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 :اإلشكالية
النص األدبي بداخله, و ما أبــرز تساؤل يصادفه قارئ النص األدبي في طريقه هو:  ما السر الذي يحمله 

الذي يجعله ينطبع في الذاكرة الفرديـــة و الجماعية لفترة زمانية طويلة , بالرغم من تغير الظــروف و 

األحداث ؟ و ما الذي يجعلني أنجذب إلى هذا النص دون ذاك ؟إن اختلفنا في التفسير فإننا نتفق أن جماليات 

و في قوته و درجة االنجذاب إليه و االنطبـاع في  االرتباط به في تحديد أكبر فاعل هي النص اإلبداعي

و يسعى لإلحساس الجمالي، ألجل االكتفاء الجمالي ، و  الذاكرة ,فالقارئ في حاجة إلى جرعة جمالية

الحصول على لذة النص ،  فال يجد وسيلة إال التطلع إلى المالمح الجمالية التي تنطوي عليها النصوص 

لقيمة الحقيقية للـنـص ، و هو الذي يسعى القارئ للحصول عليه بعيدا عن األيديولوجيا و ،فالجمال هو ا

األفكــــار التي يحملها و الخلفيات التي يستند إليها و األهداف المرجوة منه ، و ال يمكن الدخول ألي نــــص  

ة دون حمله لرسالة ما,موجهة إلى بمنهج خال من أفكار مســـبقة , و ال كتابة نص تتوفر فيه  الشروط الجمالي

اآلخر و ال قراءة نص بدون خلفية أو غاية معينة .فالنص األدبي كل متكامل ؛ كل عنصر فيه يرتبط باألخر 

ليشكل أدبيته أو جماليته ، ألن الجمال يتشكل بناء على اجتماع عناصر متعددة  في النص ويرتبط إدراكه 

و قه حواس مختلفة تتفاعل مع القلب ، كما تشترك في إدراكه و تذوبجملة من الظـــــــروف و المؤثرات 

العقل لتخرج بالتصور الجمالي و المتعة الفنية المنشودة .و من المبدعين الجزائريين الدين اشتغلوا على 

و سرديا( الكاتب  فيصل لحمر، هذا المبدع الذي تعددت عوالم الكتابة عنده و  جمالية النص األدبي )شعريا

 اول هذا اليوم  الوطني الدراسي كشف بعض جوانبها.يح
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