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 شعريّة الّشرفة في كتابات محمد الخالدي

 شنهي لطّيف

تونس 
 

وذلك أّن الّشاعر المفلق أو الكاتب البليغ ىو الذي إذا أخذ معنى واحدا تصّرف فيو بوجوه     "... 
 .ضياء الّدين بن األثير، المثل الّسائر في أدب الكاتب والّشاعر  ".الّتصّرف، وأخرجو في ضروب األساليب

 
تعٌدد كتاباتو، كىي ال تقتصر على الٌشعر فقط، فهو  (1)    ييعرىؼ عن زلمد اخلالدم

أ ره كاحده يتسٌرب  ن وٌص إىل آخر كػلضير يف ىيئات .  مرتج كركااٌي ككاتت  سة كوااد أددٌ 
 تطابقة على طوؿ الكتابات ادلمتٌدة  ن بدايات  بعينات القرف العشرين إىل الوات احلاضر، ىو 

إٌّنا صورة فريدة كحالة شعريٌة خاٌصة كعملة وادرة يف كااع الٌشعر العرد احلديث، ". الٌشرفة" شهد 
لكٌن دكافعى حضور ادلشهد كدكراف الٌتجربة الٌشعريٌة عليو يف كثس  ن ادلواطن ال يفىٌسراف أك يؤىكَّالف 

 ن خالؿ  دٌكوتو الٌشعريٌة أك الٌسرديٌة فحست، بل إٌف يف وصوصو ادلوازية عال اتو كثسةن تيلهج 
القارئ تفا س كشركح شلكنة ذلذا ادلشهد كذبعل الٌناظر فيو يطٌل على عوامل خفٌية ال تفصح عنها 

كيتطٌلت فهج طغياف  شهد الٌشرفة يف كتاباتو إعادة الرٌبط بني صورًه ادلوٌحدًة . الٌنصوص اإلبداعٌية
ذاًت ادلصادر ادلختلفة كالبحث يف خلفٌيات وٌصٌية أخرل  ن خارج ادلدٌكوة، كااامة يف اراءات 

 .  الكاتت
 الّشرفة، قطب رحى الّتجربة الحّسّية-1

 حيث ،(2)بشعريٌة النِّظرةيف بعض الٌدرا ات يو ؿصطلح عم دبا ا ادلكافيٌتصل تناكؿ ىذ
كؽلكن ، تتحٌوؿ ادلورتودات إىل  عطيات بصريٌة تتعاضد فيها الٌنظرة  ع الٌر بة لتنشش العامل الٌشعرمٌ 
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 كتقٌسج األ كنة . يف الٌركاية ألٌّنما  ن طبيعة  تماثلةfocalisationأف تقابل الٌنظرة يف الٌشعر الٌتبئس 
  س أٌف ،يف كتابات زلمد اخلالدم إىل صنفني كبسين يتمٌثالف يف أ كنة  فتوحة كأ كنة  غلقة

 يف ديواف ، كخاصةتو، كىو  ن أشٌد األ كنة تواترا يف كتابا،"ادلا بني" كاوا كاحدا ظٌل اااما يف 
 واعا اليت ربتٌل  "الٌشرفة" إٌّنا. الٌركاية اليت محلت وفس العنواففضال عن  ،" ٌيدة البيت العايل"

كالٌناس على كرتوىهج  ااموف  شمؾ كفضاء عاـ يطوؼ فيو العٌشاؽ كالو، أحدعلا:ك طا بني عادلني
أ اـ الٌشرفة ادلطٌلة  ن كااع ق، يفؽلٌركا ك ، يقفوا بوأف كؽلكن ،  تاح للجميع،ختلف  شارهبجمب
كآخر خاٌص محيمٌي، تظهر  نو  ال ح اليلة زبفيقي ذلا الوب  ن يف اخلارج، صورتو . (3")العلي"

 .ضبابٌية ك س  تاحة، ك ا ينعكس  نها يف الكتابة أطياؼ خياؿ كهتاكيل رؤل
صورة اؿ  باعتبارىا عنصرا ثابتا ك قٌو ا  تواترا يف كتابات زلمد اخلالدم ىو دبثابة الٌشرفة  إفٌ 

شٌفافة "ىي يف عرؼ زلٌللي الٌر وز  كالقيمة العليا اليت ربتٌل ذلا  ن الٌذاكرة ركنا ركينا، كظٌلطٌيةاؿ
 ،ىركب ضلو اخلارج أك ضلو الٌداخل:  كىي  هرب ك لجأ، أيضااعتمة كحارتزسبٌثل ك شٌرعة إالٌ أٌّنا 

 كبني ٌذايٌت، كبني الٌشا ع كاؿ، كتىعرض علينا رتدال بني اخلارج كالٌداخل، فضاء تواصل أك  جنىي
. (4)" كرؤية  تجٌددة كا تبصار، إٌّنا كرتهة وظر ذباه العامل كتقاطع رؤل.احلٌيز ادلفتوح كاحلٌيز ادلغلق

وصوصو الٌشعريٌة،  يف  وااع سلتلفة  ن حضورىا يالحظ (5") ٌيدة البيت العايل"كالٌناظر يف ديواف 
 ووعا  ن الوفاء الٌشعرٌم ، أيضا،"الٌشرفة "سبٌثلك. كىي كادلوتيف الذم ينٌظج الٌنسيج كيعجت واظره

 كمل .الذم يعكس يف عمقو األثر الٌنفسٌي لتجربة  عيشة ربٌولت يف ظرؼ  ا إىل كشج يصعت إزالتو
الٌشراٌية  يف  ربتيو ؛ كصاحبتو يف  راحل حياتو ادلختلفة،تنقض الٌصورة  ن كرتداوو على  ٌر األعواـ

  علىةشرٌعـ ،كياوو تأررتحة بني رتنبات  ركحو،أثناء عودتو  عٌلقة يف " الٌشرفة"ظٌلت ك .كالغربٌية
    . كال يفىن مجاذلازكؿة ال تأ را صورة

رتريدة  " يف كويشرت،"العٌشاؽ ػلتفلوف بأ سة"وشأت ىذه الٌصورة أٌكؿ  رٌة يف اصيدة لقد 
 :ك نها ادلقطع الٌتايل ،(6)1979 نة " الٌثورة العرااٌية

: كينَّا وػىٍرايتي شيٍرفػىتػىهىا كيلَّ  ىسىاءو "
 ، لىًكنَّ أىً سىةى تػيٍغًلقي "أىً سىةي " ىتيًطلُّ 

كىوىظىلُّ وػيرىاًاتي شيٍرفػىتػىهىا  . كيلَّ وػىوىاًفًذىىا
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 ىٍن يىٍدرًم؟ : ً ٍن خىلىًل الضٍَّوًء، وػيثػىٍرثًري 
 ("7) ىٍن يىٍدرًم؟ ... اىٍد تىٍطلىعي بػىٍعدى اىًليلو 
،  ن حالة أمل شلكنة  صاحبة لعملٌية اوتظار طويلة كواذبة  الٌشرفةربتيىتحٌوؿ االوتظار 

  ن ووع  اوتظارفهو  شيءه  ن اإلرىاؽ أك ادللل، مل ػلدث. ك دعاة  سرٌة إىل  بعث  تعةعنها،
كضعٌيات ك أحالـ يقظة، ك،"اتا تيهاـ" ظهور خاٌص، بعكس  ا يؤٌدم إليو عادة، اد أفضى إىل
 تعة   ع"  االوتظار تعة" كتضافرت". العلي" تخيلة للجسد ادلستور جبدراف الغرفة ادلطٌلة  ن 

ادلتعة اليت ىذه  ال تنصرؼ . يف عملية تبادؿ رؤل ال تنتهي عن الٌسٌيدة احملجوبة كراء الٌشرفةاحلديث
 كتتفااج الٌتباريح كٌلما ،  عٌلقة رلٌرد ر بةتظلٌ بل  أك ا تفراغ،سبأل أخيلتهج كرؤاىج إىل ربقيق 

، كتمافد صور األصدااء ادلخربة عن  ناطق  كيزيد  يعارىا بظرفها الٌليليٌ ، ادلخٌيلةحداة تاٌتسع
 على األ رار اخلفٌية، تػىٍعلق عيوف "الٌشرفة" كعند ا تنفتح .زلظورة ايٍاتًنصٍت بًنظرة إليها يف  فلة  نها

  نصاعة  طيعة، تعرج أركاحهج إليهاك ، كتعميهج ووبات  ن االصلذاب كاالطلطاؼ،العٌشاؽ هبا
.  يندفعوف إليها بقلوهبج الوارتفة دىوػىفنا أك تػىوىذلُّنا،  يسلمنيى إليها بقٌية حشاشة تشكو الٌصبابة كاذلجر

طي الٌشيت ؼى  ، كيؤثٌر الٌز اف يف الٌشاعر. أحواؿ ادلنتًظر ٌس  ر ج ت، ىيوى ىيوى  يظلٌ  االوتظارإفٌ  ؼلًى
 أارب إىل طقوس الٌتعٌبد اليت ؽلار ها الٌزٌىاد أبدٌم ال ينقطع، كىو اوتظار إوٌو . كاحلاؿ ال يتبٌدؿرأ و

ال يعمم ك .على  يًلٌمات الٌنفس كأحواؿ الباطنىناؾ تأثس ال  .كادلتصٌوفوف كعٌباد الٌدياوات الٌشراٌية
 كال هتٌز وواات الٌشٌك صفوى كرتداوو،  اثال على تلك ،"الٌشرفة"  ن طوؿ الواوؼ ربت احملتَّ تعٌكره 

ىذا االوتظار الٌطويل كادلعاكدة . رمكدت ن رتفاء أك زلبوبتو   س  هتٌج دبا ؽلكن أف تيقابلو بو ،احلاؿ
 .األ نيات ادلتجٌددة كالٌرضاء عن الٌنفس ر ج آال ها ادلربحةيرحالف  ع   اليأس،اليت ال تىًِن عند  رفأ

 ا تمرار "؟ ن يدٌؿ الغريت" كوسٌجل يف ديواف دكاكين أخرل، يف  ادلشهدتواصلوفٌسر   ن ىنا
  :"الٌشرفة" اوتظاره أ اـ تر اؿكاوؼ الٌشاعر كاس

ثىالىثيوفى  ىرٍَّت كىلىمَّا أىزىٍؿ "
ربىٍتى شيٍرفىًتهىا أىٍرايتي طىٍلعىتػىهىا  

شىابى شىٍعرًم كىلىمَّا أىزىٍؿ أىتىسىقَّطي أىٍخبىارىىىا  
 (8)"؟...؟ كىىىلٍ ..ىىٍل سبىيرُّ  -
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  ن على عٌشااها شلٍَّن كاف ينتظر فرصة إطالذلا حٌّت ؽلأل واظريو  بزكغ أ سة  مل يقتصر تأثس
اليت  ك،  ن  باهتاإلطار ادلكٌوف للٌشرفة، كالكاانات الٌناىضة ا تسٌرب الٌتأثس إىل بلهبجة صورهتا،

 ، كينقل لنا احلوار بغتة الٌظهور. االحتفاؿ بالٌلقاء الٌسعيدفتتحتؿ ، فيها احلياة  ن رتديدتدبٌ 
.    ن كاف ينتظر إشرافها  ن عليااها على الٌشارع احلاصلة علىفارتأةاملك

ربافظ صورة الٌشرفة على كظيفتها األصلٌية يف الٌركاية، كىي ال زبتلف يف  رتوىرىا عن 
الٌصورة ادلقٌد ة يف الٌنصوص الٌشعريٌة، ر ج توفٌر عناصرى زًيدىت إليها بطرؽ سلتلفة، كتقنٌيات ربويل 

 .  عٌينة
كاف ادلعجبوف يتظاىركف بادلركر بالٌشارع العاـ أك ؼلتبئوف كراء أٌم رتسج يصادفووو حبيث "

جبذع شجرة كصٌوب وظٌاراتو " التِّيجىاًا اللىٍ "التحج . يستطيعوف  راابة الٌشرفة كاد أضاءت فجأة
، فلج يصٌدؽ عينيو إذ شاىد، باإلضافة إىل  عبودتو، الٌصالوف بكٌل  ا فيو  ن "اذلدؼ"ادلقرٌبة ضلو 

أثاث كربف لكٌنو رٌكز أكثر  ا رٌكز، على الٌسٌيدة اجلالسة بكٌل ىدكء، تتصٌفح رلٌلة حينا، كتروو إىل 
إوٌو . الٌسماء حينا آخر أك تطرؽ طويال كمن ػلاكؿ ا تعادة صورة  ا  ابت يف تالفيف الٌذاكرة

فيتبنٌي لوف اميصها الٌشفاؼ . يراىا ألٌكؿ  رٌة عن ارب، كبوضوح كا ل، ككأوٌو أ ا ها كرتها لورتو
 (.9)"كشكل تسرػلتها كتفاصيل رتسدىا الوافر

 وقل  ا يورتد يف اخلارج إىل  ادلتمثٌلة يف األصلٌيةهتا ككظيف،مل تعد للٌشرفة كضعٌيتها العادية
إٌّنج .  باىتما ات أخرلطورا يتظاىركف ك،ينم يقفوف ربتها  تخفٌ  تارة فالٌرفقاء،خلفها يورتد  ن

 إىل ، إذف،ق الٌنظريٌتج .الٌسٌيدة يف حٌد ذاهتا كأ ا يورتد خلفها  ن أشياء الٌسيدة على  يتلٌصصوف
ادلسموح بو ك عتاد خلف احلجت كراء العامل املم إىل  ا خف، إىل الٌر بة كاحلارتة كالٌنقصاف،الٌداخل

 يفلٌسٌيدة ا  أ اـ العامل احمليط البادمكيف ، اخلارجيف كىو خبالؼ الٌنظر .يو بال رايتؼكادلنظور 
 ال ترل ًشبو الذُّبالة،إوارة ف  كالٌشارع يتلٌفع بالٌظالـ إالٌ ـ،شرفتها يتحٌتج على الٌسٌيدة يف ظرؼ ليليٌ 

 تخٌففة  ن أك رتلوس أك اراءة طواؼ يف أررتاء الغرفة :  فتستغرؽ يف طقو ها الٌليلٌية، ا ػليط هبا
 اجلماعة تمٌبص فيتجٌلى رتسد الغواية دكف أف يكوف على دراية دبا ػلدث حولو، يف حني ، البسها

– تتحٌوؿ . ىجبغيتيصاذلج إىل  إل ذلا الو اال  ن  ناظس  قرٌبة كخطط اابلة للٌتنفيذكهتٌيش ،الٌلحظةب
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 ىي  وضوع ا تيها اهتج كر باهتج ، ن  شاًىد إىل  شاىىد– كىي  ن شرفتها تطٌل على العابرين 
.  تتحٌوؿ الٌشرفة إىل كاصلة تؤٌدم إىل عوامل خفٌية كأكواف سلصوصة. احلٌرل

 :الّشرفة والمرأة وعناصر اإلطار-2

ال يتأٌ س  شهد الٌشرفة،  ثلما ذكروا  ابقا، على إطار رتا د كزلٌدد، كإظٌلا يتفاعل  ع  ا 
، كلو كاع إ قاطها  ن ادلشهد دلا بىقي تأثسه احلا ج يف الٌرفع يورتد حولو ك ا يورتد فيو  ن عناصر

" أكاا الٌزىر"ك" الورد" بصنوؼ  ن يطتاد أيحً كؿ . ن ايمة الٌصورة احلٌسٌية للمرأة البادية يف الٌشرفة
عطرىا " بل صٌور ، كمل يكتف هبذه العناصر،"اخلماال"ك" ادلزاىر"ك" الٌليلك"ك" تالؿ الٌنسرين"ك

 ا رتزءكسبثل ىذه العناصر.  كصور اميص وو ها األبعاد،يفالذم يصل إىل أركاح  عا يدىا " الفا ج
ذكر  عها م فيها حيث ال يذكر الٌشاعر صورهتا إالٌ كا ثابتا ن  شهد ادلرأة ادلطٌلة  ن الٌشرفة كركن

 فلها يف شرفتها صورة زبتٌص هبا عن بقٌية الٌصور اليت تكوف ذلا ،أٌ ا ادلرأة ادلعشواة. ألواف  ن الورد
:  فهي،  تابعتها يف وصوص الٌشاعر ادلختلفة أٌّنا على ىيئة كاحدة تقريبااد أباوت ك،يف أطر أخرل

 (10)"يف شيٍرفىًتهىا بًًثيىاًب النػٍَّوـً "

أك 
لىةى الشٍَّعًر ًإىلى شيٍرفىًتهىا كخىرىرتىٍت زلىٍلي "... 

ًيسي يف اىًميًص وػىٍوً هىا الشًَّفيفً   (11)"سبى
 اإلحساس دبتعة  شاىدة ىيئة  فيهاإٌّنا صورة على دررتة كبسة  ن اإلػلاء، يتضاعف   

ىو ك ،ادلعشواة كىي تتبٌدل  تلٌفعة بقميص الٌنـو الذم يزيد الوضع أيكارنا، ىو رتزء  ن أووثتها البادية
 كأوٌو  ن ، خاٌصة،ابل كٌل شيء ك يلة لإلثارة أظهره الٌشاعر ليلٌح على اجلاوت احلٌسٌي  ن صورهتا

اميص ك ، فهو ك يلة إ راء با تيازاشتهاء،تؤٌكد أوثويٌتها كذبعلها أكثر ػ"ػالعناصر اليت تتزيٌا هبا ادلرأة ؼ
إوٌو يكشف ،  بالعكس،الٌنـو  هما يكن شكلو غلذب دااما الٌررتاؿ ألوٌو ال يغٌطي شيئا كثسا

 كيضع بعده احلٌسٌي يف  يزاف القيمة، كىو خفيفا ك رػلا كيًىت أف غلعل ادلرأة  شتهاةن، كاٌلة ،اجلسد
إٌف الٌشاعر ال يقٌدـ . (12)" ن الٌررتاؿ يىقدركف على  قاك ة الٌسحر اخلاٌلب الذم ينبعث  نو

 بل يتوٌخى صيغ الٌتلميح عن طريق كصف  ا ػليط بو  ن ،  ن فتنةوطوم كال يستثس  ا م،اجلسد
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 ن ا تدعاء رتنسٌي، إالٌ عال ة " اميص الٌنـو" كليس ، لكٌنها  ثسة كزلرٌكة للٌشهوة،عناصر بسيطة
 . ذكروا بعضها يف  ا  بق،عال ات كثسة

 ٌيدة "أكثر طغياوا  ن ديواف " ٌشرفةػ"ػ فحضورىا يف اؿ،" ن يدٌؿ الغريت؟"أٌ ا يف ديواف 
:  كتبدك أىٍزيىد إ واء فػ،"البيت العايل

اًة تيًطلُّ " ًىيى يف الشٍُّرفىًة اٍلميٍزدىىى
 (13)"كىاىٍد وىضىًت الثػٍَّوبى ًإالَّ اىًليالى 

  :كىي على ىذا احلاؿ ال تتغٌس عواادىا
يٍزدىىىاًة  "... 

أىٍك تيًطلُّ ً ٍن الشٍُّرفىًة ادل
فنا  كىمىٍن يػىتػىرىاَّتي ضىيػٍ

  ("14)ثػٍَّوبى ًإالَّ اىًليالن كىعىادىهًتىااؿكىاىٍد وىضىًت 
كيف بعض األحياف تتحٌوؿ الٌصورة  ن كااعٌيتها ادلعلنة يف وٌص القصيدة إىل حالة شبيهة   

:  ككأٌّنا يف  ر ى األعياف لو صورهتااوتشااو، كتبدكباألحالـ تتداعى للٌشاعر يف  مرة 
 (.15)"دىارىًت الكىٍأسي كىتىدىاعىى النُّدىا ىى رىأىٍيتي أىً سىةى تػىٍنضيو  ىالىًبسىهىا"

 عند ا ، فتبدك يف ىيئة  ا بني احلجت كالٌتعٌرم،كاد تيفصح الٌصورة على أكثر  ن ذلك
 كبني احتجاهبا كاختفااها ،  ا ابل ربٌقق ادلتعة كا لة باوكشافها؛تكوف شبو عارية، بني حلظتني

 كىذه ادلتعة  س . كبركز زينتها، كإبداء تفاصيل رتسمها،خلف الثياب اليت سبنع ذبٌلي مجاذلا
 إالٌ بأادار زلدكدة ال تزيد عن  ادلتعة فالٌشرفة ال سبنح العٌشاؽ؛ادلمنوحة ال زبتلف عن احلاؿ األٌكؿ

 .ا ماؽ الٌنظر كااتناص طيف اجلسد يف حلظة اوعطاؼ أك حلظة التفاؼ ابل أف ؼلتفيى يف احلجت
 الٌصورة ك كٌوواتو / رعاية إطار الٌشرفة، ك ن أعٌلها،كيتضافر بركزىا  ن الٌشرفة  ع عادات ال تنقضي

. اليت تزيد برعايتها صورة ادلرأة مجاال
ايٍوظيٍر ًإلىيػٍهىا كىٍيفى زبىٍريجي ًشٍبوى عىارًيىةو "

يعىرًَّش فػىٍوؽى شيٍرفىًتهىا 
تػىريشُّ أىكىاًاى الوىٍرًد ادل

ىسى 
اافػىيػىٍلتىفُّ ادل  (16)"ءي هًبىا صىرًيعنا ًعٍندى شيٍرفىًتهى

 .خلفية عميقة لظهور المشهد: القراءة-3
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، أكثر  فليس ىنالك  ن شيء عميق ك احر كخصيت ك ظلج، القٌوة ادلتخيِّلة"ٌشرفةاؿ"ربٌفز 
 ن شرفة زلتفظة بأ رارىا، لكٌن الٌتواٌعات تتغٌس حوذلا حبست  ا ينتظر  نها؛ فهي تكوف سليفة 

يف كتابات زلمد اخلالدم ال ؽلكن رٌده " الٌشرفة"حضور . ك رعبة كابيحة أك فاتنة ك عجبة ك لهمة
، أك إىل ذبربة وفسٌية عميقة، أك إىل طفولة ضااعة فقط، بل ؽلكن رٌده، فضال "أثر  ن الوااع"إىل 

 ىي بل ،مل تكن الٌشرفة  كاوا كااعٌيا فحست. عما  بق، إىل اراءات سلصوصة يف األدب الفروسيٌ 
د أشار زلمد اخلالدم يف كثس  ن حواراتو إىل إعجابو يف ؽ ؼ آت  ن وصوص أخرل، كاف وٌصيٌ 

كاد تكوف القراءات ادلبٌكرة  .( Charles Baudelaire)  نني شبابو بالٌشاعر الفروسٌي شارؿ بودلس
،  ن العوا ل اليت دٌعمت احلضور الطٌا ي (La fenêtre)" الٌنافذة"ك( Le balcon)" الٌشرفة"لنصوص 

 لهمتو الٌشهسة حالو  ثل حالو؛ يمٌصد  الٌشاعر الفروسٌي للمشهد يف ذبربتو الكتابٌية، خاٌصة كأفٌ 
 ".Jeanne Duval رتني ديفاؿ"

 يتضافر  ستوياف للٌداللة على عبور اراءات ،(Paratextualité) ن داخل الٌنٌصٌية ادلوازية   ك
 كىو الذم ؽلثل أىٌج اإلحاالت على ،" ٌيدة البيت العايل"ضمن " الٌشرفة"زلمد اخلالدم إىل وٌص 
 اإلشارة فهو ،أٌ ا ادلستول األٌكؿ.  لطتو القويٌة على كرتداف الٌشاعريعكس ىذا العنصر ادلكاٌا ك

 ففي حواراتو يضعو يف  رتبة  نٌية  ن بني على ىذا الٌشاعر،   ن اٌطالعو ادلتبقي(la trace)األثر إىل 
االاتبا ات  ن ىنالك  (.17) ال يقٌدـ عليو أحدا، بل يف بعض ادلوااع،اراءاتو يف اآلداب الغربٌية

الٌشعر ىو الطٌفولة  ": لشارؿ بودلس بقوؿ(18")كطن الٌشاعر"أوٌو صٌدر ديواوو ،  نها كتاباتو كثسة
 ٌم، ألٌّنا تنفتح على الٌنص الٌشعر، نغلقة على وفسهاكليست ىذه القراءة  ،"عثر عليها ثاوية

اليت ذلا عالاة  باشرة بالٌنٌص " الٌشرفة" كىو حاؿ ، كيف  نت القصيدة،فتتكٌوف فيو وٌصٌيا يف العنواف
كىو  ن حيث احملتول تغٌن  Les fleurs de mal" أزىار الٌشر"الذم ػلمل العنواف ذاتو يف ديواف 

.   حلظات خاصة جباوت احملبوبةب
كال يقتصر ا تدعاء الٌشاعر الفروسٌي الٌشهس على وصوصو الٌشعرية،  اداـ اد أفضى بافتتاوو 

 :، فيذكره يف  واضع سلتلفة  نها" ٌيدة البيت العايلٌ "بو داخل ركاية 
ادلمٌرضة اليت عملت فمة " فجره"ك"  ٌيدة البيت العايل" "ووره" رٌة، يف إطار  قاروة بني  -

كاد ا تدعت . زلدكدة يف  ستشفى اجلهة، كفتنت بدكرىا األىايل دلا توفٌر فيها  ن فتنة كإ واء
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. ادلقاروة بينهما عرض وساء أخريات صرف  ضرب األ ثاؿ يف الٌتقابل بني ا رأة اإلثارة كا رأة العشق
 :باعتبارعلا أثرين شلكنني للٌصورة العميقة لبطلة الٌركاية" إلياس أد شبكة" ع " بودلس"كرتاء ذكر 

، "إلياس أد شبكة"ك" بودلس"بشاعرٍيو ادلفٌضلني،  (البطل خالد اذلامشي)كألوو كاف يتشٌبو "
اليت سبٌثل الٌسمٌو " ووره"ر زا للجسد احملمؽ يف أتوف الٌشهوة، يف  قابل " فجره"فقد رأل يف 

 داـ "ر زا للٌشهوة احملمو ة يف  قابل " فينوس الٌسمراء"، "رتاف دكفاؿ"الٌركحٌي، سبا ا  ثلما كاوت 
، ر ز اخلطيئة يف  قابل "كردة"ك". أزىار الشر"بالٌنسبة إىل شاعر " ادلالؾ احلارس"، " اباتيِن

 (.19)"أفاعي الفردكس"، ر ز الٌطهارة بالٌنسبة إىل صاحت " لواء"
اليت أحلقها بابن  (20)"داودم"ك رة أخرل، أثناء اضطالع بطل الٌركاية بتفسس  عىن كلمة  -

 :حيث ينقل الرٌاكم ىذا احلدث"  عيد الزاىي"عمو 

، يف كٌل رتلسة،  فارتأة  ن تلك ادلفارتآت اليت يسٌر هبا، "البن العج"كاف خالد ؼلٌبش "
الذم أعاد اراءتو " بودلس بقلمو"كدلٌا كاف  ولعا ببودلس، فقد ااتىن كتاب . فيثِن عليو كعلى وبو و

ككاف أكثر  ا شٌد " .. أزىار الٌشر"أكثر  ن  رٌة ليستعني بو على فهج  ا أ لق عليو  ن ديواوو 
، كاد رتهد خالد آوذاؾ يف "داودم"فقد كاف بودلس . اوتباىو يف  ستو الٌصاخبة ىو  را ياتو كتأوٌقو

فلٌما كاف على  عناىا، ظٌل يبحث عن .  عرفة ادلعىن احلقيقٌي ذلذه الكلمة،  ستنجدا بادلعارتج
، "ادليس"يف  شرب "  عيد الزٌاىي"ذبسيد ذلا، باعتبارىا  ذىبا ك لوكا يف احلياة، إىل أف التقى 

  (.21)"فرأل فيو ذبسيدا للداودم كما يتصٌوره
    :ثوابت المشهد وتقنيات الّتحويل-4

 القمر كالٌشرفة كالورد كادلرأة يف ىيئة وصف عارية أك :ىنالك ثوابت ال تتزعزع على  ٌر الٌز ن
ىذه الٌصورة ظلطٌية يف كتابات زلمد عناصر كؽلكن اعتبار . "تطلٌ "شبو عارية كيف حركة  عينة 

 كرصد كرةإىل ا تبياف وظاـ الصٌ يف أشكاؿ حضور ادلشهد يف كتاباتو أفضى البحث   كاد.اخلالدم
 تتوزٌع (Autotextualité)" وٌصٌية ذاتية" ىذه الٌصورة ، ؽلكن اعتباراذٌباىاتو العميقة يف الٌنصوص
: اذٌباىاهتا على ربٌوالت أربعة

يف حٌيز " صورة ادلرأة ادلطٌلة  ن الٌشرفة" كتتجٌلى فيو ،كىو الغالت على بقية الٌتحوالت: اذٌباه أٌكؿ-أ
 .كتتكٌرر  فردات ادلشهد حرفٌيا يف كثس  ن الٌنصوص ادلكٌووة لو"  ٌيدة البيت العايل"ديواف 
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 ٌيدة البيت " فتتمٌثل يف اوتقاؿ الٌصورة  ن ديواف ،أٌ ا حركة الٌتحٌوؿ الثٌاوية يف ىذا ادلشهد-ب
 على وفس  فردات الٌصورة، كأضيفت إليها اإلبقاء  ع " ن يدٌؿ الغريت؟" إىل ديواف "العايل

ربىٍتى شيٍرفىًتهىا / ملٍى أىزىٍؿ  ":  ن ابيل،عال ات ربيل على ا تمراريٌة حدث الواوؼ ربت الٌشرفة
 .(22)"كىلىمَّا أىزىٍؿ أىتىسىقَّطي أىٍخبىارىىىا (...)/أىتػىرىاَّتي طىٍلعىتػىهىا

 األكليني ألٌّنا تنشأ داخل القصيدة الواحدة ضمن  احلركتني فهي أخٌص  ن؛كأٌ ا احلركة الثٌالثة-د
 .(23)"العشاؽ ػلتفلوف بأ سة" ن ذلك وٌص "  ٌيدة البيت العايل"ديواف 

 حيث يتحٌوؿ ادلشهد دبكٌوواتو اليت ؛ ذك طبيعة ربويل  زدكرتة ىو إظٌلا؛كآخر االذٌباىات-ه
يتمٌثل يف عنواف  تتطابق يف وٌصني  péritexte Unق العملية وٌصا  صاحبا ذ كيصاحت ق،عرضناىا

"  ٌيدة البيت العايل"كاان يف ديواٍا " العٌشاؽ ػلتفلوف بأ سةػ"ػ توارتدين يف  كاوني سلتلفني ؼ
كاد اختٌص ىذا االذٌباه يف الٌنٌصٌية الٌذاتٌية عن االذٌباىات ادلذكورة آوفا يف ".  ن يدٌؿ الغريت؟"ك

    .الٌتحويل ادلزدكج لنٌص العنواف ك فردات وٌص ادلشهد
ادلرأة "تتكٌوف اذٌباىات الٌنٌصٌية الٌذاتية آوفة الذٌكر يف الٌنصوص الٌشعريٌة، حيث يتحٌرؾ  شهد 

بصفة حرٌة داخل ادلدكوة، كمل يقج الٌشاعر باحلٌد  ن كرتوده أك حبذفو  ن " ادلطٌلة  ن شرفتها
 ٌيدة "كظٌل ادلشهد حاضرا يف كتابتو الٌسرديٌة أيضا، كخاٌصة يف ركاية . وصوصو الالحقة األخرل

كالٌناظر يف كتابات زلمد اخلالدم ادلوازية . اليت محلت وفس عنواف الٌديواف الٌشعرمٌ " البيت العايل
ك نها حواراتو ك قٌد ات كتبو، يلفي ىذا الٌتطلع إىل كتابة وٌص  ردٌم يعيد فيو كتابة بعض 

إىل ركاية "  ٌيدة البيت العايل"وشأة فكرة ربويل ديواف أٌف ال بٌد  ن اإلشارة إىل ك.  ضا ني شعره
ادلصاحت "تورتد يف  دٌلت عليها إشارات  تعٌددة؛  نها اإلشارة اليت ذات  ضموف  تطابق،

: حيث يقوؿ" الٌنٌصيٌ 
 ٌيدة البيت "اد  بق يل أف أشرت يف أكثر  ن  قابلة كأكثر  ن  نا بة بأٌف رلموعيت "

ىي ركاية تشٌظت إىل اصااد،  (" ن يدٌؿ الغريت؟"كبعض اصااد ) 1999 الٌصادرة عاـ "العايل
إىل العنواف " ركاية"ك ن ىنا إضافة عبارة . كىا أوا أفعل. كأٌوِن أووم كتابتها ركااٌيا يف يـو  ن األيٌاـ

. (24)"سبييزا ذلا عن اجملموعة الٌشعريٌة
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كىذه اإلشارة تبنٌي خطٌة الكاتت كسبٌشيو، فهنالك وٌية  سبقة لتحويل اجملموعة الٌشعريٌة إىل 
 إظٌلا ىو ربويل لعناصر أخرل يف اجملموعة ، فإٌف كٌل  ا يورتد  ن عناصر يف الٌركاية، كبالٌتايل،ركاية

كالٌناظر يف الٌركاية يكتشف وشأتو  ن رتديد فيها  نذ الٌصفحات . الٌشعريٌة دبا فيها  شهد الٌشرفة
وصورة توٌاف الغريت ابالة ادلبىن، كىو يتأٌ لو،  ستعيدا أمجل ذكريات شبابو ادلبكر، " فقد .األكىل

 خبالؼ ،كيرتبط ىذا ادلشهد. (25)"نورة وىي تطّل مساء من شرفتها وقد نضت ثوبها إال قليال
 ألٌف الٌصورة اليت  إىل الٌديار بعد  ربة طويلة، حبدث العودة،ذلك ادلورتود يف اجملموعة الٌشعرية

 سبتح  ن الٌذاكرة اليت يسيطر عليها " ن يدٌؿ الغريت؟" ك" ٌيدة البيت العايل"اٌد ت يف ديواٍا 
فلئن حافظ على  كٌوواتو إطارا :  أٌ ا يف الٌركاية فيتشٌكل ادلشهد بطريقة  غايرة.اإلحساس بالغربة

 إىل  سقط رأ و كإز اعو ا تعادة "خالد اذلامشي" فإوٌو يٌتصل بعودة ، ررتعٌيا لصورة ادلرأة ادلعشواة
الٌصورة بوا طة الٌتداعي احلٌر الٌركاية  تنشش ،حلظات  ن حياتو ادلشٌواة اليت  ضت بدكف ررتعة

 تبدأ حينها ،"الٌشرفة"كيشاىد " العلي" ألٌف البطل دلٌا يقف أ اـ ،لألفكار كالذٌكريات كادلوااف
 يستعيد ادلشهد حبسا ية  كافكشلٌا يبدك يف الٌركاية أٌف الغريت. الذٌكريات يف الٌتوارد على خاطره

 ك نهج ، فأصدااؤه.تع الٌصباا كتفااج رتذكة احلنني إىل  ر، فرطة ظلت  ن رترٌاء البعد عن ادلكاف
 مل يًعنَّ لو االوتباه إىل ، الذم رافقو يف بداية األحداث إلعادة اكتشاؼ ادلدينة"عبد الكرمي"
 إىل رتٌر صديقو إىل  شاركتو ىذه "خالد اذلامشي" أك تذكس البطل بو، بل  ارع ،"العلي"

يتحاشى احلديث عن تلك " عبد الكرمي"كاف كاضحا أٌف  "،  ثلما يذكر الرٌاكمق، أفٌ إالٌ  .الذٌكريات
 إٌف الوظيفة اليت تنهض هبا الٌشخصٌية يف (.26)"ادلرحلة  ن عمره اليت يبدك أوٌو ألغاىا  ن ذاكرتو

 يستجديها  ن لىديف وٌو إ، بل أكثر  ن ذلكفحست،ىذه ادلرحلة ال تقـو على ا تعادة الذٌكرل 
.  أك شاركوه بعض كاااعها،رفااو الذين اىضىوا  عو رتزءا  ن ىذه ادلرحلة

   ا  ن ذلك؛ بإضافة عناصر رتديدة"الٌشرفة" يتٌج توضيح صورة ،كيف  كاف آخر  ن الٌركاية
كاوت الٌشرفة تطٌل على  احة براح يشٌقها الطٌريق العاـ " فقد ،تٌتصل بادلواع الذم تطٌل عليو

 كااتضت بعض األحداث ادلتعٌلقة بسٌيدة (.27)"الذم يشطر احملطٌة كادلدينة وصفني  س  توازيني
  ن ابيل  عي رفقاء خالد اذلامشي إىل ا تكشاؼ عادلها ادلخبوء خلف شرفتها ،البيت العايل

" أعمدة كهربااية"ك" أشجار" أف تضاؼ عناصر أخرل  ن ، با تعماؿ ادلناظس ادلقربةقاماب  ناالك
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ال :  كتنحو اإلضافات يف الٌركاية أحياوا  نحيني خاررتٌيا كداخلٌيا(.28)"احلاوة القريبة  ن العلي"ك
 حيث يتٌج تدايق  واعها  ن خالؿ حديث ، ىذه ادلرٌة"خالد اذلامشي"تأيت على لساف البطل 

، فإذا ربرٌكت أخرب اجلماعة " ٌيدة البيت العايل"الذم ايويطت بو  هٌمة  راابة " العرد الرٌتيمي"
: بذلك حّت يقتنصوا فرصة اال تمتاع جبماذلا عن ارب يقوؿ

 أك أرتوس ،"العلي" ابالة ،كنت أرابط بالقرب  ن ادلدر ة، أركح كأرتيء يف الطٌريق العاـٌ "
احلاج " أك أ اـ دٌكاف ،"إمساعيل الٌصا ت"أحياوا يف األّنج القريبة، كأٍف أتوٌاف أ اـ  غازة 

 (.29)"الٌناصر
 كىو يساعده على ،دلرافقتو إىل داخل العلي" ادلٌكي" اعماض ، ن واحية أخرل، مثٌ يتعٌمد

 ا ظٌل سلفٌيا كراء الٌشرفة  ن عناصر  ٌتصلة لو  كىنا يتجٌلى ، إىل الٌداخل"الٌسيدة"محل بضااع 
: بادلكاف

ـٌ اخلس"كاوت " فلج .  دلٌا تزؿ يف ادلطبخ لمتيت ادلؤكوة ككضعها يف األ اكن اخلاٌصة هبا"أ
 ادلعٌلقة  لوحاتهاكنت أتأٌ ل بعض.  كراايالباب لتغلق الّصالونيكن  ن وورة إالٌ أف خررتت  ن 

الغرفة المحاذية  فلمحت يف ، كأوا أتورٌتو ضلو الباب، وظرة إىل الٌداخل،ألقيت ... الجدرانعلى 
كيبدك أٌف . (30)"اليت ربتٌل الباب األك ط  ن أبواهبا الٌثالثةخزانتها بمرآتها  كللصالون سريرىا
عامل  سي شلنوح بسهولو حٌّت يتٌج تقدؽلو بيسر؛ ففي الٌركاية كٌلها مل يذكر  "الٌشرفة"العامل القابع كراء 

 ن عوادلها الٌداخلية إالٌ  ا  نحنا إيٌاه ادلشهد الٌسابق، يف حني تستفرد يف الٌديواف بنٌص اااج الٌذات 
،  س أٌف طولو الذم ؽلسح ثالث صفحات  ن الٌديواف ال يقٌدـ  ن عناصرىا إالٌ (31)" رفتها"ىو 

 ا ذكر، كتتعاضد ادلكٌووات ادلقٌد ة فيو لم يخ القيمة اجلمالية لسٌيدة البيت العايل كتثبيت راٌيها 
 .االرتتماعيٌ 

ادلزدكرتة يف كتابات زلمد اخلالدم، فهي إطار " الٌشرفة"  البد  ن اإلشارة إىل ايمة 
 (Fixation) راكز الٌتثبيت "كاد ا تعملت لتكوف أحد . الذٌكرل كباعثها  ن  ياىت الٌنسياف
كيظٌفت، أيضا، لتكوف  وطن ا تثارة ا تيها ات  (32)"ال تدعاء ذكريات  تبٌقية  ن الٌذاكرة

 ، على ودرة عناصرىا ادلكٌووة ذلا، أٌّنا، يف شعر زلمد اخلالدم"الٌشرفة"ك ا يثس يف صورة .  رتنسٌية
 "الٌشرفة" إىل باعث يأس كااتل أ ل يف  تابعة ، أحياوا،تلٌح عليو بكٌل تلك الٌضراكة حٌّت تتحٌوؿ
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الفردكس " إٌّنا حنني إىل ، إذف،مل تكن  تعة. يف ز ن ذباكز الٌثالثني عا اك ،يف  يجف الٌذاكرة
.  كىي ذلا هبذه الٌصورة الٌنمطٌية يف الفكر اإلوساٌا ككٌل أ شاج كعالاق،"ادلفقود
 خاتمة

يف كتابات زلمد اخلالدم عرضنا أك حالة  ؤاٌتة تظهر لتزكؿ بسرعة، كإظٌلا " الٌشرفة"ال ربضر 
كلئن اوفتحت على عوامل . ىي  ن رتواىر ذبربتو، حبيث سبٌثل بؤرة ذبتمع حوذلا رلموعة  ن وصوصو

العواطف كادلشاعر، فإٌّنا ربيل، كذلك، على الٌذاكرة ادلتوٌر ة بصور ادلاضي،  واء أكاوت ذبربة 
 . عيشة أـ ثقافةن كاراءاتو كخربةن بالٌنصوص الوااعة يف لغات أخرل

عادلا أصغر داخل زليط الكتابة ادلمتٌد، عادلا غلٌسج تواصل الٌتجربة اليت " الٌشرفة" ك ثٌلت 
ىي، إذف، عال ة  ن عال ات أخرل، تدٌؿ على أٌف الكاتت . زبمؽ األرتناس األدبية ادلتباينة

 .   بصدد إوشاء  شركع كتابة  تجاوس، كإف تعٌددت أشكالو
 --------
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