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شروط النشرفي مجلة موازين
املعرفة
مجلة موازين ،في الشعرونقده:
َّ
دورية أكاديمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن كلية اآلداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعلي
بالشلف ،تهتم بنشر البحوث الرصينة املتعلقة بفن الشعر ونقده ،باللغات الثالث؛ العربية والفرنسية
واإلنجليزية.
شروط النشرفي املجلة:
بالنسبة للقصائد:
 أن تكون القصائد غير منشورة من قبل.
 أن تكون مستوفية ملعايير الكتابة الشعرية.
 يمكن للشاعر ترشيح أكثر من قصيدتين ،على أن يرجع أمر االختيار إلى اللجنة العلمية.
بالنسبة للبحوث النقدية:
 أن يكون البحث في أحد مواضيع الدراسات النقدية الشعرية.
 أن تتوفر في املقال شروط البحث ومعاييره.
 تنشر املجلة البحوث باللغات الثالث ،على أن يرفق كل مقال بملخصين يكتب األول بلغة املقال ويكتب
الثاني باللغة اإلنجليزية ،مع الكلمات املفتاحية ،وعنوان البحث.
 يراعى في إعداد البحوث الشروط العلمية (التقديم الشكلي ،طرح اإلشكالية ،منهجية وموضوعية
التحليل ،توضيح النتائج املتوصل إليها).
 أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )20صفحة حجم ) (A4بما في ذلك الهوامش واملراجع واملالحق.
 تحرر البحوث بخط ( )SAKKAL MAJALLAحجم (.)16
 تكون حواش ي الصفحات  2سم في كل االتجاهات.
 املسافة بين األسطر(1سم)
 أن تكون الهوامش واإلحاالت آلية في نهاية البحث.
 أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية واللوحات  -إن وجدت  -محولة إلى صور .
 ال تقبل البحوث أو القصائد التي اعتمدت أو نشرت سابقا.
 يرسل العمل في شكل ملف مرفق ،عبر البريد اإللكتروني ،إلى العنوان اآلتي:
()mawazyn@gmail.com

شوال 1440ه

جوان 2019م

مجلة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

 تخضع االعمال للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة ،وللجنة الحق في تصحيح بعض املعلومات
واملصطلحات متى لزم ذلك.

ً
 يرفق الباحث إذا كان من خارج جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف -الجزائر ملخصا لسيرته الذاتية ،في
حدود صفحة واحدة.
 ال ترجع األعمال إلى أصحابها ،سواء نشرت أو لم تنشر.
 اإلخالل بالشروط السابقة يتسبب في عدم قبول البحث.
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فهرس العناوين
البحوث
كلمة العدد األول:
 ّّ
الشعرية بين القديم والحديث :قصيدة " أغنية إلى الريح الشمالية " ملحمود درويش – أنموذجا -
الصورة

08
09

د .هارون مجيد -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -الكتابة النسوية املعاصرة وجماليات التلقي
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د .ناصر بعداش -املركز الجامعي بميلة – ميلة (الجزائر)

 -الشعر :رؤيا ولغة
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د .بن الدين بخولة-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -األبعاد الداللية للوطن في نشيد (قسما) ملفدي زكريا

47

أ .محمد حراث -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

ّ
ّ
ُ
الش ُ
عرالجزائر ُّي
القضية والجمالية :قراءة في تجربة الشاعر''عمارمرياش''
املهاجر ْبين
ِّ -

60

د .عالوة كوسة-املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف – ميلة (الجزائر)

 -التشكيل الشعري في قصيدة "في الطريق إلى ورجالن"

77

-د .سيد أحمد محمد عبد هللا-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -أدبية التداخل العروض ي في الشعرالعربي املعاصر

86

د .محمد بلعباس ي -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -تضافرالسياق األسلوبي الصوتي في لغة شعرمحمود درويش

99

د .طاطة بن قرماز-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -الشعرالصوفي الجزائري الحديث :نسقية الصورة الشعرية وجدلية الرموز

111

د .كمال لعور-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

القصائد
اللزومية النبوية

124

الشاعر :محمد تاج الدين الطيـبـي -جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت (الجزائر)

َ ُ َْ
األعلى
 -املثل

130

الشاعر :العلمي حدباوي -جامعة أدرار – أدرار (الجزائر)

 صـوت ّالض ــاد

133

الشاعر :عبد العليم بوفاتح -جامعة عمار ثليجي-االغواط(الجزائر)

َّ َ
َ -حـ ّ ِّـي الشهي ــد

137

الشاعر :الجياللي سلطاني -جامعة أحمد بن بلة –1وهران (الجزائر)

َ -حـسيبة يا بسمة في الشفاه.

139

الشاعر :محمد بن بالي -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)
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 -أحببت ِّك عبر
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141

الشاعر :محمد حراث -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -إباء الجزائر

143

الشاعر :قدور قطاوي لخضر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(الجزائر)

 -في الطريق إلى ورجالن...

145

الشاعر :عبد الرحمن بكاي-املدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة – املسيلة (الجزائر)

 -غزال العروض ي !

محمد الحبيب َّ
الشاعرَّ :
منادي-امللحقة الجامعية بآفلو– جامعة عبد الرحمن بن خلدون-تيارت (الجزائر)

ٌ َ ٌ ْ ُ َْ َ ُ ُْ
س َبطن ُه
ِّ -طين ن ِّفيس ِّمنه أنف

َ َ ُ
الدين َع ْب ُد َ
اله ِّادي -املركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي-تيسمسيلت (الجزائر)
الشاعر :جمال ِّ ِّ
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افتتاحية العدد األول

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وعلى من اهتدى بهديهم وسارعلى نهجهم إلى يوم الدين ،وبعد:
لقد اختارت هيئة التحرير لهذه الدورية العلمية عنوان (موازين) ،لتكون منبرا حرا للباحثين
واملبدعين ،فاتحة املجال لألكاديميين مجال النشر العلمي باعتبار البحث هو الوظيفة األساسية
للباحث الجامعي هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تفتح املجلة اآلفاق للمبدعين في ميدان الشعر
لنشرإبداعاتهم ،مع إتاحة الفرصة للباحثين إلقامة البحوث حولها.
َّ
إن مجلة (موازين) الدورية العلمية األكاديمية املحكمة تسعى لدعم حركية النشر العلمي
واإلبداعي ،في أوساط الباحثين واملبدعين ،وستحلق بجناحين؛ جناح األبحاث العلمية ،وجناح
اإلبداع الشعري ،آملين أن تكون فضاء إلعالن األفكار بأساليب سليمة ،متاحة للعالم واملتعلم.
إن أسرة(موازين) تفتح صدرها الرحب لالقتراحات واالنتقادات البناءة ،إذ ال يخلو العمل
البشري من نقص ،وال يبلغ العمل َّ
أشده إال باألخذ بآراء القراء واملختصين ،فتصبح بذلك
(موازين) ميزانا علميا بين الفاعلين في ميادين البحث العلمي الخادمة للغة العربية ،وتلك هي
ُ
الغاية التي تشرئب لها النفوس ،وتتطلع إليها األفئدة والعقول ،وتصرف ألجلها األوقات واألعمار،
وما توفيقنا إال باهلل العلي العظيم.
هيئة تحريراملجلة
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ّ
ّ
الشعرية بين القديم والحديث
الصورة
قصيدة " أغنية إلى الريح الشمالية " ملحمود درويش – أنموذجا -
د .هارون مجيد
جامعة حسيبة بن بوعلي– الشلف (الجزائر)
m.haroune@univ-chlef.dz

ّ
ملخص:
ّ
إن ّ
الصورة الشعرية سيمفونية يعبر بها الشاعرعما يختلج به صدره وما يعتمل في أحشائه عبر أوتار قصيدته فيطرب لها
السمع ويعجزعن فك رموزها الذهن ،فتبعث السعادة إن كان الشاعرسعيد وحزنا إن كان حزينا وذلك حسب ما يريده هو -
من خاللها -فيتفنن في تصويرها بكل الوسائل ويتجسد فيها الخيال واإلبداع كما يتجسد فيها الواقع،فقد تطور مفهوم
الصورة بين القديم والحديث ،وبين العرب والغرب ،فبعدما كان يقوم على املقومات الشكلية للبالغة فقط من بيان وبديع،
تجاوز العتبة إلى نفسية صاحب النص وعواطفه وصوال إلى استعمال ّ
الرمز واألسطورة لشد انتباه املتلقي والتأثير فيه،
وهذا ما نلمسه ونستشفه من قصائد محمود درويش ،التي تتحدث عن الواقع املأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني
بصموده وتحديه ورغبته في التحرر والحياة.
الكلمات املفتاحية :الصورة الشعرية ،البالغة  ،التشبيه ،الكناية  ،البديع ،الرمز ،األسطورة .

مقدمة:
من بين مروج األدب الخضراء ،وقعت أعيننا على حديقة غناء ،حديقة ولجها القدماء واملحدثون ،العرب
ثمار أدبية ومعرفية ليفيدوا ويستفيدوا ،وهذا ما نجده قد تميز به النقد
والغربيون ،اقتضبوا منها ما شاؤوا من ٍ
العربي قديمه وحديثه وذلك لخصوبة مادته وتعدد مظاهره الفنية وتشعب أحكامه النقدية.
ً
ّإن ّ
الدراسات النقدية رغم تباين أحكامها نجدها أسهمت مجتمعة في تقريب "اإلنتاج األدبي" إلى املتلقي
الدخول إلى "عالم ّ
بتوفيرها له أدوات ومفاتيح ّ
النص األدبي" حتى يتعامل معه على بينة من أمره والباب الذي
أسهب النقاد في تأصيل أدواته وأسسه الفنية هو موضوع " ّ
الصورة الشعرية".
فقد اعتمد كثير من الشعراء على ّ
الصورة الشعرية في موضوعاتهم للتعبير عن أحاسيسهم ومكنوناتهم
بغية إضفاء ملسة سحرية على نصوصهم ،وأحسن نموذج على هذا الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي
سنتناول ّ
بالدرس والتحليل نماذج من قصائده  ،وذلك لتتضح الرؤى وتنكشف املسالك  .ونأمل أن نوفق في
عرضنا البسيط هذا انطالقا من تحديد مفهوم الصورة عند العرب والغرب .
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أمر صعب املنال ّ
الصورةّ :إن تحديد ماهية " ّ
مفهوم ّ
الصورة الشعرية" ٌ
ألن الفنون بطبعها تكره القيود ،وهذا
الصورة وتباينها بين النقاد ،غير ّأنه يمكننا الجزم ّ
السر وراء تعدد مفاهيم ّ
هو ّ
بأن ّأول من استعمل مصطلح
ّ
الصورة هم الرومانتيكيون .وسنحاول في العرض جمع بعض التعريفات وبجمعها يكتمل املفهوم وتتجلى ماهية
ّ
الصورة.

ّ
الصورة الشعرية بين العرب والغرب:

ّأوال ّ :
الصورة الشعرية عند العرب ً
قديما:
الصورة الشعرية حديث النشأة ّ
فإن محتوى ّ
إذا كان مصطلح ّ
الصورة ومضمونها موجودان في التراث
النقدي مع اختالف يسير يكاد ينحصر في إهمال القدامى للجانب النفس ي الذي تتضمنه ّ
الصورة الشعرية...
الصورة كان يقصد به في النقد القديم «الشكل» إذ نلفي ا ّ
فمصطلح ّ
لصورة الشعرية بارزة في القديم من خالل
التشبيه ،واالستعارة ،والكناية ،والبديع ،حيث « ّإن ّ
الصورة الشعرية هي كل تعبير شعري ينقل إحساس الشاعر
إلى املتلقي فيثير انفعاله ،وتحرك مخيلته ،ويؤثر في فكره ووجدانه بحيث يجبره على االستجابة العاطفية أو
ً
كناية أو ً
النفسية املطلوبة سواء كانت هذه ّ
ً
لونا من ألوان البديع ،1»...وهذا ما يؤكد ارتباطها
تشبيها أو
الصورة
بإثارة متلقيها عن طريق ألوان وأصناف البالغة من بيان وبديع...إلخ.
ّ
فالصورة الشعرية ً
قديما ظهرت من خالل أربعة أشكال أساسية:
 إذن
 -1التشبيه :تبرز أهميته في ّأنه يجمع بين حقيقتين ّ
ً
حسيتين في الغالب  ،فهو يقدم املعنى ويصور الشعور
تصويرا
ً
حسيا  .كما له القدرة على تصوير املعنوي في صورة الحس ي الذي هو أقرب إلى النفس.
ّ
ُّ
التوسع
 -2االستعارة :تلخص في َّأنها استعمال كلمة ،أو معنى لغير ما ُو ِضعت به ،أو جاءت له لشبه بينهما؛ بهدف
في الفكرة ،أو هي تشبيه ُحذف ُ
أحد أركانه ،كما ّأنها " ...ما اكتفي فيها باالسم املستعار عن االصل ونقلت العبارة
ِ
فجعلت في مكان غيرها .ومالكها تقريب الشبه ومناسبة املستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ باملعنى حتى ال
يوجد بينهما منافرة وال يتبين في أحدهما إعراض عن اآلخر ".2
 -3الكناية :وأهميتها تتجلى في قدرتها على السمو باملعنى واالرتفاع بالشعور إلى مستوى من التصوير اإليحائي
ً
الشفاف الذي ال يثير املخيلة فحسب بل ينفذ إلى الذهن عن طريق الحس فيصدمه أوال باملعطى الحس ي ثم
يفاجئه بعد ذلك بما يخفيه من إشارات ورموز.
الصور البديعية الشكلية تتمثل في تجميل العبارة الشعرية وتحسينها .حيث ّأن ّ
 -4البديعّ :
الصورة في الشعر
القديم استخدمت لغايتين أساسيتين هما :التصوير و اإلقناع .
شوال 1440ه
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ثانيا ّ :
الصورة الشعرية عند الغرب :
كالم مشحو ٌن ً
شحنا ً
الصورة الشعرية في نظر الغربيين « ٌ
قويا يتألف عادة من عناصر محسوسة ،خطوط،
ألوان ،حركة ،ضالل ،تتحمل في تضاعيفها فكرة وعاطفة ،أي ّإنها توحي بأكثر من املعنى الظاهر ،وأكثر من
ً
ً
منسجما» .3إذ نلفيها تجاوزت الجانب الشكلي امللموس إلى
انعكاس الواقع الخارجي وتؤلف في مجموعها كال
الجانب الفلسفي املحسوس  ،فهي إذن مجموعة من العناصر املحسوسة التي ينطوي عليها الكالم وتوحي بما
تحمله من تضاعيف املعنى الظاهرّ ،
وإنها تنحصر في جانبين هما :الجانب الحس ي املرتكز على الفكرة والعاطفة،
والجانب االستعاري الذي يضفي على الشكل أكثر من معناه الظاهري.
ثالثا ّ :
الصورة الشعرية عند العرب املحدثين :
حاول أحمد الشايب جمع أساسيات ّ
الصورة من خالل تحديده ملقاييسها إذ يرى ّأن « الوسائل التي
معا إلى قرائه أو سامعيه ،هي ّ
يحاول بها األديب نقل فكرته وعاطفته ً
الصورة األدبية» .4حيث أسس ألمر غاية في
ّ
األهمية أال وهو "وسيلة النقل"  ،ثم يذكر ّأن لها معنيين « :األول :ما يقابل املادة األدبية والثاني :ما يقابل
األسلوب ،ويتحقق بالوحدة وهي تقوم على الكمال والتأليف والتناسب .ومقياس ّ
الصورة عنده هو قدرتها على
ّ
فالصورة هي العبا ة الخا جية للحالة ّ
ّ
الداخلية وهذا هو مقياسها األصيل،
نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة.
ر
ر
ّ
وكل ما نصفه بها من جمال ورعة وقوة إنما مرجعه إلى هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه
تصويرا ً
دقيقا ً
ً
خاليا من الجفوة» ، 5فطريقة نقل األفكار مشحونة بالعواطف هو ما يجسد جمالية الصورة
الشعرية
ً
هنا نرى ّأن مفهوم ّ
حديثا لم يعد ّ
ً
قاصرا على الجانب البالغي فقط بل اتسع
ضي ًقا أو
الصورة الشعرية
ّ
ً
مفهومها وامتد إلى الجانب الشعوري الوجداني بل ّإن مصطلح ّ
الصورة لم يستعمل لهذه الغاية إال حديثا.
وهناك من يرى ّأن ّ
الصورة الشعرية الحديثة تتميزبخاصيتين أساسيتين هما :التركيب و الكشف.
ً
 -1التركيب :فالشاعر الحديث يجعل صورة جديدة أوال ،ناقلة للتأثير مترابطة في مجموعها بحيث يكون منها
6
صورة كبرى ،وهذا ما نلمسه في قصيدة "املساء" للشاعر "إيليا أبو ماض ي" :
الفضاء ّ
الرحب ركض الخائفي ــن.
السحب تركض في
ِ
والشمس تب ـ ـ ــدو خلف ـ ــها صفراء عاصبة الجبـ ـ ـ ـ ـ ــين.
والبحر ساج ص ـ ٌ
ـامت في ـ ـ ــه خشـ ـ ــوع ال ـ ـ ّـزاهدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن.
ٍ
لكنــما عين ـ ــاك بامتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان في األف ـ ـ ـ ـ ــق الب ــعي ـ ـ ـ ـ ــد.
سلمى بما تفك ــري ـ ـ ــن.
سلمى بماذا تحلمين.
شوال 1440ه

][11

جوان2019م

ملجة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

فمن خالل هذه األبيات نلحظ تجسد ّ
الصور في "السحب ،الشمس ،البحر ،سلمى" ّ
ولكل منها دالالتها.
ّ
ّ
الشمس  ،وذلك بقلقها ّ
النفس ي ّ
وتخوفها من "االقتراب
فسلمى اليائسة التي ال تحس بحلول الليل تتجسد في
ً
ً
ساكنا في ظاهره  ،أما ّ
السحب فهي بمثابة رمز لألحالم الهاربة  ،واألفكار املمتدة في
للسماء" الذي يبدو هادئا
هدوئها امتداد البحر.
ٌ
كشف نفس ّي لش يء جديد بمساعدة ش يء آخر ّ ،
 -2الكشفّ :إن ّ
وأن املهم هذا الكشف ال للمزيد من
الصورة
ٍ
معرفة املعارف (مبينا الخاصية) ويتجلى هذا من خالل قصيدة " نجمة الغروب" والتي في مطلعها
مللك عبد العزيز  ....وهنا نلحظ ذلك – أي الكشف.-
هناك خلف غابة ّ
النج ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
وخلف أستار الغيوم والظالل
ت ـ ـ ـ ـ ــرع اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.7
من خالل هذه األبيات نقف أمام قول الشاعرة "غابة النجوم" فخلف هاتين الكلمتين تتكشف لنا عديد
املعاني  ،فالنجوم لها داللتها وهي توحي بالنور املنبعث منها وبارتباطها بكلمة غابة يتغير معناها الذي يحتمل عدة
ّ
والظالم ّ
ّ
ّ
والضياع  ...الخ  ،فهي في موضعها هذا تدل داللة
والوحشية
والتيه
دالالت موحية أهمها :اإليغال،
"الحجاب" الذي يحجب نور تلك النجوم وتجعله خافتا ال يرى رغم سطوعه ،فالنجوم رغم ذلك ما هي في كنهها
ّ
إال غابة موحشة يتالش ى في ثناياها النور الذي تبعثه -النجوم -فنلفي هنا ّأن غابة النجوم ولدت أو باألحرى
ّ
استطاعت أن تولد في أنفسنا العديد من املعاني وتكشفها لنا في بساطة عجيبة وساحرة في آن واحد .
ّ
الصورة الخصبة التي تستطيع أن ّ
وهذه ميزة ّ
تشع في كل اتجاه وأن تسمح باستكشاف املزيد من املعاني كلما
أوغلت معها بحسك ّإنها صورة معطاة تكشف عن الجديد دائما  ،ويتخذ الشعراء أساليب متعددة بها تتجلى
ّ
الصورة الشعرية من ّ
أهمها و أكثر ها شيوعا في الشعر الحديث :
"التكرار :لتأكيد الشاعر مضمون تجربته الواقعية في وعي القارئ يلجأ إلى تكرار األلفاظ أو العبارات كما يلجأإلى تكرار األفعال والحركات.
 التجسيد :الذي يعطي املعنويات صفات محسوسة مجسدة. التشخيص :الذي يتم بإعطاء صفات األشخاص للمحسوسات.8
 التجريد :الذي يتم بإضفاء صفات معنوية على املحسوسات فتزول الفوارق بين املاديات و املحسوسات".فهذه األساليب الحديثة إضافة إلى نقل أفكار وعواطف صاحب النص بطريقة بالغية هي ما يوصلنا إلى قمة
جمالية الصورة الشعرية حديثا.
أشكال ّ
الصورة الحديثة:
شوال 1440ه

][12

جوان2019م

ملجة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

إلى جانب استعمال الشعراء في العصر الحديث ألشكال ّ
الصورة التقليدية ،ركزوا على استعمال شكلين
الصورة الرمزيةّ ،
جديدين بصورة بارزة هماّ :
والصورة األسطورية.
ّ -/1
الصورة ّ
الرمزية:
ّ
ّ
الرمزية ّاتجاه ّ
فني يقوم على سيطرة الخيال على غيره سيطرة تجعل الرمز داال على
مما ال شك فيه ّأن
ّ
وجها ً
جميع أشكال املعاني عقلية كانت أو عاطفية  ،كما ّأنه علينا ّأال نغفل ّأن ّ
إال ً
مقنعا من وجوه
"الرمز.ليس
التعبير ّ
بالصورة  ،والرمز الشعر ّي ينبغي أن يتقيد ببعدين أساسين هما :التجربة الشعرية الخاصة ،والسياق
الخاص ،فالتجربة الشعورية هي التي تستدعي الرمز القديم لكي تجد فيه التفريغ الكلي ملا تحمل من عاطفة أو
فكرة شعورية وذلك عندما يكون الرمز املستخدم قديما ،وهي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزيا ،بأن تركز فيها
ً
جديدا".9
شحنتها العاطفية أو الفكرية الشعورية وذلك عندما يكون الرمز املستخدم
والشاعر حين يستخدم رمزا البد أن تحديد سياقه الخاص به  ...فاستخدام ّ
الرمز في السياق الشعري
ّ
ّ
شعريا  ،بمعنى أنه يكون أداة لنقل املشاعر املصاحبة للموقف وتحديد أبعاده النفسية.
يضفي عليه طابعا
ومن الرموز األكثر استعماال في الشعر املعاصر ،الرموز األسطورية مثل( :سندباد -سيزيف -عشتروت-
10
أيوب -شهريار )...كما هو الحال في قصيدة " اإلله امليت" ل ـ ـ" أدونيس" :
أقسمت أن أكتب فوقف املاء.
أقسمت أن أحمل مع سيزيف.
صخرته للسماء.
أقسمت أن أظل مع سيزيف.
أخضع للحمى و للثرار.
أبحث عن املهاجر الضريرة.
عن ريشة أخيرة.
تكتب للعب وللخريف.
قصيدة الغبار
فمن خالل هذه األبيات يظهر جليا توظيف أدونيس للصورة الرمزية ل ـ ـ ـ "سيزيف".
ّ /2
الصورة األسطورية:

شوال 1440ه
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ً
ً
يتفق الجميع على ّأن األسطورة "من األساليب األدبية ّ
املهمة جدا التي تنتشر شفهيا بين الناس ...و فيها
ّ
أحداثا خيالية كتواصل اإلنسان مع العوالم األخرى ،وقد يدعي البعض أنها جزء من التاريخ الواقعي" 11كما أنه
هناك من يرى ّأن «األسطورة هي الجزء الناطق من الشعائر البدائية ّنماه الخيال واستخدمته اآلداب العاملية....
ومن ثم فهو يعني تلك املادة التراثية التي صيغت في عصور اإلنسانية األولى ،وعبر بها اإلنسان في تلك الظروف عن
فكره ومشاعره تجاه الوجود»« ، 12واألساطير مصدر إلهام الفنان والشاعر ،ألن األسطورة ليست مجرد نتاج
بدائي يرتبط بمراحل ماقبل التاريخ ،وإنما هي عامل جوهري وأساس ي في حياة اإلنسان في كل عصر ...وفي إطار
أرقى الحضارات اليوم مازلت األسطورة تعيش بكل نشاطها وحيويتها.13»...
والصورة األسطورة معناها تقديم التجربة في صورة من األساطير ،ومن ّ
ّ
النماذج املشرقة في توظيف
14
ّ
الصورة األسطورية نموذج الشاعر الفلسطيني"سميح القاسم" قصيدته":خطاب في سوق البطالة" :
يا عدو الشمس.
في امليناء زينات وتلويح بشائر.
وزغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريد و ب ـ ـ ـ ـ ــهجة.
وهتـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و ضجة.
واألناشيد الحماسية وهج في الحناجر.
وعلى األفق شراع.
يتحدى الريح...و ّ
اللج ...وتجتاز املتماطر.
ّإنها عودة "يوليسيز"
من بحر الضياع.
عودة الشمس وإنساني املهاجر.
ولعينيها وعينية...يمينا ...لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.
سأقاوم.
سأقاوم.
لقد استخدم الشاعر األسطورة"يوليسيز" وهو بطل ملحمة األوديسية لهوميروس وقائد طروادة ،وتحمل
ّ
ّ
الفلسطينية ،وحتمية انتصار شعبها وعودتها إلى أرضه كما عاد
القضية
دالالت معنوية ،أساسها اإلقناع بعدالة
ً
"يوليسيز" إلى ملكه وزوجته " بينيلوب"  ،كما تحمل ً
أيضا إيحاءات جمالية تزيد السياق جماال والقصيدة إيقاعا
يتناسب واإليقاع العام.

شوال 1440ه

][14

جوان2019م

ملجة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

ومن خالل ما سبق ذكره ارتأينا أن ّ
نوضح معالم ّ
الصورة الشعرية بصفة عامة من خالل خطاطة
توضيحية.

األنموذج :قصيدة " :أغنية إلى الريح الشمالية" 15ملحمود درويش
ُ َ ٌ َّ ٌ
املنديل
مجففة على
قبل
ِ
من دار بعيده
ونوافذ في الريح،
تكتشف املدينة في القصيدة.
كان الحديث سدى عن املاض ي
وكسرني الرحيل
ُ
وتقاسمتني زرقة البحر البعيد
ُ
وخضرة األرض البعيدة
سبب
أماه!..وانتحرت بال ٍ
عصافير الجليل.
يا ّأيها القمر القريب من الطفولة والحدود
ال تسرق الحلم الجميل
من غرفة الطفل الوحيد
وال ّ
تسجل فوق أحذية الجنود
ِ
شوال 1440ه
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اسمي وتاريخي_
سألتك ّأيها القمر الجميل.
هربت حقو ُل القمح من تاريخها
هرب النخيل.
كان الحديث ُسدى عن املاض ي
وكان األصدقاء

في مدخل البيت القديم ّ
يسجلون
ِ
أسماء موتاهم
ً
وينتظرون بوليسا
وطوق الياسمين
ُ ٌ ّ ُ
مجففة على املنديل
قبل ِ
من دار بعيده.
ونوافذ في الريح تكسر جبتهي
قرب املساء
كان البريد يعيد ذاكرتي من املنفى
ويبعثني الشتاء
ً
غصنا على أشجار موتانا
وكان األصدقاء
في السجن....
كانوا يشترون الضوء
واألمل َّ
املهرب
والسجائر

من كل ّ
سجان وشاعر

كانوا يبيعون العذاب ألي عصفور مهاجر
ما دام خلف السور حقل من ذره
وسنابل تنمو..
بالدي خلف نافذة القطار
تفاحة مهجورة.
ويدان يا بستان كالدفلى..
كأسماء الشوارع..
شوال 1440ه
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كالحصار.
بالقيد أحلم،
كي ّ
أفسر صرختي للعابرين
بالقيد أحلم،
حريتيُّ ،
كي أرى َّ
وأعد أعمار السنين
بالقيد أحلم،
كيف يدخل وجه يافا في حقيبه
بيني وبينك ُبر َه ٌة في زى
مشنقة
ٍ
ُ
ولم أشنق ..فعدت بال جبين
بيني وبين البرهة َّ
امتدت عصور
بالقيد أحلم،
كيف يدخل وجه يافا في حقيبه!..
بل ّ
ُق ُ
مجففة على املنديل
من دار بعيده .
ونوافذ في الريح ،يا ريح الشمال
ُ
ّردي إلى األحباب قبلتهم
ّ
وال تأتي إلى!
من يشتري صدر املسيح
ويشتري جلد الغزال
ومعسكرات االعتقال
َ
ديكور ُأغنية عن الوطن املف َّتت في ّ
يدي!..
كان الحديث سدى عن املاض ي،
وكان األصدقاء
يضعون تاريخ الوالدة بين ألياف الشجر
ود ُ
ّ
عتهم..
فنسيت خاصرتي وحنجرتي وميعاد املطر
ُ
وتركت حول زنودهم قيدي

ُ
واختصمت مع الشجر
فصرت بدون زند،
ً
واألصدقاء هناك ينتظرون بوليسا
وطوق الياسمين
شوال 1440ه
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وأنا أحاول أن أكون
وال أكون..

ّإن القصيدة التي بين أيدينا لدليل على ما تم طرحه سابقا ف ّ
لعل السبب في ذلك هو ما تحمله من صور تمازج
بين الحلم والحقيقة وبين الواقع والخيال في مواكب من التعابير اململوءة بالحياة ،وما تحمله من تعابير حرقة
ولوعة الشاعر وتحسره لبعده عن ذويه وعن بلده.
فاشرأبت من خاللها أفكاره – الشاعر -وأينع إبداعه فيها أيما إيناع "فطبيعة ّ
الصورة الشعرية عند محمود
درويش التي ال نستطيع أن نميز فيها الجمالي من االجتماعي ،فهما يتواشجان ً
معا ،األمر الذي تجعلها تنطوي على
حركية فائقة تخاصم الركود التأملي والتجريد الذهني بما تستمد من عناصر الواقع الحي فإن الضغط اليومي
واملعيش داخل ثنائية -الضحية والجالد -التي يعيشها الفلسطيني يمنح صورة محمود درويش طزاجة الحدث
وحيوية ّ
الصراع".16

فبوقوفنا على مشارف هذه القصيدة يعترضنا أول األمر وجه القصيدة ومفتاحها والحامل لدالالت تنوب
عنها بأكملها فقد وسم الشاعر قصيدته بهذا العنوان " أغنية إلى الريح الشمالية" فهو يرمي من ورائه إلى وصول
مبتغاة دون التصريح عن مراده بصورة مباشرة.
ّ
فلقد استحضر كلمة " أغنية " وذلك ليدلل بها بل ليرمز بها إلى أشياء مسجونة في غياهب نفسه فهي في
سياقها الحقيقي توجه إلى من يسمعها ويحس بها ويطرب لها  ،ومن تجتمع فيه هذه الصفات هو اإلنسان ،ولكننا
هنا نجدها خرجت عن سياقها وانزاحت عنه ،فخلعت عنها ثوبها الحقيقي لتلبس ثوب املجاز فهذه األخيرة-
األغنية-األغنية -قد ترمز هنا مجازيا إلى  :الحياة و األمل ،والشوق والحنين إلى أرض الوطن ...وهذه األخيرة
قد قرنها و ساقها الشاعر إلى الريح الشمالية دون غيرها ّ
ألنها هي مقصده ومرماه وذلك بحرف الجر" إلى"
الرابطة بين األغنية والريح الشمالية فباكتمال الكلمات وتجاورها ضمن نسقها البنيوي ونظامها الخاص تكتمل
ّ
الصورة -فاألغنية بمثابة الرسالة إلى منبته ومسقط رأسه ،إلى وطنه الحبيب الذي أبعد عنه قصرا ،فمن خالل
ّ
ملشهدية الصورة الشعرية لهذا النموذج ألفيناها تتوزع على أربع ( )04وحدات وفق حركات
تحليلنا املتواضع
متعددة كاآلتي :
 الوح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة األول ـ ـ ـ ــى:
--الحرك ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى :ما أصعب أن يكون اإلنسان بعيدا عن وطنه وعن جزء ال يتجزأ من كيانه ،يذوق مرارةالبعد والشوق إلى األحبة من جهة  ،ويرتشف علقم االغتراب والوحدة في منفاه من جهة أخرى ،وهذا ينطبق على
شاعرنا "محمود درويش" إذ يستهل أبياته األولى من قصيدته مجسدا معاناته قائال :
قبل مجففة عل املنديل
من دار بعيدة
شوال 1440ه
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ونوافذ في الريح
تكتشف املدينة في قصيدة.
من خالل هذه األبيات تتجسد ّ
الصورة في " ق ٌ
بل مجففة  /نوافذ في ّ
الريح  /املدينة في قصيدة" ،فالشاعر هنا
يتحدث عن طول املسافة بينه وبين أ ضهّ ،
فكنى ّ
عما يحتاج في صدره بإرساله للقبل املجففة على املنديل من
ر
منفاه والذي رمز إليه "بـالدار البعيدة" ّ
فحملها بشوقه ولوعته وحنينه إلى الوطن نظرا لنفسيته غير املستقرة
التي تتقاذفها األحداث من كل حدب وصوب ،وهذه ّ
الصورة التي بين أيدينا تعتبر بمثابة الخيوط املتخفية في
ً
رويدا ً
القصيدة – في مرحلتها األولى -تتطور فيما بعد بشكل جنيني ً
رويدا لتصبح متكشفة في مرحلة الحقة وعبر
وحدات القصيدة التالية.
ً
--الحـ ــرك ــة الث ــاني ــة :من املنفى إلى الوطن عبر الوطن ّقدم الشاعر صورته حاضر ومنتقال إلى ماضيه ،وفي هذا
النقلي استخدم أسلوب ّ
النمط ّ
محددا ّ
ً
بالزمن املاض ي للفعل كان قائال :
التداعي
كان الحديث سدى عن املاض ي.
وكسرني الرحيل.
وتقاسمني زرقة البحر البعيد.
وخضرة األرض البعيدة.
نلمس في هذه ّ
الصورة ال ّنبرة الحزينة للشاعر  ،فالذكريات لديه ما هي إال أحداث قد خلت ،سجلها التاريخ
وشهدها الواقع فالشاعر يقوم بنوع من الربط بين األزمنة -املاض ي ،الحاضر ،املستقبل -فالتاريخ عبارة عن
حلقات متواصلة ،فما دامت لم تتبين لهذا األخير مالمح مستقبله فإنه ال يرى جدوى من رجوعه إلى املاض ي -كان
الحديث سدى عن املاض ي -ويواصل حديثه فيقول :كسرني الرحيل /وتقاسمني زرقة البحر البعيد /وخضرة
الصورة األولى ،نلفي التعبير فيها فصيحا ولكن املعنى شعبيا ،فالرحيل ّ
األرض البعيدة ،فلدى تقليبنا ملدلوالت ّ
هد
عزمه إذ ليس هنالك ما هو أصعب منه ،فطاملا هو بعيد فجسده في املكان الذي هو فيه وروحه معلقة بوطنه
والبحر يفصل بينهما  -أي يفصل روحه عن جسده -وكان األمر بالنسبة لخضرة األرض  -فروحه -تفصلها
اليابسة والبحر.
ّ
ّ
وهنا تتجسد ّ
الصورة جليا ويتضح التعبير ب ّ
فالصورة هنا
فنيات توظيفه لرموز الطبيعة الدالة على الحياة،
مركبة من عناصر متقاربة ربط بينها بحروف العطف ،ويقف الشاعر بعدها وقفة ّ
تحسر بنبرته الحزينة املحملة
بالجراح واأللم مناجيا :
أماه! وانتحرت بال سبب.
عصافير الجليل.
شوال 1440ه
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إن كلمة " ّأماه" ! تحمل في جعبتها ما تحمل من الرموز والدالالت فهي :رمز ألرض فلسطين األبية ،ورمز
للحنان الدافق الفياض ...وفي داللتها النحوية وضمن سياقها في القصيدة فهي نداء غرضه التحسر وينقلنا
الشاعر بعد هذا النفس الطويل الذي أخرجه إلى قوله ":وانتحرت بال سبب  /عصافير الجليل" ،فتنهمر فجأة في
ّ
مخيلته مشاهد االسترجاع املوجع ،فأخرج صورته وأطرها بنوع من التجسيد وهذا من إحدى أساليب الشعر
الحديث في تعامله مع ّ
الصورة الشعرية.
--الح ـ ـ ــركة الث ـ ـ ـ ـ ــال ــثة :بانسياب مذهل ينتقل بنا الشاعر إلى حركة أخرى ينضوي تحتها صور تتقاذفها مشاعرهاملمزقة بين مد وجزر فيقول :
يا أيها القمر القريب من الطفولة والحدود
ال تسرق الحلم الجميل
من غرفة الطفل الوحيد
وال تسجل فوق أحذية الجنود
اسمي وتاريخيي
سألتك أيها القمر الجميل.
عبر جزئيات هذه ّ
الصورة يستعين الشاعر ببعض األدوات ( كأداة النداء -وأداة النهي) وذلك من أجل
إيضاح صورته الشعرية مجملة والتي تتكون من "القمر القريب  /الطفولة والحدود  /الحلم الجميل  /الطفل
الوحيد  /أحذية الجنود" وبتناغمها الكلي يقرب الشاعر ما كان بصدد قوله إلى املتلقي من دون ّ
التصريح و البوح
به  ،فنجده قد سكب مشاعره في قالب تصويري جمالي ّ
فني فصورة القمر تندرج في شبكة من الدالالت والتي
تنجرف في تيار داللي عام.
فالقمر يعتبر رمزا "للزمن" فهو مرتبط به فظهوره يدل داللة واضحة على مرور الزمن ،وتكتمل ّ
الصورة
باكتمال حديثه املشتمل على النواهي والرجاء" ،التسجل ،التسرق" .واألفعال بعد صيغة النهي جاءت في زمن
الحاضر ،وهي صادرة من قلب مفطور على بلده ،أما بالنسبة لصورة "الطفل الوحيد" فالشاعر هنا كأنه يقصد
ّ
ألنه ُمبعد عن وطنه ،فهو ينقل إحساسه لنا من خالل هذه ّ
الصورة  ،فالقمر باختفائه يسرق حلمه منه
ذاته
(وهو نائم) ،والحلم هذا الفعل النفس ي الذي تنتهي عنده مواضعات الواقع -االنفصالي -فالشاعر ينحرف عن
الواقع لينزاح إلى الخيال -الحلم -فبمجرد استيقاظه تتبدد تلك األحالم بغمرة الواقع ّ
(ومن هنا يعود مرة
املر
أخرى إلى نهي القمر تسجيل اسمه وتاريخه)  ،وباعتبار القمر رمزا ّ
للزمن  ،فالشاعر ينهاه وذلك بعد إهانته اسمه
فيما مض ى من أيامه –" أحذية الجنود".
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وهنا يكتنف هذه ّ
الصورة بعض الغموض وينهي الشاعر حركته أو باألحرى صورته التي رصعها بجماليات
فنية بتوسله ورجائه للقمر وهو تأكيد للصورة الجزئية السابقة.
ولو عدنا قليال إلى الوراء لوجدنا ً
شيئا ً
مهما وهو صوت الشاعر فلقد امتاز بالتو ّتر ،فمن اندفاع وحرق
وصوت جهوري ،إلى هدوء وركود وصوت خافت مهموس  ،و هذا االضطراب ّ
دال على صراع دواخل الشاعر و
مكنوناته التي تنعكس في صوره الشعرية  ،إذ نلفيه ههنا اعتمد على "التركيب" أين تنضوي تحت ّ
الصور الكبرى
ّ
صورا جزئية صغرى  ،وهذا من خصائص الشعر الحديث كما سبق ذكره.
--الح ـ ـ ــركة الراب ـ ـ ــعة :في هذه الحركة نجد الشاعر يستمر في همسه بصوته الخافت الحزين قائال :هربت حقول القمح من تاريخه.
هرب النخيل
فنلحظ عودة الشاعر هنا إلى أرض الواقع واسترجاع املاض ي فالفعل "هرب" هو ما يبين لنا ذلك ،وهذه
ّ
الصورة تشتمل على "حقول القمح" و "النخيل" وهما رمزان متقاربان وعنصران ّ
مهمان من عناصر الطبيعة
فكال هما يرمزان إلى األرض عامة و العربية خاصة .
ّ
يمثله في األرض من رمز يندرج في كينونته مع معاني الديمومة والعطاء ،ملا ّ
يتميز به من قدرة
فالنخيل وما
على مواجهة متناقضات الحياة فحقول القمح رمز لإلنسان وخدمته ألرضه  ،وكذا توغل جذوره في أعماق أرضه
حريتهّ ،
ّ
العدو دفاعا عن الوطن وعن ّ
والنخيل رمز للتاريخ الذي تسري أوداجه وأواصره ضاربة في
واقفا في وجه
القدم حاملة "الظل والغالل" وكما يمتد الرمز بالنخيل إلى اإلنسان فإنه يمتد كذلك إلى األرض وهذه ّ
الصورة
ّ
النص إلى العرب ،فالفعل هرب منسوب إليهم.
املستمدة من الطبيعة ترمز ضمن نسيجها ونسقها العام ،داخل
--الحرك ــة الخامسة :من األساليب اإلنشائية املوظفة في الحركات السابقة والدالة على الحاضر يعود شاعرناّ
مرة أخرى إلى أسلوب التداعي وذكر املاض ي:
كان الحديث سدى عن املاض ي.
وكان األصدقاء.
في مدخل البيت القديم ّ
يسجلون.
أسماء موتاهم.
ً
بوليسا
وينتظرون
وطوق الياسمين.
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ّ
ً
سدى عن املاض ي" تأكيد ملا سبق من األبيات ،إذ يرى أنه ال جدوى من التمسك
ففي قوله " كان الحديث
باملاض ي ما لم ّ
تتبين معالم املستقبل.
ومن خالل سرده لألحداث بطريقة التداعي يقول ":كان األصدقاء ،البيت القديم ،بوليسا ،طوق الياسمين"
والصور ،نلحظ الشاعر وهو ي ّ
حدق في ّ
من خالل هذه الكلمات ّ
الصورة وهي مكتملة ليكشف عزبته فيها وليتذكر
أصدقاءه عبرها ،أصدقاؤه الذين رافقوه وصاحبوه في ما مض ى من زمانه ،وليستحضر مالمحهم من ذاكرة
الغياب األبدي ليأنس بالرفقة املفتقدة ،فعس ى بقدر ما يستطيع أن تعبر به َعي ُن خياله ُ ،
فهم ينتظرون خلق
أستار الزمن البعيد اعتقاال أو طوق ياسيمن وهو كناية رمز بها إلى الشهادة.
 الوحـ ـ ـ ــدة الث ـ ـ ــانية:
--الح ــركة األول ــى :يعود الشاعر في هذه الوحدة وباألخص هذه الحركة إلى ّالتكرار بغرض ال ّتأكيد والتنبيه وطرد
الغفلة عن بني جلدته  ...قائال :
ٌ
قبل مجففة على املنديل
دار بعيدة
من ٍ
 ---ومع تغيير طفيف في مساره الدرامي يقول:ونوافذه في ّ
الريح
ّ
تكسر جبتهي.
خلف هذه ّ
الصورة وكلماتها الحبلى باإلشارات تتراكم طبقات عديدة من املفاهيم واإلحاالت ،ويعمل الفعل
عمله الطبيعي داخل أضالع القصيدة ،فبعث فيها نوعا من الحركية الطاغية  ،وقد عمد شاعرنا إلى إلى تكرار
ّ
ّ
فالصورة املركبة التي تحتوي على
ليؤكد مضمون تجربته الواقعية في وعي القارئ وهذا ما شهدناه في هذه الحركة
"القبل املجففة ،الدار البعيدة ،النوافذ ،جبتهي" كلها تتواشج و تتعالق فيما بينها لتكون لنا وحدة كبرى مركبة،
الختل املعنى الجوهري للقصيدة ،فلو تلمسنا معاني هذه ّ
ّ
الصور
وكل منها تستدعي األخرى ،فلو غابت إحداها
لوجدنا ّ
بأن كل واحدة منها تقض ي بالضرورة إلى األخرى بمفارقة عجيبة.
فلو أخذنا (فعل ّ
تكسر) نختار إلى أي املوضعين ُينسب :إلى الريح؟ أم إلى النوافذ؟ وهذا ما يسمى في اللغة-
الريح أم إلى النوافذ؟ وبما ّأن النوافذ استشراف للمستقبل ّ
بالتنازع -أي إلى ّأيهما تعود لفظة ّ
تكسر إلى ّ
فالريح
ّ
وتشتتها وهي صورة ّ
مكنية ّملح بها الشاعر ّ
عما
والعواصف تفسد على الشاعر رؤيته للمستقبل وتذروا أفكاره
ّ
املتجمدة في كأس واحدة .
يريد التصريح به  ،فالخيال له قدرة عجيبة في إذابة الوحدات
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--الحرك ــة الثاني ــة :ينتقل الشاعر في هذه الحركة على نفس الوتيرة السابقة وذلك بتوظيفه ألسلوب التداعيً
الذي طغى على القصيدة في مجملها ً
مجددا في مخيلته مشاعر االسترجاع املوجع ملاضيه وما كان
تقريبا فتنهمر
ّ
يستهل صورته:
يحدث فيه إذ
قرب املساء
كان البريد بعيد ذاكرتي من املنفى.
ويبعثني الشتاء
غصنا على أشجار موتانا
وكان األصدقاء
في السجن
كانوا يشترون الضوء
واألمل املهرب
والسجائر
من كل ّ
سجان وشاعر.
كانوا يبيعون العذاب ألي عصفور مهاجر.
استهلت هذه ّ
الصورة "بقرب املساء" الذي يتسلل عبره حزن الشاعر وذكرياته كما يتسلل الظالم وهذه
الصورة مجملة "واملكونة من «املساء /يبعثني الشتاء /أشجار موتاناّ /
ّ
السجن الضوء /األمل ّ
املهرب /السجائر
ًّ
ّ
يتحدد ّ
سجان وشاعر /عصفور مهاجر» وفي طيات هذه ّ
قوة
السرد بالفعل املاض ي "كان" باكتسابه
الصورة
ً
ومتانة  ،وذلك بانتظامه عبر جدائل متحالفة من خالل تقنيات االسترجاع ،حيث ّأن هذه الجدلية ّ
السردية ّإنها
دائما تمزج لحظة الوصف في موقف صوت القصيدة وذلك من خالل رؤية الشاعر ّ
ً
الداخلية وهي لحظة مرئية
ناطقة بكل التداعيات املستحضرة عبر تقنية االسترجاع املتواترة وما ينتجه تجاور ّ
الصور وتجاور الحاالت من
بروز الدالالت التاريخية للمشهد وأهم من ذلك ما تنتجه هذه الحركة بين مشاهد متخالفة من تجسيد صورة
ً
جماليا في وعي املتلقي الذي يقوم بدوره بإنتاج معناه فباقتراب املساء تتزاحم على الشاعر
املوقف وتلوينه ومثوله
أفكاره فذاكرته تكون في املنفى ولكن البريد يعيدها والبعد عن الحاضر والواقع هو ما يمثله أصدق تمثيل  :منفى
وأما عن داللة ّ
الشاعرّ ،
الصورة األخرى "يبعثني الشتاء" فمن املعلوم أن البعث من الحياة وهو رمز للخصب
واإلوراق وارتواء األرض بعد ظمأ في الفصول األخرى ،فيولد من ثنايا هذه ّ
الصورة الرمز األسطوري فبمجرد
سماعنا وقراءتنا لها تظهر املقابلة بين البعث وبين اآللهة "عشتروت".
البعث

اآللهة "عشتروت"

الصور فيها بينها ُوتنازع كل واحدة مكان األخرى ليكون لها الصدا ة ،فيقولً «:
ثم تتداخل ّ
ومن ّ
غصنا على
ر
أشجار موتانا» وهي كناية عن البعث والحياة ً
أيضا وسط عالم يعتبره ّ
مي ًتا ،ويبقى شاعرنا على نفس الوتيرة
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ّ
ّ
ّ
وتظل املفارقة في التعبير هي الغالبة على القصيدة عبر مستويات عديدة إذ استخدم
التصويرية ،
السردية
الشاعر أسلوب املزج الد امي ،وليس فيها ّ
تعدد األصوات بل مجرد ترجيع ومراجعة للذات فيتحدث عن الخيالي
ر
ليجسد به كل ماهر واقعي ،إذ ّأن لغته بالغة الثورية أل ّنها من وراء كل ذلك تختار قيمة إنسانية كبرى توجه
مصائر األمم في التاريخ وتؤرق اإلنسان عبر كل األزمان وهي قيمة ّ
الحرية ،فيخرج كل ذلك بشكل تصويري يبعث
روحا يجعلها ماثلة أمامنا وكان املجاز اللغوي ينتقل في القصيدة ليصبح مجا ًزا ً
الصورة ً
مرئيا ّ
في ّ
والصورة التي
نلحظها هنا ماثلة أمامنا وهي « :يشترون الضوء ،األمل املُهربّ ،
السجان ،الشاعر» ...وغيرها تحمل متناقضات
توحي على نفسية الشاعر املضطربة وغيراملستقرة .فقوله:
يشترون الضوء

تضاد بين كلمتي :الشراء والبيع ً ،
ّ
وأيضا ّ
السجان والشاعر.
ويبيعون العذاب فهنا

السجن إال ّأنهم لم يضعوا ً
فرغم وجود أولئك األصدقاء في ّ
حدا ألمالهم وتفاؤلهم حتى وإن كان ّ
محرما وغير
مشروع لهم ،فالشاعر من جهة باعتباره يبث الحماس واألمل في النفوس ويذكيها بسيفه األزرق وكلماته
الرصاصية املدو ّية ،أما الس ّجان من جهة أخرى يعتبر بمثابة القيد .والتفاؤل ّ
ّ
تحد له ولسجنه الجبري ويعتبر
ٍ
ّ
ّ
قصرا عن أرضه ّ
ألنه أبعد ً
األم ،فيبدو له ّأن هؤالء أحسن منه
تتجسد فيه
الشاعر صورة العصفور املهاجر
ً
بكثير ّ
لحظة بلحظة ً
نفسا بنفس ومن
ألنهم على األقل يعيشون الحدث ويخوضون غمار املأساة ويتعايشون معها
يعايش الحدث ليس كمن يسمع عنه ،فأصدقاؤه كانوا يبعثون له عذابهم خلف أسوار سجنهم وخلف أسوار
مدينتهم وذلك مرتبط بفعل الديمومة والحياة  ،فما داموا يعرفون ّ
بأن خلف أسوارهم شعاع منبعث من األمل
والحياة فهم ال يكفون عن نقل عذابهم ليحركوا األفئدة امليتة ونلحظ في التركيب الكلي لهذه القصيدة ّأن
الشاعر خطها بريشة فنان ماهر فاستطاع أن ي ّ
جسد لنا ً
أمورا داخلية متصارعة في أعماقه وخلف أسوار ذاكرته
فتفتقت بذلك موهبته وأينعت صوره .فاستحالت في قالب بنيوي واحد.
--الح ــركة الراب ــعة :امتازت صور هذه الحركة بالتنوع بين السكون والثبات مما أدى إلى انخفاض صوت الشاعرّ
مصرحا:
وهمسه و سكونه هو اآلخر
بالدي خلف نافذة القطار
تفاحة مهجورة
ّ
ويدان يابستان كالدفلى
كأسماء الشوارع
كالحصار.
الصورة واملتكون من "القطار ،التفاحةّ ،
من خالل مر ّكب هذه ّ
الدفلى ،أسماء الشوارع ،الحصار" .تتراءى لنا
ّ
ّ
وكأنها رموز للسكون وللروح املفقودة في فلسطين.كما نلحظ تكرير التشبيهات ك ـ  ( :ا ّلدفلى ،أسماء الشوارع،
الحصار )...حيث نلفيه يتعدى حدوده التصويرية فتنفتح حدود جمله فيما بينها ،وينتقل التصوير من تشبيه إلى
شوال 1440ه

][24

جوان2019م

ملجة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

ّ
آخر مكتسبا في كل حالة دالالت وإيحاءات جديدة  ،والداللة اإليجابية هي من األنماط التعبيرية التي اتبعها
شاعرنا ،كما ّأن بساطة التشبيه خاضعة وحاملة في أنسوجاتها تشابكات وتعقيدات تختفي خلف قناع البساطة
اللغوية ،فتولد ّ
الصورة عبرها بوضوح يكتنفه الغموض.
--الحركة الثالثة  :ينقل لنا الشاعر من خالل صوته ّالداخلي املنفرد ما يختمل في صدره من حرقة ولوعة لبعده
عن وطنه فيقول:
بالقيد أحلم،
كي ّ
أفسر صرختي للعابرين
بالقيد أحلم،
كيف يدخل وجه يافا في حقيبة
بيني وبينك برهة في زي مشنقة.
ولم أشنق ...فعدت بال جبين.
بيني وبين البرهة امتدت عصور.
بالقيد أحلم،
كيف يدخل زجه يافا في حقيبة.
ّإن ّأول ما يسترعي انتباهنا في جزيئات هذه ّ
الصور هو التكرير (بالقيد أحلم  /كيف يدخل وجه يافا في
األول  :غرضه التأكيد وتثبيت حقيقة الشعور ّ
حقيبة)  .فتكرير ّ
الداخلي للشاعر أما الثاني :غرضه التعجب
ّ
ّ
والعتاب مع وجوب التنبيه و طرد الغفلة ،وفي ّ
الصورة األولى من هذه املركبة التصويرية
املصحوب باللوم
ّ
تألف داخلها ّ
عدة ا ّ
نزياحات داللية و لغوية  ،كما ّأن هذا
تعترضنا كلمة "حلم" وفعل الحلم يمثل مفردة مثيرة
الفعل ّ
النفس ي املغيب خلف األنا األعلى ورقابته تنتهي عنده تجليات الواقع املرير و منه يغمر الحلم بضالله
فتجسد منطقة الحلم كل فعل غير قابل للتحقيق ّ
ّ
ألنها تتخلص من رقابة األنا األعلى،
املرهفة – القصيدة-
ّ
ّ
"بالقيد أحلم" -فالقيد هنا غير محقق ولكن يمكن تحقيقه بالحلم فالشاعر يحلم بالقيد ألنه يرى فيه ً
عتقا له
ّ
عبودية نفسه وسيطرة ذاته ّ
ّ
الداخلية عليه ،إذ يمكنه من التعبير بما هو مكبوت في داخله من آهات حتى وإن
من
حريته واإلحساس بالزمن الذي يتوالى عليه قائال" :بالقيد أحلم" ،كي أرى ّ
مقي ًدا ،وألمكنه كذلك إدراك ّ
كان ّ
حريتي
ّ
وأعد أعمار السنين  ،والرؤية هنا تعني اإلدراك ،وبعد هذه ّ
الصورة ينتقل ألخرى إذ يستفهم بغرض التعجب عن
الحصار الذي يضيق الخناق على يافا و الحقيبة مز لهذا الحصار فالحقيبة في حقيقتها تعتبر ً
مكانا ّ
يضم الش يء
ر
ويضيق بعضه ببعض .وتحصره في بوتقة واحدة وهي حدود الحقيبة.
وبعد هذا ينتقل الشاعر بسالسة عبر بوابات قصيدته وصورها  ،فمن التعجب سينزلق إلى الخطاب
املباشر والذي تخفيه بصورة "املشنقة "بيني وبينك برهة في ز ّي مشنقة  /ولم اشنق فعدت بال جبين ونفهم من
ّ
ّ
السياق أنه يخاطب بلده وبالتحديد "يافا"  ،فرغم قصر املسافة بينه وبين يافا إال أ ّنها خانقة "قاتلة" فاملشنقة
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"ولم اشنق
رمز "للخنق واملوت"  ،فهي تدل داللة واضحة على سيادة املوت في واقع الشاعرّ .أما عن قوله:
فعدت بال جبين" .عبر وتريات هذه ّ
الصورة نلحظ ّأن تلك املسافة لم تخنق شاعرنا فيستريح بل ازداد عذابه
ّ
بمعاناة الضمير وإحساسه بالذنب ألنه ليس بمقدوره املشاركة في تخليصها من حصارها وتحريرها .وتستمر
ّ
جدلية الحوار الداخلي "املونولوق" الذي يجعل ّ
شاعرية "بيني وبين البرهة امتدت عصور" فهذه
الصورة أكثر
ّ
تمثل امتداد املعاناة بامتداد ّ
ّ
الزمن.
الصورة
ّ
الصور جميعها ر ّ
هذه ّ
عصرية ولغوية تبرز إيقاع حياته الباطنية وجوهر
صعها الشاعر بأدوات وتقنيات
إحساسه بقضيته في رؤيته الكلية الشاملة ومما جعل ّ
ً
وتجليا هو امتزاجها بجماليات اللغة
الصورة تزداد ثر ًاء
املحملة ّ
التقنية الجديدة ّ
بالدالالت واإليحاءات والرموز و"التركيب والكشف ،والتجسيد" واستثمارها إلمكاناتها
ّ
ّ
ّ
التصويرية .ومن هنا تنتقل عدستنا لتنقل لنا الوحدة الثالثة.
التعبيرية لتبرز في أبهى الحلل
 الوحـ ـ ـ ـ ــدة الث ـ ــالثة:
--الحركة األولى :نستشف عبر ّطيات هذه الوحدة الصوت الواحد املكرور انطالقا من ترجيع ومراجعة للذات .
فنجد تكرير هذه ّ
الصور بغرض التأكيد ثم التنبيه ومنه طرد الغفلة ،فيبقى على نفس الوتيرة مع تغيير طفيف
يقلب املعنى ر ً
أسا على عقب إذ يقول شاعرنا :
ٌ
قبل مجففة على املنديل من
دار بعيدة.
من ٍ
ونوافذ في ّ
الريح ،يا ريح الشمال.
ر ّدي إلى األحباب قبلتهم.
وال تأتي ّ
إلي!
ّ
فالشاعر عبر هذه ّ
الصورة يتوسل إلى الريح بأن توصل قبله ّ
املحملة باألشواق والحنين إلى أحبابه وصحبه
وإلى وطنه في طريقها إليهم .
--الحركـة الثانية  :ينتقل من ّالصورة األولى إلى الثانية عبر تساؤل إذ يقول:
من يشتري صدر املسيح.
ويشتري جلد الغزال.
ومعسكرات االعتقال.
ديكور أغنية عن الوطن املفتت في ّ
يدي!.
ّ
املركبة تجتمع جزئياتها لل ّداللة على موز وإيحاءات القصد منها لفت ّ
فهذه ّ
وشد االنتباه من خالل
الصورة
ر
الجمع بين املتناقضات في وطنه  .فصدر املسيح رمز للتسامح –في نظره -وهو رمز ّ
ديني .أما جلد الغزال فهو رمز
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ّ
واللين و معسكرات االعتقال رمز للظلم والجور ووحشية املستعمر وتكتمل ّ
ّ
الصورة بقوله( :ديكور أغنية
للرفق
ّ
ّ
املشكلة لديكور األغنية بين ّادعاء ّ
عن الوطن املفتت في ّ
للسماح ّ
وللرفق واللين
يدي) فتلك املتناقضات جعلها هي
ّ
الذي يسود فلسطين واملتناقضات التي تجتمع فيه لتصور
وتجسد واقعه .
ّ
ّ
أيضا ّ
الشاعر هنا ً
التكرير في صورته فيقول :
--الحـ ــركة الث ــالثة  :يوظفكان الحديث ً
سدى عن املاض ي.
وكان األصدقاء
يضعون تاريخ الوالدة بين ألياف الشجر.
ّ
ودعتهم فنسيت خاصرتيوحنجرتي وميعاد املطر.
وتركت حول زنودهم قيدي.
فصرت بدون زند واختصمت مع الشجر.
ً
بوليسا
واألصدقاء هناك ينتظرون
وطوق الياسمين.
وأنا أحاول أن أكون
وال أكون.
ً
ّ
يعود شاعرنا ثانية إلى توظيف طريقة التداعي واستحضار الذكريات وجعلها ماثلة أمامه ( كان األصدقاء،
الصورة التي ّ
خاصرتي ،حنجرتي ميعاد املطر ّ ،
ودعتهم ،تركت حول زنودهم قيدي  ، )....وفي هذه ّ
تحقق عن طريق
ُ
ّ
ّ
الشاعر عن وطنه وعن أصدقائه فشعر ّأن ً
جزءا منه قد أبعد ّ
ومرة أخرى يعود
بعد
التداعي  ،وذلك عندما أ ِ
الشاعر ليغبط أصدقاءه (الغبطة بين الغيرة والحسد) على تعرضهم ّ
للسجن واالعتقال ،وهم موجودون داخل
ّ
ّ
ى ّ
معر ً
بأنه ليس بحاجة إلى ّ
الزند ما دام ليس ّ
ضا للقيد في بلده  ،فاختصم مع الشجر ألنه لم يدعه
وطنهم  ،فهو ير
ّ
يسجل تاريخ والدته بين أليافه -وهي كناية عن االستمرارية -وصورة (يضعون تاريخ الوالدة بين ألياف الشجر )
كناية عن استمرار صوتهم و ثبوت ّ
هويتهم بناء على الشجر حتى بعد موتهم .
ّأما بالنسبة ألصدقاء الشاعر فهم هناك في وطنه القريب البعيد ينتظرون ّإما ً
قيدا و ّإما ً
تاجا ّ
يتوجون به و
هو تاج الشهادة ّ ،أما هو فيقض ي ّأيامه محاوال إثبات وجوده من خالل منفاه "وأنا أحاول أن أكون وال أكون" ،
ّ
ّ
ّ
وهي بنبرة ّ
تنم عن مدى حسرة الشاعر وتمزق مشاعره كلية ،فأصدقاؤه يضعون تاج الشهادة على رؤوسهمّ .أما
ً
محاوال إثبات وجوده أو عدمه  ،هذا إن لم يفشل في ذلك عبر هذا ّ
التناغم الجميل للحشد
هو فيقض ي أيامه
الهائل من ّ
الصور  ،أين طفت أحاسيس شاعرنا محمود درويش على السطح فكشفت لنا عن مدى التزام الشاعر
بقضيته.
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خاتمة:
التطورات التي شهدتها ال ّ
ّ
ّإن مجمل ما ّ
صورة الشعرية ،
مر بنا في عرضنا املتواضع هذا ،كان غرضه إيضاح
ومنه تجليها في ذهن املتلقي ،فهي بمثابة املرآة العاكسة لنفسية الشاعر وقد ملسنا هذا التصور في شعر "محمود
ّ
ّ
درويش" عامة و في قصيدته "أغنية إلى ّ
مأساويا ال ينتهي،
الريح الشمالية" خاصة  ،حيث وجدناها تمثل عرسا
ّ
ً
ً
شريدا  ،فلقد ّ
مزقته الغربة وتقاذفته األحداث وهذا ما
شهيدا أو
أين ال يمكن للحبيب أن يصل إلى حبيبه إال
ّ
ملسناه من خالل صوته ّ
الداخلي الذي انعكس في صوره الشعرية القائمة على :
ّ
 التداعي :يعتبر التداعي أحد األساسيات التي اعتمدها الشاعر في بناء قصيدته وتوشيح صوره التي تمثلّ
فالصورة الشعرية هنا تحقق ّ
الحرية في
املواجهة الفعلية مع العالم الخارجي وتكشف عن ذاته املنصهرة عبره،
االنتقال بين األزمان بمعنى "املاض ي ،الحاضر ،املستقبل" فتكتسب طابعها اإليحائي ّ
والرمزي.
ّ
التحاورّ :إنه أداء لكشف العالم ّ
الداخلي الذي ال يتخطى الذات والعالم الخارجي القائم على العالقة بين الذات
"بالقيد
واآلخر فهو أشبه "باملونولوج" الداخلي الذي يستكمل (بناء الشخصية الفريدة) فعالية التداعي
أحلم كي ّ
أفسر صرختي للعابرين /بالقيد أحلم"...
ّ
الشاعر :طفت "أنا الشاعر" عبر صوته املنفرد في طيات القصيدة ّ
فعبر بها عن أحاسيسه ومكنوناته والتي
 (أنا)صوره مرو ً ا "باألنا" أين يقف الشاعر وسط قضيته ّ
جليا عبر ُ
متنقال بين أبعادها ً
ظهرت ً
حامال صورته في
ر
ً
ّ
للتحقق الشعر ّي
األساس ،املنعكسة على جسد الحبيبة الغائبة دائما -أرض فلسطين -والحاضرة كمناسبة
للذات.
ّ
التأكيد ّ
عدة أغراض تتنوع بينّ :
التكرير :و يقوم لتجسيد ّ
والتنبيه وطرد الغفلة إيضاحا ل ّ
لصورة الشعرية
ّ
ّ
الداعية لشد انتباه املتلقين .وفي النهاية أوضحنا الطريقة التي ظهرت من خاللها ّ
الصورة الشعرية في القصيدة
ّ
ّ
ّ
التجسيد و ّ
الرمز و التداعي و التحاور.
باعتماد الشاعر للكشف و
هوامش البحث:
 1األخضر عيكوسّ ،
الصورة الشعرية في القصيدة الجاهلية ،سنة ،1985 :ص .31
 2القاض ي علي بن عبد العزيز الجرجاني.الوساطة بين املتنبي وخصومه تح :محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي .الطبعة 3ص41
 3العربي حسن درويش -.النقد األدبي الحديث ،مقاييسه اتجاهاته وقضاياه ومذاهبه ،ط ،2مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،
دت ،ص .194
 4نفسه ،ص .194
 5ينظر نفسه ،ص .194 -195-
 6إحسان عباس ،فن الشعر  ،نشر وتوزيع ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،ط ،3سنة  ،1983ص .243
 7عز ّ
الدين إسماعيل ،التفسير النفس ي لألدب ،دار العودة ،بيروت  ،ط ، 4السنة  ،1981ص .100
 8العربي حسين درويش ،ص  ،201ص .202
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 9عز ّ
الدين إسماعيل ،الشعر العربي املعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،دار العودة-بيروت-ص.100
 10مصطفى ناصف (.دار األمد) ّ
الصورة األدبية ،دار األندلس -لبنان – ط – 3ص  /1983ص .751
11

Ichard Nordquist (19-4-2018), " What Is a Legend ?" ،www.thoughtco.com, Retriever 21-6-2018..

 12أنس داود  --نقال عن رسالةّ :
الصورة الشعرية في القصيدة الحديثة – (اإلنترنيت) ص .272
 13عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي املعاصر ( قضايا وظواهره الفنية واملعنوية) ص  ،226ص .233
 14نفسه ،الشعر العربي املعاصر ( قضايا وظواهره الفنية واملعنوية) دار العودة ،بيروت ،ط ،1981 ،3ص  ،226ص .233
 15ديوان محمود درويش
16محمد فكري الجزار ،الخطاب الشعري عند محمود درويش ،ط ،2001 ،1ص.104
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الكتابة النسوية املعاصرة وجماليات التلقي
د .ناصربعداش
املركزالجامعي بميلة – ميلة (الجزائر)
lettrearab@gmail.com

ملخص:
لعل ما تتغياه هذه الورقة البحثية هو اإلجابة عن بعض أسئلة الكتابة وجمالياتها عند املرأة املبدعة ،ذلك ألن هذه األخيرة
نجدها تشق طريقها الذي تعبر به عن ذاتها ،ولكن هذا الطريق صعب به عقبات كثيرة؛ حالت دون انخراطها الجاد في عالم
اإلبداع الذي كان حكرا على الرجل منذ القديم ،ولكن هذا لم يمنع املرأة من تخطي القيود التي حالت دونها ودون الوقوف وجها
لوجه مع الرجل؛ بعدما كانت هي موضوع الكتابة الذكورية ،ولعل املتأمل في طريق اإلبداع النسوي يجد كتابات عديدة تراوحت
بين الجيد والرديء لدى نساء أخذن على عاتقهن التحرر والتعبير بكل حرية ،فأحدثت نوعا من الجمالية .ومنه :
 ما الكتابة؟ وما أهم مظاهرها؟ إلى أي مدى كانت الجمالية خصوصية الكتابة النسوية؟الكلمات املفتاحية :الكتابة ،الجمالية ،التلقي ،النسوية.
Abstract:
Perhaps this paper draws attention to the answer to some writing questions and aesthetics of creative
women, because the latter find their way through which express itself, but this way difficult many obstacles; prevented
the serious involvement in the world of creativity, which was exclusive to men Since ancient times, this did not prevent
women from overcoming the restrictions that prevented them from standing face-to-face with men, after it was the
subject of male writing, and perhaps the pathway to women's creativity finds many writings ranging from the good and
the bad in women who took upon themselves freedom and expression freely , So I created a kind of aesthetic. And from:
?- What is writing? What are the most important manifestations
?- To what extent was aesthetic feminism specific
Keywords: Writing, aesthetic, receiving, feminist.

 -1الكتابة:
خلق هللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم ،وميزه بميزة انفرد بها عن بقية املخلوقات ،لذلك يعتبر
اإلنسان كائنا حيا يختلف عن بقية الكائنات الحية األخرى ،ولعل الش يء املميز لهذا الكائن هو العقل ،وبالعقل
يستطيع اإلنسان التفكير والتدبر ،ولكنه وحده القادر على ترجمة انفعاالته وإحساساته وإخراجها إلى الوجود،
وتختلف طريقة اإلخراج من شخص إلى آخر ،غير أن الكتابة واحدة من األوجه الصادقة التي تترجم صراحة
أفكار هذا الكائن الغريب العجيب في آن واحد ،وبالتالي فالكتابة " :عمل تحريض ي ،يحرض الذات ضد اآلخر ،وهي
في الوقت ذاته تحريض ضد الذات" ،1وهي مظهر من املظاهر الجمالية التي يعبر بها اإلنسان عن الخلجات التي
تتعرض لها الذات البشرية في مسارات الحياة ملتشابكة ،وهي إذ تعمل على الغوص في عمق الذاكرة وتفريغ
هواجسها ونزوعاتها املرتبطة بالقمع من جهة ،والحب والفرح من جهات أخرى ،وال يتم ذلك إال بحرص األنا
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الخالقة واملبدعة على تفعيل اللحظة التاريخية وجعلها تتطور في صراع مع عقبات تعترض كيان املبدع لتتغلب
على كل الضغوطات النفسية والقهر االجتماعي ،الذي يحتم على الكاتب وضع تصور منسجم يتشكل في سطور،
وبالتالي فالكتابة " :كإبداع هي ادعاء كوني يفوق الذات الفاعلة ويتمدد من فوقها متجاوزا إياها وكاسرا ظروفها
2
وحدودها".
إن الكتابة ليست حكرا على الرجال فقط ،ولكنها وسيلة تعبير فعالة بيد املرأة تمتطيها ِل ُت َع ِب َر بها عما يجول
بخاطرها ،ومن هذا املنطلق فالكتابة النسوية في الجزائر كمفهوم نقدي وجمالي جديدة على الساحة األدبية ،إذ
ظهرت متأخرة جراء األوضاع التاريخية والسياسية واالجتماعية املتردية التي مرت بها الجزائر خالل الحقب
ُ
املاضية ،وبالتالي لم تكن هذه الظروف سانحة لخلق أجواء مواتية ت َم ِك ُن املرأة الكاتبة من ولوج عالم اإلبداع،
واستنطاق مكنونات الذاكرة وأوجاعها ،وحتى األشياء املفقودة فيها ،ألن الذات " :وهي تكتب إنما تفعل ذلك لكي
تدل على كل ما هو مفقود منها  ،3"...وكذا أحزانها وانكساراتها الفكرية والنفسية ،التي ظلت لعقود عامال من
العوامل التي منعت املرأة من تخطي النظرة السوداوية على أنها جناح مكسور ال يمكن له املشاركة في
الخصوصية و التميز.
إن العقبات التي وقفت حاجزا أمام املرأة حالت دون انخراطها الجاد في عالم الكتابة واإلبداع ،وأن ولوجها هذا
العالم إنما كان نتيجة لتخطي كل الحواجز ،وإزالة العقبات التي شلت نشاطها منذ عقود من الزمن ،غير أن املرأة
لم ترضخ امام كل الصعاب وعانقت الزمن بما فيه من روح املثابرة والتميز ،فظهرت كتابات نسوية تشارك
الرجل في إبداعاته ،بل وترتقي إلى أن تكون تراثا يفتح باب النقد على مصرعيه ،ومنه :
 هل هناك كتابات نسوية ترتقي إلى أن تكون تراثا ينضوي تحت ملمح نقدي جمالي؟ . وهل هناك جماليات في الكتابة النسوية تجعلها متميزة عن غيرها ؟. -2النسوية والجمالية:
َ
إننا من خالل هذه الدراسة ن ُعد هذا العمل تجربة نقدية جديدة ،ومحاولة لبناء نزعة على األقل ،ومن حقنا،
انطالقا من هذا املنظور أن نطلق على هذه الدراسة عنوانا ُيمكنه أن ينتمي إلى جنس األدب الجديد ،الذي يتناول
جماليات الكتابة النسوية ،وانطالقا مما تقدم ُيمكن القول إن الكتابة النسوية في الجزائر لم تتمكن من تأسيس
مفهوم نقدي جمالي مكتمل املعالمُ ،يمكن من خالله القيام بدراسة حقيقية تحمل في طياتها دالالت املفاهيم
النقدية والجمالية ،التي تجعل منها جنسا أدبيا قائما بذاته .
إن اإلبداعات األدبية النسوية في الجزائر؛ وإن كانت قليلة؛ ال يمكنها أن تشكل دعامة قوية إلقامة تأصيل
لهذا الفن الذي ال يمكن له أن يتحقق إال بفعل املثابرة الدائمة ،ألن املرأة الكاتبة في الجزائر ال تزال في سياق
التجريب والبحث للخروج من الدائرة الضيقة املضروبة حولها بإحكام كما تدعي هي في كل املحافل ،مما يجعل
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اقتحامها محددات الكتابة بتجلياتها الصارمة أمرا يتطلب الصبر واملجاهدة ،وتخطي كل املخلفات املوروثة،
والتأسيس القائم على نظرة شمولية تعطي الكتابة جمالياتها وكيانها الثابت ،وهي بحاجة إلى مزيد من املعاناة
للوصول إلى مرحلة الحسم التي تمكنها من الوقوف والثبات في ظل املتغيرات الطارئة .
إن النظرة القاتمة التي ترى أن املرأة ضعيفة وهي بحاجة إلى ركيزة تدعمها وتكملها ،يجب تغييرها وإعادة النظر
فيها؛ ودفع املرأة إلى األمام ومساعدتها على حسم أمرها ،حتى تفرض ذاتها كعنصر فعال بعيدا عن الرجل ،و"
كأنما الذات – هنا -تنفي نفسها من خالل الكتابة مثلما إنها تنفي اآلخر بتجاوزها له " ،4وبذلك تتمكن من ولوج
عالم الكتابة ،الذي هو تعبير عن ذاتها وخلجاتها ،وال يمكن لهذا أن يتحقق إال بوعي وجرأة تساعد املرأة على
تخطي كل العقبات ،واالندفاع نحو األمام دون خوف وال تردد ،ألن "اإلبداع من دون توفر مفاهيم الحرية
والجمال ضرب من العبث يؤدي في األخير إلى نشر الرداءة والضعف ،وبث التخلف والدونية التي ال تتماش ى أبدا
مع مفهوم الكتابة واإلبداع".5
إن هذا الطرح ال يعني انعدام كتابات نسوية جزائرية معاصرة ،بل هو تحفيز للمرأة على االندفاع نحو عالم
اإلبداع الجميل ،والتعبير عن كيانها بكل حماسة وحرية حتى تحقق ذاتها ككائن بشري يتميز بخصوصياته التي
تميزه عن اآلخر ،وتمكنه من املشاركة في صنع الحدث وتخطي ظلمة التاريخ وزواياه املظلمة ،وبالتالي فإن الصوت
الشعري النسوي في الجزائر بدأ في التشكل؛ ثم البروز من خالل أسماء جعلت نفسها عنوانا لشعرية نسوية
قائمة على قدم وساق ،حيث أخذت على عاتقها صياغة هذه الشعرية ذات الخاصية الجمالية التي تضم في
طياتها مجموعة من األخيلة واللذات واملتع التي تفيض أنوثة مرهفة ،تعبر من خاللها عن أوجاعها ،وتصف
أحوالها في قالب الكتابة النسوية ذات املضامين التي تثير قناعات تعتمد فيها على ذاتها املبدعة .
إنه ملا كان الشعر فنا يترجم درجة النبوغ واإلبداع في عالم الحداثة ،الذي طبعه بطابع الجدة والتميز في
األلفاظ واملعاني ،على حد تعبر إبراهيم السامرائي في سياق حديثه عن الحداثة والشعر الحر إذ يقول " :ونأتي إلى
الشعر فنراه جديدا في كثير من دالالت ألفاظه ،مشيرا إلى معان جديدة  ،6"...فإن املرأة الجزائرية واكبت هذا
العصر في جدته ،وأولت الشعر بطابعه الجديد عناية كبيرة وأعطته النصيب الكافي في كتاباتها وإبداعاتها ،لذا
كان لزاما والحال كذلك ،اختيار نماذج من هذا الشعر على سبيل اإلضاءة والتحليل ،وكشف بعض الجماليات
التي تميزت بها املرأة الجزائرية ،فكان اختيارنا لشاعرة جزائرية معاصرة هي " سميحة شفرور " لقصيدة بعنوان :
"ورقة إلى رجل لم يأت بعد"
"  ...وهل انقطاع الوصل في لغة الكمال  ..هو الوصول ..؟".
محاصرة شبابيكي
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أيا سرا غفا سهوا
سرى  ..أسرى بأوردتي
و أدركني
مخضلة بنقمته  ..مضمخة بدمعته.
مساورة بديدنه  ..و ساهرة على مرمى خطى مني
مدائنه
يباغتني  ..و نار الحرف تعصف بي
فأفلت من مخا( )..وفه
يذوب املرفأ اآلتي  ..فانسكب
أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟
و تجهش كل أوراقي
و أغمضها
و أرسل زورق األسرار أرسله
إلى حيث التقى نزفي بذاكرتي
( مجرد نقطة تكفي )
ألعلن نهر محبرتي
و ألهب سورة األفق
فهل تكفي دواوين
لتطفئ جذوة الكلف
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محاصرة أيا لهبا
تلعثمت الخطى األولى بجذوته
تناثرت املدائن قرب غيمته
و اعتمت املرايا  ..و هو ينكثب
فزارتني حروف النار و املطر
و أشرعتي ترددني
على مرأى من املشرفات و السجف
هو الغافي على كتفي
( مجرد نقطة تكفي )
ألنثره كما باحت به أهداب سوسنتي
لدمعتها التي أغفلت على كتبي
فأعلن هجرة األلغام
للخوف الذي هامت به قدمي
هو الغافي على كتفي
و بين النور و اللهب
سيبقى تائها مثلي
محرمة دواليه على العينين  ..والقلب .
إن هذا النص جئنا إليه عن قصد واختيار ،ملحاولة البحث عن بعض جماليات الكتابة النسوية املعاصرة،
وآثرناه بش يء من اإلضاءة ،وما ذلك إال لوجود خصائص فنية بارزة فيه دفعت بنا إلى محاولة الولوج إلى أعماقه
عن طريق استنطاق بعض مكنوناته ،ومن هنا فحسب النقد أن يكون إبداعا ثانيا على حد تعبير عبد املالك
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مرتاض إذ يقول " :فبأي حق أم بأي حجة يتسلط النقد على النص األدبيُ ،وي َن ُ
صب نفسه قاضيا عليه مع أنه هو
ذاته مجرد مظهر آخر من مظاهر اإلبداع األدبي الخالص األدبية ،إذ ال يستطيع النقد الحق إال أن يكون مكمال
لإلبداع ،أي مجرد وجه من وجوهه  ، 7"...وبالتالي فإنه من العسير جدا تناول نص شعري بالنقد املفصل الدقيق،
ولكن حسبنا هنا وعلى سبيل االفتتاح فقط؛ أن نثير السؤال من أجل التشكيك ،وفتح باب النقاش ،ألننا والحال
َ
هذه لم نعد نجد فروقات شاسعة بين الشعر النسوي في قلته والرجالي في غزارته .
تنشأ فرضية الصعوبة على حد تعبير << دفيد بشبندر >> " :عن مجموعة من االفتراضات أوال ،أن لغة الشعر
صعبة في ذاتها ،وثانيا أن ثمة رسالة مختبئة في مكان ما من هذه اللغة الصعبة ،وال يمكن رؤيتها بالعين
املجردة ،8"...ومن هذا املنطلق يعد العنوان في خطاب الدراسات النقدية املعاصرة أحد املداخيل األساسية
واملشروعة لفك شفرات النص والولوج إلى مناطقه املحرمة ،واملتأمل في عنوان هذا الخطاب يجد نفسه منذ
البدء أمام ازدواجية فيه ،وهذا من باب الجدة في الطرح لدى املرأة الجزائرية املبدعة والشاعرة ،في محاولة منها
لتأسيس مذهب جديد ومادة تضاف إلى اإلبداعات النسوية في الشعر الحر ورحلته السريعة .
يفتح القسم األول من العنوان استفهامات كثيرة عن ورقة أرادت لها الشاعرة أال تكون كأي ورقة في الوجود،
لذا جاءت بها نكرة لتزيد املوقف ضبابية وغموضا ،فما شأن هذه الورقة ؟ ومن كتبها وما الذي كتب عليها ؟ وإلى
من كتبت ؟ وإذا قلنا " إلى" فهذا يستدعي شخصا ما ستصل اليه هذه الورقة يوما ما ،فمن يكون هذا الرجل؟ هي
استفهامات كثيرة يزيد من ضبابيتها هذا الرجل الذي لم يأت بعد ،وقد جاء نكرة هو اآلخر مثل ورقتها التي
سطرت ألجله وفي غيابه الذي طال انتظا ه ،فأين هو ؟ و ملاذا لم يرجع؟ وما هو السبب الذي جعله َي ُ
بتعد دون
ر
رجعة ؟ إنها أسئلة ال يشفي غليلها إال النص ،وما يبقى على القارئ إال التأويل واستنطاق املجاهيل.
إن املتأمل في العنوان الفرعي الثاني يجد لغة االستفهام متواصلة ،وكأن ما أخفاه نص العنوان املركزي يبقى
مستترا غير جلي ،وأن الذي كان منتظرا منه أن يوضح أو يبوح بما أخفاه الجزء األول لم يحدث ،بالتالي تم كسر
أفق توقع القارئ مع استمرار تيمة الغموض التي تسربت وحاصرت الخطاب من خالل أداة االستفهام "هل" التي
تعبر عن عدم الفهم ومحاولة التطلع للوصول إلى حقائق غامضة مبهمة .
إن الغموض والضبابية التي تطغى على العنوان تجعلنا منذ البدء أمام نص عص ي متمنع ،يحسن لغة التهرب
واالنفالت ،وقبل االنطالق في الكشف عن بعض املفاتن واملكامن واللطائف في النص املدروس؛ يستحسن طرح
بعض األسئلة التي تتعلق ببنية القصيدة لدى الشاعرة بوجه عام :ما شأنها ؟ و ما خصائص نسجها ؟ و أي لغة
ُ
لغتها ؟ فإن ق ِد َر لنا اإلجابة عن بعض من هذه األسئلة استطعنا الكشف عن بعض عوالم القصيدة ومجاهيلها.
إن القصيدة على حد تعبير ريفاتر بأنها تقول ش يء وتعني ش يء أخر ،وبهذا يكون لها معنى يمثل الواقع ،وأخر
خفي يدرك من خالل القراءة وتنظيم العناصر داخل النص ،وتحويلها إلى أنظمة دالة تشير إلى أشياء جديدة،
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واملتأمل في مضمون القصيدة يجدها تضطرب من حول الشخصية الرئيسية التي قد تكون الشاعرة نفسها فهي
املرأة التي تبحث عن رجل غاب وطال غيابه وانتظاره ،فتسأل نفسها في تردد ونار الحرف تعصف بها أتلقاه بعد
غياب ،أم إنها تنسحب من هذا املشهد الشاعري الحزين تقول :
يباغتني ..
و نار الحرف تعصف بي
فأفلت من مخا( )..وفه
يذوب املرفأ اآلتي  ..فانسكب
أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟
إنه بحكم انتماء النص إلى الشعر الحر ،فإنه على األقل ينزع إلى تمثل املوضوع بلغة بسيطة ،تمثل رؤية
معينة خاص ة بالشاعرة ،وينشأ عن ذلك أن هذه اللغة تقترب من األدبية ،ذلك ألن النص هنا ينبني على
الدورانية ،إذ يفض ي بنا آخر بيت فيه  -سيبقى تائها مثلي  ،محرمة دواليه على العينين  ..و القلب – إلى نقطة
البداية التي هي الحصار كذلك ،وكأن الشاعرة أرادت لنصها أن ينتهي بمثل ما ُ
است ِه َل به ،حتى تنطبق حالتها مع
حالة الرجل الغائب ويعاني ما تعانيه ،والقصيدة باصطناع هذه التقنية تكون قد دخلت عالم الحداثة التي
سبقها إليه الشعراء.
ولكي نعطي النص حظه من الدراسة؛ نالحظ أن نهايته مفتوحة ،وذلك من خالل استعمال " السين " "سيبقى
تائها و محرمة دواليه " إلى أجل لم يحدد بعد ،والشاعرة نفسها تعلم ذلك ،وكأنها النقطة التي ابتدأت منها ،فهي
محاصرة وال تزال ،وأن حالها أشبه بحاله ،وكأن العالقة التي تربط أو ربطت الشاعرة وشخصيتها املنشودة
ََ
الول ِه به إلى غاية أنها أصبحت مخضلة بنقمته،
املفقودة ،عالقة حب ضائع فاشل غير متصنع ،فهي شديدة
والنقمة ش يء معنوي يضاف إليه املخضل وهو الش يء املادي الرطب أو املبلل ،وكأن كثرة الدموع التي تذرفها
عليه من شدة النقمة بللتها فغدت رطبة متيمة به .
إن كلمة " مضمخة " التي تعني التلوث بالدم والتلطخ به ،استعارتها الشاعرة لتكون أبلغ تعبير عن الحالة التي
آلت إليها ،وفي هذا نستنتج أن العالقة املتينة التي كانت بين الشاعرة وشخصها املفقود قبل االفتراق عالقة حب
كبير ،وارتباط شديد لم تسطع نسيانه إلى األبد ،جعل حالتها بعد الغياب ملوثة بالدم الذي ال يلطخ إال الجريح
الصريع املقتول .
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غي ر أن القصة هنا مغلقة ،إذ لم تعثر صاحبة النص على الشخصية املفقودة املنشودة ،ولم تبلغ غايتها
وبقيت بين الحيرة والتيه تسأل نفسها :
أتلقاه أم ال؟ بل هل تستسلم إلى اليأس حيث انقطع بها حبل األمل ،حين تلعثمت الخطى األولى لها وتناثرت
مدائنها وأعلنت هجرة األلغام ،إلى غاية الحكم على هذا الرجل بالتيه والضياع ،وبالتالي يكون أمر القصيدة قد
انتهى ،بعكس أمر الخطاب الذي ظل مفتوحا.
إن النظرة املتفحصة في الخطاب تبين طغيان بنيتين ،تطلعية وأخرى قهرية ،تتمثل األولى في :
أيا سرا غفا سهوا ،وأدركني ،سرى أسري ،مخضلة بنقمته ..مضمخة بدمعته ،مساورة بديدنه ،يباغتني ،..
فانسكب ،أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟ ،وأرسل زورق األسرار أرسله ،وألهب سورة األفق .
وتتمثل الثانية في :
اعتمت املرايا  ،مجرد نقطة تكفي ،ألنثره كما باحت به أهداب سوسنتي ،سيبقى تائها مثلي ،محرمة دواليه .
فالبنية التطلعية تأمل من خاللها الشاعرة إلى نيل املبتغى ،والوصول إلى الغاية املنشودة ،والبنية القهرية وهي
التي اقتضت وفرضت عدم الوصول إلى الهدف ،وقهر هذا التطلع إلى غاية الحكم عليه بالتيه والضياع ،ويبقى
الصراع بين البنيتين – حب التطلع ومعرفة الحقيقة ،والقمع والضياع متحكما في موضوع النص وجماليته
واإلصرار على االستمرار في البحث ثم قمعه يشكالن قمة الصراع وروعته .
إن الخطاب يخلق شفرة تندرج في إطار الحب الغائب ،أو قل الضائع ،وما يدل على ذلك تفاني الشاعرة في بث
زفراتها وتوجعاتها من جهة ،واستمرارها في البحث إلى غاية أخر نقطة من حياتها عن هذا الغائب من جهة أخرى،
وما الورقة إال دليل على ذلك ،وكأن الكتابة ونار الحروف وحدها القادرة على إيصال الحروقات واللوعات إلى من
نأى وغاب ،فهي تكتب له الوصل في لغة الكمال حتى الوصول الى الغاية املنشودة ،لذلك فهي تنشده ولكن نار
الحرف تعصف بها تارة؛ فتنفلت من مخاوفه عديد املرات ،انها املجنونة الولهانة التي تذوب وتنسكب كما املاء
من شدة الوله ،وتسأل في حيرة أتلقاه بعد غياب طويل ،أم إنها تستتر وتنسحب لتجهش أوراقها فتكتب
املستحيل ،وتبقى محاصرة بهذا اللهب الذي حاصرها منذ غياب هذا الرجل الذي اكتنفه الغموض منذ البداية،
وبالتالي نجدها تتلعثم وتخونها الخطى النها قد احترقت في عالم يتقد بجذوته التي اشتعلت في ظل هذا الفراق
القهري ،وتتناثرت املدائن قرب غيمته القاتمة التي حجبت أنوارها ،فلم تعد ترى األشياء على حقيقتها التي
سطرت لها ،وفي هذا الطرح نجد الشاعرة نهجت نهج الشعراء الذكور منذ القديم في رحلة البحث عن محبوباتهم
ومعشوقاتهم ،وها هي األنثى تشق لها طريقا جديدا في خضم بحر لجي متالطم األمواج ،إنه بحر الحداثة
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واملعاصرة ،وبهذا تخلق جوا متميزا تعبر به عن رغباتها ومشاعرها ومكبوتاتها التي طاملا صودرت – على زعم املرأة
املبدعة -منها لعقود من الزمن ،وكأنها تحدي للقديم الذي كان فيه الرجل هو الالهث بحثا عن املحبوبة .
إن رجل الشاعرة رمز غائب مفقود موجود ،تتخيله أمامها كائنا بذاته حيا يرزق ،فتتلذذ بمخاطبته تارة،
معاتبة قلقة من حضوره تارة أخرى ،وهي في الحالتين مخضلة مضمخة به ،تفكر أتقابله أم إنها تعرض عنه،
ٌ
محرم عليه رؤية العينين والقلب ،ويبقى هذا الرمز هو الذي يشكل
لتحكم في األخير بأنه منثور إذا وجدته ،تائها
املوضوع ،فالنص قد خلق عاملا شعريا وبقي تائها فيه وبين دروبه ،مصطنعا في وصف ذلك لغة شعرية قادرة على
التعبير عن تلك الحالة املفضية إلى الداللة على العالقة بين النص وعامله الشعري ،وهي عالقة حب وشوق تارة،
وعالقة أسف و ندم تارة أخرى .
خـ ـ ــاتمة:
وصفوة القول ،وتأسيسا على ما تقدم فإننا نرى بأن الشاعرة استطاعت أن تشق طريقها األدبي شقا عسيرا،
ولكنها أفلحت في آخر األمر في سعيها ،فهذه القصيدة تشهد لها باالنطالقة نحو تأسيس جمالية في الشعر
النسوي الجزائري املعاصر ،ولعل الذي أمكنها من ذلك كون املحيط الجزائري تخطى النظرة السوداوية املحاطة
باملرأة من جهة ،والتشجيع الدائم من قبل األدباء والنقاد للمرأة على خوض غمار اإلبداع من جهة ثانية ،وبالتالي
فالكتابة النسوية لها جمالياتها التي تحفز القارئ على تلقي النص النسوي بأريحية ،نظرا الختالف الكتابة بين
الجنسين.
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الشعر :رؤيا ولغة
د .بخولة بن الدين
جامعة حسيبة بن بوعلي– الشلف(الجزائر)
KHALEDTREZEL@LIVE.FR

امللخص:

ّ ّ
نوع من أنواع ّ
تقوم لغة الشعر على إظهار الجانب اإلبداعي؛ و ٌ
التواصل بين الشاعر و القارئ؛ إذ تشك ُل اللغة مادة األسلوب
ومدها بما ّ
القوة من طريقة استخدام املفردات املناسبة ،وللشاعر القدرة على تكثيف هذه اللغة ّ
ّ
يستمد الحياة و ّ
يحقق
الذي
جمالياتها ،ويراد بالكثافة تحميل اللغة شحنات من الفكر والعاطفة واستخدام الصور والتدفق الشعوري .وال يتحقق اإلبداع
ّ
ّ
ّ
ّ
ن ّ
ّ
ّ
للشعر فعل ّ
السحر إال إذا أحسسنا أنه خلق جديد ،وذلك عن طريق اللغة الخالقة،
الشعري إال بالخلق اللغوي ،أي ال يكو
الكلمات املفاتيح :اللغة ،االبداع؛ اللغة الشعرية؛ الرؤيا؛ الشعر؛ الشاعر
Absteact
;The language of poetry is to show the creative side; and a kind of communication between the poet and the reader
the language is a material style that draws life and strength from the use of vocabulary appropriate, and the poet
ability to intensify this language and extend it to achieve its aesthetics, Of thought and passion and the use of images
and poetic flow. The poetic creativity is achieved only by linguistic creation, that is, poetry does not have magic
unless we feel that it is a new creation, through the creative language,
Words keys Language, creativity; poetic language; vision; poetry; poet

املقال:
الشعر ظاهرة لغوية في وجودها ،وال سبيل إلى التأتي إليها إال من جهة اللغة التي تتمثل بها عبقرية اإلنسان،
وتقوم بها ماهية الشعر) (1الشعر بنية لغوية معرفية جمالية ،وتحليل بنية اللغة الشعرية يسمح بالكشف عن
حيازة الشاعر الجمالية للعالم ـ فإن اللغة في الشعر غاية فنية بقدر ما هي وسيلة تؤدي معنى ،وتخلق فنا) (2لغة
الشعر أو اللغة الشعرية عند جون كوينJean Cohenهي :االنزياح عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر عنده
توصف بأنها لغة الصفر في الكتابة ) (3وهكذا فالشعر يعتبر خروجا عن اللغة العادية أو املعيارية ،فهو يهدمها
ليعيد بناءها من جديد .أي أن الشعر نشاط لغوي ينهض على إعادة النظر في النظام اللغوي ،واإلمساك بما
يتضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي املتعارف نفسه قصد خلق ذرى تعبيرية جديدة
ّ
) (4فجمال لغة الشعر كما يقول أدونيس يعود إلى نظام املفردات وعالقاتها بعضها ببعض ،وهو نظام ال يتحكم
)(5
فيه النحو ،بل االنفعال والتجربة
أما أدونيس فقد تعرض للفرق بين اللغة الشعرية واللغة غير الشعرية ،من حيث اإلشارة واإليضاح؛ فاللغة
العادية واضحة ال تتجاوز املعنى املعجمي .بينما اللغة الشعرية هي الخروج عن هذا املعنى الواضح واملعلوم إلى
معاني أخرى لم :تتعود الغوص فيها ،.وهذا في قوله  :إذا كان الشعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة في
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ش يء ما أو في العالم كله ،فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي ،ذلك أن املعنى الذي تتخذه عادة ال يقود
إلى رؤية أليفة ،مشتركة .إن لغة الشعر هي لغة اإلشارة ،في حين أن اللغة العادية هي لغة اإليضاح .فالشعر هو
بمعنى ما ،جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله ) (6إن للغة الشعر دورا هاما في بناء القصيدة  ،ولم يبتعد
كلورودج عن الحقيقة عندما قال عن لغة الشعر( أنها أعظم عنصر في بنائية القصيدة في اآلداب جميعها ،ففي
أرضها تتجلى عبقرية األداء الشعري ،ومن لبناتها تبنى)) (7و يصفها لنا أحد النقاد الفرنسيين(بأنها إحساس ذاتي
وشعور ذاتي ،إنها تؤكد نفسها بصفتها وسيلة أعلى من الرسالة التي تتضمنها وفوقها ،فهي تجلب النظر بشكل
متميز الى نفسها  ،وتشدد بانتظام على صفاتها اللغوية ،وبذلك ما رأت كون الكلمات مجرد وسائط لنقل األفكار،
وإنما أشياء مطلوبة لذاتها ،وكيانات محسوسة مستقلة ذاتيا من هنا نستطيع القول إن اللغة الشعرية جامدة
بطبعها ..وهنا يأتي دور الشاعر املاهر بتفجيرها وتحويلها إلى شظايا وحمم بركانية من املشاعر والشعور بكل
صدق وحرارة وجدانية كل حسب الوعي والقدرة في توليد مناخات مناسبة الحتواء هذا الدفء وإيصاله
للوجدان .يعود هذا التوظيف املتنوع للغة الشعرية إلى ثقافة الشاعر ،وإلى مدى إطالعه وإدراكه ملا يحيط به من
قضايا ومعارف واختيارات ويعود أيضا إلى مدى قدرته على تكييف اللفظة الشعرية مع ما يتطلبه السياق
التخاطبي .فحينما يجد الشاعر في نفسه املقدرة على استدعاء الكلمات من مظانها ومن مواقعها املعجمية ،ويلجأ
إلى توظيفها في سياقاته الشعرية املتنوعة ،فإنه يعمل على إفراغ الكلمة املستعارة من داللتها املعجمية الخالصة،
ّ
اللغة الفاعلية ّ
الساحرة والقدرة الخالقة بفعل استخدامها
ليكسبها معنى جديدا تستمده من السياق .كما تفقد
ّ
ّ
ّ
املتكرر وألفتها ،وال سبيل إلى إعادة توهج الحياة إليها إال عن طريق اإلبداع الشعري ،ليس بانتقاء مفردات غير
ّ
ّ
مألوفة وإنما يرصفها بشكل مفاجئ وغير مألوف "فالكلمة رماد بركان ابترد ،يغلغله الشاعر في كلمات أخرى لكي
)(8
يخلق املناخ ّالذي يعود فيه هذا ّ
الرماد للغليان من جديد" ،في راي عبد هللا العش ي
إن العملیة الشعریة تستوجب البحث عن آلیات غير تقلیدیة مدعمة بلغة سامیة راقیة تمنح الشاعر فرصة
اقتحام اآلفاق غير املرئیة باتجاه البحث عن املعنى الشعري واملستوى ي الدالل اللذین یخاطبان القوى العاطفیة
والوجدانیة لدى املتلقي ألن الخطاب الشعري الحق  ،یرمي إلى مخاطبة القوة الوجدانیة االنفعالیة بحیث تؤثر
تجربة الشاعر في املتلقي لتحدث استجابة أو مشاركة وجدانیة تقترب من الصوغ الكلي لتجربة الشاعر  ،بمعنى
آخر أن الفهم ،القا ئم على أساس أن لغة الشعر لغة تعبير جمالي أو انفعالي يولد القدرة الفاعلة في عملیة
)(9
التوصیل والتلقي
ّ
ّ
اللغوي ّ
الشاعر أهمية ّ
حتى يكون ذلك مؤشرا جماليا على مستوى القصيدة الحديثة وقد
التجديد
ويدرك
ّ
أصبح اإلنسان الحديث يدرك مدى إمكانات اللغة واكتنازها ألسرار الخلق واإلبداع .وكما يشرح أدونيس ،فإن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
"لغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق ،فالشعر ليس مسارا للعالم وليس الشاعر الشخص الذي
ّ
ّ
ّ
لديه ش يء يعبر عنه وحسب ،بل هو الشخص الذي يخلق أشياء بطريقة جديدة ) "(10إنه يمزج بها بين الواقع
والخيال.
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إن األلفاظ موجودة قبل الشعر (كمواد أولية) ،لكن الشعر ينسقها وينظمها بطريقة ما بحيث يخرجها عن
عاديتها ليجعلها بالتواشج مع سواها شعرية متميزة ،وذلك بطريقة التركيب وباملساق الذي تردد فيه وذلك:
بوساطة الخلق التصويري الذي يكون معادال النفعال الشاعر ،هذا االنفعال الذي يحث الخيال على إعادة
تحليل وتركيب البناء اللغوي ،وذلك ببث حيوية مخصبة في الحياة الجميلة الهادئة الزاهية في أعراق تلك
العالقات التي يزيل عنها رتابتها وينفض نمطيتها بعد أن فقدت اللغة مجازها اللصيق بها في نشأتها األولى
ّ
وحدد أحمد الشايب بعض الوسائل التي تحقق التبليغ في :
ّ
 -1استعمال الكلمات املألوفة ،محدودة املعنى ،ويتولد عنها وضوح األفكار وقوتها ،واستقرارها في العقول،
وتحاش ي األلفاظ الغامضة واملشتركة واألجنبية .
 -2استعمال الكلمات الوصفية :التي تفيد جمال األسلوب وقوته معا ،والكلمات الوصفية ،تلك التي تصور
مشاهد تلفت النظر وتثير اإلعجاب بتأثيرها في نفس امللتقي .
 -3االستعمال املجازي للكلمات الخارج عن العادة ،فتؤدي بذلك معنى املبالغة املقبولة واإليجاز الطريف .
ّ
األساسية
 -4تحاش ي الكلمات الضعيفة والعناصر غير املهمة في العبارات والتركيز على أركان الكالم

)(11

:

ّ
ّ
ّ
ّ
جوهرية بين
االعتيادية املألوفة ،فهناك فروق
وتتمي ُز لغة الشعر بكونها لغة متخصصة ،تسمو على اللغة
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الشعر واألصوات التي ّ
لغة ّ
يتبناها الشاعر.
تحدد اللغة شخصية
النثر ولغة الشعر؛ و
ّ
التعابير وذلك في قد ته على خلق سياقه الخاص به ّ
الشعر عن غيره من ّ
للتحدث مع أي
و يختلف
ر
صوت،فالشعر يستطيع انتقاء ألفاظه من أي أسلوب لغوي،سواء أكان أدبيا أم غير ذلك ،وحين ُت َ
ستعم ُل
ُ
األلفاظ في القصيدة /الشعر فإنها تستعمل لتحديد املواقف أو بعض وجهات النظر أكثر من استعمال تلك
األلفاظ في اللغة اليومية،أي أنها في اللغة الشعرية أكثر دقة وتحديدا )، (12فالشعر تعبير لغوي عن حالة شعوريـة
ّ
ّ
وجدانية و تجربة ذاتية بأسلوب أدبي اق ،يحفل بالصور ّ
الفن ّية و الظالل و األلوان ،و يؤثر باللفظ و املعنى في
رٍ
ّ
ّ
فالشعر مجموعة العالقات القائمة بين األلفاظ و معانيها و طريقة ّ
السبك للعبارة
النفس و يأسر القلب؛
ّ
ّ
ّ
عمليات ّ
الشعرية ّ
الش ّ
ألنها تعبير عن ّ
معقدة وأفكار
عرية ،و تختلف اللغة عند الشاعر الواحد باختالف تجاربه
متباينة تختلف باختالف ّ
الزمان و املكان و طبيعة املوضوع ). (13
وملا كانت اللغة خطابا أدبيا ؛ فإنها تمثل التجلي بعینه الذي یسمو باملشاعر واألفكار بما یجعل النص زاخرا
باملعاني والدالالت السیما وأن للنص مستویين  :األول  :النص هو ،بإمكانیة ملعاني محتملة والثاني :هو النص
كمجموعة من املعاني التي كونتها القراءات املختلفة ،الناقد  ،القار ئ هو في هذا املستوى شریك في معنى
النص) ، (14ومن ثم فإن اللغة ليست منفصلة عن تجربة الشاعر وعامله ،فهي جوهر تجربته .الشاعر بدون ذلك
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يشبه حالة العالم عندما كان في الحالة السديمية قبل أن تتكون مالمحه )(15فاللغة الشعرية هي التي تعطي للعالم
مالمحه الجديدة من خالل الرؤيا الشعرية الجديدة ،على أن الشعر ليس مجرد وجود اللغة الشعرية واملوسيقى
بل ال بد من توفر رؤيا تضبط تلك العناصر وتتشكل من خاللها .فالشعر كل متكامل شكال ومضمونا ،فهو رؤيا
وطريقة تعبير .ومن ثم ال يتحدد الشعر بعناصره املكونة لـه ولكن بتوظيفها شعريا .وهذا ما انتهى إليه أدونيس
نفسه عندما قال" :تكون الشعرية قائمة في طريقة استخدام هذه العناصر ،وفي السياق العام لبنية النص
الشعري") .(16فالشعر ليس مجرد وزن أو قافية أو صورة أو انفعال أو موقف بل هو العالقة التي تربط هذه
العناصر ذاتها كما يقول كما أبو ديب )(17على هذا األساس قامت ثورة نازك املالئكة على اللغة التقليدية التي
جمدت بفعل التكرار وبليت بكثرة االستعمال ّ
حتى فقدت معناها وتأثيرها وعالقتها بالحياة .إن اللغة العربية في
نظر نازك فقدت إيحاءها وقوتها التي كانت تتمتع بها من قبل بعد أن ابتليت بأجيال عملت على تحنيطها وصنع
ألفاظ جاهزة وزعوها على الشعراء والكتاب) ، (18لقد أدركت نازك أن تطور اللغة وحياتها َّإنما ينبع من حياة
الشاعر وتجربته وليس من الكلمات ذاتها .فالشاعر قادر من خالل إحساسه الجديد باملفردات وتجربته في الحياة
أن يعطي لها دالالت شعرية من خالل توظيفها في سياق جديد .فالشعر ليس صناعة بل تجربة والشاعر يستطيع
أن يقدم للغة ما يعجز النحاة عنه .إنه قادر على إحياء األلفاظ بفضل حسه املرهف واطالعه على األدب القديم
والحديث ،العربي واألجنبي .فهو يستطيع أن يضيف لونا إلى كلمة ويصنع تعبيرا جديدا وإن خرق قاعدة استطاع
)(19
أن يخلق البديل ليصبح ما أبدعه قاعدة جديدة
ّ
ّ
ّ
مصطلح شامل ينطوي على بناء الجملة ّ
الش ّ
ٌ
ّ
املتعددة
وصوتيا،ينطوي على التقنيات الفنية
نحويا
عرية
و اللغة
ّ
ّ
الشاعر املبدع لغة ذات حياة و ّ
من ّ
تنوع ال تقف عند طريقة واحدة من طرق
الصور الشعرية واملوسيقى،ولغة
ّ
ّ
ّ
ّ
التعبير،بل ّ
اللغة التي ُ
تثير فينا إحساسا بلذة املشاركة في العمل
تنو ٍع في العبارة و في األسلوب،و اللغة املبدعة هي
التأخير و ّ
التقديم و ّ
الفني من خالل الحذف و ّ
ّ
التلوين في العبارة و ّ
الضمائر،و اإليجاز و الفصل بين أركان
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الجملة مما ُيثير في ّ
املتلقي متعة ّ
)(20
الش ّ
عرية نسقها من التشكيالت
تستمد اللغة
فن ّية تكمن في لذة االكتشاف
ّ
ّ
ّ
غوي ّ
الل ّ
ّ
اإلبداعية من طبيعتها االنزياح،لذلك يمكن القول":إن الشاعر خالق كلمات
ة،ألنها لغة إبداعية،واللغة
ّ
ّ
الل ّ
اللغو ّي ")ُ (21
غوية شفافية
فيضفي الشاعر على تراكيبه
وليس خالق أفكار،وترجع عبقريته كلها إلى اإلبداع
ّ
ّ
)(22
وإيحاء خاصا؛ويقول كمال أبو ديب" :إن مسافة التوتر هي منبع الشعرية "،وهو بذلك يؤكد املسافة أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
اليومية،إذ يؤكد أن التشكيل اللغو ّي الخاص بالشعر يجب أن يخلق فجوة =
عرية واللغة
الفجوة بين اللغة
ّ ّ
ّ
ّ
الشعرية من ّ
النثرية،وهذا ما يؤكده كوهن في سياق
تميز التراكيب
مسافة توتر؛ هذه املسافة أو الفجوة هي التي ِّ
حديثه عن الصورة الفنية" :أقوى الصور بالنسبة لي هي تلك التي ّ
تقدم أكبر قدر من العشوائية)،(23بمعنى أدق:
أكبر قدر من االنزياحات والفجوات.
وترتبط اللغة الشعرية بثقافة الشاعر وبمرجعياته الفكرية وبكل العوامل الذاتية واملوضوعية التي تساهم في
تجاربه الشعرية .فهي ترجمان لتصوراته وحساسياته ،كما أنها صورة معبرة عن انشغاالته وهمومه الفكرية
والنفسية واالجتماعية .والشاعر دائم االختيار واالنتقاء بين األلفاظ سعيا وراء ما يمكن أن يخدم مقصديته،
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ويقدم صورة تقريبية ملا يعتمل في ذهنه وأعماقه .وهكذا تأتي اللغة الشعرية منسجمة مع السياق النفس ي ومع
التجربة الداخلية للمبدع .كما أنها تأتي منسجمة مع السياق الثقافي العام ،ومع االختيارات الفنية والجمالية التي
أقرها املجتمع األدبي ،واستساغها الذوق الفني السائد .ألن الشاعر يبقى دائما ابنا وفيا لبيئته ،ولسانا صادقا
حامال لرؤية املجتمع الثقافي الذي ينتمي إليه.
ولذلك تجد التجارب الشعرية املنتمية لسياق تاريخي أو ثقافي معين ،قد انطبعت بالطابع الفني الذي تميز به
ذلك السياق .فتحمل آثارا بارزة وبصمات واضحة ملا تم تكريسه ،أو ملا تم تداوله بين الطبقة املبدعة ،وهذا ما
يجعلها تمتاز عن فنون لقول األخرى ،لتحتل املوقع األول بين اللغات األدبية ،وتلك الوظيفة التي امتلكتها اللغة
ال تتحقق إال من خالل بناء خاص ،له خصوصيته التي تجعله مختلفا عن البناء اللغوي في النثر ،ففي بنية
الشعر تتحقق عالقات جديدة بين األلفاظ والعبارات(بين املسند واملسند اليه )ال يمكن تحقيقها في الواقع
للحصول على طاقة تعبيرية أكثر ،لذا فإن االنزياح يعد من أهم آليات تحقيق هذه الفرادة وهذه الخصوصية
للغة الشعرية ،وهذا االنزياح عن املعيار اللغوي ينطلق من صميم التجربة النفسية املعيشة للمبدع ،لذا تصبح
في هذا النمط من القصائد التي تهيمن فيها الوظيفة الشعرية ،اللغة هي العاطفة ذاتها ،صورة من صورة
التجربة ،وهو ما ينقل بعد ذلك االهتمام اليها بوصفها شخصية مستقلة وهذا التعبير الذي ينبغي الوقوف
عنده ،ومعرفة طبيعة تشكليه(ربما كانت مشكلة اللغة من وجهة النظر الجمالية الصرف أهم ما ينبغي الوقوف
عنده ،ألن اللغة كائن حي له كيانه وله شخصيته ،وليس أداة تعبيرية جامدة) (24فلغة الشعر عند عبد الصبور
"في مستوى األشياء ،تلتصق بجلدة الحياة املكسوة بغبار األيام وتعب التأمل").(25
اللغة الشعرية عند أدونيس فهي ال تطابق لغة الحياة ألنها خلق ،لغة جديدة تقول ما تعجز اللغة اليومية أن
تقوله .لذلك يتساءل "هل يكفي لكي نخرج من التقليدي املوروث ونؤسس مقاربة شعرية جديدة أن نستخدم
اللغة البسيطة أو املبسطة أو اليومية العادية؟ وكنت أجيب دائما وال أزال أن هذا االستخدام ليس بحد ذاته
مهما كما يزعم بعضهم أو شعريا ،وإنما تتجلى أهميته وشعريته في كيفيته) (26ويرى خليل حاوي أن الذين
اقتصروا على املعجم قد ضلوا َّ
ألن "األلفاظ املعجمية متصلبة وجامدة تفتقر إلى حيوية الحياة وحرارتها.
إذن يجب االنطالق من مادة لغوية بكر خام َّ
ثم تعالج بالصقل والنحت وترفع إلى أعلى مستوى من اإلشراق
والتوهج .واملقصود أال يكون استخدام لغة النثر سبيال تدخله إلى الشعر نزعة التقرير النثرية") (27فاللغة
الشعرية هي تشكيل جديد لعناصر اللغة وليست معطى سابقا نستعمله كما هو .إنها نظام خاص من العالقات
تكشف عن عالقة الشاعر بالعالم من حوله .وهي تعيد صياغة العالم من جديد من خالل إحساس الشاعر
ورؤيته لألشياء .فاللغة الشعرية كائن خاص مستقل عن األشياء ،ألنها ال تسمى األشياء بل هي أشياء بذاتها كما
يقول سارتر) (28ويذهب الحيدري إلى أن اللغة الشعرية (لغة ضمن اللغة) كما يعبر فاليري ،أي لغة خاصة ضمن
لغة عامة) .(29فالشاعر ال يأتي بمفردات جديدة وإنما يستعمل ما يعرفه الناس بطرائق خاصة .لكل شاعر لغته
املتميزة ولكنها ذات صلة بلغة اآلخرين). (30
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إن اللغة الشعرية مرتبطة باإلنسان الشاعر في عالقته بالحياة وليست مجرد خلق عالقات جديدة بين
مفردات اللغة .فاللغة مرتبطة بتجربة الشاعر في الواقع عند البياتي وهو ال يستطيع أن يبدع ما لم يحط علما
بشروط الحياة التي يعيشها .فاللغة الشعرية ال تقول ذاتها وإنما تقول رؤية الشاعر للحياة والواقع .إنها ليست
مجرد أصوات بل هي إحساس وانفعال وفكر .فهي امتداد للشاعر ومتعدية لآلخر) (31اللغة الشعرية وسيلة
)32
يكتشف بها الشاعر ما يحيد به ،وقد اكتشف بها املتنبي آفاقا جديدة للعقل ،وكذلك فعل أبو نواس واملعري
ّ
ومن َّ
ثم فهي ليست غاية في ذاتها منبتة الصلة عن معاناة الشاعر وعالقته بالعالم .وتعتمد لغة الشعر الرفيع
ّ
الصوتية و ّ
املتلقي و ّ
جمالي ُ
على تحرير طاقاتها ّ
ّ
ُ
يستثير
يهز مشاعره و
ا،يفاجئ
التعبيرية ،و توجيهها توجيها
ّ
ُ
مقيدة) (33بقيود املعاني املتوارثة و ّ
عندئذ تصبح الكلمات غير ّ
السياقات التي
حساسيته،و يتسلط على خياله،و
ٍ
صبح الكلمة في ّ
تعاقبت عليها ّ
قيدت حركتها،وبهذا ُت ُ
حتى ّ
التجربة الجمالية ّ
حرة...على يدي املبدع و ُيرسلها صوب
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
املتلقي،ال ّ
ّ
بتصو ٍر مجتلب من بطون
دها...مرة أخرى
جماليتها ،و إنما
املعاجم،...فيسهم في قتلها و إفساد
ليقي
ّ
للتفاعل معها بفتح أبواب خياله لها لتُ ِ
حد َث في نفسه أثرها الجمالي" )..(34
خاتمة:
اللغة الشعرية مرتبطة بإحساس الشاعر ومعاناته في الواقع وأداة الكتشاف العالم الشعر الذي ال تتحقق
كما هو معلوم إال بالخروج على قوانين التركيب املألوفة في اللغة العادية فهي ترجمان لتصوراته واحساساته،
َّ
الشعرية هي جوهر اإلبداع؛
كما أنها صورة معبرة عن انشغاالته وهمومه الفكرية والنفسية واالجتماعية.واللغة
ّ
َّ
َّ
ّ
الشعوري
الشعرية وهي لغة الحس
ووسيلة الصياغة
وبحساسية فنية عالية؛ إلى درجة
املصور بأسلوب جمالي
تبدو للشاعر قصيدته متواصلة العطاء ،كثيفة الدالالت؛ َّ
خاصة على مستوى التنامي التصوير ّي ْإذ َّإن القارئ
ّ
ُ
َّ
َّ
شعرية عظيمة؛ اللغة الشعرية وحدة اتصالية نستطيع من خاللها
وشفافية
يجد في النص الشعري لذة دائمة، ،
الولوج الى فضاءات النص الشعري ملعرفة بالبناء التكاملي له ملا لها من دور هام في بناء القصيدة لذا فهي
تعتمد على طاقات معجمية وصوتية وداللية تمنح الجمالية للشعر  ،مما يوجب على الشاعر نفسه أن يكون
قادرا على تسخير تلك االمكانيات ملا يخدم البناء الشعري ،فاألسلوب الخاص بهذا املبدع أو ذاك هو حصيلة
مجموعة من العمليات الذهنية والفكرية والثقافية وطريقة التناول واملقدرة على التعرف إلى التشابه للوصول إلى
التميز ،فلغة األدب تقوم باستغالل ُبنى اللغة بكثير من التعمد والتنظيم.
هوامش البحث:
)(1لطفي عبد البديع ،التركيب اللغوي لألدب ،القاهرة ، 1970 ،ص 5
) (2وهب رومية ،شعرنا القديم والنقد الجديد ،الكويت،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب1997،ـ ص  ،25وانظر :خليل
املوس ى ،الحداثة في حركة الشعر  .العربي املعاصر ،دمشق  ،1991ص 97
) (3ينظر كوين جون ،بناء لغة الشعر ،،ترجمة أحمد درويش ،مكتبة الزهراء ،،القاهرة ،ص35
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)(4محمد لطفي اليوسفي ،في بنية الشعر العربي املعاصر ،سراس للنشر ،تونس،ط  ،، 1985ص24
) (5انظر :كمال خير بك ،حركة الحداثة في الشعر العربي املعاصر ،بيروت ،1987 ،ص 148 ،ومحمد عزام ،الحداثة الشعرية،
دمشق ،اتحاد الكتاب العرب، ،1997،ص 35
)(6أدونيس ،مقدمة للشعر العربي ،دار العودة ،بيروت 1979 ،ص126 ،
)(7قاسم ،عدنان 1981 ،ـ لغة الشعر العربي ،ليبيا ،ص .6
ّ
ّ
)(8عبد هللا العش ي ،أسئلة الشعرية :بحث في آلية اإلبداع الشعري ،منشورات االختالف ط ،2009 ،1الجزائر.
)(9عبد الكریم راض ي جعفر  ،الشاعر اللغة  . ،آفاق عربیة العدد  ، ١٩٩7 20ص 49 ،
ّ
ّ
)(10أدونيس (علي أحمد سعيد) ،مقدمة للشعر العربي ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار العودة  ،1971ص .127-126
) (11األسلوب ،أحمد الشايب ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط،1966 ،2ص.196-195
) (12قاموس املصطلحات النقدية الحديثة (باللغة اإلنكليزية) ،تحرير ،روجر ،فاولر ،لندن ،1978 ،ص50 ،49
) (13ابن مقبل حياته و شعره،عبد األمير نعمة عبد،رسالة ماجستير،جامعة البصرة1405،هـ1985،م،ص238 ،
) (14ادونیس  ،سیاسة الشعر ،بيروت  ،:دار األداب ،ط ،1985 ،1ص12 ،
) (15أسئلة الشعر :منير العكش املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت 2 1 6 ، 1979
) (16ها أنت أيها الوقت :أدونيس دار اآلداب بيروت (ط( 1993 1ص .)89
) (17في الشعرية :كمال أبو ديب ديب مؤسسة األبحاث العربية بيروت ط 1987 1ص13 ،
) (18ديوان نازك املالئكة ) دار العودة ،بيروت ،ط ( 1979 2مج  ) 2ص 9
) (19ديوان نازك ( مج  ) 2ص 10 ، 9
) (20املرجع نفسه ،ص 240/239
) (21بنية اللغة الشعرية ،جان كوهن ـ تر:محمد الولي،ومحمد العمري،دار توبقال للنشر،ط1986، 1ص .40
) (22املرجع نفسه ،ص.136
) (23بناء لغة الشعر،جان كوهن تر :أحمد درويش ،دار املعارف مصر،ط،3،1993ص.227
) (24عيد ،رجاء 1985 ،ـ لغة الشعر ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،ص .114
)(25سياسة الشعر :أدونيس126 ،
)(26املصدر نفسه  ،ص130
)(27في قضايا الشعر العربي املعاصر :املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس ،188 ،ص 196 ، 195
)(28ما األدب :سارتر ـ ترجمة :محمد غنيمي هالل ـ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة د .ت ص 16
) (29شخصيات ومواقف :ماجد السامرائي الدار العربية للكتاب ،ليبيا تونس  1978ص 40
) (30إشارات على الطريق :الحيدري الحيدري املؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط ، 1980 1ص 149
) (31أسئلة الشعر :منير العكش ( ص ) 217
الخيام ألحمد الطيب معاش،د اسة تحليلية ّ
) (33البعد الوطني و القومي و اإلسالمي في ديوان التراويح و أغاني ّ
فن ّية،معمر
ر
ّ
حجيج،رسالة ماجستير،جامعة باتنة1413،هـ،1993،ص .250
ّ
)(34تشريح النص،د/عبد هللا محمد الغذامي،دار الطليعة،بيروت،ط،1987، 1ص 19
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األبعاد الداللية للوطن في نشيد (قسما) ملفدي زكريا
د .محمد حراث
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
momo.adab@gmail.com

امللخص.
تتحدث ورقتنا البحثية هذه عن حضور الوطن كقضية مقدسة في شعر مفدي زكريا ،شاعر الثورة الجزائرية ،فال يكاد
يغيب الوطن عن كل أعماله األدبية الشعرية .واخترنا في هذه الورقة البحثية التطبيقية قصيدته املشهورة( :قسما)؛ حتى
ْ
ندرس هذا الحضور البارز للوطن في القصيدة /النشيد ،بمختلف تمظهراتها وتشكالتها وأبعادها الداللية ،إذ درسنا الوطن
من خالل أبعاد كثيرة :البعد الثوري ،البعد الجغرافي ،البعد القومي /العربي /اإلنساني ،البعد الديني /اإلسالمي ،وحتى
البعد األدبي للوطن ،فدرسنا الجانب األسلوبي واإليقاعي للنشيد ،وغير ذلك من األبعاد الداللية املقارباتية لحقل الوطن في
النشيد الوطني (قسما) .فهي إذن مقاربة تحليلية ملوضوع الوطن من خالل أبعاده الداللية املختلفة.

املقدمة.
ِّ -1
ّ
ْ
ّ
ٌ ُ َ ّ ّ ّ ّ
اللغة يعني رفع ّ
غني والترنم ،يعتمد
الصوت ،وال يختلف عنه في االصطالح؛ إذ هو شعر و ِضع للت
النشيد في
ّ
للتبليغ ّ
فن من الفنون ،ووسيلة ّ
اللحن ،ور ّبما اآلالت املرافقة في بعض األحيان ،وهو ّ
والتواصل.
ّ
ّ ّ
النشيد يختلف عن ّ
النص الشعري العادي في بعض ُّ
النقاط ،وذلك لتباين أغراضهما ،فالنشيد ينبغي
ونص
ّ
نصه بالجودة؛ من حيث سهولة األلفاظ ،وكذلك الوزن املضبوط من خالل احترام الطبقات ّ
أن يمتاز ّ
الصوتية،
السليم غير ّ
ثم ّ
النغم ّ
واإليقاعات املوسيقية املناسبةّ .
الناشز ،الذي يجب أن يرافق هذه الكلمات ،ونعني به
ّ
ّ
اللحن املوافق ملعاني ّ
النص.
الترنيمات ،وكذا
وطبوع ّ
ٌ
ولألناشيد ٌ
متعددة ،بحسب األغراض واملوضوعات ،ومنها األناشيد الوطنية ،التي تهدف
أنواع كثيرة،
ّ
ّ
ثم إثا ة الحماسّ ،
إلى غرس ّ
والتحريض على الذود عنه ،والذ ّب عن
حب الوطن ،وكذا االعتزاز باالنتماء إليه ّ ،ر
ثم اإلشادة بأمجادهّ ،
والت ّ
حياضهّ ،
غني ببطوالت أبنائه عبر تاريخ الوطن العريق.
ْ
ّ
ولقد كانت لثورة ّ
التحرير الجزائرية الكبرى على ّ
حضور ّ
ٌ
ممي ٌز،
النفوس والبالد وق ًعا ذا بال ،وكان للشعراء
ّ
ّ
خلدوا مآثر املجاهدين ،وبطوالتهم ،فنظم مفدي زكريا ديوانه (اللهب ّ
املقدس) تحت تأثير هذه الثورة ،التي
ّ ّ
الشعراء ،وأثا ت حماستهمّ ،
حتى أخرجوها كلمات حا ّرة ،توازي حرارة البارود من بنادق املجاهدين،
أخذت بلب
ر
ّ
ّ
السالحّ ،
ليتصور حجم الحدث الذي ال يستوعبه إال ّ
ّ
وتوجه الشعر إلى تصوير
فجاءت (وتعطلت لغة الكالم)
ّ
ّ
ّ
والثبات ّ
املسلحة ،وأعمال ّ
وبث روح ّ
والتضحية.
الصبر
التعذيب،
مواقف الحرب ،واملواجهة
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ً -2
وفاء ملفدي زكريا.
ُ َ
ّ
ط ُّ
حقه من بعض األطراف
وها هو شاعر الثورة األول  -دون منازع – املجاهد الكبير مفدي زكريا بعد أن غ ِم
ظل ّ
ّ
السياسيةُ ،وأ ْب ِع َد عن وطنه بعد االستقاللّ ،
متنقال بين جارتيه :تونس واملغرب .ها هو يعود جثمانه إلى تراب
ّ
وطنه الغاليُ ،ويوارى في تراب ميزاب الطاهر ،وها هو املجلس الشعبي الوطني ،بتوجيه من الرئيس الشاذلي بن
ّ
جديد (رحمه هللا) ّ
يرس ُم نهائيا نشيد الثروة (قسما بالنازالت املاحقات) الذي نظمه مفدي زكريا في سجن سركاجي
ِ
(برباروس) عام .1955
ّ
ومن تكريم التاريخ له ْأن أنشأ ّ
محبوه مؤسسة مفدي زكريا التي بدأت في شهر أكتوبر من عام  .2001إنه
ّ
ّ
ّ
واملسمى واحد ،هو
الوطني) ،أو (أبو فراس الحمداني) ،أو (ابن تومرت) ،كلها ألقاب
(مفدي زكريا) ،أو (الفتى
ّ
الشيخ زكريا بن سليمان.
ّ ُ
ّ
وأهم ما ذ ِك َر عن سيرته 1أنه ولد يوم  12جوان 1908م ،املوافق ليوم الجمعة  12جمادى األولى 1326هـ ،ببني
ّ
يزڤن ،بنطقة بني ميزاب (غرداية) .وبها حفظ القرآن العظيم ،وتعلم مبادئ اللغة العربية ،والفقه اإلسالمي ،ثم
ّ
ذهب ضمن البعثة امليزابية إلى تونس عام  ،1922ليتابع تعلمه .وكانت له عالقة حسنة مع الشاعر الجزائري
ّ
رمضان حمود ،وكذا الشاعر التونس ي أبو القاسم الشابي .وقد تف ّجرت موهبته الشعرية في بدايات عام ،1925
حين رثا كبش العيد ،متأثرا بأبي العالء املعريّ ،
ثم توالى عمله اإلبداعي بعد ذلك.
عاد إلى الجزائر عام  ، 1926وأصبح من األعضاء الناشطين في جمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمين ،وفي 17
أكتوبر  ،1936نظم نشيد (حزب نجمة شمال إفريقيا)ّ ،
ثم في عام  ،1937نشر قصيدته املشهورة (البردة
ثم صار من أبرز قيادي حزب الشعب الجزائري ،الذي أسسه مصالي الحاج (رحمه هللا)ّ ،
الوطنية الجزائرية)ّ .
ثم
صار رئيس تحرير جريدته باللغة العربية.
من داخل السجن نظم (اعصفي يا رياح 29 :أكتوبر  ،)1937وبعد خروجه من ّ
السجن ،دخل عالم الفن،
ليواصل نضاله بطريقة أخرى ،فالتقى بمحي الدين بشطارزي ،وكتب كلمات العديد من األغاني ملطربين معروفين
من الجزائر وتونس؛ أمثال :فريد باي قدور السرارفي ،وحسيبة رشدي ،وفضيلة ختمي ،وعبد الكريم الحبيب.
ّ
ّ
ولحن للكثير كذلك .وظلت إثر ذلك القوات الفرنسية تعتقله ،إذ ُس ِج َن أربع مرات،1949 ،1945 ،1940( :
ّ
الرغم من ّ
 ،)1951إال ّأنه على ُّ
كل هذه املضايقات ،واصل نضاله السياس ي ولم يتوقف.
ثم ما ْإن اندلعت ثورة نوفمبر املجيدة ،إال وكان من األوائل في صفوفهاّ ،
ّ
حتى َ
ألقي عليه القبض يوم  12أفريل
 ،1956ليمكث في السجن ثالث سنوات ،وإثر ّ
تنقله من بربروس إلى الحراش إلى البرواقية ،نظم أحسن أشعاره
ليفر بعدها إلى املغرب بعد خروجه من ّ
بين جدران هذه ّ
السجنّ ،
السجونّ ،
ثم إلى تونس.
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وكان من األوائل الذين نادوا بوحدة الشعوب املغاربية ،وناضل من أجل هذه املبدأ كثيرا ،كيف ال وهو الذي
"أوالُ :
قال يوما في مؤتمر طلبة شمال إفريقيا الرابع ،الذي ُعق َد بقاعة الخلدونية بتونس عام ّ :1934
آمنت باهلل
ِ
ً
رًّبا ،واإلسالم دينا ،وبالقرآن إماما ،وبالكعبة قبلة ،وبسيدنا محمد (صلى هللا عليه وسلم) نبيا ورسوال ،وشمال
ّ
إفريقيا وطنا واحدا ال ّ
يتجزأ .ثانيا :أقسم بوحدانية هللا أني أومن بوحدانية شمال إفريقيا ،وأعمل لها ما دام َّفي
ّ
قلب خافق ،ودم دافقَ ،ون َف ُ
ٌ
س عالق .2"...فمفدي زكريا كما أنه عرف بلقب شاعر الثورة التحريرية الجزائرية،
ّ
فإنه عرف كذلك بشاعر وحدة املغرب العربي.
ّ
وبعد أن استرجعت الجزائر استقاللها ،هرع مفدي زكريا اجعا إلى بالده ،وبقي فيه ّ
مدة يسيرة ،بعد أن تقلد
ر
ّ
ّ
عدة مناصب في الحكومة ،وبعد معارضته الشديدة النقالب  ،1965انجبر على مغادرة الجزائر ،ليعود بعدها إلى
ثم حل إلى الدار البيضاء باملغرب عام  .1969وبعد ّ
تنقالت بين تونس واملغرب ،لقي رّبه في تونس يوم
تونس ّ ،ر
الثاني من رمضان من عام 1397هـ ،املوافق لـ  17أوت 1977م .ودفن في مسقط رأسه بغرداية .ولم نحط ّ
بكل
مراحل حياته ،ولكن أشرنا إلى ما ُ
بكل عظيم ،وزاخرة ّ
الرجل حافلة ّ
اشتهر منها فقط ،فحياة ّ
بكل جليل .إذ ترك
ّ
اللهب ّ
املقدس ( ،)1961وتحت ظالل الزيزفون
لنا إرثا أدبيا زاخرا ،منه :ديوان إلياذة الجزائر ( ،)1976وديوان
( ،)1966ومن وحي األطلس (.)1976
 -3كلمة عن النشيد الوطني (قسما).
ّ
ّ
الشهيد عبان رمضانّ ،
وقرروا أن يكلفوا لخضر رباحي بتكليف شاعر
اجتمع قادة جبهة التحرير ،وعلى رأسهم
ّ
بكتابة نص شعري ثوري العتماده نشيدا وطنيا ،وهنا التقى رباحي بالشاعر مفدي زكريا ،وكلفه ّ
باملهمة ،فنظم
ّ ّ
لكن اللحن لم يكن باملستوى
مفدي زكريا النشيد في يوم واحد ،وقام محمد التوري امللحن الجزائري بتلحينه،
ّ
ّ
ْ
النشيد كانت أقوى من اللحن الذي ُوض َع لهاّ ،
فتوجه
الحماس ي املطلوب ،إذ رأى القائمون على الثورة ّأن كلمات
ِ
مهمة ّ
التلحين إلى ّ
امللحن التونس ي ّ
مفدي زكريا إلى تونس ،حيث ُأس ِندت ّ
محمد التريكي ،إال ّأن لحن محمد التريكي
ّ
َ
محمد فوزي ،الذي اعتبر األمر ّ
ليتولى تلحينه ّ
امللحن املصري ّ
تحديا له ،وهو الذي ُع ِرف عنه
كان صعب العزف،
ّ
ّ
تلحينه لألغاني الخفيفة ،وهذا اللحن لم يبق على حاله ،بل طرأ عليه بعض التغيير.3
 -4التحليل املوضوعاتي للمقاطع الخمسة.
أ -املقطع األول:
ّ
قسما بالنازالت املاحقات *** ّ
والدماء ّ
الزاكيات الطاهرات
والبنود الالمعات الخافقات *** في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
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ّ
ّ
يعظ ُم فيه ما سيقسم به ،فقد َ
َ َ
أقسم بعظمة دماء
يبدأ الشاعر مفدي زكريا مقطعه األول بقس ٍم ِ
ِ
َ
ُ
ّ
َ
َّ
َ
الشهداء ّ
بنصر ،أو
حياة
الزكية ،وأقس َم بالجبال الشامخة شموخ ِهمم أبطالها ،أن ثورة األحرار الجزائرية ثورة ٍ
ٍ
موت بشهادة ،شعارها :وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
ٍ
ب -املقطع الثاني.
نحن جند في سبيل الحق ثرنا *** وإلى استقاللنا بالحرب قمنا
ّ
ّ
ّ
لم يكن ُيصغى لنا ملا نطقنا *** فاتخذنا رنة البارود وزنا
ّ ّ
الرشاش لحنا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
وعزفنا نغمة
ّ
حق؛ ّ
فيبين أن ثورتهم قامت عن ّ
بالثورةّ ،
في هذا املقطع ّ
ألنها تنشد
يبين مفدي زكريا سبب قيام شعبه
ُ َ
ّ
الحرّية ،وتطالب باالستقاللّ ،
ّ
ويبين بعدها أنه بعدما فشلت الحلول السياسية والسلمية ،أيقنوا ّأن ما أ ِخذ
بالقوة ال ُي ُّ
سترد إال ّ
ّ
بالقوة ،فعقدوا العزم أن تحيا الجزائر.
ت -املقطع الثالث.
يا فرنسا قد مض ى وقت العتاب *** وطويناه كما يطوى الكتاب
فاستعدي وخذي ّ
ّ
منا الجواب
يا فرنسا ّإن ذا يوم الحساب ***
ّإن في ثورتنا فصل الخطاب *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
ّ
يتوجه مفدي زكريا بالخطاب في هذا املقطع إلى فرنساّ ،
ّ
ويبين لها ّأن زمن املفاوضات قد ولى ،وحان القصاص،
ّ
والر ّد ّ
ّ
بالرصاص ،موقنا ّأن ساعة زوالها قد حانت ،فهذه الثورة املجيدة عقدت العزم أن تحيا الجزائر.
ث -املقطع الرابع.
نحن من أبطالنا ندفع جندا *** وعلى أشالئنا نصنع مجدا
وعلى أرواحنا نصعد خلدا *** وعلى هاماتنا نرفع بندا
َ
جبهة ّ
أعطيناك عهدا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
التحرير
ِ
ّ
عنوان هذا املقطع هو ّ
الشهادة ،واسترخاص األرواح في سبيل ّ
ّ
والحرّية
العزة والكرامة
التضحية من أجل
ّ ّ
ّ
واالستقاللّ ،
الشعب الجزائري لم ُ
يأل جهدا ،ولم ّيدخر ُوسعا ،في سبيل نيل ّ
حريته،
يبين فيه الشاعر أن
بالنفس ّ
فضحى ّ
ّ
والنفيس ،وبالدماء واألرواح في سبيل ذلك ،تحت لواء جبهة التحرير املجاهدة،
واسترداد كرامته،
عاقدا العزم معها أن تحيا الجزائر.

ج -املقطع األخير.
صرخة األوطان من ساح الفدا *** فاسمعوها واستجيبوا للندا
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ّ
الجيل غدا
واكتبوها بدماء الشـهدا *** واقرأوها لبني
ِ
قد مددنا َ
لك يا مجد يدا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
ً
ّ
ّ
الشاعر مفدي زكريا في املقطع الخامس واألخير ّ
كل األحرار إلى االنضمام إلى الثورة؛ تلبية لنداء الوطن،
يدعو
ً
ليسجلها لهم ّ
ّ
ّ
التاريخ ،وتحفظها األجيال،
الحق والواجب ،وتقديم املزيد من التضحيات
واستجابة لصوت
وتتوارثها عبر العصور جيال بعد جيل ،فتبقى خالدة.
 -5البعد التاريخي للنشيد الوطني.
ّ
التا يخ؟ ملاذا نرجع إلى الوراء؟ ملاذا البكاء على األطالل؟ فأقولّ :
إننا ندرس التاريخ،
قد يسأل أحدنا :ملاذا ندرس ر
ونذكره في كتاباتنا عموما ،وفي أناشيدنا الوطنية خصوصا؛ ألخذ العبرة من املاض ي ،كي ال تتكرر األخطاء نفسها،
ّ
لشخصيات التاريخية والبطوليةَ ،
ولم ال االنطالق بمشروع حضاري
وندرس التاريخ لنتغنى بأمجادنا ،لالقتداء با
ّ
ّ
ّ
عصرية متجددة،
تراثي ،يؤدي إلى نهضة علمية ،مستندة إلى التراث بهوية قومية دينية ،تقوم على التجديد بروح
توه َ
مته عاش من أول ّ
وصدق حكماؤنا الذين قالوا" :إذا علم اإلنسان أخبار من مض ىّ ،
الدهر".
ّ
واملتمثل في النشيد الوطني الجزائري (قسما)ّ ،
ّ
ضمنه مفدي زكريا معاني تاريخية ذات
والنص الذي بين أيدينا؛
أبعاد داللية عميقةّ ،
تنم عن ثقافة ّ
الرجل ،وأصالة فكره ،وعمق دالالت شعره ،فنراه يقول في املقطع األول:
ّ
قسما بالنازالت املاحقات *** ّ
والدماء ّ
الزاكيات الطاهرات
والبنود الالمعات الخافقات *** في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
ّ
ّ
ّ
وهنا يكمن ٌ
بعد تاريخي داللي ّ
حياة أو موت ،فمنذ دخول
خفي ،ذلك أن مفدي زكريا ذكر فرنسا أن ثورته ثورة ٍ
ّ
فرنسا ،ومرور أكثر من قرن على مجابهتهم لألحرار الثوار الجزائريين ،عاد مفدي زكريا ليذكرهم ّأنهم اختاروا
ّ ّ
طريقا من طريقين ،ال ثالث لهماّ ،إما ّ
الشهادة" ،نحن ثرنا" من قبل ،ولم ولن ّ
نكل" /فحياة" بنصر،
النصر ،وإما
ّ ّ
أو "ممات" بشهادة ،ويذكر ّ
الث ّوار الجز ّ
ائريين ّإما انتصروا في الكثير من معاركهم في حربهم ضد فرنسا،
التاريخ أن
ّ
الشاهقات" شاهدات لهم بذلكّ ،
وإما لم يهابوا املوت في سبيل وطنهم الغالي ،فجادوا
وتلك "الجبال الشامخات
ّ
ّ
"بالدماء الزاكيات الطاهرات" .فحين نقرأ هذا املقطع من النشيد نسترجع ماض ي ثورتنا املجيد ،وتاريخها
العظيم ،الذي ّ
عبر عنه مفدي في هذا املقطع خير تعبير.
ْ
ّ
ّ
وأما املقطع الثاني ،إذ يقول:
نحن جند في سبيل الحق ثرنا *** وإلى استقاللنا بالحرب قمنا
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ّ
ّ
ّ
لم يكن ُيصغى لنا ملا نطقنا *** فاتخذنا رنة البارود وزنا
ّ ّ
الرشاش لحنا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
وعزفنا نغمة
ّ ّ
ّ
ْ
يخي يتجلى شيئا فشيئا ،إذ نراه يذكر فرنسا في صدر البيت األول ّأن ثورة شعب الجزائر
ففيه يبدأ البعد التار
ٌ
مطلب مشروع .فهذه بالده ،وهو صاحبها ،وصاحب السيادة فيها .وكما عاد إلى ّ
ثورة عن ّ
ٌ
التاريخ في
حق ،ومطلبه
صدر البيت األول ،استشرف املستقبل ،واستبشر به في َع ُجز البيت نفسه ،حين رسم الهدف الواضح ،والغاية
األسمى ،أال وهي االستقالل ،حين قال" :وإلى استقاللنا بالحرب قمنا".
ّ
ّ
تحول الكفاح ّ
ونراه في البيت الثاني يسرد سبب ّ
السلمي إلى كفاح مسلح ،ويذكر فرنسا بتاريخ
كل بابّ ،
املفاوضات ،واستجداء الحلول السلمية ،التي كانت عقيمةْ ،إذ أغلقت فرنسا في وجه الحلول ّ
وسدت
دونه ّ
كل منفذ ،فكان ْأن نابت الصفائح عن الصحائفّ ،
الحبر ،فلم يكن
والرصاص عن القرطاس ،والحرب عن ِ
ً
ّ
ّ
للشعب حين نادى ّ
ّ
املحتل الغاشم.
وندد ،فاتخذ من البارود لغة جديدة ،قد تكون ناجعة مع هذا
يصغى
ّ
ثم يواصل مفدي زكريا في تجليته املعاني الداللية للبعد التاريخي ،فنراه في املقطع الثالث يقول فيه:
يا فرنسا قد مض ى وقت العتاب *** وطويناه كما يطوى الكتاب
فاستعدي وخذي ّ
ّ
منا الجواب
يا فرنسا ّإن ذا يوم الحساب ***
ّإن في ثورتنا فصل الخطاب *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
َ
صفحة ّ
مصرحا ال ّ
ّ
ملمحاْ ،أن تطوي
التاريخ املاضية ،التي شابها الخضوع والخنوع الذي
قد خاطب فرنسا
ِ
ّ
فإن صبره نفد ،وظالم صمته ّ
وإن صب َر أعواماّ ،
األبي ،الذي ْ
الشعب الجزائري ّ
تبدد ،وها هو
فرضته فرنسا على
ِ
ُ
ّ
يتوعد فرنسا على لسان ابنه ّ
البار مفدي زكريا ،جاهرا بصوته ،فاخرا فاه" :يا فرنسا قد مض ى وقت العتاب"،
"وطويناه" َّ
طي "الكتاب" ،وها قد حان يوم "الحساب"" ،فخذي" من بنادقنا "الجواب" ،فهي أفصح لسانا ،وأبين
خطابا.
ّ
وأما في املقطع ّ
الرابع الذي يقول فيه:
نحن من أبطالنا ندفع جندا *** وعلى أشالئنا نصنع مجدا
وعلى أرواحنا نصعد خلدا *** وعلى هاماتنا نرفع بندا
َ
جبهة ّ
أعطيناك عهدا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
التحرير
ِ
فنراه يشيد بتاريخ بطولة أبناء هذا الوطن ،وعظيم تضحياتهم ،ففي سبيل هذا الوطن يتوالى العطاء والجود
باألرواح ،وبأشالئهم يصنعون أبهى صور التفاني في ّ
التضحية من أجل هذا الوطن ،فيكسبون شارة املجد،
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ّ
ْ
ً
خالدة ،و َ
الطاهرة ّ
َ
الز ّ
يعبق تاريخهم على ألسن األجيال ِذك ًرا
كية في الجنان
ووسام الفخر ،لتسكن أرواحهم
حميدا.
التا يخ املض يءّ ،
ينس مفدي ّ ّ
وملّا كان من الفضل نسبة الفضل إلى أهله ،لم َ
والتضحيات الجسام،
زكريا ر
َ
ّ
واألتعاب املضنية التي حملها أفراد جيش التحرير الوطنيّ ،
ويشد على سواعدهم ،في سبيل أن
العهد،
ليجدد لهم
ًّ
حرة كريمة.
تحيا الجزائر
ّ
ثم في املقطع األخير:
صرخة األوطان من ساح الفدا *** فاسمعوها واستجيبوا للندا
ّ
الجيل غدا
واكتبوها بدماء الشـهـدا *** واقرءوها لبني
ِ
لك يا ُ
قد مددنا َ
مجد يدا *** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.
ّ
ّ
هنا استذكر الشاعر تاريخ أمجاد الشعب بصورة أخرى ،وهي استشرافه للمستقبل ،ودعوته إلى االلتحام
يأل ً
ّ ّ
جهدا في تدمير ّ
عدو ال ُ
كل ما هو جزائر ّي.
واالصطفاف صفا واحدا ضد ٍ
 -6البعد الجغرافي للنشيد الوطني.
أهم ّية عن البعد ّ
يقل ّ
هذا بعد آخر ال ّ
التاريخي ،وكذلك ال تخلو منه أنشودة (قسما) ،كيف ال وهو الذي
ًّ
جال يصف روعة الجزائر ،وما تزخر به من عظمةّ ،
صورها في أبياته ،من خالل معجم جغرافي زاخر،
أرادها ِس
ّ
ّ
ّ
فصور "الجبال الشامخات الشاهقات" التي كانت مأوى املجاهدين في نضالهم ،بل كانت املستشفى واملدرسة،
وغير ذلك من ّ
الدالالت الجغرافية التي ّ
تضمنتها هذه األنشودة.
 -7البعد الثوري للنشيد الوطني.
ً ّ
يطغى هذا البعد في ّ
للث ّ
جل األبعاد األخرى ،بل ّإننا نرى ز ً
الداللة على ّ
وري في هذه املقاطع الخمسة؛
خما كبيرا
ّ
ّ
ّ
ذلك ّأن من أهداف هذه األنشودة األساسية بث الحماس الثوري بين أفراد الشعب الجزائر ّي ،كما ّأنها ظهرت
لترافق املجاهدين في ثورتهم العظيمة ّ
ّ
املحتل الفرنس ي.
ضد
ّ
يشكله املعجم اآلتيّ :
(الدماء /البنود/
فإذا جئنا إلى املقطع األول من األنشودة ،وجدنا البعد الثوري
ّ
الالمعات /الخافقات /الجبال /الشامخات /الشاهقات /ثرنا /حياة /ممات /تحيا)ّ .
فالدماء ثمن الثورة ،يدفعه
ُّ ّ
كل مناضل من دمه ،والبنود تلك األهداف واملبادئ التي يقف عليها وعندها ّ
ّ
حاد ،تلمع في
فرد في
توح ٍد وات ٍ
كل ٍ
سماء املجد ،وتخفق بالبسالة والبطولة ،وتلك الجبال تشهد على ّ
التضحيات ،وشموخها يشهد على شموخ
َ
ً
ّ
ٌ
بنصر ،أو ٌ
حياة ْ
ّثوارهاّ ،
وعلو ّ
موت بشهادة.
همتهم الشاهقة ،فهم الذين ثاروها ثورة ال هوادة بعدها إال باثنتين:
ٍ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ًّ
ّ
حدة في جانبه الثوري ،ويتشكل معجمه الثوري من اآلتي( :جند /ثرنا/
وأما املقطع الثاني ،فنجده أكثر
الرشاش) .فهم ٌ
استقاللنا /الحرب /قمنا /البارودّ /
مطلب هو االستقالل ،وهذا ما
جند يسعون في ثورتهم إلى
ٍ
ّ ّ
استعذاب
الرشاش ،وياله من
جعلهم يقومون إلى الحرب خفافا ال ثقاال ،ترافقهم ألحان البارود ،ونغمات
ٍ
ُ
ّ
للبندقية ،واسئناس بصوتها ،ال يقول ذلك وال يفعله إال من بلغ من الشجاعة ذؤابتها.
ّ
ّ
ّ
الثوري ،فنجد لفظة (فرنسا) بوصفها ًّ
ّ
الثالث ،فال ّ
العدو
عدوا في الحرب ،وتسمية
يقل في بعده
وأما املقطع
بصريح العبا ة فيه ش ٌيء من ّ
ّ
الت ّ
(فاستعدي) التي تحمل ّ
كل معاني
حدي ،وش ٌيء من وضوح الهدف ،ونجد كذلك
ر
ّ
الت ّ
حدي واملواجهة بشجاعة.
ّ
ّ
ّ
ّ
الشاعر مفدي ّ
وفي املقطع ّ
زكريا يواصل تصويره للمشاهد الثورية بدقة عالية ،فهي الشجاعة
الرابع ،نجد
ّ
الثورية ّ
يكتف من جنوده إال ْأن يكونوا من
يصورها في أروع مشهد في قوله" :نحن من أبطالنا ندفع جندا" ،فلم
ِ
َ
أبطال قومه ،وشجعانهم ،الذي يصنعون من األشالء ً
وفخا ًرا ،ولهذا زخر هذا املقطع بمعجم ّ
ثوري ثر ّي جاء
مجدا
بندا /جبهة ّ
التحريرً /
خلدا /هاماتناً /
فيه( :أبطالنا /جندا /أشالئنا /مجدا /أرواحناً /
عهدا /تحيا).
ّ
واألمر نفسه في املقطع األخيرْ ،إذ نجد( :صرخة /األوطان /ساح الفداّ /
الندا /دماء /الشهدا /مجدا /تحيا)،
ّ
ً
ّ
كله وفاء ملبادئ الثورة ،واستمرارّية ومواصلة.
 -8البعد الوطني للنشيد الوطني.
ّأما إذا جئنا إلى البعد الوطني ،فالقصيدة ذات غاية وطنية ،هذا ٌ
أمر ال يختلف فيه مختلفان ،حاول من
ّ
ووجهم إلى هدف واحد ،وهو تحرير الجزائر ،بعد ْأن ّ
الشاعر جمع جميع أطياف هذا البلدّ ،
َّ
العدو،
وحد
خاللها
وهو فرنسا ،تحت اية واحدة ،هي اية جبهة ّ
التحرير الوطنية ،فاملعجم الوطني في هذه األنشودة ّ
يتكون من
ر
ر
ْ
املفردات ّ
التالية( :الجزائر /نحن /الجبال /النازالت /الخافقات) وغيرها ،إذ حاول ْأن ّ
يمجد بطوالت أبناء هذا
ّ
ويبث الحماس ّ
َ
للهبة الواحدة من أجل تحرير الجزائر من براثن فرنسا
ويذكر فضلهم ،وتضحياتهم،
الوطن،
الغاشمة.
 -9البعد القومي /العربي للنشيد الوطني.
ّ
ّ
مما ال ّ
الوطني الداخلي ،كيف ال ومفدي ّ
ّ
ُ
ّ
زكريا هو الذي
يحمل بعدا يتجاوز البعد
شك فيه ّأن هذا النشيد
ّ
حمل ّ
هم اتحاد دول املغرب العربي أعواما طويلة ،وهو الذي ّ
ظل يفتخر بالعروبة واالنتماء إلى العرب ،وإنما
الجزائر ٌ
وكثير من املعاني الواردة في األنشودة ،ال تنطبق على الجزائر وحدها ،بل على ّ
وطن من هذه األوطانٌ ،
كل
ّ
الدول العربية عموما ،ملا فيها من معاني العروبة والحضارة العربية.
 -10البعد اإلنساني للنشيد الوطني.
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ّ ّ
للنشيد بعدا يتجاوز البعد الوطني إلى البعد القومي العربيّ ،
فإنها تجاوزت كذلك البعد القومي إلى
وكما أن
ّ
ّ
ّ
ّ
البعد اإلنساني ّ
والعبودية ،وهذا غاية ما تنشده ّ
عامة؛ ألنها تنشد الت ّ
كل األوطان.
حرر ،واالنعتاق من الظلم
 -11البعد الديني /اإلسالمي للنشيد الوطني.
بالدالالت ّ
تتضمنه هذه األنشودةّ ،إنها مآلى ّ
تزخر أنشودة (قسما) باملعجم ّ
الد ّ
ّ
ينية/
الديني الذي
ّ
فأهم ألفاظ املعجم ّ
ّ
ّ
املاحقات/الزاكيات /الطاهرات /عقدنا /سبيل
الديني نجد( :قسما /النازالت/
اإلسالمية،
ّ
الحق /يوم الحساب /فصل الخطاب /نصعد خلداً /
ّ
عهدا /الشهداء /فاشهدوا) .فهي ثورة ال يمكن أن نفصلها
ّ
حث على الجهادّ ،
والدفاع عن الحرمات (األرض /العرض /النفس) ،فهي ليست ثورة
عن مبادئ اإلسالم ،الذي
ّ
وإنما ّ
ٌ
ٌ
الدفاع عن الجزائر ٌ
ودفاع عن حضار ٍة وإر ٍث
ودفاع عن العربية،
دفاع عن اإلسالم،
ض وفقط،
من أجل أر ٍ
زاخر ّ
برمته.
ٍ
ُ
ثورة مسلمين ّ
ّ
وكفار ،قبل أن تكون بين جزائريين وفرنسيين .كيف ال وكاتبها الشاعر الكبير مفدي زكريا،
وإنها
ّ
الطفولةّ ،
ّ
وقسم أنشودته إلى خمسة
املتشبع بالثقافة اإلسالمية ،وهو الذي حفظ القرآن العظيم وهو في مهد
مقاطع استنانا بأركان اإلسالم ،واستنانا كذلك ّ
بالصلوات الخمس املفروضة.
الس ّ
وهو الذي بدأها بـ (قسما با ّلنازالت املاحقات)؛ أي قسما بالكتب ّ
ماوية املنزلة ،والتي جاءت لتمحو حقبة
ٌّ
تناص ٌّ
تكتف باغتصاب األراض ي ،ونهب الخيرات،
ديني بديع .لهذا ،ففرنسا لم
االستبداد والظلم والبغي؛ وفي هذا
ِ
مس ّ
وسلب األرزاق ،بل حاولت سلخ الجزائريين عن دينهم وتاريخهم ولغتهم ،فهو احتالل ّ
كل الجوانب
ّ
والثقافية ّ
والد ّ
ينية والحضارّية.
االقتصادية
يعضون على دينهم ّ
وهذا ما جعل الجزائريين األحرار ّ
بالنواجذ ،فمع ّ
كل طلقة كانت تخرج من بنادقهم كانت
ّ
تنطلق معها من حناجرهم صيحة (هللا أكبر) ّ
تدوي في جميع ربوع أرض الجزائر الطاهرة.
 -12البعد األدبي للنشيد الوطني.
ّ
يندرج النص ضمن ّ
ّ
خاصة ،وتمتاز هذه املقاطع
فن من فنون األدب العربي ،وهو الشعر ،وشعر اإلنشاد
ّ
ً
ّ
ّ ّ
وقفة ّ
أدبية ،فقط من
الخمس بما يمتاز به الشعر العربي عموما ،إال أنه ال بأس ْأن نقف عند بعض املحطات
أجل اإلشارة إلى بعض األبعاد ا ّلداللية األدبية التي تزخر بها أنشودة قسما.
ّ
توزع ّ
فإذا جئنا ّأوال إلى البنية السطحية لهذه األنشودةّ ،
الن ّ
ص على وحدات صوتية
فأول ما نالحظه هو
ّ
أو لغوية متساوية ،موقعة وموزونة ،واألبيات تنقسم عروضيا إلى شطرين( :فاعالتن +فاعالتن +فاعالتن× .)02
ّ
ّ
الرمل .ومن خالل ّ
الشعر الخليلي ،موزونة على بحر ّ
النغم الذي تولد عن هذا البحر ،ظهر
إذن فاألبيات من
ُ
حسن اختيار مفدي زكريا الذي واءم معنى األنشودة ،وخدم إيقاعها .هذا من حيث البنية ّ
السطحية.
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ّ
تمثل مخزونات املعاني التي يحتوي عليها مضمون ّ
ّ
الن ّ
ص ،كما نجد فيها
وأما إذا جئنا إلى البنية العميقة ،فهي
ّ
املقاصد ّ
ّ
واملعنوية البعيدة ،التي ال يدركها إال من يغوص في غور هذه األبيات.
الفن ّية
ّ ّ ّ
ص كله حماس ،تتزايد فيه موجات االنفعال شيئا فشيئا،
فمن حيث أدوار املعنى وموجات االنفعال ،فالن
ً
بداية بالقسم (قسما) الذي أفاد تأكيد ما يليه من معان ،إلى الخطاب ّ
والنداء املباشرين لفرنسا ،الذي يحمل
ٍ
ً
ًّ
ً
ّ
ّ
ممزوجة ّ
بالت ّ
الذات واالفتخار من خالل نون
حدي والشجاعة وبسالة املواجهة ،إلى تعظيم
انفعالية
معه حمولة
ُ
ّ
ّ
الضمير املعظمة التي رافقت أشطر األنشودة( :نحن ثرنا /عقدنا /نحن جند /فاتخذنا /وعزفنا /طويناه /نحن من
َ
املخاطب ،الذي يحمل في ّ
طياته تعميم املنادى من دون تخصيص:
أبطالنا ،)...وكذلك ضمير الجمع الغائب/
(فاسمعوها /استجيبوا /اكتبوها /اقرؤوها)ّ .
كل هذه األدوات وغيرهاّ ،أدت أدوارها في املعنى االنفعالي /الحماس ي/
ّ
يصب في مغزى األنشودة ّ
الثوري الذي ّ
العام.
وأما من حيث الصور البيانية ووظائفها الداللية في هذا النص ،فنجد ّ
ّ
الن ّ
ٌ
شطر فيه من
ص ال يكاد يخلو
صورة بيانية ،حاول من خاللها مفدي زكريا دعم معاني ّ
نصه بها ،ونذكر على ذلك أمثلة ال حصرا لها:
تجسيد ّ
املجرد وأنسنة املعنوي (الجزائر)).

استعارة
(تحيا الجزائر
ّ
(لم يكن ُيصغى لنا ملا نطقنا
ّ
ّ
(اتخذنا رنة البارود وزنا
ّ ّ
الرشاش لحنا
(عزفنا نغمة

كناية
استعارة
استعارة

مجاز /استعارة /كناية

(مض ى وقت العتاب
(طويناه كما ُيطوى الكتاب

تشبيه

(في ثورتنا فصل الخطاب
(على أشالئنا نصنع مجدا
(صرخة األوطان

استعارة
مجاز /استعارة

املفاوضات السلمية).
استعذاب نغمة البارود).
ّ ّ
الرشاش).
استعذاب لحن
تصوير دقيق وتعبير صادق).
ّ ّ
الدقة في التصوير).
زيادة
ّ
أنسنة الثورة).
ّ
تزيين صورة الشهادة).

جمال ّ
التوحيد بين الوطن وأهله).
جمال ّ
التوحيد /عدم تعيين فرد ّ
معين).

مجاز

(جبهة ّ
مجاز
التحرير أعطيناك عهدا
ٌ
تضممنها هذا ّ
وكثيرة هي ّ
الن ّ
الصور البيانية التي ّ
ص.

ص جماال ور ً
ص من األنساق اللغوية البديعية التي أضفت على معاني ّ
وكذلك ال يخلو هذا ّ
الن ّ
الن ّ
ونقا ،نذكر
منها:
طباق).
ممات
(حياة
ّ
تصريع) ،وجاء هذا في ّ
الن ّ
ص كثيرا.
الطاهرات
(املاحقات
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(جندا
(العتاب
(الفدا

مجدا
الكتاب
ّ
الندا

العدد01 :

جناس ناقص من حيث نوع الحروف وترتيبها).
جناس ناقص من حيث نوع الحروف).
جناس ناقص من حيث نوع الحروف).

ّ
وشح بها مفدي ّ
ّ
ّ
ّ
زكريا َّ
نص ُه.
الجمالية التي
البديعية
املحسنات
وغير هذا من
ّ ّ
ّ
ّ
العاملية من حيث اإليقاع ،وكان قد
الوطني من أروع األناشيد
فيعد النشيد
ّأما من حيث اإليقاع واملوسيقى
ّ
ّ ً
ُ
مقام
مكونة من ِخيرة املوسيقيين العامليين .وليس هذا
فاز باملرتبة األولى في إحدى اللجان ببريطانيا ،وكانت
ّ
حقاُ -
ّ
اطلعت على كثير من ّ
التفصيل في علم املوسيقى ،ولكن – ًّ
الدراسات املوسيقية للنشيد الوطني
كنت قد
ٍ
ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ ّ
نشيد في
(قسما) ،فذهلت من النتائج ،وطريقة التركيب املوسيقي الذي يتألف منه لحن النشيد (قسما) ،إنه أول ٍ
ّ ّ
ً
ٌّ
ّ ٌ
ّ
داللة على ّ
ّ
ّ
املحتل ،وهي
دق طبول الحرب ملواجهة
دق الطبول،
إيقاعية ،املتمثلة في
موسيقية
مقدمة
العالم له ِ
الرشيد ،وهي ّ
ّ
من إبداع املوسيقار الجزائري هارون ّ
إيقاعية.
متكونة من خمس جمل
ّ
النشيد ،فنكتفي ّ
وإذا حاولنا ّ
التمثيل لبعض االرتفاعات واملدود ّ
بالتمثيل للمقطع األول ،وهو
الصوتية في هذا
ّ
ٌ
ّ
مط ّ
وت من جنس الحرف الذي
الص ِ
يغني عن غيره ،وهي كتابة إيقاعية أكثر منها لغوية ،نمثل فيها بالعالمة ( )-إلى ِ
قبل العالمة:
ْ َ
َ
َق َ
اس َم ْن -بي َناز ْ
َو ْاد َما-ءيْ -زاكيا ِتط طاهراْ -ت
التل َم ِاحقاْ -ت
ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ
َُْ
ش ش ِاهقاْ -ت
ِفل ِجبالش ش ِامخ ِات
المعا ِت ْل خا ِفقاْ -ت
ولب ِ
نود ْل ِ
َ ََ َ ْ َ َ
َ ْ ُ ُ َْ َ ٌ
اعق ْدنا ل َع ْز َم أ ْن ت ْح َي ْل َج َزاِ -ئ ْر
و
فاح َياة ْأو َم َماْ -ت
نحن ثرنا
َ
َ
ْ
ْ
ْ
فش َه ُدو .فش َه ُدو .فش َه ُدو-
ُ
ّ
كنا قد اكتشفنا صدقها –ولو ضمنيا -خالل د استنا لألبعاد ّ
فإننا ّ
ّ
الداللية ،لكن
وأما من حيث العاطفة،
ر
ّ
نظرة خاطفة على حياة مفدي زكريا ونضاله تضعنا أمام حقيقة ال تقبل معها شكا وال ريبا ،هي أنه كان مخلصا
ً
صادقة وهو الذي َ
أنشد في وطنه الذي ُ
ملبادئ ثورتهّ ،
فداه بدمه
محبا صادقا لوطنه ،وكيف ال تكون عاطفته
بالنازالت" وبـ ّ
قبل حبره ،وبروحه قبل َكلمه ،فهو من أقسم بالكتب املنزلة "قسما ّ
"الدماء ّ
الزاكيات" و"البنود
ِِ
ّ
ً
وطنه.
غير ِ
الالمعات ،ال يخش ى موتا في سبيل وطنه ،وال يريد حياة في ِ
وأما على صعيد التناص ،فقد وردت بعض املظاهر ّ
ناص ّية في القصيدةْ ،
الت ّ
ّ
وإن لم تكن كثيرة ،فمنها على
َ
ُ
﴿ك َط ّي ّ
ُ
ٌّ
سبيل املثال قوله" :وطويناه كما ُيطوى
الس ِج ِ ّل للك ُت ْب﴾ .4وقوله "يوم
تناص مع قوله تعالى:
الكتاب"،
ِ ِ
ّ
ٌّ
يوم الحساب .وكذلك األمر نفسه في قوله" :فصل
الحساب" تناص مع الكثير من اآليات القرآنية التي تتحدث عن ِ
َ
ُ ّ
ّ
َ
الظواهر ّ
الت ّ
﴿وآت ْي َن ُاه ْ َ َ َ ْ
الخ ّ
ٌّ
فية في
ناصية
اب﴾ .5وتبقى بعض
ط
تناص مع قوله تعالى:
الخطاب"
الحكمة وفص َل ِ
ِ
الخ ِ
هذا ّ
الن ّ
ص لم ّ
نتطرق إليها.
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ُ
ُ
ّ
ّ
املاضية على هذا النص ،وحتى التي لم تأتي في بنيتها على
وأما من حيث الزمن ،فما يالحظ هو غلبة األفعال
ّ
ّ
النص" :ثرنا /عقدنا /قمنا /نطقنا /اتخذنا/
بنية املاض ي ،فأكثرها يفيد املاض ي ،فمن األفعال املاضية الواردة في
عزفنا /مض ى /طويناه /أعطيناك /مددنا)ّ .
وأما األفعال على غير بنية املاض ي فنجد( :تحيا /يكنُ /يصغىُ /يطوى/
ِ
ُ
ّ
نصعدُ /
ُ
فاستعدي /خذيُ /
نرفع /فاسمعوها /استجيبوا /اكتبوها /اقرؤوها) .واألفعال املاضية
نصنع/
ندفع/
والتقرير ّ
التحقيق ّ
هنا تفيد ّ
والتأكيد.
وأما الحيز املكاني الذي احتواه هذا ّ
ّ
الن ّ
ص ،فليست كثيرة ،لكن ّ
مكررة ،وهذه األماكن هي( :الجبال /الجزائر/
بين من َ
احت َّل ومن ُ
الصراع َ
معي َن ٌة مليدان ّ
فرنسا /األوطان /ساح الفدا) .وهي أحيزة ضرورّي ٌة ّ
احت َّل.
ِ
ِ
ِ
ّ
فإنه ال يختلف عن شروط أسلوب األنشودة الذي ّ
ّ
يتميز عن أسلوب قصيدة
فأما من حيث أسلوب النص
ّ
ُّ
ّ
ً
بأنه ُّ
تعقيدا ،وأخف وز ًنا ،يعتمد املوجات املوسيقية والنغمات اإليقاعية ،من أجل تأدية اللحن
أقل
الشعر،
ّ
والتغني باألبيات.
واإلنشاد
ّ
نص غرضه ّ
الصور ّ
كما يعتمد أسلوب األناشيد قلة ّ
ألنه ٌّ
التلحين ،أكثر من
الفن ّية ،وعدم ازدحام املعاني؛
غرض القراءة ّ
معن ،وهذا ما يجعل هذا ّ
والت ّ
الن ّ
ص قد يرد فيه معنى واحد على األكثر في ّ
كل شطر ،وقد يتقاسم
ّ
الشطران املعنى الواحد ،ونجد املقطع بأكمله يحمل معنى واحدا؛ فلو الحظنا املقطع األول -مثال -لوجدناه يحمل
ً َّ ً
ً
مة على أشطره ّ
الس ّتة ،ولو نظرنا إلى املقطع الثاني ،لوجدنا ّأن ّ
شطر ينفرد بمعنى واحد
كل
فكرة واحدة مقس
ٍ
ّ
الثالث لوجدنا املعنى يقتسمه ّ
بيت من أبيات املقطع الثالث .فال
خاص ،ولو نظرنا –كذلك -إلى املقطع
كل شطري ٍ
ّ
التفصيل لها أو ّ
الرئيسة ،دون ّ
ّ
يهم في األنشودة إال املعاني ّ
التمثيل ،أو غيرها من اآلليات الشعرية في القصيدة
غير األنشودة.
العادية ِ
كما يمتاز أسلوب األنشودة (قسما) بميزة خاصة ،وهي اال تكاز على آليات التخاطب؛ كحروف ّ
النداء ،وضمائر
ر
ً
ً
خما من أساليب ّ
املخاطبة ،وأفعال األمر .فقد الحظنا ز ً
النداء ،ووفرة لضمائر املخاطبة ،وكثرة ألفعال األمر .وهذا
ً
ً
خدمة للهدف العام والغرض األساس ألنشودة مفدي زكريا ،فأسلوب األنشودة يعتمد على اإلشارة مباشرة إلى
ُ
املراد ّ
ن
انزياح أو تشبيه.
أو
مز
دو
عنها
عبير
الت
املعاني
ر
ٍ
ٍ
 -13الخاتمة.
ّ
ّ
ّ
ُ
الن ُ
َ
ُّ
بأمجاد
ليذك َرنا
جيل الثورة
شيد
ِ
وجيل االستقالل ،فعلينا أن نبقى أوفياء لهِ ،
الوطني همزة ٍ
ِ
وصل بين ِ
أسالفنا وبطوالتهم وتضحياتهم .وهو يحمل من األبعاد الداللية الوطنية ما يجعله حمولة ثقافية ومكنزا ثريا
ملعالم هذا الوطن ،وبفضل هذه األبعاد كان اختياره نشيدا رسميا لهذا الوطن اختيارا علميا دقيقا ومناسبا.
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هوامش البحث:
 - 1اعتمدنا في ذكر بعض األحداث من حياته على الدراسة التي أنجزها الكاتب الجزائري بلقاسم بن عبد هللا التي نشرها في جريدة
(العرب األسبوعي) يوم السبت .2008 – 11 – 08
ّ
بالهوية الثقافية والحضارية ،حذام
 - 2شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا في أحضان تونس الخضراء :لغة الشعر املعتزة
ّ
خريف ،مقال منشور بجريدة العرب ،يوم 18 :جانفي 2010م.
 - 3املرجع نفسه.
 - 4سورة األنبياء ،اآلية .104
 - 5سورة ص ،اآلية .20
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ّ
ّ
ُ
الش ُ
عرالجزائر ُّي
القضية والجمالية
املهاجر ْبين
ِّ
قراءة في تجربة الشاعر''عمارمرياش''
د .عالوة كوسة
املركزالجامعي عبد الحفيظ بوالصوف – ميلة (الجزائر)
koussaallaoua@yahoo.fr

مقدمة:
َ
إن املتتبع للمنتج الشعري الجزائري املهاجر ،يحس ِبحمله املتميز والثقيل وذلك لجمعه بين
شطري التشكيل
الشعري وهما :القضية والجمالية ،لقد ركزت الكتابات الشعرية املعاصرة للشعراء الجزائريين املعاصرين على
قضايا عديدة تتعلق بالراهن بكل ثوابته ومتغيراته ولعل أبرزها قضايا الوطن ،والغربة والحنين ،وجدل التاريخ
وسلطة الجغرافيا ،بوصف الشعراء املهاجرين يعيشون جدل الثابت التاريخي املرجعي واملتحول املكاني الجغرافي،
وبينهما تتبلور التجارب الشعرية التي تشع موضوعات متنوعة وذوات متشظية بقضايا تنكتب شعريا ،وذلك
بأدوات فنية تجعل من القضايا تأخذ أشكالها الجمالية التي تجسدها جماليات القصيدة الجزائرية املهاجرة
املعاصرة ،ومنه فإن مقالنا سيبحث في إشكاليات الشعر الجزائري املهاجر بين القضية والجمالية مجسدا في
نموذج شعري معروف ويمثل قامة شعرية جزائرية منذ عقود ونقصد تجربة الشاعر الجزائري املغترب بفرنسا
''عمار مرياش'' منطلقين في بحثنا من :
اإلشكاليات املفتاحية :
ما خصائص القصيدة الجزائرية املعاصرة املهاجرة؟ماهي أهم القضايا التي تطرقت إليها؟ ملاذا تشظت الذات الشاعرة املهاجرة بين موضوعات تتمحور حول الغربة والحنين ومشتقاتهما؟وإالم ّ
كيف صور الشاعر الجزائري املهاجر وطنه في غربته؟ َيحن؟ َ
ولم يشعر بالغربة؟
 ما تجليات التاريخي في النص املهاجر؟ وما سلطة الجغرافي /املكاني فيه؟ ما جماليات الكتابة الشعرية املهاجرة من خالل األعمال الشعرية لعمار مرياش؟ما الظواهر األسلوبية الغالبة في شعره؟ما التوازنات املوضوعاتية الجمالية التي شكلت النص املهاجر عند مرياش؟هذه وتفاصيل أخرى عن الكتابة الشعرية بين القضية والجمالية في شعر عمار مرياش سنتناولها بالتتبع
الدقيق والتفصيل الجاد خالل هذا البحث.
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األدب املهاجروااللتزام بقضايا الوطن:
أوال -االلتزام كظاهرة أدبية:
ال يقتصر االلتزام كظاهرة أدبية على ّأمة دون أخرى  ،و ال على مجتمع أدبي دون آخر إذ ّأن "فكرة االلتزام
معروفة في اآلداب األوربية و كثر حولها النقاش في أدبنا العربي الحديث و املقصود من هذه املسألة هو أن يكون
االتصال ً
وثيقا بين األدب و بين قضايا مجتمعه" ،1و راح كثير من الدارسين يحاولون ضبط مفهوم االلتزام ،و
األدب امللتزم  ،و األديب امللتزم خصوصا " ،فأدب االلتزام كما يعرفه الجميع هو أدب رسالة توجيهية  ،أي أدب
يهدف إلى توجيه ّ
قرائه نحو التجاوب مع الطبقة املحرومة التي ينتمي إليها األديب نفسه" ،2و من هنا ندرك أن
العالقة بين األديب و املجتمع الذي يعيش فيه هي من يحدد مدى التزام األدب من غير ذلك  ،و هو حديث عن
التزام موضوعاتي صريح ،خارج النص األدبي تماما.
ً
ّ
يعد محمد مصايف أن األدب رسالة ،و أن "رسالة األديب امللتزم تفرض على أدبه أن يكون أكثر وضوحا ،و من
ّ
ثم أقرب إلى نفوس ّ
القراء" ،3و هو في ذلك يعاضد عبد الرزاق مصباحي في طرحه ،و يبني تمثله لاللتزام بأطراف
املعادلة الت ي ال تلغي :األديب و أدبه كرسالة من جهة  ،و املجتمع الذي نكتب عنه منطلقين منه إليه ،مشترطا
الوضوح الذي قد يتنافى مع سمة الغموض الجمالية الفنية التي طبعت ّ
الن َّ
ص العربي املعاصر و الجزائري
خصوصا ،غير أن سالة األديب بتصور –مصايف -تبدو مثقلة باملحمول االجتماعي الذي قد تلغي ّ
ً
َّ
الجمالي.
الفن َّي
ر
و إذا كان هذا حال األدب امللتزم في مفهوم الدارسين فإن األديب امللتزم ملزم بمشاركة الناس همومهم
ً
االجتماعية و السياسية ،و مواقفهم املختلفة  ،و "ندعو كاتبا أو مؤلفا ملتزما كل مبدع ّيتخذ من األدب وسيلة
مغايرة الغائية ،حيث تتراجع عنده أهمية النسج و التكثيف الجماليين لعمله ،لصالح الحمولة الداللية التي
يكتنزها ،فمضمون الرسالة التي ّ
يود إيصالها أسبق على الرسالة نفسها"  4و من هنا ّ
يتبين عدم التكافؤ بين طرفي
بشكل ما  ،يرى"
العمل األدبي  ،إذا االلتزام من هذا املنظور يرجح كفة "املضمون" على "الشكل"  ،و نهمل الفنية
ٍ
أحمد طالب" أن " األدب امللتزم هو األدب الذي يسعى إلى توجيه الجماهير إلى واقع اجتماعي و أدبي أفضل" 5في
ً
حين يعارضه الفكرة َ"محمود تيمور" عن رسالة األدب و األديب بقوله ":ال ّيتخذ من كتابته بوقا يعلو به صوت
مسوق إليه محمول عليه" 6و هو نفي صريح ألن يقيد األديب قلمه  ،و فكره ،و ّ
فنه و يخلصه لطرف /جهة ما
ً
فيغتال فيه اإلبداع و الجمالية تماما.
َ ّ
َ
غير أن "أنور املعداوي" ال يرى
الناجح إال ذاك الذي اعتنق هموم ّأمته و مشكالت عصره في تجاربه
األديب
االجتماعية اإلبداعية " حين " ترتكز هذه التجارب في بؤرة العدسة الالقطة ،لتبرز موقف الكاتب من مشكالت
عصره"،7و يأتي موقف" لوسيان غولدمان" في نفس هذا الطرح الذي يرى في أن الظاهرة األدبية معطى اجتماعي
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ال ريب فيه ،و التزام بكل تداعياته ألن األدب تفكير و رؤيا و" كل تفكير في العلوم اإلنسانية ّإنما ّ
يتم داخل
املجتمع ال من خارجه" ،8وكأنما ترد كل هذه الطروحات النقدية من دون تلميح إلى الجانب الفني لاللتزام إنما
ّ
ركزت على مضامين موضوعات الرسالة األدبية ،و قد ذكر ذلك "أنور املعداوي" في كتابه خصائص األدب العربي
في معرض حديثه عن األخالق كركيزة أساسية في بنية النص األدبي و تأثير النظرة الدينية في ذلك حيث يقول:
"وتقوم األخالق في األدب العربي على مواجهة اإلباحية و الكشف ،فالفكر اإلسالمي ال ّ
يقر األدب املكشوف و ال
األدب الجنس ي و ّ
يقدم األخالقية على الجمالية"،9و باملقابل فإن هناك طروحات خطيرة أخرى تتخذ من االلتزام
ّ
ً
اما إن موضوعاتيا أو ّ
فنيا  ،فهذا "الطاهر وطار" يرى أن "املثقف مناضل ملتزم بقضايا الجماهير بالدرجة
إلز
األولى" 10 ،أما "جياللي خالص" "فيطالب بأدب ملتزم يخدم قضايا املجتمع و يرفض األدب العابث" ،11و األخطر
من ّ
كل هذا أن يحكم الدكتور "محمد مصايف" على "األديب الذي يفتقر إلى الشعور بهذه العالقة الجدلية بينه
وبين املجتمع (هو أديب )يفتقر إلى أول شرط لإلبداع''!12؟
ً
و يتجسد هذا الخروج الصارخ عن مفهوم االلتزام إلى صيغة االلتزام في قول مصايف ثانيةّ ":إن مطالبة
األديب بالتعبير على املستوى الحضاري ألمته أمر جوهري ( )...بل إن عدم قيام األديب بهذه الرسالة يخرجه من
طائفة األدباء الذين ّ
تعتز بهم ّ
األمة العربية''!13؟ و منذ متى كان عدم االلتزام بآخر ما خارج حدود النص األدبي
ّ
فنيا هو خروج من ملة اجتماعية؟!!
ً
ّ
وال يتوقف اإللزاميون عن تحميل األديب مزيدا من الرسائل و القضايا اجتماعيا  ،محليا و وطنيا ،بل راحوا
يوسعون له املجاالت أكثر و أكبر فهذا "أحمد طالب" يجعله لسانا ناطقا لإلنسانية جمعاء و لو على حساب
ً ّ
فرديته/ذاتيته إذ يقول  ":إن األدب امللتزم –فيما أرى -هو كل أدب يقف إلى جانب اإلنسان ال ً
فردا منعزال ،و إنما
ّ
ً
ممثال لإلنسانية كلها".14
ً
و أعتقد أن الدكتور "محمد مصايف" يرى اللغة ً
حائال بين املبدع و اإلبداع ً
تماما ،حين راح يقترح
قيدا  ،و
ً
لغة معيارية نمطية لكل أديب حتى ينسج ّ
نصه وفقها و دعا إليها بصريح النية و الغاية قائال ":وندعو إليها  ،و
تمر بها بالدنا هي اللغة الفصحى ّ
نراها أصلح باملرحلة التي ّ
املبسطة  ،و لسنا نقصد بها لغة الصحافة  ،أي لغة
األخبار والتحقيقات الصحفية ،و ّإنما نريد لغة ّ
مبسطة في ألفاظها و أسلوبها و رموزها" .15و هو إلزام بعيد عن
الطرح األدبي السليم ،و يفتقر إلى الرؤية الجمالية العميقة  ،و الرؤيا اإلبداعية في وطن كالجزائر كان يرنو إلى
مشهد أدبي حقيقي ،مهما كانت املبررات االجتماعية و السياسية و اإليديولوجية املسيطرة على البالد حينها.
ّ
وعلى العكس من طرح مصايف نجد أن محمود الربيعي يلطف من وقع االلتزام كفرض و إجبار و قيد ،حيث
جعل منه – ّ
بشقيه املوضوعاتي و ّ
الفني -ر ّدا للجميل من أديب آلخر هو املجتمع  ،الوطن  ،فيرى أن هذا األديب
ّ
"يقدم لهذا املجتمع صورة تنتزع عناصرها من حياته اليومية وهي صورة فنية دالة على أن الشاعر وعى دقائق
هذه الحياة ،ودالة كذلك على أنه ذو قدرة على التشكيل الجمالي ،و هو من ناحية أخرى يض يء للمجتمع الطريق
السو ّي للمستقبل".16
شوال 1440ه

][62

جوان2019م

مجلة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

ثانيا -الوطن وقضاياه في شعرعمارمرياش:
لقد كان الوهج الشعري ّ
أشد و أعمق و أجمل حينما يكون املشترك الوطني و الهوية و املحلية هي الركائز
التي يستند إليها املقول الشعري  ،ألنها ثوابت تحرك ذوات الشعراء و توقد فيهم القرائح الشعرية ،ولقد تجسد
ذلك في كتابات عمار مرياش الشعرية كثيرا حيث تناول قضايا وطنه بعمق واهتمام وحرقة بوصفه يعيش بعيدا
عن مسقط القلب –الجزائر – واملتتبع لكتاباته يجد انه كان متتبعا دقيقا ودائما لكل تفاصيل وطنه وقضاياه
وقارئا جيدا ملراحله املختلفة  ،وملح إلى ذلك جمال بلعربي في تقديمه لديوان " اكتشاف العادي "في قوله" :إنه
عنوان لتجربة في الكتابة الشعرية تحمل في طياتها صيغة جريئة لسؤال النص الجزائري في هذه املرحلة وتقترح
إمكانية االنتقال إلى مرحلة جديدة ،وتتأكد قصدية االختيار من إصرار الشاعر على االقتصار في هذه املجموعة
على قصائد كتبها خالل سنة1993وقدمها في ترتيب داللي ال يخضع للتسلسل الزمني ،كطريقة لتأطير تجربة
واعية لها إشكاليتها ولها أسئلتها ،بعيدا عن االستفهام املرتجل وضد االنفعال السلبي،17".كما أكد املقدم على
ضرورة قراءة األعمال الشعرية لعمار مرياش وخاصة في هذا الديوان في سياقاتها التاريخية التي استهدفت مراحل
دقيقة حساسة في تاريخ الجزائر خاصة بعد أكتوبر  1988وما تاله من تغييرات جذرية في خارطة الوطن
السياسية واالجتماعية والتي عاشها الشاعر عن قرب وجداني مهما كان بعيدا جغرافيا "،لذلك تحتاج قراءة
18
"اكتشاف العادي" إلى بعض املقدمات الضرورية لوضع املجموعة في سياقها التاريخي ،األدبي والفني".
ومثلما كانت هناك تغيرات في الواقع املعيش على أصعدة مختلفة فقد كانت هناك هزات فنية كبيرة في الخط
الفني الشعري للشعراء ومنهم عمار مرياش الذي انحرف فنيا ولم يكتب العادي فراح يخط للتجريب ويفتح له
أبوابا فنية كثيرة" لكن عمار مرياش الذي يقوم بتكسيرها اآلن ،سبق له أن انتزع االعتراف من القارئ خالل
تظاهرات ومنابر أدبية عديدة ،ولذلك ال يجرؤ املعلقون على اتهامه بالسقوط حتى وهم يجدون شعره مفارقا
للذائقة املكرسة .فكيف يتصرف القارئ أمام مثل هذا املوقف؟ .إنه أمر في غاية البساطة ،فتلك الحيرة هي التي
يبحث عنها الشاعر كخطوة أولى القتراح نصه الجديد .لقد قال لي إثر أمسية أقيمة يوم  1993.04.07بقاعة
اتحاد الكتاب الجزائريين ،حيث احتار الجمهور بين أن يصفق مجاملة أو ينصرف مفاجأة :هذا ما كنت أبحث
عنه""، 19وقد اعترف مرياش بهذا االنزياح الفني الذي تمليه انحرافات كثيرة واقعية انعكست على تجربته
الشعرية فجاءت مقاطع كثيرة من شعره مصرحة بذلك:
"لو مزقت ثيابي وبكيت
فإن الوضع سيبدو عاديا جدا
وسأبدو مظلوما للغاية
والنقاد سيثنون على حس ي املرهف.
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أما والفرحة تغمرني
وأنا أغزل خيط النور وأحفرنبعي
فأنا ال شك تغيرت
وصرت :بليدا"

20

لقد ظل عمار مرياش في غربته يكتب وطنه وينكتب عاشقا له ملتزما بقضاياه متابعا تفاصيله خاصة في
ديوانه اكتشاف العادي حيث" لم يكن اختيار قصائد "اكتشاف العادي" كما هي عادة املجموعات الشعرية حيث
يقف الشاعر بعد سنوات من الكتابة ليختار عددا من النصوص يرى إمكانية نشرها في ديوان واحد بعنوان
واحد ،بل إن مجموعة عمار مرياش تجربة في الكتابة بدأت بأسئلة واضحة حول النص األدبي الجزائري وحول
إشكاليته الراهنة ،كانت نتيجتها مجموعة من النصوص تتميز عن تجاربه السابقة،21 "".ورغم صعوبة املرحلة
التي كتب عنها فقد استطاع ان يفلت من السائد الشعري الذي كان يشكل املشهد الشعري الجزائري ،وفرض
كتاباته على كثير من املؤسسات املكلفة بالنشر التي ما كانت لتغامر في نشر أعمال تتطرق تلك املرحلةو" إن
مجموعة "اكتشاف العادي" قد أفلتت من رقباء مؤسسات النشر قبل األوان ولذلك تبقى نصا محاطا بكثير من
االستفهامات والتحفظات في انتظار أن يستعد القارئ له وفي انتظار أن يستعد الناقد – ربما – لتحويل املفارقة
املترتبة عليه إلى صيغة واضحة التفاصيل لكي يبدأ حساب مرحلة جديدة في تاريخ األدب الجزائري" .22
ثالثا -بين الغربة واالغتراب/جدل التاريخ والجغرافيا:
ألقت الغربة املكانية بظاللها على الذات الشاعرة فارتسمت مالمح االغتراب واضحة في الشعر الجزائري
املهاجر  -ومنه شعر عمار مرياش -الذي جاءت كثير من نصوصه ملاحة للغربة ّ
صراحة باغتراب وفقد تجاه
الوطن فكانت الذات الشاعرة تتكئ على كثير من مقوالت العارفين والفالسفة والنساك لتؤانس تفاصيلها وتلملم
شتاتها ومن ذلك ما استحضر عمار مرياش في "قصيدة مرآة للمهاتما:
ّ
"حد ْق في مر َ
آتك ْتدركني
ِ
َأنا َ
صفحات ُّ
تأملني في َ
أنت َّ
النون َ
الهادئ
ِ
َّ
اسمعني َ
حين تكو ُن ً
ْ
وحيدا في الل ْيل
ّ
َ َ َّ ّ
ْ
وعلمني الح َ
كمة
تعلم ِم ِني الوهم ِ ِ ِ
َ
وأنا ُ
َ َ
عبد َك"
بيبي
أنت ح ِ
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تنقل إلينا قصيدة"احتفال املفرد " صورا عميقة لالغتراب وتشتت الفكر وتشظي الذات في شعر عمار مرياش
وهو يشعر بالوحدة وافتقاد الذوات التي تؤانس وحشته:
َ ُ َ
ِفي تفاك ِه أشيا ِئ َنا
َ َ َّ َ
هو ْ
الس َ
في َت َغ ُاف َلنا َّ
من َد ِم ِجين بلغنا
الض ُرو َرة
ِ
ََ َ
نك
ال أنت ِهي ِم ِ
ً
سعيداْ ،
ً
لقد
َو ْح ِدي محتفال و
ُ ُ ً
بك
كنت م ْمتلئا ِ
يجتر َ
جسم ِك ز َ
ُّ
نداي
ِ
َ
ُّ
َ
عاس – الخ َج ْل
منهكة في الن ِ
ً
مثقلة َ
بالحنانْ ،
لقد
و
ِ
َّ ُ
َّ
هد ِني الشوقَ ،و
َّ
الش ُ
يخ َّأذ َن للفجرَ ،و َّ
اس ُ
الن ُ
ناموا...
ِ
ْ َ ُ
أين ْأبدأ
فمن
ِ
لمَ ،ال ْ
ال ع َ
تج ُربة
ِ
َ َ ْ
َ
ّ
تكاب الخطأ
وإ ِني أخش ى ار
ُّ ُ
َ
وب الخطأ"
ِفي الرك ِ

ْ36

تأتي بعض النصوص األخرى لتؤكد اغتراب الشاعر خاصة في املناسبات واملواسم حين يحتفل بها وحيدا
منتظرا ومن ذلك ما ورد في قصيدة "أزهارلرأس العام"
ْ
ُ
صادفتك َأ َّول َّ
مرة
ُ"مذ
َ َ َُْ
َ َ َ ّ
يف
الر ِ
وأنا أجمع أجمل أزهار ِ
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َأل َ
هديها لك
َ ْ ُ ُ
ودي ألغ ِّنيك
أضبط ع ِ
قد ص َ
َل ْ
ً
سعيدا ِج ًّدا
رت
ِ
والي َ
َ
وم
عشي َة رأس َ
َّ
العام
ِ
ْ
ومن ً
تظرا مرآك
َ
َو ً
حيدا كال ِّتمث ِال
َ َ َ َ
َ ُ ً
األر َ
ض
كرة تحت ِحز ِام
و منبوذا ِ
كالف ِ
َ َّ
تأمل ُت"

25

ّ
تبحث الذات الشاعرة عن كينونتها وسط تشظ رهيب بين تجاذبات الجغرافيا والغربة املكانية وبين ارتباط
بالتاريخ والوطن كما جاء في قصيدة "مرآة للمهاتما"
" َ
ُ
َ
واملتع ِّد ُد
املفرد
أنت
َ
أنت َ
الس ُ
والواه ُب
ائل
ِ
ُ
واملحز ُن
املفرح
أنت
ِ
َ
ُ
ُّ
ُّ
والعدمي
املطلق
النسبي
أنت
لست س َ
و ُ
واك
ِ
ُ
َ
كالنا اآلية واملرآة""

26

مثلما تميز عمار مرياش عن غيره في بنياته النصية من خالل تجربته الشعرية وانزياحاته الفنية فقد صور
لنا من خالل نصوصه تميزه في التعلق بقايا وطنه وانه لم يكن عاديا في تناوله القضايا التي يعرفها الجميع وبهذا
التميز عده البعض مذنبا ولكنه يعترف في قصيدة "انتباه املذنب" :
شوال 1440ه
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مز ُ
"لو َّ
قت َثيابي َوب ْ
كيت
ِ
فإ َّن ْ
الوض َع َس ْيب ُدو ً
عاديا ِج ًّدا
ِ
ً َ
وس ُ
َ
اية
أبدو
مظلوما ِللغ ِ
ْ
ُّ
سيثنو َن على ّ
حس ي ْ
املرهف
والنقاد
ِ
َّأما والفرحة َت ُ
غمرِني
َ
ُّ ور َ ُ َ
َ
حفر ن ْب ِعي
وأنا أغز ُل خ ْيط الن ِ وأ
َ
تغي ُ
فأنا ال َش َّك َّ
رت
ُ
وصرت َ :ب ً
ليدا""

27

وبرغم ذلك يظل الشاعر يبحث عن فرحه األبدي الخالد:
َّ َّ
ّ
َ
َ
ص ُ
ص ُ
ُ
رت ْ
الل ْح َظة/لم َأ ْ
رت/و َق َ
قصرت/و َق َ
كثير ْ
صر ُت ً
/لقد َق ْ
منحك الف َر َح الال َم ْح ُدود"
ا/كو ِني حتى
" لق ْد

28

وكل ما في املقاطع يدعو للفرح واالمل برغم الخوف على الوطن واالهتمام به دوما والتزق الداخلي للشاعر بين
الضفتين:
َّ
تمز َق َ
"والل ْح َظ َة َال َأعر ُف َم َاذا َي ُ
صاب َ
البعد/وال َيكفيني ْأن َأ َّ
حد ُث ل َ
بين َأ َ
عك َ
طي ُفك في ُ
ي/ي ْم ُألني ْ
امللتهبة"
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

29

ومن أقس ى صور الخوف وتمزق ما ورد من نصوص عمار مرياش التي نقلت بعضا من تفاصيل العشرية
السوداء التي مرت بها الجزائر لكنها تخرج منها ساملة معافاة كما جاء في قصيدة " احتفال املفرد":
َ
َ ُ
الزهر ُ
َ
َ
ُعتبه َّ
ثيرُ /
ُّ
ُ ْ
َ
اعةَ ..ش ُيء ُم ٌ
ً
غرقني
ات َعلى ط ْي
""منتشرا ِفي املتاهة/يا للفض ِ
ِ
شه/وهي تمتصه بالقبل/الهي ..ست ِ
َ َ
ي/سن ُة ال َو ْقت/وا َلو ُ
تور ُ
رحا/ال َ
طت ْ
ة/ال ُم َب ّر َر ل َّ
النور من ش َّ
عثر في ُّ
َف ً
قالع وال َفل َك لي/إ َّنني ْإذ َّ
/قد َأ َتب ُ
قت
العتم
ة
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َّ
ُ َّ َ
َّ
َ
ي/يتزو ُد من قو ِة الك ِلمة
ديق ال ِذ
ليس ص
َ
َْ ُ
َ َ َّ َّ
إ َّن ُه َأ َ
جه ُت َأد َ
وأنى َّات ْ
طر ِيقي ِإ ْليه/أتركو ِني عليه"ِ
ار
/
لي
إ
ى
ام
يتع
ي
ل
ج
ِ
ِ
ِ
ِ

30

تلكم العشرية التي كاد يستحيل فيها على الجزائريين الفرح والحب بعدما طال ليلها وكثرت مآسيها كما جاء في
املبتدئ-
قصيدة-إقليم ِ
شوال 1440ه
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َّ
ً
َ
شهيق َفر َ
قليالَ /ما َ
ُ
ي/يثير ُردودي َ
َ
بقاءك ًّ
الل ُ
يدهشن ُ
حيا ُهو ِمن ِقبل
الح ْمقاء/و ِإ َّن
اخك
ال
يل
"انتصف
ز
ِ
ِ
ِ
ُّ َ
الصدفة
َ
َ
َ َّ
َّ ُ َّ
ْ
ً
ْ
َ
َ
تكسيرك ي ُ
ضني َّ
تحر ُ
سهال ًّ
بل/ألنت ّ
ضد بها ِئك/إنتصف الليل
ق
ي
ذ
من
ر
حظة/أكث
الل
قد
تت
هذا
ا/مع
جد
و
بد
إذ
ِ
ِ
ً
تماما
ً َ
ُ
ُ َّ
ٌ
مختلف َّ
َ
سب ْب ُت َ
َ
ْ
ي/هل َّ
/إنك َت ِبك ْ
املال ُحون
أعرف َّأن البحر َيكو ُن
لك
وضعك
/ولكن،
كثر/حين ُيحاصره
سعيدا أ
ْ
األلم األكبر
َ
َ َّ
مرتاح ًّ
ٌ
ُ َّ
ُ
الل ُ
يل ً
فرط َّ
غيري
من
ينيك/ف
ا/أفهم هذا ِمن َع
جد
كثيراَّ /إن َك
الرغبة ؟/إنتصف
هل صرت عدوك ِمن ِ
ِ
أسعد ّ
ُ
مني
ِ
َ
َّ
َ
31
ْ
بداء العظمة؟"
روة /واملسكو ِنين ِ
هل أرثي ِمل ِ
لوك الث ِ
َ
َ
َ
َ
ّ َ
ّ
َّ ْ
َْ َ ُ
َ
ْ
"لم َنز ْل َن َتقابل ًّ
سعيد/و إ ِّني أ َرى َ/و أ َرى/و أ َرى
كل هذا
سرا /مخافة أن يلتقينا أخ ِ
وك /و ِإ ِني/على الرغم من ِ
َ
وأ َح ُار
ٌ ً َ َ ْ ُ
َّ ْ
ّ
خذ ُت َ
َ
َ َْ
الغناء
غتي/فات
يكف ِني ج ِ
و لم ِ
سدي الحتوائك ِ/إ ِني حزين كثيرا لهذا/و لم تك ِف ِني ل ِ
َ
الفاتنات َ
هي َ
ُ
َ ْ ُ
اشت َ
َ
َّ َ
بهاء/و ّ
ْ
ْ
علن ً
هو
أن عنف
الك ْين ُد ْب َن/و
يكف ِني/ها ِرج ِ
يكف ِني.فرقصت/و لم ِ
و لم ِ
ِ
فواكه ِهن/لس ِ
َ َّ ُ
َّ
َّ َ
ْ َ
َ َ ْ
َّ
َّ
ُ
حظات َه
بكة/أدعي الال ُم َباالة ِفي/أخطر الل
وت ِفي الش
اح َتماال ِته َّن/و هاأنا /أت
و/حين ُيبت ُّز ُرش ِدي
ِ
خبط كالح ِ
ُ َ َ
َّ
ي/ص ُ
32
بهرن َ
َ ُ
مت ِك الش ِبقي"
وتأسرِني امل ِلكة/حين ي ْ ِ
رابعا :النص/األزمة وااللتزام.
فضلت في هذا العنصر األخير أن أورد نماذج شعرية لعمار مرياش تبين فعال كيف أن النص الشعري يواجه
األزمة بوصفه معادال موضوعيا للواقع الجزائري املعيش في مراحل صعبة من تاريخه ،وكيف أن االلتزام بقضايا
الوطن يزداد كلما هبت العواصف على هذا الوطن األمين كما ورد في قصيدة "طقوس العشيرة"
فرحا ً
َأق ُاموا ُله ً
فائقا
ُ َ َ َّ
الث َ
ُ
َ
مينة
أصحابه و أقاربه بالهدايا
جاء
و َ
احتفلوا
شوال 1440ه
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َب َاد ُلوه َّ
التها ِني
ّ ُ َ
افتخر َن ً
كثيرا
ال ِنساء
و َ َّد َ
كل َمز َايا َ
دن َّ
الع ُروس
ر
َ ْ َ ُ ْ َ
من ُذ األزل
التي حفظتها العشيرة
ِ
الر ُ
ّ
جال َب ُدوا َحاز ِمين
ِ
َّ َّ
الش ُ
باب
و أما
ْ َ ُ
قص َّ
الر َ
حتى َّ
اصلوا َّ
الصباح
فقد و
َ
َ
َ
الجميع تظاهر بالف ِرح
َّ
إال ُه َو
َ
ظل ُي ّ
َ
امض
حدق في ه ٍ
َّ ِ
دف غ ٍ
َ
كترث َ
بالفرح
و َبدا غير ُم ٍ
َ
َ ُ
لوالده َمأتما ال ِئقا
أقاموا ِ
ْ
حابه و َأقارُ
ص ُ
َجاء َأ ْ
الحداد
ياب
ث
في
ه
ب
ِ
ِ
َب َاد ُلوه َّ
عازي
الت
ِ
ساء ْ
ال ِّن ُ
ندبن َك ً
ثيرا
َ َّ َ َّ َ َ
مزايا الفقيد
و رددن كل
َّ َ ْ َ ُ ُ َ
منذ األزل
التي حفظتها الع ِشيرة
جال َب ُدوا َ
الر ُ
ّ
ص ِابرين
ِ
ُّ
و َّأما الش ُيوخ
شوال 1440ه
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ْ َ ُ
َّ
التراتيل َّ
حتى َّ
الصباح
في
وا
رق
فقد غ
ِ
ميع َ
َ
تظاهر ُ
الج ُ
بالحز ِن
َّ
إال ُه َو
َ
ظل ّ ُ
غامض
َّ ِ
يحدق في هد ٍف ِ
َ
َ
و َبدا غير ُمكترث ِبالوفاة"

33

كما يبدي الشاعر تمسكه بوطنه وهويته مهما تغرب وهاجر فإن معالم هويته تبقى ثابتتة دوما ومهما شعر
بخيبات امام اآلخر حينما يخذله أبناء عمومته وأهله فيقول في قصيدة "أبناء األعيان ":
ّ
جدي من َأعيان َ
العرش
" ِ ِ
ِ
ُ َ
َ
َم َ
لكنا – ال أعرف كم شاة –
ً
عة ًّ
جدا
شاس
اض ي ِ
و أ َر ِ
َ َّ َ َ
َّ
هيأنا للفقر
لكن جر ًادا أسود
َّ
َ
ات الطيش
ِفي سنو ِ
ُ
ثيرا ْ
من أبناء ْ
صحبت َك ً
األع َيان
ِ
و َف ُ
اخرت ِبهم
َ
ُ
كانوا َ
بتهجون ِمل َرآي
ي
ِ
و ْيثنو َن َّ
علي
ُ
ُ َّ َ
حتى الفجر
و ك َّنا نسهر
قد َ
اليوم ،و ْ
و َ
مات ِأبي
َ
قاسم ْ
َوت َ
أع َمامي األ ْرض
شوال 1440ه
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ُ ّ َ َ َّ
غواها الشيطان"
"و أ ِمي أ
ً َ ْ َ
ُ
حصر لهم
أعرف أنذاال ال
َ
َي َتم ُّنون ِلي امل ْوت
َ َ ُ
آلآلمي
و يبتهجون ِ
َ َ َ
حفاد َ
ذلين
املبت
يا لأل ِ
ِ
َ ْ َ
قد خ َّي ُبتم َأم ِلي
ل
َ
أع َدائي َ
املحت َ
كيف أفاخر ْ
ملين بكم
ِ
ِ
َ
ما ُدمتم َل ُ
ستم ُع َ
ظماء كما ق َّدرت
َّ َ
َ َ
َ
أتمنى لكم الخير
مع هذا،
ُ ُّ ُ
ٌ
ْ
مختلف ًّ
يتكم ٌ
جدا
جيل
فقد يظهر ِفي ذ ِر
َ ْ
يدري ؟"
من ِ

34

وبرغم بعض املغريات وما يدعو إلى التلهف والذوبان في مغريات اآلخر بكل عوامله فإن ما يدعو للتمسك
بالهوية واألرض والوطن أكبر:
ُ َ َ
صديقا ِتك عنك
"وسألت
ْ َ
َ
َ
ات في الفيزو
لقد ك َّن
فظيع ٍ
كثر م َّما َي َ
ُك َّن ُ
ات َأ َ
حتمل ّ
الر ِيف ُّيو َن ُبدون
ر
ي
ث
م
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
نفا ٍق
ُ ُ َ ْ َ
فل
و دعيت ألكث ِر ِمن ح ٍ
ُّ َ َ
َ
ْ
ات
صديقا ِت ِك ِجد ظ ِريف ٍ
ِإن ِ
شوال 1440ه
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ْ َ
أت
لم ت ِ
ُوم ْحتم ًال َأ َّن ً
بهاء َما
ِ
َ َ َ
حب َوبة ّ
امل ُ
عني
شغل
ِ
ُ َ ً ْ َ
جلي
أ
لست حزينا ِمن ِ
ََ ُ َ ًَ
جمل َأز َ
َ
ّ
يف
الر
ار
ه
أ
و سأجمع ثانية
ِ ِ ِ
َ
ُألهد َيها َلك في َ
العام القادم"35
ِ
ِ ِ
يبقى الحلم واالستشراف بغد جميل مكونا راسخا لدى الشعراء خاصة إذا تعلق األمر بقضايا الوطن واألرض
ومسقط الرأس لذلك فقد ورد في أشعار عمار مرياش الكثير من النصوص الحاملة السارة املستشرفة الغد
برؤى حاملة تدعو للفرح وانتظار األجمل كما جاء في ديوان "كتشاف العادي"
ْ ً ََ ُ
َ
كيف ُّ
أحبك...
عرف
"تقريبا ،ال أ ِ
َ
أنت ُت َد ْغد ُغني في ُ
مق
الع
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ُ َّ
الل َذ َة َفو َق خراب َ
العالم
وتمنح ِني
ِ
َ ُ
مألني َف ً
رحا
ت ِ
َ ُ ُّ
َّ َ َ ُ
حمل ِني
إنك تظلم ِني ِحين ت ِ
َ َ َ
ما ال طاقة ِلي ِبهُ ،ح ّب َك
َ ُ ُ َ ُ َ
ود ِإلى الغرف ِة
ِحين أع
َ ْ
ستلقي َفو َق َسريري َ
ظات
لح
ٍ
أ ِ
ِ ِ
ْ
َأ ُ
املستق ِبل
ذهب ِفي
َأ ْع ُدو ب َك َ
َ
األغص ِان
بين
ِ
َ َ ُ
الع ُب ِني"
و أنت ت ِ
شوال 1440ه

36

][72

جوان2019م

مجلة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

ومثل هذه املشاعر والرؤى الحاملة تدعو إلى الوحدة والتماسك واالنفتاح على رؤى إنسانية شاسعة ووطنية
عميقة تبنى مستقبل الوطن وفي قصيدة اإلشاعة مثال ذلك:
ُ
ُ َّ ٌ
اف َأ ْ
بله
حيث الفكرة عر
َّ َ ْ ُ
كماء
والال معنى ِسفر الح ِ
َ
جث ُ
وت
َ
َ
الغث ُ
يان
البني
وغ
ِ
َلقد ُ
ضإ َ
َ ْ َ
كنت ِّ َّ
شاعة
لحد الساعة مح ِ
ٌ
سبب ُ
آخر
إ ّني ُ
أكره ْأن َ
أكره
ِ
ُ َ
ْ
سببي
تمأل كو ِني ا ِملعياريات وهذا ِ
َ
اوات َر َّ
من َّ
ميات
حالمي العذر ِ
صير أ ِ
َ
وقتي ؟؟؟
وتجاهل ِ
ٌ
سبب ُ
آخر
لن ْأبني َمجدي بجماج َم َ
خاوية
ِ
ِ ِ
َ
الحب ّ
نفس ي َما َدام ُّ
يحو ِلني
أبلغ
لن
ِ
ِ
سأحدق حتى أنفذ
ْ
َ
ُ
امل َ
ستقبل
اض ي َيل ِتهم
فامل ِ
واملَ َ
عنى
َّ
ُ َ َ َ
َ
اللته وت َم َادى اللغو
فقد الش يء د
شوال 1440ه
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ٌ
سبب ُ
آخر
جداَ ...و َ
إ ّني مندثر ًّ
حدك َت ُ
فهم ِني
ِ
ِ
َ َّ
َن َ
اللحظة ْ
مب ِته َجين
تصابىِ ..لنعيش
ليرى الواحد َّ
َ
فيه ًّ
نتعامىَ ...
منا َ
نقيا
اآلخر ِ
ِ
نتجاو ُز ْ
ذاتينا
كي ُنصبح ً
ذاتا َّ
ْ
أبدية"

37

وفي شعر عمار مرياش برغم الشجون واملخاوف متسع للغناء ..للفرح والحلم كما في قصيدة"شبه املعنى":
ُ َّ َ
ً
منفردا
ها..أنبثق اللحظة
"
ُ
أفرد ً
ألحتضن العالم
قلبا بذراعين
ِ
أضبط إ ْمزادي ّ
وأغني
ِ ِ
ِ
ُطوبى ْ
لألبكم
ِ
َ
ُ
طوبى لأل ْعمى
ٌ
جدير بك
ال ش َيء
ّ
ُ
حاولت فحسب"
إ ِني

38

خاتمة:
من خالل هذه الفسحة الشعرية في تفاصيل القضايا الوطنية التي شغلت الشاعر عمار مرياش ،والذي راح
ينزاح فنيا وموضوعاتيا من خالل زوايا نظره املختلفة لقضاياه مع وطنه وقضايا وطنه معه ومع العالم ،والتي
اختصها الشاعر بكثير من االهتمام والتحليل والقراءة والتمايز مع غيره من الشعراء في تناول اليومي الواقعي
املعيش للوطن عبر مراحل مختلفة من تاريخه ،وبذلك نكتشف فعال أن عمار مرياش ظل ملتزما بقضايا الوطن
برغم تغربه وبعده الجغرافي إال أن الجزائر ظلت تسكنه.
شوال 1440ه
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)ملجة (موازين

"التشكيل الشعري في قصيدة "في الطريق إلى ورجالن
 سيد أحمد محمد عبد هللا.د
)جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر
Ab.sidahmed14@gmail.com

:ملخص
ّ  تحمل في تضاعيفها عناصر،" للشاعر "عبد الرحمن بكاي األخضري،"قصيدة "في الطريق إلى ورجالن
القوة
، وانسكابها في نفس االنسان الشاعر، التي تحاول رصد مشاهد الطبيعة الصحراوية،اإلبداعية والقدرات التخييلية
ّ
تتجسد من خاللها الصورة الشعرية
، عبر لغة شعرية خاصة،ليخرجها من مكنون ذاته إلى مشاركة علنية مع املتلقي القارئ
ّ
ّ والن
 املختلطة فيها الرؤية البصرية، والتي تنطلق في األصل من تجربة الشاعر،فسية
، واملجازية، الذهنية،ومكوناتها الداللية
ّ
.. اللذان يشكالن ركيتتين يستقي مههما الشاعر إبداعه شا أم أى،)(البيئة) ورؤيا البصيرة (الدين واملعرفة
 ورجالن ; اللغة الشعرية ; الصورة الشعرية ; الصورة الشعرية ; الشعرية:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT :
Poem Abdulrahman bekkai al-Akhdari's poem "On the Path of Warqlan" contains the elements of creative power
and imagination that attempt to monitor the scenes of the desert nature and reflect them in the poet's psyche. In order to
take it out of its own potential for public participation with the reader through a special poetic language, through which
emerge the poetic image and its semantic, mental, moral and psychological components.
What is the origin of the poet's experience, which combines the visual vision (the environment) and the revelation of
inspiration (religion and knowledge), two pillars from which the poet draws his creativity, that he like it or not.
Keywords: Warqlan ; a poetic language ; The poetic image; poetic;
Résumé:
Le poème "Sur le chemin de Warqlan" du poète Abdulrahman al-Akhdari contient les éléments de puissance
créatrice et d'imagination qui tentent de surveiller les scènes de la nature désertique et de les refléter dans le psychisme
du poète. Afin de le faire sortir de son propre potentiel de participation publique avec le lecteur à travers un langage
poétique spécial, à travers lequel émergent l’image poétique et ses composantes sémantiques, mentales, morales et
psychologiques.
Quelle est l'origine de l'expérience du poète, qui combine la vision visuelle (l'environnement) et la révélation de
l’inspiration (religion et connaissance), deux piliers à partir desquels le poète puise sa créativité, qu'il le veuille ou
non.
Mots-Clés : Warqlan ; langage poétique ; poétique; l'image poétique

:مقدمة
 كتبها في طريقه إلى مدينة ورقلة،قصيدة " في الطريق إلى ورجالن" للشاعر الجزائري عبد الرحمن األخضري
ّ التي كان
،2018/11/20 وذلك بتاريخ،مسماها أيام الدولة الرستمية " ورجالن" أي الرجل الحر باللغة البربرية
ّ
 والوصف الخارجي، إذ تجمع بين الوصف الداخلي لوجدان الشاعر،وتعد هذه القصيدة فريدة التعبير الشعري
.ملظاهر البيئة الصحراوية ووحيها الذي يأسر ناظرها
م2019جوان
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ّ
واملتعددة لها ،فما إن تفرغ
ّإن محاولة الخطو نحو" في الطريق إلى ورجالن" تدعو إلى مزيد من القراءة العديدة
ّ
الفذة من وقع ،والتي ّ
تعبر بحق عن صفاء
من األولى حتى تدعوك إلى املعاودة ،ملا ملوسيقاها الشعرية ومعانيها
ّ
املعاني ،صفاء صفرة ّ
الرمال ،ودقة التعبير املتناهي ،الذي يجمع بين االضداد حينا ،وبين الثنائية املتالزمة حينا
آخر.
ّإنه حال الصحراء التي ّ
ّ
والحب ،العذاب والراحة ،الزوابع والصفاءّ ،
تتلون بالطبيعة التي تغدق ّ
كل هذه
الحر
ُْ
فتسم فيه وسم الهناء ،وبراءة األطفال ،وصدق
املتناقضات وغيرها ،تعلو لتعبر خلجان الشاعر ،بل اإلنسانِ ،
ّ
الخالن ،وحالوة الديار ،ووفاء النخيل ،وعناد ّ
الرمال.
تملك القصيدة هذه ،من املؤهالت ّ
الفنية والتعبيرية ما يجعلها تبلغ شأوا عظيما في رحاب النقد ،وتلقيا رحبا
القراء ،تحملك في رحلة سياحية بين ّ
الروح والصحراء ،تغمرك ّ
لدى ّ
بحر الرمال فتألفه فلن تجد منه سوى دفء
الحنان ويد الكرم.
وإذا كان األدب عموما هو عمل إبداعي أساسا ،وعملية ّ
تذوق جمالي من املتلقي ،ال يهدف إلى النفع والتوجيه
فحسب ،بل إلى الجمال بمعناه الواسع ،إذ يسعى إلى إحداث االنفعال في ّ
النفس ،وإثارة الدهشة .وهو ما سنقف
تتحرك في متشكل ّ
عنده ،بما تمنحنا إياه هذه القصيدة ،في محاور كثيرة من جمالية التعبير ،التي ّ
فني يدور بين
اللغة املختارة ،والصورة الشعرية ،املنبثقة من عمق التجربة الشعرية وآفاق الرؤية وبصيرة الرؤيا لدى الشاعر"
ّ
التحية ختاما.
األخضري" ،من العنوان ابتداء إلى
 -1مقومات جماليات التعبيرفي قصيدة "ورجالن":
 1-1اللغة املختارة:
إذا كانت اللغة مجموعة رموز يتواصل بها أبناء املؤسسة االجتماعية الواحدة ،بغرض تحقيق املصلحة
جنيّ ،
صرح بذلك ابن ّ
وقضاء الحوائج ،كما ّ
فإن لغة الشعراء تختلف عن هذا املفهوم ،وتسير بنا إلى معنى املجاز
ّ
والرمزية ،والتخييل ،فهي لغة رقي ّ
املحددة واملحدودة ،بل تتجاوزها إلى
فني وعمل إبداعي ،ال تكتفي بنقل املعاني
ّ
ّ
ما وراءها من غير الظاهر ،الذي تتسطح به املفردات واأللفاظ ،لتغوص في أعماق التركيب اللغوي ،مبرزة طاقة
انفعالية وتفاعليةُ ،ت َ
عت َ
صر من شتات العناصر الكامنة في اللغة ،وأخرى خارجة عنها كالسياق ومقتض ى الحال
واملقامات ،عبر كسر ّ
نمطية االستعمال والتنويع فيه.
ّ
ّ
املحرك ّ
ّ
وتشد وجدانه
للنفوس ،وهي التي تبعث فيها من روحها ،فتأخذ املتلقي إعجابا
اللغة الشعرية ،هي
نحوها ،فيتشارك املتلقي الشاعر مشاركة وجدانية بفضلها .وإذا نظرنا إلى لغة بعض الشعراء التي تسودها
الحكمة ويغلبها املنطق ،نجد أنها لغة تفتقد إلى هذه امليزةّ ،
ألنها تجعل من نفسها محط صدق وتصديق أو نقد
وتكذيب ،كما هو الحال لدى الشاعرين املتنبي وأبي تمام ،إذ يوصفان بالحكيمين ،وهو ما لحظه ابن خلدون
ّ
بأنه نظم ال شعر" ،1لفقده ّ
مزية التناغم الشعري بين املتلقي والشاعر.
فوصف شعر املتنبي "
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ّ
يتصوره الشاعر ،وكذلك هي رمز لعالم الشاعر النفس ي"،2ينقل عبرها ما
اللغة الشعرية "رمز للعالم كما
عجزت عن التعبير عنه لغة التواصل والحقيقة ،فيبتعد عنهما قدر املستطاع ليحيل إلى معانيه النفسية  ،بهذه
اللغة الوليدة عن فترة صمت وانفعال داخلي ،متخطيا بها حدوده إلى اآلخرين في انفتاح شعوري ،وتواصل خيالي
وبديل لغو ّي
ومواز.
معادل
ٍ
ٍ
ّ
تتوزع هذه اللغة عبر كامل القصيدة لتشكل وحدة متكاملة ،ال تظهر في ّ
ظل االبيات منفردة ،حتى إذا جمعتها
في قراءة واحدةّ ،
فإن شعاع شمسها يسطع بين ظالل القصيدة الوارفة ،فتنقلك من املعاني املعجمية اآلنية ،إلى
املعاني الشعرية التشاركية.
وهو حال قصيدتنا محل الد اسةّ ،
فإن قارئ أبياتها بمعزل عن ّ
كل القصيدة  ،ال يزيد أن يفهم منها وصفا
ر
ُ ََ ً
ّ
للطبيعة الصحراوية ،أو للحالة النفسية ،غير أن قراءتها مؤلفة ،تزرع فيك شعورا قويا يصهرك في قالب الشاعر
ّ
فتتآلف األحاسيس وتتبادل املشاعر ،مدركا ّأيما إدراك روعة التصوير ،ودقة االنتقال بين املعاني ،فتعيش حالة
ّ
تحلق فوق صحاري ّ
الرمال ،وخضرة النخيل،
سفر وتجوال روحاني ،سفينته روح الشاعر ولغته املبدعة ،التي
وعبق الحنين ،ووسق الليالي ،ومشاهد أخرى منها ما اختلف وما اتسق.
يكفي أن ينقلك الشاعر في سياحة نحو ورقلة بهذه القصيدة فتزيدك شوقا إلى رؤيتها بقوله:
الوفي ّ
ّ
وبحرمن الرمل العنيد نهابه
نحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
نعيم من النخل
ّ
ّ
مصفرة املدى
ومخضرة العينين

وكيف تالقى عذبها وعذاب ـ ـ ــه

ّ
والحب ،والعناد واملهابة) ،وهي في الواقع
ّإن هذه النقلة التعبيرية التي تجمع بين املعاني الروحية ( الوفاء،
متناقضة الحقول الداللية ،وبين معاني مادية (خضرة العينين ،و اصفرار املدى) ،يجعله يلفت االنتباه ،ويشعر
ّ
املتلقي بروعة املشهد رغم بالياه ،مؤكدا بذلك ّأن حالوة النعيم ال يدرك ذوقها إال عبر مرارة الحرمان ،ويزيدنا
ّ
إرباكا حين يضيف متسائال ،تساؤل
املتعجب الحائر ( وكيف تالقى عذبها وعذابه) ،ليرسم لوحة شعرية بألوان
النعيم والعذاب ّ
املر الطيب الطعم.
والداللة هنا في تعارضها الثنائي بين "العذوبة والعذاب" ،داللة يتشاركها الشاعر والقارئ فور القراءة،
ّ
فيتطابق الشعور املتولد من اللغة الشعرية ،التي عملت على تقريب املشاعر ،من خالل حسن اختيار املفردات
ّ
الدالة املوافقة لحاجة الشاعر من جهة ،ومراعاة لرغبة القارئ من جهة أخرى ،والتي اتصفت صيغتها التعبيرية
بتمام اإلفهام ،وتحصيل املراد تماشيا مع املجال التداولي بينهما (الشاعر واملتلقي) ،ومراعاة ملقتضيات الحال
(الطبيعة البشرية ّ
املحبة للجمال واملعاني السامية) ،فتجاوزت بذلك رتبة النفع واإلبالغ إلى درجة التأثير واالتباع.

شوال 1440ه

][79

جوان2019م

ملجة (موازين)

العدد01 :

املجلد01 :

والنظر إلى هذه املسألة في القصيدة ،يجعلنا ّ
نقر باالقتدار الذي عليه الشاعر في معرفته لكيفيات جلب
املتلقي ونقله من صفة االنتفاع إلى آفاقه ،حينما كان "يلقي إلى املخاطب بما هو موصول من األلفاظ ،وما هو
ّ
فإنه يههض ّ
همته إلى تحقيق ما فيها من إمكانات االستعمال وإلى استثمار ما فيها من
مأصول من املعاني،
آفاق االنتفاع".3
وتمض ي املفارقات اللغوية في تشكيل هذه القصيدة ،و يذهب فيها الشاعر إلى رصد املتضادات اللغوية،
لتحقيق املفارقة والتي هي "لعبة شعرية تحتاج إلى ذكا تقاني في تمرير خيوطها" .4و بناء معالم التشكيل في
وصف "ورجالن" ،بإسناد جملة من الصفات والخصائص التي تؤسس صورتها في الذهن:
ّ
أتيتك في كف ّي ..ال ش ي فيهما

ْ
ولكن فؤادي آن فيك ِحالبه

كفي) ،غير ّأنه ما يلبث حتى يقول( ال ش يء فيهما) ،والتي ّ
تبرز أولى املفارقات في قوله (أتيتك في ّ
تحول وجودا
لش يء في الكف إلى ال وجود ،ليزيل هذه املنطقة املبهمة الغامضة بقوله مستدركا ( لكن فؤادي آن فيك حالبه)،
حيث يلقي نورا على ظالمية املعنى األول ،فتستريح نفس املتلقي من عبء البحث ،وعبء الزيارة والضيافة بال
ّ
هدية وال معروف ّ
مقدم َ
ّ
للمزار ،محيال إلى عادة الضيف الجزائري ،الذي ال يدخل بيتا إال وفي يديه إكرام ألهله
كقول شاعر:
وقلت عنوانا لحبنا يكفي
أتيتك بالورد محمال في كفي
وكذلك فعل "األخضري" حينما اكتفى بتقديم فؤاده كعربون للمحبة والتقدير والوفاء ملدينة ورقلة ،ويكفيه
ّ
ذلك فخرا ّ
وودا ،ويكفيها ذلك منه حظا.
َ َ
ويتابع تشكيله الشعري لتحقيق رؤيته الشعورية نحو مدينة ورقلة فيبعث بصورة ُمفا َرقة أخرى فيقول:
على كتفي برد من البرد فاحضني بدفئك قلبي كي يذوب إهابه
بجمعه بين كلمتين ُ(ب ٌ
املتجمد ،لقد ّ
ّ
حول الكساء في مادته التي عادتها
رد) ،وهو الكساء وكلمة ( َب ْر ٍد) املاء
ّ
متجمدة ،نتيجة الفراق والبعد والشوق ،فيطلبها أن تحتضن قلبه كي يذوب هذا الجليد الحائل
الدفء ،إلى باردة
دونهما ،ويزول الغالف عن تآلفهما.
 2-1الصورة الشعرية:
ّ
ّ
ّ
تعد الصورة الشعرية من العناصر الهامة في تشكيل العمل الفني في الشعر وهي "الصوغ اللساني
ّ
تمثل املعاني ،تمثال جديدا مبتكرا ،بما يحيلها إلى صورة مرئية ّ
املخصوص ،الذي بواسطته ،يجري
معبرة،
ّ
ّ
واملتفرد هو في حقيقة األمر ،عدول عن صيغ إحالية من القول إلى صيغ إيحائية تأخذ
املتميت
وذلك الصوغ
مدياتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب األدىي".5
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ّ
عبر عنها ّ
ويكون ذلك باالتحاد الذي ْ
اللفظ واملعنى ،و عبد القاهر الجرجاني قد ّ
بأنها " تمثيل قياس ملا
يضمنه
ّ
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا" ،6ويؤيد رأيه بنقل موقف الجاحظ في املسألة حين قال ":إنما الشعر
صناعة وضرب من التصوير" .ومعلوم ّأن هذا التصوير ال يتم من دون العالئق والصالت التي تنتج بين الكلم
ّ
ومعانيه وهو ّ
املعبر عنه بقوله ":أن ال نظم في الكلم وال ترتيب ،حتى يعلق بعضها ببعض ،ويبنى بعضها على
بعض ،وت َ
جعل هذه بسبب من تلك".7
من أجل هذا كانت اللغة الشعرية وحدات ذات عضوية متعاضدة ،تظهر من خالل التحليل العميق لإلبداع
الشعري بناء على الذوق ّ
الفني املرهف ،وما تثيره األلفاظ والصور ّ
الفنية في نفس املتلقي ،وما تحمله الصور
الشعرية من دالالت أبرزها الداللة الذهنية ،والداللة املجازية ،والداللة النفسية ،وهي دالالت للصورة الشعرية
الكلية ،التي تعتمد على تكثيف ّ
كل عناصر الصورة عبر التنسيق بينها في سياق تعبيري واحد ،بالجمع بين ما هو
تجسيدي حس ّي وما هو نفس ي في تشكيل يعكس تجربة الشاعر ،ومن أمثلتها في القصيدة املحل قوله:
وفي القلب بحرمن هيام أخاف إن

ّ
تبخرمن شمس الجفا عبابه

فبمجرد أن يتلقى املتلقي هذه الصورة الشعرية ،يحدث في ذهنه استجابة ّ
حسية ،تصف العالقة بين الكالم
ّ
املتولد بالذهن ،والبدء في بناء العالئق بين املفردات الحاضرة والبحث ّ
عما غاب منها ،إلدراك
الشعري واإلحساس
القصد واملراد ،ففي البيت لجأ الشاعر إلى خلط منظومة األلفاظ وأعاد ترتيبها وفق مقتضياته الشعرية فقال(:
ّ
وفي القلب بحر) ،فأشكلت فأضاف إليها (من هيام) فانحلت عقدة الغرابة في اللفظ ،فيفهم القارئ ّأنها من باب
املجاز فينقله إلى الحقيقة املتداولة واالستعمال.
ّ
ويزيد الشاعر تصعيدا حين قال (:أخاف إن تبخر من شمس الجفاء) ،فسينكر القارئ بمنطقه القول،
ّ
يتبخر ّكله بالشمس؟ بل ّ
أشد من ذلك هي (شمس الجفاء) ،فيرحمه الشاعر بإضافة (عبابه)
فكيف للبحر أن
فيهون عليه من وطأة التعبير  ،فيستسيغ العبارةّ ،
أي :أمواجه ّ
ويحول غير املألوف من الكالم إلى مألوف ،وهنا
تظهر القدرة اإلبداعية لدى الشاعر من خالل ما تنتجه ملكة خياله ،والتي " ال تعني محاكاة العالم الخارجي،
ّ
ّ
متضادة ،أو متنافرة ،أو متباعدة".8
وإنما تعني االبتكارواالبداع ،وإبرازعالقات جديدة بين عناصر
ّإنها عملية ذهنية سريعة ،ينصب فيها االهتمام على الداللة الذهنية لدى املتلقي ،والتي تعتني بالعنصر
الحسية التي ّ
ّ
ّ
ّ
تقدمها
وتوجه عنايتها صوب الخصوصية
يتأكد بها "قيمة العنصر الحس ّي ...
الحس ّي ،إذ
الصورة ،وما تكشفه من طبيعة ذهن الشاعر وتحفيت ذهن املتلقي وتدريبه على تلقي الصورة بأكثر من حاسة
ّ
ّ
الحس
وأوسع من مرصد ،إال ّأنها تتخط .الداللة الحرفية بمفهومها النسخي املباشر إلى املزج بين
ّ
واإلحساس" .9والتي ترتكز أساسا على ّ
مكون اللغة ،ونسيج األلفاظ في التعبير الشعري واختيارها ،ما يشكل
جانبا من الصورة التي ّ
يعبر بها الشاعر عن تجربته ،فتصبح بذلك اللغة الشعرية عمادا لهذه الصورة.
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ّ
ّ
ّ
ثان وهو الخيال ،الذي به دون غيره
غير أن هذه الصورة ال تكتمل ألوانها إال إذا تفاعلت هذه اللغة مع مكون ٍ
يتم التقاطها لدى املتلقي والتأثير فيه ،وعنصر الخيال في البيت الشاهد ماثل أمام ناظره ( في القلب بحر) ،و(
ّ
بحر من هيام) ،و( شمس الجفاء) هي عبارات مجازية توحي بعمق التعلق والحنين إلى مدينة "ورجالن" ،فجعل من
ّ
ّ
شوقه بحرا يغرق فيه ،وبعده عنها شمسا حا قة ّ
تجفف ماء بحره ،وتبخره ،غير أنه ال يزال متمسكا بخيط أمل
ر
حين يزورها فتذهب عنه خوف العقاب ،وينتش ي بزيارتها وتحلو عاقبته.
ّ
مجسدة في تركيب معنوي (الهيام والجفاء) ،وما هو مادي (بحر ،وشمس) وهما متداخالن
وهي صورة
يعكسان تجربة الشاعر الصعبة ،في تمازج ُي ِب ُين عن مشاعر الشاعر وما تحمله صورة البحر والشمس من
صفات مادية وحمولة معنوية.
ّ
ليعبر هذان املكونان عن مكون ثالث وهو الداللة النفسيةّ ،إنها الروح التي تنفخ في اللفظة فتأخذ القالب
ِ
ّ
النفس ي الوجداني لحالة الشاعر ،حتى يتمثل بوضوح أمام أعيننا ونستمتع بجمالية الصورة ،نتيجة التداعي
السيكولوجي بين املتلقي والشاعر ،الذي أراد أن ّ
يعبر في هذا البيت عن جزء من حياته ومشاعره ،التي يختزنها
قلبهّ ،
ليجد في مثل هذه التراكيب (بحر من هيام) ،و (في القلب) ،و(شمس الجفاء) تعبيرا عن وجدانه وعميق ما
يفيض فيه ،موازنا بين الرؤية الداخلية (األحاسيس) والرؤية البصرية( البحر والشمس) بإيجاد وسط تسبح في
فلكه وهو (القلب)ّ ،
وكل ذلك في تناغم نص ّي متين بين األلفاظ واملعاني النفسية.
لتصبح هذه األلفاظ ودالالتها ال تحتكم إلى اللغة التواصلية املعيارية ،بقدر ما تحتكم إلى اللغة الشعرية
الوصفية ،واالستعمال املعجمي الخاص بالشاعر ،وتأخذ دالالتها من السياق العام للقصيدة مجملة ،مفرزة
شحنة من العواطف التي ّ
تعبر عن ّ
حب وتقدير الشاعر لهذه املدينة.
هذه هي الصورة الشعرية كما رأيتها عند الشاعر "األخضري" فهي " خالصة تجربة ذهنية يخلقها إحساس
الشاعر بتلك التجربة ،وقدرة خيالة على تحويلها من كونها ذهنية غير مجردة إلى رسمها صورة بارزة للعيان
ّ
يتذوقها متلقوها".10

 -2منابع الصورة الشعرية لدى الشاعراألخضري:
ّ
تتجسد الصورة الشعرية لدى الشاعر األخضري ،باالرتكاز على منابع خلفية كونية وأخرى روحية.
ّ
 1-2املنبع الكوني :إنه بيئة الشاعر ،والتي جرت عادة الشعراء على االستقاء منها وإفراغ انفعاالتهم فيها ،وفي هذا
ّ
الصدد يقول حازم القرطاجني " :فقلما برع في املعاني من لم تنشئه بقعة فاضلة وال في األلفاظ من لم ينشأ
بين ّأمة فصيحة ،وال في جودة النظم من لم يحمله على مصابرة الخواطرفي أعمال الروية الثقة ،.. ،وال في رقة
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أسلوب النسيب من لم تشط به عن احبابه رحلة وال شاهد موقف فرقة" .11وفي القصيدة من ألفاظ الطبيعة
والبيئة الجزائرية  -من إقامة الشاعر إلى رحلته -الكثير منها(:بحر ،نخل ،رمل ،البدر ،السحاب ،الشمسَ ،
الب ْرد،
ظالل ،األحقاف( تالل الرمل) ،ذئاب ،الوادي ،شتاء ،صيف).
 2-2املنبع الروحي املعرفي :ال تخلو القصيدة من إشا ة إلى باط روحيّ ،
يسدد خطى الشاعر ،ومن ذلك بعض
ر ر
املفردات ً
إيحاء ( االحقاف ،املحراب ،القباب ،كرم الرحمن) ،أو صراحة في قوله:
إذا لم يكن شرع وشعر ..وقهوة

فليس لطفل القلب إال اكتئابه

ففي هذا البيت طريفة وشعرية أخرى ،حين ّ
غير الشاعر مكان األصوات في كلمتي (شرع ،وشعر)ّ ،
فحرك
ّ
ّ
والتمسك به وهي إحالة روحية
فتحركت الداللة فيهما ،ففي األولى تشديد على اتباع الشرع
مواقع األصوات بهما
فللرب حق ّ
دينية .وفي الثانية (شعر) بيان منه ّ
ّ
وللنفس حق في التهوين عليها ،تصديقا
بأن الحياة دين ومتعة،
لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -من حديث حنظلة [:ولكن يا حنظلة ساعة وساعة].12
وقد كان لهذا التقليب الصوتي في الكلمتين عطاء معنويا ،وزخما شعريا ودينيا ،وفهما عميقا للحياة والدين،
إذ ال سعادة في الدنيا بال دين وال ترويح ،ولن يجد املرء لطفولة وشباب القلب خيرا منهما لرفع التعاسة
واالكتئاب.
ليختتم الشاعر قصيدته باالتحاد التام بينه وبين مدينة ورقلة ومظاهرها البيئية ،فجعل شتاءها ربيعا له،
ً
ً
وصيفها مهابا من قبله ّ
لحره ،وحنانها ّأما وعزمها أبا له .ومن الواضح في هذه الخاتمة أن الشاعر ينشد مدينة
ورجالن ّ
ويحبها ،فهي مدينة العطاء والشعر ،وهو القائل:
ومن لم يصغ في ورجالن بديعة

فقد ضاع من عمرالقصيد شبابه

فهي املنهل الكبير الذي تبقى عيونه تحلب مدى األيام ويبقى عطرها ّ
فواحا عبر العصور ،ليحقق بذلك سياحة
روحية وسياحة صحراوية للقارئ ودعوة تحفيزية ضمنية إلى زيارتها ،وهو ما ال يمكن أن ّ
تروج له وسائل االتصال
(امليديا) بصوتها وصورتها ،وها هو قد صنعه بالكلمة الشعرية.
خاتمة :خلصت من خالل هذه القراءة السريعة لقصيدة " في الطريق إلى ورجالن" إلى جملة من النتائج:
ّ
ّ
واف ،يخبر عن صدق تعبيري
 -1القصيدة ذات لغة شعرية قوية تنبع من مخيال فني مستمد من رصيد معرفي ٍ
عن املشاعر واألحاسيس.
 -2احتوت القصيدة العديد من مظاهر الجمالية التعبيرية ،منها نظام املفارقات ،الذي يزحزح فكر القارئ،
ّ
ويهم به عصفا ،لينقله في رحلة ذهنية عبر سفينة اللغة الشعرية املتينة.
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 -3من تجليات التشكيل الشعري في هذه القصيدة أيضا ،تركيب الصورة الشعرية التي تجمع بين ثالث مكونات
أساسية :ذهنية ّ
حسية ،يتجاوز فيها الشاعر اللغة الحرفية إلى تمازج الحس املادي باإلحساس الشعوري.
ّ
 -4كما اتضح لنا ّأن مصدر هذه الصورة ال يبتعد عن إلهام البيئة والدين واملعرفة ،وهو ما أكدته مجموع
األلفاظ املوحية ،والعبارات الصريحة في القصيدة.
 -5يبقى هذا املقال مفتاحا ومنواال ملن يروم زيادة البحث في القصيدة ومقوماتها الشعرية ،بل أكثر من ذلك
التوجه إلى مدونة الشاعر بالدراسة والتحليل النقدي ،إلخراج شعره إلى الساحة العلمية واألكاديمية.
قائمة املصادرواملراجع:
املؤلفات:
 -1بشرى موس ى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،املركز الثقافي العربي ،ط ،01 :الدار
البيضاء ،املغرب.1994 ،
 -2أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،دار املدني ط ،03:جدة1413 ،ه1992/م.
 -3سمير علي سمير الدليمي ،الصورة في التشكيل الشعري ،دار الشؤون الثقافية العامة -آفاق عربية ،ط،01:
بغداد ،العراق.1990 ،
 -4طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج في تقويم التراث ،املركز الثقافي العربي ،ط ،04:الدار البيضاء ،املغرب.2012 ،
 -5عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،دار العودة ،بيروت
 -6عبد هللا محمد الغذامي ،تشريح ّ
النص ،املركز الثقافي العربي،ط ،02:الدار البيضاء  ،املغرب.2006،
املقاالت:
 -1ابتسام دهينة ،الصورة الشعرية من التشكيل الجمالي إلى جماليات التخييل ،مجلة كلية اآلداب واللغات،
جامعة محمد خيضر بسكرة ،جانفي وجوان .2012
 -2محسن اسماعيل محمد ،الصورة الشعرية عند يحي الغزال ،مجلة التراث العربي ،مجلة فصلية  ،اتحاد
الكتاب العرب دمشق ،ع ،75:أبريل .1999

هوامش البحث:
 :1عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،دار العودة ،بيروت ،ص.537:
 :2عبد هللا محمد الغذامي ،تشريح ّ
النص ،املركز الثقافي العربي،ط ،02:الدار البيضاء  ،املغرب ،2006،ص.142:
 :3طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج في تقويم التراث ،املركز الثقافي العربي ،ط ،04:الدار البيضاء ،املغرب ،2012 ،ص.286:
 : 4سمير علي سمير الدليمي ،الصورة في التشكيل الشعري ،دار الشؤون الثقافية العامة -آفاق عربية ،ط ،01:بغداد ،العراق،
 ،1990ص105:
شوال 1440ه

][84

جوان2019م

ملجة (موازين)

املجلد01 :

العدد01 :

 :5بشرى موس ى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،املركز الثقافي العربي ،ط ،01 :الدار البيضاء ،املغرب،1994 ،
ص.03:
 :6ابو بكر عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،دار املدني ط ،03:جدة1413 ،ه1992/م ،ص:
 :7املصدر نفسه ،ص.55:
 :8ابتسام دهينة ،الصورة الشعرية من التشكيل الجمالي إلى جماليات التخييل ،مقال ،مجلة كلية اآلداب واللغات ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،جانفي وجوان  ،2012ص.238:
 :9بشرى موس ى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ص.30 :
:10محسن اسماعيل محمد ،الصورة الشعرية عند يحي الغزال ،مقال ،مجلة التراث العربي ،مجلة فصلية  ،اتحاد الكتاب العرب
دمشق ،ع ،75:أبريل .1999
 :11حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ت :محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
لبنان1981،م،ص.42:
 :12صحيح مسلم ،باب التوبة .الحديث رقم.7142 :
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أدبية التداخل العروض ي في الشعرالعربي املعاصر
د .محمد بلعباس ي
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
belabassi1973@hotmail.fr

ملخص.
ّ
ّ
ّ
الشعرية ،خاصة في ّ
ّ
اإليقاعية للقصيدة
البنية
العملية
يعد االيقاع مطلب أكثر من ضروري في تركيب
ّ
اإليقاعية ومنها التداخل العروض ي أي :توظيف أكثر من بحر في
املعاصرة ،أين استثمرت كل املمكنات
ّ
ّ
قصيدة واحدة ،فما ّ
اإليقاعية؟
جمالياته
سر
Abstract.
The Rhythm is requirement more than necessary in the composition of poetic process, especially in the
rhythmic structure of the poem contemporary. Where invested all the rhythmic possibilities, including the
?use of more than one sea in one poem ?What is the secret of rhythmic beauty

ّ
ّ
ر ّ
ا ر تن مق ر
ّإن تقاصررب ية ررة الررة اارراب أ ايرراا تّرراا ة ّاّاةى مررة ن ّس ّ ررف اليررو مه ر ّي مهاررا
ّ
اي ر لبن ّ ررف تنأ ا ّ
خ ررالس امها رراس ي رراي ع اّاةى ر ّع ّ ررف ّ
ررب ا ر
اهت ررة اةتا ررة ياّّة ررا ا ا ا ر
ّ
ّ
اةتررال ارردع يررّت اّرراا تبب ةررة الي ر ة يت ررة ارردا ران ا ر ان ااررابع أ ن ا ر العررة تررد اّّةررا ا
اةتا ة .
ّ
اصررة أتسب صّررا يقيررام ة ااا قررة أاان ّررا ي ّررة ّاب ارر،ن أإمقاّعررا
إذ رران اّر ّ ر تن ا ر صّا
ّ
ّ
اص يقبأن ي ث ن ااتاصب ي ااي ة ا اة ّ ف آاة اةل ااابية اتري تتاراا بارة ة ناا رة أإمقاّ رة
ّ
ّ
ّ
تبا م ررة اّهاّيررة ب اا ررا ف ر تقيررافعا ذر ّ
رون تررد ت ر اارراتت ّ ررف تن تررد اا رراتبن ااررابية فامررة ف ر ّاّاق ررت
ّ
خاصة ف تسا شاب ل ت ثة اردم اراأا ّاّاربن ّر اا رتن ي ر ير تاارت اهب ت ّ
رتع يوارت ثقر فر
الت اابأض ي.
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
رون اا رراب ل اا ررةا ار ر ا ر ر
ذ رروذ رران اة ررا أنع أشر ر أ فى تا ررا م ا رري اا رراب ا ر ا ت رران يتلل ررة ذ ر
ّ
ّ
اي ا أ مااك يال ة أ ياب ى أفى تم ّ
ّ
فى أ ايرا ّب راا تالرت ن اارابية ذارىن مل را اهعر ر ااراب
ّ
ف ا الر ي اأن ّ
يقهى ا ث ّ
التنأ أم ّ ّ ف ّتاصب ّات ب ب ة ذر ّ
"تاا ّتاصب ّاّتر فر اارّ دتمرت ذ ردبب
ّ
1
انّا تهاأا تي اا ف ال س تت ت ب ّ -اّلب ا اقاذ ة ي ّ اتن -ا،ج تأا ن ّيهة"
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ّ
ّ
أ ّارربل اق ر تن تم ررة إ ررف تت ررت ا ا ّ
اعا ررة ف ر اا ر يعا ي ّ ر ّ
قا ياّ ر اا ر ّ الا رراا ي ّ ر ق ّ ة
ّ
خاصررة أملر مررت ك تن ّاّتر فر اقاذ ررة تأ ال ّررا يرراا ار
يا تررة اترري ار شررتغّا تن الرردع اق ر تن دتمررتن
ّ
يؤب ررت ا ار ررا اّ ر ر تان ا ر ر ّ ّ ر ررف اةل ر ر ا ّ رراذ ة –تاانمر ررة ّاّها ير ررة تأ يا،أال ررة " .-أإن امر ررص اق ر ر تن
ّ
ّ
دتمررتن ررت ااذاررص اتررا ا ر ر ّ ررف ا ر ان أ ا ر ان ي ر ّ يااررد ا أإن امررص ررت ت يررص ا ر ذت ر ن ررى ن ّ ر
ّ
ّ
اقاذ ررة ّ
ّ
ايرربع يررىن
ذوغّررا ا ايررّل ا تن تّ ررف ّر ار ان ياّّةررا اقاّررم ياررت ك فر اارراب اابيررا أ ار ّرب ي
ت ثة أ ي أ ".2
ّ
ّاّقت ر رراا تّ ر رري ّ ة ات ر رري ّتّ ر ر ياتلق ر ررة
ت ر ررت ن اتت ر ررت ا ا نذا ر ررص اا ر رراّب يااص ر ررب إ ر ررف ت ص ر ررع با ر ر
ييالف ررة ات رري تص ررةلص يا اي ررة يا ررانس ي ر ر ا ررةا يمقاّ رراا ي ّ ر ق ّ ة يي ررقلة أ ّ ر ةتاص ي ر ر-ما ررار
ّ
اير ررلب أ ّاّت ّر ررا ّاّقه ر ر ع -...أتال ر ر ا تر ررد اّ ر ر اا ا ف ر ر ّاّلر رربك ف ر ر ملر رراا ا ّ ر ر ن ّاّقي تمر ررة اي ر ر ان
ّ
ّ
ااررابية ّإ ّم ر ماررار التمررت ّ
اؤّ ر ّ ررف تةي ر
اابأض ر ي ياي ،أالررة يررىن ّاةل ر اا ررابية ف ر تّررلب تأ دا ر
ّ
ا ررالر أإثررب ل ي ّر ق ّ ة ّ ،
ااررا ّرراتم فر تتتّررة اااا يررة ار ّرتح ااررابع تم ررة فر تر اي ذر ّ اقر س "أاررا اة ررص
ّ
ّانتّة ّاّسبيب ة ّتت شاب ل اق تن تم ة ّتن تّتا ف ر ل ر ّ ي ّر ّ
قا اردع ماّي ر ااراب ل ايةترال
يببررو ف ر اق ر تن ااا نمررة إ ررف الاأاررة إمسرران تررت خ ّبأض ر ي يررىن يلرربي تأ تبث ر ا ر تال ر إمسرران ا ر ّ ا
ّ
اا ر ّ
رابية تم ررة" 3ت ررد ي رر،ج ا ررم م رربن ار ر ي ررا اّّةا ررة أ ااار ر ة
إمقاّ ررة تّس رراأ ا ررا ااق ررت ّاّسب ررة
ّ
ّ
ّ
اارابية يت الارة اا رااا ّاتهير ة ّ
ياقرتن
ااا ال ي الال ا يا اّ ثو اا تت يمساا ا ااّي ة ايااي ة
ذااق تن دتمتن ّترت تنأمر "ار اير فر تع شرّ ير ةر الاترتن تيرت فر اعرب ار ر ّ تمر املةراس
ّ
فر تأا ن أإمقاّرراا ال ّرتنن" .4أبّررد مررتّ تنأمر إ ررف رربأج ّر ار ان ير ّر إمقاّرراا ال ّرتنن .ذااارراب ثر ن
ّ ف تشّاس ييةقة أ تأا ن يابأذة أ لث ّ تأا ن التمتن أإمقاّاا التمتن.
-1-1املزج بين ثالثة بحور.
ملّ رراج فر ر اا رراب ررتجا إ ررف ّ ررّلالس ا رراا التم ررتن ا ّلي ررو ّ ررف اق ر ر ن يقتت ررة بل ررة إمس رران ا لا ررة
أ قسردار فر ت ربيل ات ب رو يمقاّ ررة ّر اتال رة ياعر نن اّلق ر اّاىررت أ اّهربن أاار ّ " ار أّرا ّاّت ر ّا
ّ
ّ
فر ااررّ دتمررت ّّ ررت ر تب ررب ار أان فر اق ر تن ا اررتن" 5.أ تررد اررا تبررت ار ّرتبّ ّرر ،ار ّرتم إّررااّ
اؤّ ر ّ ررف تها يررة إ ررف ّررلب آخررب ّ
يق ا ر ّإن " امّقرراس ا ر ّررلب ّ
اؤّ ر ّ ررف تها يررة تخررب  6".ذهررا ر تن
ُ
ّ
(ال ّ تاا) تما ذج ّ ف ّ اا ا ي ،أالة ي ّ ق ّ ة يىن اةل ااابية.
"تي ّتاا أإن ْ
تالئّا بي لا
ّ
اثاا تاتا تا أ يال ذيّا أ ات يا
أماذاا ياقيتي تّااشعا أ الايا:
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تي ت ا الت ا ،ال أ ال ل ا ن ّ
ايل اا
ّ
ْ 7
دتااىنْ :
ْ
ب،ت ٍب مهّح تذ ذا
مةا ْبن ف ي يو
تأ ِّ
ّ
تا تتا ّتت ّ
ااحف ان ِّايقال
ّ
أ امص ااا ّ ف شهاتعا ت ِّ ّيب ت اذا
أايهح ّ
اا ال.
ب ع تاش ي تال

تي ّات أ
تي يا؟"...

اب ذيّا أت با
8

ّ
ّ
اق ررت ّ
اي ررلب ّ
اا ررابع إذ ّتن ّ
تأس اي ر ر ّر ر ت ررد اار رراتبن
تلقر ر ّاي ّ ررا ّاّر ررت خ اابأضر ر ّي فر ر تر ررد يقل ررا
ّ
ّ
شابية ف يقلا ااابع ا ات .
يّ ص ع ّتن يل
تي ّتاا أإن ْ
تجئ تا بي لا
|0|0|| 0| 0||0|| 0|0||0
ُ
اّالت
ذ ِّ

ُ
ُاّ ْه ِّاي

ُ
اّالت -------------يلب
ذ ِّ

ه ع.

اثا تا تا تا أس اال ذيّا أتت يا
\0\0\\0\ 0\0\\0\ 0\0\\0\ 0\0\\0
ُ
ُ
اّالت
اّالت ذ ِّ
ذ ِّ

ُ
اّالت
ذ ِّ

ُ
اّالت ------يلب ابا
ذ ِّ

أماذا ياقيتي تّااشعا أ الايا:
\\0\\0\0\ 0\\0\\ 0\\0
ُ
ُاّ ْه ِّاي

ُ
ُ
ُاّ ْه ِّاي ُا ْيّ ْه ِّاي

شوال 1440ه

\0\0\0
ُ
ُا ْيّ ْاي -------يلب ابال.،

][88

جوان2019م

مجلة (موازين)

العدد01 :

املجلد01 :

ّ
ّ
ّ ّ
اارا ع ياتر ع
اتتأاة ة ّاّت خالا يىن اةل ا اا ة ف تّلب ا اا ة تأ ف فت ّ ة ة يّ ار ر
ّ
ارردع يررّت ّاّاررايى ايل يررة يّساقيررة ّاب الاررة إ ررف اليررو إمقررا أاقر ّرا أتررد ارردع يررّتق ير ر ّ ةر
ّ
امّاررار ف ر تأا ن ي ي ّ ررة أتررد اررا تشررا إا ر ّ ر م ر ق ررا الّ ":تاررا ف ر اارراب دتمررت ذاامّقرراس ا ر أان إ ررف
ّ
ّ
ااررا ع" 9.أّي ر ذر ّ
رون ار ان ا ب رراا امهااا ررة مؤبررتتا
أان مهتر ل تن مّر ن اار ا ياامّقرراس ياتر ع تأ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْال ِّ ُي ر ف ر ا ر " أ اق ر مىن اه،ي ا ال ررة ااياتررا تم ر ا ر ا ر الة ا ر ب ى ر تن م ررا يقيرران اقا ا ر ف ر ا ررالر
ّ
ّ
ي ّ ر قا ت ر
ااررانع أتن ل ّ رري اررىن ا مّ ر ن ف ر اااررة مهارراس" 10ذاارردع مررّل م ف ر تأا ن أف ر اببررة ا ا ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ااررة ااررا ية أ ّاتهي ر ة ذااارراّب ا م ررّل م ف ر اخّ ررا ي ر م ا ررا ياررالل ا ي ررع ّاته ر ّي اا ررا ّع
ّ
ارردع مق ر ن اّيا رراا أ ي ر عا ّ ر ا إ ررف اّاغّ ررا يمقررا ّ ن خ ر ا ر ان تررد اا ر تب امهااا ررة ة ر اترري تا ررتح
ّ
اااب ل ابية ّاّلب ا ل ان يمقا اتن ا ّ ق ّ ة ثايّة– ار ان ا ات -أ ب يا تت ّ فر يمقاّراا -
)تت ّ اةل ( ّ
مّيقع ّابتاية اتي تتسم ّ ت ب تها الا اةلب ا ات ذع تباران ي يراأية اارا مثر ع ا ارتن
ااااة ايق تن أي اا تب ب ّا اياّليةاا ّاتهي ة أ ّ
يمقاّ ة ّ
اهت ة يااصبن.
-1-2املزج بين بحرين.
بارت الررا نن آذرراا اّهربن أ ّ
اّاىررت اّر ص ها يةسردم أ يتررتن ا اا ررة يلر فر تسب ررة أ ارتن م تررااس شرراّبما ّر
يلررب أيلب تررا يّ ا ررت ا رراا ص ر ت ة التمررتن ا ررث اررى تررد ار ّرتا إ ررف تي ر اق ررا ت اترري ايررّ تر ف ر يتا ّررا
ي ّ ر قا أام ررىن ا ّيه ررىن أ ر ر ّ أان ي ر ّ
رّق ياه رربن فر ر اقل ررا أ ا ررت متاّ ررو ذ ر ر ي ررع اه ررب ّع تأ اةا ررت
ّ
ّاته ر ي ي رربأر ّاّاةى ر ّت ر أّي ر ذ رر"إن تأ ررف ا الة رراا ت ررد ّاّاررتن ت ر اتسررا ا رردع ااررعت اق ر تن ااب ررة
ّ
تم ررة مل ر اةة ررة ات ا ّ ررة أاررا مّلية ر ذا ر ا ر اب رراا ا ّ ر ق ّ ة ا ّيهررة أاّةامتررة رران ن ّ ررف ّاّاةى ر ّ ر
ّ
ة اررة ا ّ رب أ ّاّاق ررت ارردع تتلر ع ّي ر تسررا اارراّب" 11ذايارراقا أ اا ررع دتمررتن اّاالررص إ ررف شررّ
ّ
ّ
تبث ر نمتاا ررة أ ابأمررة أف ررا أإن اررم ت رربج ّ ر يةررانئ ا ايّررة ايارراب أ ررت ُأاررت تررد ّاّررت خ اابأض ر ي ذاررال
ّ
ااربأ ن أ ران ار الن يا ايرة تبالارة ابذ رة ايااامران ّابأا رة أ االّااّ رة أ ّ
اي اّر ة أ ر ّ رب
تلص رل
ّاّاةى ر ر ي ّ ر ر ّ
قا يّقت ر رراا ا ّ ر ر ق ّ ة ن ا ر ررة ّاا ر ررة
ا ر ر ر رربأ ّاّل ى ر ر م ر ررة إ ر ررف ا ص ر ر س إ ر ررف اي ر ررّ
تن ّ
اي ا ي ّ اة ير (ال ّ أ يتمترة).
قي اابتا ف
ّ
أتيّع ا

-1ن أ يتمتة:

ّ
اةاا ا الىن ماال
أّالىن ّ الابن ذ
اةاا ا ّاتا مسيتن ّبع

يبي
ت
قس

،يتة

أيلب ال ّ ف ا أح
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أي ّ ،ذيّا اان ّ
اال ت .
ن أ تق س تّا ى ّنّا
ّ ف ا ت مار :اا ّان انّا
ّهة ي ا ّا
أا ّان ا
تن ا ّ ت أ ّ
اي ت

ٍ

التااا تيا اع س ذيّا التااان ا ص بن ف ثب تا نذ ت .
ذا مهسب يال انّا ّ ما اّة ا ب ما ّييّا؟
أا مبالا هللا م اا إايّا؟
-2ّبش ّ
إذ ّ
اا ب ذيّا ف
أ ّ
ص ي اي ح تهاح ما
ّ
م ص تأ ا ت ت
أات
ذا اا

م

ّو ف ّ ن أف ّ اقها أف
ّ
يو آلناا ّمت ماسح اله ذيّا الة ت ؟

ّن ؟

أا مبالا
أت ا ّ ا ميايعا ا تا ت ة اقيو ذيّا ّبأا حدا ن؟
أ ىن ّ
ااحف أ مّ اف انّا :
إذ ّ
ّةلص ياّم ّ يتمت
ا لا -

 ي ا اا اذى ف ن ن م ي هللا انّا يّ
ااتن ف تبع ّاّسا
حف
ٍ
اعا اا تّااك ال ّ ا ياة أ ّاعا ا ااان ب ا
ّ
ّ
اذح ا هدى ّاتاا ؟
اا ياا ابأح؟ ا مبي اا ف ٍ
أا يّّتع ف يلا دي ت إايّا ذال يّب ح ّ
ايه ت ؟
ّ
أ ال ّ ا في ّاتأ ذيّا-أالال ينّا ملبا
اةا –نأم ؟

أا ا ّ س ّات ّنّا..ذا ا ث ن شب ّتيص إا
ّات ذيّا
أ ال ّ خاب ل ا ّ تص ذ

يتمت ؟

باا ا،يت .
شوال 1440ه
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مات ّ ا ب بيقا بيقا إايّا:
ا اقيو ّ
ماّت ّ ّاتتااىت ّ ّاتجف أ اقال
أ ت مار ف ياي ّاب ن

ت ..

أمار تمت ادع ش دأم
ّ
أفش ا ّ ف تّىن ّ ،مىن اعا ّاتاا ادع ملبّ م :
ا ان داّاا ف التّيّا.
حف ا ااى ّ
اب ن يا ّييّا
أببر ا ّياا س ااا ب ا شب مىن تا ا ّ يتمتة
شب مىن ف ّ ن أسد ٍ أاقها
أسد ٍ أ ا أف اييها
أف اي اه اا دامىن...
ف ّ اةغف اااّا ..
مليا تاتا ت ّ اهد تة:
ا اي ح ام يبج ا،يص ذيّا أتايي ما
أف

اقها أسد أ اةغف أن :

" ناا ذا

يال ت ااب م ؟

أ مي ت

ت ا تت ي غّا ! "

أتا ا تة

ان ُ ،يت .
-3-

تبذا ّ
ياات ح ص ّا اا ّ
اس ب
ّ
تبذا ّ
ياات ح ص ّا باا ّ
تنّت اشدب
تق س ":ما لا ما ت
ّيص -إذ ّيّ ّ -اب ا أ يلب ".
ْ 12
.
ن )
أتةاب ( ّا،اان) أ (
ّ
ياياات
أا ايّل ث

ْ
هب
تيّا تثب !

تن مبالا ينّا  :متم اقيّ
أتبّ ّات حّ " :تاي اقاب
شوال 1440ه
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نر ي ي ّا،الاج ف ّبأ

مهسب..

ذ عب ال ن ما تصايص حدب
ّ
ّ
خا اا ة اة ب .
أص دت
ّ
ت ن تن متى تن ّ
مةتن ااالر ..ذامتاب "
أتبّ ات ح...
ثم م اص ا تب.
-4أ ال ّ خاب ل
ا ّ تص
ات

ذ

ذيّا

باا ا،يت .
ا أا

أن يا إايّا ا
يت أ خّهى ثم ّان ّ
اا ال ذتذ ا اتا تما يتمت
أّب متع ا أ ل ّ
ّ
اااان تن دب ااا ذيّا ابأا.
ِّ
أ ال ّ ا نأغّا ار ّ
أ ّ ية
أ اّ ّا ّ ت .
ذا م با ّ
اي ؟ ا مهّح اةا ؟ متاا ّ ف ّ ه ما ت ؟
أياتاع :ا ا يو اي ّ ب ذاّاف بّا ف ن أ يتمت
أا ةاة ايّاا
ا نّا ال ُ

ان ا الىن..
ت.

أ ال ّ ا نأغّا ار ّ
أ ية
أ اّ ّا ّ ت ".

13

ّ
ت ةر ّرىن اتررا مةاتررة اارراّب ف ر ت ص ررع تررد ّاّقت ررة اقا اررة ّ ررف يرر،ج يررىن يلرربي شررابيىن صرراذ ىن ا ررث
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ّ
ّ
أصررع ف ر يقلررا ّ
تأس أ ا رراقا يلررب يّقررا
ّةا يّقا .
ّ *1
أتيّع ذل

العدد01 :

ّ
أف ر يقلررا ا ااررث يلررب ّابالرر ،ارردع الررال ا ّات ر ثررم ا ر ن اب ر

اتمتة  -----يقلا ّ
تأس

نأ

||0|0|| 0|0|| 0|0|| 0|0
ذا ا

ذا ا

ذا ا  ------يلب يّقا

ذا ا

ّ
م  ----- -يقلا ا ااا

 *2إذ ّب شاخ ذيّا ف

||0|0|| 0|0|| 0|0|| 0|0
ذا ا
 *3تبذاة

ذا ا
م ا

|0||0|| 0|||0
ُ
ُا ْيّ ِّاي
أال ّ
ِّ *4

||0|0
ذا ا

ُ
ُاّ ْه ِّاي

ذا ا

ذا ا  ------يلب يّقا

ّا اا

ّ
س ب  -----يقلا ا ااث

||....0|| 0||0صاتبن ّاّتأيب
ُ
ُاّ ْه ِّاي

ْ
ُاّع  ------يلب ّابال،

ُ خاب ل  -------يقلا ّاب با
||.... | 0|0صاتبن ّاّتأيب

ذا ا

ذر  ------يلب يّقا .

ّ
ّ
ااابية ي ّ
ّىرت ييرت ا ارت
رااّت ّا ذيّرا أ ّاّارا ي ذ ارا ي نّرا ن خر
اقت ّ ةتس اااّب تاية اةل
ّ
تررد ّاتا ر ذج ااررابع الررال يثررب ل ا ّ ر قى اق ر تن اّررتخ يرردا غّررب ا ر ي ّ ر قى تبث ر ّرراة أف ررا أتت ّررا
ذهي يل صتاة إمقاّ ة ا ّعت ايا ،ج ّ
ايا ت بّا أتخى ا ّعت ايق تن بّا.
ّ
تأس ا ر اق ر تن يتمةاالررة ذاي ررة اها ر ّ
اارراّب يقلررا ّ
"تيّع"ا ررث بر ّرب يارراا "ن أ اةرراا
يررصّ
ّ
اتمت ررة  "...ا ررث الاقي ررص – ذا ر ا ّبأ ر ا -ا ررا يا ررا ية ف ر ا ر ان ا ّ رربف اةة ررة ايها ررة "ا ر ا ر ت رربيع
ّ
تاهررا ،أ شررّقاا تية ررة ّاّهبّا ررة ايّيارراا أ اترري الا اعررا تتررتن ياىررت ن ر ّ ّررّ هاذا أ ّ ر قاا 14".أ ر ّرتن
ّ
تاهررا ،ايررّ بج تثقااعررا ا ر اررم تا ّ الرراا اةلررب يّقررا (ذا ا ا ر ّرب ن ايررو ّاتذقررة ااررا ية) ف ر يقلررا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تأس أ ا اقا أ تخى يّا
اص ة ات ا ة أ إن امص تةتأ اي تية تأ ف ال ،ذ ة إا ّتن ا ّرت اا اا ري ا ّ رب
شوال 1440ه
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أذ ر ابب ررة أ بب ررة ت ررى اشر ر مة ش ررا يا ي رربّاا مهي ر ّ ة الدم ررة اق ررام ن ام ا ررا أ ّاّتاّ ر ي ّر ر قا
ّ
ّ
ّ
اص ر ة ات ا ررة ف ر ر ّ ال ،ررة ا ر
ن خ ر ّاّسب ررة ّ ر تان ّ ررف مابي ررة ّه ررة أ ا ق ر ذ ررال ف رربأ تن مّا ر
ال،يئاا تد اةتال ف اهبن ا ا ان اق تن .
ّ
ذهررا تررد اق ر تن مسررت اارراّب ابتةلررا يايتمتررة تةا ررا ن ا ررا اا اررا ي ر نّا أاي ر ت " أ ر ّرتن اياتمتررة مررت
ّ
تاررل ّ ررف تمهرراس اارراّب أ يا ررا ف ر ذا ر مق ر ر ّ ررف ّاّررت أ يااثيررة يررىن ار ّرت أ أ ةرراس ت ررع إ ررف ذا ر
ّ
تىن اه ّ ال إ ف ال ّ "ّ .15إغّا اسا ّة ا ا ّ أ ّاّت ّ اا ا اة يتل يد ببن اله ارة أ تا ارة ثرم
الب ة ف ي ل أاب اّاسح اّاّب ّإغّا الّم ا ان ّ
اي ا ا خالس تت .
ّ ّ
اقت اّااا اقا ا اق تن ّ
اي اي ة ياقي اي ة أ ّبّة ّا اة اتتاة خاصة أتم أصع اةلبي -
يّقا [ || ] 0|0أ ّابال -] 0||0|0| [،أا خ ا عاا يقا ا اق ى ن اتي تق ر ّ ف تةا ا ّ غ يمقاّ ة
ّ
ّ
ّ
ّ
أ ا هاا ااا ية  ".ذّياا ّ ّتن اّيااا يت اااّب يلال ببة أ ياا ا ن ّتنتا يت ّبّا ببة
ّ
ّ
ّ ّ
باا تم ياا ّّاا اقا ا ى ن ان تبث اببة أ ياا ا ن ا يقا ا ال يية ان تبث يلئا 16 ".أ ّي
ّ
ّتشبح تد اااتت ف لا ة ّاّاا ة:
بالر ب ى
بالر ي
اقا ا يية
اقا ا ى ن

.1
.2
.3
.4

أ ما تتا تن قيّ بج ااال
كالم كثير

1

*

كالم قليل

2

*

مقايي
مقايي
مقاييعا
مقاييعا

اببة ّبّاة
اببة يل ئة
اببة يل ئة
اببة ّبّاة

ّات ب ب ة ّ
اهت ة ذ اا م :
تسارع

تباطؤ

*

4

مقاطع قصيرة

*

3

مقاطع طويلة

أ – كالم كثير +كالم قليل وعكسهما.

مسايرة حتى

ب ـ مقطع قصير +مقطع طويل

في اجتماع
المعدلتين
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ّ
ّ
تررد يقررا ا ا تلررّهه باررّيعا ا ايررص اقررا ّ ف ر اارربن ات خ رراا اابأ ر ة ا ر اارراف أّي ر " اررا مررتسم
ّر ر ّاّها ي ررة ار ر اااذ رراا تأ ّير ر تاّير ر ذاّي ررة ّاّت ّر ررا يمق ررا إا ررا ي ررىن بب ررة أ ّ
اي ررّ ن تأ ي ررىن ار ررة ل
ّ
أ ّ
ايرربّة" 17أّي ر ته ررص ّاّهار الا ّا ،اهررة اارراف اقررة "ذار س
" فر يقلررا ا رراقا أتهر ا تها ر الاّ
اايررة ّ
ايرربو ه ررع أإّررّان يّلرربك " -ذ ُار ْس  "- -فر يقلررا ّ
يااتق رران أتررت ف " اق ررب" – ارردف ثرراقا ّ
تأس
ّ
راس فر يقلرا ّ
تأس.
ااا ياح يمقاّاا يقلا ا اقا ت ا رت ذارال إمقرا ّ أاب ّرا تبثر ّربّة أابأمرة ّارا تر
أّي ر ما تتررا ّّةررا ذ ر ي ،اهررة " تت ّاررا ف ر ا ّ ر قى اق ر تن م ّهررع ا ر ّررل ن ّاتلارراا ذ ّررا اترري تت ر ّنن ف ر
18
إ ا ا ان ا ات ا ّتأس اق تن إ ف تخبتا"
ُ
ُ
ُ
ُ[ا ْيّ ْه ِّاي ُا ْيّ ِّاي ُاّ ْه ِّاي ُاّ ْه ِّار ْ ] ترد صر غ يلرب ّابالر ،اتري ااأارص ّرم إمقرا اق ر تن فر اقلاعرا
ّ
ه هرة [ | ]0تل ارص إ رف[ | ] أثق يرة [ ||] تل ارص
ا ااث ا ث تتص خّ ا ّية ا رلب ية تصرايص ثر قا تّرةا
ّ
إ ررف[ | . ] 0إن دا ررا ي ررىن "ذاي ر " أ"ذا ر ا " أ"ذا ر ْس" ف ر تّ ررلب تأ دا ر اا ررابية ا ررم مل ررت إذن ّ ر ّ ر ل
ّ
ّ ّ
قى اارراب أب ررع مّر ن ر يل ار تررد اق ر ن اررب ن أ اارراّب ار ت ن
تقررتمب أالعر ياتّرراس اابأضر ي أا ّر
ّ
ر تت أبّررد مّر ن
ااتررتر تها يررة ّابالرر" ،ايررّهاي " اترري ا إشررّاس ذيّررا باررا ذار ار ال فر يقلررا ا ااررث ار
ّ
ّاّاةى ر ّ ر تررت خ اقررا ا
اررا ا ّ ر ن ف ر ايررّ
اارراّب ررت ررت ررت إ ررف إاررت تررد ّاّررت خ يمقررا
ا ّ ت ة ف تتا ع ا الر.
ّ
أإذ تّل ترا ارر"ذا ا " ارربف ت أ"ذاير " ارربف أ"ذار س" اربف ج ذر ّ
رون صر ن ترد ّاّررت خ تتخررد ا ار ية
ّ
ّ
ّ
ت ت ج ت .أتر اررا ملررت م ّررا ار ا اررا يمقررا يقةر س أ يررؤثب أ ارردع يّاررت ذ ر اارراّب
اّاا ررة :ت
ّ
ّ
ّ
اا رراب يااص ررب .أ ا ما ر ّ تنّ
ّ
ّ
ّ ر ّابتاي ررة ات رري ام ررص تاى ررت إمق ررا اا رراب اّقي ررتع ي ر أاى ررتا ب ى ر ا ر ما رراذج
" تأ "ج ج ج ج ج ج"  ّ.ررّّ ن تبثر ر نمتاا ررة فر ر خير ر
اار ر ية ا ّر ر ق ّ ة ار ر ا ر ر "ت ت ت ت ت ت" أ "
إمقررا الا ر أاررؤثب .ذررال ش ر ّ إذن ّتن ّ
اي ر ا خّررا ّررب ال اّاررت ّ ررف اةررتإ يهاالررتن أاةافّررة اقررا ئ ف ر إ ررا
ّ
ّ
ّ
ايراذج ذ ك اردع ملر ّ س
م ّ ا امّاار ادع مترت ّر اةارااب أ ردا تسراأا ااراّب اراالّ ،اّ را يمقرا
اق ر تن إ ررف اا ررو أاق ررا ا ا ر ف ي ررتأن س ر ب أا تّ ررب أتا ر ّ ي ررتا ا ر ذا ر ية ررة إمقاّ ررة اع ررا ّاّ ر تب أ
ّ
ّ ّ
االت ررا ن خر ّالّر ار ّاّار الا ا ّ ر ت ة أ"تررد ا رري ّتن ات خ رراا اابأ ر ة ةر "تبار ات " اق ر تن
ّ
ّ
الى ر ا إمقاّ ررة ف ر
أة ر اترري ايررّ ّو ا ّ ر ق ا ر ّ إشررّااا ّاّسب ررة ااررابية أاررت خال ّا أايررعم ف ر إاررت
ااااة يىن ااق ت ّاّسب ة ار العرة أّرع اة ّ
اق تن ااا ّ ف اهه ي امة ّ
الىر يمقرا يارا متاّرو ذار ار
19
العة تخب ".
ّ
ّ
ّ
ت ررد ات خ رراا اابأ ر ر ة تا ررتثص ّاّر ر ان أ ا ا رراي أ ّاّااثر ر فر ر اي ررا الا ررة ّاتاا ررة ات رري تبخ ررعا
اقاّتن اابأ ة ف إالب ل ا ت اّا ااتاصب ا ّ ت ة يمقاّ ة يلابا اّّت س أ ّاّ ان.
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ّ
تررد يبأ اررة ّادب ررة يررىن اةل ر تر ّ
رتم ّ ررف أ ر بةى ر ف ر ّ ر اا ر ّ الا رراا اابأ ر ة يا تررة أ يّااررة
ّ
ّاّر اع يررامح
لررا أ ّر اا تّرري
اترري قسررداص اررا ي ررع اش ر ي ارردع تن إ ررف ّررّتّال تّرري
ّ
يلدم ررة ا مقر را اا ر ّ
رار أت ررد ت ص ررع اي ررّلو
ايق ر ر تن تب ر ر ررت ار ر يا رراتب ي ّر ر ق ة أ اقر ر م دااا ررة
تبياا اه ّ
ايّلي ما ّ ال ّ
تنيا أتقاا ت ّاب س ة تم ا أج يىن تّ يمقاّ رة يات يرة أ ّير ةّ .
ّ
اارا
ّتتيعا ّ ف مل تب اّ اا تسب ة اا ب يقيام ة يوشّاا ّا أااق ت ّا.
مصادرالبحث ومراجعه:
ّ ّ- .1ابع ا مت ّ يتال اق تن ااب ة
ّ .2ةت اا،ي ،يقا ح تص ا ا

ا،ا

تم ة ن ا ّو ي بية اقاتبن  1978ص.303 302
دتمت ن ّاا ف

تن

اابيا يااصب ن

اا نن

يى أا ط 1 1980ص.95
 .3اا ك ش ن أآخبأن تّاس اتقت تنيا

تمث تبالاة :ت هال تاشم الابا أا ن ا قاذة أ اي ااة

أ ي شان اق اا  1966ناا ص.70-69
 .4تنأم
 ّ .5م ق

اا اااب ن اا نن يى أا ط 1978 2ص .14
اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت اع ئة ي بية ااااة اي ّا

1985

اقاتبن ص.58
 ،ّ - .6اتم إّااّ

اااب اابيا يااصب ااما أص تب اهت ة أ يات ية ن اا نن أن ا قاذة

يى أا ط 3 1981ص.102
 - .7غّب ف ال ّ .
 - .8يت شابب اي ا  -اتم ن  -ديت تأس ص.656
 ّ .9م ق

اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت ص.59

 .10الان اا ع ال ي ايا ذييهة اه يااصب تبالاة أ تقتمم ن ّااا ات أيا ن ا قاة ااب ة ايّتا ع
أ ات الاة أ اةاب ط 1965 2ص.171-170
 .11نّ م ق

اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت ص.62

 " .12الزمان" و "الحوادث " البيتتان .
 .13ن شابب اي ا  -اتم ن  -ديت تأس ص. 419- 414
 .14اابيا ّا ي خ ا ح يمقا ااابع  -يلث ف ا اع ّ آا اا تبب و الة اااب ن تنمو ايةاب أ
اّ اّا 2005ص.220
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 ّ .15ت يلب أع يمقا ف شاب اي ا

العدد01 :

م ن ايت الاة أ اةاب ط 1اقاتبن  1996ص77

ّ .16ةت اهّاح صا ح ماذا ّا ية ي ّ قى ف اتح ااابع

تمث ا ّةة يتا -ط 1985 -1ا ،ال ص

..59

 .17اي البف ابب ة يمقا ف اااب اابيا يااصب تذبيق ا شبا يى أا  2001ص.94
 .18م ّع يّا يتال اق تن ف اتقت اابيا اقتمم ن تمتا
 .19الات صايب ّة ت اق تن ااب ة

ط -1983-2يى أا.172 :

تم ة يىن اةة ة اتاا ة أ اةة ة يمقاّ ة ص.41

هوامش البحث:
ّ ّ-1ابع ا مت ّ يتال اق تن ااب ة
ّ -2ةت اا،ي ،يقا ح تص ا ا ا،ا

تم ة ن ا ّو ي بية اقاتبن  1978ص.303 302

دتمت ن ّاا ف تن اابيا يااصب ن اا نن يى أا ط 1 1980ص.95

 -3اا ك ش ن أآخبأن تّاس اتقت تنيا

تمث تبالاة :ت هال تاشم الابا أا ن ا قاذة أ اي ااة أ ي شان

اق اا  1966ناا ص.70-69
 -4اا اااب :تنأم
 ّ -5م ق

ن اا نن يى أا ط 1978 2ص .14

اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت اع ئة ي بية ااااة اي ّا

 ،ّ -6اتم إّااّ

اااب اابيا يااصب ااما أص تب اهت ة أ يات ية ن

 1985اقاتبن ص.58

اا نن أن

ا قاذة يى أا

ط 3 1981ص.102
 -7غّب ف ال ّ .
 -8يت شابب اي ا  -اتم ن  -ديت تأس ص.656
 ّ -9م ق

اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت ص.59

 -10الان اا ع ال ي ايا ذييهة اه يااصب تبالاة أ تقتمم ن ّااا ات أيا ن ا قاة ااب ة ايّتا ع أ ات الاة أ
اةاب ط 1965 2ص.171-170
 -11نّ م ق

اتقت تنيا أ ااما ااّ ي ّ قا ف اااب دتمت ص.62

 " -12الزمان" و "الحوادث " البيتتان .
 -13يت شابب اي ا  -اتم ن  -ديت تأس ص. 419- 414
 - 14اابيا ّا ي خ ا ح يمقا ااابع  -يلث ف ا اع ّ آا اا تبب و الة اااب ن تنمو ايةاب أ اّ اّا
2005ص.220
 ّ - 15ت يلب أع يمقا ف شاب اي ا

م ن ايت الاة أ اةاب ط 1اقاتبن  1996ص.77

ّ - 16ةت اهّاح صا ح ماذا ّا ية ي ّ قى ف اتح ااابع
17

..59

تمث ا ّةة يتا -ط 1985 -1ا ،ال ص

 -اي البف ابب ة يمقا ف اااب اابيا يااصب تذبيق ا شبا يى أا  2001ص.94

 -18م ّع يّا يتال اق تن ف اتقت اابيا اقتمم ن تمتا
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تضافرالسياق األسلوبي الصوتي في لغة شعرمحمود درويش
د .طاطة بن قرماز
كلية اآلداب والفنون – جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف (الجزائر)
امللخص:
لقد عمدنا في هذه الدراسة إلى تتبع وظيفية السياق الصوتي ورصد أثره األسلوبي من خالل اعتماد قصيدة محمود درويش :ال
ّ
تنامي حبيبتي  ،حقال تطبيقيا  ،نظرا ملا وقفنا عليه من ّ
النص الشعري آلفاق داللية وأبعاد جمالية صوتية ال محدودة
تضمن
ّ
ّ
ّ
والنص
النص الشعري جملة من األنساق اللغوية املميزة له عن غيره من األشكال األدبية األخرى ،
تأبى الحصر واالنغالق ،يمثل
الشعري بتلك املائزة الصوتية املخصوصة ّ
تتم بلورته وإعادة إنتاجه من جديد من قبل متلق ّ
متمرس مبدع يقوى على استكمال
مكونات الخطاب بما أوتي من مهارة قرائية وفطنة تأويلية.
ّ
الكلمات املفتاحية  :السياق الصوتي  ،ال تنامي حبيبتي  ،التميز الصوتي  ،املدود الصوتية  ،التكرار .
Summary:We tend in this study to examine the functionalism of vocal context and monitor its stylistic effect
by choosing the poem of Mahmoud Darwish (do not sleep my love) as sample, with regard to the unlimited
semantic,aesthetic,and sounds dimensions in the poetic text.The poetic text represents a set of distinctive
linguistic patterns which differ from other literary forms,and the poetic text of this particular vocalist is
crystallized and reproduced again by an accomplished, creative reciter who is able to complete the
components of the discourse with the skill of reading and interpretation.
Keywords: vocal context, do not sleep my love,voice excellence,vocal lengthening , repetition

ّ
النص الشعري مشروطا
يمثل الصوت اللغو ّي بهمسه ومجهوريته سمة من سمات التشكيل الجمالي للغة
بطريقة إحالله وتوارده عبر انتاجات صوتية متباينة خالل التلفيظ  ،تمثل عددا مكتفا من العمليات التوزيعية
تمهرها في ّ
الصوتية التي تتفاعل متناغمة فيما بينها مجسدة مشخصة كفاءة الذات الشاعرة على ّ
مدها لبعض
ّ
األصوات ومداعبة ْ
النص الشعري
جرسها التنغيمي  ،ليكشف الشاعر عن مدى التشاكل والتباين في كامل كيان
املتمرس بإنشاديته املتعارف عليها بتالعبه بنبرات صوته وتنويع ّ
ّ
الجرس
 ،حيث يلجأ الشاعر محمود درويش
للصوت أثناء ممارسته اللسانية .
يمثل السياق الصوتي في شعر محمود درويش بؤرة خصبة ّ
يتم من خالله تحديد مزاياه األسلوبية الصوتية ،
بناء على عالقة االنسجام والتناغم املتمخضة عن الكيفية املتوخاة في توظيف الذات الشاعرة لحروف اللغة
العربية ،بواسطة التركيز الصوتي الفاعل ،إذ يمنح كل توظيف لصوت حرف معين من الحروف األخرى سمة
أسلوبية تظهر بفضل ورود صوت الحرف إياه مكررا متفاعال متناغما مع بقية أصوات الحروف ،ألن الصوت
بمفرده ال تتحدد قيمته الجمالية وتأثيره الساحر في أذن السامع إال بفضل وروده منسجما بفعل السياق الصوتي
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املحدد لقيمته األسلوبية مع بقية أصوات الحروف املستعملة ،بالنظر إلى طبيعته مواصفاتها الفسيولوجية
وأبعادها الداللية .
إن لغة الشعر تستلزم توظيفا خاصا من قبل الشاعر  ،الذي يقوم بانتخاب حروف بعينها تتفاوت في الهمس
والجهر والشدة والرخاوة  ،متناغمة مع حاالته الشعورية املتفاوتة في درجتي االنقباض واالنبساط  ،إذ يهدف
توظيف الحروف املتباعدة في مخارجها الصوتية إلى تحقيق متعة صوتية  ،مضفية بعدا تنغيميا خاصا على
القصيدة  ،فأصوات الحروف كلما تنوع استخدامها سهلت عملية تحقيقها لسانيا من جهة  ،وتوافرت أسباب
االنسجام الصوتي الحاصل جراء حسن تألفيها من جهة ثانية وهو ماعناه ابن جني " ...إذ كان الصوت مع نقيضه
أظهر مع قرينه ولصيقه  ،" 1 "...ذلك ألن لغة الشعر تأخذ أشكالها البنائية من خواص تركيبها نحويا وصرفيا
وبالغيا وصوتيا ،والشعر عبارة عن بنية صوتية ،تتالقح تركيبيا  ،ومن هنا يتجلى لنا أن"...العنصر الجوهري ليس
هو الصوت نفسه كش يء منعزل متعلق بالتفاصيل العضوية لنطقه ولفظه ،وإنما هو الصوت من حيث تميزه
عن األصوات األخرى  ،ودخوله في تشكيل أنظمتها ،2".إال ّأن لألثر الصوتي حساسية بالغة تجعل املتلقي السامع
يستعذب إنشاد القصيدة ويطرب ملستوياتها اللسانية السماعية ثم يغريه ذلك فيعمد إلى استلذاذها بترديدها .
الوظيفة األسلوبية للسياق الصوتي في القصيدة :
ّ
باملتغيرات الصوتية ضمن سياقها اللغوي تبعا الشتراطات فسيولوجية الزمة إلخراج
يهتم السياق الصوتي
الصوت وإظهاره من حيث كمية الهواء الالزمة إلنتاجه وبيان درجات التنوع الشرطي لألصوات  ،باإلضافة إلى
درجات الهمس والجهر ،كما يهتم السياق الصوتي بدراسة الفونيم الذي يعتبر املادة األساسية في توليد القيم
الداللية باعتباره وسيلة مهمة لتوزيع األصوات وفق محتواها الوظيفي داخل منظومة سياقه  ، 3واألصوات هي
شبكة من الرموز املحتضنة للكالم املنطوق  ،املشفوه و املكتوب في سلسلة من القيم التعبيرية في شكل جمل
وعبارات .
نص شعري ما ،يعمل على إثراء إيقاعه الداخلي ّ
ّ
ّإن تكرار صوت من األصوات في ّ
خاص
ويلونه بلون موسيقي
جدا ،ألن الكثافة الصوتية تحمل في طياتها تشكيال إيقاعيا موسيقيا متناغما ،4من خالل تكرير أصوات حروف
بعينها دون أصوات أخرى  ،وقد وقفنا عند قصيدة ال تنامي حبيبتي لرصد متغيراتها الصوتية  ،بناء على طبيعة
سياقها الصوتي نظرا ملا تحتويه القصيدة على تنويع صوتي ومفارقات بين درجات الجهر والهمس باإلضافة إلى
املد العمودي الطويل ّ
املدود البارزة الوضوح في القصيدة  ،والتي تنوع استخدامها بين ّ
واملد العمودي السفلي .
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تقع قصيدة ال تنامي حبيبتي ملحمود درويش في أربعين شطرا  ،تضمنت معاني شعرية متناقضة ،و مزيجا من
ّ
ّ
مشاعر اليأس واألمل و التناجي والشوق
والتحسر الفاجع  ،وهي مشاعر متابينة جاشت مزدحمة في صدر
املتقد
الشاعر ،الذي راح يقذفها لسانه في شكل وحدات صوتية تناغمت دالليا مع موضوع القصيدة  ،وقد قمنا
برصد املالحظات الصوتية في قصيدة ال تنامي حبيبتي وفق اآلتي .
 ارتسام صوت حرف الراء ّمتكرر االستعمال في قصيدة  :التنامي حبيبتي ،من خالل توقيعه واحد وأربعين مرة
وهو صوت لثوي مكرر مجهور ، 5وقع توارده من ضمن أربعين شطرا  ،أي فاق تكريره صوته عدد أشطر
القصيدة وكان مرتسما في امللفوظات الشعرية التالية  :القمر  /املرايا  /يكبر  /األساطير / ،تحتضر  /جرحنا /
صار  /وردا  /قمر /نهار  /ذراع  /الرضا  /طار  /فراشة  /جلنار  /حاورتني  /حوار  /نهار /الورد  /عبير /خدر /
العصافير /شجر /رموش ي /تشرب  /القدر  /وتر /حجر  /املطر /العصافير  /تنتحر  /القمر  /يشرب  /عارنا /
نداري  /فرارنا  /القمر  /جرحنا  /صار  /وتر
 تمادي الشاعر محمود درويش في توظيفه لصوت حرف الياء من خالل توقيعه خمسة وثالثين تواترا ،وقع فيالكلمات التالية من القصيدة  :يسقط /املرايا /يكبر /بيننا/األساطير /تنامي /حبيبتي  /لفني /أني /قناديل /
حاورتنني/تنامي /حبيبتي  /يدي /عبير /حبيبتي /تنامي /رموش ي/زيتونة /تنامي /حبيبتي /املرايا  /يشرب /نداري/
يسقط /يصبح /تنامي /حبيبتي /يدانا /عندليب.
 اعتماد الشاعر محمود درويش نوعين من االمتدادات  :االمتداد العمودي الطويل (األلف) ،واالمتداد السفليالطويل(الياء)  ،وقد ورد االمتداد العمودي الطويل في الكلمات التالية  :نهار /الرضا  /طار /جلنار /حوار/
حاورتني  /تنامي /العصافير  /سنابل  /جناح /املنافي  /املرايا  /عارنا  /نداري /فرارنا /شباكنا .
أما االمتداد السفلي الطويل فارتسم في الكلمات التالية  :تنامي /حبيبتي/لفني /أني /قناديل/حاورتني/حبيبتي/
يدي /عبير /العصافير  /املنافي/نداري /عندليب.
حظي صوت الراء بمكانة بارزة ّ
التميز لدى استعماله من قبل الشاعر درويش ،أسهم تكريره في تحبير
القصيدة وتزينها بزينة نطقية لسانية  ،ألنه "الصوت الوحيد من أصوات اللغة العربية الذي يتميز بميزة نطقية
خاصة  ،قائمة على إحداث انسداد كامل لكنه قصير الزمن يتلوه انفتاح فانسداد آخر .6"..
ّ
يعد صوت حرف الراء من الوقفات املتقطعة  ،وقد سمي من قبل علماء اللغة بالصوت ّ
املكرر ،يش ي بإشارة
تكرار ضربات اللسان في مواضع النطق وتكرار خروج الهواء ،7وتوظيفه من قبل الشاعر محمود درويش بهذه
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الكثافة ّ
دل على مؤشر تساوقه النغمي الجمالي مع باقي أصوات الحروف ،الواردة في قصيدة :التنامي حبيبتي ،وقد
حمل هذا التكرير امللفت لألنظار عظمة وقوة وشدة شعور درويش اتجاه حبيبته املجسدة واملشخصة في وطنه
فلسطين الدامي الجرح  ،والذي شبهه بالقمر املحطم كاملرايا املتكسرة التي يستحيل مللمتها وإعادتها إلى صورتها
األولى  ،حيث جسدت األشطر الشعرية نبرة الحزن الشديدة التي اعترت الشاعر ،فاستغل صوت الراء املوحي
بذاته في قوله:8
عندما يسقط القمر
كاملرايا املحطمة
يكبر الظل بيننا
واألساطير تحتضر
ال تنامي ..حبيبتي
جرحنا صار أوسمة
صار وردا على قمر
خلف شباكنا نهار
استرشد الشاعر بهذه الوحدات الصوتية التي تماهت دالليا في القصيدة من :الورد و القمر والظل واألوسمة
ّ
والتطلع إلى بصيص األمل ّ
ّ
التشوق
املؤجل الذي ال ينقطع في استعادة الوطن
والنهار ،لتبوح نيابة عنه بمشاعر
ّ
املغتصب  ،ينبض فيه هذا الشعور مستمدا استمراريته من نبضات قلب الشاعر املحطم كاملرايا املكسرة ،
بحسه إلى استعمال هذه الدالالت السياقية ّ
لذلك جنح ّ
املعبرة على حالته الشعورية املتناقضة  ،املتأرجحة بين
الشعور باليأس ّ
املؤدي إلى انقباض مشاعره واألمل املفض ي إلى انبساطها  ،فانتظمت الحروف في لسانه وفق

انتظام معانيها في نفسه  ،استلزمت هذه الرؤية الشعرية منه استحضار صوت حرف الراء استحضارا نفسيا،
الذي ارتسم في هذه الشطرات الثمانية إحدى عشرة مرة  ،محققا تناغما موسيقيا بناء على نظام املجاورة
الصوتي.
هيمن صوت الراء مؤتلفا مع أصوات لغوية أخرى في سياق املتجاورات الصوتية استدعاه حس الشاعر،
ورتبه وفق كيفيات نظمية تطلبها املوقف االنفعالي ،وقد تجاور صوت الراء اللثوي املتوسط املجهور التكراري مع
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امليم الشفوية املجهورة في كلمة قمر ،كما تجاورت الراء مع الباء الشفوية املجهورة في كلمة يكبر ،وتجاورت الراء
مع الطاء املمدودة التي تعد صوتا أسنانيا لثويا مجهورا في كلمة األساطير ،كما تجاورت الراء أيضا مع صوت
الضاد األسناني اللثوي املجهرر في كلمة تحتضر ،وجاءت الراء متجاورة متموقعة بين صوت الجيم الصوت
الغاري املجهور وصوت الحاء الحلقي املهموس ،في كلمة جرحنا ،وجاءت الراء متجاورة مع صوت الصاد املمدود
في كلمة صار وهو صوت أسناني لثوي مجهور ،وتجاورت الراء متموقعة بين صوت الواو الشفوي املجهور و
صوت الدال األسناني اللثوي املجهور في كلمة وردا ،كما جاءت الراء متجاورة مع صوت الهاء املمدود وهو صوت
حنجري مهموس في كلمة نهار ،دللت سمة صوت الراء التكرارية واملتجاورة بكيفيته البنائية الداعية إلى التطريب
واملحدثة أثرا سمعيا بنغمتها التي تشبه نغمة األوتار ،وبذلك تأتت جمالية النظام الصوتي باإلضافة إلى وقوع
الراء متجاورا مع أصوات حروف أخرى ،كتجاوره مع صوت الفاء الشفوي األسناني املهموس في كلمة
العصافير ،وتجاور مع التاء وهو صوت مابين األسنان مهموس في كلمة وتر ووقع صوت الراء متجاورا مع صوت
العين املمدود وهو صوت حلقي مجهور في كلمة عارنا.
كما وقع الراء متجاورا مع صوت حرف النون وهو صوت لثوي مجهور أنفي في كلمة جلنار /كما تجاورت الراء
متموقعة بين صوت حرف الشين الصوت الغاري املهموس وصوت الباء الشفوي املجهور محققة بهذا التجاور
الرسمي تناسقا صوتيا ّ
دل على االنسجام الذي ال " ...يتحقق إال باستخدام الشاعر لكل آلياته التعبيرية باعتباره
بؤرة ارتكاز لكل األنساق التي تتشكل بها جمالية الخطاب الشعري" ،9أحدثت املتجاورات الرسمية للحروف
تنويعا صوتيا وفق التناوب الحاصل بين الهمس والجهر وبين الشدة والرخاوة والقوة واللين من خالل سياق
املتجاورات الصوتية التي شخصت قيم االنفعال بالصوت اللغوي الهادية إلى تناتج قيم األسلبة  ،ألن النفس كثير
ما تسأم من مجيء الكالم على هيئة واحدة وتفتتن بتنوع الكالم بفضل خاصية االئتالف " فإن من شيمها الضجر
مما يتردد والولع بما يتجدد " ، 10ففي اعتماد الشاعر التنويع في استعمال مخارج الحروف ووقوع الراء متابينة في
ارتسامات موقعية مختلفة داللة على حالة من التأزم النفس ي نتيجة فقدانه لوطنه وعلى حالة شعورية مناقضة
لألولى ،وهي اإلحساس بحالة من االنفراج النفس ي البارزة في عدم استسالم الشاعر لواقعه املستنبط من
املواقف التالية :
جرحنا صارأوسمة،
صاروردا على قمر
خلف شباكنا نهار
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يسعى الشاعر من خالل هذه األشطر الشعرية إلى انتشال نفسه من بؤرة يأس يائس واالنتقال إلى فضاء
ّ
رحيب ملئ باالستئناس و اإلغباط  ،من حيث يحاول التخلص من واقع مشحون بالغبن والتيه الفلسطيني ،ومن
ّ
التغرب في حضن الوطن  ،حين قال  :عندما يسقط القمر،
اإلحساس بالهزيمة واالنكسار والشعور بمرارة
ّ
ّ
الحس النضالي
كاملرايا املحطمة ،إذ نشهد تحوال جذريا في الرؤية الشعرية ،تجلت مفعمة باالنفتاح نحو
ّ
تشخصت في أدوات ّ
ّ
فنية أمالها السياق الصوتي الذي دعم
التحرري  ،معبرا عن هذه املسالك بعبارات األمل،
امليزة الشفوية  ،التي ّ
تعد قيمة شعرية بانية للخصوصيات البالغية واإليقاعية للقصيدة الدرويشية ، 11وبلجوء
الشاعر إلى تكرير صوت حرف الراء الذي وقع حصوله ّ
بتردد ضربات اللسان ،الذي إذا نطقناها نشعر بإحساس

الشاعر بترديده األمل في كامل القصيدة  ،أضفى جوا موسيقيا خاصا على القصيدة  ،و أثار انفعاال مناسبا،
باعتباره منبها صوتياّ ،
حقق بعدا دالليا وبعدا جماليا مع زينة لفظية بادية من خالل إخالصه لطبيعة الشعور
النفس ي الذي اقتض ى مقوما موسيقيا تحركت النفس معه في مرونة وطواعية ،12ألن الحروف تجري في اللسان
على أقدار املعاني الجارية في النفس  ،وقد كانت العرب تنتقي حروفا بعينها تتوافق وانفعاالتها " ،فيجعلون
الحرف األضعف فيها واأللين وألخفض واألسهل واألهمس ملا هو أدنى وأقل وأخفى عمال وصوتا ويجعلون الحرف
األقوى واألشد واألظهر واألجهر ملا هو أقوى عمال وأعظم حسا" ،13يكتسب الصوت خاصية مائزة بتكريره كما
يكتسب تنغيما صوتيا وثراء تنويعيا بوقوعه مجاورا مع باقي األصوات.
تستلزم لغة الشعر في تركيب وحداتها اللفظية مراعاة خاصية التجاور بين الحروف أثناء عملية النسيج
ّ
الحس ،إذ يحدث التناوب في استعمال
اللغوي ،ألن التأليف بالتنويع واملفارقة قي استعمال الحروف أمر يتطلبه
الحروف انسجاما صوتيا وتنويعا ْ
جرسيا املنتج للمراوحة بين انقطاع الهواء ومواصلته أثناء اإلنتاج النطقي،
وأصل التعاطي في موضوع التجاور قائم على قاعدة " إذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف" ،14والتجاور
إذا قام بين الحروف على أساس املفارقة وإذا استعمل اللسان حروف الحلق دون حروف الشفتين ودون
استعمال حروف اللثة كلفته ْ
جرسا واحدا  ،لذلك ينبغي أال نغفل أن استعمال الحروف مرتبط بالسياق
الصوتي في أي لغة من اللغات واإليقاع هو الذي يبرز تأثير البنية الصوتية بوضعها في قوالب زمنية تمارس من
خاللها اإليحاء. 15
إن ورود صوت حرف الراء مكررا في القصيدة املعرضة للتشريح الصوتي مدرجا مع أصوات حروف أخرى
تفاوتت في الجهر والهمس منحها إيقاعا داخليا ،لونها بلون موسيقي خاص ،وأمر تكريره يرجع إلى الذات املبدعة
الشديدة االنفعال لحظة اإلبداع الشعري وفورة اإلنشاد ،فجسدت الراءات املتكررة انفعاالت الشاعر القوية
اتجاه حبيبته التي يناشدها بحرقة ،طالبا منها عدم الخضوع للنوم ألن النوم يجمد حركيتها ويذهب حيويتها
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ويبدد عنفويتها ونشاطها في الحياة ،وألجل ذلك كله وقع حس الشاعر على انتخاب صوت الراء لتميزه النبري
والجرس ي وهو األجهر ذو القيمة الجمالية  ،ألن بحدوث صوت الراء وإنتاجه لسانيا تتكرر ضربات اللسان  ،وكأن
صورة إخراجه أوحت للشاعر بأن صوت الراء صوت ملحاح في حدوثه وهو األكثر تناسبا مع مقام الحال في تعبير
الشاعر عن حبه امللحاح العميق لحبيبتيه التي يناشدها بإلحاح مفرط أن تبقى صاحية وال تستسلم للنوم الذي
يغيبها ويقيد من حركيتها ،فاحتاج الشاعر إلى أن يعبر عن هذه اللحظات الشعورية بصوت الراء  ،ألن"...األلم
الذي يعبر عنه بالصوت يؤثر فينا تأثيرا روحيا أبلغ من تأثير األلم الذي يعبر عنه بقسمات الوجه وحتى بالحركات
 ،16".يستشعر املتلقي بإشعاعات عاطفية تشع من كيان القصيدة املحملة بدالالت التحسر واألمل والتطلع إلى
غد مشمس ،يبرق بفوانيس الحرية التي يتعطش شاعرنا لرؤيتها ،إذ أضفى استخدام صوت الراء املكرر في
القصيدة إلى حد االرتواء خصوصية توقيعية على املفردات املتضمنة لهذا الحرف وفق جرسها النغمي " إن
لجرس اللفظة ووقع تأليف أصوات حروفها وحركاتها على األذن دورا هاما في إثارة االنفعال املناسب  ،فاإليقاع
الداخلي لأللفاظ والجو املوسيقي الذي يحدثه عند النطق بها يعتبر من ّ
أهم املنبهات املثيرة لالنفعاالت الخاصة
املناسبة " ، 17وقد تجسد االنفعال القوي في الوحدات اللغوية  ،حين أنشد الشاعر:
ال تنامي ...حبيبتي
جرحنا صار أوسمة
ويدانا على الدجى
عندليب على وتر
نبعت هذه العواطف من ّ
حس الشاعر العميق نافذة إلى أعماق القارئ املتأثر بها واملتفاعل معها سماعيا
حس الشاعر ّ
وقلبيا ،ألنها صدرت عن ّ
املتقد  ،فهو في هذه األشطر الشعرية يعبر عن حقيقة غير معلنة  ،حيث
ّ
ّ
ّ
التحول التي لحقت برؤية الشاعر في انتقاله من الشعور باالستسالم والتألم
دلت لفظة صار للتأكيد على سمة
من جرح طال نزيفه إلى مالذ نفس ي وإحساس جميل يفتخر به الشاعر ويتباهى ،ألنه صار وساما يتوج على رؤوس
ّ
والتحدي في سبيل الوطن  ،وقد
الفلسطينيين وسام الصبر والنضال وسام الحرية واالنتفاضة وسام البسالة
تجاوز حدود القيم التعبيرية إلى التعبير عن موقف شعري يلج من خالله الشاعر إلى تصوير خلجات نفسه
ّ
ّ
الحس " والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب وإذا خرجت من
الحس يلتقطه
ومشاعره  ،وما يصدر عن
اللسان لم تجاوز اآلذان" ،18عبر الشاعر عن ما يختلج في صدره براءات تواترت ست مرات حسن تجاورها في
أ بعة أشطر،ممتزجة مع الفاء التي هي من الحروف األسنانية الشفوية وهي من األصوات املهموسة ّ
محققة بهذا
ر
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التجاور الرسمي تناسقا صوتيا ّ
دل على االنسجام الذي ال " ...يتحقق إال باستخدام الشاعر لكل آلياته التعبيرية
باعتباره بؤرة ارتكاز لكل األنساق التي تتشكل بها جمالية الخطاب الشعري" ،19أحدثت املتجاورات الرسمية
للحروف تنويعا صوتيا وفق التناوب الحاصل بين الهمس والجهر وبين الشدة والرخاوة والقوة واللين من خالل
ّ
شخصت قيم االنفعال بالصوت ّاللغوي الهادية إلى تناتج قيم األسلبة ّ ،
ألن
سياق املتجاورات الصوتية التي
النفس كثير ما تسأم من مجيء الكالم على هيئة واحدة وتفتتن ّ
بتنوع الكالم .
أما الحرف الثاني األكثر تكررا وحضورا من الحروف األخرى في القصيدة ،إذ يترتب في املرتبة الثانية بعد حرف
الراء هو حرف الياء املرتسم خمسة وثالثين تواترا ،و هو صوت شجري مجهور ،إذ ّ
يعد من أكثر الحروف
استعماال في اللغة العربية حسب رأي ابن دريد ،20وقد تساوق تكراره نغميا  ،إذ امتثلت الياء لخفتها لصور
التجسيد االنفعالي.
أثروظيفية املدود في حصول التنغيم الصوتي :
حظي صوت الراء ّ
بتفرده الصوتي منفردا أو مركبا بمكانة خاصة في رسم قصيدة ال تنامي حبيبتي وقد حفلت
بنماذج كثيرة من املدود رصدنا منها الوحدات التالية :
 وقع االمتداد العمودي الطويل (األلف) مكثفا ،ومن االمتدادات الواردة في القصيدة  :املرايا  /جرحنا /شباكنا  /ذراع  /الرضا  /طار  /جلنار  /شفاه  /حوار  /حاورتني  /سنابل /تنامي  /عارنا /فرارنا /نداري ،
ّ
تعد هذه االمتدادات من األزمنة الصوتية الطويلة والتي شكلت زمن االمتداد النغمي ،وكان ابن جني ،21قد
وسم حروف ا ّ
ملد بالحروف املمطولة وهي الحروف الثالثية اللينة املصوتة وهي األلف والياء والواو.
يروم الشاعر من توظيف املدود النغمية إلى تحقيق غئاية صوتية ،ملا تحويه االمتدادات من إبانة وليونة
ألن " االمتداد واللين هو زمن الحركة  ،حركة التجاذب الصوتي املمتد بين املثيرات النغمية في اإليقاع الصوتي
ّ
مكثفا في القصيدة  ،حيث وقع ّ
املد في أكثر
للخطاب الشعري" ، 22وقد ظهرت الحروف الجوفية الهوائية ظهورا
الكلمات املشكلة للقصيدة ولعل ممارستها اللسانية بامتداد ولين من غير تكليف اللسان مؤونة نطقها التساع
مخرجها هو الذي أسهم في انتشارها واتساع أصواتها مما جعل الشاعر درويش ينجذب إليها نفسيا ولسانيا ،كما
انجذب لها السامع صوتيا ،وقلبيا ،ألن اللغة تستذاق لسانيا وسماعيا وفق كيفياتها النظمية مما يبرز إشعاعها
النغمي  ،الذي " يستقص ى من خالل املد باعتباره وسيطا نغميا يتكفل بمواصلة القرع في نظام املجاورة الصوتي
الذي من محصالته التطريب املوائم لطبائع النفوس املتقبلة للرسالة الشعرية " ،23وقد أحدث النغم املدي في
الكلمات املوظفة في القصيدة والتي منها :نهار /طار/جلنار /حوار /فرارنا  /عارنا .املشكل من الهاء املمدودة
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والطاء املمدودة والنون املمدودة والواو املمدودة والفاء املمدودة والراء املمدودة ،إيقاعا متناسقا ،محدثة
تجاذبات التأثير والتأثر وهي بذلك تصير معبرة عن انفعاالت النفس ،ألن حروف ّ
املد تموقعت في وسط الكلمة
أسهمت في تنميق التشكيل الشعري وأسلبته ،أما من الجانب الصوتي فقد ساعدت هذه االمتدادات على إظهار
الصوت الواقع قبلها وساعدته على مضاعفة ذبذباته واسترساله في الزمن باعتبار حصول فاعليتة في زمنين:
الزمن القبلي زمن الصوت األول الواقع عليه االمتداد والزمن البعدي زمن الصوت املمتد إليه االمتداد املدي ،
واملدود إلى جانب إيقاعها املتميز ألن أصوات املد تحمل في طبيعتها األولى املستقلة بسمات إيقاعية ملزومة بها في
أصلها املخرجي. 24
ّ
كثف الشاعر محمود درويش من استخدام االمتدادات العمودية الطويلة ونعني بها األلف وهي ستة عشر
امتدادا يوحي بتراسالت إيقاعية تتصاعد نحو األعلى  ،وقد يتضح النغم ّ
املدي الحاصل في حرف النون في
الكلمات التالية  :جلنار  /تنامي سنابل  /جناح  /املنافي  /عارنا  ،وفي حرف الفاء في كلمة  :العصافير وفي حرف
الواو في كلمة :حوار في حرف الطاء في كلمة  :طار وفي حرف الراء في كلمة :فرارنا وفي حرف الحاء في كلمة:
حاورتني وفي حرف العين في كلمة  :عارنا.
ّ
عمد الشاعر محمود درويش إلى استخدام حروف الجهر بشكل مكثف بالقياس إلى حروف الهمس املتمثلة
املد بتفخيم وجهر الحروف املجهورة لذلك فإن إيقاع ّ
في والحاء والصاد والهاء  ،وقد قام ّ
املد في قصيدة التنامي

حبيبتي ّ
حدد لنا مدة زمن االنفعال ّ ،
بينها السياق الصوتي وجعلها متساوقة مع طبيعة املعطى النفس ي للشاعر ،
ألن القصيدة " ليست مجرد أصوات وتراكيب تدغدغ أذن السامع بإيقاعها بل إنها لحظة حياتية خلقها فنان
مرهف وفقا إليقاعه النفس ي الخاص مما يثير لدى املتلقي الشعور بزخم الحياة وإيقاعها " ،25فالشاعر ال
ي ستطيع أن يعطي الصياغة الفنية جماليتها الشعرية إال بعد موافقتها وتكيفها مع املواقف االنفعالية البانية
لخطابه الشعري ،ألن املعاني تترتب في النفس أوال ثم تحذو حذوها األلفاظ مترتبة وفقها في النطق.26
ّ
إن قيمة الشعر ّ
تفنن وت ّ
مهر الذات املبدعة في تنغيم الصوت اللغوي
الفنية وجوهرها البالغي كامنتان في
ّ
ّ
والتغني والترنم به  ،وقد أدى التمادي في تكرار الحروف ذات الصفة الواحدة املتمثلة في األصوات املجهورة في
ّ
قصيدة ال تنامي حبيبتي  ،إلى طغيانها وهيمنتها على بقية األصوات املوظفة في القصيدة وكأنها أداة إيصال
استرشد بها الشاعر ّ
حتى يعبر عن انفعاالته القوية التي ترجمتها داللة توظيفه لألصوات املجهورة لعبر عن مدى
حبه الشديد لفلسطين املجسدة في شخص امرأة  ،ذلك أن " الشعر الحقيقي ال ينطبق من األفكار املجردة
ولكن من تجربة  ،ذلك أن الشعر ليس عرضا لألفكار إنما هو رؤية للحياة والكون " ،27حيث استخدم الشاعر
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درويش حرف الراء اللثوي مكررا واحد وأربعون والياء الحنكي أربعة وثالثون والنون األسناني اللثوي مكررا
خمسة وثالثون مرة واستخدم حرف الباء الشفوي واحد وعشرون مرة وهو صوت مجهور ،ومن الحروف
املهموسة وظف الشاعر لسانيا حرف الحاء وتوارد مكررا عشرين مرة  ،أما حرف الفاء املهموس الصوت فتكرر
في على لسان الشاعر تسع مرات  ،وارتسم حرف السين املهموس الصوت تسع مرات وهي أصوات ال تتذبذب
فيها األوتار الصوتية أثناء حدوثها عكس األصوات املجهورة تماما .
ّ
ّنوع الشاعر كذلك في استخدام حروف الهمس التي وردت
متكررة لكنها تقل بكثير عن تكرار األصوات
املجهورة ومن األصوات التي ّ
تنوعت في مخارجها الصوتية  :الحاء الحلقية والفاء األسنانية الشفوية والسين
اللثوية  ،حيث أدى هذا التناوب في استعمال الحروف إلى تدوير الشاعر درويش لسانه في سبيل االنفعال بالقيم
اللسان ية ،محدثا تنغيما صوتيا على القصيدة فألبسها إيقاعا خاصا يأسر نفس السامع وهذه املوسيقى
التنغيمية نتجت عن اقتران الصور الصوتية والنغمية ببعضها ،ومن هنا أنتجت تالقيا أسلوبيا  ،أي تكثيفا
خاصا لوسائل التعبير اللساني  ،28وتكرار الحروف املتباعدة في مخارجها الصوتية من قبل الشاعر درويش حقق
مزية جمالية وحلية لغوية زينت القصيدة بفضل حصول التنويع الجرس ي  ،ألن " الجرس هو تنغيم قصدي في
ومؤداه اللغوي".29
أجهزة النطق إلضفاء قيمة تعبيرية للكالم تتحول إلى قيمة تتحكم في داللة الصوت ِ
يستخلص من تحليل قصيدة درويش ال تنامي حبيبتي الصوتي أن الشاعر جنح إلى استعمال األصوات
املجهورة بشكل ملفت االنتباه ،تميز االستعمال بثراء وتنوع في مخارج أصوات الحروف املجهورة وهو عمل تطلبه
ّ
الحس أنتج مرواحة بين انقطاع الهواء ومواصلته أثناء إنتاج الصوت " املرواحة والتباين في الوضوح السمعي
بين املجهور واملهموس يؤثر في النسيج الشعري  ،ويلعب دورا في وضوح املقاطع التي تشكل الكلمات  ،ألن طول
املقطع وقصره يرتبط بالحالة النفسية والعواطف واملضامين التي تجسده القصيدة " ، 30وقد دلت األصول
اللغوية على أن استعمال الحرف املجهورة يوحي بما هو أقوى عمال وأعظم ّ
حسا" وقد فطن الجاهليون بفطرتهم
إلى أنه ال بد في االيقاع من موافقة املعاني في حركتها النفسية لألوزان في حركاتها اللفظية  ،حتى تكون هذه قوالب
لتلك  ،وإلى أنه ال بد إذا تغير املعنى  ،وتغيرت تبعا لذلك الحركات النفسية  ،من أن يتغير الوزن هو كذلك" ،31ألن
الشاعر محمود درويش أعرب عن إحساسه املرير بواسطة الصوت عن معاناة نفسية نتيجة وطنه املغتصب،
ليخرج من إحساس التشاؤم إلى إحساس مليء بالتفاؤل بخالف الحروف املهموسة الدالة على ما هو أدنى وأقل
وأخفى عمال وصوتا ،ومن هنا كان تكثيف الشاعر درويش لالمتدادات الصوتية جذبا وتأثيرا ،ألن موسيقية
الكلمة تتشكل مقرونة بالصوت .
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الشعرالصوفي الجزائري الحديث:
نسقية الصورة الشعرية وجدلية الرموز
د .كمال لعور
جامعة حسيبة بن بوعلي– الشلف(الجزائر)
laouer.kamel@yahoo.com

مقدمة:
للشعر الصوفي قيم جمالية متوارية ومستغلقة في بعض األحيان نظرا النغماس الشاعر الصوفي في رموزه وتطلبه من
اللغة إمكانات تعبيرية ال تجود بها في كثير من األحيان ،حينما يتعلق األمر بمذهب ديني وفكري قوامه الذوق وقبل أن يصير في
العهد املعاصر لدى الشعراء ممارسة فنية تأملية ،فنحن نسعى في هذا املقام إلى استجالء بعض اإلمكانيات الفنية التي
تحوزها القصيدة الصوفية الحديثة سليلة الشعر الصوفي العربي القديم ووريثة شطحاته ورموزه ،لنغوص في باطن النص
الصوفي الجزائري الحديث من خالل شواهد شعرية نادرة ال نعثر عليها إال مندسة في الصحف الصوفية التي ظهرت على
العهد االستعماري وان لم يجمعها ديوان خاص ،ومن أبرز هذه الصحف صحيفة البالغ ،أو مركونة في بعض املصادر البكر
املعتنية بتجميع املتن الشعري في بداية القرن العشرين.

 السمات الجمالية للشعرالصوفي :التعامل مع القصيدة هو غير دراسة الجانب النثري ،وبقدر ما يكون التركيزعلى املنهج السياقي الذي تستدعيه الجوانب التاريخية واالجتماعية ،يتطلب األمر اإلفاضة من املنحى النسقي
ّ
النص وبنيته.
الغائص في إنشائية النص ،وأدبيته ،انطالقا من مكونات
فالشعر مشحون بالداللة ،ويملك قدرات مكثفة على اختالف املرجعية ،والشعر هو" :فيضان القلب وخفق
الجوارح في األفراح واألتراح...هو غناء إنسان ألقى بنفسه بين أحضان الوجود في أمل ،وهو صرخة اإلنسان في
وجه الحياة بعذابها وآالمها"( )1وقد يبدو في التعريف ظالال رومنسية ايحائيةّ ،
لكنه األقدر على اإلحاطة بماهية
هذا ّ
الفن الذي يتجاوز حدود القافية والوزن ،إلى ما ورائه من بنية وداللة حتى يكون كما قال عنه الشاعر عبد
هللا حمادي "سمو بتعبيرية األشياء والسعي إلى إحداث تشويش مقصود في قاموس اللغة العربية ،واملعاني ونسب
الصفات ألشياء غير معهودة ،تربك القرائن بين الدال واملدلول أو بين املسند واملسند إليه ،أو قطع الرحم بين
()2
املشبه واملشبه به وإحداث وظائف للغة تعجز عن أداء معانيها"
ّ
وبالتماس اآلثار التي خلفها الشعراء ورائهم في قصائدهم ،يمكن االقتراب أكثر من النص ،وما هذه اآلثار سوى
األدوات املوظفة من طرف الشاعر "وليست هذه األدوات إال ما اصطلح عليه ّ
الناس باللغة ،واملوسيقى الشعرية،
)3
والصورة ،والخيال(".
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وعلى حسب تظافر هذه األدوات وتشاكلها تبرز مكانة النص املشكل من تناسل بنياته ،وتشابك حلقاته
مجسدا "نمطا فريدا ومتفردا من األداء اللغوي فهو بنية منطوية على خيوطها ،ال تقدم فهرسا منظما أو منتظما
()4
وال تعرض تفسيرا محددا أو مقننا ،فهي ذات نسيج مخاتل وتشكيل مراوغ".
تختزن اللغة ّأيا كانت زخما من املعاني تتفاوت فيما بينها على حسب الكلمات املوظفة ،خاصة إذا كانت اللغة
صادرة من شاعر عرك اللغة وعركته األحداث ،وقد أوجز البعض في تعريف اللغة فاعتبرها "أداة هامة
للتوصيل ،ونقل األفكار والعواطف ،ووعاء لحفظ التجارب والذكريات ،وهي تكشف عن العالم الداخلي لكل
() 5
فرد ،وتبين مشاكل املجتمع وهمومه".
ومادام الشعر "تشكيال جديدا للكون بواسطة الكلمات"( )6كان للغة داخله مكانتها املرموقة  ،فهي بوابة إلى
عامله الداخلي ،ناهيك من ّأنها أداة تبليغ وتواصل "والتبليغ هو غرض اللغة دائما حتى عندما يناجي اإلنسان
ّ
ّ
()7
نفسه ،أو ينشد شعرا ،وان لم ُيبلغ غيره بصورة مباشرة ،إال أنه يتصور ّأن هناك من يعنيه هذا اإلبالغ"
-1النسيج النص ي :من خالله يتم معرفة دالالت النص ،بالحفر في طبقاته كونه كما جزم الكثيرون "يتأسس
على عالقات منطقية بين داله ومدلوله ،ويتكون من مستويات متنوعة نحوية وصرفية وداللية وإيقاعية،
تتشابك وتتفاعل فيما بينها ،في عالقة جدلية ينتج عنها مجموعة من الدالالت ،التي تتكامل وتفض ي إلى البؤرة
األصلية ّ
للنص )8(".والداللة يتسنى نشوئها بتظافر الدال واملدلول ،أي اللفظ واملعنى ،ومن هنا يشكالن نظاما
متالحما "يعتمد على صورة {ألفاظ} ترتبط بمفاهيم {معان} )9(".أو باألحرى فإن كال من الدال واملدلول يشكالن
الدليل ،فاألول الدال هو ذلك االنطباع النفس ي للصوت ،والثاني املدلول فهو التشكيل الذهني لش يء ما "كالهما
()10
يشكالن معا ذلك الدليل الذي يتجاوز تعينا ّ
حسيا".
أ) ولنأخذ على سبيل املثال قصيدة أحمد األكحل* ،التي تتحدث عن جمال الشمس الذي استنطق في
الشاعر أحاسيس فياضة ،وتساؤالت مشروعة ،فنجده يوظف لفظة ّ
الكل أكثر من مرة للداللة على الكلية
اإللهية ،واملشيئة املطلقة للخالق:
ُ
ُ َ َ
وب َي ِسيـ ُـر
ك ُّل ش ْي ٍئ ن ْح َو الغ ُر
ِ
َ َ َْ َ
ُ
َ
ك َل َي ْو ٍم ت َرى الغ َزالة تن ــأى

َ
َ َ
وامل ِس ُيرإل ْي ِه ش ْي ٌئ َي ِسيـ ـ ـ ُـر
في املَ َساء وفي َ
الص َبـ ــاح َت ُز ُ
ور
ِ ِ
ِ
ِ

وهذه املشيئة املطلقة تأكيد الستسالم الشاعر إلى قضاء هللا وقدره وتسليم بقدرته ّ
الجبارة على التحكم
بالكون .ومن ذلك آية الشمس التي ّ
تعد أعظم آياته في الوجود.
ّ
ثم نجده في بقية األبيات يلح على الزمن كثيرا ،فيستقطبه في تعبيراته إلى جانب ما نظمه سابقا يقول:
ُث َم َت ْب ُدو َم ْن خ ْدر َها في َ
ص َب ٍاح
ِ ِ ِ
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ودوال الزمان املوظفة في األبيات الثالث :نحو الغروب ،في املساء في الصباح ،والزمن هو القانون املهيمن الذي
يقبض بيده على األحياء ويتحكم في حيواتهم ،ويوجهها كيف يشاء( )11وإلحاحه على عنصر الزمن يبرره التتبع
والتأمل املستديم في الطبيعة ّ
الربانية ،واإلدمان عليها راسما بذلك املجال الحيوي للشمس الذي ينطلق بإشراق
في الصباح ،وغروب في املساء ،والشاعر بينهما في إشراق للوصال وغروب يترجمه التساؤل املستمر حول مصير
هذه الشمس ،وليس ذلك إال سؤاال عن مصير اإلنسان ،وعن مصير وصاله مع الخالق:
َل ْي َت ش ْعري َه ْل ُي ْرَت َجى الو َ
ص ُ
ال ِم ْن
ِ
ِ ِ

َ ْ َّ
ود َ
ِالذ َهاب َ
وه ْل َي ُع ُ
الب ِشيـ ـ ُـر
ب عد
ِ

وهذا التساؤل يخلق حالة من الحيرة ال تكاد تخفى ،يخلق في هذه القصيدة ما يسمى ّ
بالنصبة ،وهي الحال
الدالة بدون لفظ ،ويمكن أن تكون هذه الحالة "أكثر بالغة من اللفظ ،على نحو ما رأى املتصوفة في اللفظ
()12
حجابا كثيفا يحول بينهم ،وبين ما يريدون التعبير عنه".
وفرحة الشاعر بعودة الشمس ،قرنها متفائال بعودة الوصال ،وهو سعادة متناهية تلج روحه ،فتحييها:
ْ
َوي ُع ُ
ود الو َد ُاد َ
والس ْع ُد واالق ـ ـ
ِ

والي ْم ُن واملُ َنى ُ
ال ُ
والس ُر ُ
َـب ُ
ور

ّ
ويمثل الوصال للشاعر غاية وأمال مرتجى ،حتى أنه حشد للتعبير عنه جملة من املترادفات ذات املعنى
ّ
املغتبط ،وكأنه يرى تعبيراته قاصرة عن اإلحاطة بمعنى هذه الكلمة النوارنية املقدسة لدى الصوفية:
الوصال = الوداد  +السعد  +االقبال  +اليمن  +املنى  +السرور
ثم يؤكد على ّأن الغروب يحين معه موعد اللقاء والوصال ،فيستعمل الضمير املنفصل أنت بكثرة ملفتة:
ْ َ َ ْ
ََ
والحن ِان َج ِدي ـ ُـر
ف
أنت ِبالعط ِ

َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ
ور قلبِــي
ذا أوان الوص ِال يا ن
ْ َ
وح َ
ْأن َت ُر ُ
الح َي ِاة َب ْل أنت ِسـ ّـر ّّ ُّ

َ
الك ْون ْأن َت َ
العز ُيز َ
الب ِصي ـ ُـر
ِ
ِ

وقد تكرر هذا الضمير في بيتين خمسة مرات:
أنت روح الحياة  /أنت ّ
سر الكون  /أنت العزيز  ( /أنت) البصير ( /أنت) جدير
وبوجود هذا الضمير الذي يخاطب الخالق املوصول ،تختفي ّ
كل أمارات الذات اإلنسانية ويتالش ى شأنها،
ويتخاذل األنا إال همسا ،وال يعلو إال أثير ضمير أنت ،الدال على التمكن والتحكم والتسلط والعزة .أال يؤكد هذا،
()13
التعريف املشهور الذي صاح به الجنيد يوما عن التصوف" :أن يجعلك هللا تموت في نفسك وتنبعث فيه".
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وله قصيدة أخرى يوظف فيها مصطلح الوصال ويربطه هذه املرة بطلوع الهالل بدل طلوع الشمس ويستفيض
في وجده على طريقة الشعراء األندلسيين الذي غاب شعرهم عنا ولكنه تجلى من جديد في نظم الشعراء املغاربة
فيقول في مطلع قصيدته:
بطلوع الهالل راق أوانـ ــي وأرحت الفؤاد مما يعان ــي
قد رأيت السماء صاف من السحـ ب ونجم السماء في ملعــان
كضميري إذ يستنيربي ــن آس ولجين املياه في سي ــالن
ونسيم الصبا يه ــب ويسري

في دجى الليل بين ورد وبان

وتراه في مقام آخر يوظف التعابير الحسية للمحبوب على طريقة ابن عربي ومن لف لفيفهم حتى تشك قطعا
أن املقصود فتاة حسناء ذات قد مياس أولع بها الشاعر فنظم فيها قصيدته:
يا منيرالسما سلم على مـن

هو في القلب بغيتي وأماني

وتلطف مع التحية وارفــع

لعال قدره رقيق املعانــي

إذ تراه يمس ي بالقد تيهــا

بين سرب أوانس وحسان

هل ترى لي من سبيل وصال

بعد ما كدرالبعاد جنانــي

لكنه يستدرك سعيه الولهان ويكبح جماح هيامه حينما يسفر عن محبوبه وهم رجال العلم وشيوخ الدين
والعرفان الذين شيدوا صروح الدين والعلم:
إنني مخلص ودود صدوق ومحب لكل ذي عرفان
مثل من شغفوا بتحصيل علم سبقتنا جيادهم في الرهان
إنهم شيدوا صروحا لدينــي

وأساسا من محكم القرآن

نبذوا من ورائهم شاغالت فوضوا أمرها لحكم الزمان
()14

لهف نفس ي عليهم من رجال تركونا نخوض بحراألغاني
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ويختم الشاعر املقطع الشعري بكلمة رمزية ملغزة "بحر األغاني" ،فأي بحر يقصد الشاعر وهو ال يدخل
ضمن البحار السبعة ،وال البحور الخليلية فهل هو باب الذكر حيث يترنم املتصوفة بالكالم العذب الجميل
الذي تأنس له الروح وتطرب أم هو باب الفتن التي انفتحت على مصراعيها بغياب رجال العلم والعرفان بعد
وفاتهم .فخاض الخائضون في بحر األغاني وامللذات واملالهي ،وكال املعنين محتملين وان ترجح املعنى الثاني لقول
الشاعر في مقطع آخر:
يا رعى هللا أمتي حين كانت النتصارالعلوم وااليمـان
خانها الوعد بالوفاء زمانـا سعدت فيه زمرة الشيطان
ويختم قصيدته متأسفا على فقد األحبة وغيابهم عن الساحة ويوظف عبارة قدس هللا سرهم وهي من تعابير
املتصوفة حين يبالغون في إطراء شيوخهم وإنزالهم منازل الجوزاء وتوقير أسرارهم.
نوا شموسا تنيرفي كـل آن

يا أميرالنجوم من لي بمن كا

بشرتهم بجنة الرض ــوان

قد تجلت لهم طوالع يم ــن

إذ تصدوا للعلم والعرفــان

قدس هللا سرهم واجتباه ــم

ويتمظهر الوصال عند الشاعر األكحل وسطا بين وصال أهل الهوى ووصال أهل العرفان لكن عند الشيخ
العلوي صاحب الزاوية العلوية يضحي هذا التعبير مستحقا للمعنى العرفاني لوحده دون سواه إذ يقول:
فهذا يا صاح ألهل الوصلــة

حيث تاهوا وخربوا العــالـم

خلفوا األهل والخالن جملــة

حيث شاهدوا معاني األنــام

وجدوا الفرع في التحقيق أصال

واملوج غارإذا البــحرعام

ان بدت الشمس فالنجم أفــل

واألقمارترى في الظ ــالم

لذا العارفون إن بدت لي ــلى

()15

لم يبق في الكونين من إيهام

والشمس واألقمار وليلى توحي في هذا النسق باملحاضرة واملكاشفة واملشاهدة "فاألولى حضور القلب والثانية
حضوره بنعت البيان ثم املشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة ،فإذا صحت سماء السر عن غيوم الستر
()16
فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف"
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وحق املشاهدة ما قاله الجنيد رحمه هللا :وجود الحق مع فقدانك ،فصاحب املحاضرة مربوط بآياته وصاحب
املكاشفة مبسوط بصفاته ،وصاحب املشاهدة ملقى بذاته وصاحب املحاضرة يهديه قلبه وصاحب املكاشفة
()17
يدنيه علمه وصاحب املشاهدة تمحوه معرفته
-2نسقية الصور الشعرية :تمارس الصور التخيلية دوار بارزا في استجالء املعاني ،وإضفاء صالت جمالية
ووصالت معرفيةّ ،
وإن تركز هذه الصور وتظافرها داللة على غنا الشعر ،وسمو الشاعر بإبداعه كون الخيال
بمثابة "الكنز األبدي الذي ّ
يمد اللغة بالحياة ،والقوة والشباب )14(".فتستظل اللغة بظله فإذا بها تنبعث في صور
ّ ()15
ّ
حية ،حتى صار الخيال "هو التفكير بالصور على حسب طرق فنية".
ُ
وقد نعت الخيال بتشبيهه ،وكنايته ،ومجازه ،واستعارته في عرفنا األدبي الحالي بالصورة الشعرية ،وهذه
التسمية قد أخذت اعتبارا عموميا شموليا ،ال يحرص على التجزيء بقدر ما يعتبر الخيال بنيانا متظافرا،
تتشاكل فيه طرق البيان العربية القديمة ،قصد توضيح املعنى وخلق اإلثارة والتشويق ،فالصورة هي "شرارة
ابداعية بل شطحة جمالية يفرزها ّ
ّ
ّ
يندس الهواء في
فتندس في ثنايا الكالم كما
الفن ،ويبرزها اإلحساس املرهف،
()16
الهواء ،وكما يسري النور في النور ،وكما ينتشر العبق في العبق الضائع".
ويفهم مما حشد لدى الكتاب والدارسين من تعريفات أجنبية وعربية للتأصيل والتأسيس للمفهوم الذي تثيره
الصورة الشعرية في الذهن ،من ّأنها أسلوب يجعل الفكرة تبرز بحساسية أكبر ،و بشاعرية أوسع ،وهي كذلك
"رسم قوامه الكلمات من خالل إيجاد عالقات بين األشياء ،تنتقل بواسطة استعارة أو وصف أو تشبيه ،وكلمات
ّ
مكثفة ،مشحونة بعاطفة إنشائية"( )17وليست ّ
كل الصور الشعرية على مستوى
متوفرة على طاقات تعبيرية
واحد من التجلي أو التلميح ،فذلك ش يء يحكمه إبداع الشاعر وحده ،ولكن عنصر التفوق يلمح عادة حينما
يتقمص الشاعر صورته ،فتسري فيها دماءه ،وتسمع نبضاته ،وتقتفى بصماته حتى تصير "كشفا نفسيا لش يء
()18
جديد ،وليست مزيدا ملعرفة املعروف".
ّ
وعادة ما يكون هدف الشعراء من وراء توظيفها "التمثيل ّ
الحس ي للتجربة الشعرية الكلية"( )19ولها دور بارز ال
ّ
يقل عن األول أهمية في تجديد النفس اللغوي ،وتثمين وتعديد وشائج اللغة حتى ّ
"تحرر اللغة من العالقات
ّ
التقليدية التي ترتبط بين مفرداتها ،وتولد بينها عالقات جديدة ،بغية تحقيق الدهشة ،وإكساب معاني جديدة
()20
على بساطة اللغة".
يمارس املجاز عموما قدرة على إثارة إحساسات واضحة في ذهن املتلقي ،أو تصوير املعنى تصويرا حسيا،
وتظهر تلك اإلثارة في التشبيه واالستعارة والكناية ،وهاته الطرائق الثالث بتظافرها ،ترسم املراسيم العامة
للصورة الشعرية ،ليتدفق في أتونها النمط النفس ي بجوانبه ّ
الحسية أو العقلية ،فيكمل املشهد النهائي للصورة.
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وعلى العموم فاملجاز أو الصورة الشعرية ،طريقة فنية للتعبير عن الحقيقة ،وهذه الطريقة الفنية تثري اللغة
العربية ،وتنميها وتزيل عنها الرتابة التعبيرية ،وحين يخرج الخيال عن سمته املألوف إلى تلك الطريقة ّ
الفنية
()21
بوسائلها أو أدواتها ينشط الذهن في متابعة هذه الطرق الفنية واألدوات
أ-ظالل الصور االستعا ية :إن الصورة االستعا ية ّ
أشد أثرا وإيحاء من التشبيه ،فهي تتوغل في جوهر الش يء،
ر
ر
ّ
حي ،وإذا ّ
بدقة وحنكة ،فإذا املعنوي محسوس ،وإذا الجامد ّ
الحي متنوع بتنوع إدراكنا له،
فتلبسه لبوسا منسوجا
ّ
من مشاهد أو ملموس أو مشموم أو مسموع ،وقد عدت االستعارة منذ القدم من ّ
أهم ضروب املجاز اللغوي،
ويطلق على اسم املشبه به مستعارا منه ،واملشبه مستعارا له ،وحسب ما نقله ابن رشيق عن ّ
الرماني ،فإن
االستعارة "استعمال العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة )22(".وهي عند الجرجاني "أن تريد تشبيه الش يء
()23
بالش يء ،فتدع أن تفصح بالتشبيه ،وتظهره وتجيء إلى اسم املشبه به فتعيره املشبه وتجريه عليه"
ويكتنف االستعارة بالغة وإيجاز من جهة إجاعة اللفظ ،وإشباع املعنى ،ويسعى الشاعر من خاللها إلى إظهار
املعاني اللطيفة التي هي من حنايا العقل ،كأنها قد ّ
جسمت حتى رأتها العيون ،وتلطف األوصاف الجسمانية،
وتسكبها في ّ
حيز روحاني ،ومن هذه النواحي أخذت االستعارة أهميتها ،وقيمتها حتى أضحت عنوانا للبراعة
َ
الشعرية وغربال يصفي الشعر من النثر ،وبالتالي فهي"أمعن في الخيال ،ألنها تطمس معالم األشياء ،أما التشبيه
()24
فهو أقرب إلى تصوير الواقع".
وقد وجد الشعراء املتصوفة في االستعارة مساحة بوح وتصوير ملشاهد متشاكلة ،فتكون حاضرة بهيبة
وإصرار في بعض القصائد ،هزيلة مهلهلة قي قصائد أخرى ،وقد يكون للموضوع أثر كبير في االستعانة بالصور
ّ
ّ ّ
االستعارية ،فكلما خيم على القصيدة إحساس شعري واندفاع ذاتي ،كلما توالت مثل هذه الصور ،وكلما أقل
الشاعر من حظوظ ذاته ،والتزم بالقضية أو املوضوع ،اختفت ذاتيته وراء ّ
النص حتى صار ال يملك من
القصيدة سوى التوقيع.
من بين القصائد التي كان فيها للخيال حضور ،ما نظمه ابن قدور محمد في ثالثين بيتا شعريا قالها عند شفاء
شيخ الزاوية العلوية ابن عليوه من مرض ألم به:
َْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ َ
الح ِقيق ِة وام َح ــى
قد سطعت شمس

َ ُ َ َى َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ص ْول ِة الكف ِر
ظالم الهو بالرغ ِم ِمن

فبين التشبيهين البالغيين {شمس الحقيقة}{ ،ظالم الهوى} وهما من باب إضافة املشبه إلى املشبه به ،تولد
استعارة بين دفتيهما ،وهي تتكأ في حضورها على عبارة{امحى الظالم} ،فقد ّ
شبه الظالم املستعار باملداد الذي
ّيمحي من على صفحة ورقية ،فإذا هي مصقولة َ
مجلوة تخطف األبصار ببريقها ،واملستعار منه قد أسقط عمدا
من لدن الشاعر إمعانا منه في اإليحاء ،و إلباسا على القارئ ،حتى يخال الظالم مادة فقدت جوهر هيمنتها
فتخطفتها الحقيقة ،وضايقتها شموسها ،فما كان من الدجى سوى االنسحاب ،وفي الفعل ّ
{امحى} وهو املستعار
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ّ
ّ
لتكثف الداللة املعنوية امللفتة إلى استئصال شأفة الظالم وانطماس ّ
كل معامله،
تترسب هاالت اإليماءة واإلشارة،
فعادت نغمة الفطرة وانجلت صورة الهوى ،واملالحظ في هذا املقام أن بنية الصورة االستعارية اعتمدت على
ّ ()25
األساس االستعاري املتماثل "املنبعث من طرف ّ
حس ي إلى صنوه الحس ي"
يقول شاعر آخر:
َ َ
َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
واع ُل ُس ْم َك َ
اك الغ َم ـ ِـام
الس َم ِاء َو ْسط غ َم ـ ٍـام حفّه اللطف ِنعم ذ
َ
َ
والشاهد في هذا البيت عبارة{غمام حفه اللطف} وهنا يتشظى املعنى للفظة اللطف التي فارقت في هذه
َ
ّ
حفه إمعانا من الشاعر في التفاؤل
مجسد ،صنعه الفعل
اللحظة بنائها املعنوي الحقيقي لتنصهر في شكل
بالغمام الذي وظف في تصوير خيالي لالطمئنان على صحة الشيخ ابن عليوه ،وداللة منه على الرعاية ّ
الربانية
لهذا الغمام املسوق بأمره واملحفوف بلطفه.
وفي نفس سياق املقابلة بين املعنويات واملاديات ،نجد الشاعر ذو الفقار في قصيدة {تعالوا بني الشعب العزيز
وقاوموا} يشيد بعمل أهل السنة في نصرة الدين ،ويطعن في غيرهم من دعاة التفرنج أو الدعاة الجدد ،فيقول
عن هذه الفئة األولى:
َ ُ
ْ َ
َََ َ ْ
أحش ِائ ِه ْم فتقط َعـت
َس َرى الغ ْيظ ِفي

ُ
ََ َ ُ َ ْ َ َْ
فأ ْحشاؤ ُه ْم تغ ِلي كغل ّ ِي القـدو ِر

ّ
يعشش فيها هذا املرض في قوله{:سرى
فهو يعيب على فئة املتفرنجين حقدهم وحسدهم ،فمواطن أسرارهم
الغيظ في أحشائهم} ،فقد اتخذ من لفظة الغيظ وهو مدرك معنوي ،قد تظهر له آثار نفسية على الجسد ،جعله
ّ
يستقر في أحشائهم ،فال يسكب عليها بردا وسالما ،وإنما
الشاعر وهو في عنفوان انفعاله كسريان السيل ،فإذا به
ّ
يشعلها وهجا ولهيبا ،ومعلوم ّأن الحاسد معذب بنعم غيره ،وبالتالي استعار الشاعر الفعل {سرى} لتأكيد روح
ّ
القلق ،وحالة االضطراب ،التي تغلف قلوب أنداده ألن من خواص سريان املاء السرعة واالنهمار ،وكالهما
مدلولين ّ
يشبعان معنى الشاعر املراد من وراء توظيف هذه اللفظة.
وفي قصيدة أخرى بعنوان {ذلك حبل هللا فاعتصموا به} يتوجه عبد الرحمن بوعزيز من الجعافرة ،إلى علماء
الدين داعيا إياهم لالتحاد من أجل تالفي ك ّل العقبات:
َ
ََ ُُ ْ َ ُْ ُ
الق ُلوب و َر ْب ُط َه ــا ب َح ْبل م َن َ
الر ْح َم ِن َي ْمن ُع َها ال ِغ َير
اجبكم جمع
ِ ٍ ِ
فو ِ
ِ

َ ()26

فهو يستعمل عبارة جمع القلوب وربطها في غير ما وضعت له أصال ،فالقلب ليس تلك اللحمة املوجودة في
جسم اإلنسان التي تنظم دورته الدموية فقط ،إنما هي في هذا البيت إيمان املرء وعقيدته ،ووعيه بدوره في
الحياة ،واللفظة التي تلبس الحقيقة خياال الفعل{ربط} فالربط يتوقف عادة على املاديات ال املعنويات ،كأن
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تربط القربة ويحكم وثاقها بحبال مفتولة حتى ال يضيع ما تحمله من ماء ،وربط القلوب فيه ما فيه من اإلصرار
املد والجزر االجتماعية املغريةّ ،
مما يتنافى والتأثر بحاالت ّ
على كلمة ّ
الحق ،والعض بالنواجذ على اإليمانّ ،
وكأن
الشاعر يومئ خفية إلى "أهل الكهف املرابطين الذين رفضوا اإلشراك ،أو االستجابة مللكهم الجبار دون خوف أو
)27
وجل(".
والصورة التقليدية ّتتكأ على ّ
النص القرآني فينعدم فيها التجديد ،فالشاعر يستوحيها من قوله تعالى" :وربطنا
()28
على قلوبهم ،إذ قاموا فقالوا رّبنا ر ّب السموات واألرض ،لن ندعوا من دونه إلها".
وقد ورث الشعراء املدافعون عن املتصوفة هذه الصور عن مرجعيتهم التي جعلتهم يخضعون للروح
املاضوية ،وهم بهذه الصورة لم يكونوا استثناء في العالم الشعري حينئذ ،فقلما تجددت الصور الشعرية
للجزائريين أو تزحزحت عن تقليديتها "فصورهم الشعرية ال تخرج عن الثراث في مصادره املعروفة قرآنا كريما
وأحاديث شريفة ،وأدبا عربيا قديما بمفهومه الواسع شعرا وقصصا وأمثاال وتاريخا إسالميا ،بعصوره املختلفة
()29
القديمة والحديثة".
ومن التعابير التي ّ
تبجل قول الحق ،وتحرص على تحصيله ،وتعكف على استجالئه في صورة خيالية ،ما قاله
فتى البالغ:
َى َ َ ً َ َ
َ ُ
الح ِقيقةّ ن ْه ًج ــا
ل ْست ْأب ِغي ِسو

لس ْمع َ
َ
ص ْو ُت َها َناف ٌذ َ
األصـ ـ ِ ّـم
ِ
ِ

ّ
فقد شخص الشاعر الحقيقة ،فجعل لها صوتا نافذا للداللة على الجهر بها ،والصدع بواجبها ،حتى أضحت
تلهج بلسان وبصوت يخترق اآلذان ،فهي ال تكاد تخفى إال على أعمى البصيرة ،والقاسم املشترك بين الصور
الثالث التي أقمناها كشواهد على االستعمال االستعاري لدى شعراء البالغ ،يكمن في استنادها على البناء
ّ
االستعاري التشخيص ي وفيه "يبث الشاعر الحياة ملا ال حياة له ،فيتداخل عالم الجماد مع عالم األحياء حتى
()30
يستحيل عاملا واحدا تحكمه رؤية املبدع وما يختلج في وجدانه وأحاسيسه".
والجامع املشترك بين الصور السابقة أيضا خضوعها لتركيب االستعا ة املكنية التي ّ
تعد األبلغ ،واألشحن
ر
بالصورة التخيلية ،حيث ينشط الخيال في تذوق الصورة االستعارية ،وبخاصة املكنية التي "يكون فيها االنصهار
()31
أكبر من االستعارة التصريحية ،ألنها تقوم على التشخيص والتجسيم".
ب -ماورائية الصور التشبيهية :التشبيه أظهر وأشهر أنواع التصوير في كالم ّ
الناس عامة ،شفهيا أو كتابيا،
فيأخذ مساحة واسعة من الذاكرة الجماعية ،فهو جبهة الخيال البارزة الدامغة ،ويقوم على مبدأ "التشابه بين
طرفين مذكورين يرتبطان بأداة تشبيه ليخرجا إلى داللة خاصة ،تتوفر على صورة ّ
فنية متكاملة ناتجة عن
()32
الدالين املشبه واملشبه".
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والتشبيه في بعض القصائد الصوفية قد وظف في مواضع تثير شيئا من القداسة والرهبنة ،تحسيسا أو تهويال
ملشاهد الصوفيين ،فيقول أحد الشعراء في وصف محفل الشيخ ابن عليوه:
ُ َ َ
َ َََ
فكأن ُه َب ْيت اإلل ِه ِبأ ِر ِض ـ ـ ِـه

َْ ُ
الك ُه ُت ْس ـ َـقى َ ح َ
يق َش َ
اب
ـر
أم
ر
ِ
ِ

()33

فقد شبه املحفل السنوي الذي يقيمه العلويون في ذكر ودعاء بمركزهم بمستغانم ببيت اإلله إمعانا في
االحترام واستزادة من التقديس ،التبجيل ،والظل الذي تخلفه هذه الصورة ورائها وحولها يحيلنا أمام بيت مهيب
تحفه املالئكة بأجنحتها ،ألن أهله ذاكرون ساجدون ،مغتبطون ال يفارقه هللا فهو بينهم على الدوام مذكور،
والتشبيه الوارد في الشطر الثاني يتظافر إلى جانب األول إلكمال صورة القداسة ،ألن تلك األرض الطيبة -بيت
اإلله -تنتعش ،وهي تسقى شرابا كأنه الرحيق {رحيق شراب} وهذا من باب إضافة املشبه إلى املشبه به ،فينقلب
التشبيه إلى حالة متجانسة متالحمة.
والحقيقة الجلية في هذا الشأن أال بيت لإلله إال في ملكوته لكن هذا الشاعر املحب تكلم "بلسان حبه وسكره
وعشقه ال بلسان العلم والعقل والتحقيق" كما يقول الشعراني( )34ومن هنا تأخذ صور الشعر الصوفي آفاقا
بعيدة تتلبس بالرمز وتخرق املعتاد.
وفي قصيدة النذير التي نظمها في وصف مرض الشيخ ابن عليوه ،وأثره على أتباعه ،حينئد يلتقط صورا
ّ
ّ
يستقر بالجوانح ،ويعشش بالقلوب .حتى أنتج
تشبيهية متعددة ،لرسم هذا املشهد الحزين الذي جعل الفزع
شعوره قصيدته هذه ،تنفيسا عما اكتنفه:
َ َ ُ َ
َ
َ
ُ ُ ُ َ
السكون كالم
َو ِم َن الط ْي ِرل ْست أ ْس َم ُع َس ْج ًعا فه َِي ِفي األ ْي ِك و

()35

ويحيلنا هذا التشبيه املنبني على عالقة متضادة ،إلى االستفسار عن دواعي الترابط بين السكون والكالم ،وهما
ضدين متنافرين في صيغة ّ
كل واحد نبذ لآلخر معنويا ،فهل كان الكالم مثل السكون ،أم ّأن العكس هو الحاصل
سكون كالكالم ،والحقيقة البارزة ّأن املعنى الثاني أقرب إلى السياق ،فقد عقد الشاعر مماثلة بين السكون
والكالم ،للداللة على تشابه كال الحالتين بعد مرض ابن عليوه ،فالطيور صوامت ،والزهور قبل ذلك سواكن،
والنجوم أوافل ،والرجال هوامد ،وفي صمتهم لغة ّ
حية تتكلم حزنا ،واشفاقا وفرقا على مرض الشيخ ،فالكالم في
هذا املقام ال تصنعه األحرف ،وإنما تصوره الحالة ،فصمتهم قاهر وكالمهم مقهور ،ولكن أحوالهم وحزنهم ال
يحتاج إلى لغة للكالم ألن السكون غدا لغة ثانية هي بنت املعاناة واأللم.

عالقة تضاد:
{املدلول}1

عالقة تماثل:
{املشبه}
شوال 1440ه

السكون ـ ـ ـ ـ كالم
{املدلول}2
السكون ـ ـ ـ ـ كالم
{مشبه به}
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ويمكن استكمال املشهد الدرامي املأساوي بآخر يخالفه ،فيه صورة فرح واغتباط وانتعاش بعودة الحياة إلى
الشيخ ابن عليوه ،فانتفضت األهازيج ،وعاد للطير سجعه ،وللروض شذاه ،وألقه.
يقول الحاج حسن:
َ َ
َ َ
ِب ِشف ِاء ت ِاج
العا ِر ِفين َإم ِامنـ ــا

َ ْ ُ ُُ
ُ
الوضَـ ـ ُ
الق ْد َو ُة َ
ـاح
وم
بحرالعل ِ

فالشاعر ّ
يشبه الشيخ ابن عليوه بتاج املعرفة والعارفين تارة ،فيجعله على رأس املعرفة الروحية الجزائرية،
ُ
ّ
يرصعها بعلمه ،ومعرفته ،ومؤلفاته التي كتبها عن أهل الطريقة تشهد على ذلك ،ومن جهة أخرى يراه بحر
للعلوم ،وهي علوم املتصوفة التي تقوم على الذوق والحقيقة .ومن هنا فإن شفاء الشيخ جعل الشاعر يوظف
تشبيهات ّكلها غبطة وتترجم فرحا وتفاؤال ،عكس التشبيه األول الذي ّ
كرس للحزن والتشاؤم ونفس الحقيقة
يعممها صاحب قصيدة العكاظيات على مشايخ الطرق:
ُم ُل ُ
وك َز َم ِان ِه ْم ال َع ْي َب ِف ِيهـ ـ ْـم

َ
َ ْ َ ُ ُ َْ
اص ـ ِـد
وق
ِسوى إكرام مرت ِح ٍل ِ

ُب ُدو ُر ْأي َن َما َح ُّلوا َ
وس ـ ـ ُـاروا

َ َ
َ َ
الرخ ِاء ِوفي الشدا ِئ ِـد
ِك َر ٌام ِفي

فقد شبه مشايخ الطرق بامللوك داللة على تقدمهم وامتالكهم لزمام أنفسهم ،وهم كذلك بدور سائرة بضياء
خالب ،فاملشبه به األول :امللوك ،والثاني البدور ،كالهما يعبران عن دور مشائخ الطرق ،فهم رؤساء أزمانهم،
وصفوة مكانهم ،ألنهم صوفيون "يعيشون في باحة الفردوس األمامية ...وفي مناخ من السناء الروحي ،يتجلى
()36
جماله في ّ
كل ما يقولون ويفعلون".
ونلفي حجم التوقير الذي يكنه املريدون واألتباع والشعراء منهم خاصة لشيوخهم ولسان حالهم يردد ما ردده
الشيخ محي الدين في الفتوحات املكية:
ما حرمة الشيخ إال حرمة هللا فقم بها أدبا باهلل بالل ــه
هم األدالء والقربى تؤيدهـم

على الداللة تأييدا على هللا

لكنها عالقة تقديسية رفضها املصلحون بعد ذلك بالجزائر فحمل شعراء اإلصالح على شعراء املتصوفة لنبذ
هذه العالقة االستعبادية ،ولهذه القضية مقام آخر ال يسعه مقالنا
ومعظم التشبيهات املوجودة في هذا املقام ذات بعد ّ
حس ي مرئي يعتمد على املشاهد املالحظة بالرؤية العينية،
ومدى تأثيرها على النفس.
شوال 1440ه
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()16القشيري:الرسالة القشيرية،دار صادر بيروت ط،3،2011ص38:
( )17املصدر نفسه،ص38:
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العدد01 :

اللزومية النبوية
الشاعر :محمد تاج الدين الطيـبـي
جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت (الجزائر)
tajtaibi17@gmail.com

**************

َّ ُ َ
الخ ْ
ض َراء)
(اللزومية النبوية) ،أو( :القبة
َ
ٌّ َ َ
ٌ
ـ(س ِّّيد ِّة ال َـمدار)
توشيحات أبجدية ل

*******

ْ ُ َّ ّ
هي (الخ ْ
التـجلي
ضر ُاء .. )!...زهراء

ْ
شف ْت قلبي بِـمطل ِعها األج ِ ّل

ُ ُ ّ
ـهجتها تج ِلي
كظ ِ ّل (الع ْر ِش .. )!!..ب
ِ

َّ
أظل ْـتـني  ..ف ِـف ْرد ْوس ي (أنـائي)

ُوتغني (املصطفى) عن ّ
كل ِظ ِ ّل
ِ
***
ْ
وآوتـني  ..فأنـفـاس ي ثنـائي

ْ ْ
فو ْجـداني ِإنـائي
..
ني
ـ
وأروت
ِ

ُ ْ
اب
اك الكـون يا أبـهى ِ
ِفـد ِ
القـب ِ

ُّ
وكل ِق ًـرى على ق ْـد ِر (الـمح ِ ّل)
***
ْ ً
ِودفـئا قد تـبـ َّوأ ُه شـبـابي

وبـابًـا للسماء ُّ ..
ـاب !
ب
وأي
ِ

هنا األر ُج ال ُـمـق َّد ُ
س  ..وال ُـمر َّجى
ُير ُّج أمام ُه ال ُـم ْـشـت ُ
ـاق ر َّجـا

شوال 1440ه

ْ ُ َّ ّ
َّ
التـدلي
(جبـريل)
تـفـيـأ منه ِ
***
ُ ُّ
الص ْم ُت  ..والخفق ُ
ف َّ
ان ض ّجا
يح
ُوي ْـطوى ْأم ُس ُـه ط َّي ّ
الس ِـج ِ ّل
ِ
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ـيلة) ج َّـل ف ْردا
هنا من بـ(الوس ِ

***
َّ ُ
وشـف بيـان ُه ِو ْر ًدا  ..و(و ْردا)

ْ
وأنو ُر من هـزي ِـع الب ْد ِر ُب ْـردا

ور َّد إلى كرامتِـها الـجِـباها

َّ ْ
(آل) و(ِ ..إ ِ ّل)
وذو الثـقـلي ِن من ٍ
***
ْ
ْ
فأصغى (الف ْـرقد ِان )..له انـتِـباها

(الس ْـدرة) ُ
ّ
العـليا تـبـاهى
وس ُّر ِ ِ
ِ

َّ ّ
التحلي
وكان لها بـ(طلعته)

***
ُّ ً
أي شذى وف ْحوى!
هي (الخضر ُاء..)!..
ّ
تؤر ُق ُه ُّ
الرؤى م ْـح ًوا  ..فص ْـحوا
ِ

ومن جاز ُاه م ْو ُ
اله  ..فجـازا

شوال 1440ه

ُ
وتختزن الحقيقة  ..والـمجازا
ُ ّ
ّ
ُّ
ـ(ع ِل ِّـيـين)  ..فـ(الل ْقـيـا) تس ِلي
ل ِ

***

ً
ـ(الص ْدر) ْ
وب َّ
احتـفى ش ْـرحا  ..ور ْوحا
ِ

َّ
وذا ُ(م َّـد ِّث ٌ
ـوم غـطا
ن
ـ
ل
ا
في
)
ـر
ِ

بها (ت ْخض ُّر) ْنبض ُة ّ
كل أ ْحوى
ِ
فيُـور ُق باإلنـابة َّ ..
والتـخلي
ِ
ِ

***
ْ
هي (الخضر ُاء .. )!..تختز ُل (الحجازا)

ُ
(جبريل) ب ْـو ًحا حين أ ْوحى
زكى

العدد01 :

و(ب ْـسمل) بال ُـهدى ُر ً
وحا  ..ول ْوحا
ُ
ـ(ق ِّدس ِس ُّر ُه) عن ّ
كل ِغ ِ ّل
ف

***
َّ
ُّ ْ
ُ
الرؤيا  ..وي ْنـك ِشف ال ُـمـغطى
له
][125

جوان 2019م

املجلد01 :

مجلة (موازين)

ّ
ُ
(الغار) عانـق ُـه فـ(غطا)
وضيف
ِ

العدد01 :

ُ
ْ
لتـكـأل ُه عـنـاية (خ ِـير ِخ ِ ّل)
***

ور ْفـرف ُـة ُ
(البر ِاق) دع ْـت ُمح َّـيا

له ُ
وس) في (ال ْ
(الق ُّـد ُ
ـمعراج) ح َّيا

بالوصال أغ َّـر  ..ح َّـيا
فأصبح
ِ

كبـر ٍق في الغـم ِام ال ُـم ْـسـت ِـه ِ ّل
***

َّ
ْ ُ َّ ْ
ـزيل شك ْـه
ويشكو العقل للتـن ِ

َّ
ُ(مـك ًاء) من أبي ج ْه ٍل بـ(مك ْـه)

ّ
ُ
ـيان ي ُـف ُّـك فك ْـه
وإعجاز الب ِ

في ْـخس ُـأ  ..كالهباء ال ُـم ْ
ضم ِح ِ ّل
ِ
***

(البطحاء)  ..جاال
هنا من كان في
ِ

َّ
(الحجاال)
بها شغل (الن ِ
وادي)  ..و ِ

وكم ب ٍـاغ أراد لـه ِسـجـاال
َّ
هنا من عطر (الـحـسـنـ ْين) ض َّما

َّ ّ
ْ
فإن ح ِمي الو ِط ُ
(التـو ِلي)
ـيس له
***
ً
و(إبراهيم) أحـضانا  ..وش َّما

ْ ُ َّ
وفي ْ
الدمع (أمـا)
(األبـو ِاء) ُي ْـهدي

ومن يبكي إذا ما الليـل ج َّـنا

َّ ّ
التـملي
بأنفاس
ُيه ْـد ِه ُـدها
ِ
***
ُ ْ ُ َّ ُّ
بالتــوك ِل من تـج َّنى
ويخ ِـمد

فت ْـغ ُدو (الـمعجز ُ
ات) له ِمج ّـنـا

ْ
نكـاال لل َّـزِنيم ِ ..ولل ُع ُت ِ ّل
***

شوال 1440ه
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العدد01 :

ُ
(يرتاح) خ ْمسا
هنا (مـحر ُاب ُه)!..
ففيه أصبح (الهادي) ْ ..
وأمس ى

ُ
يكاد إذا بدا ي ْفـت ُّـر ه ْمسا

و(م ْنبـ ُر ُه .. )!..وكان َّ
الس ْمح ط ْبعا
ِ

حي ًـاء من ُمح َّـي ُاه ال ُـم ِـط ِ ّل!
***

بها ْ
ُ
السيل (س ْـبعا)
استـ ْسقى فماج

ُ
ْ
ـجرح في (أ ُح ٍد) ُرعـافا
كنز ِف ال ِ

ُ
تض ِّم ُـد ُه (املال ِئ ُـك) كي ُيعافى
ْ
تض ُّـمـخ ُه به  ..كال ُـم ْست ِح ِ ّل
***
وكم شـرق الن ُ
ـفاق بها  ..وغ ّ
صا
ِ

لها (ره ُب ُ
ـوتها) نص ًرا ..ون َّ
صا

إليها ْأن ُـف ُ
س ال ُّـز َّو ِار ت ْـرقى

ُ
ً
تشابه ُم ْزنـ ُه  ..و ْبال كـ(ط ِ ّل)

***

َّ ُّ ُ
دم ِه  ..وعـافا
وعف الت ْـرب عن ِ

ُ
(وطيبة)  ..عال ٌم ُّ
بالنور غ َّ
صا
ِ

بك ّ ُ
ورك ْت للـماء نـ ْبعا
ِ ٍ
فب ِ

بها ْامـت ُـاز (األع ُّـز)  ..من ّ
األذل
ِ
***
ُّ
خـواطر في ُ
الدم ِوع ت ِـرف غ ْـرقى

ْ
ُّ
ـوم ت ِح ُّن ش ْرقا
ومن أقص ى التـخ ِ

ّ
ْ
ُ
وتو ِق ُد جذوة الشو ِق ال ِـج ِب ِلي
***

ّ ُ
ُ
سيدة الـمد ِار
هنا (الخضراءِ )!..
شوال 1440ه
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العدد01 :

ٌ ُ
ُ
بالبـد ِار
ومشتـاق يداري ِ

ُ ّ
ُّ
دار
و(ثامنـة ِ
باق )!!..أعـز ِ
الط ِ

كفاها ذاك من عب ٍق  ..ود ِ ّل

***
ش ز َّف ْ
هنا (الخضر ُاء!)  ..ج ْأ ٌ
جيشا

ُ ُ
وكم لطم ْت سن ِابك ُه (قرْيشا)

ْ ْ ّ
بت ُعـشا  ..وع ْـيـشا
وملا أجد

وح ِ ّل
دعا بالغيـث في حر ٍم ِ ..
***
ُ ُ
العـفاة
هنا (الخضر ُاء )!..حيث هفا

ُّ
الرف ُ
(الط ْه ُر املُس َّجى)  ..ال ُّ
ات
هنا

الصـف ُ
فاء  ..وال ّ
الص ُ
فما ْيبلى َّ
ات
ِ

بالزمن ال ُـم ِخ ِ ّل
وما تخـتـ ُّل
ِ
***

(أبو الزهراء) ٌّ
حي !! ..لست أ ْرثي

ومن تلك (الحياة) ُأر ُ
وم ِإ ْرثي!!
ِ

ُ
وعاث القحط في ح ْرفي  ..وح ْرثي

ْ
وعش ُت ْ
اإلصر  ..واإلصرار م ْسخا

ْ ُّ
ُ
وكنت إلى (العر ِاء) نبذ ُت (ك ِلي)
***
ُ
ود رج ْو ُت ن ْسخا
وللماض ي الكن ِ

وم ْولى ُ
(الق َّبة الـخضراء) ْ
أسـخى
ِ

أمـاط ُّ
الحب عن نفس ي أذاها
لعيني أن تـك َّحـل من قـذاها
شوال 1440ه

ُ
ـحمل من ِصب ُاه ك َّل (ك ِ ّل)
وي ِ
***
ْ ُ
ُ
وم ْن شذاها
..
اليقين
لي
)
ة
و(طيـب
ِ
ُ
َّ ّ
ُ
التجلي
بك ْح ِل النور  ..من (طور)
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هو ّ
(الس ُّـر الـمـق َّد ُ
س) حين فاضا
ِ

***
الوفاضا
به (موالي) قد مأل ِ

ّ
الت ْرحاب ُّ
والس ْقـيا أفـاضـا
من

ُ
ُ
القلب ي ْنـتـ ِبذ الفراغا
وكان

ُْ ْ ّ
است ِدلي
فيا روحي على (الخل ِد)
***
ً
ُْ
اودتـه و ْعـظا فـ(راغا)
وكم ر

وأدمن ح ْمـأة َّ
ْ
الدنـيا (مراغا)

ْ
ْ
امليل ال ُـم ِم ِ ّل
وأسـرج نـزوة ِ

***
َّ
و(من أثـر الرسولْ )!!..
قبض ُت حظا
ِ
َّ
ْ
وأنـف ً
اسا بلوعتـها تـلـظى

ويرض ى من (شـمـائله) اله ّ
ديـ ْه

َّ
(ر ِو ًّيا) جـاد ُه د ْم ٌع تشظى
ْ
وأهـد ْت ُم ْـقـلتي ُج ْهد ال ُـم ِق ِ ّل

***
ّ
(أحمدي ْه)
قـوافـي  ..بل قوافل

ْ
بك ُت له  ..سك ْب ُت (األب ْ
ـجديه)
س

شوال 1440ه

العدد01 :

ْ ُ ُ ّ
أح ُرفها تص ِلي
على (معـنـاه)
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َ ُ َْ
األعلى
املثل
الشاعر :العلمي حدباوي
جامعة أدرار – أدرار (الجزائر)
almaoui@hotmail.com

*************

َ ُ َْ
األعلى
املثل

َ
أ ْ ُجو م َن هللا ً
ألقاك
غدا
ر ِ ِ

وأبل هذا الشو َق من ُر ْؤ َي َ
ُّ
اك

ُ
ُّ َ َ ْ َ َ
الغ َ
زير َح ِديث ُه
وأبثك الوجد

َ َ َّ
اك ْأو َح َاذ َ
ظ َم ْن َن َاد َ
اك
يا ح

َْ
َ ْ َ
الك َر ِام َج ِمي ِع ِه ْم
يا أفض َل الخل ِق ِ

ََ
َ َ َ
الع ِامل َين ن ِب َّي ُه ْم َو َمالكا
ِفي

َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ
التا ِريخ ل ِك ْن َه ُه َنا
أستط ِلع

َت ْم َت ُّد ف َيما َب ْي َن َنا ذ ْك َر َ
اك
ِ
ِ

َ ً
َت ْب ُدو َك َواك ُب َ
الب َع ُاد ق ِر َيبة
ك
ِ
ِ

األب َع َاد في َم ْم َش َ
َما ْأن َز َر ْ
اك
ِ

ْ ْ
َ
املد ُح َيخ َج ُل ِم ْن َمق ِام َك َس ِي ِدي

َفب َأي َح ْرف ْأق َتفي َم ْر َم َ
اك ؟
ِ ِ ٍ ِ

ْ َ َ ُ َ َ ُ َْ
اب َسلك َن ِبي
ِلكن شما ِئلك ال ِعذ

َد ْ َب املَديح َو َّأنني َأ ْه َو َ
اك
ر ِ ِ ِ

ُ ُ َْ َ ُ ُ َ
اط ِري
الس َيرة الفضلى تجول ِبخ ِ
ِ

الح ْسن م ْن َ َّي َ
َوب َها َك َم ُ
اك
ال ُ ِ ِ ر
ِ

م ْن ح ْجر آم َنة ل ْقلب َخد َ
يج ٍة
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ
َوب َها م َن ُ
الح ِن ُين ل َنا َوق ْد
الح ْس ِن
ِ ِ
ََ
َ
َ
فأ َج ْب َت ُه ْم ْأن ق ْد َو ِد ْد َت ِلق َاء َم ْن
شوال 1440ه

َ َ
ص ْخره َآو َ
َ َ
اك
وإلى ِح َراء ِب ِ ِ
ال َع ْلي َكَ :ما ْأب َك َ
َط َر ُحوا ُّ
الس َؤ َ
اك؟
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َق ْد َآم ُنوا ب َك ُد َون َما ُر ْؤ َي َ
اك
ِ

َ
َو َم َ
ص َن ُع ل َ
ض ْي َت َت ْ
لح َي ِاة َج َمال َها
ِ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ
اس َح ْس َب ف َع ِال ِه ْم
ورفعت شأن الن ِ
ُ
َوب َذا َت َّ
أخ َر َع ْب ُد ُع َّزى َو ْه َو ذو
ِ

ََ ُ ُ
وغ َم ْع َن َاها َع َلى َم ْع َن َ
اك
وتص
َ
ََُ َ
وز ب َّ
الت ْق ِد ِيم َم ْن َواال َك
فيف ِ
َ
َرحم َو َع َّز َع َلى َ
الو َرى َم ْوال َك
ِ ٍ

َ َ َ
ْ
ل ْم أ ْحظ ِم ْن َك ِب َنظ َر ٍة َيا َس ِي ِدي

َلك َّنني َأ ْ ُجو َغ ًدا ُل ْق َي َ
اك
ِ ِ ر

ُ
َ
َْ َ َ
َوِإذا َس َم ْح َت ق َب ْي َل َملقانا غ ًدا

ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ
األف َ
اك
أشكو إليك الو ِاقع

ُ
َ ُّ َ َ ُ َ
بالذي
س ِل َب األعز ول ْم نب ِاد ْر ِ

َت ْه َوى َو َن ْز ُع ُم َّأن َنا َن ْه َو َ
اك

َ
َ َ
َماذا َع َس ى َي َتغ َّي ُر امل ْع َنى ِإذا

َ
َ
ْ َْ ُ
وش ق َّد ُموا َبا َراكا ؟
ِمن بع ِد ب ٍ

َ َّ
َّ
الظاملُو َن ب َ
ص ْر ِم ِه ْم كالظ ِ ِامل َين
ِ ِ

َّ
َ
ب َ
ص ْم ِت ِه ْم كالظ ِ ِامل َين ِع َراكا
ِ

َ
اإلج َحاف ْ
َو َع َر َام ُة ْ
أع َتى ِإ ْن أت ْت
ِ

س ب َذ َ
ِم ْن ِ َ َ َ ْ َ
اك
خاذ ٍل د ٍان ،ولي ِ

َو ُ
الح ُّب َي ْج َر ُح َح ُّد ُه ِب ِح َي ِاد ِه

َ َ
َك َ
الح ْر ِب َي ْج َر ُح َح ُّد َها ف َّتاكا

َ َ ْ َ ُّ َ ُ ُ ُ ُ ُ َّ
وبَ ،وكل َما
يا من ت ِحن له القل

َ َ
ُ َ ْ ُ ُ ََْ َ ُ
ض ْت ت ِر ُيد ِفكاكا
ذ ِكر اسمه انتف

َوإ َذا َ
ص َغ ْت ِل َح َي ِات ِه في ِق َّ
ص ٍة
ِ
ِ

ََ
ُ َ
ت ْحكى ِب ِص ْد ٍق َس َّب َح ْت َم ْوالكا

َ ْ ْ َ ْ َّ َ
ص ٍة ل ِك َّن َنا
أج ِمل بها ِمن ِق
شوال 1440ه

العدد01 :

ْ
َ
َ َ
ل ْم ن ْح ِك َها ِلل ِج ِيل َح َّتى َي َراكا !
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ُ َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ
ف ن َم ْوذ ٍج
ف أل ِ
رِبط الشباب ِبأل ِ
َو َ
تصا َر ُعوا في َّ
الس ْف ِح َم ْع ْأو َه ِام ِه ْم
ِ
َ ُ َ
الف َر َار ِفإ َّن ِفي
الج ِيل ِ
خافوا على ِ
ُُ ُ
ُّ ُ
وط ُه َو َّ
الر َدى
الض ْعف ال ُي ْر ِدي القن
َ
َّ
ْ
الش َب َ
اب ِب َرْب ِط ِهم ِب َن َم ْوذ ٍج
أح ُيوا

َ
ْ َ
ُ
َ
ن ِس َج ْت ل ُه ْم ِم ْن ت ْح ِت ِه ْم أش َراكا
َ َ َ َ َ َّ ُ
ْ َ
صلوا األش َواكا
النهاي ِة ح
ومع ِ
ََ
َ
هذا الف َرار م َن َ
الح َي ِاة َهالكا !
ِ ِ ِ
َف َح َذار م ْن َم ْه َواته إ َّي َ
اك
ِ ِ
ِِ ِ
َ َ
َُ ُ
ْ ََ
أ ْعلى ِل َي ْبلغ ِجيل َنا األفالكا

ََ َْ ْ َ َ َ َ َ َ
اع ًدا
ست َرون ُهم وسط الحي ِاة سو ِ

شوال 1440ه

العدد01 :

ُ َ
َ َ َ َْ َ
املسا تلق ْو َن ُه ْم ن َّساكا
ومع
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صـوت ّ
الض ــاد

العدد01 :

الشاعر :عبد العليم بوفاتح
كلية اآلداب -جامعة عمارثليجي – االغواط (الجزائر)
abdelalimboufatah@yahoo.fr

*************

صـوت ّ
الض ــاد

اإله ــداء  :إلى كل من أحب العربيــة وأنصفها .

ٌ
عـربي ـ ـ ـ ــة ذات الجـم ـ ـ ــال الب ـ ـ ـ ــادي

ما مثلها في ُ
الح ْس ــن من أنــداد ؟

هي العروس أمي ــرة في خـ ـ ـ ـ ــدرهــا

لـم تكـ ـ ــترث ملزاع ــم ُ
الح ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ْ ّ ْ
ْ
كالشمس إن هي أشرقت وتأل ـ ــقت

تغدو النجوم ضي ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها كرمــاد
الكون بعـض جمـال ـ ـ ـ ـ ــه وصفائـ ـ ـ ـ ـ ــه

ّ
وبـهـائ ـ ــه من حسنها الوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ْ
الحس ـ ــن فيـها آيـة علوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ق ّ
ـدسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من ساعـ ــة املي ـ ــالد

ْ
ّ ْ
ب ـ ــذت بـه أقران ـ ـ ــها وتـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوأت
ً
ْ
كم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ٍة رامـ ــت منافس ـ ـ ــة لهـا

عــرش الجمال ورت ـ ـ ـ ــبة األسيــاد
مـغ ـ ـ ـ ـ ــرورة ف ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـزة وعن ـ ـ ــاد

ّ
فإذا ْال َجم ـ ـ ــال َي ُـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـج ّ
كل تطف ـ ــل

ُّ
فيخـ ـ ـ ـ ـيـب ك ّـل تصـنـ ـ ــع ُمنق ـ ــاد

*****

ال تحسب ـ ـ ـ ــونـي هائما يبدي ّ
الصبـا
أو تحسب ـ ـ ـ ـ ــونـي حالـم ــا متغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـزال

بـة شـاكي ـ ـ ـ ــا من لوعـ ـ ـ ـ ــة وسهــاد
يلهـو بوصـ ـ ــف غزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه امل ـ ـ ّـي ــاد

شوال 1440ه
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ْ ُ
هم ـ ـ ـ ـ ــت بهـا عربي ـ ـ ـتـي
هـ ــذي التي
ّ
ْ
أسكن ـ ـ ـ ـ ـ ُـتهـا مثل الشهي ـ ـ ــق بأضلعي
ُ
ُ
ولقد رضعت بي ـ ـ ــانـها وثـملت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ّ
ُ
أرسلتـ ـ ــه مـن وح ــيهـا متدفـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
وصنعت منه قالئـ ــدا مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوكـة

العدد01 :

ُ
ْ
أحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـبت ـها واستأثـرت بف ـ ـ ـ ــؤادي
ْ
فـإذا زفـرت فه ــي فــي تن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
فنفـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـتـه ْ
سح ًرا لدى إنشـادي
ّ
ّ
مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنـما مثـل الهـ ـ ـزارالش ــادي
ّ
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذة فـي أنص ـ ــع األجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

*****
بنت العروب ــة كـم لها من عاشـ ـ ـ ٍـق

ْ
كم ّتي ـ ـ ـ ــمت من ُم ْهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة وف ــؤاد

ّ
لكنـما أبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها فـي غفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َّ
ُ ُ ُ
ـف متصـن ٍع
ش ِغلوا بحسـن زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

لم يدركوا س ـ ـ ّـرالجمال الب ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
َ
َ
وسعـوا إلى تـمجيـ ـ ــده بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

وتجـ ـ ـ ـ ــاهلوا أمجـادهم وتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـولـوا
عن أصلهم واستسلمـوا لقي ـ ـ ـ ـ ــاد

*****

ْ
بنت العراقة واألص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة قد غـدت
ً
ْ ً
ْ
قالت وقد عانت جفا وقطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة

تش ـ ـكـو إلى أبنائ ـ ـ ـ ـ ـ ــها وتن ـ ـ ـ ـ ــادي
ُ
والحـزن فيها حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق األكبــاد

يا عصبتي ! ال تخـ ــجلوا من نص ـ ــرتـي
ّ
ُ
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حويت بدائـ ـ ـ ـ ــعا وروائ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا
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مجلة (موازين)

املجلد01 :

َ
ُ ُ
بآيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
ولقد ح ِبيـت من ِ
الكتاب ِ

ّ ّ
ُ
كل اللغات بزادي
وسموت عن

شرفا لغي ـ ـ ـ ـ ــري من ثمـ ــود وعـاد

َُ
يا ّأم ـ ـ ـ ـ ــتي! سيروا على نهـ ــج األلـى

2

من قبلكم كانوا ُحمـ ـ ــاة ّ
الض ـ ــاد

فبع ـ ـ ـ ـ ّـزتـي عـ ـ ـ ٌّـزلكــم  ،وبع ّـزك ـ ـ ـ ــم

ع ـ ـ ـ ـ ّـزالبـالد وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـزة األحف ـ ــاد

َول َك ْم َعجـ ـ ْـب ُت ل َـما أرى م ْن َت ْرك ْ
قو
ِ
ِ
ِ
ِ

ٍم ع َّـزه ـ ـ ـ ـ ــم وذوائ َـب األمجـ ـ ـ ـ ـ ــاد

ْ ُ
ومتى وهن ـ ـت فذاك من خذالنكــم

ُ
وإذا انتصـرت فأنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم أجنــادي

ُ
ْلهفي على قومي الذين عدمت ـ ـ ـهـم

َ
أس ِف ـ ـ ـ ـ ـ ــي على أبناء ُ
يعر َب ما أق ـ ـ ـ

1

ّ ْ
وبالغ ـ ـ ـ ٍـة َجلـ ــت عن األض ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

ّ
ُ ُ
ْ ُ
إني ش ـ ُـرفت بـما اصط ِفيت فلم أدع

ْلهفـي على أهل اإلباء لقد قضـ ـ ـ ــوا

العدد01 :

ّ
إنـي أح ّـن لنخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة األجـداد
ّ
فقضـى ّ
الزمان بقلـة األنـ ـج ـ ـ ـ ــاد

3

ـ ـ ّـل وجودهم مع كثـ ـ ـ ـ ـ ــرة األعـداد

*****

َ
ّ ْ
ٌ
عجب إذا ٌّأم تب ـ ـ ــن ـ ــت نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله ـ ــا

واالب ُـن ُينكر َّأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ويعــادي

ً
ٌ
عجب إذا يغدو الشحـ ـي ـ ــح مباهيـا
ً
عجب إذا ما ْ
ٌ
الجد ُب آل خصــوبة

بالجـود بيـن أفاض ـ ــل أجــواد
ً
ْ
َ
أجدب آئ ـ ــال لنـف ـ ــاد
والخص ُب

4

5

6

*****

عربي ـ ـ ــتي ! لن َت ْعـدمي ّ
عزا وبي ـ ـ ـ ـ ـ
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مجلة (موازين)

املجلد01 :

ّ
منا الفدا أبـدا ن ـ ـ ّ
ـرد من اعتـ ــدى

ـ ــن جنوب ـ ـ ـنـا عـ ـ ـ ٌ
ـزم على اإلم ــداد
ّ
عن حوضنـا من ثـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة أنكــاد

ّ
منـ ــا يواق ـ ـ ـيـت َت َّ
وه ـ ـ ـ ُـج ّ
بالسـ ـ ـ ـن ــا

ّ
مصقولـة كال ّ
ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم الــذ ّواد

قل للعـ ـ ــداة خسئ ـت ُـم لن تبلغـوا
ّ
إال كما بلـغ القصيـرمط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوال
ً
ّ
إنـا سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقـي للمنـ ـ ــابر صولـ ـ ــة

العدد01 :

ف ــي كي ــدكـم ونـ ــوازع األحـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
من ُحمقـ ـ ــه لعمـائم األط ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

7

َ
ون ِشيـ ـ ـ ـ ـ ُـد مجـدا طارفـا للضــاد

8

هوامش :
ً
 - 1الزاد :أسرار العربية وما تنفرد به بين اللغات عمقا وثر ًاء .
 - 2الحرف "من" هنا بمعنى :منذ ،ويوحي بأصالة العربية وعراقتها.
 - 3قضوا :انتهوا وانقض ى زمانهم  /قض ىَ :
حكم .
ّ
ّ
 - 4املراد ّ
واستمدت وجودها من مخلفات لغات أخرى  ،ومع ذلك
باألم األولى  :بعض اللغات األخرى التي كانت عالة على غيرها
ّ
واألم الثانية  :يراد بـها العربية التي ْ
ظلت ّ
استطاعت النهوض؛ ّ
سيدة في عصور سابقة ،واليوم ّ
تخلى عنها أبناؤها وتنكروا لها
ورموهـا بعدم مواكبة العصر ؛ بل منهم من عاداها ( وفي هذا البيت رمز  ،كما في البيتين ْ
اللذين بعده ) وهناك رموز أخرى فـي
القصيدة .
ّ
ّ
 -5الشحيح :رمز للهجات واللغات التي تزعم مضاهاة العربية.
ّ
 - 6الجدب  :رمز للغات األخرى  /الخصوبة  :رمز للعربية ،كناية عن ثرائها وغناها ومرونتها.
 - 7األطواد  :الجبال الشامخة والصروح العظيمة الراسخة ،وكل ما يرمز للثبات والرسوخ والشموخ.
ّ
ّ
متجددا يواكب العصر إلثبات شباب العربية ونضارتها وحيويتها الدائمة ،في الوقت الذي تكتهل فيه لغات وتتعثر أخرى
 - 8طارفا:
 ،وأخرى تندثر.
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مجلة (موازين)

العدد)01(01 :

َّ
َحـ ِّـي الشهي ـ َـد
الشاعر :الجياللي سلطاني
جامعة أحمد بن بلة –1وهران (الجزائر)

**************
َّ
َحـ ِّـي الشهي ـ َـد
َ
َّ
َحـ ِّـي الشهي ـ َـد َو َح ِّي ـ ِّـه َت ْه ِّليــل

َ
َ َ ُّ َ َ َ َ ى َّ َ
باع الدنا وشر
الر َدى ت ْف ِّضيل

َحـ ٌّـق َع َل ْي َنا َأ ْن ُنش َ
يد ِّب َم ـ ْـن َب َنى
ِّ

ْ َ ْ َ
َ َ
تــا ِّريخ َم ْج ـ ٍـد ِّفي ال ُعــل ِّإك ِّليل

َ ٌ
َّ
ِّإ َّن الش ِّهي ـ َـد َم َع ِّلـ ـ ٌـم َو َمنــا َرة

ُُ ً ْ َ َ َ
ـدى ت ْم ِّثيل
ُي ْع ـ ِّـطي دروسا ِّلل ِّع ـ

َ
َ ً
َ
كـ ْـم َحـ َّـز ِّفي ِّو ْجدا ِّنـ ِّـه ُم َتــأ ِّّلا

َ َ
َ
َ
َوط ـ ٌـن َع ِّزيـ ٌـز أ ْن َيظ ـ َّـل َع ِّليل

َنا َد ُاه َواج ُب َم ْوطـن ُم ْس َت ْ
ص ِّر ٍخ
ِّ
ِّ ٍ

َ
ً
َ
النــدا َء ُم َجـ ِّـاهدا َو َع ُجـول
َّلبــى ِّ

ْ
َ ً
ِّبا ْس ِّم الر ِّح ِّيم ال َح ِّي َه َّب ُمك ِّب ـرا

ً
ْ َ
ـاهلل ُم ْع َت ِّص ــما ِّب ـ ِّـه َمأ ُمــول
ِّب ـ ِّ

ْ
ََْ َ
َ ً
أذكى َوف َّج َر ِّفي ال َج َزا ِّئ ِّـر ث ْو َرة
َ ْ َُ َ ُ َ ْ َ َ َ
ص ٍب عا ِّش ٍق
من ذا يما ِّثل فضل
َ
َ ً َ ً
َم ْن ذا ُي َسـ ِّـوى قا ِّعـدا ُم َتــوا ِّكل

ْ َ
ْ
َ َ َ
ـش ذ ِّليل
ِّلل َمـ ْـو ِّت َيأ َبى أ ْن َي ِّعيـ ـ
َ
َ
َ
َمـ َـع َم ْن ُي َس ِّب ـ ُـل ن ْف َس ـ ُـه ت ْس ِّبيل

َيا َم ْن َت َن َّز َل ذ ْكـ ُـر ُه في َف ْ
ض ِّل ِّـه
ِّ ِّ
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َر ْم ـزا َست ْبقى ِّفي
السـما ِّق ْن ِّديل

َ ً
ًَ َ
ُم َتعــا ِّليا ُو ُم َنـ ـ ـ َّـزل ت ْنـ ـ ِّـزيل
][137

جوان 2019م

املجلد01 :

مجلة (موازين)

َ
ْ
َ
ً
ِّبال َو ْعـ ِّـد أ ْو َع ـ َـد ُه َجزا ًء َوا ِّفـرا

َ َ
َ
ً ُ َّ
فك ــا َن َو ْع ــدا كل ـ ـ ُـه َم ْف ُعــول

َ
َ َ
َج َّنـ ُ
ـات َع ْد ٍن أ ْن ُهـ ٌـر ِّم ْن ت ْح ِّتـها

َْ َ ً َ ً
َ
َيلقى خ ِّليـ ــل صا ِّحـبا َو َر ُســول

َ
ْ ُْ َْ
ِّبالخلـ ِّـد أك َر َمـ ُـه ك ِّريـ ٌـم ُم ْن ِّع ـ ٌـم

َ
َ
َْْ َ
َي ْج ِّزي ِّبذا َك الكا ِّف ـ ُـل اّلك ُف ــول

َْ
ٌ
َ َّ
ِّن َع ُم الك ِّر ِّيم َعلى الش ِّهي ِّـد َم ِّزَّية
َ
ْ َ
ً َ
َ
ك ْم َر َام ل ْو َج َسدا ُيعا ُد إلى ال َحيا
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العدد01 :

حسيبة يا بسمة في الشفاه
الشاعر :محمد بن بالي
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
*************

حسيبة يا بسمة في الشفاه
لقد عرفت أيتها املرأة العظيمة كيف تحيين ،و عرفت كيف تموتين ،وعرفت كيف تصنعين من املوت حياة
األبدية والخلود  ...فطوبى لك.
حسيبة منك يشـع ّ
السنــاء
و منك حسيبة تدنـو السمــاء

ّ
َ
ـموت عن الذل في عفــة
س ِ

و أحييت فـي اليائسين الرجـاء
و ّ
عبدت للتائهين الطري ــق
فهبوا إلى الـمجد و اإلرتقــاء
صبرت أمام املنايا الش ــداد
و ما أرهبتك رعود الشت ــاء

ً
حسيبة يا نسمة في الصبــاح

و يا وردة قد كساها السن ــاء

ً
حسيبة يا بسمة في الشفــاه

فأنت الدواء  ،و أنت الشفــاء

ً
حسيبة يا نغمة في الوجــود

تغنى بـها الشعر أحلى غنــاء
و ألهمها الشعرلـحن الخلـود
وألبسـها الـمجـد أغـلى رداء
أأخت الـجميالت واألخريات
تعلمت منكـن معنى الوف ــاء
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العدد01 :

صنعتن للشعب أمج ــاده
بروح التفاني  ،و فضـل السخاء
حسيبة أختاه  ،طال الغيــاب
فلوال تعوديـن هذا الـمســاء
ولوال تعودين قبل الـمغيـب

فأنت ّ
الضيـاء  ،و أنت ّ
الصفـاء

صمودك أخزى الجبان الــذي

يـخال البطوالت سفك ّ
الدمـاء

ُ
تعالـي حسيبة كي تفضحـي
ُيخادع شعبا أبيا  ،يق ــول:
َ
و في القلب ُيضمر حقد اللدود

أكاذيب "ديقـو َل" و االفتراء
ُ َ
َ ُ
شعب تب ِـغي ال َـجالء"
"ف ِهمتك يا
فويل الضعيــف من األقويــاء

تعالي حسيبة كي تـمسحـي
دموع اليتامى و هول الب ــالء

ُ
ً
َّ
حسيبة يا ِقمة في النق ــاء

َ ّ ّ
كل النس ــاء
حسيبة يا فخر

سموت ُهنالك فوق ّ
السمــاء
ِ

ُّ
مت البق ــاء
بعيدا عن الذل ُر ِ

ُ
حسيبة أختاه ل ّـبـي النــداء

فـبنت الجزائرترجو اللق ــاء

ُ
ائر ُمشتاق ــة
و بنت الجز ِ

ُ
إليك حـسيبة ل ّـبـي النــداء
ِ

نشرت بجريدة الجمهورية بتاريخ  :السبت  23ذو القعدة 1419
املوافق ل  13 :مارس 1999

شوال 1440ه
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املجلد01 :

َ ْ َُْ ََْ َ َ
البش ِرَّية
أحببت ِك عبر

العدد01 :

الشاعر :محمد حراث
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
momo.adab@gmail.com

*************

َ ْ َُْ ََْ َ َ
البش ِرَّية
أحببت ِك عبر

ُ
َس َ
الفؤاد وذ ْك ُر َ
الو ْ
ص ِل َح ِاد ِيه
اح
ِ

ََ
َ َ
َّ ْ
واديه
فساح من ول ٍه بالدم ِع ِ

َ ْ َ َ ُّ
َ
أحباب َج َر ْت ُمق ِلي
ر
ك
ٍ
أ ِمن تذ ِ

ْ ََ ْ
لفؤاد ُس َّر َع ِاديه
ْأم أشفقت ٍ

ُ ْ َ
َ
ّ
ضطرم
األشواق م
ـهب
إني على ل ِ
ِ

اك ُأ ْن ُـم َـلتي بالقهر ّ
َأ ْس َت ُ
والت ِيه
ِ ِ
ِ

َ
َْ
يا َم ْن َن َ
ص ْب ُت لها في القل ِب َم ْـملكة

ُ
َْ
ْ ْ
ض َع ْق ِلي ال ت َو ِ ّد ِيه
أب ِقي على بع ِ

َُ َ
َأما َت َرْي َن ْ
وقد َب َّر ْت لك ْم ك ِل ِمي

ْ ُ
بغي ِر َبهاك ْم ال أجار ِيه
ِشعرا

ّ َ َ
ْ
إليكم َّ
كل أز ِم َنتي
إني قط ْع ُت

َ ُ
ُأ ْفني ُّ
هور ْ
الد َ
فنيه
وعزمي
ليس ت ِ
ِ

ُ ُْ
الفل َك جا ِرَية
نوح صنعت
ِمن ِ
عهد ٍ

ُ
ُ ُ ْ
ُ
ريه
ُرَّبان ُه
القلب واألشواق تـج ِ

َ َ ّ َ ُْ َ ْ َ
وق َ
ض ْت
الر ِيح عاد أت ِلفت
ِمن صرص ِر ِ
ور َ
سار في َ
اح قلبي إذا ما َ
ص َم ٍم
َّ ُ َ َّ
ُ ّ ُ
ـخم ُد ُه
إما يذكى لهيب الشو ِق ي ِ
ََ ُُ
ُ
نار الهوى بفؤادي ْإن ذك ْرتك ُم
شوال 1440ه

ُّ ُ ْ
فيه
وحبكم بفؤادي ماكث ِ
صيحة القوم ال َ
عن َ
أبواق ُت ْ
ص ِم ِيه
ِ
ِ
َّ َّ ْ َ ُ ْ
ْ ُ ُّ
فيه
ؤون،
لعل الدمع يط ِ
دمع الش ِ
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َ َْ
ليس تك ِو ِيه
تغدو سالما َوب ْردا

َ
َ
الب ْي ُن أو َردني ُج َّب األس ى ف َرقا

ََ
ْ
فاب َي َّ
اع ِيه
ض ِمن حز ٍن قلب ور ِ

ُ
ْ ُ ْ ُ
أوصل ُه
وص ِلك ُم
فحبل
بالقاع ِ
ِ

َْ ُ
ْ
ُ
َو َدل ُو ُو ِ ّدك ُم بالقل ِب أ ْد ِل ِيه

َ
أبال َبم ْن َبان ْت ِبف ْت َن ِتها
ولم ِ

ُْ
َْ
ريه
وال ِب َـهيت ِلها قل ــبي لتغ ِ

َ َ
ّ
افت َتن ْت
أبر ُئ نفس ي ْإن هي
وما ِ
ّ
ُ
ضربت َ
بع ْ
ض البحر قافيتي
ر
ي
إن
ِ

ّ
ُ
ديه
وح ِأف ِ
ِسحر الجمال بكم بالر ِ

َأ ْس َر ُ
األشواق من َح َر ِمي
يت قافلة
ِ
َ
ها قد وق ْف ُت لكم ْأمس ي على أز ٍل
الد ْ َب ّ
من ألف عام ُ
مت ِصال
أسير َّ ر
ٍ
َ
ُ
ّ
وصلت وفي قلبي لكم ك ِلمي
حتى
ص ُ
غتها َ
ال تعجبوا فحروفي ُ
ص َدفا
ََ
ُ
الحبيبة ُّ
سر هللا في خل ِدي
أنت
ِ

شوال 1440ه
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ُّ ُ ْ
ّ َ ْ َ َ
ريه
فاساقطت شذرا كالد ّ ِر تث ِ
َّ ْ
ُ
حاديه
والقلب
فالرك ُب أو ِر َد ِتي
ِ
ََ
َّ ُ
ـماض ِيه
إن الـم ِح َّب َلوقوف ِب ِ
ْ
الدهور ْ ُ
َب ْي َن ّ
ويه
ومهد األرض أط ِ
بأحر ِفها ّ
ُتنبي ُ
عما جرى فيه
ِ
َ
تحوي
اَلعاني ُد َّرا في أوا ِق ِيه
ٌّ ُ ُ
ُ
لقيه
حب ف ِط ْرت به وهللا م ِ
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العدد)01(01 :

إباء الجزائر
الشاعر :قدور قطاوي لخضر
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
guettaoui1959@yahoo.com

*************

إباء الجزائر
ج ـزائ ــريا كـ ــوك ــبا في الفـ ــضا
أح ــاط بـ ــه الحـ ــظ م ـث ــل الع ـ ـط ـ ــور
حـ ـ ـ ــباك اإلل ـ ــه بح ـ ـ ــزم ،وع ـ ـ ــزم
وث ـ ــورت ـ ــك الـ ـثــأرف ـ ـي ــها يـ ـ ــدور
بسـ ـح ــرك هـ ــام سـ ـل ــيل ال ـمـ ــيزاب

ّ
ي ـب ــث الــن ـشـ ــيد كليث هـ ـصـ ــور

أ أنس ــى ال ـم ـف ــدى أمـ ــيرالقـ ـ ـ ـ ــوافي
ف ـش ــعره ي ـح ـي ــي رمي ــم القـ ـ ــبور
أيا م ــن ي ـم ـ ــوج ه ـ ــواه ــا بـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي
ف ــهاتـ ــي ال ــسروريـ ــزف ال ـ ــسرور
ل ـ ـع ــيدك جـ ــاءت جـ ـم ــوع الـمـ ـع ــالي
وأن ــت الج ـ ـزائ ــرلحـ ــن الطـ ـيـ ـ ـ ــور
وج ـم ــع كــري ــم ألـ ـي ــف الـ ــوئـ ــام
ن ــقي ،ت ـ ــقي ،نـ ـب ـ ـ ــيل ،ط ـ ـ ـهـ ـ ــور
أ لم ت ــسمـ ــعي الل ـ ــحن يا مـ ـهـ ـج ـ ـ ــتي

ّ
ي ـ ــداوي الجـ ـراح تش ــكى الشــرور

أ لم ت ــسم ــعي الـ ـش ـعــرم ــني عـ ـل ـ ــيال
وه ــذي الجـ ـم ـ ــوع ت ـ ــروم الح ـ ـ ــبور
ومن م ـق ـل ـت ــيك نـ ـس ـج ــت الق ـ ــوافي
تح ــن إلـ ـي ـ ــها م ــعان ــي الشـ ـ ـع ـ ـ ـ ــور
شوال 1440ه
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املجلد01 :

ّ
وذا الشـ ـ ـه ــرف ـ ـيـ ــنا ش ـ ـه ـ ـي ــد بــأن
ع ــروق ال ـ ـك ـرام ــة ف ـي ـ ــنا تثـ ــور
ون ـغ ــص ن ـ ـ ــوم فــرنسا الـ ــرص ـ ــاص
ف ــقال (دقـ ـ ــول) :كـ ــفانا الح ـ ــرور
إذا اللـ ـ ــيل ه ـ ـ ــام بـ ـع ـش ــق ال ــنج ــوم
ف ــأوراس ت ـ ــأوي إل ـي ــها الصـ ـقـ ـ ــور
تخـ ــوض الـ ـغ ــمارب ـ ــنار ،ون ـ ـ ـ ــور
فـ ـراع الـ ــدخ ــان زكـ ــام ال ـف ـتــور
وي ـ ـه ــدي إل ـ ـي ــها (ب ــسانا)ال ــشمـ ــوخ
تح ــايا الـ ـبـ ـزاة حـ ـم ــاة ال ـث ـغ ـ ـ ـ ــور
وأح ـ ــيا اإلل ـ ـ ــه م ـ ــوات الـ ـ ـ ـ ــزمان
بـ ـعـ ـ ـي ــد ه ـن ــيء سـ ـع ــيد ح ـصــور
تـ ــالقى ب ــذا ال ـي ـ ــوم ع ـ ـي ــد ،وع ــيد
ف ـن ـح ــن ن ـل ــم ش ـ ــتات ال ـ ــده ـ ــور
ونـ ــصنع م ـنـ ــها ج ـل ـ ـيـ ــل الح ـ ـ ـ ـيــاة
وعـ ـيـ ــشوا ح ـم ــاة ل ـع ـ ّـزالح ـ ـ ـ ــمى

فـ ـس ـ ْـري ــا شـ ـب ــاب ــا م ـس ــيرالن ـمـور
وك ــون ــوا ال ـث ــقات ع ــداة الـ ـغــرور

ل ـت ــحيا ال ـ ـب ــالد ب ـ ـحـ ـض ــن ال ـســالم
وتـ ـن ـمــو الـ ــزهور بـ ـحـضن الزه ــور
عين مران (الشلف)في2002/07/04 :م

شوال 1440ه
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العدد01 :

في الطريق إلى ورجالن
الشاعر :عبد الرحمن بكاي
املدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة – املسيلة (الجزائر)

**************

في الطريق إلى ورجالن...

الوفي ّ
نعيم من النخل ّ
نحبه

وبحر من الرمل العنيد نهابه

ّ
ّ
مصفرة املدى
ومخضرة العينين

وكيف تالقى عذبها وعذابه

يض ّل به البدر املنير ،وإنما
ِ

نخيلك خيمات له وسحابه

أتيتك في ّ
كف ّي ..ال ش يء فيهما

ْ
ولكن فؤادي آن فيك ِحالبه

إذا جمل بالشعر ّ
هز سنامه

تنادت بنات الدهرٌ :
خلد كتابه

ومن لم يصغ في ورجالن بديعة
فقد ضاع من عمر القصيد شبابه
وفي القلب بحر من هيام أخاف إن

ّ
تبخر من شمس الجفاء عبابه

تفاءلت ملا زرتها ذات عضة
ّ
وثنيت فارتاحت إلى األنس مهجتي
كأن طريقي نحوها نصف خطوة

فزحزح عن قلبي من الهم نابه
فهأنا مفتاحي ّ
بكفي وبابه
وحظي منها الدهر ي ٌ
َ
من غرابه

أجيئك ..شعري في حماك غنيمة
ويزداد نورا من بهاك شهابه
على كتفي برد من البرد فاحضني
بدفئك قلبي كي يذوب إهابه
شوال 1440ه
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ألوم الذي ..يلقاك من دون هيبة
وأعذر من يخشاك والصدق دابه
ألنت له العقبى إذا شاء حلوة
وأنت إذا ما شئت عدال عقابه

َ
أيا طفلة تلهو على الرمل طفلة

هواك لقلبي روضه وربابه
أحبك كاألطفال شمسا وديعة
وشايا مع األتراب طاب شرابه
أحبك نخال أستبيح ظالله

َ
وعرجون نور من يديك انسكابه

وح ْقفا بريئا يركب الركب متنه
ِ

تهادى بهم أنسا وغابت ذئابه

وجد لست أقدر َ
ومنهل ْ
َ
شرحه

على شفة األيام باق رضابه

نضحت به محراب َبوحي فساح بي

وضجت من الوادي غيارى قبابه
إذا تاب شيطاني عن الشعر ليلة
ذكرتك حتى تاب عنه متابه
إذا لم يكن شرع وشعر ..وقهوة
فليس لطفل القلب إال اكتئابه
شتاؤك يا بنت الرمال ربيعنا
وصيفك يا أم النخيل نهابه
حنانك لي أم وعزمك لي أب
ومن كرم الرحمن هذا التشابه
سالم على األحقاف فيك ونخلة

شوال 1440ه

ّ
يودعني عرجونها وعبابه
الثالثاء2018/11/20 :
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املجلد01 :

غزال العروض ي !
َّ
الشاعرَّ :
محمد الحبيب منادي
امللحقة الجامعية بآفلو– جامعة عبد الرحمن بن خلدون-تيارت (الجزائر)
mhm79mhm@gmail.com

*************

غزال العروض ي !

َّ
َأ ْو َر ْث ُت ُم ـ ـ ـ ــوا َقـ ـ ـ ـ ْـلبي َّ
الص ِح ْي ـ ـ ـ ـ ـ َـح ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ِ

َ َ
ََ َ ٌ
َ ُ
وض ق ـ ْـد ظ َه ْر
وذا ِزح ـ ــاف ِفي الع ـ ــر ِ

ََ َ
ْ ُ َْ
ِإن ِز ْدت ُم قل ِبي َهـ ـ ـ ــوى ال ل ـ ـ ْـم أ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل

ال ُع ْمري َأ ْو َق ُ
م ْن َب ْع ِد ُك ْم إ ْن َط َ
ص ْر
ِ
ِ
ِ

َْ ُْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
ـاضرا
لو كنت يا منج ـ ـ ـ ـ ــاة قـ ـ ـ ــل ِبي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

َ
َ
َما َه َّمني َم ْن َغ َ
اب ِم ْن ُه ـ ـ ْـم أ ْو َحضـ ـ ْـر
ِ

َ
ََ
َ َ َ َْ َ َ
اهـ ـ ـ ـ ْـدت ِني أن ت ْب ـ ـ ـ ــقى ِلي ل ِكـ ـ ـ ـ ْـن لقـ ـ ـ ْـد
ع

ْ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـار ُح ْل ٌو َ
َفا َر ْق َتني َف َ
الع ْ
ـش ُمر
ـ
ـ
ـ
ي
ِ
ِ

َْ َ ْ َ َ ُ َ
َ
البك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َح َّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرت ِني
أبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ِني و ِب

َ
ُْ ُ
َ َ َ
َما ِخلتك ْم ُم ْست ْب ـ ـ ِـدال ِبالخ ْي َرش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

َ
َ َ
َ
ق ْد ِغ ْبت َع ِني ل ْم ت َسـ ـ ـ ـ ْـل َمـ ـ ــا َح ـ ـ ـ ـ َّـل ِبي

َْ َ َ ُ َ
َو َ
اع َج ِبي ! قل ٌب لد ْيك ْم أ ْم َح َج ـ ـ ـ ْـر

َ َ َّ
ـف َح ـ ـ ــالي َب ْع ُ
ض ـ ـ ـ ُـه ْم َف َق ـ ـ ـ َ
ـال ِلي :
وش ـ ـ
ِ

ُ َ
َ ْ
َ
َمـ ـ ـ ْـن ت ْهـ ـ ـ َـو ُه َي ْه ـ ـ َـواك ُم ل ِك ـ ـ ْـن أ َس ـ ــر

َلـ ـ ْـم َي ْن َس ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم َو َق ـ ـ ـ ـ ـ ْـد َرَأ ْو ُه َ
ـاهرا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ج
ِ

ب ُحب ُك ْم ُق ْر َب الب َح ـ ــارفي َّ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـح ْر
ِ ِِ
ِ ِ

َ ُ َ
َ
ْ ُ
خافوا َعل ْيـ ـ ـ ِـه ِإذ َيق ـ ـ ْـو ُل  " :ق ِط ُعوا " ...

الب ُحـ ـ ـ ــور في ُ
ُمرددا َب ْعـ ـ ـ َ
ـض ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ َـو ْر
ِ
ِِ

َل ـ ـ ْـم َأ ْس َتب ـ ـ ـ ْـن َأ َّي ُ
الب ُح ـ ـ ــور َ ،ق ـ ـ َ
ـال ِلي :
ِ
ِ

َ َ َ َ َ
َ ْ ُ َُ
وض َ ،هكـ ـ ــذا ش ــاع الخ َب ـ ـ ْـر
بحرالعر ِ

ْ
َ
َ َْ
َ ْ
ـات َسل ُهـ ـ ـ ـ ُـم
فاذه ـ ـ ْـب ِإلى ِقس ـ ـ ـ ِـم اللغ ـ ـ ـ ـ ِ
شوال 1440ه
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ْ ُ
َ َّ َ َ
البش ـ ـ ـ ـ ْـر
َعن ـ ـ ُـه َوك ْن ُم ْس َت ْهـ ـ ـ ِـديا رب

ُ َ
َ
َ
َّ
ُ
َو َّد ْعـ ــت َم ـ ـ ْـن ق ـ ـ ْـد َرق ِلي  ،ن ِس ْي ــت أ ِن ـ ـ ـ ـ

َ
َ َْ
الخم ْي ـ ـ ـ ـ ــس ب ُ
الب ُحـ ـ ْـو ِر أخت ِب ـ ـ ـ ـ ْـر
ـ ــي ِفي
ِ
ِ ِ

َ
َ ْ
ُْ
َس َاءلتـ ـ ـ ُـه ْم ُم ْست ـ ـ ــف ِهما ُ ،م ْست ْبـ ـ ـ ـ ـ ِـطن ــا

ُ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ َّ
ـض الش َر ْر :
ورمظ ِهرا بع ـ ـ ـ
كـ ـ ــل الس ـ ــر ِ

َ ُ
َ
َأ َرى َ
الج ِم ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِئفا أ َراك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم

ُْ
َ َ
َق ْد متـ ـ ـ ـ ُـم َ
والحـ ـ ــي ِمنك ـ ـ ـ ـ ْـم ُيحت ـ ـ ـ ــض ـ ْـر
ِ

َ
ُ ْ َل َ َ
َو َ
الب ْع ـ ُ
البـ ـ ـ ـ ــقا
ـض َح ـ ـ ٌّـي َي ْرت ِجي ط ـ ـ ــو

َ
َ َ
ُ ْ َ َ َ
أ ْو َس ـ ـ ــا ِئال لط ـ ـ ــف القضـ ـ ـ ِـاء َوالق ـ ــد ْر

ُ ُ
َ
َّ َ
َه ـ ْـل كلك ـ ـ ْـم َي ْر ُج ـ ــو ن َجـ ــاحا َوالظف ْر ؟
َ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ُ
اعل ْن " ؟
اعالتن " ه ِذ ِه أم " ف ِ
هل " ف ِ
َ
َ
ُُ
َب ْح ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِان قـ ـ ـ ـ ْـد َد َّر ْستك ْم َ ،مـ ـ ْـن ل ْم ُي ِج ْد

َ
َ
َ ْ
ُم ْستـ ــذ ِكرا ِفي َد ْر ِسـ ـ ـ ِـه َم ـ ــا ق ـ ـ ْـد َس ــطـ ـ ْـر؟
َ
ْ َ َّ َ
َْ ُ
َ
أ ْم َه ْل ت َرى " ُم ْستف ِعل ْن " ِعند النظـ ـ ْـر؟
ْ
َْ َْ
َ
ال َعـ ـ ـ ـ ْـو َم ِفي ِإ ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُاهـ ـ ـ ـ َـما فل َينت ـ ـ ـ ـ ِـح ْر

ٌ َ
َُ َ
ُ
ْ
ِعنـ ـ ـ ـ ِـدي لك ْم شـ ـ ـ ـ ْـرط ِإذا َجـ ـ ـ ـ َـاو ْبت ـ ـ ُـم

ُ
َ َ
ُ
َ
أ ْع ِف ْي ـ ـ ـ ـ ـ ــك ُم ِم ـ ـ ـ ـ َـن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ِال َوالخ ــط ْر

َ
ََ ٌ َ
ْ
َ َ
ال ش ـ ـ ـ ــا ِر ٌد ق ـ ـ ْـد ضاع ِلي
ِعن ـ ـ ـ ـ ـ ِـدي غز
ْ
ُ
ُ
ـاط أ ْع ِط ـ ـ ـ ـ ـ َـها َم ـ ـ ـ ـ ْـن َيأ ِت ِني
النق ـ ـ ـ ِ
كـ ـ ــل ِ
َ َ ُْ
َ ُْ َ
صف ُه ؟ َما ُع ْم ـ ـ ـ ُـره ؟
ل ْو قلت ِلي  :ما و
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ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ
ثم ف ـ ـ ـ ــر
ِمن بي ِنك ـ ـ ــم ق ـ ــد ص ـ ـ ـ ــاد قــل ِبي
َ َ
ُ
َح ًّيا ِب ـ ـ ِـه َ ...ب ـ ـ ـ ْـل أ ْع ِط ـ ـ ـ ِـه َم ـ ـ ـ ــا ق ْد أ َم ْر
ُ ُ
لت  :الس ُط ْور ُع َّد َه ــا َت ْل ـ ـ َـقى ُ
الع ُم ـ ْـر !
ق
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ط ٌين نف ٌ
يس منه أنفس بطنه
الشاعر :جمال الدين عبد الهادي
املركزالجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي-تيسمسيلت (الجزائر)
A.D.A.01@live.fr

*************

ط ٌين نف ٌ
يس منه أنفس بطنه
َّ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ
اب طغى ِس ِك ُين ُه
الشوق ٍإره
َ
َ َّ ْ ُ
ْ ََ
اض ٌع
سخ ِ
و البوح في ِسج ِن الهو ِاج ِ
َ ْ ُ َ
الك َرى َق ْد َش َّو َه ْت ُه َو َساو ٌ
س
وجه
ِ
الص ْبر َأ ْث َخ َن ُج ُ
ه َي ُع ْ
ص َب ٌة في َّ
ور َها
ِ
ِ
ُ
َف َّل ْت َت ُر ُّد َ
الب ْط َ
ش َع ْن ُه ُس ُيوف ُه
َ َ ُ ُ َ
ال أ ٍم ق ْد َم َض ى َم ْح ُب ُوب َها
ذا ح

َ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُ
وب ُم ِع ُين ُه
و اليأس سفاح القل ِ
َ
َ َّ ُ
ُ
و
الس ْع ُد أ ْز ِه َق ِباأل َس ى َم ْي ُمون ُه
ُ
َ َْ َ ْ ُ ُ ُ
وم ُد ُجون ُه
في غيه ٍب جون الهم ِ
َ َ َّ
َ َ
اص ٌر َ ..ح َّتى تأذ َن ِح ُين ُه
َل ن ِ
َ َ َ ْ ُ َّ ُ ُّ ُ ور ُ ُ ُ
صون ُه
و هوت م ِسنات الظه ِ ح
ضاء َد ْين َق ْد َق َ
َ َ
ض ُاه ِد ُين ُه
ِلق ِ ٍ

َ
ُب ِل َي ْت ِبأ ْو َج ٍاع َج َه َّن ُم ُد َون َها

َ ْ ً َُ ُ َ ْ َ َْ َ ُ
س ت ِل ُين ُه
دهرا تلوك القهر لي

َّ َ
ً ُ
َأمًل ت َن ِاغي في الظًل ِم ُو َع ْي َد ُه

َ
َ َّ َ َ َ
ِباأل ْو ِبَ ...لا ق ْد تراخى ِس ُين ُه

َّ ُّ َ ْ
َ ْ َ ََ َ َ
س الت َرق ِب قل ُب َها
يحيا على نف ِ
َ
َ َ َُ َْ َ َ َْ
اللقا
و َرجاؤها قد تاه في وه ِم ِ
َو َحن ُين َها َه َيه َ
ات َي ْن َدى َد ْم ُع ُه
ِ
شوال 1440ه

َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ
ضلل ْت ُه ظ ُنون ُه
و ي ِقينها قد
َ ُُ ُ
الض َياع َ
وط َها َن ْح َو َّ
ض ِم ُين ُه
و قن
ِ
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ُش َّل ْت ُه ُل ً
وعا ِح َين َد َّوى َب ُاب َها
َف َت َح ْت َت ُظ ُّن ب َأ َّن ُه َط ْر ُق َ
اله َنا
ِ
َ
َ
َ َ
ِلت َرى َعلى ُرت ِب ال َـم َـه َاب ِة أ ْه َي ًبا
َ
ُ
ُ ُ
َو َعل ْي ِه َر َاية َم ْج ِد ِه و ش ُموخ ُه

َ ْ َ َّ
ف م ْن َب ْعد اإل َ
اس َم ِع ُين ُه
ي
قد ج
ِ
ِ
ِ ِ
َو َت َن َّش َط ْت َأ ْن َف َ
اح ِم ْن ُه َج ِب ُين ُه
َْ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ
اب تط ُرق نون ُه
لم تد ِر "كن" ِبالب ِ
َ ُْ َ
َُ
ُ ُ
ف ُسكون ُه
ك
يطفوا ِإل ْي َها في ِاأل ِ
َ ُ
ُ
يخ ُه َو ُق ُر ُ
وح ُه َو َم ُنون ُه
تا ِر

َ َ
َ َْ
َرَّن ْت َو أ َّن ْت أ ْن َسخ ْت أق َدا ُر ُه
َ
َ َّ َ
الف َ
ضا ِم ْن َها دوي َزغا ِر ٍد
رج
َ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ
اس ًما
وخياله خيًلء ي ْرقى ب ِ

َ
َ
ُ
ِب ِبشا َر ٍة ِف َيها ت ِق ُّر ُع ُيون ُه
َْ ٌ ْ ٌ َْ َ ً َ ْ ُ
ض ُمون ُه
غيب ِأبشر أم شجى م
َّ َ ْ
ْ
الت ِح َّية ِلل َو َد ِاع َي ِم ُين ُه
ُيل ِقي

َف ْخ ًرا ُت َعان ُق زَّي ُه في َ
ص ْد ِر َها
ِ ِ
َ
َ ْ ٌ ََْ َ
الج َن ِان ق َت ُام َها
نعل علي ِه ِمن ِ
ْ
َْ ً ُ َ َُ
الو َس ُام ِب َبأ ِس ِه
همسا يخ ِبرها ِ

َو َت ُش ُّم َن ْع ًًل َف َ
اح ِم ْن ُه َح ِن ُين ُه
َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ
صون ُه
َي ْح ِكي ِبما دك الخنى و ح
َ َ
أش ِه َو ِب َما َج َن ُاه َي ِق ُين ُه
و ِبج ِ

َْ َ ُ َ ْ َْ َ َْ ُ َ
س تأ َسف َم ْوت ُه
تنعاه ل ِكن لي
َ َ ْ َ
ض ِع ِه خ َت َم ْت ِب َع ْق ِد َح َي ِات ِه
و ِبو
َ
َْ
َ ْ
فاش َت َّد ُي ْق ِس ُم أ ْن َس ُي ْم ِض ي نذ َر َها
شوال 1440ه
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َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ
اك ُم ُتون ُه
ف ِببط ِنها ح ِبست ِلذ
ٌ
"وقف على فرض الجهاد يمينه"
َ َ
ُ
َو ِب ِب ِر َها ق ْد ط َاو َع ْت ُه ُح ُزون ُه
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َف َأ َط َ
أنج َز ْ
اع َها َجذ ًَل َو َ
وع َد َها
ِ
َ
َ
َو غ َدا ِش َه ًابا في َس َم ِاء ك َتا ِئ ٍب
َّ َ ُّ َ ْ َ َ َ
ات َعلى ِح َمى
ّلِل در القر ِم ب
ِ ِ

َ َ َ ََ َ
ص ُات َها نفذ ْت َو ُب َّر َي ِم ُين ُه
وو
َ ُ ُ
يس َل ْم َت ْ
إ ْب ِل ُ
ص ُد ْق َعل ْي ِه ظ ُنون ُه
ِ
َ َ ُ ُ
ََ
َْ
صون ُه
الدم ِاء ي
أم ِن الجزا ِئ ِر ِب ِ

َ َّ ْ َ ْ ُ
الب ًَلء ُث ُغ َ
ور ُه
و الده ُر يق ِصف ِب َ ِ

َ ُ َ ْ ً َ ُّ ُ َ
عاء خ ِد ُين ُه
في ِر ِيه عزما و الد

اس في ُي ْمن َّ
َو َّ
الن ُ
الن ِع ِيم َو ُي ْم ُن ُه
ِ

َ ْ َ َ ْ ً َّ َ َ
لسًل ِم ث ِم ُين ُه
قد ِبيع صونا ِل

َ
َ
ُ َْ َ
َو ُس ُنون ُه ألق ْت َعل ْي ِه َر ِذيل َها

َْ َ ُ َ ًْ َ َْ َ ُ
س ت ِش ُين ُه
تب ِغي له شينا و لي

َ
َو خ ِر ُيف َها ِم ْن ُع ْم ِر ِه ُم َت َنا ِث ٌر
َْ
ْ
َو َرب ُ
يع َها ِم ْن َم ْر ِج ُست َرِت ِه اكت َس ى
ِ
َو َن َها ُ ُه َما َك َ
ان ُي ْعت ُق ُ
ص ْب َح ُه
ر
ِ

َ
ُ
ُ
َو ِش َتاؤ َها ِم ْن ُم ْقل َت ْي ِه َه ُتون ُه
َو ب َ
ص ِيف َها َق ْي ُ
ض ال َـم ِق ِيل َح ِن ُين ُه
ِ
َ َّ ُ ً َ
ُ
هادا ت ْف َت ِد ِيه ُج ُفون ُه
حت ى س

َ َ
َ ُ َ ُ َْ َ ُ ْ
ش آفاق ُه
و دجاه ليس ِبمغ ِط ٍ
ْ
َ َ
َ
َو ت َر ُاه ِإ ْن أ ْع َيا ت َو َّس َد ِحذ َر ُه
َ ْ ٌ َ َ َّ َ
َ ُْ ُ ُ ْ
س أخ َت َها
اش تحر
عين على الرش ِ

َ َْ
ُ َ
َح َّتى َيكون ِم َن األ َس ى تل ِو ُين ُه
َ َ َ َ َ َّ َ
الد َه ُاء ق ِر ُين ُه
ي ِقض الجو ِار ِح و
َْ ُ
َ
األرز ِء ش َّق َع ِر ُين ُه
في خ ْن َد ِق

ٌ
َو َأن ُ
يس ُه َس َّج َادة َو ِب َج ْن ِب َها
ِ

َ ٌْ ُ َ َ َ ُ ُ
نس ى لظى َو ف ُتون ُه
وحي ِب ِه ي

َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ى ُ َ ً
ورة
و ِبصر ِة األسر ِار وار ص
شوال 1440ه
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َ ً َ
ُ
ش ْوقا ل َها َو ِلخ ْب ِز َها َو َح َن ِان َها
َ
َ
َو ِش َعا ُر ُه َج ٌو ل َنا َب ٌر ل َنا
ُ ُل َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
اعون ُه
غو الخو ِار ِج قد فش ى ط
َ ْ ََ ُ
الط ُين في ِت ْرَيا ِق ِه
ل ِكن حواه ِ
َ ُ
ض ْع َ
الج ُحور ُم َ
الغو ُل ُغو َر في ُ
و
ض ًعا
ِ
ِ
َ ْ ْ َ
ْ
َ
اس ُتأ ِصل ْت ِم ْن ِجذ ِر َها َو ِبق ْر ِم َنا
و
َ ْ َ َ ُ ََ َ َ
َ
ضاف ُه ِب َحف َاو ٍة
قد ضافه فأ
َ
َْ َ َ
ِب َمطا ِر ِف األلغ ِام ك َّر َم َج ْن َب ُه
َ َ َّ ُ َ َ َ ً
ات ن َما ِرقا
و أمده ِبالق ِاذف ِ
ُْ ُ ً
ونا َج َن ُاه ُم َن َّح ٌ
س
ُي ْه ِد ِيه عرج
َُ
َّ
ََْ
َو غًل ُم ُه الحتف الـمحتم  ..خلف ُه
ُ ُ
ور َ
َو َكر ُيم َنا ُط ُ
الج ِل ِيل ش ُموخ ُه
ِ
َْ َ ْ
ْ َ
أنظا ُر ُه ِلل ُق ْد ِس َيأ َم ُل ف ْت َح ُه
شوال 1440ه
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َ ْ ُُ َ َ َ ُ ُ ُ
يض ش ُجون ُه
ِهي ِبشره و ِبها ي ِف
َ َ َّ َ َ َ َ
جوى ت ْس ِك ُين ُه
و ِلضم ٍة ِفيها ال
َ ْ ٌ ََ َ َ ُ َ ُ
اإلل ِه ت ِع ُين ُه
بحر لنا و يد ِ
َ
ُ ُ ُ
َّ
َو ت َع َّف َن ْت ِللش ْع ِب ِم ْن ُه شؤون ُه
َ
َ ْ َ َّ ْ َ
الوئ ِام َع ِف ُين ُه
و ابتل ِمن ِإب ِر ِ
ُ
الع ْشر َ
َو إ ْن َه َار في َ
اف ُم ُجون ُه
العج ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ ُ ُ
َ
ُس ِحق ْت َو ذ َّر ْت في الف َن ِاء ق ُرون ُه
َ َ َ
َْ ً َ َ َ ُ
ان ك ِم ُين ُه
الحس
بذَل حشاياه ِ
َّ
الطريق َج ُ
َف ُأر َيح م ْن َت َ
بين ُه
ب
ع
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ ْ ََ َ َ ََ
ُ
الهًل ِك ُع ُيون ُه
فغفت على نغ ِم
َ
َ
ف َي ِخ ُّر ُي ْب ِه ُر ُه َحًل ُه َو ِل ُين ُه
ُ َ ُ ُ
َ ْ ََ ُْ
اف ذ ُهون ُه
يس ِقي فتصفوا للمض ِ
َ ْ ٌ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ُ
اك ُم ُتون ُه
ثبت و لو شلت ِبذ
ُ َ َ ْ َْ َ
الج َد ِار ُي ِه ُين ُه
ف
ِلي ِبيد من خل
ِ
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ْ َ َ
َ
ض ُّم ُ
الع ُر َوب ِة َه ُّم ُه إذ ق ْد َرأى

َ
َ
ْإدغ َام َها في َر َاي ٍة ت ْم ِك ُين ُه

َ َ َّ َ
َي ْف ِدي ِِل ِخ ِر ش ْهق ٍة ِخًلن ُه

َ َ ٌ
ل ْو َل ِفظ س َّرالوجود َو ِت ُين ُه

َ َ ُ َْ َُُ َ َ َ ً
اع ُم َه ِلًل
ناداه مقعده فط

َّ َ
ُ ُ
ُ
َو َت َهلل ْت ِن َيات ُه َو ظ ُنون ُه

ُ
ََ
فق َض ى َو ِآخ ُر َع ْه ِد ِه ِم ْن أ ِم ِه

َْ ٌ َُ ُ َ َُ
طيف يلوح ِمن
الرؤى َت ْه ِو ُين ُه

َ
ُي ْعطيه في ظل َ
الج ِح ِيم َسًل َم َها
ِ ِِ ِ ِ
ْ
َ
برأسه َ َح َم ُ
ات َرِبي َرَّبت ْت
َو َ ِ ِ ر
َ ُ
ْ َ ْ َ َّ
البش ُير َقم َ
يص ُه
و ي ِش ُير ِ ..إذ ألقى ِ
ِ

َ َ َ ُ ُْ َ َ
اللق ِاء َي ِز ُين ُه
و سراب أم ِني ِة ِ
َ
َ ََ َ
فغفى َعلى ِح ْج ِر ال َـم ُنو ِن أ ِن ُين ُه
َ
ُ َ َّ ُ ْ
اب َح ِن ُين ُه
ِليزف في حم ِر ال ِثي ِ

َ ُْْ َ
َ ُ
َو ا ْرت َد ِلْلخ َرى ق ِر ًيرا ط ْرف ُه

َ َ ْ
َ َ َ ً
ضا تخ ِم ُين ُه
الر
وأتى ب ِصيرا في ِ

َ ََ َ
اسمه في َ
اخ َر الف ْر َد ْو ُ ْ
الس َما
و تف
س ِب ِ ِ
ِ
ْ َ َّ ُّ
الث ُلث َ
الج ِل ِي ِب َب ِاب ِه
واختط ِب ِ
ط ٌين نف ٌ
يس منه أنفس بطنه
َ
ً
ْ
ُم َت َبخ ِت ًرا َي ْم ِش ي ِإل ْي ِه ُم َب َاركا
َ
َ
َ َ َ
ِه َم ُم الك َت ِائ ِب ف ْوق ش ِاه ِد ق ْب ِر ِه
ُْ
َ
الط ُين ِض َّد الظل ِم َب ٍاق َما َبقى
ِ
شوال 1440ه
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َ
َ ُ ُ
َوب َنى ل ُه َب ْي ًتا ِإل ْي ِه ظ ُعون ُه
ُ ْ ََ َ
صطفى ت ْد ِو ُين ُه
َب ْي ًتا ِب ِم ْس ِك الـم
و كَلهما العجب العجاب يقينه
ُ ْ َ ْ ً َْ َ ََ ُ ُ ُ
ات  ,ف ُنون ُه
مستع ِرضا كيف الثب
ُ َ
َ
َّ ْ ُ َ ُ
ش ِحذ ْت َو خ ْي ُل الثأ ِر ش َّد أ ُمون ُه
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ْ ُ
َك َ َ
اف َس ْر َم ًدا َمخ ُزون ُه
اف و و ٍ
ٍ

َ ُ
ُ ُ
َو ُبطون ُه ِم ْن َح ِال ِه َو َسخاؤ َها

َّ
ُ
َ ْ
ات ُع ُيون ُه
تج ِري ِب َر ِب الـط ِاه َر ِ

َ
َ ُ َّ
الش َه َاد ِة َل ْي َ
س ُي ْح ِس ُن َح ْمل ُه
تاج
ُُ
َُ َ ُ
وس َما َد َر ْت
هو تاج ِع ٍز ِفي رؤ ٍ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
الج َه ِاد ف َه ْب ل َنا
ف
يا ربنا شر ِ
س ُر َ
َو ا ْر َح ْم ُه َيا َربي َو َق ِد ْ
وح ُه
ِ
ْ َْ
َ
َ
ص ِب ْر ِب َعط ِف َك قل َب من ُر ِزئ ْت ِب ِه
ْ ُ َْ َ ََ َ َ
التغ ُاب ِن ك ْوث ًرا
و اس ِق ِيهم يوم
َْ ْ ْ َ َ
َ
احفظ َج َزائ َرنا َو ث ِب ْت َع ْرش ُه
و
َ َ
ْ
َر ْع ًيا ل ُه َيا ذا ال َـم َع ِالي ُسؤ ُد ًدا

ُ
َر ُج ٌل َت َع َّو َدت َ
الج َم َام ُع ُيون ُه
ِ
َ َ ْ
َ َ
ك ْيف ال َـم َن ُام َو ك ْيف َيأ ِتي ِح ُين ُه
َ ُ ُ
َ َّ
َ ْ
صون ُه
يد  ,ن
نح ِمي ِب ِه ِإ ْرث الش ِه ِ
َْ َ َ َ
َّ َ ْ
الر َجا تك ِف ُين ُه
ان في ث ْو ِب
أن ك
َ َ ََ
َّ َ
َو ذ ِو ِيه أ ْن طل َب الش َه َادة ِد ُين ُه
َ ْ ْ
اج َعل ُه ُم ِم َم ْن َح َو ْت َس ْب ِع ُين ُه
و
ْ ُ َ
ََ َ ُ ُ
َواخذ ْل ن َو َايا في الخف ِاء تخون ُه
ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ُ ُ
صون ُه
ِبنفمب ٍر رفت ت ِميس غ

َ ْ َ َّ َ ُّ َ ُ َ
وم ُام ت ْرَبة َم ْج ِد ِه
قد هيأ الص

ْ ُ
َ َ َ ُ َ ًْ
الد َما َمل ُيون ُه
و سقاه سبعا ِب ِ

ْ ُ َ
َ َّ َ َ
َ
صف ل َّق َم ُه َو خل َع ش ْوك ُه
الن
و ِ

َ َ َ ُّ َ
وز َن ْ
ض ًرا ِت ُين ُه
ِلي ِطيب في تم

ض َم ْن ُي َراعي َر ْو َ
َيا َر ُّب َقي ْ
ض ُه
ِ
ِ

ََْ ُ ُ َ
ُ
ود َك ت ْس َت ِه ُّل ُم ُزون ُه
وعلي ِه ج

ْ
َ
ع ُّز َ
الج َزا ِئ ِر ِلل ِق َي َام ِة خ ِال ٌد
ِ
شوال 1440ه
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َ َ
َو ِب َج ْي ِش ِه ِإ ْسًل ُم َنا ت ْح ِص ُين ُه
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