن رفض الشعرية القدشنة " 1و ىو
يف أبسط تعريفاتو " كل ما شننحو النص للرؤية سواء أكانت الرؤية على مستوى البصر \ العُت
اجملردة  ،أـ على مستوى البصَتة \ عُت اطتياؿ " ، 2و بناءا على ىذا التشكيل البصري
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يؤدي دورا مهما يف تعميق الرؤية  ،و تثبيتها يف ذىن اظتتلقي يف شكل لوحة فنية تستحثو على
استنطاقها بغية استكشاؼ ما خفي منها و تفجَت داللتها.
انطالقا من ىذا اظتسعى  ،صتأ الشعراء اظتعاصرين إىل توظيف ظاىرة التشكيل
البصري يف كتاباهتم الشعرية  ،ألهنم وجدوا فيها وسيلة لنقل أحاسيسهم الداخلية ،باإلضافة
إىل قدرهتا على خرؽ توقع القارئ و إثارة فضولو الستكشاؼ فضاء األشكاؿ .
 -2فنيات التشكيل البصري في أشعار محمد القاسم خمار
 -2.0عالمات الترقيم :ىي عبارة عن رموز خاصة ،يضعها الكاتب بُت أجزاء النص
أثناء عملية الكتابة هبدؼ وضوح الكالـ وتسهيل عملية الفهم،من ذتة نعٍت هبا "وضع رموز
ؼتصوصة يف أثناء الكتابة لتعيُت مواضع الفصل والوقف واالبتداء وأنواع النربات الصوتية،
واألغراض الكالمية يف أثناء القراءة" ، 3إ ّف ىذه العالمات ال ترد من باب الًتؼ الكتايب،
أل ّف ما رنلب انتباه اظتتلقي الشك أ ّف لو تّأثَت خاص.
إ ّف عالمات الًتقيم ليست عالمات إضافية كما يعتقد البعض ،وإّدنا عتا أذنية كبَتة،
"فهي خَت وسيلة إلظهار الصراحة ،وبياف الوضوح ،ألنّو يدؿ الناظر إىل تلك العالمات
االصطالحية على العالقات اليت تربط أجزاء الكالـ بعضها ببعض بوجو عاـ ،وأجزاء كل رتلة
بنوع خاص" ،4فضال عن ذلك "إ ّف عالمات الًتقيم دواؿ بصرية تتفاعل مع الدواؿ،اللغوية يف
إدتاـ اظتعٌت ،وإنتاج الداللة ،وتنظيم اظتفاصل اظتهمة يف اطتطاب

الشعري"5.

ونلحظ يف ىذا السياؽ قصيدة (زمن الغربة والغروب) اليت يقوؿ معها:
ػغيب الشمس
أخشػى م َ
تنطلق األفاعػي،من سهػوبػي
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وتضيق يب الدنيػا
وال رندي اصػطباري
أو عزوبػي! .....
***
وحدي ..ىنا
أىفو!..
أفكر يف األحبة..
يف اضتروب..
حوؿ ..إال الذكريات
ال ْ
هتيج من شوقي كرويب!..؟
***
حىت النسائم
تنزوي كمداً
وتبخل باعتبوب..
صمت رىيب!..
والرؤى..
ترنو ..بال ٍ
لوف..
194
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وال شد ٍو وطروب!..

6

إ ّف أوؿ ما يستوقفنا يف ىذا اظتقطع ظهور بارز لعالمات الًتقيم الفاصلة (،)،
عالمات االنفعاؿ ( !) ،عالمات االستفهاـ (؟) ،نقاط اضتذؼ ( ،)...فكل عالمة من ىذه
العالمات حتمل داللة معينة شنكن توضيحها فيما يلي:
نستشف داللة الوقف بُت اصتمل من خالؿ استعماؿ الشاعر الفاصلة ( ،)،وقد
استطاع من خالعتا الوقوؼ قليال ليبُت اغًتابو الروحي الذي يعيشو يف مكاف شاوطر أحزانو،
وذلك يف قولو:
تنطلق األفاعي ،من سهويب.
إ ّف استعماؿ الشاعر لكلمة (أفاعي) عتا داللة سلبية ؽتقوتة تعٍت البغضاء والكراىية
والغدر ،وىذا إشارة إىل الواقع الذي يعيشو الشاعر ال رنعل للحب أو لالبتسامة أو الفرح
مساحة ،بل كل اظتساحات اليت فيو ؽتنوحة للخيانة والغدر واألسى.
يعرب الشاعر عما سنتلج يف نفسو من أمل وقلق إثر غربتو ،موظفا عالمة استفهاـ
متبوعة بعالمة انفعاؿ ،أل ّف الذات تبحث عن كينونتها وسط سؤاؿ الوجود الذي ال جتد لو
ؼترجا سوى وطيف الذكريات الذي جعل الشاعر يف ضائقة وقلق ليسأؿ سؤاؿ احمليط البائس.
وحدي ..ىنا
أىفو!..
أفكر يف األحبة..
يف اضتروب..
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حوؿ ..إال الذكريات
ال ْ
هتيج من شوقي كرويب!..؟
يظهر الشاعر يف ىذا اظتقطع مضجرا ،فيستعمل عالمة انفعاؿ ألنّو يريد أف يثبت
للمتلقي مبا يوجد من ضيق وملل يف الغربة ،فيقوي ىذا التقرير بقولو (صمت رىيب) مربزا
وحشية اظتكاف مث يبُت أ ّف ىذا اظتكاف سنلو من الفردوسية (ال شدو وال وطرب) ظتا فيو من جفاء
وفراؽ وىجراف.
حىت النسائم
تنزوي كمداً
وتبخل باعتبوب..
صمت رىيب!..
والرؤى..
ترنو ..بال ٍ
لوف..
وال شد ٍو وطروب!..
وؽتا يثَت االنتباه يف ىذا اظتقطع ىيمنة نقاط اضتذؼ ( )...متبوعة بعالمة انفعاؿ
كعالمة بارزة ،إ ّف ىذه النقاط حترؾ وتَتة القارئ لوجهة خاصة ،أل ّف الداللة الصرزنة ليست
ىدفا للشاعر ،فاظتتأمل يف ىذه النقاط ال سنامره شك أ ّف الشاعر ترؾ للقارئ فراغات وإذا راـ
تأويال عتذه النقاط فإ ّف يف ذلك العديد من التأويالت كأف يكوف اضتذؼ ناوطقا مبا يعانيو
الشاعر من شوؽ وحنُت (عزويب.)...
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أو مبا يف حركة اظتكاف من صور اطتوؼ والقلق ،وعتذا فإ ّف الشاعر يصرخ ليعرب عن
عمق األمل الذي يعانيو ،وتبقى حالتو اظتؤظتة قائمة لذا ختم ىذا اظتقطع بثالث نقاط ليفسح
اجملاؿ للمتلقي الستنطاؽ النص وسرب أغواره.

أخشى مغيب الشمس
تنطلق األفاعي ،من سهويب
وتضيق يب الدنيا
وال رندى اصطباري
أو عزويب!..
بناءا على ما سبق ذكره ،إ ّف عالمات الًتقيم مبثابة رموز تنظم عملية القراءة ،ودتكن
القارئ من التزود بالنفس أثناء االنتقاؿ من رتلة إىل أخرى لتسهيل عملية الفهم.
 -2.2األطوال السطرية المتفاوتة:
ونعٍت باألوطواؿ السطرية اظتتفاوتة تفاوت وطوؿ سطرين شعريُت متواليُت أو أكثر
تفاوتا كميا من حيث عدد الكلمات

7

ويعد تفاوت األسطر الشعرية تقنية بارزة يف الشعر العريب اظتعاصر حنددىا يف
األشكاؿ التالية:
-0

التفاوت الموجي :نقصد بالتفاوت اظتوجي تفاوت أوطواؿ األسطر الشعرية
اظتتدفقة عرب كل سطر

8
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وتعد ىذه التقنية من أكثر التقنيات شيوعا عند الشعراء اظتعاصرين ،ذلك أ ّف الشاعر
يعرب عما سنتلج نفسو دفعة واحدة ،وإّدنا على موجات سطرية تطوؿ وتقصر حبسب حالة
ال ّ
الشاعر النفسية.
ومن النصوص اليت بنيت على تقنية التفاوت اظتوجي نص (تراتيل حلم مفجوع):
لقد عرب الشاعر عن حالة اغًتابو من خالؿ ىذه الدفقة الشعورية الصادرة عن ىذه
األسطر الشعرية يف ىذين اظتقطعُت ولعل القارئ يتساءؿ عما حتاوؿ ىذه األسطر التعبَت عنو
من خالؿ ىذه التقنية؟
وظف الشاعر تقنية ال تفاوت اظتوجي يف أوطواؿ أسطره الشعرية لرسم مالمح إحساسو
بصريا رشتا يعرب عن ما سنتلج أعماقو من أمل وشوؽ ،إذ تقصر اظتوجة كثَتا يف البداية لتبُت
زستها االغًتايب اضتزين ،مث تطوؿ لًتسم معاناتو وجراحو عرب إيقاعية (البصري /الداليل) معا،
إلبراز عمق حنينو إىل ووطنو بعيدا عن األىل واألحباب.
ىنا
ىائما عشت
يف غابة العمر ...
وىم العصافَت  ...والورد
يشم عطر الصنوبر ...واألرز.
ؽتتزجا بروائح معرقة
***
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وأسوار صبارة الشوؾ
أذرعها مرؤوس الشياوطُت
تنسج حويل ...سياجا من الرعب
دتنعٍت من إزاحة ثلج الظالؿ
وحترمٍت من بلوغ غتاؿ الوصاؿ

9

ومن النصوص اليت بنيت على ىذه التقنية نص بعنواف (حالة صراخ).
أفتش يف دفًتي
بُت أرقامو اعتاتفية
عن صور األصدقاء
عن الذكريات ...؟
فتنتابٍت دىشة الفاجعة ...
على من تشطب
أو من تأبط رعشتو ...وتالشى !
وأشعر باضتزف حويل ...
يضيق ...يضيق ...
أصغر ....أصغر
أصرخ كالصرخة اعتالعة !
199
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فوؽ واد سحيق ! ...؟
لقد رحل األىل واألصدقاء ...
وغابوا خفافا

10

إ ّف اظتتأمل يف نص "أبو القاسم ستار" يستوقفو تفاوت أوطواؿ األسطر الشعرية ،حيث
تتفاوت كلماهتا بُت كلمة (عن الذكريات) يف أقصر سطر ،وثالثة كلمات يف أوطوؿ سطر،
فالصورة لديو ترسم اضتنُت الذي يراود الشاعر رشتا بصريا لنقل صدى أحاسيسو الداخلية،
وحالة الوحشة اليت يعيشها تزيده حزنا كلما تذكر األىل واألصدقاء ،وىنا مل رند الشاعر
وسيلة إلبراز حالة األمل الذي يعانيو إال تفاوت اظتوجات السطرية.
 -2التفاوت السطري الدرامي:
نعٍت بالتفاوت الدرامي "تفاوت أوطواؿ األسطر الشعرية اظتوظفة للداللة على صوت
معُت ،وتسجيلو بصريا" ،11ومن القصائد اليت وظفت فيها ىذه التقنية (رسالة من الطوفاف).
ىو الغيث ...جودا السماء
وروح البقاء....ووحي النماء
تدربو اظتزف أمطارىا
لًتقص يف الروض أشجارىا
وتضحك يف السهل أهنارىا ...
ودتأل وجو الشحوب سناء...
ويف أرضنا يهطل الغيث لينا
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وينهاؿ وحشات حثيثا ...
يدؾ الصحوف ....
يدمر صحن السجوف ...
ويأكل من غوثا
كبارا ...شبابا ...صغارا
ويوـ يشع السحاب
كفيض غتاعتنا يف اعتضاب
.وتنتابنا سكرات الظمأ
فًتكض خلف السراب
وتغرؽ يف الفيضاف الًتاب
فقل يا "أبا العز"
ماذا أقوؿ ...؟
فهل بعد ىذا شقاء ...؟
وىل بعد ىذا العذاب ...عذاب؟
وما ىي الظاىرة ...؟
تذحبنا الليلة اظتقمرة
وتغتالنا الليلة اظتاوطرة

....؟12
201

د .شهرزاد فكرون

إ ّف الناظر إىل ىذه األسطر الشعرية يالحظ تفاوت أسطرىا تفاوتا دراميا عرب اضتوار،
وتسجيلها بصريا ،حيث ال يستطيع اظتتلقي قراءة النص وفهمو إال بالتوقف عند ىذه األسطر
الشعرية ليربز للمتلقُت الفيضانات اليت اجتاحت باب الوادي عاـ  ،2001واليت خلفت
العديد من اطتسائر اظتادية والبشرية (كبارا ...شبابا...صغارا) الذين مل يعودوا إىل ديارىم إال
يف توابيت.
ىنا يرسم الشاعر ىذا الطوفاف اصتارؼ عرب ىذه األسطر:
ىو الغيث جود السماء
ينهاؿ وحشا حثيثا ...
ليربز للقارئ فجيعة ىذا اليوـ ،وشبحو القاتل
ويأكل من غوثا
كبارا ...شبابا ...صغارا
تزداد وتَتة اضتدث الدرامي عرب موجات سطرية درامية عندما يغرؽ الشاعر يف رسم
اضتدث من خالؿ اضتوار:
فقل يا "أبا العز"
ماذا أقوؿ ؟
ما ىذه الظاىرة؟
تذحبنا الليلة اظتقمرة
وتغتالنا الليلة اظتاوطرة...؟
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من ىذا اظتنطلق ،قدـ الشاعر عرب تقنية التفاوت السطري الدرامي مشهد الطوفاف،
ليمثل للمتلقي حالة التأزـ الداخلي بصريا عرب ىذه األسطر راشتا صدى نفسيتو إزاء وطوفاف
الدمار الذي أتى على األخضر واليابس يف ىذا اضتوار.
- 2.2البياض:
شنثل البياض فراغا نصيا ووسيلة تعبَتية كونو ال يفصح عن مكنوناتو بصورة واضحة،
وقد صتأ إليو الشاعر ليسهم إسهاما فعاال يف دفع القارئ الستنطاقو وخلق رؤى جديدة"،
فهو" شننحنا إمكانية ػتاورة النص ،و ػتاولة

تأويلو"13

فضال عن أ ّف "الصفحة يف األصل

بياض ال قيمة لو ،وال تكتسب الصفحة أذنيتها إال من خالؿ تشكيل النص الشعري على
أدشنها فمن إيقاع البياض /الصفحة،و السواد/النص تتجلى أذنية كل منهما ".14
وعليو ،يوظف الشاعر البياض بوصفو صمت "زندث خلخلة ،ويدفع هبذا االوطمئناف
حنو الشك والدخوؿ يف متاىات القلق" ،15ومن النصوص اليت تضمنت ىذه التقنية قصيدة
(زمن الغربة  ...والغروب! ...؟) يقوؿ فيها:
أخشى مغيب الشمس
تنطلق األفاعي ،من سهويب
وتضيق يب الدنيا
وال رند اصطباري
أو عزويب ! ...
أتن ّفس األعماؽ
يف مهوى ذنومي
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للرسوب..
وأخاؼ أف أبكي
فتشكوين إىل كبيت
عيويب!..
***
ال وقت يل..
كي أسًتيح من السقوط
إىل النضوب..
اشم رائحة انفجاري
و ّ
اصتيوب!..
يف مساريب
ِّ
***
أمر
ال شيء أقسى أو ّ
على الغريب ،من الغروب
ات
زمن مو ٌ
ٌ
مثقل باضتزف..
كاضتلم

العرويب16!..
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إ ّف نظاـ األسطر الشعرية تطوؿ حينا،وتقصر حينا آخر ،فالبياض أخذ حيزا كبَتا بُت
ىذه اظتقاوطع دوف أف يرفق بأي كالـ ،وىو دليل على غياب صوت الشاعر الذي ترؾ اجملاؿ
مفتوحا لتأويالت القارئ.
إ ّف التشكيل البصري للنص هبذه الطريقة شننح القارئ إمكانية ػتاورة النص ،وتأويل
دالالتو ،فالنص يكشف عن الصراع الداخلي للشاعر يف ىذه األسطر اظتأل بالعالمات ،واليت
تتنوع بُت ستسة أسطر ،وعشرة أسطر يف ىذه اظتقاوطع ،وقد رسم لنا الشاعر عرب ىذه
البياضات تأوىاتو ،وانكساراتو النفسية.
فاألسطر األوىل تتدافع يف تتابع غَت منقطع ال تتوقف إال عند حدود البياض الذي
يوحي للقارئ بذلك الشعور بالضياع والتشتت الذي كاف يالزـ الشاعر يف بالد الغربة.
مث تنتقل القصيدة بعد ذلك إىل مقطع آخر لتجسد ضتظة صراع الشاعر مع نفسو
عندما ال رند صدرا لبث ذنومو وشكواه سوى الصمت.
زنظى اظتقطع األخَت ببياض تتعطل فيو داللة قوؿ الشاعر الذي تكتم عن الكالـ،
وال سنفي أ ّف البياض ىنا صور حالة الشاعر اظتضطربة ظتا يف داخلو من وحشة وقلق ويأس يف
مكاف سنلو من أحبائو وأصدقائو.
وانطالقا ؽتا سبق ذكره ،إ ّف البياض ىو مقوـ بصري مفتوح الحتماالت متعددة حُت
يًتؾ الشاعر فراغات حتقق وقعها على القارئ من خالؿ ربطها بتجربتو الشعورية ،وغربتو
الداخلية.
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-2.2الحذف :ىو نوع من احملو يؤدي يف القصيدة دورا إزنائيا يف فتح آفاؽ التأويل
فهو "يتطلب من الشاعر أال يصرح بكل شيء ،بل غنو يلجأ أحيانا إىل إسقاط عناصر البناء
اللغوي" ،17ومن النصوص اليت تضمن ىذه التقنية قصيدة (حالة صراخ) يقوؿ فيها:
أفتش يف دفًتي
بُت أرقامو اعتاتفية
عن صور األصدقاء...
عن الذكريات ...؟
فتنتابٍت دىشة الفاجعة...
وأشعر باضتزف حويل ...
يضيق ...يضيق
لقد رحل األىل واألصدقاء .18
لقد وظف الشاعر أسلوب اضتذؼ توظيفا إزنائيا يف ىذا اظتقطع ،حيث يوحي ىذا
اضتذؼ حبالة األسى اليت تنتاب الشاعر يف بالد الغربة ،ومن مت فهو ينم عن حالة الشاعر
اظتنكسرة بكل ما فيها من أمل ولوعة وشوؽ على فراؽ األحبة ،وعلى ىذا األساس حتقق
القصيدة عرب مساحة اضتذؼ وظائف داللية يف تعميق اظتشهد اظتاثل يف جتسيد ضتظة غربة
الشاعر بكل ما حتملو من احًتاؽ عاوطفي ،فما عاد لديو سوى ابتالع أحزانو ،أو يلوذ
بالصمت.
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ولو تأملنا مقطعا آخر لتبدى لنا ىذا اإلحساس الًتاجيدي عرب تقنية اضتذؼ حُت
يقوؿ:
فما قيمة الزماف! ...؟
إذا كاف دوف مكاف
وىل أنا يف قفص الطَت...
أو سطوة اضتكم.
أو أي زنزانة داخل النفس
لو تأمل القارئ يف نقاط اضتذؼ ألدرؾ أ ّف الشاعر يعرب عن عمق مأساتو  ،وىذا ما
نالحظو يف قولو (فما قيمة الزماف) ،إذ وضع الشاعر ثالث نقاط متتابعة ،داللة على حالة
الصمت ،وكأ ّف الزمن الذي يعيش فيو ال حياة فيو وال صخب ،ونلحظ أيضا قولو (ىل أنا يف
قفص الطَت) ،وىذا داللة على اضتالة السوداوية اليت يعيشها الشاعر يف مكاف مقفر موحش
حيث اظتوت والتالشي.
ومن أمثلة ىذه التقنية قولو:
وظتا تضاءلت فوؽ الطريق.
وغادرين اضتلم ،دوف انطالؽ.
والمست حد اصتنوف.
توذنت يف البحر ،منفرجا للتنفس.
منعرجا للظنوف...؟
أرى فيو متسعا عتمومي...
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ومأوى ىروب ،من االختناؽ...
ولكنو البحر...

!19

إ ّف أوؿ ما يلحظو القارئ يف ىذا اظتقطع ىيمنة نقاط اضتذؼ بوصفها عالمة بصرية
دالة ،باستثناء بعض السطور الشعرية،ليدلل الشاعر على حالة الضياع والتيو واضتَتة اليت تنتابو
وسرعاف ما زناوؿ أف يفر من ىذا اظتكاف إىل البحر نتيجة االرحتاؿ ،ليشكو لو معاناتو وزنمل
ذنومو ،وىذا ما نلحظو يف قولو (أرى فيو متسعا) عتمومي وىذا داللة على ذنومو اليت تعصر
ذاتو،فيلوذ إىل البحر ليفرغ فيو أحزانو،ونلحظ أيضا قولو (ولكنو البحر )! ...حيث وضع
الشاعر عالمة تعجب بعد ثالث نقاط داللة على انكساره أماـ البحر ونظرتو التشاؤمية تطغى
على رؤيتو لألشياء.
وبناء على ما سبق ذكره ،إ ّف اضتذؼ شننح النص إزناء رتاليا بوصفو لوحة بصريا،
تؤدي وقعها اصتمايل .
خاتمة:
يف ختاـ ىذه الرحلة االستكشافية ،و عامل التشكيل البصري يف شعر ػتمد بلقاسم
ستار خنلص إىل رتلة من النتائج تتمثل فيما يلي:
-

تعد ظاىرة التشكيل البصري من التقنيات الفنية اليت دتنح النص بعدا رتاليا ،

و تاليا تفتح فضاءات رحبة للتأويل و اظتساءلة
-

وظف الشاعر عالمات الًتقيم يف غتموعتو الشعرية لًترتتو أحاسيسو و

انفعاالتو الداخلية عن وطريق رموزىا الطافحة بالدالالت ،وخصص مساحات للبياض ظتنح
القارئ فرصة استنطاؽ مكامن النص باعتباره وطرفا فاعال يف العملية اإلبداعية ،و استعمل
األوطواؿ السطرية اظتتفاوتة ليسجل حالتو الشعورية ببالد الغربة تسجيال بصريا.
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