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.قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

م﴿لَ نم كُشْيالنَّ رلَ اسم كُشْيهللا﴾ا ر  

وسـائر نعمتـه    ذا كان هناك شكر فهو هللا سبحانه وتعالى عـن كثيـر فضـله   إ
  .إلتمام هذا البحث يعلى توفيق

هـذا المسـتوى    إلـى ي للهما الفضل في إيصـا  من كانل الشكربوافر  تقدمأثم  
  ".أمي"و" أبي"

هـذا   بحثـي فـي  عضـدا  كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمن كان لي 
ـ  "معرف رضا"ستاذ المشرفألا خص بالذكرأو ـ   يذال  طيلـة مشـوار   يأنـار طريق

ـ   بنصـائحه  ينوأمـد ي، هذا البحث فكان خير موجه ل  ،السـديدة  هالقيمـة وتوجيهات
  .فائق التقدير واالحترام يمن هفل

 فـي  مـن بعيـد   مـن قريـب أو  ي كل من ساعدن لشكر الجزيل إلىبا تقدمأكما 

لعلـى سـعادة وتـومي لخضـر      :اضلبالذكر األساتذة األف خصأنجاز هذا البحث وإ
األسـتاذتين  وكـذلك  وبتقة سـليم وبحـري محمـد أمـين وبـوجملين مصـطفى،       

رجـو مـن اهللا عـز وجـل أن يسـدد      نوال آقطي ونوال بـن صـالح، أ  : الفاضلتين
  .، باإلضافة إلى أعوان المكتبةخطاهم وأن يبلغوا بهذا العلم أعلى المراتب 

والعرفـان لكـل أسـاتذتي بقسـم األدب      كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر
  . ولكل من ذلل عثرة في طريقي العربي،

  88هودسورة   ﴾وما توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه توكَّلُْت وإِلَيه أُنِيُب﴿
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 :مقدمة
 

 ش 
 

لقد عرف العصر الحديث بروز ظاهرة أدبية جديدة، تمثلت في تداخل األجناس 
من بينها نجد السيرة الذاتية، التي انفتحت على جنس آخر يختلف عنها هو و األدبية
فولَّد لنا هذا التمازج األجناسي شكال أدبيا جديدا يسمى القصيدة السير ذاتية،  الشعر،

التي هي عبارة عن قول شعري يحمل نزعة سردية فهي بمثابة تشكيل سير ذاتي 
 .شعري

ضيع التي بدأ االهتمام بها مؤخرا، ومن بين القصيدة السير ذاتية من بين الموا
الباحثين الذين حاولوا تأسيس دراسات جادة حولها نجد خليل شكري هياس الذي حدد 

  .مالمح هذا المصطلح ووضح المرتكزات األساسية التي يقوم عليها

وقد جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب ذاتية وأخرى علمية، فالذاتية جاءت 
غبة في دراسة موضوع جديد، لم يهضم بدراسات الباحثين العرب باإلضافة تلبية للر

إلى ميولنا للشعر الجزائري المعاصر، ولذا انصب اهتمامنا على شعر عثمان لوصيف، 
أما األسباب العلمية فتجلت في محاولة إبراز مكامن التشكيل السير ذاتي في القصيدة 

  .يف خاصةالجزائرية المعاصرة عامة وشعر عثمان لوص

وقامت إشكالية البحث على سؤال معرفي أساسي وأسئلة فرعية أخرى فحواها 
ما داللة مصطلح القصيدة السير ذاتية؟ وما هي المرتكزات األساسية التي :كاآلتي

تنهض عليها؟ وكيف تجلى التشكيل السير ذاتي في شعر عثمان لوصيف؟ ما مدى 
  .ر ذاتية عند عثمان لوصيف؟اشتغال عناصر السرد في فضاء القصيدة السي

لإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا وضع الخطْةٌ التالية والتي تتكون من فصلين 
  .يتقدمهما مقدمة ومدخل وتعقبهما خاتمة وملحق ثم قائمة مصادر ومراجع

تناولنا في المدخل مفهوم السيرة الذاتية، ثم انتقلنا إلى مفهوم القصيدة السير ذاتية 
ا لظاهرة تداخل السردي والشعري في السير ذاتي على اعتبار أن هذا مع تطرقن

  التمازج هو الذي ولَّد لنا القصيدة السير ذاتية

  
 أ



 :مقدمة
 

 ت 
 

أما الفصل األول فقد جاء عبارة عن مزج بين تنظير وتطبيق والذي عنوناه 
سمات النص السير ذاتي في شعر عثمان لوصيف، حيث اشتمل هذا الفصل على :بـ

د، رصدنا فيه العناصر الداخلية للقصيدة السير ذاتية عند عثمان شق رئيسي واح
لوصيف، تحدثنا فيه عن تمظهرات الضمير السير ذاتي وكذا تجليات الميثاق السير 

  .ذاتي

أما الفصل الثاني والذي جاء هو اآلخر عبارة عن مزج بين تنظير وتطبيق، الذي 
ان لوصيف أين اشتمل هو اآلخر حمل عنوان فضاء القصيدة السير ذاتية في شعر عثم

اإليقاع الزماني في القصيدة السير ذاتية عند عثمان : على شقين، تناولنا في شق األول
لوصيف حيث تحدثنا فيه عن الترتيب الزمني والذي انطوى على االسترجاع واالستباق 

ريع الزمن وكذا الروابط الزمنية، ثم انتقلنا للحديث عن المدة الزمنية والتي تجلت في تس
بواسطة الحذف والخالصة وأيضا تعطيل الزمن الذي يتم من خالل الوقفة الوصفية 

اإليقاع المكاني في القصيدة السير : والمشهد الحواري، في حين رصدنا في شق الثاني
ذاتية وفي هذا شق تطرقنا ألماكن اإلقامة الدائمة وكذا المؤقتة باإلضافة إلى أماكن 

  .االنتقال

ير ختمنا هذا البحث بخاتمة أجملنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها ثم وفي األخ
  .ملحق أبرزنا فيه نبذة عن حياة الشاعر باإلضافة إلى قائمة مصادر ومراجع

أما المنهج المتبع في هذا البحث فقد كان المنهج البنيوي كما استفدنا كذلك من 
الموضوع المتمحورة أساسا حول آليات الوصف والتحليل استجابة لما تقتضيه طبيعة 

  .دراسة وصفية تحليلية للمقاطع الشعرية داخل قصائد عثمان لوصيف

  :لقد أفدنا في هذا البحث من مجموعة مصادر ومراجع نذكر منها

سيرة جبرا الذاتية «وكتاب» القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب«كتاب
التشكيل النصي، «يل شكري هياس، وكتابلخل »في البئر األولى وشارع األميرات

  الشعري،
 ب



 :مقدمة
 

 ث 
 

  

لمحمد » مغامرة التجنيس الروائي سؤال الجنس والنوع«وكتاب» السردي، السير ذاتي 
  .صابر عبيد، دون نسيان المجموعات الشعرية لشاعرنا عثمان لوصيف

ال يمكن ألي بحث أن يخلو من بعض العقبات التي تعترض طريق الباحث أثناء 
وعلى هذا األساس فقد كانت رحلتنا معه ليست باألمر الهين فقد واجهتنا  إنجازه له

  :العديد من الصعوبات كان أبرزها

قلة المراجع التي تتناول موضوع القصيدة السير ذاتية نظرا لحداثة المصطلح 
ورغم حصولنا على بعض منها إال أنها تكلمت عن السيرة الذاتية الروائية أما السيرة 

  .لشعرية فهي قليلة جداالذاتية ا

وفي األخير ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر وخالص االمتنان لألستاذ 
على نصائحه وتوجيهاته القيمة والسديدة التي أنارت طريقنا "معرف رضا"المشرف 

أثناء إنجاز هذا البحث، كما نتقدم بالشكر لكل من مد لنا يد العون وأخص بالذكر 
نوال أقطي ونوال بن صالح اللتين كانتا لهما الفضل في إرشادنا : ناألستاذتين الفاضلتي

لألصوب وتوجيه بحثنا لألفضل، كما ال يفوتنا أن نشكر أعضاء اللجنة المناقشة الذين 
  .سيتحملون عناء قراءة وريقات هذه المذكرة

ومما الشك فيه أن لكل عمل ينجز نقائص فالكمال هللا وحده، فإن أخطأنا فذلك منا 
  .            ن أصبنا فتوفيق من عند اهللا سبحانه وتعالىوإ

     

   

ج



 

 ش 
 

  
  :مدخل             

  .المصطلح و المفاهيم : ذاتية القصيدة السير

  .ذاتي في الشعرالسير  –1

 . مفهوم السيرة الذاتية -1-1

  .إشكالية المصطلح في القصيدة السير ذاتية -1-2

  . ذاتي تداخل السردي و الشعري في السير -1-3
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  :السير ذاتي في الشعر - 1

متنوعة  هذا االرتباط ولد أشكاال ،ارتبط فن السيرة الذاتية في العصر الحديث بالشعر
، وقبل التطرق إلى موضوع )1(نجد القصيدة السير ذاتية هاومن بين للنص السير ذاتي

  .السيرة الذاتية على القصيدة السير ذاتية نحاول أوال التعرف

  Autobiography:  السيرة الذاتيةوم مفه -1- 1

           وجونـفيليب ل"ا فيعرفه االرؤى فيه تختلفوا السيرة الذاتية تعريفاتلقد تعددت 

Fhilippe Lejeune")*( نثري يقوم به شخص واقعي عن  يحكي استعاد«بأنها
  )2(.»وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلى تاريخ شخصيته

  : هي يهذا التعريف خصائص هذا الجنس والتقد حدد ل

 .جنس استيعادي نثري .1

 .يركز على السرد الواقعي .2

 .الحياة الفردية وتاريخ الشخصية على ركزي .3

 
                                                            

عبـاس بـن   : شايب الراس زبيدة، السيرة الذاتية في شعر نزار قبـاني، مـذكرة ماسـتر، إشـراف    : ينظر -) 1(
م، 2012-م2011االجتماعيـة، جامعـة مسـيلة،    يحي، قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا، كليـة اآلداب والعلـوم      

  . 16ص
، دأب علـى الكتابـة منـذ سـن العاشـرة فوجـد فـي        1939أوت 13باحث فرنسي ولد في: فليب لوجون -) *(

الشعر ملجأ وارفًا ولم يعتد كتابة السرد، إال حين عاد إلى معهـد هنـري الرابـع قبـل أن يـتم قبولـه فـي دار        
تاذ جامعي حاصـل علـى دكتـوراه دولـة، وعضـو فـي المعهـد الجـامعي         المعلمين العليا، يحتل منصب أس

م، الميثـاق  1970السـيرة فـي فرنسـا   : ومن أبـرز مؤلفاتـه  "  Linstitut Universitaire de Franc "لفرنسا
ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية في روايـة حكـايتي شـرح يطـول لحنـان الشـيخ،       : ينظر. م1975السير ذاتي

 .195م، ص2012، 1ط دار غيداء، عمان،
عمـر الحلـي، المركـز الثقـافي العربـي،      :فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتـاريخ األدبـي، تـر    –) 2(

  .08م، ص1994، 1بيروت، لبنان، ط
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 )1(."أنا" استخدام ضمير المتكلم .4

  .هو تعريف شامل لجميع جوانب هذا الجنسإذن 

تعرض لحياة صاحبها «:بقولهالسيرة الذاتية  يعرففأما شعبان عبد الحكيم محمد 
 فتعكس مشاعره عواطفه ومواقفه من الحياة في صورة تستبطن أغوار النفس

   )2(.»وخلجاتها

الخبز "و لطه حسين" األيام":هذا التعريف يذكرنا بمجموعة من السير الذاتية أمثال
لمحمد شكري، فهذه السير تعبر بصدق عن أغوار النفس وتصور معاناتهم في " الحافي
   .وصراحة بكل صدق تعكس المواقف الحزينة التي مر بها هؤالء األشخاصو الحياة

فلو لم  سعيدة كانت أم حزينة الماضية صاحبها أحداثتروي  السيرة الذاتيةإذن 
  .حياة هؤالء األشخاص تظهر لما عرفنا شيًئا عن

   :القصيدة السير ذاتية إشكالية المصطلح في -2- 1

قبل أن و ،السير ذاتي في الشعر التشكيل من أنوعا ذاتية نوعتعد القصيدة السير 
ومرد ، لها يجدر بنا اإلشارة إلى صعوبة تحديد مفهوم جامع مانع  لها اتعريفنعطي 

مكون  )*(نها عبارة عن جنس مهجن؛ إذ إذلك إلى الطبيعة المميزة للقصيدة السير ذاتية
ن الشعر يقوم إذ إ منهما السيرة الذاتية والشعر وما يتميز به كل واحد :من جنسين هما

                                                            
  .260م، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، ط: ينظر –) 1(
، السيرة الذاتية في األدب العربـي الحـديث رؤيـة نقديـة، دار العلـم واإليمـان،       شعبان عبد الحكيم محمد –) 2(

  .13م، ص2009، 1كفر الشيخ، ط
ميخائيـل بـاختين، الخطـاب الروائـي،     : ينظـر . والتقاء وعيين لغويين مفصـولين ... أي مزج : التهجين -)*( 
  .18م، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: تر
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ولذلك يصعب  في األساس على الخيال، أما السيرة الذاتية فتقوم على الوقائع الحقيقية
  )1(.تحديد مفهوم عام وشامل لها

الشاعر  قول شعري ذو نزعة سردية يسجل فيه«:يعرفها محمد صابر عبيد بقولهو
الساردة بضميرها األول شكالً من أشكال سيرته الذاتية، تظهر فيه الذات الشعرية 

متمركزة حول محورها األنوي، ومعبرة عن حوادثها وحكاياتها عبر األمكنة واألزمنة 
  )2(.»وتسميات لها حضورها الواقعي خارج ميدان المتخيل الشعري

سية التي يحتويها هذا حين نمعن النظر في هذا التعريف نستشف العناصر األسا
 تكون األنا الساردة هي حيث ري في قالب سردينها عبارة عن قول شعإإذ ؛ النوع

ثم  ،عناصر السرد كالزمان والمكان واألحداث المروية بصورة واقعية لىع المسيطرة
سير ذاتية  يشترط في اعتماد «:ن الشروط التي تحكم القصيدة السير ذاتية فيقولييب

 لشاعر وعلى، يؤكد فيه ارالقصيدة حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو تعبي

والحكايات التي  نحو ما المرجعيات الزمنية أو المكانية أو الشخصانية للحوادث
هذه  على المتلقيو-السارد-تتضمنها القصيدة وتؤكد صالحية المعقود بين الشاعر

  )3(.»األسس

ميثاق  أولها التزام الشاعر بتوفيرو يوضح لنا الكاتب شروط القصيدة السير ذاتية
يت مصداقية الحوادث وتثب من أجل فهم مضمونها ن السارد والمتلقيبي )*(سير ذاتي

                                                            
م الكتـب الحـديث،   عـال  تشـكيل الخطـاب،  القصيدة السير ذاتية بنية الـنص و خليل شكري هياس، : رنظي - )1(

  .11-10صم، 2010 ،1ط إربد، األردن،
محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربـة السـيرية لشـعراء الحداثـة العربيـة، عـالم        –) 2(

  .114صم، 2007، 1الكتب الحديث، عمان، األردن، ط
  .114المرجع نفسه، ص –) 3(
  .12فليب لوجون، المرجع السابق، ص: ينظر. المصطلح جاء به فليب لوجونهذا  -)*(
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تتمركز السيرة الذاتية في القصيدة الواحدة،  «كما أنه داخل القصيدة، المتحدث عنها
يشترط أن تكون طويلة بحيث تعطي صورة واضحة تعكس طبيعة الترتيب التصاعدي 

ائد تشكل مجموعة شعرية صمجموعة ق الفضاء أو أو الحدث أو على مستويات السرد
  )1(.»في أكثر من ذلك واحدة أو

إن قصيدة السيرة الذاتية ما هي إال سرد «:أما خليل شكري هياس فيعرفها بقوله
استرجاعي لحياة منظومة شعرا، يروي فيها شخص حقيقي كسرا سيرية عن حياته 
ته ووجوده الخاص، مركزا حديثه على الحياة الفردية، وعلى تكوين شخصي

   )2(.»بالخصوص، مستندا في كل ذلك إلى آليات المنظومة الذاكراتية

يوضح لنا الكاتب في هذا التعريف أهم الركائز األساسية التي تقوم عليها القصيدة 
حاتم "و" فليب لوجون"من تعريفالسير ذاتية حيث أشار إلى أن هذا التعريف استفاد 

  :، وتتجلى هذه الركائز في)3("الصكر

 .دها على ضمير األنااستنا .1

وبذلك ترتكز على فعل الذاكرة  قصة استعادية تنتمي إلى زمن الماضي .2
 .في استرجاع حياتها الماضية

الشخصية /السارد/يتحقق فيها فعل التطابق المفترض بين المؤلف .3
 .المركزية

                                                            
محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشـعرية قـراءة فـي التجربـة السـيرية لشـعراء الحداثـة العربيـة،          –) 1(

  .114ص
صـيدة السـير ذاتيـة تجنـيس الـنص وموجهـات       خليل شكري هياس وعبد الستار عبـد اهللا صـالح، الق   –) 2(

  .87م، ص2010، آذار 03، ع17الفعل القرائي، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، مج
  .87المرجع نفسه، ص: ينظر -) 3(
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تحقق التطابق التام بفعل الميثاق السير ذاتي الذي هو عبارة عن عقد  .4
    )1(.القارئالمؤلف مع يبرمه 

تلك الفروق التي تميز القصيدة السير ذاتية عن -أيضا–ويبين لنا هذا التعريف
النثرية؛ ذلك أن القصيدة السير ذاتية ال تستطيع أن تجاري النص السير الذاتية السيرة 

على الرغم من أن االنتقائية في سرد من حيث التفصيل، ذاتي النثري في سرد األحداث 
نتقائية في القصيدة تكون على إال أن اال اسم المشترك بين االثنيناألحداث هي الق

ألنها مهما كانت معبرة عن حياة صاحبها ال تعطي صورة كاملة عن حياته  ؛أشدها
  )2(.مثلما هي الحال في النص النثري بل تكتفي بالتلميح واإلشارة

متدرج من المولد ال تستطيع أن تلتزم بخطية الرواية التاريخية وزمنها ال«هاكما أن
ولكن بمؤازرة المخيلة التي  ، وبإستدعاءات الذاكرة كمولد حدثي للسيرة...حتى النضج 

تجد لتلك االستدعاءات والتذكرات أشكاال وتشكالت شعرية ممكنة، ذلك أن قصيدة 
السيرة هي شعر قبل كل شيء ومعنى شعريتها قيامها على لغة خاصة وعالقات 

  )3(.»عية كذلكتركيبية وداللية وإيقا

أن كل التعاريف رغم اختالفها في بعض  وفي األخير نصل إلى نتيجة مفادها
إال أنها تتالقي في مفهوم واحد هو أن القصيدة السير ذاتية هي قول شعري ذو  المناحي

نزعة سردية يتداخل فيها السردي مع الشعري في إطار السير ذاتي، وهذا ما سنحاول 
 .موالياستطالعه في العنصر ال

  
                                                            

حاتم الصكر، األنماط النوعية والتشكيالت البنائيـة لقصـيدة السـرد الحديثـة، المؤسسـة الجامعيـة       : ينظر -) 1(
  .146-144م، ص1999، 1وت، لبنان، طللدراسات، بير

ذاتيـة تجنـيس الـنص ومواجهـة     القصـيدة السـير   ، عبد الستار عبد اهللا صالحو خليل شكري هياس: ينظر –)2(
  .88ص م،2010آذار ،03،ع17، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةمج ،الفعل القرائي

  .149، صالمرجع السابق ،حاتم الصكر –) 3(
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   :السير ذاتيتداخل السردي والشعري في  -3- 1

األجناس تداخل  بروز ظاهرة أدبية جديدة تمثلت في العصر الحديث لقد عرف
حيث انفتح على جنس الشعر ومن خالل  ،هذا ما عرفه جنس السيرة الذاتية،السردية 

من الجنس السير  نها تأخذإذ إلنا القصيدة السير ذاتية،  تهذا التهجين األجناسي تكون
وتأخذ أيضا بعض اآلليات الشعرية ليحدث تداخالً بين  ذاتي السردي بعض المميزات

       )1(.السردي والشعري في السير ذاتي

خصوصا  األدبية بصفة عامة ممكن الحدوث تعالق األجناس «عليه فإن مسألةو
ة واألجناس في العصر الحديث، في ظل هذه التغيرات التي يشهدها الشعر بخاص

  )2(.»األخرى بعامة

نبين م نبين الجنسين نجد أسماء بنت عبد  وجود هذا التعالق على ؤكدي وم
هناك تعالقًا أجناسيا بين الشعر والسيرة وإن هذه ظاهرة في سير  «العزيز إذ ترى أن

  :وتمثل لنا هذا التعالق برسم توضيحي كما يلي ،)3(»الشعر الذاتية بشكل واضح 

  

  

  

  

                                                            
  .15تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وشكري هياس، خليل  :ينظر - )1(
عـالم الكتـب    ربـي الحـديث،  سـير الشـعر الذاتيـة فـي األدب الع     أسماء بنت عبد العزيـز الجنـوبي،   – )2(

  .325م، ص2014، 1ط ،ربد، األردنإالحديث، 
  .326، ص المرجع نفسه –) 3(



 المصطلح و المفاهيم: ذاتيةالقصيدة السير                                    : مدخل

 

‐ 12 ‐ 
 

  

  

  

   

 

 )1(.لتعالق األجناسي بين السيرة والشعرا                           

  )1(رقم 

إن السيرة قد «إذ هذا المخطط خير مثال لوجود التعالق بين السيرة الذاتية والشعر
إذا تتعالق مع الشعر في عدد من النواحي، مثل الشكل الشعري، واإليقاع، والتخييل، و

كانت السيرة سرد لواقع الحياة، والهدف منه نقل صورة لحياة شخص ما، فالشعر يمثل 
  )2(.»االنزياح عن هذا كله

هذا ما أثبته ، تعالق األجناس وارد في األدب الحديث نإنستطيع القول  عليهو
القصيدة السير ذاتية تنهض على فعل التداخل بين ،وعليه فإن تعالق السيرة مع الشعر

  .ردي والشعري في السير ذاتيالس

تداخالته مع هذا الجنس وعن وفي مجمل القول لقد حاولنا إعطاء صورة مبسطة 
    .أجناس أخرى كالشعر محاولين إيضاح بعض المناطق المظلمة فيه

  

                                                            
  .326، ص  السابق عالمرج ،أسماء بنت عبد العزيز الجنوبي –) 1(
  .329ص ، نفسه المرجع - )2(

  الشعر  لسيرةا

  السيرة الذاتية

الواقع    

السرد    

 الشعر     

 التخييل    

 اإلیقاع  
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مما الشك فيه أن ظاهرة تالحم األجناس األدبية بعضها ببعض انتشرت بصورة 
العصر، وذلك من خالل انفتاح النصوص الفتة لالنتباه في العقود األخيرة من هذا 

وتعتبر السيرة الذاتية كفن أدبي نثري واحدة من هذه  األدبية على بعضها البعض،
، هذا التشكيل السير ذاتي الممتد )1(األجناس حيث إنها تسللت إلى الشعر وتالحمت معه

لسير ذاتية والتي نحو الحقل الشعري ولَّد لنا شكالٌ أدبيا جديدا مهجننٌا يسمى القصيدة ا
  )2(.يكون الشعر فيها ميدانٌا لتجليات السيرة الذاتية

السيرة الذاتية : جنسين أدبين هماوبما أن القصيدة السير ذاتية هي نوع مكون من  
الكثير الشعري بخصائصه الشعرية المعروفة قادرا على احتواء  فغدا النص والشعر،

مشكالً  قادرا على التداخل مع الشعر -أيضا-غدا السردمن مقومات النص السردي و
  )3(.فاعلية بهك يسعى إلى االكتمال باآلخر ويزداد غنى وبذلك فضاء أدبيا مشتر

وفي هذا الفصل سنتناول موضوع سمات النص السير ذاتي الشعري من خالل 
 جزائريالشاعر الالمواثيق السير ذاتية عند تجليات الضمير النحوي و: عنصر بارز هو

  . مان لوصيفعث

  

  

                                                            
ــر - )1( ــكري :ينظ ــل ش ــاس، خلي ــى التج  هي ــوم إل ــن المفه ــة م ــير ذاتي ــيس، فضــاء القصــيدة الس ن
 :57 , 13 htm/ du 11/01/2015-2011-ae/arrafid/p12  ,http://w.w.w.arrafid    
لكتـب الحـديث،   عـالم ا  السـير ذاتـي،   السـردي،  التشكيل النصي الشـعري،  ،محمد صابر عبيد: ينظر –) 2(

  .261م، ص2014 ،1إربد، األردن، ط
سـيرة  (شـعرنة السـرد قـراءة فـي     ة السير ذاتية بين سردنة الشـعر و القصيد ،خليل شكري هياس: ينظر –) 3(

ـ     ) بئر كليـة التربيـة األساسـية،     ل،لمحمد المطرود، مجلة جامعة تكريـت للعلـوم اإلنسـانية، جامعـة الموص
  .114م، ص2008، آيار 04، ع10مج العراق،
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  :العناصر الداخلية للقصيدة السير ذاتية في شعر عثمان لوصيف  - 1

ترتكز البنية الداخلية للقصيدة السير ذاتية على آليات تتفرد بها دون سواها، إذ 
 من خالل تمظهرتوالتي  ،دورا فاعال داخل القصيدة السير ذاتيةشخصية الشاعر تلعب 

  )1(.الضمير والمواثيق السير ذاتية

  :الضمير والمواثيق السير ذاتية تجليات  -1- 1

أحد الركائز المهمة التي  -كما أشار هياس- الضمير والمواثيق السير ذاتيةيعد 
  .تساهم في بناء القصيدة السير ذاتية

  :تمظهرات الضمير السير ذاتي  - 1-1- 1

فهو يحيل « ،لمتكلما" أنا"يرعلى ظاهرة استخدام الضم القصيدة السير ذاتيةتقوم 
والتي تعد عنصرا محوريا في كل سرد؛ إذ هي عبارة عن  )2(»على الكاتب،والشخصية

عالمة يتشكل مدلولها من وحدة األفعال التي تنجزها في سياق السرد وليس خارجه، 
أي شخصا، وإنما بوصفها " كائنا"فالتحليل البنيوي ال يتعامل مع الشخصية بوصفها

   )3(.ي الحكايةفاعال ينجز دورا أو وظيفة ف

                                                            
  .25تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
، -دراسـة نقديـة تحليليـة   -سامر صدقي محمد موسى، رواية السـيرة الذاتيـة فـي أدب توفيـق الحكـيم      – )2(

أبـو عمشـة، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النجـاح الوطنيـة، فلسـطين،           عادل:رسالة ماجستير، إشراف
  .66م، ص2010

م، 2010، 1تقنيـات ومفـاهيم، دار األمـان، الربـاط، ط    -محمد بوعزة، تحليـل الـنص السـردي   : ينظر – )3(
 .39ص
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وعليه فإن القارئ للقصيدة السير ذاتية يصب معظم اهتمامه على الذات المتكلمة 
هذا ما يؤكده عبد ، )1(»أسلوب يكشف به عن باطن الشخصية وخفاياها«فهو ،"أنا"بضمير

أن استعمال ضمير المتكلم نشأ متواكبا مع ازدهار أدب السيرة «الملك مرتاض إذ يرى
  .)2(»امتداد لها، أو كأنه امتداد منهالذاتية؛ فكأنه 

ية، حيث المتكلم أكثر الضمائر النحوية حضورا داخل القصيدة السير ذات" األنا" يعد
، هذا ما أقر به حاتم الصكر في مؤلفه )3( الشاعر نفسه يعبر هذا الضمير عن شخصية

تب خطاب أنا الشاعر الذي ير«:مرايا نرسيس أثناء حديثه عن قصيدة السيرة فيقول
الشعر ويظهر فيه، تبعا الشتراطاته التي تتنازع مع خطاب السيرة القائم أساسا على 
السرد وتحاول المحافظة على شعرية القصيدة من جهة، واستثمار سردية السيرة من 

  )4(.»جهة أخرى

يعبر عن شخصية " أنا"ولعل أهم ما يمكن قوله في هذا الصدد أن ضمير المتكلم
  .لقصيدة السير ذاتيةالشاعر داخل ا

والتي  )وهران(يتجلى ما طرحناه آنفًا في شعر عثمان لوصيف من خالل قصيدة  
يظْهِر فيه نوع من المقارنة بين ماضيه الطفولي في قريته النائية طولقة وبين سحر 

  :التحضر في مدينة وهران والتي يقول فيها 

  كُنْتُ بين ذراعيك كَالطفِْل

                                                            
، -دراسـة نقديـة تحليليـة   -صدقي محمد موسى، رواية السـيرة الذاتيـة فـي أدب توفيـق الحكـيم      سامر - )1(

عادل أبـو عمشـة، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النجـاح الوطنيـة، فلسـطين،          :رسالة ماجستير، إشراف
  .67، 66م، ص2010

             عـالم المعرفـة، الكويـت،    ،-تقنيـات السـرد  بحـث فـي   –فـي نظريـة الروايـة    ،عبد الملك مرتاض – )2(

  .162م، ص1998ط
  .27-26تشكيل الخطاب، صير ذاتية بنية النص والقصيدة السخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .146صالمرجع السابق،  ،حاتم الصكر –) 4(
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  .سحرك َأقْوى.. لَم ُأطْقْ نَظَراَتُك  لَكنَّني

يمبِي القَدتُ حتَذَكَر  

  سماواتي السنْدسيةَ، شَبابةَ الوحي

  .لَكن سحرك َأقْوى.. بدرِي وساحرةُ اللَيِل

  تَذَكَرتُ ُأمي المرِيضةُ 

  . حرك َأقْوىلَكن س.. َأفْراضي الزغْب، سيدةُ الدارِ

  واحتنَا )*(تَذَكَرتُ رابِيةَ الرمِل جمار

  )***( الدبِس)**(طَّلْعها، بسرِها

اءالمفْ، وعى.. السَأقْو كرحس نلَك.  

  )1(.اهللا)****(تَذَكَرتُ كُراستي، رِيشَتي، غَبشَ

ذي يحيل على شخصية الشاعر، ال هذا المقطع الشعري" أنا"ضمير المتكلم  يتزعم
فيتذكر حبه القديم  ،فيه عثمان لوصيف ماضيه الطفولي في قريته البسيطة إذ يسترجع

فهو يسترجع ذكريات تلك البيئة البسيطة التي نما  ،المتمثل في حب الديار وأهل الديار
وترعرع وشب فيها، حيث نجده يحن إلى سمائها وكذا بدرها الساطع المنير في ظلمة 
الليل ويتذكر أيضا أمه المريضة ذلك الواقع المؤلم الذي مازال مختزنًا في ذاكرته فقد 

ولذلك يصفها بسيدة الدار ثم ينتقل ليعبر  ،استحضره هاهنا لتعبير عن معاناته منذ صباه
عن جمال تلك البيئة البسيطة، إذ نجده يتذكر رابية الرمل الموجودة في بلدته وكذا يحن 

                                                            
أحمد محمد تامر وآخرون، دار : الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مر. شحم النخيل: الجمار -  )*(

  .198م، ص2009الحديث، القاهرة، 
  .94المصدر نفسه، ص. م بسر، ثم رطب، ثم تمرالبسر أوله طَلْع، ثم خالّل، ثم بلح، ث - )**(
  .359المصدر نفسه، ص: ينظر). الكأل(ما يسيل من الرطَب: الدبس - )***(
  .836المصدر نفسه، ص. ظلمة آخر الليل: الغَبشُ - )****(
  .55ت، ص ط، دد  هومة، بوزريعة، الجزائر، ، براءة، دارعثمان لوصيف –) 1(
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خيل التي تتميز بها دائرة طولقة فيتذكر جمارها وطلعها وبسرها، دبسها، إلى واحات الن
- سعفها ومائها، فكل هذه الصور الطبيعية الحسية تنم على بداوة الشاعر كما تكشف

عن حبه لوطنه وحنينه ألصله األول الذي احتضنه في بداية حياته، كما نلمح -أيضا
اسة أيام كان تلميذًا يملك كراسا وريشة موقف آخر يسترجع فيه الشاعر ذكريات الدر

وهنا فيه استرجاع لبعض األحداث الماضية الحزينة والتي الزالت محفورة في ذاكرة 
انمحت  في حياته الحزينة منها والسعيدة عثمان لوصيف، فكل هذه الذكريات التي مرت

فراح يؤلف واندثرت أمام سحر وجمال هذه المدينة الخالبة التي أخذت بلُبِ شاعرنا 
  .فيها كلمات العشق والغرام

، حينما يسترجع  )غرداية(بصورة واضحة في قصيدة  -أيضا-هذا ما يبدو
أساسا لذلك، إذ يقول في متن هذه " أنا"الشاعر ذكريات طفولته، متخذًا من ضمير المتكلم

  :القصيدة

  .. َأتَذَكَر غَفْوِي في حجرِ ُأمي 

شَتَاني رِيندهدتُه  تَانرِيرِيح  

 لُمٍ أزرقي حقُ فو .. فََأغْرحَأص ثُم  

ىنَد نا مدي ضَأع .. باعُأدو  

يخا سي1(.ثَد(  

عثمان شخصية الشاعر   يحيل ضمير المتكلم في هذا المقطع الشعري على
حينما كان يغفو في حجر أمه وهي  ،لوصيف وهو يسترجع ذكريات طفولته الجميلة

تهدهده بيدها الحنونة فيذهب في نوم عميق، إذ يشَبِه نومه في حضن أمه بالحلم 

                                                            
  .48، 47، ص1997داية، دار هومة، الجزائر، طعثمان لوصيف، غر –) 1(
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لما ، )1(»بصفة بصرية محسوسة هو اللون األزرق... نعت الحلم  «األزرق، حيث
ولذا استخدمه الشاعر ألنه  )2(»الوقار والسكينة والهدوء« يحمل هذا اللون من داللة

مدى تعلق الشاعر بطفولته،  «هنا يتضح لنا ومن ،يشعر بسكينة وهدوء في حضن أمه
  .هذا ما يود شاعرنا الوصول إليه )3(»ويعتبرها زمنًا فريدا، للسعادة والبراءة

وعلى ضوء ما سلف ذكره يمكن القول أن التشكيل السير ذاتي يقوم على ركيزة 
لى ع ةالمسيطر، الذي يحيل على شخصية الشاعر "األنا"ضميرأساسية تكمن في تجليات 

  . سيرورة السرد داخل القصيدة السير ذاتية

  Le Pacte Autobiographique :تجليات الميثاق السير ذاتي - 1-2- 1

اتفاق يعقده المؤلف مع القارئ، وبموجب هذا «الميثاق السير ذاتي هو عبارة عن 
   )4(.»االتفاق يوجه القارئ، وتتجدد طبيعة قراءته

يحقق مصداقية  ي داخل القصيدة السير ذاتيةلسير ذاتن لنا أن الميثاق ايمن هنا يتب
إذا كان ينتمي ما النص ومرجعيته الذاتية لصاحبه، بإضافة إلى أنه يحدد طبيعة النص 

                                                            
يحيـي   :لزهر فارس، الصورة الفنية فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       : ينظر - )1(

  .174، صم2005-م2004عة منتوري، قسنطينة، اللغات، جامالشيخ صالح، كلية اآلداب و
شـعر يحيـى سـماوي، اضـاءات  نقديـة       دالالت األلـوان فـي   ،رسول بالدينـى  و مرضية آباد: ينظر –) 2(
  .  28م، ص2012، كانون األول 08، السنة الثانية، ع)فصلية محكمة(
يحيـي الشـيخ    :الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      لزهر فارس،  - )3(

  .174ص، م2005-م2004ة منتوري، قسنطينة، اللغات، جامعصالح، كلية اآلداب و
أنموذجـا،   "فضـيلة الفـاروق  "التشـكيل روايـات   سرد النسائي العربـي بـين القضـية و   ال حامي، خديجة –) 4(

، تيـزي وزو،  كليـة اآلداب واللغـات، جامعـة مولـود معمـري      ، آمنـة بلعلـى   :رسالة ماجستير، إشـراف 
  .146م، ص2013
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جنس مبني على الثقة أو «؛ ذلك أن السيرة الذاتية في عمومها )1(إلى جنس السيرة أم ال
  )2(.»إن صح التعبير fiduciaire" انتمائي"جنس

"         Fhilippe lejeuneفليب لوجون "صطلح الميثاق وجوده حسب يستمد م

أن الميثاق يثير صورا خرافية، مثل المواثيق «من األساطير والصور الخرافية إذ يرى 
فيفترض وجود قواعد صريحة، ثابتة ومعترف بها  «، أما مصطلح العقْد)3(»مع الشيطان

اتب الشرعي الذي يتم التوقيع عنده على نفس التفاق بين المؤلفين والقراء، بحضور الك
، في حين يعود أول ظهور للميثاق كركيزة أساسية يقوم )4(»العقد وفي نفس الوقت
الذي كتب  )*("joan-jaequos Rousseauجان جاك روسو"عليها فن السيرة إلى

ثاق ، يتضمن هذا المي...عهدا يلتزم به أمام الديان " االعترافات"في مدخل كتابه 
  )5(.التزامات وتحفظات

لنا أهمية الميثاق السير ذاتي داخل القصيدة السير   وبناء على ما تقدم ذكره يتضح
  :ذاتية، هذا األخير الذي يتم بطريقتين

  
                                                            

  .36ص تشكيل الخطاب،القصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
أنموذجـا،  "فضـيلة الفـاروق  "التشـكيل روايـات   سرد النسائي العربـي بـين القضـية و   ال ،خديجة حامي –) 2(

، تيـزي وزو،  كليـة اآلداب واللغـات، جامعـة مولـود معمـري      آمنـة بلعلـى،   :رسالة ماجسـتير، إشـراف  
  .147، صم2013

  .12المرجع السابق، ص، فليب لوجون –) 3(
  .13المرجع نفسه، ص –) 4(

قاضـي جـان   : ولد في جنيف هـو كاتـب وفيلسـوف مـن أعمالـه     ): م1778-م1712(جان جاك روسو-(*) 
 روسو-جاك-نقال عن، جان). م1782(جاك روسو

/ ar.wikipedia org wiki./du 01/05/2015 10 :20./ http : 
لسـرد  ة مـن ملتقـى ا  السيرة بوصفها شكال سرديا، السـرد العربـي أوراق مختـار    ،لطيف زيتوني: ينظر –) 5(

  .222م، ص2011، 1الثاني، منشورات رابطة الكتاب األردنيين، األردن، طالعربي األول و
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  :الميثاق السير ذاتي النصي  - 1

أن يصرح المؤلف باسمه الشخصي أو بقرينة ال تدع شكًا بتطابق « الذي يعنيو
اسم المؤلف، ومن ثم اإلقرار بعائدية النص وانتمائه إلى النصوص الكائن النصي مع 

  :، ويتفرع هذا النوع بدوره إلى فرعين)1(»السير ذاتية

  : الميثاق النصي الصريح -1- 1

تطابق «وذلك من خالل  )2(»التصريح باسم المؤلف داخل النص«نعني به أن يتم و
م المؤلف الموجود على غالف داخل السرد من اس) الشخصية المركزية-السارد(اسم 

  )3(.»الكتاب وفي الواقع

حبه (قصيدة  ويتجلى هذا النوع من المواثيق في شعر عثمان لوصيف، من خالل

  :حينما يقول )أكبر

  سار عثْمان مستَغْرِقًا

  لَم تُغَازِلْه تَاجِرةٌ

  َأو سماسرةٌ

ا كَانسفْلل.. ممع نثُ عحبي  

  الفراخَ وُأمهم المستَميتَةُ ِليزقَّ

  تلْك القُطَّاةْ المهِيضةُ

  تلْك المرِيضةُ

  وتَنْتَظر.. تلْك التي تَتَرجى

ثَْل نَّبِي طَرِيدم كَان  

                                                            
  .37ص ،تشكيل الخطابالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  –) 1(
  .37ص ،المرجع نفسه -) 2(
  .22ص ،المرجع نفسه–) 3(
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 احالجِر مضي ..رتَضحي1(.و(  

ذكره يجسد لنا الشاعر في هذا المقطع الشعري حضوره الفعلي وذلك من خالل 
السمه الحقيقي، إذ يصور فيه تلك ذكريات الحزينة أيام كان يعاني من الفقر المدقع 

 فراخه الصغار وكذا زوجته المريضةبه جوع  لدرجة أنه ال يملك قوت يومه لكي يسد

وتجلى كل هذا بحضور ذاتية الشاعر في هذا المقطع الشعري من خالل ورود اسمه 
النص لذاتية شاعرنا عثمان لوصيف، وهكـذا  كميثاق تصريحي يوضح مرجعية هذا

فإننا نجد أن اسم عثمان كان حاضرا كمؤلف وكسارد وأيضا كشخصية مركزية، هذا           
  . ما يقودنا إلى التأكيد على حدوث الفعلي للتطابق بينهم داخل المتن الشعري السير ذاتي

  :الميثاق النصي القرائي  -2- 1

المؤلف ال يصرح باسمه في النص وإنما بقرينة تدل عليه أن «ونعنى بهذا النوع 
بشكل مؤكد وال تدع مجاال للشك، هذا النوع ال يحسم إال بالرجوع إلى حياة المؤلف 

  )2(.»خارج النص، بغية التأكد من صحة الميثاق الذي يريد الشاعر تثبيته داخل النص

أفراد عائلته، إذ وهذا ما نجده في شعر عثمان لوصيف عندما يصرح باسم أحد 
  :، حينما يقول"نور"، من خالل تصريحه باسم ابنه )نور(نلمح ذلك في قصيدة 

نُور النُّور ري لَم !  

  مهده حفْرة

  والوِسادة من تُربِية

ضاطُ لَفَاِئفُ بِيوالقَم  

  )3(.وعبِير.. وَأجنحةُ 

                                                            
  .11ص م،1997دار هومة، الجزائر،ط أبجديات، ،عثمان لوصيف –) 1(
  .40تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص و خليل شكري هياس، –) 2(
  .14أبجديات، ص ،عثمان لوصيف –) 3(
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ميثاق نصي قرائي وضعه عثمان  داخل هذا المقطع الشعري" نور"لقد شكل اسم 
عند "نور"ف فيه وفاة ابنه يص إذ، لوصيف ليؤكد إنتمائية هذا النص لتجربته الواقعية

هو في حقيقة األمر ابن شاعرنا من خالل "نور"ويمكن أن نؤكد على أن اسم  والدته
الرجوع إلى تلك اإلحالة التي أوردها الشاعر في الهامش السفلي للقصيدة، حينما 

ومن هنا  ،)1(»هو ابني نور، توفي عند الوالدة ودفن بعين وسارة الجلفة«:رح بقولهيص
وبذلك يمكن  ينتمي إلى عائلة عثمان لوصيف" ورن"ال يبق لدينا أي مجال للشك بأن 

  .االعتماد عليه كميثاق نصي قرائي يحدد انتمائيته إلى القصيدة السير ذاتية

  :والتي يقول فيها )يبةوه(ويتجلى هذا األمر أيضا في قصيدة 

وهيبه  

سحةُاب نْعبر  

و لْحم يفُرِفْر أخضر ..أخضر   

خُ ومر جِعي2(.به(  

حيث تم وضعه من طَرفه كميثاق نصي على زوج الشاعر " وهيبة"اسم  لدي
قرائي يحيل على انتماء النص إلى القصيدة السير ذاتية، ويمكن أن نستدل على أن هذا 

السم يدل على زوج الشاعر من خالل تلك اإلشارة التي أحال بها في أسفل القصيدة، ا
كما أنه يصرح في أحد حواراته بأن له زوجة ثانية تسمى  )3(»أم نور«إذ يشير إلى أنها 

وهي أم ابني نور الذي لم تكتب له ) وهيبة(ثم تزوجت فيما بعد  «:إذ يقول" وهيبه"
، ومن هنا تتشكل لدينا فكرة بأن هذين )4(»فافة األولىالحياة، إذ مات وهو في اللُّ
                                                            

  .14ص، أبجديات ،عثمان لوصيف –) 1(
  .59ص، المصدر نفسه  –) 2(
   .59المصدر نفسه، ص –) 3(
يحيـى الشـيخ   : ير، إشـراف لزهر فارس، الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـت      –) 4(

  .394، صم2005-م2004ة منتوري، قسننطينة، صالح، كلية اآلداب واللغات، جامع
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االسمين يمثالن ميثاقا نصيا قرائيا يوجه قراءة القارئ وينسب النص إلى القصيدة السير 
  .ذاتية

  :الميثاق السير ذاتي الخارج نصي- 2

توحي بأن السارد  إشارية خارج القصيدة السير ذاتيةونعنى به وجود عالمات 
إلخ، وينقسم هذا النوع إلى ...ؤلف من خالل العناوين والمقدماتالم يتطابق مع

  :)1(قسمين

  :الميثاق السير ذاتي العنواني -1- 2

المفتاح اإلجرائي األول الذي يمكن من خالله الولوج إلى عالم  «يعد العنوان
يعطيه من انطباع أولى عن المحتوى، وبما «، ذلك لما )2(»النص وكشف أسراره

المؤلف ال يضع عنوانه «، والالفت لالنتباه أن)3(»ية وإغراء للمتلقييمارسه من غوا
بصورة اعتباطية بل بقصدية عميقة تدفع إلى المزيد من الدالالت واإلضاءات التي 

   )4(.»تساعد في فك رموزه ومغاليقه

وبما أن القصيدة السير ذاتية عمل أدبي منجز من طرف الشاعر فإنها ترتكز على 
عتبارها ميثاقا أساسيا يتم بموجبه فك الكثير من الرموز الغامضة داخل هذه العتبة با

  )5(.النص السير ذاتي الشعري

                                                            
  .36تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  :ينظر - )1(
  .100، صالمرجع نفسه – )2(
: سـيميائية، رسـالة دكتـوراه، إشـراف     انتصار عبد العزيز منير، الحاكم في المسرح السـتينات دراسـة   – )3(

  .99م، ص2010مصر، نجوى إبراهيم عانوس، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، 
عـالم الكتـب الحـديث، إربـد،     محمد صابر عبيد، مغـامرة التجنـيس الروائـي سـؤال الجـنس والنوع،      –) 4(

  .143ص م،2012، 1األردن، ط
  .102تشكيل الخطاب، صتية بنية النص والقصيدة السير ذاخليل شكري هياس، : ينظر - )5(
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أن المؤلف يعمد إلى اختيار «وعليه يتم الميثاق السير ذاتي العنواني من خالل 
  )1(.»عنونات ال تترك شكًا في أن الضمير النحوي الوارد في النص يعود على المؤلف

يثاق في شعر عثمان لوصيف من خالل عناوينه الفرعية، إذ نجد ويتجلى هذا الم
عنوان فرعي يشير إلى أن تلك القصيدة تنطوي تحت "أبجديات"ي مجموعته الشعرية ف

نه هذا االسم يحمل داللة إنتمائية بحكم أ" نور"جنس القصيدة السير ذاتية، وهو عنوان 
ابني نور الذي لم «نه حينما قالهذا ما جاء على لسااسم البن الشاعر عثمان لوصيف، 

ن العنوان ، ومن هنا يمكن القول إ)2(»تكتب له الحياة، إذ مات وهو في اللَّفافة األولى
  :ويتجلى ذلك بوضوح حينما يقول )3(يعلن عن انسجامه التام مع المتن النصي

نُور النُور ري لَم !  

  

 ضقَفَ النَبي َأوا الذم  

القُر ي قَلْبِهفزِيم  

  و كَمم َأنْفَاسه العطرات؟

لَه درالَ م يالذ اءالقَض   

يرسالع خَاضالم و  

  

نُور النُّور ري لَم!  

  رحتْ َأستَغْفر اَهللا.. جاثيا 

  و الرِيح تَعصفُ
                                                            

  .43ص تشكيل الخطاب، تية بنية النص والقصيدة السير ذاخليل شكري هياس،  –) 1(
يحيـى الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       ،لزهر فارس –) 2(

  .394، صم2005-م2004صالح، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري، قسننطينة، 
الطيـب   :ثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف     سـيميائية العنـوان فـي شـعر ع    لعلى سعادة،  - )3(

  .189، صم2005-م2004 ،بسكرة، علوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية اآلداب و



لوصيف السير ذاتي في شعر عثمانسمات النص  :                      األول الفصل  
  

‐ 26 ‐ 
 

  و البرقُ

 دعالر و ..ررِيهم1(.والز(    

" نور"إذ يوضح انقطاع أنفاس ن القصيدة يتوافق مع العنوانري مفهذا المقطع الشع

ولذلك جاء العنوان  هذا هو الموضوع األساسي للقصيدة هذا القضاء الذي ال مرد له،
ومنه فهناك انسجام بين العنوان والمتن، هذا ما نجده أيضا في قصيدة " نور"تحت اسم 

  :حينما يقول  )وهيبة(

هيبهو  

  رعوعقُرنْفُلَةٌ تَتَ

عوتَتَض ارةسنِ ويع نمو  

هببِيي النَّشَواتْ الحنر2(.فَتَغْم(   

إذ تقطن في  من والية الجلفة" وهيبه"شعري أن يبين الشاعر في هذا المقطع ال
أحال بصفة مباشرة على مضمون ن العنوان ية عين وسارة، وهكذا يمكن القول إقر

ه كميثاق سير ذاتي وضح لنا أن هذه القصيدة تنتمي إلى ، ولذا يمكن االعتداد بالنص
  .التجربة الواقعية للشاعر

بعض قصائده بأسماء لمدن  وزيادة على ذلك أننا نجد عثمان لوصيف قد عنون
إلخ، إذ جاءت تلك العناوين متوافقة مع المتون ...كوهران، تيزي وزو، باتنةجزائرية 

  :ه يقول عنها نجد )وهران(الشعرية، فمثال في قصيدة 

انرهو َآه!  

  ساحلُك الذَّهبِي تُغَازِلُه الشَّمس،

  و البحر يرفَع رايات َأعياده،

                                                            
  .16، 15أبجديات، ص ،عثمان لوصيف –) 1(
  .60، صالمصدر نفسه –) 2(
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  و النَّوارِس مجنُونَة،

  )1(... .و الذُرى تَنْتَمي

وهذا ما  "وهران"ر مدينة يتحدث الشاعر في هذا المقطع عن جمال سواحل وبحا
يرتسم لنا جمالها           ) قراءة العنوان" (وهران"ن، فبمجرد ذكر اسم يحيل عنه العنوا

ولذا يمكن عده ميثاق سير ذاتي  ،في مخيلتنا ونعلم مسبقا بما سيأتي في المتن الشعري
يحيل على أن هذا النص ينتمي إلى القصيدة السير ذاتية، وهذا ما يتراءى لنا في كل 

والتي سوف يكون لنا فيها وقفة جميلة  المدن الجزائرية لتي جاءت بأسماءتلك العناوين ا
في العناصر الالحقة، ومن هنا يتضح لنا أن القصيدة السير ذاتية تنهض على الميثاق 

  .السير ذاتي العنواني لتحقق التطابق الفعلي بين ثالثية العناصر السردية

  :الميثاق السير ذاتي اإلحالي -2- 2

الل تصريحات المؤلفين في مقدمات كتبهم أو في أن يتم ذلك من خ«ونعني به 
  )2(.»المقابالت والحوارات التي تجرى معهم في الوسائل المرئية أو السمعية أو المكتوبة

لقد صرح عثمان لوصيف بانتمائه إلى النصوص الشعرية التي يكتبها في 
لك المرحلة حينما سأله عن طفولته وحياته في ت ،المحاورة التي أجراها مع لعلى سعادة

لعل أفضل إجابة عن هذا السؤال موجودة في ديواني األول بعنوان «:من العمر فأجاب
، كما يصرح في هذه )3(»فيه كثير من اإلحاالت على طفولتي" ... أول الجنون"

                                                            
  .49براءة، ص ،عثمان لوصيف –) 1(
  .44تشكيل الخطاب، صلسير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، القصيدة ا –) 2(
الطيـب   :سـيميائية العنـوان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف          ،لعلى سعادة –) 3(

  .221، ص م2005-م2004 ،بسكرة، علوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية اآلداب و
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      :قوليالمحاورة كذلك بأن القصيدة بالنسبة له هي الوعاء الذي يفرغ فيه معاناته ف

  )1(.»أناجيها وأبوح لها بما أعاني القصيدة هي الحبيبة التي «

في تصوري أن  «:فيقول ،ويشير في حوار آخر بأن الشعر هو تعبير عن ذاته
الشعر تعبير عن الذات بكل ما يعتريها من مشاعر ومواقف، فال بأس من ظهورها 

  )2(.»على مستوى األلفاظ، كما تظهر على مستوى المعاني والمواقف والعواطف

ريح وجوده الواقعي على مستوى األلفاظ وكذا المعاني           نلمح في هذا التص
 ل تستر خصوصياتك أم أنك تبوح بهاه«وهذا ما يثبته في تصريح آخر حين سئل

حين أكتب الشعر فأنا أتعرى تماما، وأبوح بكل خصوصياتي وأسراري، وال  :فأجاب
  )3(.»أستطيع أن أمنع ذلك إطالقا

تي جاءت على لسان عثمان لوصيف يمكننا التأكيد من خالل هذه التصريحات ال
على أن شعره هو تعبير لتجاربه الذاتية الواقعية، وعليه يمكن القول أن الميثاق السير 

  .ذاتي اإلحالي ركيزة أساسية تثبت انتماء النص الشعري إلى جنس الكتابة السير ذاتية

  :خالصة

ساسية مفادها أن القصيدة وفي األخير يمكن أن نستخلص من هذا الفصل فكرة أ
وكذا الميثاق " األنا"السير ذاتية تتكئ على مواثيق داخلية تتجلى في الضمير المتكلم 

 .السير ذاتي، هذا ما تجلى في شعر عثمان لوصيف

                                                            
الطيـب   :سـيميائية العنـوان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف          ،لعلى سعادة –) 1(

  .234ص،  م2005-م2004 ،بسكرة، علوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية اآلداب و
يحيـى الشـيخ   : ة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      الصور ،لزهر فارس –) 2(

  .395ص، م2005-م2004صالح، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .393، صالمرجع نفسه–) 3(
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وما  من تقنيتي الزمان والمكان والعالقة التي تربطهما يتشكل مصطلح الفضاء
من رؤية تحدد أبعاد النص، فإذا كان المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها  عنها يتمخض

زمن يرتبط باإلدراك األحداث فإن الزمان يمثل الخط الذي تسير عليه األحداث وإذا كان ال
  )1(.النفسي فإن المكان يرتبط باإلدراك الحسي

وبما أن القصيدة السير ذاتية هي قول شعري ذو نزعة سردية فإننا نجدها تستعير من 
النصوص السردية الثنائية الزمكانية لتشكل بذلك فضاء سير ذاتي داخل القصيدة حيث 

بل الذات الشاعرة ضمن حيز زمكاني تتمظهر فيها األحداث السردية المستعادة من ق
، وعليه فإن القصيدة السير ذاتية ترتبط بالزمان والمكان لتشكل لذاتها فضاء سير )2(محدد
  .ذاتيا

وفي هذا الفصل سنتناول موضوع فضاء القصيدة السير ذاتية عند الشاعر الجزائري 
  . ا المكانياإليقاع الزماني وكذ: عثمان لوصيف من خالل عنصرين بارزتين هما

  :اإليقاع الزماني في القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف - 1

وعليـه فـإن الـنص     ،)3(أحد العناصر الفاعلة داخل البنيـة السـردية   )*(يعد الزمن
  السردي ال يكتمل وجوده ال تتضح حدوده إال بوجود عنصر الزمن، هذا ما أقره 

                                                            
، مجلـة  -أنموذجـا -يوسف سليمان الطحان، الفضاء في القصة القرآنيـة قصـة موسـى عليـه السـالم     : ينظر -) 1(

  .250م، ص2010، 01، ع10، مجالتربية األساسية ية أبحاث كل
  .177-176خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر -) 2(
الزمان في اللغة العربية كلمتان مترادفتان من حيث المعنى والداللة، فالزمن أو الزمان اسم لقليل الوقت  فالزمن أو - )*(

نقال عن، على شاكر القتالوي، سيكولوجية الزمن، دار صفحات، . ح المنجد أن الزمان مأخوذ من الزمنوكثيره، وإن رج
  .  16م، ص2010، 1سوريا، دمشق، ط

اتحـاد الكتـاب العـرب،    خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية فـي البئـر األولـى وشـارع األميرات،    : ينظر -)3(
  .209ص م،2001دمشق، ط
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ــت  " ــرار جيني ــه خ  )*("Gerard Genetteجي ــي كتاب ــين  ف ــة ح ــاب الحكاي ط
، فـي  ...يمكنني جيدا أن أروي قصة دون أن أعين المكـان الـذي تحـدث فيـه     «:قال

   )1(.»حين يستحيل علي تقريبا أال أموقعها في الزمن بالقياس إلى فعلي السردي

من خالل هذه المقولة األهمية التي "Gerard Genette جيرار جينيت"يبين لنا
  .ء السردي للنصوص اإلبداعيةيكتسبها عنصر الزمن ضمن البنا

كما أشرنا -ومما الشك فيه أن القصيدة السير ذاتية هي نص سردي في قالب شعري
، هذه )2(إذ تتميز بفعل استرجاع ذكريات الماضي التي تُستَدعى من رحم الذاكرة -سابقا

ما يالَءم تفلسف األشياء الماضية، وتنظر إليها من زوايا جديدة، وتهدم وتبني حسب«األخيرة 
، ولهذا يدخل االسترجاع ضمن البنية الزمنية للقصيدة السير )3(»تجدد الظروف وتغيرها

  .ذاتية

من النسيان حيث إنه -في أغلب األحيان-تتميز الذاكرة بطبيعة خاصة ذلك أنها تعاني
  من المستحيل أن يتذكر اإلنسان كل ماضيه متسلسال تتراصف فيه األحداث والوقائع حسب 

                                                            
كاتـب مقـاالت فرنسـي، متخـرج مـن دار المعلمـين، دخـل إلـى مجـال          ) 1930(ولد في  :جيرار جينيت -)*(

، أسـتاذ محاضـر فـي المدرسـة العليـا لألسـاتذة ومـدير        "تيـل كيـل  "، "النقد"النقدي، سبر العديد من مقاالت منها
نقـال عـن،   . هـا وكتَّاب" الشـعريات "الدراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم المجتمعية وأحد مؤسسـي مجلـة   

محمـد معتصـم وآخـرون، منشـورات االخـتالف،      :تـر  -بحث في المـنهج –جيرار جينيت، خطاب الحكاية : ينظر
  . 15م، ص2003بومرداس، الجزائر، ط

  .230-229، صالمرجع نفسه: ينظر -) 1(
  .175خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر - )2(
  .141م الصكر، المرجع السابق، صحات -) 3(
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 )*(الزمنية ج وقوعه فيما مضى من الحياة ولذلك تقوم القصيدة السير ذاتية على المفارقةتدر

ومن يسرد ) الشخصية(ويظهر ذلك من خالل تلك المسافة الفاصلة بين من عاش الحدث 
  )1().السارد(الحدث 

  :الترتيب الزمني -1- 1

باره أحد تعلى الترتيب الزمني باع -شعرية كانت أم نثرية- تنهض البنية السردية
وزمن زمن القصة : نه يوجد نوعين من الزمن داخل النص السرديالتقنيات الزمنية؛ إذ إ

يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي لألحداث بينما ال يتقيد زمن السرد  «ولاألف، )2(الخطاب
  )3(.»بهذا التتابع المنطقي

تيب السردي ونستشف من هذا أن الترتيب الزمني الواقعي للحكاية يختلف عن التر
وفق  هو الذي ينهض على مستوى الوقائع حيث تتوالى األحداث: الترتيب األول ؛إذ إن)4(لها

الترتيب : هو ترتيب واقعي تاريخي ثم جاء الراوي فقص هذه األحداث وفق ترتيب آخر
خربط توالي ) ومن خلفه المؤلف الضمني( الفني الذي ارتآه الراوي وكأن هذا الراوي

  )5(.ائعي التاريخي وأبدع لها في قوله الذي بناه بالكتابة تواليا مختلفًااألحداث الوق

                                                            
هي عدم توافق فـي الترتيـب بـين الترتيـب الـذي تحـدث فيـه األحـداث         :  Anachronyالزمنية المفارقة  - )*(

والتتابع الذي تحكى فيه، فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة إلـى وقـائع حـدثت فـي وقـت سـابق تشـكل نموذجـا         
محمـد بربـري،   :خزنـدار،مر :تـر ، )معجـم المصـطلحات  (ح السـردي  المصـطل جيرالد بـرنس،   .مثاليا للمفارقة

  .24ص، م2003، 1المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط
  .351-350خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر -) 1(
  .354صالمرجع نفسه، : ينظر -) 2(
بيـروت، الـدار    ظـور النقـد األدبـي، المركـز الثقـافي العربـي،      حميد لحميداني، بنية النص السردي من من -)3(

  . 73م، ص1991، 1البيضاء، ط
  .232-231خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية في البئر األولى وشارع األميرات، ص: ينظر -) 4(
، 3لبنـان، ط  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي فـي ضـوء المـنهج البنيـوي، دار الفـارابي، بيـروت،      : ينظر -) 5(

  . 114م، ص2010
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ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن الترتيب الزمني الفني هو الترتيب الذي تقوم عليه 
بوجود نوع من  «يقر" Gerard Genetteجيرار جينيت"النصوص السردية ولذا نجد أن

ي تام بين الحكاية والقصة، وهذه الحالة درجة الصفر التي قد تكون حالة توافق زمن
  )1(.»المرجعية افتراضية أكثر مما هي حقيقية

بمعنى أن الزمن الطبيعي الواقعي والزمن الفني يلتقيان في نقطة الصفر وعند هذه 
النقطة يتساوى الزمنين وكلما ابتعد هذين الزمنين عن هذه النقطة تحققت المفارقة الزمنية 

  )2(.جاع عند الرجوع إلى الماضي واالستباق عند القفز إلى المستقبلبفعل تقنية االستر

وبما أن القصيدة السير ذاتية قول شعري ذو نزعة سردية فإنه تتحقق فيها المفارقة 
الزمنية؛ على اعتبار أنها حكاية سردية استرجاعية كما أنها تتجلى فيها تقنية االستباق ويتم 

، ...مجموع األحداث في داخل سياق تراتيبي خطي ذلك من خالل أنها تضع في طياتها
وأية قفزة على هذا السياق التراتيبي الخطي من شأنها أن تخلق نوعا من االستباق الزمني 

، ومنه فهي تخضع لتقنيات السرد المتمثلة في االسترجاع واالستباق وكذا )3(لألحداث
  .الروابط الزمنية

  

  

  

                                                            
  .47، صالمرجع السابقجيرار جنيت،  -) 1(
عربـي،  ، المركـز الثقـافي ال  )الفضـاء، الـزمن، الشخصـية   (بنيـة الشـكل الروائـي    ،حسن بحـراوي : ينظر - )2(

  .119صم، 1990 ،1بيروت، الدار البيضاء، ط
  .356المرجع نفسه، ص :ينظر - )3(
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  :االسترجاع و االستباق- 1-1- 1

  :السترجاعا: أوال

ذكر الحق لحدث سابق  «بأنه سترجاعاال" Gerard Genetteجيرار جنيت "يعرف
    )1(.»للنقطة التي نحن فيها من القصة

إن كل عودة للماضي تشكل استذكارا يقوم به لماضيه  «ونفهم من هذا التعريف
  )2(.»الخاص، ويحيلنا من خالله على أحداث سابقة على النقطة التي وصلتها القصة

تحتفي القصيدة السير ذاتية بهذه التقنية على اعتبار أنها أحد أشكال الجنس السير 
ذاتي، هذا األخير الذي يقوم في األساس على استرجاع ذكريات الماضي وعليه فإن 

  )3(.االسترجاع يعتبر أحد المكونات األساسية التي تقوم عليها القصيدة السير ذاتية

مان لوصيف، إذ نجده قد استخدمها في نصوصه الشعرية هذه التقنية عند عث تتجلى
التي تميزت بالطابع القصصي، وذلك بالعودة إلى اللحظات الماضية من حياته، يتجلى هذا 

 )4(»يوم فارق طلبته«حينما يتذكر حالة الحزن التي كان عليها) تاج العروس( في قصيدة

  :فيقول

  فَتَح الباب مستَغْرِقًا

  لَتَيهو علَى مقْ

يهتظَلَّ نَظّار  

  

                                                            
  .51صق، المرجع السابجيرار جينيت،  - )1(
  . 107م، ص2005ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،محمد عزام، شعرية الخطاب السردي - )2(
  .357تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .71ص ،1997دار هومة، الجزائر، ط هديل،عثمان لوصيف، نمش و: ينظر - )4(
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  كَانَتْ الحجراتْ

  َأنْجما مطْفَآتْ

  ..والمنَاضد الَ تَرتَوِي 

  

ثَْل النَجِيعم ضكَانَتْ اَألر  

لَهر كَالقَاففَاتالد و  

يعقالص بهي مف  

  

بِيعي الركبي كَان  

نَتَيهجلَى وعو  

ةٌ ذَابِلَهرهز  

م كَان يعضثَل الر  

كَاءالب رتَدسي  

هيدنَا بِياضح  

اءالفُقَر كَبكَو  

ابيث يهتَدرا يم سلَي  

ابحشَ السرِي سلْبي كَان  

  

تَابك هيدي يا فم سلَي  

ابالشِّه ُل نَارمحي كَان  

  

 الَ قَلَم..  

اَأللَم نغُص كسمي كَان  

  

  طَباشيرالَ 
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ي اللَوحرفْ فالَ ح  

 عموِإالَ الد ..وعمالد  

عثَْل الشُمو1( تَتلََألَْأ م(  

يسترجع الشاعر في هذا المقطع الشعري ذكريات ماضيه الحزين إذ يصف حالة 
اآلسي التي كان يشعر بها حين فارق أبنائه الطلبة، يتضح لنا ذلك من خالل الكلمات 

 /نار الشهاب/زهرة ذابلة/ يبكي/ النجيع/ البكاء:( الشعري والتي تتمثل فيالواردة في المتن 

فكل هذه الكلمات المعبرة في حد ذاتها عن الحزن جسدت لنا حالة ) الدموع /غصن األلم
  . الشاعر حينها

بشكل ملفت لالنتباه داخل هذا المقطع الشعري     ) كان(كما نلمح أيضا ورود الفعل
كان يبكي /كانت األرض مثل النجيع/كانت الحجرات أنجما مطفآتْ(:وتجلى ذلك في قوله

كان يمسك غصن /كان يحمل نار الشهاب/كان يلبس ريش السحاب/كان مثل الرضيع/الربيع
، هذا الفعل الذي يحمل داللة الماضي فقد وظفه الشاعر أثناء سرده لحالته حين فتح )األلم

ن واأللم في تلك الحجرات المطفأة وكذا المناضد باب القسم وأخذ يحدق بنظرات مليئة بالحز
الخاوية من أبنائه الطلبة فشعر بحزن شديد حيث شبه بكائه الروحي ببكاء الربيع الذي على 
وجنتيه زهرة ذابلة وكذا غزارة بكاء الطفل الصغير، كل هذه الصور المبثوثة في طيات 

فقد جسدت آلية االسترجاع  المقطع الشعري توحي بحزن الشاعر في تلك اللحظة وعليه
  . الحالة الذاتية لشاعر الغارق في الحزن والمعاناة

يعد شعر عثمان لوصيف شعرا استرجاعيا ألنه يعبر فيه عن ذكرياته الماضية 
المخزنة في الذاكرة وخاصة ذكريات الطفولة، هذه المرحلة التي تعد في نظر الشاعر 

  :رها حينما يتجول في مدينة غرداية فيقولمرحلة البراءة والسالم والطمأنينة يتذك

                                                            
  .73، 71هديل، صيف، نمش وعثمان لوص - )1(
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اتشَاري بِالبلَُؤنمي كيا فكُُل م  

يدي بِاَألنَاشلُنغْسي  

 ايبجِعنُيِ ِلصري ..الطَرِي  

  

  َأتَذَكَر فردوسي المتَلَْأِليء خَلْفَ 

  صيحةُ.. ماء المشيمة .. الدياجِيرِ

  و الشُّعاعِ.. نَا ميلَاد هذي اَأل

النَبِي  

  

  ..َأتَذَكَر غَفْوي في حجرِ ُأمي 

  تُهدهدني رِيشَتَان حرِيرِيتَانِ

  ثُم َأصحو.. فََأغْرقُ في حلُمٍ َأزرقْ 

ىنَد نا مدي ضَأع .. باعُأد و  

يخا سيثَد  

  

  عابِقَةً   َأتَذَكَّر َأجنحة الضوء تَخْفقُ

 اتْ.. بِاَألغَارِيدالغَابِر يالَمَأح  

يرافصالع اءرتُ وكَضفَ ركَي و..  

هِيب الَكومِ مالنُج نيتُ برط أو  

  

  َأتَذَكَر عرس ختَاني تَضمخُني 

 اتغَرِديِ بِالزوةُ الحسن..  

  ثُغَاءات عنْزتنَا 

  نَديلُنَا القَروِيو شُعاعات قَ
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ررِ نَوالشَّع نم تيُل بَأو َأتَذَكَر  

 و أول قاتلة رشقتني .. في شفتي  

  بَِأهدابِها فَانْكَفَأتْ ِإلَى الدارِ

 النَخْالَت و ..ن شَّجيبِلَح  

  

  َأتَذَكَر شَبابةً ِلَأبِي غَمستْني

  مواقدهسهساتْ ال.. بَِأوجاعها 

  حكَاياتُ ُأمي.. عطْر الرغيفْ 

وِياَألخْر الَمالع الغُوِل و و الجِن ن1(.ع(  

يسترجع الشاعر في هذا المقطع الشعري ذكريات ماضيه الطفولي، ويتجلى ذلك من 
الذي تكرر بصورة واضحة، هذا الفعل يحمل داللة االستذكار ) أتذكر(خالل استخدام الفعل 

  .بعيد لك كان توظيفه مناسبا إلى حدولذ

يتذكر الشاعر في هذا المقطع الشعري أيام صباه األولى فيستحضرها حيث يبدأ 
باالسترجاع صورة ميالده ثم ينتقل ليسترجع ماضيه الجميل أيام كان ينام في حجر أمه التي 

بين الحقول ويداعب تهدهده بيديها النعمتين مرورا باالستذكار أيام كان طفال يجري ويلعب 
العصافير الرنانة، ثم يواصل في سرد ذكرياته ليرسم لنا مشهد عرس ختانه وكيف حفَّ 
بزغاريد نسوة الحي وهكذا تتوالى الذكريات وصوالً إلى استرجاع ذكريات الرغيف الذي 
تطهوه أمه وكذا حكاياتها الجميلة عن الغول والجن والعالم األخروي كل هذه الذكريات 

  .ت في المقطع الشعري من خالل آلية االسترجاعتجل

يحقق االسترجاع العديد من الغايات الفنية ومن بينها أنه يبعث على التشويق         
وعليه فإن تلك األحداث السابقة التي )2(واإلثارة، هذا وفضال عما يحدثه من تماسك

                                                            
  .50، 46ص عثمان لوصيف، غرداية، - )1(
  .113ص يمنى العيد، المرجع السابق،: ينظر - )2(
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ة والتشويق لمعرفة المزيد استحضرها الشاعر في قصائده تثير في المتلقي نوعا من اإلثار
عن الحياة الماضية لهذا الشاعر، كما أنها تثير لدى القارئ نوعا من الشفقة لتلك العثرات 

  . التي واجهت عثمان لوصيف

  :االستباق: ثانيا

على كل حركة سردية تقوم على أن يروي حدث الحق أو «يدل مصطلح االستباق 
  )1(.»يذْكَر مقدما

 )2(»تمهيد لما سوف يأتي «تعريف أن االستباق هو عبارة عن ونستشف من هذا ال

القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب «وهذا ما يستدعي 
، من هنا يتضح لنا )3(»الستشراف مستقبل األحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات

، إنه رؤية الهدف أو مالمحه قبل لولوج إلى المستقبلا«أن االستباق بصفة عامة هو 
   )4(.»الوصول الفعلي إليه، أو اإلشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليها

تنطوي القصيدة السير ذاتية على آلية االستباق وعليه فإن الذات الشاعرة تتنبأ بوقوع 
إال بعض األحداث التي تم حصولها فعالً قبل بدئها بلحظة السرد وعليه فهي أحداث حقيقية 

  )5(.أنها سابقة على أوانها داخل السيرورة الزمنية للسرد السير ذاتي الشعري

  :حيث يقول ) ليكن ما يكون( يستخدم عثمان لوصيف هذه التقنية في قصيدة

                                                            
  .51صالمرجع السابق، جيرار جينت،  - )1(
الـدرامي فـي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة ماجسـتير،        سليمان الشياب، البنـاء السـردي و   صدام عالوي - )2(

  .81، صم2007 أردن، اسات العليا، جامعة مؤتة،مادة الدرسامح الرواشدة، ع: إشراف
  .132حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )3(
، 1فـارس، عمـان، األردن، ط   أحمد حمد النعيمـي، إيقـاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار        - )4(

  .38م، ص2004
  .248ص شارع األميرات،ى وي البئر األولخليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية ف: ينظر - )5(
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  سيقُولُون ِإنّك زاِئغْ

   و يقُولُون عنْك مراوِغْ

نُونالالَّع نُكلْعيس و  

  

 َآه..  

ي فيدا سينُوني الج  

رجِللْح مخَلِّه  

 مخَلِّه ..انْفَجِر و  

كُونا يم كُنِلي 1( !و(  

يتنبأ الشاعر في هذا المقطع الشعري بما سيقولونه الناس عنه وبما أن 
فقد استخدم الشاعر حرف السين  )2(»يحمل داللة الزمن القادم المستقبلي) السين(التسويف«

بلي، فالشاعر يتوقع ما سيقوله الناس، إذ إنه سوف ينعت بالمراوغة لداللة على زمن المستق
  .وعليه سوف يتعرض للعنة من طرف عامة الناس

  :الروابط الزمنية - 1-2- 1

جملة من العالقات التركيبية التي تنتظم في نطاقها المقاطع السردية والمواقع  «وتعني
  :والتي تنقسم إلى )3( »الزمنية

  

  

                                                            
  .47هديل، صعثمان لوصيف، نمش و - )1(
الـدرامي فـي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة       البنـاء السـردي و  صدام عالوي سـليمان الشـياب،   : ينظر - )2(

  .81، صم 2007أردن، ، جامعة مؤتة، الرواشدة، عمادة الدراسات العلياسامح : ماجستير، إشراف
، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، الـدار      )الزمن، السـرد، التبئيـر  ( لخطاب الروائيسعيد يقطين، تحليل ا - )3(

  .136م، ص1989، 1البيضاء، ط
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  :ةمبدأ االستعاد: أوال

يقوم على استعادة السارد في بعض النصوص أو الوحدات عناصر من  «هذا المبدأ
  )1(.»نصوص أو وحدات سابق ألهمية ما يكتسبه أو ليمهد للنص الالحق

يظهر مبدأ االستعادة بشكل واضح في شعر عثمان لوصيف، إذ يمهد الشاعر في نص 
وذلك من  )أبجديات(وعته الشعريةمن مجم) فاقة(للقصيدة الالحقة لها ) حبه أكبر(قصيدة 

خالل تصوير معاناة الشاعر من الفقر المدقع لدرجة أنه ال يملك قوت يومه، كما يرسم لنا 
مشهدا آخر يصور فيه معاناة زوجته التي تئن وتزفر من األلم فرغم كل هذه المآسي التي 

  :تي يقول فيهاوال تحيط بالشاعر، إال أنه لم يشرح هذه الحالة في القصيدة األولى

  سار عثْمان مستَغْرقًا

  لَم تُغَازِلْه تَاجِرةَ

  َأو سماسرةٌ

 ا كَانسفْلٍل.. ممع نثُ عحبي  

  ِليزقَّ الفراخَ و ُأمهم المستَميتَة

  تلْك القُطَاةْ المهِيضةُ

  تلْك المرِيضةُ

  )2(.ظرو تَنْتَ.. تلْك التي تَتَرجى

يشير الشاعر في هذا المقطع الشعري إلى حالة الفقر والبؤس التي يعيش فيها مع 
  الته في ـعائلته وزيادة عن حالة اإلفالس نجده يتألم لحال زوجته المريضة إذ يصف لنا ح

  
                                                            

  .375تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )1(
  .11عثمان لوصيف، أبجديات، ص - )2(
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  :لتشرح لنا هذه الحالة والتي يقول فيها) فاقه(وسط هذا الجو الكئيب، ثم تأتي قصيدة 

تَ المعيبهكْتَب  

 كادتَ زعيب ..ذْبالع لَكنْهم  

بهخَصة الموضالر و كرمةُ عوثَر  

 ضِ !َآهي اَألرشْ فا َأنْتَ تَنْبه  

بِيعالر اتنَفَح نثُ عحتَب  

  ..الَ شيَئ 

ِإالَ الخَراَِئب الَ شَّيء  

هبدجة المبالتُر و  

  حو الفَضاءو تَهز بِعينْيك نَ

  لَعلَّ كَنَارِيةً تَنْفَض الطًل

  َأو تَنْثُر التبر بين يديك المقَرحتَينِ

داَِئمالس نيُل بتُوغ كسشَم نلَك و  

بهتَجحم  

 موالي دالَ تَل كاءمس و  

  غَير الوطَاوِيطْ

ومالب و  

اَألغْرِبه و  

   

 َآه! هاَألتْرِب و كا َأنْتَ تَفْتَرِش الشَّوه  

..................................  

 َآه! هغَبسالم ة واصا ذَا الخَصي  

 امع رم .. امع و ..امع و  

 كرمتَ عددب و  
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  مثَْل هباء الطَباشيرِ

.................................  

  ملك اَألزليَِّأيها ال

  المتوّج بِالفَقْرِ

 تُ !قُميالز و زالخُب نَفُد  

 قُم! هاَألشْرِب و الغَاز و لْحالم نَفُد  

 غَبٍ !قُمس نم كُونبي اخُكرف  

 رِكميقَةُ عفر لَةُ.. ويلالع لْكت  

  تلْك النَحيلَةُ

 َألَم نم فَرتَز..  

  تَهِي جبنَةتَشْ

اءسة و حوتَشْتَهِي قَه  

  و فَاكهة غَضة الطَعمِ

  طَازجة              

              به1(. !طَي(  

، فقد كذا حالة المرضلقصيدة إذ يجسد لنا حالة الفقر وفي هذه ا حالته شرح الشاعري
بداء السرطان ويجسد بيع باع مكتبته التي كانت أغلي شيء يملكه ليعالج زوجته المريضة 

  .المكتبة حالة الفقر المدقع التي يعيش فيها عثمان لوصيف

شارحة لتفاصيل تلك اإلشارات المبثوثة في قصيدة ) فاقة( وعليه فقد جاءت قصيدة
والتي كانت عبارة عن صورة موجزة في بضع كلمات، ومن هنا يتضح لنا أنه ، )حبه أكبر(

ق مبدأ االستعادة داخل هذين القصيدتين إذ جاء نص القصيدة تحققت آلية الترابط الزمني وف
  .األولى ممهدا لنص القصيدة الثانية الالحق لها

                                                            
  .77-73عثمان لوصيف، أبجديات، ص: ينظر - )1(
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  :مبدأ التداعي اللفظي: ثانيا

يقوم على استدعاء اللفظ الذي يتعلق به النص محور النص الالحق  «ونقصد به أن
  )1(.»فيتم االتصال بينهما من خالل تكرار اللفظ

حيث  )أبجديات(دأ التداعي اللفظي في شعر عثمان لوصيف من خالل ديوان يتجلى مب
" نور"لفراق ابنها " وهيبة"بمقطع شعري يصف لنا حالة األم المتألمة  )نور( تنتهي قصيدة 

  :الذي ما زال في اللفافة فيقول

  ةيبهي وكبتَ ! هَآ

  ..ي كبتَ

م غُورا يينُ.. حثَْل سم نَانيع ونُوتَوني  

  )2(.نِيتَوحبذْم اءي المف انِوصغُتَ

إذ إنه قام باستدعاء اللفظ ؛ )وهيبة(في قصيدة " وهيبة"فالشاعر يواصل حديثه حول
في هذه القصيدة لتكون محورا أساسيا تدور حوله القصيدة الثانية، حيث تم االتصال " وهيبة"

د نهاية القصيدة األولى هي عبارة عن تمهيد بينها من خالل تكرار اللفظ وهيبة، وبذلك تع
  :للقصيدة الثانية التي يقول فيها

هيبهو  

رنْبةُ عابحس  

 رفْرِفْ َأخْضري لْمح و ..رَأخْض  

جِيبهع رخُم 3(.و(  

                                                            
  .376ص تشكيل الخطاب،القصيدة السير ذاتية بنية النص و، ليل شكري هياسخ - )1(
  .17عثمان لوصيف، أبجديات، ص - )2(
  .59المصدر نفسه، ص – )3(
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عند قراءة هذه القصيدة يتضح لنا أنها جاءت واصفة لزوجته وهيبة حيث أطلق عليها 
وهكذا تحقق مبدأ التداعي اللفظي من خالل  زها عن باقي جميالت العالمصفات جميلة تمي

  .هذين القصيدتين إذ تم االتصال بينهما من خالل تكرار اللفظ وهيبة

  :مبدأ التتابع على أساس التكامل و التقابل : ثالثا

يتمظهر مبدأ التتابع على أساس التكامل والتقابل عند عثمان لوصيف في ديوانه 
 )ياسمينة(ويتجلى ذلك من خالل ثالثة قصائد هي " طولقة"، إذ يصف فيه بلدته )ةاللؤلؤ(

حيث جسدت القصيدة األولى والثانية مبدأ التتابع على أساس  )طولقة(و) المشنقة(و
 )1(»المنحى الجمالي الطبيعي لطولقة« التكامل، هذين القصيدتين ركز فيهما الشاعر على

  :حيث يقول في القصيدة األولى

  ولْقَةٌ تَرحُل بِالعاشِّقينطَ

  مجنُونَةً

ينماسقُ اليانتُع  

نَهاجِيرى عنْسا ينَخْيلُه  

  و رمليها

  يبكي

نَينلَى الظَاعع  

  

اءضيرةُ البهالز و  

  ما ودعتْ

نياَألن ى وبِاَألس يضفا يقَلْب  

                                                            
اضـرات الملتقـى الثـاني السـيمياء     محمد الصالح خرفي، سيمياء المكـان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، مح      - )1(

ـ و والنص األدبي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، م األدب العربـي، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة     االجتماعية، قس
  . 296، ص)م2002أفريل  16-15(الجزائر، 
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حا الرِيتْ بِهطَار  

  حةٌفَالَ نَفْ

  تَحيا بِها

تينشَاشَةُ المي1(.ح(  

يعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى وصف جمال طبيعة طولقة الخالبة التي سحرت 
عثمان لوصيف فكل ما فيها ينطق بالجمال فهي آية الجمال ويتجلى ذلك من خالل نخيلها 

ادل الحب مع أبنائها وعراجينها وكذا رملها، ثم ينتقل ليجسدها في صورة حسية؛ إذ إنها تتب
  )2(.كما أنها تحزن لفراقهم وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أصالة وعراقة هذه البلدة

بين الجمال الطبيعي واألصالة  -من خالل هذه القصيدة- وعليه فقد زاوج لنا الشاعر
ترحل  طولقة:(العربية، فالجمال الطبيعي ظهر لنا من خالل تلك الصفات المنسوبة لها كقوله

، أما أصالتها فتبدو من خالل )نخيلها ينسى عراجينها/تعانق الياسمين/بالعاشقين
فال نفحة / طارت بها الريح/ قلبا يفيض باألسى واألنين/ ورميلها يبكي على الظاعنين(قوله

وبذلك فقد رسمت لنا هذه األلفاظ صورة األم الحنونة على أبنائها ) تحيا بها حساسة الميتين
  .ثلة في بلدة طولقةوالمتم

يواصل شاعرنا حديثه عن هذه المدينة في القصيدة الموالية لها مباشرة إذ يعبر فيها 
  :عن حبه وانتمائه إليها فيقول

لْقَهطَو!   

لْقهطَو!  

  
                                                            

  .51، 50ص، 1997دار هومة، الجزائر، طعثمان لوصيف، اللؤلؤة،  - )1(
حسـن خليفـة، كليـة    : رمز الطبيعة في شعر عثمان لوصيف، رسـالة ماسـتر، إشـراف    ،أسماء وشنان: ينظر - )2(

  .58، صم2011واللغات، جامعة منتوري ، قسنطينة، اآلداب 
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بتُ للحغَنَّي نيح  

قَاءداَألص ُل وي اَألهنَأنْكَر  

  هذهِ زنْدقه: و قَاَل ِلي َأبِي

  

  ا صاعد في التَراوِيحو َأنَ

  المشْنَقَه –نَحوك َأيتُها المرَأةُ 

  

كنَييع ونَح  

  ِإن دمي يتَدفّقُ َأدعيةً

قَهي زِنْبدي و  

  َآه يا ربتي

  !في جِهنَّم أو في النَّدى

   

لْقَها طَوي ، َآه!   

لَقَها طَوي ، 1(.!َآه(  

مال المتكور داخل القصيدة األولى نحو بلدة طولقة أدى بالشاعر إلى السقوط ذلك الج
في عشقها وهذا ما يبدو بصورة واضحة في هذه القصيدة؛ إذ يجسد لنا صورة طولقة على 
شكل امرأة مشنقه هذه المرأة التي ترمز لطولقة حيث جعل منها امرأة مثالية يناجيها وبهذا 

م صورة مثالية معبرة عن جمال مدينة طولقة وعلية فقد يكون الشاعر قد نجح في رس
  .حققت هذين القصيدتين مبدأ التتابع على أساس التكامل

                                                            
  .53، 52، اللؤلؤة، صعثمان لوصيف - )1(
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أما بخصوص مبدأ التتابع على أساس التقابل فقد تجسد في القصيدة الثالثة التي جاءت 
يش في هذه القصيدة يقابل الشاعر كل تلك الصفات الجميلة بحقيقة الع )طولقة(تحت عنوان

  :في مدينة طولقة فيقول

هرقْبم  

  وزواحفُ تَسحب َأكْفَانها

هرقْبِإلَى الم بتَد و  

   

  و َأنَا المتَوحد بالنَّارِ

  و الجلّنَارِ

يثَّنا الوهمس نتُ معرتَج  

ي اَآلننَّنلَك و  

هرقْفا المهاءرحص ن1(.َألْع(   

شاعر في هذه القصيدة حياة الصحاري الخالية التي ال تدب فيها         يلعن ال
إال األفاعي المتوحشة، حيث نلمح في هذه القصيدة أن شاعرنا لم يصرح باسمها على 
خالف القصيدتين السابقتين وبهذا نجد أن عثمان لوصيف رسم لنا فضاء مكانيا لبلدة طولقة 

  .التكامل والتقابلعبر مبدأ التتابع على أساس 

  :المدة الزمنية -2- 1

من حيث ... ترتبط بوتيرة سرد األحداث  «يعرف حسن بحراوي المدة الزمنية بأنها
مدة القصة مقتبسة «ويتم ذلك من خالل تلك العالقة القائمة بين )2(»درجة سرعتها أو بطئها

  نص المقتبس بالسطوروطول ال... الثواني والدقائق والساعات واأليام والشهور والسنين 

  
                                                            

  .54، ص ، اللؤلؤةعثمان لوصيف - )1(
  .119حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )2(
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  :هما ومن هنا يمكن تقسيم المدة الزمنية إلى قسمين أساسين )1(.» والصفحات 

  :تسريع الزمن  - 2-1- 1

سريان الزمن القصصي سريانًا سريعا ال يتقيد بالتتابعات «يتم تسريع الزمن من خالل
على االستعراض  زمنيتين هما السرد التلخيصي القائم الزمنية، ويتم ذلك من خالل تقانتين

السريع ألحداث من المفروض أنها استغرقت مدة طويلة، والحذف الذي يتميز بإسقاط 
ومن  .)2( »فترات زمنية من زمن القصة، محدثًا بذلك ثغرات في التسلسل الزمني لألحداث

  :خالل هذا يتضح لنا أن المدة الزمنية  تقوم على آليتين هما

  :الخالصة: والأ

أو تَرض أنها جرت في سنوات أو أشهر سرد أحداث ووقائع يفْ«نقصد بالخالصة 
  )3(.»ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

تكثيف الزمن وتبئيره في حاضنة «يؤدي تسريع زمن األحداث بواسطة هذه التقنية إلى
ذا السياق على خلخلة العالقة زمنية تختزل مسافة زمنية محددة في سياق واحد، وينهض ه

بين زمن القصة وزمن الحكي في إطار عنصر الزمن، من خالل تجسيد الزمن في مستوى 
  )4(.»ال يتوافق مع زمن القصة

  

                                                            
  .102صالمرجع السابق، جيرار جينيت،  - )1(
  .402ص ،خطابالقصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخليل شكري هياس،  - )2(
   .76، المرجع السابق، صحميد لحميداني - )3(
  .403تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )4(
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التي استخدم ) إلى الحجر(ويتجلى هذا في شعر عثمان لوصيف من خالل قصيدة 
  :الشاعر فيها هذه التقنية فيقول

  منْذُ عشْرِين عاما

ُأر اوِد ..رجذَا الحه  

  منْذُ عشْرِين عاماً

 ى.. ُأغَازِلُهوبِالْه  

ورهالز يدي يالً فامح  

النُذُور 1(.و(  

لقد اختزل الشاعر تجربته في مدة زمنية قدرها عشرين عاما، حيث قامت تقنية 
ن خالل تذكره التلخيص بتسريع سيرورة األحداث المستعادة من الماضي ويتجلى ذلك م

لذلك الحجر الذي كان يراوده بين الفينة واألخرى فيغازله وينثور عليه الزهور وهذا دليل 
واضح على أن الشاعر يحن إلى أيام الصبا التي استعادها في هذا المقطع الشعري عبر 

  .تقنية التلخيص

  :الحذف : ثانيا

وعدم التطرق لما فيها  إسقاط فترة طويلة أو قصيرة، من زمن القصة «ونعني بالحذف
  )2(.»من وقائع وأحداث

بمعنى أن تقنية الحذف تساهم في تسريع زمن أحداث القصة، من خالل عدم التعرض 
  .لبعض األحداث والوقائع التي جرت والقفز عليها

تتجلى تقنية الحذف عند عثمان لوصيف بطريقة غير محددة لتلك الفترة المحذوفة هذا 
على تسريع الزمن من أجل تحقيق اختزال أسلوبي أكبر للقصيدة ... الذي يعمل «النوع

                                                            
  .83هديل، صعثمان لوصيف، نمش و - )1(
  .156حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )2(
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السير ذاتية، وهو يؤدي كذلك دورا مهما على صعيد تطوير التقنية السردية في هذه 
والتي يرمز بها إلى الوطن ) األم المعبودة(، وتتمظهر هذه اآللية في قصيدة )1(»القصيدة

  :الجزائر فيقول

  َأبنَاِئها الَ تَحيا ِإالَ من دمِ

  الَ تَرى ِإالَ من خالَِل َأعينهِم الملْتَهِبة

  الَ تَفْتَُأ تَرقُص ِللْنيرانِ

  طواَل النَهارِ

  و طواَل اللَيِل

  تَلُفُّها زوبعةٌ من دخَانِ المدنِ والقُرى

  

  تَتَغَير الفُصوْل 

امواَألعو امي اَأليضتَم  

و قْصي ِللْرةٌ هياقب  

وتالم اتلَبي ح2(.ف(  

تلفها زوبعة :(يحتوي هذا المقطع الشعري على حذف غير محدد ويتجلى ذلك في قوله
، حيث اختزل هذا )تمضي األيام واألعوام/تتغير الفصول:( وقوله) من دخان المدن والقرى

بين المقطع األول والثاني  )3(»في فاصل البياض«الحذف مدة زمنية غير محددة ويتضح ذلك
  .للقصيدة

فالشاعر في هذه القصيدة يصف لنا عراقة الجزائر؛ إذ إنها ال تحيا إال من خالل دم 
أبنائها الثائرين غيرة على هذا الوطن وال ترى إال من خالل أعينهم الملتهبة، ثم يقوم 

                                                            
  .418كيل الخطاب، صخليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتش - )1(
  .47، ص1999الجزائر، ط هومة، ، دارعثمان لوصيف، قصائد ظمأى - )2(
  .413تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )3(
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طة مركزية هي بتسريع سيرورة األحداث من خالل حذف بعض الصفات للوصول إلى نق
بقاء الجزائر شامخة رغم كل شيء، فتلك المسافة الشعرية البيضاء يمكن أن نمألها بالكثير 
من األحداث محتملة الوقوع والتي قام الشاعر بحذفها من أجل تسريع سيرورة األحداث 

  .داخل المقطع الشعري

ي يعني ونلمح تجلي تقنية الحذف المحدد في شعر عثمان لوصيف، هذا النوع الذ
 )كما المجانين( ويظهر ذلك في قصيدة )1(»يصرح السارد بالفترة الزمنية المحذوفة«أن

  :والتي يقول فيها

  رِيح مجنَونَة

  تَعض زجاج الشَّبابِيك

  شَّمس سوداء

  تَطْلَع من الغَرب 

ورذْعم ابغُر رمي  

  و تَنْتَحب قيثَارة ما 

نْذُ سمنينس عب  

  و َأنا ُأهروُِل 

  عبر غَاباتْ اِإلسمنْت

  متَرنِّحا 

  متشَنِّجا

  تَتَخَطَفُني البروقُ و الصواعقُ

  و يدب في عروقي

  موتٌ بطيء

  

                                                            
  .412ص تشكيل الخطاب، القصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، )1(
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بببِالَ س كحنَنِّي َأضلَك  

ينانجا الم1(.!كَم( 

ي هذه القصيدة، حيث أعلن الشاعر عن مدة يستخدم الشاعر تقنية الحذف المحدد ف
الحذف، والتي تمثلت في سبع سنين إذ نجد في هذا المقطع الشعري يسترجع ذكريات 
الماضي السعيد حينما كانت السعادة تغمره فيضحك دون سبب رغم ما يدب في عروقه من 

  ).مرض(موت بطيء

فقد لجأ إلى تقنية الحذف فالشاعر هنا اختزل مدة سبع سنين في أمر محدد هو السعادة 
تطلع من / شمس سوداء:(المحدد هروبا من واقعه الحزين، يتضح ذلك من خالل قوله

فهذه الصور ترمز لحاضر الشاعر الذي يعاني فيه من الحزن ) يمر غراب مذعور/ الغرب
  .والتشاؤم واألسى

  :تعطيل الزمن  - 2-2- 1

توسع زمن السرد، ويتمظهر تعطيل الزمن القصصي على حساب «ويتم ذلك من خالل
المشهد الحواري، إذ تختفي األحداث مؤقتًا، وتعرض لنا تداخالت : ذلك بواسطة تقانتي

الشخصيات كما هي في النص، والوقفة الوصفية التي تعمل على تعليق زمن األحداث، في 
ومن هنا يتضح لنا أن . )2( »الوقت الذي يواصل فيه الخطاب سيره على هامش النص

  :ل الزمن يتم بطريقتين هماتعطي

  :الوقفه الوصفية : أوال

يعد الوصف أحد اآلليات السردية التي تعمل على تعطيل سيرورة الزمنية لألحداث 
وتبطئة حركتها؛ ذلك أن الوصف خاصية إبداعية مهمة تكشف لنا عن بعض األشياء 

                                                            
  .71، 70، صعثمان لوصيف، قصائد ظمأى - )1(
  .120حسن بحراوي، المرجع السابق، ص: ينظر - )2(
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يان ولذا تعمل هذه الغامضة داخل المتن الحكائي ولذلك يلجأ إليها السارد في أغلب األح
  )1(.األداة التعبيرية على إيقاف السرد وتعطيل حركته

تغلب هذه التقنية على شعر عثمان لوصيف وخاصة عند حديثه عن المدن الجزائرية 
، "وهيبة"و"نور"إلخ وكذا في قصيدة ... سطيف، باتنة، وهران: واصفًا جمالها الطبيعي كــ

صائد التي برزت فيها تقنية الوقفة الوصفية حيث من أكثر الق) عرافة(لكن تعد قصيدة 
  :عملت على تعطيل السيرورة الزمنية للسرد داخل المتن الشعري السيري  أين يقول

تُكاْلتَقَي  

  هذَاك اليومِ االَزمني

 اِئغَةً كُنْتز..  

  تَزنَّرك الخُزامى

  و المواوِيْل 

  لفتْنَةو علَيك هالَةٌ من جالَِل ا

  

  لَم َأكَد َأعرِفْ

  عنْك شَيًئا

لَكَنّْك  

  دنَوت منِّي بِخَطَوات رشِّيقَةٌ

  

ِإلَي ثْتدتَح و  

  )2(.حديثَ العرافَة المتَوددة

                                                            
  .424تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
  .60، 59ص  عثمان لوصيف، قصائد ظمأى، - )2(
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تزنرك ../ زائغة كنت:( يحتوي هذا المقطع الشعري على وقفة وصفية تتجلى في قوله
، إذ عمدت هذه الوقفة الوصفية إلى )هالة من جالل الفتنةوعليك / والمواويل/ الخزامى

تعطيل المسار الزمني داخل القصيدة حيث وصف لنا الشاعر فيها هيئة تلك العرافة التي 
إذ يصورها لنا بصورة من الجالل والفتنة، فهذا الوصف عمل على تبطئة عملية  التقى بها

  .السرد داخل المتن الشعري

  :المشهد الحواري : ثانيا

في الذي يأتي في كثير من الروايات  ونعني بالمشهد أنه ذلك المقطع الحواري
تضاعيف السرد، فالمشاهد بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن 

، إال أنه يشير لحميداني في مؤلفه بنية النص السردي )1(القصة من حيث مدة االستغراق
ينبغي دائما أال نُغْفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور  «ن جيرار جينيت أنهعلى لسا

بين أشخاص معينين، قد يكون بطيًئا أو سريعا، حسب طبيعة الظروف المحيطة كما أنه 
ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل االحتفاظ بالفرق بين زمن حوار 

  )2(.»ما على الدوامالسرد، وزمن حوار القصة قائ

وعليه فالمشهد تقانة زمنية تعمل على تعطيل مسار السرد داخل المتن الحكائي وذلك 
  )3(.من خالل تقديم األحداث بشكل مفصل وبكل أبعادها

  :هما)4(وينقسم المشهد الحواري إلى قسمين

  

                                                            
  .78حميد لحميداني، المرجع السابق، ص: ينظر - )1(
)2( - ibid ,p :122.123  . 78حميد لحميداني، المرجع السابق، صنقال عن  .  
  .431تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .431المرجع نفسه، ص - )4(
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  :الحوار الخارجي المباشر- 1

و أكثر في إطار المشهد داخل الذي يدور بين شخصين أ«الحوار الخارجي المباشر هو
العمل القصصي بطريقة مباشرة، وأطْلقَ عليه تسمية الحوار التناوبي، أي الذي تتناوب فيه 

  )1(.» شخصيتان أو أكثر بطريقة مباشرة

ويتجلى ذلك في قصيدة  لقد ظهرت هذه التقنية بشكل واضح في شعر عثمان لوصيف
  :يقولحينما يتحاور مع زوجته المريضة ف) براءة(

ثُم ..ومي اليي ذا هه  

 يداعي تَجفَة فاكع  

هراها السهفَتغُر  

تَةْيفُ مصن  

  جِْئتُ َأحمُل قَلْبِي

هراقُوتَة نَادي و  

  ِإنِّي ُأحبك: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  َأعبد عينَيك: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  قُ روحكروحي تُعان: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  ..قُلْتُ 

  ..قُلْتُ 

  فَلَم تَكْتَرِثْ.. و قُلْتُ 

                                                            
ـ سون السعدون، يوسف سليمان الطحاننبهان ح - )1( يـة قصـة موسـى عليـه السـالم      القرآنوار فـي القصـة   ، الح

  .120م، ص2008، 04، ع07ة التربية أساسية، مج، مجلة أبحاث كليأنموذجا
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رهةً كَافباهر ب1(.!لَكَأنِّي ُأخَاط(  

يعبر الشاعر من خالل هذا المشهد الحواري عن تجربته الذاتية مع زوجته المريضة 
يستخدم اآلليات «إذ نجده يتحاور معها بطريقة المألوفة في الحوار القصصي، بمعنى 

، إذ يقول لها أنه يحبها ويعبد عيناها وروحه تعانق )2(»التقليدية المعروفة للحوار الخارجي
بالصمت وعليه فقد لعبت - على الدوام-روحها ورغم هذا فإنها ال تكترث، إذ كانت إجابتها

السرد  تقانة الحوار دورا فاعال داخل هذه القصيدة السيرية إذ عمدت إلى تعطيل سيرورة
  .داخلها

  ) :المونولوج(الحوار الداخلي غير المباشر - 2

ويجدر بنا  )3(»حوار فردي يعبر عن حياة الشخصية الباطينية«يعد الحوار الداخلي
اإلشارة إلى أن هذا النوع كثير االستخدام داخل النصوص الشعرية ذلك لما يتميز به الشعر 

ير عن ذات شاعرة تحاور نفسها على نحو من كثافة رمزية، إضافة إلى أن الشعر هو تعب
  )4(.ما

حين يحاور  )هجائية(يتجلى الحوار الداخلي في شعر عثمان لوصيف من خالل قصيدة
  :الشاعر ذاته فيقول 

  من َأنْتَ؟.. َأنْتَ 

ي اَآلنَألُونسي انثْمع  

ي اَآلننُنلْعي انثْمع  

  من َأنْتَ؟

                                                            
  .38، 36 ص م،1997دار هومه، الجزائر، ط عثمان لوصيف، المتغابي، - )1(
  .432تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )2(
  .437، صالمرجع نفسه – )3(
  .437المرجع نفسه، ص - )4(
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  يرحق.. خَسيس .. نَذٌْل 

  تَدعي فقْه فَلْسفَةَ لَستَ تُدرِكُها

 نَىس ومتَر و ..ستُالَم َأن نم دعو َأبه  

يرتَنسالم هرهوج  

الشُّقُوق نيلَقُ بحة تَتَزدود  

خُورالص نيب متَكَو بض و  

  من َأنْتَ؟.. َأنْتَ 

  حرباء تَزحفْ مْأخُوذَةٌ

......................  

  ضفْدع ينطوي

......................  

نَاتفالع فلَى الجِيع ومحي ابغُر 1(.و( 

من .. أنت: (بدأ الشاعر قصيدته بمشهد حواره مع ذاته ويتجلى ذلك من خالل قوله
الشعري ، إذ نلمح في هذا المقطع )من أنت/عثمان يلعنني اآلن/عثمان يسألني اآلن/أنت

حوار داخلي أجراه الشاعر مع ذاته ويظهر ذلك بشكل واضح عند توظيف الشاعر السمه 
كما أشرنا في  –داخل المتن الشعري، إضافة إلى أن توظيف اسم الكاتب داخل القصيدة يدل

  .على أنها من وحي تجربة الشاعر الخاصة وبذلك فهي قصيدة سير ذاتية-الفصل األول

هذا الحوار الداخلي مع ذاته ما يشعر به من تهميش واحتقار صور الشاعر من خالل 
وازدراء المسه في أعين عامة الناس، يتجلى ذلك من خالل توظيفه لمجموعة من الصور 
والتي تتمثل في صورة الدودة والضب والحرباء وضفدع والغراب والتي توحي كلها 

                                                            
  .96-95عثمان لوصيف، المتغابي، ص: ينظر - )1(
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ية التي يحس بها شاعرنا عثمان بالتشاؤم والحقارة والجبن وعليه فهي توضح الحالة الشعور
   )1(.لوصيف

وعليه فإن لتقنيات الزمنية تأثير واضح داخل بنية النصوص الشعرية وخاصة السير 
ذاتية منها، ذلك لما تحدثه من مفارقات زمنية ضمن القصيدة السير ذاتية وهذا ما تجلى 

  .بصورة أو بأخرى في شعر عثمان لوصيف

  :دة السير ذاتية عند عثمان لوصيف اإليقاع المكاني في القصي - 2

مما الشك فيه أن المكان يعتبر عنصرا مهما في حياة اإلنسان هذا األخير الذي يعد 
جزء ال يتجزأ عنه، فاإلنسان ال يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ولكنه 

مكان في تحديد يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته وبذلك يساهم ال
  )2(.هوية اإلنسان وبناء شخصيته

ولعل هذا ما جعل من البنية المكانية أحد المكونات الرئيسية للنصوص اإلبداعية إذ 
يهيمن بصفة كبيرة على النصوص السردية، على اعتبار أن مادة اإلبداع هي الواقع المرئي 

ولذلك يعد  )3(ة في غالب األحيانإال أن الكاتب يعيد صياغته مستخدما أساليب إيحائية رمزي
خلفية رئيسية ولوحة يدرج ويرسم عليها الشاعر والسارد ألوانه المختلفة، فتظهر «المكان

  )4(.»األنماط واألشكال السردية من خالل هذا المكان لوحة متكاملة ذات صبغة جمالية

                                                            
يحيـي الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       لزهر فارس،: ينظر -) 1(

  .250، صم2005-م2004صالح، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .123ة جبرا الذاتية في البئر األولى وشارع األميرات، صخليل شكري هياس، سير: ينظر - )2(
  .250تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
ـ  سليمان الشياب، البنـاء السـردي والـدرامي    عالوي صدام - )4( ماجسـتير،   ي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة    ف

   .51م، ص2007 أردن، ات العليا، جامعة مؤتة،سامح الرواشدة، عمادة الدراس :إشراف
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فإننا  -ر ذاتيةوبما أننا بصدد دراسة الفضاء المكاني للقصيدة السي- وانطالقا مما تقدم
يمكن اعتبار أن الفضاء المكاني يتمظهر بصفة فعالة داخل النص السير ذاتي الشعري 

  )1(.بوصفه مكانًا حقيقيا سبق للمؤلف أن عاش فيه وبادله التأثير والتأثر

يمثل المكان عند عثمان لوصيف تجربة واقعية حقيقية ال مجال فيها لعالم الخيال حيث 
ي شعره بطريقة مميزة والذي تمحور أساسا في وصف المدن وظف عنصر المكان ف

الجزائرية ويعود سبب ذلك لتلك الروح الوطنية المتأججة بداخله، هذا ما أقر به حينما 
، فشاعرنا يحب وطنه ويقدس )2(»شعر المدن الجزائرية يدخل ضمن الشعر الوطني «:قال

َل عن سبب ذكره للمدن الجزائرية في أحد حوارته حينما سِئ-كذلك-مدنه هذا ما أفصح به
أن حب الوطن واجب، على كل فرد  -دائما-في الحقيقة أشعر «:في كتاباته الشعرية فقال

حر أن يتحلى به، ولما كنت أحب الوطن بشكل عام أحببت مدنه التي عشت فيها بعض 
في التجارب بشكل خاص، ومن هنا كنت أتفحص خصائص كل مدينة، وأحاول صوغها 

قالب شعري فأنشئ بعضا من شعر المدن، فأحدثك في الجلفة عن المراعي والشياه وأحدثك 
في تزي وزو عن غابات الزيتون، وأحدثك في باتنة عن القمم األوراسية، وأحدثك في 

  )3(.»وهكذا... وهران عن الشواطئ الساحلية 

فيها ولذلك  ربة الذاتيةوعليه فقد تبين لنا بعد قراءة قصائده أنه يعمد إلى سرد تجا
  .يمكن تقسيم تلك األماكن إلى أماكن إقامة دائمة وأخرى مؤقتة وأماكن أخرى انتقالية

                                                            
  .250تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  -)1(
الطيب بودربالة، كلية اآلداب  :سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشراف لعلى سعادة، -)2(
  .231، ص م2005-م2004 كرة،بس، علوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضرالو
يحيي الشيخ صالح، كلية اآلداب  :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشرافلزهر فارس،  -)3(
  .397، ص م2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و
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  :أماكن اإلقامة الدائمة -1- 2

تلك األماكن التي تقيم فيها الشخصيات ردحا من الزمن، وتنشأ بينهما  «ونقصد بها
قيم األلفة ومظاهر الحياة الداخلية  جدلية قائمة على التأثير والتأثر، وهذه األماكن تعكس

  )1(.»لألفراد الذين يقطنون فيها

تتجسد أماكن اإلقامة الدائمة في شعر عثمان لوصيف في مكان واحد والمتمثل أساسا 
، هذه القرية تتميز ببساطة العيش إذ نجد حضورها بشكل واضح داخل )*(في قريته طولقة

القرية التي ولد فيها وعاش فترة طفولته بين  المتن الشعري لعثمان لوصيف، باعتبارها
  )2(.نخيلها وسعفها فهي مقر إقامته الدائمة، إذن فهي المنبت واألصل األول

لقد كان عثمان لوصيف يحب قريته ويحن إليها متى ابتعد عنها، هذا الحب تجسد من 
 )طولقة(ة خالل وقفات وصفية لها يشيد فيها بجمالها الطبيعي وتجلى ذلك من خالل قصيد

  :التي يقول فيها

يبا الذَههديي عف اِئسرنَا كَالعُل هيالنَخ  

 لَيكَالح َأو اتيثَْل الثُرن ماجِيرالع و  

  

                                                            
  .130شارع األميرات ، ص ة جبرا الذاتية في البئر األولى خليل شكري هياس، سير - )1(

غربـي واليـة   كلـم  36طولقة قرية صغيرة نائية، أرضها رمل ونخيل، وسماؤها حر وقـيظ، تقـع علـى نحـو     -)*( 
ـ  أيضـا  تشـتهر  يدي علـى بـن عمـر أو دار الشـيخ، و    بسكرة، تشتهر بالزاوية العثمانية التي تسمى محليا زاوية س

، كمـا تُعـد مهـدا للكفـاح المريـر ضـد       )دقلـة نـور  ( تمورها ذات السمعة العالمية بمركزها الفالحي المرموق، و
لزهـر  . 17، ص12/06/2001، 203لزاويـة العثمانيـة بطولقـة، الفجـر،ع    ا: جريـدة الفجـر   .االحتالل الفرنسي

يحيـي الشـيخ صـالح، كليـة اآلداب      :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف   فارس، 
  .30، ص م2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و

  .30المرجع نفسه، ص: ينظر - )2( 
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وعما الدتْهبي خَضاُل التالرِم و  

وعا الشُّمتْهي قَطَراُل التالرِم  

وِيما الدهدهي صف وحتْ الرغَاص  

  هب النَساِئم بين السعفْتَ

  فَالمدى تَتَجاوب َأصداُؤه و النَّدى ينْذَرِفْ

وعمقَتْ بِالدي شَرالت القُلُوب و  

وعقَتْ كَالشُّمتَري احالت القُلُوب  

  هزها الهوس البِكْر فَهِي متَيمة تَرتَجفْ

  

  ستَحيْلو العصافير مجنُونَة تَ

  شَررا يتَطَاير عبر الفَضاء القَتيْل

وعما الدتْهري فَجالت ورهالز و  

وعتْ كَالشُمشَعي شَعالت ورهالز  

  غَمستْ بِالغَوى دنْدنَاتْ اَألصيْل

ناوِل َأيدالج ري خَرِيضمي نَأي  

نيي بنْتَشي يالفَراَشُ الذ و نيب  

وعمي الدميِل فَتَهالنَخ ذُوعج زِإذْ نَه  

وعثَْل الشُمم جهتَوا يطبر  

نيكَالُلُج َأو غَارِيدي لَياَِلي الزف  

 الشَّفَقْ !َآه ربع جرجةً تَتَراحا وي  

..............................  

ينح َأكْثَر كبَأنَّا نُح رقْ غَيالغَس جِن1(.!ي(  

                                                            
  .96-95ص م،1997دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ط صات،ارهعثمان لوصيف، اإل:ينظر -  )1(
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يرسم الشاعر من خالل هذه القصيدة لوحة جميلة يصف فيها جمال قرية طولقة، إذ 
يستحضر تلك العناصر المكونة للفضاء المكاني ويتجلى ذلك من خالل وصفه لجمالها 
الطبيعي فالنخيل والعراجين والرمال والسعف والزهور والعصافير والفراشات وخرير 

  . عناصر تجسد الجمال المكاني لقرية طولقة الجداول كلها

ومنه فإن هذه القصيدة جسدت انتماء الشاعر إلى قرية طولقة وتجلى ذلك بدء من 
عتبة العنوان التي جاءت باسم طولقة، فعثمان لوصيف ابن هذه القرية هذا ما جاء على 

مكان إقامته هو ونجده في موضع آخر يوضح كذلك أن  )1(»ولدت بطولقة «لسانه حينها قال
، )يا لمين(يتساوى في طولقة مع مناداتي ) يا عثمان(إن نداءكم لي «:طولقة حينما يقول

  )2(.»فكثير من أبناء البلدة ينادونني بهذا االسم األخير

ومن هنا يتضح لنا أن مكان إقامة الشاعر عثمان لوصيف الدائم منذ صباه هي قرية 
ة إلى وجود قصائد أخرى تشيد بالجمال الطبيعي طولقة ولذلك جسدها في أشعاره، إضاف

   . قصيدة المشنقة، ياسمينة، الجنية الساحرة: لهذه القرية مثل

الحقيقي لمدينة طولقة ولذلك يمكن /وبهذا فقد جسدت قصيدة طولقة المكان الواقعي
  .إدخالها ضمن الفضاء المكاني للقصيدة السير ذاتية

  

  

  

                                                            
الطيب بودربالة، كلية اآلداب  :سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشراف دة،العلى سع - )1(
  .226، صم2005-م2004 ،بسكرة، مد خيضرنسانية، جامعة محالعلوم اإلو
يحيي الشيخ صالح، كلية اآلداب  :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشرافلزهر فارس،  - )2(
  .397، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و
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  :أماكن اإلقامة المؤقتة  -2- 2

تلك األماكن التي مرت بها الشخصية مرورا سريعا وعاشت فيها لفترات  «د بهانقص
قصيرة من الزمن، وتظل العالقة بين هذه األماكن وساكنيها عالقة تحكمها الضرورة 

  )1(.»الحياتية فهي غير حميمية

تتجلى أماكن اإلقامة المؤقتة في شعر عثمان لوصيف من خالل المدن الجزائرية حيث 
شاعرنا في مختلف أنحاء الوطن شرقا وغربا، شماال وجنوبا، فكان عندما يزور هذه تجول 

المدن يتفحص جيدا الخصائص التي تتميز بها هذه المدن وعند عودته إلى قريته يسترجع 
ذكريات ذلك المكان عبر تداعيات الذاكرة فينشئ منها قوالب شعرية مفعمة بمعالم الجمال 

جل القصائد التي أخذت عناوينها أسماء لتلك المدن فقصيدة تزي  الطبيعي، يتمظهر هذا في
وزو هي عبارة عن وصف لمدينة القبائل تيزي وزو، األمر نفسه بالنسبة لقصيدة الجلفة 

  )2(.إلخ...واألغواط  وباتنة

يتميز شعر المدن عند عثمان لوصيف بميزة واحدة والتي تتجلى في اتخاذ عنصر 
، من أمثلة ذلك )3( جمال هذه المدن فقد كانت معادال موضوعيا للمرأةالمرأة رمزا لإلشادة ب

  :ما نجده في ديوان غرداية إذ يتحدث فيه عن جمال وبهاء هذه المدينة فيقول

منَاع فعلَى سي عشَأم كيادلَّ وابِطٌّ ظه  

  و المزاميرِ تَسكُب نيراَنيها الدامياتْ

  في الرِماِل تَسوخْ قَدم.. هابِطٌ 

  و ُأخْرى تَحطُ علَى درجِ النَغَماتْ

                                                            
  .259تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص و، خليل شكري هياس - )1(
يحيـي الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       لزهر فارس،: ينظر - )2(

  .397، صم2005-م2004صالح، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  . 298، صالمرجع نفسه:ينظر -)3(
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.............................  

قَاءرينِ زاتسب نيتُ بموه  

  هفْهافَة الظِِّل

............................  

ياعرذ نية بعذَاذَ اَألشثُّ ربيُل ياَألص كَان  

فَاتعالس و ردوي الالَزف حجي تَتََأرالت  

يقا الشَبهطْري عقُنانعي  

  )1(.فََأغْرقُ في غَيمة من ذُهوْل

 لقد أضفى الشاعر على هذه المدينة الصحراوية مجموعة من الصفات نذكر منها

دينة فهذه الصفات وأخرى تبدي جمال هذه الم ،)هفهافة الظل/ بساتين زرقاء/ سعف ناعم(
  .ورونقها في عين الشاعر عثمان لوصيف

لقد أبدى الشاعر إعجابه الشديد بهذه المدينة وإحساسه باألمان بين ضلوعها ويتجلى 
، حيث صور لنا ذلك السعف )ظلَّ واديك أمشي على سعف ناعم هابط( ذلك في عبارة 

ا أحس بنعومة الذي هو من المفروض أن يكون وخزه مؤلم باعتبار أنه يابس إال أن شاعرن
هذا دليل على مدى حب الشاعر وألفته لهذه المدينة التي زارها وتاق إلى  ،في ذلك السعف
كما أنه ربط جمال غرداية بجمال المرأة التي ترتدي حلة العذوبة وتتجلى  العيش في ظلها،

  :ويظهر ذلك في قوله )2(فيها آيات األنوثة والعذوبة

حبِس متَحَأةً تَسرا امينُوبرِ الج  

  و تَعبقُ بِالمجد و الصلَواتْ

............................  

                                                            
  .17-16-12عثمان لوصيف، غرداية، ص: ينظر - )1(
يحيـي الشـيخ    :لصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      الزهر فارس، : ينظر - )2(

  .147-146، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، صالح، كلية اآلداب و
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 هرِيفْلَةً قَمط..  

  تَرتَدي سعفًا و خَالَخيَل من نَرجِسِ

.................................  

  طفْلَةُ علَمتْني البكَاء علَى قَدميها

................................  

هيي الخَفانعالم نَّاتب نفْلَةُ مط  

................................  

  من مالَِئكَة اَألرضِ.. طفْلَةٌ 

  من نُورِ عبقَرِ 

هِليَأز ةردس نم  

فَاءيه تَتَغَنَّج  

  عمالَقَةً

..........  

هِليفْلَةٌ غَزط  

ي بَِأحكَتْنبِلَأرا النُّجهاقد  

 بِالشَّنَبِ اللُْؤلَُؤان ..هيلسالع ةمسالبب و  

يهسفْلَةٌ قُدط  

  مزجتْ في مالَمحها عربا بَِأمازِيغَ

هينةٌ لَدتَوتْ َآياس ثُم  

 تّانِ.. َآهيوفنَانِ صيع  

ةوالنُب هجكَو هجوو  

ع ا ونُور حنْضةًيبذُو  

  من هذه النَمرةُ اَآلداميه؟: قُلْتُ

  )1(.فَقَالُوا جنُوبِيةٌ من بنَات الجزاِئرِ.. و سجدتُ 
                                                            

  .27-13عثمان لوصيف، غرداية، ص: ينظر - )1(
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لقد صور لنا الشاعر غرداية تصويرا حسيا حيث رسمها بصورة المرأة المفعمة بآيات 
البسمة (ي ويتضح ذلك من خالل تلك الصور المبثوثة في المتن الشعر ،الجمال
فكل هذه الصور توحي بصورة المرأة  ...)لثمت يديها/وجه النبوة/يتانعينان صوف/العسليه
إذ إنه لوال معرفتنا بأنه يتحدث عن غرداية الوطن لقلنا أنه يتغزل بمحبوبته ومن  ؛الحقيقية

وبهذا فقد جسدت قصيدة غرداية المكان  ،هنا كانت صورة المرأة رمز لغرداية الوطن
الحقيقي لمدينة غرداية ولذلك يمكن إدخالها ضمن الفضاء المكاني للقصيدة السير / قعيالوا
  .ذاتية

وعليه يمكن القول أن كل القصائد الشعرية التي جسدت المكان الجزائري جاءت على 
، ...باتنة، سطيف وهران: منوال الطرح السابق، فسفر الشاعر الدائم لمدن الجزائرية كـ

 .صيرة من الزمن جسد لنا أماكن اإلقامة المؤقتةوعيشه فيها مدة ق

  :أماكن االنتقال  -3- 2

تكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقالتها وتمثل الفضاءات «هي تلك األماكن التي
الشوارع واألحياء : التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثانية، مثل

  )1(.»إلخ...ارج بيوتهم كالمحالت والمقاهيوالمحطات وأماكن لقاء الناس خ

 ؛تتجسد أماكن االنتقال في شعر عثمان لوصيف من خالل فضاء الشوارع والممرات
أماكن انتقال ومرور نموذجية فهي التي تستشهد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا «إذ تعد

  )2(.»لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

                                                            
  .40حسن بحراوي، المرجع السابق، ص -) 1(
  .79المرجع نفسه، ص -) 2(
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شوارع والممرات كأماكن انتقالية في شعر عثمان لوصيف من خالل يتجلى فضاء ال
إذ  )1(»في حي فوضوي بمدينة باتنة صيفا«التي يصور فيها شوارع  ،)الشوارع( قصيدة
  :يقول

اءرارِعُ غَبالشَّو  

  و الشَّمس حارِقَةٌ

  و اَألنَابِيب الَ ماء فيها

ابرالس  

  لُهاثُ الكالَبِ

  ِليك يفْتْرِقُونالصعا

ِئنمطالم جِدسِإلَى الم يرسشَّيخٌ ي و  

  ...و الَ شَجر الَ ظالٌَل 

قَاتي الطُرف موا َأهيدحكُنْتُ و و  

كَرَأس و ..الَةتَى الثَمح كَرَأس  

  حين َأرى زهرةٌ

  تَتَفَتَّح بين البيوتْ

  الشَّوارِع يسكُن الجِن هذي

  تَسكُنُها اللَبَؤاتُ

  ...و تَسكُنُها العاصفَاتُ 

اِئمَل التَممح هنَّنَي كُنْتُ َأكْرلَك و  

نُونالج بكُنْتُ ُأح  

  و َأستَلْهِم الطَيشَ
                                                            

  .55عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص -) 1(
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 رِيبرقَ البالشَّب و..  

قَارِبالع لْكت و  

  الَزِلْتُ َأعبدها 

  دغَهاَأشْتَهِي لَ

  َأشْتَهِي السم يرشَح منْها

  )1(.فََأشُفَى بِه َأو َأموتُ

يصف لنا الشاعر سوداوية شوارع هذا الحي الفوضوي أحد األحياء الفقيرة بمدينة 
باتنة؛ باعتباره أحد األماكن التي تجول فيها الشاعر عندما زار مدينة باتنة هذه الشوارع 

في ذاكرته، فهي تحمل دالالت نفسية يمكن إسقاطها على  التي بقيت ذكرياتها مخزنة
يسافر فجأة دون «دائم الشعور باالغتراب والعزلة-كما أسلفنا الذكر- الشاعر؛ ألن شاعرنا

، فهذا )2(»يطوف من مدينة إلى أخرى تاركا زوجته وأوالده إلى حين أي إشعار مسبق
  .ة باتنةالشعور دفعه إلى التجول في مثل هذه الشوارع من مدين

يرسم عثمان لوصيف صورة سيئة عن هذه الشوارع ويظهر ذلك من خالل إضفاء 
لهاث / األنابيب ال ماء فيها/الشمس حارقة/الشوارع غبراء( عليها مجموعة من الصفات هي

، فكل )تلك العقارب/تسكنها العاصفات/ يسكن الجن هذي الشوارع/ال شجر ال ظالل/الكالب
الخوف ولذلك فهو فضاء قاتم مظلم يبعث على النفور منه إال أن  هذه الكلمات تحمل معاني
على تطابق حالة هذه الشوارع ونفسية الشاعر ويظهر ذلك دليل شاعرنا يتجول فيه، هذا 

  .بشكل واضح من خالل تلك الصور المبثوثة في هذه القصيدة

                                                            
  .56، 55عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص - )1(
يحيـي الشـيخ صـالح،     :إشـراف  لصورة الفنية في شعر عثمان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير،   ا لزهر فارس، - )2(

  .33، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية اآلداب و
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لحي فمدينة يجدر بنا اإلشارة إلى أنه ليس كل شوارع مدينة باتنة تشبه شوارع هذا ا
تمقاد مثال، إضافة إلى : باتنة مدينة الجمال الحقيقي لما يكمن فيها من معالم أثرية كـ

هذا ما أقر  ،الجمال الطبيعي الكامن في أرضها من جباال شامخات وحقول وحدائق جميلة
  :حين يقول) ممرات(به شاعرنا في قصيدة 

اِئقدالح نيب اترمي المف اِئمه  

  هبني النَظَراتُتَنْ

رِنثُ ييح ءوي الضنرْأسي و  

يدي نيبِطُ بتَه باكالكَوو ، اِئمه  

السفن و تبحر في مقلتي  

 أترنّح في الظّل.. هائم هائم  

  ..َأمشي الهوينَا 

  و باتنَةٌ تَتََألُأل عشْقًا

  )1(.ولَبن و تَنْعس بين جداوَِل من خَمرة

يتغنى الشاعر في هذه القصيدة بجمال ممرات مدينة باتنة إذ يضفي عليها مجموعة 
تتألأل / تتوضأ بالشمس/ أترنح في الظل/يأسرني الضوء( من الصفات التي تتمثل في

، هذه الصفات جسدت مدى تعلق الشاعر عثمان لوصيف بهذه المدينة الجميلة وعشقه )عشقا
القول أن شعر عثمان لوصيف يحتوي على أماكن االنتقال وتجلى هذا  ومن هنا يمكن ،لها

  .من خالل تنقله الدائم من مدينة ألخرى متجوال في شوارعها وممراتها

  خالصة

وفي األخير يمكن أن نستخلص من هذا الفصل فكرة األساسية مفادها أن عثمان 
عن تجربته الذاتية لوصيف استطاع تشكيل فضاء سير ذاتي من خالل قصائده المعبرة 

الماضية، حيث وظف داخل المتون الشعرية كل التقنيات الزمنية وكذا المكانية وهذا دليل 
   .على انتماء شعره إلى جنس القصيدة السير ذاتية

                                                            

  .59عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص- )1( 
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وفي األخير يمكن إجمال أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذا البحث فيما 
 :يلي

السير ذاتية من بين المصطلحات الحديثة التي ظهرت في الساحة  تعد القصيدة -
  .األدبية والنقدية في العقود األخيرة من هذا العصر

يتداخل فيها السردي  ذاتية هي قول شعري ذو نزعة سرديةن القصيدة السير إ -
مع الشعري في إطار السير ذاتي وبذلك فهي أحد األشكال األدبية التي انبثقت نتيجة 

  . الشعر والسيرة الذاتية: وث تمازج بين جنسين أدبيين هماحد

يقوم التشكيل السير ذاتي للقصيدة في شعر عثمان لوصيف على ركيزة أساسية  -
داخل القصيدة الذي يحيل على شخصية الشاعر  "أنا"تكمن في تجليات الضمير المتكلم 

  .السير ذاتية

بنية الداخلية لشعر عثمان لوصيف تعد المواثيق السير ذاتية المبثوثة داخل ال-
  .مفاتيح قرائية تساهم في تصوير حياة الشاعر الواقعية

يحتوي شعر عثمان لوصيف على نماذج شعرية تسرد بصورة واضحة واقعه  -
  .الحقيقي وبذلك يمكن إدخال شعره ضمن الشكل القصيدة السير ذاتية

صوص الشعرية المختارة احتل عنصر الزمن بتقنياته موقعا متميزا داخل الن -
  .من شعر عثمان لوصيف

لتقنيات الزمنية تأثير واضح داخل بنية النصوص الشعرية وخاصة السير ذاتية  -
منها ذلك لما تحدثه من مفارقات زمنية ضمن القصيدة السير ذاتية وهذا ما تجلى 

  .بصورة أو بأخرى في شعر عثمان لوصيف

دة السير ذاتية؛ حيث إنها عند سردها تتجلى التقنيات الزمنية داخل القصي -
لألحداث تقوم بكسر سيرورة األحداث وبذلك تحدث المفارقة الزمنية على مستوى 

  .القصيدة
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تقوم القصيدة السير ذاتية في عمومها على السرد االسترجاعي لألحداث  -
الماضية وهذا ما تجلى بصورة كبيرة في شعر عثمان لوصيف إذ يوظف فعل 

  .  ثناء سرده لتجاربه الماضيةاالستذكار أ

تم حضور تقنية االستباق في شعر عثمان لوصيف، إال أنه ليس بصفة كبيرة  -
  .ويعود ذلك إلى اعتماده على السرد االسترجاعي لذكريات الماضي

وذلك من خالل حضور  تحققت المفارقة الزمانية ضمن شعر عثمان لوصيف -
الروابط الزمنية في المتن الشعري السيري  اكل من تقنيتي االسترجاع واالستباق وكذ

  .لعثمان لوصيف

قامت تقنيتي التلخيص والحذف بنوعيه بدور فعال داخل بنية النص الشعري  -
عند عثمان لوصيف وذلك من خالل رسم فضاء شعري سير ذاتي جاءت فيه األحداث 

  .متسارعة لتصور لنا ماضي الشاعر

ه بدور فعال داخل بنية النص الشعري قامت تقنيتي الوصف والحوار بنوعي -
عند عثمان لوصيف وذلك من خالل تعطيل سيرورة الزمن السردي داخل المتن 

  .الشعري السير ذاتي

احتل عنصر المكان مساحة كبيرة  داخل فضاء القصيدة السير ذاتية عند  -
  .عثمان لوصيف

قعية جسدت تلك األماكن المذكورة في شعر عثمان لوصيف تجاربه الوا -
  .الخاصة ومن ثمة يمكن اعتبار هذه األماكن فضاء سير ذاتي في شعر عثمان لوصيف

احتوى شعر عثمان لوصيف على كل من أماكن اإلقامة الدائمة والمؤقتة وكذا  -
أماكن االنتقال حيث جسدت هذه األماكن الفضاء المكاني للقصيدة السير ذاتية عند 

  .عثمان لوصيف
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تشكيل فضاء سير ذاتي من خالل قصائده المعبرة عن  استطاع عثمان لوصيف -
تجاربه الذاتية الماضية، حيث وظف داخل المتون الشعرية كل التقنيات الزمنية وكذا 

  .المكانية وهذا دليل على انتماء شعره إلى جنس القصيدة السير ذاتية

         تجلت كل مرتكزات القصيدة السير ذاتية داخل النماذج الشعرية المختارة -

   .من شعر عثمان لوصيف
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  " :عثمان لوصيف"نبذة عن حياة الشاعر

  ....هذه النبذة كتبها الشاعر شخصيا، واستعمل فيها ضمير المتكلم 

م مـن عائلـة بدويـة    1951فيفـري   05فـي  ) والية بسـكرة (ولدتُ بطولقة 
، وحفظـت القـرآن الكـريم خـالل العطـل      فقيرة، حيث تلقيت تعليمـي االبتـدائي  

الصيفية في المساجد والكتاتيب، ثـم التحقـت بالمعهـد اإلسـالمي ببسـكرة، حيـث       
م، غيـر أن  1970أتممت تعلمي المتوسط، وحصلت علـى الشـهادة األهليـة سـنة     

الظروف االجتماعية القاسية التي كانت تعيشها أسـرتي اضـطرتني إلـى االنقطـاع     
ن عمـل، فـاخترت التعلـيم، ومـن ثـم التحقـت بالمعهـد        عن الدراسة والبحث ع

التكنولوجي لتكوين المعلمين بمدينة باتنة، وبعد سـنة واحـدة مـن التكـوين عينْـتُ      
، لكننـي فـي ذات الوقـت رحـت أواصـل دراسـتي       1971معلما باالبتدائي سنة 

  .1974بطريقة عصامية، وحصلت على شهادة البكالوريا بمشاركة حرة سنة 

لى التعليم المتوسط بعد نجاحي في مسـابقة شـاركت فيهـا بالعاصـمة     انتقلت إ
خاصة بهذا الطور، وهكذا درسـت باالبتـدائي خمـس سـنوات     ) الجزائر العاصمة(

وبالمتوسط أربع سنوات، ولم أتمكن من االلتحـاق بالجامعـة التـي كانـت أمنيتـي      
  .تعليمم عن طريق االنتداب من وزارة التربية وال1980الكبيرة إال سنة 

درست بمعهد األدب العربي بجامعة باتنة أربع سـنوات حتـى حصـلت علـى     
م ألعود إلى العمل كأستاذ فـي التعلـيم الثـانوي بطولقـة     1984شهادة اللسانس عام

حيث أحلتُ على التقاعد المسـبق بطلـب منـي، نظـرا لمتـاعبي       2001إلى غاية 
جامعـة المسـيلة كأسـتاذ    الصحية المتفاقمة، غير أنني بعد سـنة واحـدة التحقـت ب   

م حيـث درسـت سـنتين، ثـم انتقلـت      2002مؤقت بقسم اللغة العربية وآدابها سنة 
إلى العاصمة بعد نجـاحي فـي مسـابقة الماجسـتير، وأنـا اآلن      ) م2004(هذا العام
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) جامعـة الجزائـر  (طالب بقسم األدب العربـي، كليـة اآلداب واللغـات األجنبيـة     

  .أدب عالمي: صالسنة األولى ماجستير، التخص

أما عن مسيرتي األدبية، فمنـذ طفـولتي األولـى كنـت أميـل إلـى الفنـون        
الجميلة، خصوصا الرسم والموسيقى، لكن الشـعر هـو الـذي كـان يشـدني إليـه       

  .أكثر

بدأت أكتب المحاوالت األولى فـي سـن مبكـرة، وأخـذتْ قصـائدي تنضـج       
ها، وهكـذا رحـت   شيئا فشيئا، خصوصا في مرحلة التعلـيم المتوسـط ومـا بعـد    

أطالع األدب العربي قديمه وحديثه، كما اطلعت علـى كثيـر مـن اآلداب األجنبيـة،     
وتعلمت اللغتين الفرنسية واإلنجليزية، ومن المهم جدا أن أسـجل بـأنني كنـت فـي     

  .عصاميا قبل كل شيء -عموما-تجربتي الشعرية والثقافية

عبـارة عـن    مجموعة شعرية، ومجموعـة نثريـة هـي    16طبعت حتى اآلن 
  :رسائل عاطفية، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

 1988أعـراس الملـح  -شـعر  1986شـبق الياسـمين  -شـعر  1982الكتابة بانـار 

 1997هـديل نمـش و  -شـعر  1997اللؤلـؤة   -شـعر  1997اإلرهاصـات  -شعر

ــراءة -شــعر ــة -شــعر 1997ب  -شــعر 1997أبجــديات -شــعر 1997غرداي

ــابي  ــعر 1999المتغ ــأى  -ش ــائد ظم ــعر 1999قص ــذا   -ش ــك ه ولعيني
قـراءة   -شـعر  1999كتـاب اإلشـارات  -شـعر  1999زنجبيل -شعر1999الفيض

قالـت الـوردة    -رسـائل  1999ريشـة خضـراء    -شعر 1999في ديوان الطبيعة
 .شعر 2000

  :أما المخطوطات الشعرية فهي كما يلي
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تحـت  : يـا هـذه األنثـى   -يضم بعض قصائدي األولى التي لم تنشـر و: أول الجنون
: مكاشـفات فـي مشـهد المـوت     -تحت الطبع: ماوات تحت الماءجرس لس -الطبع

  )1(.، ولدي أيضا بعض المسودات في الترجمةمسودة

  :ملحق الرموز

  .مراجعة:  مر

  .ترجمة:  تر

  .تحقيق:  تح

  .تقديم:  تق

 

  

  

  

  

                                                            

الطيـب  : سيميائية العنوان في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      ، لعلى سعادة :ينظر – )1( 
ــة  ــة اآلداب وبودربال ــال، كلي ــوم اإلنســانية، جامع  226، صم2005-م 2004،بســكرة،ة محمــد خيضرعل

،232.  
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  :المراجع : أوال

  :المراجع العربية_ 1

السيرة الذاتيـة فـي روايـة حكـايتي شـرح يطـول        ، مكون)ساميا(بابا   .1
 .م2012، 1لحنان الشيخ، دار غيداء، عمان، ط

، )الفضـاء، الـزمن، الشخصـية   (، بنيـة الشـكل الروائـي   )حسن(بحراوي .2
 .م1990، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

، تحليـل الـنص السـردي تقنيـات ومفـاهيم، دار األمـان،       )محمد(بوعزة .3
 .  م2010، 1رباط، طال

، سير الشـعر الذاتيـة فـي األدب العربـي     )أسماء بنت عبد العزيز(الجنوبي .4
 .م2012، 1الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط

، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح     )أبي نصر إسماعيل بن حمـاد (الجوهري .5
أحمـد محمـد تـامر وآخـرون، دار الحـديث، القـاهرة،       :مـر  العربيـة، 

 .م2009

، معجـم مصـطلحات نقـد الروايـة عربـي، انكليـزي،       )لطيـف (زيتوني .6
 .م2002، 1فرنسي، دار النهار، بيروت، لبنان، ط

، مرايـا نرسـيس األنمـاط النوعيـة والتشـكيالت البنائيـة       )حـاتم (الصكر .7
، 1لقصــيدة الســرد الحديثــة، المؤسســة الجامعيــة، بيــروت، لبنــان، ط

 .م1999

الشـعري، السـردي، السـير ذاتـي،      ، التشكيل النصي)محمد صابر(عبيد  .8
 .م2014، 1عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط

، السيرة الذاتية الشـعرية قـراءة فـي تجربـة السـيرية      )محمد صابر(عبيد .9
، 1لشعراء الحداثـة العربيـة، عـالم الكتـب الحـديث، عمـان، األردن، ط      

 .م2007
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والنـوع،  ، مغامرة التجنـيس الروائـي سـؤال الجـنس     )محمد صابر( عبيد .10
 .م2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط

، شـعرية الخطـاب السـردي، منشـورات اتحـاد الكتـاب       )محمـد (عزام  .11
 .م2005العرب، دمشق، ط

، تقنيات السـرد الروائـي فـي ضـوء المـنهج البنيـوي، دار       )يمنى(العيد .12
 .م2010، 3الفارابي، بيروت، لبنان، ط

 .م2010، 1الفارابي، لبنان، ط ، معجم السرديات، دار)محمد(القاضي .13

صــفحات، ســوريا،  ، ســيكولوجية الــزمن، دار)علــى شــاكر(القــتالوي .14
 .م2010، 1دمشق، ط

، بنية النص السردي من منظـور النقـد األدبـي، المركـز     )حميد(لحميداني .15
 .م1991، 1الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

 .م1997، أبجديات، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .16

 .م1997، اإلرهاصات، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .17

 .م1997، براءة، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .18

 .م1997، غرداية، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .19

 م1999، قصائد ظمأى، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .20
 .م1997، اللؤلؤة، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .21

 .م1997، المتغابي، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .22

 .م1997، نمش وهديل، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .23

، السـيرة الذاتيـة فـي األدب العربـي الحـديث      )شعبان عبد الحكـيم (محمد .24
 .م2009، 1رؤية نقدية، دار العلم وااليمان، كفر الشيخ، ط

، -يـات السـرد  بحـث فـي تقن  -، في نظرية الروايـة  )عبد الملك(مرتاض .25
 .م1998عالم المعرفة، الكويت، ط
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 ، إيقاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار     )أحمد حمد(النعيمي .26

 .م2004، 1فارس، عمان، األردن، ط

، سـيرة جبـرا الذاتيـة فـي البئـر األولـى وشـارع        )خليل شكري(هياس .27
 .م2001األميرات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

القصـيدة السـير ذاتيـة بنيـة الـنص وتشـكيل       ، )شـكري  خليـل (هياس  .28
 .م2010، 1الخطاب، عالم الكتاب الحديث، إربد، األردن، ط

، )الـزمن، السـرد، التبئيـر   (، تحليـل الخطـاب الروائـي   )سـعيد (يقطين  .29
 .م1989، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

  :المراجع األجنبية المترجمة -2 

 محمـد بـرادة، دار الفكـر،   :، الخطـاب الروائـي، تـر   )ئيـل ميخا(باختين  .30

 م1987، 1القاهرة، ط
عابـد  :، تـر )معجـم المصـطلحات  (، المصـطلح السـردي   )جيراند(برنس .31

محمـد بربـري، المجلـس األعلـى للثقافـة، القـاهرة،       : خزندار، مر وتقد
 .م2003، 1ط

محمـد معتصـم   :، تـر -بحث في المنهج-، خطاب الحكاية )جيرار(جينيت  .32
 . م2003، 3رون، منشورات االختالف، الجزائر،طآخو

عمـر الحلـي،   :، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ األدبـي، تـر  )فليب(لوجون .33
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  ملخص

هذا المصطلح هو عبارة عن قول  القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف، :موضوع البحث
إذ يسرد الشاعر فيها سيرته الذاتية من خالل استرجاعه لماضيه  شعري يحمل نزعة سردية،

  . السحيق، وقد برز نتيجة تداخل الشعري مع السردي في السير ذاتي

ائز أساسية، حيث تتكئ على مواثيق  ترتكز القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف على رك
الذي يحيل على شخصية الشاعر داخل   ،)أنا(تمظهرات الضمير السير ذاتيداخلية تتمثل في 
وأيضا الميثاق السير ذاتي، كما ترتكز على تقنيات زمنية وأخرى مكانية،  القصيدة السير ذاتية

اع واستباق وكذا الروابط الزمنية، تمثلت في الترتيب الزمني وما انطوى تحته من استرج: فزمنية
فتجلت في أماكن : باإلضافة إلى المدة الزمنية والتي تقوم على تسريع الزمن وكذا تعطيله،أم المكانية

  .اإلقامة الدائمة وأخرى مؤقتة، باإلضافة إلى أماكن االنتقال

جة في األخير جاءت الخاتمة والتي تشير إلى أن هذا المصطلح الحديث، مازال بحاو
  . لدراسات معمقة توضح حدوده الغامضة

Résumé    
The research topic: Othman lousif’s el sera el thatya esl sera el 

rthatya is a poem lifts recitation bias . In this poem , the poet recites his 

biography by recalling his for past which appeared as a result to the overlap 

between the poetry and the recitation in the biography . This poem is 

chasacterised mainly by the ex terncal pacts(thresholds) ex the pecture on 

the book , the presentation and the internal pacts ex the correspondance 

principal between the writer, the narrator and the main character . This latter 

is illistrated in the personal pronones (i ) and in the pacts el sera el thatya . 

The poem is characterized by the time and space techniques . Time 

techniques are illistroted in the chronological order (with fleshback and for 

shadewing ), time connectors and the period which speeds ar obstruct the 

time whike the space techmique is illistrated in the promenant and tenprary 

residance places with the removeble plaees . In the and the conclusion 

is stillan introduction to deep studies el sera el thatya) s this term(which hint

which illistrate its mesterious bordecs. 


