البنيات األسلوبية والداللية
يف شعر حممد األخضر السائحي
إشراف األستاذ الدكتور:

إعداد الطالب:

محمد طول

العربي بن السيم
لجنة المناقشة:
أ .د /محمد مرتاض

جامعة تلمسان

رئيسا

أ.د /محمد طول

جامعة تلمسان

مشرفا ومقررا

أ.د /عبد الخالق رشيد

جامعة وهران

عضوا

أ.د /أحمد جاليلي

المركز الجامعي النعامة

عضوا

د/عبد الحفيظ بورديم

المركز الجامعي عين تموشنت

عضوا

د /محمد ملياني

جامعة تلمسان

عضوا

العام اجلامعي3417 :

3418

1036

1037

شكر و تقدير
"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
ترضاه".
فلله الشكر والمنة والحمد من قبل ومن بعد،
والشكر الجزيل والعرفان الجميل لألستاذ
الدكتور الفاضل"محمد طول" على ما قدمه
لي من نصح وتصحيح وتوجيه.
والشكر موصول أيضا ألستاذي وأخي الدكتور" عبد الحفيظ بورديم".
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

تمهيــد:
تلجأ اللغة للتعبري عن الداللة إىل األصوات والكلمات اليت تتكون منها اجلمل مث ينشأ األسلوب
خلطاب معني من تآلفها .ويأيت بناء األصوات والكلمات واجلمل موافقا جلانب املعىن املراد تأديته ،وحيقق
منها النظم بطريقيت االختيار والتأليف.
ومعاجلة هذه العناصر متفرقة ال يعين اإلميان بتجزئة اجلملة وفصل عناصرها عن بعضها البعض ولكن
الغرض كشف جوانب كل جزئية على حدة ،على أن يكون واضحا أن نظم األسلوب ال يتحقق إال من
خالل أداء املعىن النفسي املراد .وهذا املعىن ال يؤدى بداهة إال من خالل تركيب أسلوب مفيد ،سواء حتقق
على مستوى اجلملة أو مستوى اجلمل املتآلفة.1
أوال :المستوى الصوتي
األدب من
النص
مما هو ثابت ومتداول عند دارسي األدب وناقديه أنمه ال يوجد منهج وحيد يتناول م
م
األدب شبكة من العالقات ،متالمحة فيما بينها ال تنفصل عراها والفصل بينها اليكون
مجيع جوانبه ،فالنم م
ص م
إالم على سبيل التبسيط والتقريب لألذهان واألفهام ،فهو جسد تآلفت عناصره املتع مددة يفهم الواحد منها
بتعلمقه باآلخر.
ص وكشف
أي جانب أو مرمكب ملا له من أمهيمة يف سرب أغوار النم م
وعليه جيب اإلقرار بعدم إغفال م
مكنوناته ،فهي مجيعا تسهم يف الوصول إىل مضامينه ،بل إ من البحث يف اجلانب الصويت منه هو تعميق
لفهم املستويات األخرى ،إذ أ من كثريا من الدارسني يهملونه مإما لعسره أو يعتربونه موضوعا ال طائل من ورائه
أي خطاب.
أي نص أو م
رغم أنمه اللمبنة األساسيمة يف تكوين وبناء م
السابقة ،لكن
تطور النمقد
ومل خيف هذا املنطق على فطاحل النمقد واللمغة يف أوج م
العرب يف املراحل م
م
حدث انفصال عرب التاريخ بني أرباب النمقد وفقهاء اللمغة العربية وبني البالغة واألدب.
يقل أمهيمة عن
وليس املقصود أيضا االكتفاء هبذا املستوى لفهم اخلطاب
األدب ،وإمنا هو مستوى ال م
م
السابقة بتفكيك األثر إىل ح مد الوصول إىل عناصره ال مدنيا مث
املستويات األخرى ،إذ "تبدأ ال مدراسات النمقديمة م
التعسف على
إعادة بنائه من جديد ،وهي عمليمة حتاول اجلمع بني الوصف املوضوعي للهياكل اللمغويـة دون م
الصعوبة املستوى الصويتم ألنمه يرمكز
لعل أوىل املستويات النمقديمة اليت تربز ضمنها هذه م
اخلطاب األدب .و م
1
الزهراء ،القاهرة ،ص56
 :أمحد درويش ،دراسة يف األسلوب بني املعاصرة و م
التاث ،مكتبة م
13

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

حتليله على الوحدات ال مدنيا ،ودراسة اخلطاب املعاصرة متأثمرة بالبحوث األوربية حنو نظريات سوسري،
ريفارتري ،روالن بارت ،غرمياس وجاكبسون".1
كما أ من االنفصال الذي حدث بني النمقد واللمغة هو فصل جسم عن روحه الذي ال يستغين أحدمها
عن اآلخر ،إذ ال يوجد الواحد منعزال عن اآلخر ،فهما عنصران أساسيمان متكامالن يتش مكل منهما إبداع
االكتشاف والفهم.
-1

أهميّة الدراسة الصوتيّة:

األول صورة
إنمه من املفيد أن م
نبني أمهيمة ال مدراسة الصوتيمة من منطلق أن"طبيعة اللمغة تتمخذ يف املقام م
2
تعرب عن معان وأفكار ذاتيمة أو اجتماعيمة أو عامليمة .وقد أدرك القدامى من اهلنود
صوتيمة منطوقة مسموعة"  ،م
الرغم من تشاهبها عظيمة القدر ،إالم
الرومان والعرب قيمتها ودورها و"كانت نتائج أحباثها على م
واإلغريق و م
أ من اعتمادهم على املالحظات الذاتيمة أحجمهم على الوصول إىل بعض احلقائق اللمغويمة ،وقد سعى
الدارسون احملدثون إىل جتليتها 3".وأهم ميدان استعى انتباههم هو علم األصوات ألنه األساس الذي تنشأ
منه لغات العامل .واهتمام الدارسني هبذا املنحى أي بالبنية الصوتيمة يف اللمغة يرجع إىل أمور ع مدة ،أمهمها:
 إنمه األساس الذي يقوم عليه بناء مفردهتا وصيمغها وتراكيبها بل وأدهبا كلمه :شعرا ونثرا.4



إنمه وسيلة من وسائل تعليم اللمغات القوميمة واألجنبيمة.5

ريف يقوم على صنع (الصيغم)،
الصرفيمة والنمحويمة ،فالنمظام م
يعتمد يف تفسري بعض الظمواهر اللمغويمة م
الص م
وهو وحدة صوتيمة ذات معىن ويتجلمى دوره يف تشكيل بنية الكلمة وصيمغها.

تتكون منها اجلملة وبيان العالقات املتبادلة بني هذه
مأما علم النمحو فيقوم بتحديد العناصر اللمغوية اليت م
تتكون من وحدات صوتيمة وصرفيمة.
العناصر ،وهو يف األصل يعتمد على علم األصوات أل من م
مادته اللمغويمة م

1
الزيدي ،أثر اللمسانيات يف النمقد العرب من خالل مناذجه ،ال مدار العربيمة للكتاب ،ص36
 :توفيق م

 :2د /عبد السالم املس مدي ،اللمسانيات من خالل النمصوص ،ص 31

3
العام واألصوات ،ص 33و .د /حممد حسن عبد العزيز ،مدخل إىل اللمغة ،ص13
 :د /كمال حممد بشري ،علم اللمغة م

4
العام ،ص 306
الصبور شاهني ،يف علم اللمغة م
 :د/عبد م

5
حممد بشري ،علم اللمغة واألصوات ،من ص 311إىل 391
 :د /كمال م
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ولن يكون حتليلنا هلذه الوحدات سليما إال باستخدام القوانني الصوتية .ويتبني أثرها يف متييز أنواع
اجلمل وتفسري بعض الظواهر اإلعرابية وبيان التاكيب ،ويراعى يف كل ذلك مبدأ النطق أو ما يعرف بالتنغيم
املوسيقي.
مقومات اإلبداع ترتكز
ومل تتوقف الدراسات الصوتية يف جمال اللغة ،بل امتدت إىل ميدان األدب ألن م
ختري األلفا وقوة نسجها وتنوع دالالهتا وصورها.
يف بعض معاملها على م
-2

قيمة الصوت والكلمة في قصائد السائحي:

ال غرو إذا وجدنا منذ القدمي من يقدم اجلانب الصويت لفهم النص يف ارتباطه بالعناصر األخرى ،وقد
اهتم بتحليل النص األدب.
وجدنا القدماء واحملدثني يذكرون ذلك يف أكثر من مصدر ومرجع م
ومن هنا ميكن اإلشارة إىل عناصر يبحثها الدارس وهو أمام نص أدب ،حيللها يف عالقتها باملستويات
األخرى ،كاإليقاع بنوعيه اخلارجي والداخلي واختيار األلفا والكلمات املناسبة مبكوناهتا الصوتية ومدى
جتانسه مع أصوات التاكيب اليت تالزمه ،فتصور املعىن أحسن تصوير وتقربه من املتلقي وخباصة إذا أحسن
الشاعر توظيفه.
وهلذا نرى أ من الصوت يقوم بدور مهم يف إبداع املعىن ،يقول(":)GURRYإن الذي جيب أالم يغيب
عن بالنا أبدا يف توقمعنا لكل عنصر من عناصر القصيدة ،هو ربطه بالعناصر اليت تنشئ وحدة واحدة،
1
ولذلك فإن التأثريات الصوتية ينبغي أن تدرس دائما مرتبطة باملعىن والفكرة والتخيل واإليقاع".
ومن هنا فإن للدال أمهية يف بناء اخلطاب ،وقد كان دائما موضوع اهتمام بالغ من النقاد والبالغني
واللغويني ،واختلفت الزوايا اليت تعاجل األسلوب ،و"عنصر االختيار يرتبط باملعىن النحوي الذي وظفت فيه
2
الكلمة للتعبري عن داللتها الدقيقة".
فالكلمة تتآلف مع غريها لتدل على معىن يف ذهن القارئ أو على شيء يف الوجود أو على حدث أو
غري ذلك .والكلمات هي نتيجة التفاعل بني احلروف واملقاطع الصوتية اليت يتألف منها الكالم ،وهي
جمموعة ألفا يف تركيب وترتيب معنيني ،زمن تآلف اجلمل وانتظامها تتحقق البالغة اليت هي صورة عامة

1
د.حممد العيد ،إبداع ال مداللة يف الشعر اجلاهلي ،دار املعارف ط ،3سنة  ،3911ص31
 :عن  GURRYعن م
2
التاث ،ص91
 :أمحد درويش :دراسة األسلوب بني املعاصرة و م
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عن حسن الكالم وجودته بل ملا حيمل أيضا يف طياته من معان إنسانية قيمة ،فالكلمة أو اللفظة تكتسب
قيمتها من موقعها يف التكيب وبتآلف أصواهتا وجتانسها مع نظم الكلمات يف اجلملة.
الصوت:
 - 1.2بنية ّ

هي وحدات صوتية متقابلة يف درجة االستعمال .وقد أ مكد االستقراء على أن نسبة شيوع األصوات
املهموسة يف الكالم ال تزيد على اخلمس أي ما ميثل  %02يف حني أن أربعة أمخاس الكالم يتكون من
أصوات جمهورة 1أي ما ميثل  ،%02ويوفر انتشارها يف النص ظالال من املعاين توصف حبسب صفة
األصوات .فإذا كانت جمهورة ازداد املقام تفخيما ألن الصوت اجملهور يتصف حبركة قوية تشد انتباه السامع،
فيعي أسراره .وإن كانت مهموسة كان الصوت خافتا واحلس مرهفا فيوجب التأمل وتوقظ حركته الوجدان
واملشاعر النبيلة ألنه غالبا ما يكون يف مقام احلزن واإلشفاق.
وقد تتغري هذه الدالالت حبسب موقع األصوات يف الكلمات أو يف السياق ،فصوت (احلاء) 2يف
املفردات (االرتياح)و(السماح) و(النجاح) يدل على السعة .ويف لفظ (احلجر) يدل على التقيد واحلبس،
فليس سواء وقوعه يف أول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها.
وأهم جمال خصب لتوظيف هذه األصوات هو النص الشعري .وحناول إبراز التشكيالت الصوتية
مدونته الشعريمة.
السائحي من هذه النمسج الصوتية وآثارها الداللية يف م
وإظهار مدى استفادة م
أ -األصوات المهموسة وتمظهرها في شعره:
السني واحلاء.
من األصوات املهموسة املهيمنة :الفاء ،التماء ،م



الفــاء :صوت شفهي ،أسناين ،رخو ،مهموس ،ساهم يف إبراز الدالالت املختلفة من أمهها:


الحنين إلى الوطن والتغني بأمجاده:
3

وجئت أزرع أعماقي ووجداين
فرشت فوق ثراك اليوم أجفاين
فالفاءات الثالث أصلية :فاألوىل وردت يف الفعل (فرشت) والثانية يف الظرف (فوق) والثالثة يف االسم
(األجفان) وذلك إلظهار مدى تأصل الوطنية يف نفسية الشاعر وارتباطه بوطنه بعد عودته من ديار الغربة.


الغزل :يقول متغزال مبىن:

1
الشعر ،ص 356
 :ابر اهيم أنيس ،موسيقى م

 :2عبماس حممود الع مقاد ،أشتات جمتمعات يف اللمغة واألدب ،ص36
 :3مجر ورماد ،ص1
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1

أنا لوالك ملـا رفمت بأعماقـي ورودي
وملا اف متت شفاهي وملا اخضوضر عودي
فيك أحببت ضاليل ،فيك أحببت مجوحي

احلب لدى الشاعر جتاه حمبوبته "منى" وبيمنت صدق عاطفته أمامها.
فالفاءات املتكررة عمززت داللة م


التـاء :صوت لثوي ،أسناين ،مهموس ،انفجاري ساعد على إظهار داللة الفخر واالعتزاز كما يف

قوله:

2

فإذا سفـحه يعـ مج أسـودا
و تـمطمى أوراس تـيها وعجبا
كاد أوراس تـحتها أن مييدا
تتنـمزى تـحت احلديد غضابا
املكرر (حتت) زاد من مشوح األوراس
م
فتدد التاءات يف الفعلني (متمطى وتتنـمزى) ويف املصدر (تيه) ويف الظرف م
عزز درجة الفخر واالعتزاز به وبثواره العظام الذين أشاد هبم الشاعر السائحي.
وم


السيـن :صوت لثوي ،مهموس ،احتكاكي استعمله الشاعر إلبراز دالليت اللوم والعتاب مث المدح.


اللوم والعتاب :يقول يف قصيدة املهرجان:
3

و عـدت ثانية للشعر أنسجـه من بعد ما كدت أنساه وينساين
إال بأيـام أفراحـي وأحزانـي
ما جاش صدري بشعر يف مناسبة


المدح والثناء :يقول:
تردد نغمـه
و سرى كاخليال يف غسق الليل ويف سـمعـه م



4

الحـاء :حلقي مهموس ،احتكاكي ،سياقاته وداللته خمتلفة نورد اثنتني:


الفخر والحماسة :يقول:
وجرى يف الـ مدماء عـزما أكيدا

قد حفرنا امسه على كل قلب
 :1مهسات وصرخات ،ص 51
 :2املصدر نفسه ،ص 31
 :3مجر ورماد ،ص 1

 :4املصدر نفسه ،ص 35
 :5مجر ورماد ،ص 35
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األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

ومقـاما مدى القرون حـميـدا
وحـبوناه ما حبانا اعتـزازا
هذان البيتان من قصيدة (نوفمرب) كلمها فخر وافتخار بثورة نوفمرب وأبطاهلا وجبلها األشم (األوراس) الذي
انطلقت منه الشرارة األوىل لثورة التحرير.


الوصف :يقول واصفا هالل رمضان
1

امأل الدنيا شعاعا أيهـا النـور الـحبيب
وامح من ظلمتها الـحرية والشك املريب

ب  -األصوات المجهورة وسياقات دالالتها:

من األصوات اجملهورة الغالبة جند :الباء ،الدال ،امليم ،العني والقاف.


البـاء :صوت شفهي جمهور انفجاري .عمل على تكوين دالالت خمتلفة أبرزها:


إظهار الفرحة والمسرة :كما يف قوله:
2

الرحب مقدمك املتـرقمب وأهال بيومك بني احلقب
علـى م
اهتز يف أضلع أو وثب
فما خفق القل ـب بعد م
الشيب وال م



الحكمة :يقف السائحي معلمما حكيما يف قصيدته "معذرة يا ملتقى الفكر" مستغالم
حّت تصل إىل اجلميع بصدق األخذ
صوت الباء االنفجاري إلظهار حكمته بصوت عال م
هبا فيقول:
3
جف شعـور عنـده ملتهب
إذا شاب رأس املرء شابت طباعه
و م

و أصبح ال يصغي إىل صوت قلبه



ال ّدال :لثوي ،أسناين ،جمهور ،انفجاري مأدت داللتني:


القوة :كما يف قوله
الش ّدة و ّ

وال يسمع النجـوى وال يتحبمب

كل شرب من بالد مضمخ بال مدماء
و اخفقي يف احلدود يف م

 :1مهسات وصرخات ،ص 331
 :2املصدر نفسه ،ص 13
 :3إسالميات ،ص19

 :4مهسات وصرخات ،ص 331
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي







األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

عطمرته دماء مليون حر فهـو كاملسك من دم الشهـداء
صم ــاء
صنعت جمدنا العظيم و م
هزت ألف قرن قعيدة م

االعتزاز بالشهيد وإبراز دوره في ساحة الجهاد :وبالغلظة والش مدة نفسها املوجودة يف
صوت الدال االنفجاري وبصوت عال يفتخر السائحي بالشهيد وبدوره يف ساحة اجلهاد
متسائال:
1
أي حلـن يطفئ اللوعة فيـا ؟
أي دمع م
م
كيف أبكي أو أغنمـي وفؤادي يف يديما؟
كيف أنساه شهيدا مات من أجل البالد؟
وقضـى العمر بعيدا يف ميادين اجلهـاد
والمسرة :يقول مبناسبة املولد النمبوي:
استغالل المناسبات الدينية إلظهار الفرحة
ّ
2
ذكرى تعود وعربة تتج مدد ومواعظ ملء النمهى يا مولد
يضوع و نغمة تتمدد
م
هزت مبقدمها الوجود فكلمه عطر م

السياقات إلظهار.
النّون :لثوي ،أسناين ،متوسط ،وظمف يف أغلب م


االعتزاز واالفتخار وذكر المآثر :يقول يف قصيدته " من أنا؟" :
أو جرى يف احلديث طلقا لسانـي
آه لـو كان يستطيـع بيـانـي
بيـن هـذي الرياض واألفنـان
لتغنميت مثل أمسـي ه ـزارا



3

تقديم االعتذار واألسف :يقول يف القصيدة نفسها:

4



الصمت بعض البيـان
ليس صميت عن واجب الشكر نكرانا ولكن يف م
تعودت مثـل ذا اإلحسـاس
خانين النمطق فاعذروين فإنمـي
ما م

إظهار الملل واألسف :وشغمل السائحي أثر صوت النون لتصوير إعراضه وصمته عن نظم
القريض وميله إىل اهلدوء والسكون ،فيقول:
1
وأنسيت ترجيع تلك اللحـون
تركت القريض وعفت الغناء

 :1املصدر نفسه ،ص 11
 :2إسالميات ،ص 301
 :3مجر ورماد ،ص 33

 :4املصدر نفسه ،ص 33
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األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

الصـدى
ولك من صوتا عميق م



الميم :شفوي ،جمهور ،متوسط ،أيضا مأدى دالالت خمتلفة منها:




تسلمل كالنور بيـن الغصـون

املكرر صبغة احلزن والكآبة على أبيات القصيدة يقول يف رثاء
ّ
الرثاء :أضفى صوت امليم م
اإلمام الشيخ اإلبراهيمي:
2
السماء مقـاما
أيمها الراحل املقيم سالما طبت يف األرض و م
أنت ما زلت ها هـنا وستبقى تتح مدى الزمان عاما فعاما
السـالما
ليس هذا الكون موتا ولكن راحة تستعيد فيها م

العين :صوت حلقي جمهور ،احتكاكي ،صاحبته دالالت كثرية أمهها:


الوصف :يصف هالل رمضان بداية السنة اهلجرية" حمرم" فيقول:
3

فهجت وراء العيون القلوب و أمعنت يف النظر املؤمل
م
وأهلمتها يف سكون ال مدجى روائع يف الشـعر مل ترقم
منغمة مثل ضحك العذارى ومهس احلال على املعصم
م
 ويقول يف وصف الصحراء يف تشبيه رائع ألخذ العربة:4
ليس فيها مثل العبـد نفاق وليس فيها مثـل العبـاد رياء
هي يف العني إن نظرت رمال وحي يف العقل إن فهمت مساء


الالّم :أسناين ،جمهور ،متوسط ،استعمل كثريا إلبراز داللتني:


المسرة والفرحة :يقول يف مناسبة العيد:
إظهار
ّ
5

ستقبل األفـراح واآلمـاال
العـيـد أقبـل ركبـه فتـعال
الرب ونشاه ـد األلعـاب واألطفاال
و حييي موكبه السعيد على م

 :1مجر ورماد  ،ص 31

 :2مهسات وصرخات ،ص 96
 :3املصدر نفسه ،ص 309
 :4املصدر نفسه ،ص 90

 :5مهسات وصرخات ،ص 303
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي





األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

جمرد وجهة نظر قدمية" ومعاتبا موظفا
اللوم والعتاب :يقول مبديا برأيه يف قصيدة عنواهنا " م
صوت الالمم اجمللجل يف اآلفاق:
1
مين
أخـي على رسلك ال تلمـين فلست منك ال ...ولست م
جزائـري القلب واللمس ـان
كنت وما زلت كما ت ـراين
ال تسمـع اللمكنة عند نطقـي وال تـرى تطبمعا يف خلق ـي
الرجـال وهكـذا األقـوال واألفعـال
ألب ـس ما يلبسـه م

القاف :هلوي ،جمهور ،شديد ،وظمف .يقول:


الفخر والدعوة إلى تجسيد الوحدة العربية:
2

نبعث الشكر يا بالد اجلمال
وسنبقى على املدى يف اتمصال
الضالل
يف شعاب من اهلوى و م
يف طريق العلى ودرب النمضال
فغدا نلتقـي على ك مل حـال

من هنا من معاقل األبطـال
مل نزل يف الطمريق منشي سويما
مل نعد مثل أمس ألف طريق
مجـع اهلل مشلن ـا فالتقينـا
وغدا نلتقـي هنـا أو هناكم
ج -الحركات اإلعرابية:

إىل جانب وظائفها اللغوية والنحوية فهي تساهم يف حتديد الداللة الشعرية
)1

الحركات القصيرة :ونقصد هبا الكسرة ،الضمة والفتحة.

 فالكسرة إما أن تأيت ظاهرة أو مقدرة ،وقد أعانت على إذكاء نار الشوق باألنا الشاعرة إىل زيارة قرب
املصطفى حممد )ص( ،كما يظهر ذلك يف قوله:
النب ِ
على عتبات النور يف حرم م

وقفت بقلب خاشـع متهيمب

وأوضحت روح النضال وبيّنت شجاعة األبطال كما يف قصيدته (من وحي املعركة):
هنالك يف اجلانب اآلخــر

3

على الشاطئ األخضر الساحر

 :1إسالميات ،ص 31
 :2مجر ورماد ،ص 43

 :3إسالميات ،ص 06
 :4مجر ورماد ،ص 31
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األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

من القمـر الساطع الساهـر

على قيــد أمنلة يف العلـى

 وحركة الضمة ع مدت عنصرا أساسيا يف تكوين وإبراز الخصال الحميدة في الممدوح ،كما يف قوله:
جئت تطوى األجيال جيال فجيال
أيه ـا القـادم املبارك أهـال
ولياليك كله ـن ابتهـ ـال وتسابيـ ـح رتملت ترتي ـال

1

 كما ساعدت حركة الفتحة على بيان روح الوفاء واإلخالص اليت جبل عليها الشاعر تجاه القضية
الفلسطينية ،يقول يف قصيدته )من سوانا؟(:
سوف حنمي عرضنا
يف مـيادين الفـدا

سوف نفدي أرضنا
ونـؤدي فرضنـا

2

 ويقول مادحا ومثنيا على من حاضر ومن حضر امللتقى الثاين عشر للفكر اإلسالمي:شكرا ملن حاضرنا ومن حضر
و للذيـن شنـفوا األمسـاعا
و للذين اقتصـروا التعليقـا
وللذيـن أكرمـوا الوفـودا

)0

ومن دعا للملتـقى الثاين عشر
وأبدعوا يف بـحثهم إبـداعا
وأوجزوا واكتشفوا الدقيقـا
وفـرش ـوا طريقهـم ورودا

3

الحركات الطوال:

شعر السائحي زاخر بتوظيف احلركات الطوال املناسبة ملشاعر النفس املنبسطة ،والسيما يف حاالت
اليأس واحلزن .ولعل وفرة استعماهلا يف النص كظاهرة إمنا تعود إىل خصائصها الطبيعية اليت متتاز بالوضوح
السمعي ،فتشد االنتباه إىل ما يف النص من معان تستدعي النظر .وقد ارتبطت بدالالت كثرية ،منها:

 اإلباء والتحدي :يقول السائحي يف مناسبة الذكرى األوىل لوفاة الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي:
أيها العبقـري يا زارع النـو
صنعك الـخالد العظيم مقيـم

ر ويا قاهر املدى و الزمـان
يتح مدى الفـنـا وليس بفان

 :1إسالميات ،ص 95

 :2مهسات وصرخات ،ص 331
 :3إسالميات ،ص 36
 :4مجر ورماد ،ص 31
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األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

وجنـ مي القل ـوب واآلذان
كل عـصر
هو حلن م
الزمـان يف م
يوم ذكـراك يا أمري البيـان؟
أي شـعر أصوغـه بلـسـاين
م
فاملدود (األلف ،الواو والياء) أدت وظيفة وداللة الشموخ الذي عليه املمدوح (اإلبراهيمي) ورمست
اإلباء والتحدي الذي كان عليه حّت جعل منه السائحي عبقريا ف مذا ،يف توايل وتتابع كلمات حتمل املدود
(يا زارع النور ،يا قاهر املدى والزمان ،اخلالد ،العظيم ،مقيم ،يتح مدى ،الفنا ،فان ،الزمان ،القلوب واآلذان،
أصوغه بلساين ،ذكراك يا أمري البيان ،)...فمن أصل واحد وثالثني ()11كلمة جند اثنني وعشرين ( )00منها
هبا مدود ،أي ما نسبته % 62.07

 الشكوى والعتاب :يقول السائحي:

1

الردى
األب
ينـام ويغضي هلذا م
رب م
حـرام على العـ م
وينعم بالعيش بني القصـور ويف القدس قد أشعلوا موقدا
وأعـظم جـرم جناه أخي إذا مـ مد للغـادرين اليـدا
فتوايل احلركات الطموال يف وسط الكلمة أو آخرها)حرام ،ينام ،يغضي ،هذا ،الردى ،القصور ،اليدا(...
جراء الغدر بالشعب العرب عامة
سامهت م
متجمعة يف رسم حملة احلزن اليت غلبت على الشاعر يف قصيدته م
خاصة بتدنيس )القدس( من قبل آل صهيون.
والفلسطيين م

 الوصف :يقول واصفا هالل رمضان:

2

امإل الدنيا شعاعـا أيمهـا النمـور احلبيـب
قد طغى اليأس عليها وهو – كالليل – الرهيب
فتـرامت يف ال مدياجـي و مضت ال تستجيب
تنوعت بني الفتح والكسر والضم استغلمها
فمن أصل عشرين كلمة جند اثنتا عشرة منها حركات طواال م
الشاعر يف التحيب وإعالن الفرحة بقدوم رمضان الكرمي ورؤية هالله املنري ،مثل( :شعاعا ،النور ،احلبيب،
رهيب ،الدياجي ،ال تستجيب.)...
ويصف أسطول الجزائر يف مقطوعة ،فيقول مناجيا:
اخمري البحر واخطري يف العباب
 :1املصدرنفسه ،ص 36

 :2مهسات وصرخات ،ص 331
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

األول :الفصل األول :البنية اإلفرادية
الباب ّ

الركاب
كـلما ث ـار عـاد رهـوا
مستكني األمـواج دانـي م
مل يـزل شامـخا مـدى األحقاب
ش مدت فيه مدى القرون فخارا

مؤدبا الشباب:
 الحكمة :يقول بصوت املعلمم احلكيم م

تتعصبـوا
وسريوا مع التيسري إن نـجاحكم
أكيد وال تغـلوا وال م
وعودوا إىل الـماضي البعيد فإنمه إىل أبـعد الغايات أدىن وأقرب
هل السنمة العـصماء إالم مواقف وإالم سلوك يف الـحياة مه مذب؟
فبهذه احلركات الطموال استطاع السائحي أن يوصل رسالته وصوته إىل الشباب مسديا هلم النصح كأب
تتعصبوا عودوا إىل املاضي البعيد،
ناصح أمني وهو يشارك يف ملتقى الفكر اإلسالمي (سريوا ،ال تغلوا ،ال م
التيسري جناحكم أكيد ،الغايات ،العصماء.)...

 -2.2بنية الكلمة:

الصوتي:
 )1التّوازي ّ

أهم العناصر اليت
الصويت من مأدق م
يعترب التموازي م
الصيغ املرتبطة باإليقاع ارتباطا شديدا ،بل هو من م
خاصة ،لذلك ليس غريبا إذا وجدناه
ص الشعري م
تقوم عليها املوسيقى الداخلية للنص األدب م
عامة ،والنم م
حيتل املنزلة األوىل بالنمسبة للفن اللمفظي" 2فهو يقوم على " اصطناع ألفا متشاهبة الصيغ كعطف اسم
" م
3
الصريف املتماثل القائم على وزن واحد .وقد
الصيغ يف البناء م
على اسم أو فعل على فعل ، "...وتتمثل هذه م
فخصوه بدراستهم
عرف النقاد العرب هذا قبل نظرائهم يف الغرب بسنني ،وانتبهوا ألمهيته ومستويات تأثريه ،م
وعقدوا له مباحث يف مصنفاهتم ،و مأدى هبم ذلك إىل التممييز بني نوعني منه:

أ .التّماثل أو المماثلة:

الزنة دون التمقفية" 4.فاملماثلة -إذن -تعتمد على الوزن
"هو أن تتماثل ألفا الكالم أو بعضها يف م
الصرفية للكالم دون التمقفيمة أوالتمشابه يف احلرف األخري فيه مع االختالف يف املعىن ،فهو كما
والبنية م
نالحظ يشتك مع اجلناس يف بعض من خصائصه.
 :1مجر ورماد ،ص 33

 :2قضايا الشعرية :رومان جاكبسون ،ترمجة:حممد الويل ومبارك حنون ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،املغرب ،1981 ،ص 103
 :3اخلصائص الشكلية للشعر اجلزائري احلديث ،عبد املالك مرتاض ،جملة آمال ،عدد  ، 55ص 27
 :4خزانة األدب وهناية األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عصام شعيتو ،ج  2ص 293
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ب .الموازنة أو التّوازي:

الشعر متمزن الكلمات ،متعادل اللمفظات يف التمسجيع
"هو أن تأيت اجلملة من الكالم ،أو البيت من م
1
لكن هناك من أسقطه فقال
روي الكلمة ،م
أي ماحتاد م
السجع يقتضي التمقفية م
والتمجزئة معا يف الغالب" .و م
"املوازنة أن تكون الفاصلتان متساويتني يف الوزن دون التمقفية" 2فالفرق "بني املوازنة واملماثلة هو التزام
وخلو املماثلة منه".3
التمسجيع يف املوازنة م
ص مجاال
فصل التموازي يف أمر الفرق بينهما واعتربمها من حيث املبدأ ظاهرة زخرفية متشاهبة ،تعطي النم م
الصويت ،وال مداللة اللغوية...
الكم م
على املستوى اإليقاعي اعتمادا على البنيمة م
الصرفية ،و م



السائحي:
حظ التّوازي في قصائد ّ

الزخارف اللمفظية املتوازية ،وق مدمها يف صورة متقنة سليمة
السائحي بنية قصائده نسيجا من م
م
ضمن م
تصورها كاآليت:
على مستوى اللمفظ أو م
متنوعة ميكن م
التكيب ،ويف أشكال م
اإلفرادي  :ونقصد به التموازي على مستوى املفردات ،من مثل قوله يف قصيدة (تونس):
 التّوازي
ّ
لوعا
قد محلناها قلُوبا و ُ
ض ً

وأتيناك فرادى وجموعا

4

وبذلك ح مققت هذه املفردات :قلوبا ،ضلوعا ،مجوعا ،موازنة لفظية على مستوى االمتداد اإليقاعي
الذي فرضه مثمل اجلمع حرف امل مد :الواو ،وسط اللمفظة ،وزاده وقعا امل مد بواسطة حرف مد آخر وهو األلف
كل ذلك األتمفاق احلاصل يف التمسجيع والتمقفية والتمساوي يف
يف آخر املفردات ،ونضيف إىل م
لكن كل كلمة استقلت مبعناها ،ويقول يف قصيدة (تونس):
األجزاء(فعولن) ،م
وجئتك مأخوذا بسحرك ذاهال
املؤجج يف دمي
أكاد من م
الشوق م

كل شيء فيك يأخذين قسرا
أرى م

5

والترب والب ْحرا
أقبل م
حّت الع ْشب ْ

 :1حترير التمحبري يف صناعة الشعر والنثر ،ابن أب األصبع املصري ،حتقيق :حفين حممد شرف ،القاهرة 1963 ،ص 391

 :2اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين ،شرح وتعليق وتنقيح :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناين ،ط ،1980 ،6ص
593
 :3املرجع نفسه ،ص 297
 :4بقايا وأوشال ،ص 42

5
الشاهد السابق ،وللشاعر يف تونس شعر كثري.
 :بقايا وأوشال ،ص  ،62وهي غري قصيدة م
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فالتموازي الذي ح مققته املفردات :العشب ،التب ،البحرا ،كان على مستوى اإليقاع واألجزاء ،إضافة
إىل انتماء هذه املفردات إىل حقل داليل واحد وهو الطبيعة ،مام يقوي املنت اإليقاعي للبيت؛ وإذا كانت
الصويت ال يشتط فيه ذلك
هذه املفردات قد اشتكت إيقاعا وزنة ،فإهنا اختلفت يف املعىن مع أن التموازي م
وهذا ما مييمزه عن اجلناس.
 )2التّرادف:
التادف من ميمزات اللغة العربية ،ومن العوامل املباشرة يف ثراء معجمها ومعانيها ،ويراد به غالبا:
اختالف اللمفظ صوتا وصرفا وبناء واحتاده لفظا ،ويذهب ابن األثري إىل أنهم " ليس كل األلفا املتادفة
يقوم بعضها مقام بعض" ،1وتتمثل فائدته يف توضيح أو شرح أو إزالة غموض ما قبله أو ما بعده ،وإثراء
الثري يف ثنايا
الرصيد م
أساليب التمعبري ،واكتشاف مدى الثمراء اللغوي لدى الشاعر وقدرته على توظيف هذا م
نصه.
م
وقد خلمص السيوطي وظيفة التادف وفائدته فرأى أهنا يف...":التموسع يف سلوك طرق الفصاحة
السجع
وأساليب البالغة يف النمظم والنمثر وذلك أل من اللمفظ الواحد قد يتأتمى باستعماله مع لفظ آخر :م
التصيع وغري ذلك من أصناف البديع".2
والقافية والتمجنيس و م
السائحي من الذين أولعوا به إىل درجة كبرية ،فال تقرأ له
شاع التادف يف إنتاج القدماء واملتأخرين ،و م
نصا إال وجتد التادف من لبناته وأسسه اليت تشيد بنيانه وتقيم أعمدته وأسواره.
م



السائحي:
مستويات التّرادف في شعر ّ

.3

التّرادف اإلفرادي:

السائحي مستويات وأشكاال خمتلفة ،استجابة لقواعد اللغة وبناء مفرداهتا
يأخذ التادف يف شعر م
وتراكيبها ،وأبرز هذه املستويات واألشكال:

 :1املثل السائر ،ابن األثري ،حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد ،ج ،3ص 118

 :2املزهر يف علوم اللغة :جالل الدين السيوطي :حتقيق :فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3991 ، 1
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ص مي ،وهو متنوع أيضا ،حسب األشكال
السياق النم م
وهو ما تعلق باملفردات واأللفا املستقلمة داخل م
اآلتية:
أ -التّرادف المتعاطف:

وهو الذي يتم بواسطة رابط العطف ،داخل البيت الواحد أو بني أبيات متتالية متابطة لفظا ومعىن،
الرابط بني املتادفات،
وهو كثري يف شعره لسهولته وسهولة االستعانة فيه حبرف العطف(الواو) -خصوصا -م
ومن أمثلته عنده ،داخل بيت واحد ،قوله يف قصيدة( :حتية اجلزائر):
مرت مريـرة
لياليه باآلالم م

عب
وأيامه أ ْشقى وأقسى وأتْ ُ

1

فالسياقات (أشقى ،أقسى ،أتعب) أفادت معىن واحدا على سبيل التادف ،ومما زادها مقوة ومجاال
م
ورودها على وزن واحد وهو صيغة اسم التمفضيل ،فأعطاها إيقاعا ميزا داخل البيت.
وما يقارهبا قوله يف قصيدة( :ذكرى املولد الشريف):
وعزا وسؤددا
فذ مكرين مجدا ّ

مر طيفها
واهتز لل مذكرى إذا م

2

عزا ،سؤددا) أفادت التادف ،وأضافت بوزنه هذا إيقاعا ميمزا داخل البيت.
فاألمساء املفعولة( :جمدا ،م
مأما ما ورد يف أكثر من بيت ،قوله يف قصيدته املغناة (حكاية ثورة):
وبنين ـا وصنعنا

حنن ُش ْدنا ورفعنـا

وسنُعلي ما استطعنا

3

امسنا العالي اجمليـد

فالكلمات املتادفة( :شدنا) و(رفعنا) و(بنينا) و(صنعنا) و(سنعلي) و(العايل) ح مققت التادف داخل
النص ،وجاءت متعاطفة بني البيتني اللمذين حيمالن معىن مشتكا ،كأننما نقرأ يف سطر نثري متوايل األجزاء .
(الراعي):
ومن أمثلته قوله يف قصيدة :م
قد تسامى وتناهى

هي يف قصر منيع

 :1بقايا وأوشال ،ص 105

 :2املصدر نفسه ،ص 126
3
الراعي وحكاية الثمورة ،ص 46
 :م
4
الراعي وحكاية الثمورة ،ص 5
 :م
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فبني (تسامى) و(تناهى) ترادف داخل البيت ،وقد استفادت كلمة تناهى من السمو بفعل جماورهتا
للتسامى.
ب -الترادف المتجاور:

اتصاله ،لكنمه قليل يف شعره إذا قيس بغريه
وهو الذي يأيت يف موضع واحد دون فاصل أو رابط مينع م
من األنواع األخرى ،ومناذجه تفرض نفسها نتيجة تواجدها داخل البيت أو داخل القصيدة ،وقلمته تلك
الربط والوصل بني املتادفات فيحول ذلك دون حتقيقه بيسر ،فمثله قوله :يف
ترجع للحاجة ال مدائمة إىل م
قصيدة( :وقفة ا مدكار):
1
الشعر إال أن يثيـرك موقف فتضى وإالم أن يهـمزك مشهـد
وما م
وأن تتلقـى يف املناجاة ومضـه فتمضي كما ميضي الحسام المهن ُد

السيف واملهند:
فبني (احلسام) و(املهند) ترادف فقد جتاور املتادفان من غري رابط أو فاصل ،فاحلسام :م
السيف أيضا لكن يراد به املصنوع أو املطبوع من حديد اهلند.
م
ومنه قوله يف قصيدة( :وجدهتا):
الصامت األبكم
وأحسستها يف سكون ال مدجى
ويف عمقه ّ
(الصامت) و(األبكم) ترادف لكن دون رابط ،ولو أنمه ليس كل صامت أبكم ،بينما
وبني الكلمتني :م
الصمت عارض ،لكن البكم علمة مزمنة.
كل أبكم صامت عن الكالم ،مثم أن م
ويف قصيدة (يف ليلة املعراج):
2

البسام
كمحياه الضاحك ّ

3

الصبح فجأة يتجلمى
وإذا م
فالضحك أش مد من
البسام) ،ولو أ من هناك فرقا بائنا بني املعنيني ،م
فالتادف جلي بني لفظيت (الضاحك م
االبتسام ،ألنه ال يكون إال بصوت بينما االبتسام باملالمح فحسب.
ج -التّرادف المتقارب:

موزعا يف بيت واحد أو أكثر ،لكن بصورة متقاربة ،وقد توفمر يف مجلة من قصائد
وهو الذي يأيت م
(الراعي):
السائحي ،فما كان داخل بيت واحد قوله يف قصيدته املسرحية :م
م
 :1بقايا وأوشال ،ص 139
 :2مهسات وصرخات ،ص 34
 :3املصدر نفسه ،ص 111
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وتوارى ،أين اختفى أين هاما؟

أيمها اللميل أين غاب صداه؟

1

فـ( :غاب) و(توارى) و(اختفى) و(هاما) متقاربة يف البيت ال يفصلها عن بعضها إالم الفاصل
االستفهامي (أين) فكلمها أفادت التادف داخل البيت .ومثله قوله يف قصيدة (يف ليلة املعراج):2
حداة وال صدى أنغام

ال ترانيم للرعاة ،وال ش ْدو

جوا
م
فالتادف يف البيت حت مقق بالكلمات املتقاربة (ترانيم ،شدو ،أنغام) ،واليت أكسبت البيت م
صوتيا ،فهي ألفا من حقل األصوات ،ومنه أيضا ما ورد يف قصيدة (وجدهتا):
همسه
وما ْتمتم الغصـن يف ْ

الروض أو يضمر
وما أظهر م

الربيع
صباح ُ
ضحوك كوجه م
هنـاك أحيـا أعب اجلمال

3

الروض واملرب ـع
ّ
تبسم يف م

وأنهل من ورد ه املم ـمرع

تبسم) وبني (أعب و أهنل) ،لكن حال دون
فبـني( :متتم و مهسه) ترادف ،وكذلك بني (ضحوك و م
جتاورها ،فواصل خمتلفة :كلمات أو تراكيب ،كما هو واضح يف كل بيت:
(قصة ثائر):
ومما جاء يف أكثر من بيت ،قوله يف قصيدة م
4
العمال
مل أزد أن ستت بذلة جندي وأبديت بذلة م

يف مياديننا ورمز نضـال

وكال البذلتني رمز كفاح

كأمس مجاهد يف اجلبـال

فأنا اليوم يف املزارع فالح

فبيـن (كفاح) و(نضال) و(جماهد) ترادف ،وقد وردت متقاربة يف بيتني متتاليني.
د -التّرادف المتباعد:

وهو ما يأيت موزعا داخل النص يف صورة متباعدة ،وهذا النموع كثري يف شعره ويف شعر غريه أيضا،
لسهولة وروده وبعده عن التمصنع غالبا ،تفرضه طبيعة املوضوع ،باعتبار احلقول الداللية اليت ينتمي إليها.
1
الراعي وحكاية الثمورة ،ص 5
 :م

 :2مهسات وصرخات ،ص 34
 :3املصدر نفسه ،ص 36
 :4املصدر نفسه ،ص 22
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السائحي قصيدته (الصحراء) ،1وهي من واحد وثالثني بيتا ،فقد وردت املتادفات
ومن أمثلته لدى م
موزعة يف ثناياها( :فتنة ،مجال ،بديع ،سحر ،روعة ،حسن ،هباء ،تنمقه) ويف قصيدة (جباية) 2وردت
التمالية م
املتادفات التالية( :سحرك ،حسنك ،اجلمال ،مفاتن ،زاهيا) ،ومثله ما ورد يف قصيدة (نشيد نوفمرب) 3من
متادفات بني (هتفنا ،صحنا ،صرخنا).
.3

الترادف التّركيبي:

وهو الذي يأيت مجلة ،منه قوله يف قصيدة (مع هالل املولد):4
قصـة
تسجل أحداثـا وتكتب ّ
ّ

إذا عدت عادت يف النهى تتجدد

وضل ينادي باإلخـاء ويرشـ ُد
كل عقل يستجيب إىل الهدى
م
دعا م
قصة) (دعا و ينادي) (اهلدى
التكيب مت بني أجزاء هذه اجلمل
فالتادف م
(تسجل وتكتب) (أحداثا و م
م
و يرشد).
فالتادف مبني مبختلف مستوياته ومن خالل النمماذج السابقة ،القدرة الفائقة والتمحكم اجليمد يف ناصية
السائحي ،فلم يأت به من باب استعراض العضالت ،بل ألداء وظائف معنويمة وداللية داخل
اللغة من قبل م
ص كلمه .كما
حيرك ال مداللة ضمن املساحة اليت حيتلها ،وميكن أن يتع مداها إىل النم م
النم م
ص الشعري ،إذ جعله م
عمل على تصوير األفكار يف بناءات هندسية خمتلفة الشكل متمحدة املضمون ،مما يشعر القارئ براحة
نفسية هادئة وهو جيد ضالمته يف هذا التمنوع البنائي ذي الكثافة املعنوية.
 )3الطباق:
مل جيد أهل البديع والنمقاد عائقا يف تعريف الطباق ،فريوى عن اخلليل أنه قال فيه" :إنه مجعك بني
5
كل شيء من االثنني له معىن خيالف صاحبه.
أي
،
الشيئان للمعنيني"
الشيئني على ح مد واحد فيكون م
م
م

 :1مهسات وصرخات ،ص 89
 :2بقايا وأوشال ،ص 157

 :3أناشيد وأغاين األطفال ،ص 7
 :4بقايا وأوشال ،ص 78

 :5العمدة ابن رشيق القريواين ،حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد ،ج  ،3ص 6
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الض مدين عند غالب النماس سواء كانت من امسني أو من فعلني أو من غري
وجاء يف اخلزانة "اجلمع بني م
كل أنواع الكالم فيما بينها أو بني ما خيالفها يف النموع
ذلك" ،1م
فدل على عموم التمضاد ليشمل م
التديد:
السلب و م
وم
التكيب.وبلغ اهتمام النمقاد بالطباق بأن جعلوا له أقساما ثالثة :اإلجياب ،م
 طباق اإلجياب فاملتطابقان مثبتان ومها من جنس خمتلف.
 طباق السلب فهما منفيان لكنمهما من جنس واحد.
التديد "وهو أن تـرد آخر الكالم املطابق على مأوله".2
 طباق م


السائحي:
مستويات الطباق في شعر ّ

كل شيء معلوم باحلواس ،فوجوده
ال تكاد ختلو قصيدة من قصائده من الطباق ،فإذا كان التمضاد يف م
السائحية
يف األدب والشعر منه م
خاصة معلوم بالتم م
السليقة ،فوجود الطباق داخل القصيدة م
ذوق والبداهة و م
السؤال ما مدى حت مكمه فيه؟وما هي وظائفه اليت مأداها ضمن
ليس بالظماهرة وال باألمر املستغرب ،و م
لكن م
أشعاره؟
السائحي من الوسائط املعنوية اليت ماختذها وسيلة إليصال رسائله إىل املتل مقي ليشعره
يع مد الطباق عند م
ويشي إليه بنظرته إىل الوجود واحلياة ،فإذا كان بعض النمقاد يطلقون على اإليقاع ال مداخلي (املوسيقى
الصفة هو الطباق ،أل من
اخلفية) وهو وصف فيه نظر ،فإ من أنسب عنصر من هذا اإليقاع تنطبق عليه هذه م
وظيفته معنوية أكثر منها لفظية ،ورممبا هو أبعد ما يكون عن التمصنمع اللمفظي ،الذي هو أخص بالتمصريع
الزخرف اللمفظي ليس بتقليل من شأنه ،بل متييز له عن
واجلناس والتموازي ،مثم إ من إبعاد الطمباق عن باب م
سواه ،وإال ملا كانت املعاين دليال على األلفا .

السائحي يف قصيدة( :يف استقبال رمضان) وقد وظمف فيها أنواع الطباق الثمالثة:
يقول م
تساوى لديه النماس يف الف ْقر والغنى

معـدم
فما فيه ذو مال وما فيـه ْ

ونُـدرك معىن فيـه ما زال خافيًا

كتم
وإن كان ال معىن مع العلْم يُ ُ

وال الف ْقر كاملعتاد يشقـى ويؤمل

فال املال يطغي ذا ثراء فيعتـدي

 :1خزانة األدب و هناية األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح:عصام شعيتو ،ص 157
 :2العمدة ،ابن رشيق القريواين ،حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد ،ج  ،3ص 350
 :3بقايا وأوشال ،ص 54
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وأن نضع األشياء عنـد نصاهبـا
فال تسنـدوا للعاجزيـن مناصبا

وإال فال شيء مع الضـ ّر يسلم

فلن يبتني أوطان ـه المته ـدم

قد احتت فيمن أقدموا وتأخروا

فأيهما يف واقـع األمـر جمـرم؟

هـم يبتنـون اجملد بني عيوننـا

جديدا ولنحمـي القديم وهنـدم

عمالق ـة لكنمن ـا نتق ـ ّزم

الزمـان وصرفـه
إال أنمنا رغـم م

كل نوع على حدة ارتأيت أن يكون ذلك وفق اجلدول اآليت:
وتيسريا ملعرفة م
طباق اإليجاب
الكلمة
الفقر

ض ّدها
الغىن

ذو مال

معدم

الثمراء

الفقر

ندرك

خافيا

العلم

يكتم

الضر
م
يبتين

يسلم

الكلمة

السلب
طباق ّ

معىن

ض ّدها

ال معىن

الكلمة
يبتنون

طباق التّرديد

ض ّدها
هندم

املته مدم

أقدموا

تأخروا

جديدا

القدمي

عمالقة

نتقزم
م

كل الطمباقات اليت وقف عندها أهل البديع،
نالحظ من خالل هذا اجلدول أ من م
السائحي قد وظمف م
مرة ،مث النموعان اآلخران بشاهد واحد فقط .كما أ من الطباقات
وكان طباق اإلجياب أكثر حضورا بـ  12م
تنوعت أيضا بني االسم واالسم وبني الفعل والفعل أو املزج بينهما.
السائحي يسري يف أغلب قصائده على هذا النممط لكن مل جتتمع لديه كل أقسام الطمباق كما
و م
اجتمعت هنا.
والطباق ومهما كان نوعه ،ال يقف عند توضيح املعىن بذكر الشيء وض مده كما تعود عليه املتل مقون،
الصدام اخلفي
بل هو أبعد من ذلك ،فوظيفته أو داللته تتع مدى حدود التموضيح ،فهو يكشف عن حالة من م
الصراع ال مداخلي
بني األشياء يف معانيها ،وال ب مد من منتصر وال ب مد من منهزم أيضا ،كما أنمه يشي بذلك م
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الصراع ،وهي حملمه أيضا ،فال يلبث صاحبها أن ينقل ذلك
للنمفس البشرية املبنية أصال على أساس هذا م
املتضادة) ولن جيد العامل
(الصراع ال مداخلي املكبوت) إىل طبيعته العلنية (الكلمات
م
املشهد من طبيعته اخلفية م
الصراعات يف شكل تعبري مجيل مؤ ثمر يسمونه الشعر "فسر الطمباق أنهم
يصور تلك م
أفضل من شاعر مبدع م
الروابط املكنونة ،والتمحوالت العجيبة بني النمقائض ،سواء أكان
م
يعرب عبارة قويةم عن الفاجع واملضحك ،وعن م
ذلك يف مجاد الطبيعة أو حيمها أو املعقوالت واألخالق من رذائل وفضائل".1
السائحي يف هذه القصيدة بني متناقضات على صلة كبرية ومباشرة باجملتمع البشري ،وقام بتسليط
مجع م
نظرة اإلسالم عليها من خالل سلوكات املسلم يف شهر رمضان ،مثل ضرورة التمعاون بني كافمة أفراد هذا
السائحي يف
اجملتمع حملو الفوارق االجتماعية والطبقية ،م
لكن هذا األمل سرعان ما يتب مدد عندما يتمعن م
حقيقة هذا اجملتمع الذي شغلته ال مدنيا وكبلته أنانيته ،فنسي دينه وأخالقه واحنرفت سلوكاته فأصبح أسري
الضعفاء املتخاذلون ،فاستنسر أعداؤه
فتوىل حكمه م
أهوائه ونزواته فضعفت مهمته وفقد هيبته أمام اآلخرين م
اليهود فملكوا فلسطني ،بينما هو أضحى بغاثا ال خيشى له جانب...
املر ،فإ من السائحي ما زال ميلك بصيص أمل حنو مأمته
كل تلك النمظرة التمشاؤمية إىل هذا الواقع م
ومع م
تتقزم وسيأيت اليوم الذي تنفض عنها غبار اخلمول والكسل.
اليت يراها عمالقة لكنمها م
ينوع يف األبعاد املكانية هلا ،فتارة جياور
السائحي م
وإذا عدنا إىل املوقع املساحي هلذه الطباقات وجدنا م
فيما بينها وبدون رابط (العلم يكتم) (الضر ،يسلم) ورمبا ربط بينها حبرف عطف (الفقر والغىن) (ناقصا أو
الشطر (تطرب  ...تتأمل)( ،ندرك  ...خافيا) أو داخل البيت وهو
تمموا) أو فصل بينهما بتكيب داخل م
ت م
أبعد مسافة مكنة (يبتنون  ...هندم)..
الصراع والتموهج بني املتطابقني ،وكلما ابتعدت كأهنا تأخذ
إ من هذه املسافات كلما اقتبت شعرنا حب مدة م
الصراع فيما بينها ،وكل هذه الطباقات ليس فيها منتصر أو منهزم فاحلرب سجال بينها ،فيوم
نفسا لتواصل م
هلا والغد عليها ،وهكذا دواليك...
كما جند تنوعا من شكل آخر بني هذه الطمباقات ،فهناك طباق بني مادي ملموس (يبتين ،يهدم) أو
بني جمردين (ندرك ،خافيا) ،أو بني معنويني (معىن ال معىن) ،و كل هذه التمنوعات فيها داللة على عمق
 :1الدراسة األدبية رئيف خوري ،بريوت ،ص 64
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املتضادات ،اليت تتجاور أحيانا وتقتب أحيانا وتبتعد أحيانا أخرى ،ولكن ال قيمة داللية
الصراع بني
م
م
السياق.
السياق النم م
صي ،فإذا أردنا أن ندرك قيمته ال مداللية البد من قراءته داخل ذلك م
للطباق خارج م
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ثانيا :المستوى الصرفي:
نص أدب سواء كان شعريا أو نثريا يف أبسط مفاهيمه على وجود أمساء وأفعال وحروف ،وهي
يقوم أي م
خصائص جوهرية يف عامل اللسانيات تشتك فيها مجيع اللغات اإلنسانية بدون استثناء.
فمن األمساء ما هو معرف ب(ال) أو اإلضافة ،ومنها ما هو نكرة ومنها ما هو مرجتل ،ومنها ما
ينتمي إىل أمساء اإلشارة ،ومنها ما يعزى إىل الظروف...
وإذا ذكرنا األفعال علينا أن نفكر يف أزمنتها الثالثة األساسية املوزعة بني املاضي ،احلاضر واملستقبل،
مث أننا حني نذكر املاضي جيب أن ننتبه إىل أنه قد يكون ماضيا صورة وداللة ،وماضيا صورة ال داللة،
وماضيا داللة ال صورة .مث ماضيا يضطلع بوظيفة زمانية أساسية ،وماضيا آخر ال تتم وظيفته الزمانية إال
بذكر قرائن لفظية تكمله وتوضحه .وحنو ذلك يقال يف املضارع الذي قد يكون مضارعا صورة وداللة وهي
أبسط صورة ،ومضارعا صورة ال داللة ،ومضارعا داللة ال صورة.
وحّت تتضح معامل النص يف شكل تطبيقي يف بناها املفردة أو اإلفرادية ،ألن املفردة أو املونيم أو اللفظ
(وهي دوال تقتب مدلوالهتا بعضها من بعض حّت تكاد تشكل مرادفا واحدا )...هي اليت تشكل قاعدة
اجلملة من حيث هي حنوية كانت أم أدبية أم السنية .مث أن اجلملة هي اليت متثل قاعدة النص األدب.
والنص هو الكالم األدب الذي تتخذ منه املناهج احلديثة جماال فسيحا لكشف األسرار الغامضة ،وإبراز
الدقائق الكامنة.1
أي نص جيب أن تكون نظرتنا املتحررة إليه على أنه شيء ذو شرعية بالضرورة .فهو نص ال ندرسه
إ من م
ألنه ميثل صاحبه الذي فرغه من عامله اللفظي فبلغ به رسالة أدبية وال ألنه يتيح لنا معرفة احمليط الذي كتب
فيه؛ وال ألنه يصور عهدا زمانيا معينا كما ظل (تني) يزعم زمنا طويال أننا ال ندرس النص إال على أنه
حقيقة أدبية مشروعة الوجود ،ألهنا منبثقة عن اإلنسان .وهذه احلقيقة ذات الصفة األلسنية أساسا (أي
الصفة األدبية) هلا دالئل تدل عليها وهي الدوال أو لغة الكتابة الفنية ،ونظام جيب أن يعرف وهو األسلوب
سر جيب أن يكشف بواسطة
الذي سلكه األديب يف تبليغ رسالته داخل هذه الدوال ،مث هلذه احلقيقة أخريا م
تسخري األسلوبية يف خدمته .2وعلينا أن نذكر أن حقيقة كل نص هي نظام كالمه ،ونظام كل كالم يكمن
حتما يف معرفة خصائص ألفاظه ومجله.
 :1د.عبد امللك مرتاض ،النص األدب من أين؟ وإىل أين؟ ص 55
 :2املرجع نفسه ،ص 51
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وحّت نصل إىل بعض هذه الغاية افتضنا يف هذا النص األدب ،وجود األدوات األساسية لكل كالم.
ولكل االعتبارات داللية وبنيوية أمطنا العناصر املساعدة (احلروف) من سبيلنا لسبب بسيط وهوان احلروف
ال تعين زمانا ،وال تدل على مسمى ما ،وال تعرب عن حركة ،وإمنا هي أدوات مساعدة يف الكالم تعرض فيه
وإمنا هي أدوات مساعدة يف الكالم تعرض فيه على األمساء واألفعال وحدها.
 -1األسماء واألفعال:
وليكن بدؤنا باألسماء ،إننا حني جئنا إىل هذه القصائد الحظنا السيطرة املطلقة اليت فرضتها على

النص ،ويف كثري من األطوار على حساب الفعل وداللته الزمانية املفتضة فيه تقليديا ،فما أكثر ما استغنت
هذه النصوص عن الفعل الذي عرب عنه بشيء من لوازمه ،فالزمان التقليدي منعدم عرب معظم الوحدات
(اجلمل) ،ولكن الزمان اإلبداعي ،أي الزمان األدب الذي هو أعمق داللة وأرشق امتدادا ،ثابت وموجود،
فقد تكررت األمساء املعرفة باإلضافة أو باأللف والالم تكرارا غري عاد ،جتاوز يف مثانية قصائد مل تزد عن
مئتني ( )300بيتا كما يبينه اجلدول التايل الذي انتقينا من أربعة دواوين قصيدتني لكل واحد ،أخضعناها
لإلحصاء وال مدراسة والتحليل:
األسماء المعرفة بـ ال

النسبة %

هذا السكـون

33

11.91

33

31.31

03

31.19

39

300

جمر ورماد

إىل شباب اجلامعة

33

13.36

35

19.03

33

35.11

33

300

يف يــوم العلم

60

61.15

13

11.11

33

33.93

91

300

إسالميـات

املدرسـة

01

33.00

09

15.00

31

63.00

36

300

عيد نوفمرب

03

33.33

06

31.19

31

16.00

15

300

أناشيد وأغاني األطفال

نشيد الفتاة اجلزائرية

33

31.33

30

33.66

35

13.03

31

300

يف عيـد ميالدهـا

06

33.33

10

55.51

30

33.33

36

300

همسات وصرخات

333

13.19

339

30.11

99

35.11

159

300

المجمــوع العــام

63

باإلضافة

مـن أنــا؟

31

31.30

33

36.31

05

33.13
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األسماء المعرفة

النسبة %

األسماء النكرة

النسبة %

المجموع

النسبة العامة %

الديوان

300

عنوان القصيدة
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وتظهر السيطرة املطلقة لألمساء يف القصائد الثمانية ،إذ تواترت ( )159مرة ،ما نسبته العامة ،%13.56
الغالب عليها املعرف باإلضافة حيث استعمله الشاعر ( )339مرة ،مانسبـته  ،% 30.11ويليه املعرف بـ "الـ"
( )333مرة ،ما نسبته  ،% 13.19ومها معا يشكالن ما نسبته .% 11.31
أما األمساء النكرة فتواترت ( )99مرة وهو ما نسبته  ،% 35.11وذلك على حساب األفعال يف أزمنتها
(املاضي ،املضارع واألمر) ،حيث شكلت جمتمعة نسبة  ،%31.16تقارب فيها توظيف املاضي باملضارع،
بأن وظف األول ( )13مرة ،والثاين ( )55مرة ،عكس األمر الذي وظفه السائحي يف قصيدة واحدة ،مبع مدل
مرة واحدة يف كل من (من أنا ؟) و(نشيد الفتاة اجلزائرية) وست مرات يف (يوم العلم) ،بغرض النصح
واإلرشاد ،كما هو موضح يف اجلدول اإلحصائي التايل:

يف يــوم العلم

31

33 63.31

05 13.31

31.33

16

300

إسالميـات

املدرسـة

03

03 60.00

00 60.00

00.00

01

300

عيد نوفمرب

03

31 31.61

00 15.31

00.00

31

300

أناشيد وأغاين األطفال

نشيد الفتاة اجلزائرية

01

06 11.11

03 66.65

33.33

09

300

يف عيـد ميالدهـا

30

01 61.13

00 33.31

00.00

31

300

مهسات وصرخات

55

13 36.33

01 39.13

06.31

335

300

المجمــوع العــام

أفعال المضارع

إىل شباب اجلامعة

33

30 51.13

00 13.35

00.00

13

300

النسبة %

مجر ورماد

أفعال الماضي

هذا السكـون

00

33 00.00

00

00.00

33

300

النسبة %

مـن أنــا؟

05

33 11.11

03 53.33

06.65

31

300

أفعال األمر

النسبة %

المجموع

النسبة العامة %

الديوان

300

عنوان القصيدة

وما يسجل كمالحظة يف هذا اإلحصاء قلة أفعال األمر بل انعدامها لعدم مواءمتها للداللة من جهة

واستعماهلا اقتصر على قصيدة واحدة بصورة الفتة هي قصيدة "يوم العلم" بغرض النصح والتوجيه
واإلرشاد.
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 نماذج من قصائد السائحي للتمثيل والتّوضيح:


قصيدة (من أنا؟):

من الشعر التأملي ،تتألف من  11بيتا ،وهي التفاتة للتم مأمل يف ذات اإلله من خالل عظمة كونه واليت
تدعو الشاعر وتدعونا إىل شكر ومحد نعمه اجلليلة اليت ال تعد وال حتصى ،إذ يرى أن صمته ليس قصورا
منه عن نظم الشعر بقدر ما هو بيان واعتاف يف صمت ،فقد يكون الصمت أحيانا إجابة ضمنية على
االعتاف ،فالصمت عالمة من عالمات القبول والرضا باألمر ،يقول:
1
ولكـن يف الصـمت بعـض البيان
ليس صميت عن واجب الشكر نكرانا
والسائحي يف هذا السرد املتواصل لعظمة الكون وخالقه ودعوة املتأملني فيه أمثاله إىل احلمد والشكر
واالعتاف إمنا يستعني باألفعال املاضية أكثر من ( )33مرة ما نسبته  % 36.39وباألمساء املعرفة بـ "ال" أو
باإلضافة ( )31مرة ما نسبته  % 13.39باعتبار أن الذات املتحدث عنها معروفة ومعلومة هي الذات اإلهلية،
كما يبيمنه اجلدول اآليت:
عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

36.60

01.36

03.33

01.36

13.19

11.10

النسبــة %


قصيدة (هذا السكون):

باإلضافة

جمر ورمــاد

من أنــا؟

11

33

05

03

05

31

33

األسماء المعرفة

الديوان

عنوان القصيدة

السائحي أنه مسع هتافا يدعوه إىل العودة إىل نظم الشعر جمددا،
هي مقطوعة من مخسة أبيات حيكي م
إالم أنمه ال جيد بني هذا السكون ما يثريه للعودة إليه ،فيعود مرغما إىل الصمت والسكون ثانية ،فيقول:
فعدت برغمي هلذا السكون

وأغرقين فيض هذا وهذا

 :1مجر ورماد ،ص 33

 :2املصدر نفسه ،ص 31
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فكانت آخر عبارة هذا البيت هي عنوان املقطوعة اليت طغت عليها األفعال املاضية (33مرة) واليت تدل
على اجلمود والسكون والثبات ،وانعدام األفعال املضارعة للدالة على عدم القدرة على التجديد واالستمرار.
واألمساء املعرفة ب  33مرة ،منها  33معرفا بـ "ال" و 33معرفا باإلضافة.
عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

10.00

00

00

30.00

10.00

10.00

النسبــة %

باإلضافة

جمر ورمــاد

هذا السكـون

50

33

00

00

03

33

33

األسماء المعرفة

الديوان

عنوان القصيدة

وما يالحظ انعدام األفعال املضارعة وأفعال األمر لعدم صالحيتها للموقف وتساوي األفعال املاضية
باألمساء سواء املعرفة باإلضافة أو بـ "ال" إلثبات هذا السكون رغم حماولة التجديد والعودة إىل نظم الشعر.


يوم العلم:

كل سنة ،وتتكون من أربعة عشر بيتا،
ألقيت مبناسبة يوم العلم ،املصادف للسادس عشر أبريل من م
يوضح فيه أن اإلميان وحده ال ينفع إذا ما كان املرء جاهال ،فاإلميان والعلم
وهي رائية ،موضوعها اجتماعي م
مرتبطان أش مد االرتباط ،ومها أساسا حتقيق الرقي واالزدهار إذا ارتبطا بالعمل ،حيث يقول:
1
فليس لغري العلم  -يف الدهر -ينظر
هو العلم ،ال تنظر إىل غري يومه
وحّت غدا يف الكون ينـهى ويأمر
هدى العقل حّت طار فوق ظنونه
وقد استعان السائحي ب  01امسا معرفا وب  10فعال مضارعا و 26أفعال أمرية بغية إقناع الشباب
لإلقالع عن بعض العادات اجلاهلية والعودة إىل اإلميان وربطه بالعلم والعمل ،كما هويف اجلدول التايل:
عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

إسالميـات

األسماء المعرفة باإلضافة

الديوان

عنوان القصيدة

يـوم العلم

10

39

09

03

33

60

13

36.30

01.30

01.30

09.50

30.00

33.10

النسبــة %


إلى شباب الجامعة:

 :1إسالميات ،ص 36
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قصيدة من عشرة أبيات ،موضوعها اجتماعي يصور فيه السائحي احلالة املزرية اليت آل إليها الشباب
يف اجلامعة يف نفورهم من العلم والتعلم ،كلها نصح وإرشاد وتوجيه لطلب العلى ،يذكرهم فيها مبا صنعه
العظماء ،أمثال :طارق بن زياد ،عقبة بن نافع ،ابن باديس وشهداء الثورة التحريرية املظ مفرة ،املليون ونصف
املليون شهيدا ،داعيا إيماهم إىل الصمود واالرتباط بدينهم اإلسالم ،ليعيشوا عيش الكرامة والرفاهية يف جتديد
واستمرار ،مستعينا باألفعال املضارعة ( )10مرة ،واألوامر للنصح واإلرشاد ( )20مرات لشباب معروف هو
مرة باإلضافة ،يقول
مرة ب ال و ( )17م
عرفه أكثر من ()12مرة )10( ،م
شباب اجلامعية اجلزائرية الذي م
متعجبا:
م
1
عجبت ألرض تنجب طارقا وضم ثراها عقبة كيف تعقم؟
ويف كل أذن البن باديس صرخة جبلجلة كشعب اجلزائر مسلم

عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

35.03

33.13

06.31

36.05

39.31

33.93

النسبــة %


باإلضافة

إسالميـات

إلى شباب الجامعة

11

39

09

03

33

33

35

األسماء المعرفة

الديوان

عنوان القصيدة

المدرسة:

نشيد تربوي موجه إىل األطفال من مثانية أبيات ،يشيد فيها باملدرسة واملعلم وعمله اجلليل وما خترجه
من أطباء وكتاب وأدباء ومثقفني تساوت فيها األفعال املاضية واملضارعة  20مرات لكل نوع ،وتساوت
أيضا النكرات باملعارف  11مرة ما يوحي بثبات كيان املدرسة وبقائها عرب العصور واألزمان يف أمهيتها
ودورها يف تثقيف وتنوير العقول وتربية األجيال ،يقول يف مطلعها:
2
مدرسيت احلبيبة من منزيل قريبة
أبواهبا مرتفعة أقسامها متمسعه

 :1إسالميات ،ص 11

 :2أناشيد وأغاين األطفال ،ص13
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عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

أناشيد وأغاين األطفال

01.63

01.63

00.00

31.56

31.56

31.56

النسبــة


باإلضافة

المدرسة

50

03

03

00

31

31

31

األسماء المعرفة

القصيدة

عنوان

الديوان
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عيد نوفمبر:

الشاعر أناشيد وأغاين تربوية لألطفال مبناسبات خمتلفة ،منها مناسبات دينية كالعيد ومناسبات
خصص م
م
وطنية كعيد العمال وعيد األم وعيد نوفمرب وهي قصيدة متكونة من اثين عشر بيتا يفتخر فيها الشاعر بأبناء
الشهداء األبرار واجملاهدون
نوفمرب ،جاعال منه موعد النصر املبني ،ويذ مكر األجيال مبا صنعه اخلالدون من م
مكررا الزمة واملتمثلة يف شطر كامل بعد كل بيتني (أنت عيد ،أنت عيد) فيقول:
األحرار ،م
1
موعد النمصر املبيـن
حنن أبنـاء نوفمبـر
وحنيمـي اخلالديـن
حل نكبمــر
كلمما م
أنت عيد ،أنت عيد
ونغنمـي يا نوفمبـر

عدد أبياتهــا

األفعـال الماضيـة

األفعـال المضارعة

أفعـال األمـر

األسمـاء النكرة

األسماء المعرفة بـ ال

أناشيد وأغاين األطفال

35.93

01.59

00

33.13

36.19

01.59

النسبــة

باإلضافة

عيد نوفمبر

12

33

03

00

33

01

03

الديوان

األسماء المعرفة

القصيدة

عنوان

كرره السائحي مخس ( )06مرات و يف النكرات
واملالحظ غلبة الفعل املاضي الناقص (كان) الذي م
مرات بغر ض التموكيد.
مرات ويف املعارف (نوفمرب) مخس ( )06م
تكرار لفظة (عيد) مثاين ( )01م

 :1أناشيد وأغاين األطفال ،ص 63
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 -2الصيغ الصرفية المتكررة:
وتنوعها يف تغطيمتها للجوانب االجتماعيمة ،السيماسيمة
رغم اختالف موضوعات هذه القصائد الثمانية م
حبق ظاهرة أسلوبية متميمزة،
وم
تكررت بصورة الفتة ،مثملت م
التبويمة ،إالم أ مهنا اشتكت يف صيمغ صرفيمة متع مددة م
منها:
أ -صيغتا اسم الفاعل:
سواء من الثالثي (فاعل) أومن غري الثالثي باستحضار مضارعه واستبدال حرف املضارعة ميما
مضمومة وكسر ما قبل آخره ( ُمفتعل).

 وقد استعمل الشاعر هاتني الصيغتني كنعوت وأوصاف نكرة [فارغ -مظلم -ضائع -حائر] أحيانا،ومعرفة ب(ال) أحيانا أخرى [احلاسب] ،يقول:
فارغ كاللي ـل مظلم

أنا ال شيء  ...وجـود
أنا شيء نسي الحاسب

1

يف التمقسي ـم نصفـه

فهـو يف األرض غريب

ضائـع يرقب حتفـه

أنا شيء حاضر كالوهم

ال أع ـرف وصفـه

 واألمر نفسه يف قصيدته (إىل شباب اجلامعة) حني ينصحهم بالصمود يف وجه األعداء واالقتـداءبابن باديس ،مستعينا بصيغيت اسم الفاعل[صامدا  -جملجلة] ،فيقول:
ظل صامدا
ويا أيمها النمشء الذي م

احلق ال ختشى الضاللة منهم
مع م

2

ُمجلجلة "شعب اجلزائر مسلم"

كل أذن البن باديس صرخة
ويف م

 وخياطب الطلبة يف يوم العلم موظفا صيغيت اسم الفاعل أيضا (املسيطر -مغامرا -سابح) ،فيقول:حّت كأنمـه على الكـون – بعـد اللمه – فيه المسيطـر
حت مكم يف األشيـاء م

يشق العباب بعزمـه
وكم سابح م

3

فقد كان هذا ال مدين أنقى وأنصعا

 :1مهسات وصرخات ،ص 36
 :2إسالميات ،ص 11

 :3املصدر نفسه ،ص 36
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ب -صيغتا اسم المفعول:
سواء من الثالثي (مفعول) أومن غري الثالثي باستحضار مضارعه واستبدال حرف املضارعة ميما
مضمومة وفتح ما قبل آخره ( ُمفتعل).

 وقد استعملهما ال مسائحي كنعوت وأوصاف نكرة [معجب -مهد -ضائع] ،كما يف قوله:وكم ُمعجب بالبحر يغريه موجه
مهد
أمامـكم هذا الطمريق ُمـ َّ

ويكفيه شكل للشطوط ومنظر

1

فلن تـ مرددوا فـيه أو تتعثمروا

ج -صيّغ المبالغة:
تستعمل عادة لل مداللة على الكثرة واملبالغة يف الشيء ،وهي على مخسة أوزان :فعول ،فعيل ،فعال،
مفعال وفعل .وجند أكثرها متظهرا يف شعر السائحي:


ومعرفة باإلضافة يف قصيدته (أنا) ،كما هو ظاهر يف األلفا التالية:
فعول :تواترت هذه الصيغة نكرة م

(قشورا -شجوين -سروري -وجودي  -مجود) ،فيقول:

فحيايت اليت مضت مل تـكن إالم قــشورا رميـتها يف الظمالم
وسروري الذي مضى وابتسامي
مل تكن يل مدامعي وشجوني
2

 -ويقول أيضا:

وفؤادي كيف يصحـو بعـد أن طال وجودي

3

كالصـخـرة ت ـنداح فتمـضي يف جـمود
كان م


الصرفية نعتا نكرة ،كما يف قوله:
فعيل :استخدم هذه الصيغة م

تتبخر
منيعا وراحت حجبه م

أغار هذا الفضاء فلم يعـد

 -ويقول أيضا:

فرأيتم وجه الثمناء جـميال

4

ساطعا يف اخلطوط واأللوان

الشكران يف شفتيه وتتغ مـىن العيـون بالعرفان
يتن مـزى م

 :1إسالميات ،ص 31

 :2مهسات وصرخات ،ص 36
 :3املصدر نفسه ،ص 31
 :4إسالميات ،ص 36
 :5مجر ورماد ،ص 33
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معرفا باإلضافة ،يف قصيدته (هذا السكون):
 ويستخدمه م1
تركت القريض وعفت الـغناء وأنسيت ترجيع تلك اللحوم
الصـدى تسلمل كالنـمور بني الغصون
لكن صـوتا عميق ّ
و م



الصيغة للداللة على املبالغة والكثرة ،كما يف قوله:
ّ
فعال :وظف هذه م
فإن كنت سبّاحا وكنت مغامـرا

فإنمه رغم احلـادثات ستظف ـر

2

د -صيغ صرفية أخرى :أفعال ،فعالن ،تفعيل ،فعالى وافتعال:


معرفة ،مثل(:األفنان -األلوان-األوطان
السائحي هذه م
الصيغة مفتوحة اهلمزة ومكسورة م
أفعال :استعمل م

 -اإلتقان – اإلحسان).

ومعرفة ب(ال) أو باإلضافة،
 فعالن :متظهرت صيغة (فعالن) بوضوح يف قصيدته (من أنا؟) من مكرة م
مضمومة الفاء أو مكسورة( ،الوجدان – العرفان– العرفان  -الكتمان) حيث يقول:
3
أو جرى يف احلديث طلقا لساين
آه لو كان يستطي ـع بيـاين
لتغنميت مثـل أمس ه ـزارا
وحت مدثت عـن هـواي وحب

فرأيتم وجـه الثناء مجي ـال

بني هـذي الرياض واألفنـان

وكشفت الغطاء عـن وجداني
ساطعا يف اخلطوط واأللـوان

يتنـمزى الشكـران يف شفتيه

وتتغنمـى العـيون بالعرفـان

الزاح ـفون بالفكر يف
أيمها م

مو واإلتقـان
ناديـه حنو السـ م

رغـم هذا اجلمود والكتمـان

ويكاد النمشيـد يهتـف فيها

ويصـون التاث يف األوطـان

يكرم الفكـر فينا
أنتـم من م

الصمت بعض البيان
ليـس صميت عن واجب الشكر نكرانا ،ولكن يف م
تعودت مثل ذا اإلحس ـان
ما م

فإين
خانين النمطق فاعذروين ،م

 :1مجر ورماد ،ص 31
 :2إسالميات ،ص 36
 :3مجر ورماد ،ص 33
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

السائحيمة من اجلانب الصريف السيطرة املطلقة لألمساء على حساب
وما نستنتجه يف التجربة الشعرية م
حبق ظواهر أسلوبية متميمزة هلا
تكررت بصورة الفتة ،مثملت م
األفعال واشتاكها يف صيمغ صرفيمة متع مددة م
وضحنا.-
دالالهتا املقصودة املختلفة – مثلما م
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تمهيــد:
األسلويب ،وما خيضع
ص اللنغوينة ذات الطنابع
يبحث الكثري من
ن
مكونات النن ن
األسلوبّي يف العالقة القائمة بّي ن
ن
اص بقواعد تنظيم الكلمات واالعتناء
لوجي ،األمر الذي جيعل اهتمام املنشئ النن ن
إليه الكاتب من تأثري سيكو ن
ختري الكلمات والتنعابري ،سواء على
بفصاحتها ونقائها ،وصوال إىل داللة عميقة أمرا ضرورينا ،فيصبح ن
ص يتنم الكشف عن مكنوناته
اخلاصة ،فمن خالل البنية ن
اليل أو ن
كييب له مجالينته ن
الّتكيبينة للنن ن
املستوى ال ند ن
الّت ن
شعوري
نفسي ال
العميقة ال نداللينة،
ن
خاصة وأ نن ن
ن
النص بنية لغوينة مفتوحة البداية ومعلنقة الننهاية ،ألنن حدوثه ن
وليس حركة عقالنينة ،كما أنه بنية مشولينة لبىن داخلينة بدءا من :احلرف إىل الكلمة إىل اجلملة إىل السيناق إىل
1
النص.
ن
ص ،واجلملة هي لبنة الكالم املرسل
أي دراسة ن
نصية للوقوف على دالالت النن ن
ودراسة اجلملة جوهر ن
األساسي ،فباجلمل نتكلنم ،وباجلمل نف نكر ،بل هي قواعد احلديث.
وغري املرسل ،وهي عنصر الكالم
ن
شعريّة وحضورها المقامي في شعر السائحي:
أوال :طبيعة الجملة ال ّ

الّتكيبية ملا هلا من أمهنية ،فاجلملة الشعرينة الب ند أن تكون جتسيدا لغوينا
وهي نأول ما نفتتح به ال ندراسة ن
حرة (عائمة ،ساحبة)...يتمثنل فيها
تناما يسمو على املعىن ،وك نل كلمة فيها ليست لباسا ملعىن ،ولكننها إشارة ن
كل ما ميكن أن ينفتح عليه ذهن القارئ املث نقف من موحيات نفسينة أو ثقافينة.
كإشارة ن
الّتاكيب يف ثنايا دواوين (السائحي الكبري) بالنظر إىل حضورها املقامي ،فما يطرأ من
وتتح ندد طبيعة ن
الشعرينة ،فينتج واقعا أدائينا متمينزا يطابق مقتضى
تغري آخر يف بنية العبارة ن
تغيري يف السيناقات الكالمينة يقابله ن

2
تتكون
احلال من خالل تواشج البعدين
ن
البالغي  .وهنا ن
النحوي و ن
لغوي
ترتسم فيه بوضوح مقدرة الّتاكيب يف استوائها ضمن نسق ن

الوعي.

مجايل
وقائع لسانية تنطوي على بعد ن
قائم على منطق االختينار ومساحات

األديب متشابكة فيما بينها ،وهي على درجة عالينة
يتضمنها النن ن
غري أ نن عالقات املالمح اللنغوية اليت ن
ص ن
تؤسس ألعراف الننظم واإليقاع من
الّتابط واالنسجام ،وهي عالقات ذات طابع
من ن
إيقاعي وصويت ن
ن

 :1د /عبد اهلل الغدامي ،اخلطيئة والتنكفري (من البنيوية إىل التنشرحيينة) ،ط ،1896 ،1النادي األديب الثنقايف ،ج ندة ،ص89
 :2السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص89
56

األول :الفصل الثاني :البنية التركيبية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

جانب ،وذات طابع مرتبط باألبنينة الداللينة واجملازينة ،وهي ذات مسات احنرافينة من جانب ،أو تكرارينة من
1
مكوناته وتتجانس فيما بينها باعثة آفاق قرائينة رحبة.
اءم
و
فتت
،
جانب آخر
ن

مدونة وعالمة حضورينة قيلت وانتهت ،تراكيبها
وشعر (حممد األخضر السائحي) هبذا املنظور ميثنل ن
جتسدت يف نوعّي من اجلمل.
املوظفة ليست متشاهبة ،ن
.1

السائحية ،مبا حتمله من منبنهات تعبريية هلا
الجمل الخبريـة  :وهي جزء من الصيناغة األدبينة للقصائد ن

الصدق والكذب لذاته ،بقطع
بصماهتا اجلمالينة ،وهلا طبيعة االستمرارينة ،ومن مثن هلا داللتها على ما حيتمل ن

النظر عن خصوص اخلرب .2ومن هذه اجلمل جند املثبتة املؤنكدة واملنفية والشرطية.
-1.1

عري بتفاعله مع األلفاظ يف إحيائها ومع التنعابري
توجهات ال ندفق ن
المؤكـّدة :يعطي املقام أقصى ن
الش ن

ومتلون
يف داللتها والقصائد يف عمليناهتا ووضوحها ،فتنزاح ن
بنائي متج ندد منساب ن
الّتاكيب إىل واقع ن
بأدوات اللنغة اإلقناعينة احمل نددة ألضرب اخلرب ،مراعاة ملقتضى احلال بإيراد الكالم مكينفا ،سواء كان

ذلك الكالم ثابتا يف الواقع أو كان ثبوته بالنظر ملا عند املتكلم (الشاعر) .وقد حت نددت هذه
التوكيدات بتوظيف:


إ ّن :ويوظنفها على صورتّي.



الصورة األولى :إ ّن  +اسمها (ظاهر)  +خبرها (ظاهر أو جملة فعليّة أو اسميّة أو شبه
ّ
جملة).



الصورة الثّانيّة :إ ّن  +اسمها (ضمير متّصل)  +خبرها (ظاهر أو جملة اسميّة أو فعليّة أو شبه
ّ
جملة).
الصورة األولى يف مواضع كثرية ،نصطفي منها:
وتتضح ّ

 :1صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،ص228
 :2السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص11
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البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

قصة ثائر " واليت نظمها والثنورة يف أوج اشتعاهلا من
 يف قصيدته " ن
حادة كلنها غضب وثورة ،يقول:
 ،1852وبنربة ن

1868

إ ّن الظّـنون تثيرها األوهام

طوحت بظنونـه أوهامه
قد ن

إ ّن الحياة تسير يف أهدافهـا

إىل غداة االستقالل
1

سار الورى يف ركبها أو ناموا

 ويقول يف القصيدة نفسها مؤخرا اسم إ نن:
إ ّن فيها سعادتي و ثـرائي

مل أثر يوم ثرت إالن ألرضي

2

السرور مبناسبة العيد ،فيقول يف قصيدته
 ن
وتتغري الننربة من الغضب والثنورة إىل التنفاؤل بإعالن الفرحة و ن
(مقدم العيد):

الصاغيه
يهدهد آذانـها ن

نغن فإ ّن الغنـاء
تعـ ـ ـال ن

3

يوضح أ نن املظاهر عادة ما تكون خادعة ،فيقول:
اجملرب احلكيم ن
 وبنظرة ن

السبب
إ ّن المظاهر مهما كان موقعها يف النفس والعّي ،ال تهدي إلى ّ

4

متجمعة تتقاطع املتتالينة الكالمينة القائمة على التوكيد (إ ّن الظّنون تثيرها...
ففي أبيات هذه القصائد ن

إ ّن الحياة تسير ...إ ّن فيها سعادتي ...إ ّن الغناء يهدهد ...إ ّن المظاهر ال تهدي )...لتزيد من ح ندة
الشحن للغرض البالغي املقّتن باحلالة اليت يكابدها الشاعر ،حالة احلزن والثورة والغضب من جهة ،وحالة
ن
الفرح والسرور من جهة ثانينة ،وهي املرآة العاكسة للموقف اإلنساين املتضعضع ،حالة صراع مرير ،فالعيد مل

احلق قادم حم نقق ولو بالنار
املسرة على الننفس ملا تعانيه من مآس وأحزان ،و ن
يعد كذلك يدخل الفرحة و ن
السائحي يف حياته وشعره،
كل ذلك ترجم حالة املعاناة واملكابدة اليت يعيشها ن
واحلديد والكفاح املرير ..ن
 :1مهسات وصرخات ،ص 18
 :2املصدر نفسه ،ص 121
 :3مجر ورماد ،ص 81

 :4إسالميات ،ص 12
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السواد القامت املسيطر
سواء مع نفسه أو أهله ن
وحّت مع أعدائه ،ولو كانت مناسبة العيد اليت ختتفي يف ظل ن

هم وطنه وجمتمعه.
على نفسية الشاعر الذي يكابد ن

الضمائر ،املفرد
املتنوعة حيث يرد اسم "إ نن" مع خمتلف ن
أما ّ
الصورة الثّانيّة ،فتظهر يف استعماالهتا ن
(إين وإنين) واملفرد املخاطب املذ نكر واملؤنث (إنك ،إن ِ
ك) واملفرد الغائب املذ نكر واملؤنث (إنه وإ نّنا)
املتكلنم ن
متنوعا بّي االسم الظناهر واجلملة االمسينة واجلملة الفعلينة ،كما يرد شبه
ومجع املتكلم (إ نا وإ ننا) ،ويرد خربها ن

تنوع املقامات وتع ندد األغراض واملناسبات.
مجلة .و هذا التن ننوع فرضه ن


الشاعر الذي
يلونه السائحي بواسطة "األداة اللنغوية الطينعة بّي يدي الفننان ن
إنـّي :مظهر لـ (إ نن) ن
يركب فرس اإلبداع اجلموح ،لبلورة انفعاالته مجالينا" ،1وترمجة واقعه يف حبنه وتعلنقه باألطفال يف
الساحة):
أناشيده الّتبوينة ن
املوجه إليهم ،حيث يقول يف نشيده (اللنعب يف ن
للساحـه
هيـا بنـا ن

اجـ ِر وإنّـي ألحقك

قد جاء وقت ا نلراحة
سـوف تراين أسبقك

2

الشديد هبم ،إالن أن اسم (إن) كضمري
السائحي يف تصوير مدى حبنه لألطفال وتعلنقه ن
وتظهر براعة ن
متصل (الياء) ،يرمي إىل غرض بالغي ميثله العنوان املفتاح (اللنعب يف الساحة) املفيد لش ندة ولع الشاعر
يبّي هلم أمهية
لعل ما زاد من ح ندة املوقف ،موقف االرتباط و اإلعجاب هبم حّي ن
باألطفال وهو وسطهم .و ن

اللنعب ودوره يف إذكاء وزيادة النشاط لإلقبال على ال ندروس ،كيف ال وهو املريب احلكيم الذي أفىن حياته يف
الّتبية والتنعليم.


إنّه :وترد أيضا مرتبطة هباء الغائب املذ نكر ،كما يف قوله:
إنّه عيدي أنا  ...عيد صفائي ،وسالمي

3

 ويقول يف املوضوع نفسه يف مطلع ( نشيد االستقالل ) الذي نظمه سنة
 :1فاير الداية ،علم الداللة العريب ،ص 161
 :2أناشيد وأغاين األطفال ،ص 82
 :3مهسات وصرخات ،ص 16
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إنّه عيد الجزائـر

رددوها :اهلل أكرب
ن

وقف الكون لينظر

1

كيف حطنمنا اجلبابر

 ويقول يف قصيدته ( هالل رمضان):
إنّه لوالك ما خاض لظاها كالع ـسير

هائما حتت ظالم

2

كاألسى القاسي املرير

 ويقول ناصحا وداعينا إىل ضرورة توقري اجلار:

دائما يرمي احلجاره

وتراه يا خسـارة

3

إنّـه ظلم مبيـن

مؤذيا جاراً وجاره

 وينقل معاناة اجملاهدين إبنان الثورة اجمليدة وصربهم املرير ،فيقول:

حنن نشقى من أجل ٍ
فرد ليغىن

هكذا نصنع احلي ـاة ونفىن

نبتين ماله ونبين عاله أبد الدهر ...إنّنا ليس نبىن
أي معىن؟
أي معىن لصربها ؟ ن
ن
إنّـه صب ـر العبي ـد



إنّها :وترد أيضا مرتبطة هباء الغائب املؤنث ،كما يف قوله:
إنّها ذكريات عهد جديد

وأحاديث عن هوى األوطان

قصة ثائر) مستنهضا اهلمم:
ويقول يف قصيدته ( ن

لريى ضيعة هناك اشّتاها

الثري فتاها
ودعا املالك ن

 :1املصدر نفسه ،ص 118

 :2مهسات وصرخات ،ص 119

 :3أناشيد وأغاين األطفال ،ص 16
 :4مهسات وصرخات ،ص 21
 :5املصدر نفسه ،ص 29
 :6املصدر نفسه ،ص 29
58

5

6

4

األول :الفصل الثاني :البنية التركيبية
الباب ّ
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ما وصلنا وال بلغنا مداها

قال :لوال وساطة ومقام

فأعدها فتنانة لصباها
إنّها همي الوحيـد
ويقول يف مقام آخـر:
ننصر العـدل أينما كان ظـلم ال نرى الناس سينـدا ومسودا

1

فدعوه ـا ،فإنّـها لن تبيدا

الشعوب مهما عتومت
لن تبيدوا ن
ويقول داعينا إىل إعمار املساجد:

حصون...وبيت اهلل يف األرض مسجد

وقال :اعـمروا هذه املساجـد إنّها

وتنوع خربها ،فمرة معرف باإلضافة (عيدي ،عيد اجلزائر،
واملالحظ ثبات اسم إن (اهلاء) على حاله ن

صرب العبيد ،ذكريات عهد ،مهني) ومرة معرف بال (العسري) وأخرى نكرة (ظلم ،حصون).


السائحي لتثري يف القارئ جمموعة من األسئلة حول عالقتها
أ ّن :وهلا صورة خطنية تتمظهر يف شعر ن
مبقامها املتعلنقبها من حيث نأّنا تتش نكل من:

أ -اسمها (اسم ظاهر)  +خبرها (اسم ظاهر أو جملة فعلية أو جملة فعلية أو شبه جملة) :وهو
شكل يتنضح يف قوله:
2

بالركب
إذا كان ربـنان ن
السفينـة بـارعـا جتننب أخطار العواصـف ن
غدا الشعب باإلخالص ملتئم الشعب
وأ ّن صاحب اإلخالص يف احلكم قائدا
كي:
ويقول يف قصيدته أمام الضريح النز ن

وأ ّن نداه ال يضيـق بمذنب

ولوال يقيين أنه أكرم الورى

ويقول مناجيا شهر يوليو:
 :1مهسات وصرخات ،ص 59
 :2إسالميات ،ص66

 :3املصدر نفسه ،ص 96
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أيقنت أ ّن الجهاد استمـر
و َ

أّن ناجتهت رأيت الكفاح
ون

1

عليـنا ولكن يسوق العِرب

لقد عدت عيدا للحيـاة
الشريف ،فيقول:
ويناجي بالطريقة ذاهتا هالل املولد الننبوي ن
أقبلت ترفـل يف أثوابـك القشب
يظـ نن أ ّن صعـود الجسم يرفعـه

حلو املالمح مل هتـرم ومل تـشب

2

عن محأة الطنّي كاألخالق واحلسب

الشعب ووحدته،
وقد زاد حرف الننصب والتنوكيد (أ نن) التنأكيد على دور القائد املخلص يف حتقيق حلمة ن
السفينة اليت جيننبها خماطر العواصف ليصل هبا ومبن على ظهرها إىل نبر األمان ،من جهة ،وأ نكد
فهو ربان ن
على كرم النيب حممد – صلنى اهلل عليه وسلنم – وشفاعته يف نأمته ،وأ نن العيد مل يكن إالن بفضل اجلهاد يف

صورنا وال إىل أجسامنا
سبيل اللنه ،وأ نن األخالق واألعمال هي األساس واملقياس ،فإ نن اللنه ال ينظر إىل ن
بقدر ما ينظر إىل أعمالنا.
ب -اسمها (ضمير متّصل)  +خبرها (اسم ظاهر أو جملة فعلية أو جملة اسمية):
و ترتبط (أ نن) بالضمري،كما ترتبط أيضا بالم التنعليل يف شعر السائحي كثريا بغية التعليل وتقدمي
جسد فيها مشكلة
الربهان و ن
احلجة لإلقناع ،ونكتفي بإيراد مثال توضيحي يف هذا الباب من قصيدته اليت ن
اجتماعية أزمة العصر ،هي أزمة السكن ،فيقول:
كرهت من مشاكلي حيـايت
تشت ـمين بسـائر اللغات
ألنّني مشـ ّرد بال سـكـن
وأ نن مـا قام مـن البنيـان

وعدت مقهورا إىل محايت

3

تصرفايت
على سكـويت أو ن
كأنين أعيش يف غري الوطـن
توزيـعـه قد متن من زمان

ألنّـه ال وجود للمكان

وأخذ بيت ليـس يف اإلمكان

 :1مجر ورماد ،ص 65

 :2إسالميات ،ص 98
 :3مجر ورماد ،ص 58
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الزوجات
فأنصح النناس ذوي ن

الزمـان
ألنّـها المنقـذ يف ن


احلب للحمـاة
أن خيلصوا يف ن

ما دام ال يلقى سوى”فالن“

1
وصور
قـد :وتفيد التنحقيق أمام املاضي  ،أي حت نقق ما بعدها بالغينا .وتتنخذ وظيفينا ن
توجهات ن
السائحي) مبا يناسب ونرباته املنطلقة من أعماقه .وهذه
تركيبينة ن
متنوعة يف شعر (حممد األخضر ن

الصور تتمحور حول حمورين( :قد) متصدرة للكالم -و(قد) غير متصدرة.
التوجهات و ن
ن

الصورة األولى [ :قد +فعل ماضي +فاعل (إما اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا أو ضميرا متصال]،
وتظهر هذه الصورة يف قوله:
2

كان ومها ،وكان حلما بعيدا

أن نناجيك يا نوفمرب عيـدا

كل قلب
قد حفرنا امسه على ن

وجرى يف ال ندماء عزما أكيدا

ويقول يف قصيدة(املهرجان):3

حّت يف صالهتما
الصمت ن
قد الزما ن
مل يشكـو أحدا يومـا إىل ٍ
أحد

فليـس يعرف خصـم ما يريدان
أو حاكما الظلم من ٍ
جان إىل جان

وترد متص ندرة للكالم ،مرتبطة بالالم أو حريف العطف الواو أو الفاء ،كما يف قوله يف القصيدة نفسها:
وقد كنت يومئـذ ال تعي

فسـننك مل تبـلغ العاشـرة

4

ويقول يف قصيدته (ملتقى الفكر) ناصحا:
ولكن مفيدا أن نقوم فنهرعـا

وليس مفيدا أن يـطول حديثنا
فقد ينفع الفعل القليل إذا أتى

5

ولن جتدي األقوال شيئا وتنفعا

اإلدعاءات املغرضة جتاه اإلسالم يف القصيدة ذاهتا ،فيقول:
يرد على ن
وهو ن
 :1نصر الدين توايت ،مفتاح الّتاكيب اللغوية ،ص 16
 :2مجر ورماد ،ص 15

 :3املصدر نفسه ،ص ( ،99ألقيت القصيدة يف مهرجان الشعر احلادي عشر املنعقد بتونس يف مارس .)1868
 :4املصدر نفسه ،ص 11
 :5إسالميات ،ص 29
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وما ليس جيديهـم وما ليس مقنعا

يقولون يف اإلسالم ماال يضيـره
فادعـوا يف سفاهـة
لقـد جهلوه ن

1

أكاذيب مل تسمع ،ومن جهل نادعى

متصدرة ،مرتبطة بالالم أو بحرفي العطف :الواو أو الفاء] ، ،كما يف قوله وهو
الصورة الثانية [ :غير
ّ

يصف هالل املولد النبوي:

تطوي القرون وقد شابت ذوائبها

مر القرون صيب
وأنت أنت على ن

2

وترد (قد) مرتبطة بالالم املؤنكدة ،كما يف قوله يف قصيدته (رسالة شيخ فالح إىل ابنه الطالب):
لقد قارب الفجر أن يطـلعا

وأغفو فتوقـظين يف حـنان

3

ويوردها منفصلة ومرتبطة ،مستفتحا هبا وخمتتما هبا ،كما يف قوله:
تعصبوا
إذا رفضوا تارخيهم قد ّ

بأّنم
لقد جهلوا من حيث ظننوا ن

4

و املالحظ تعدد وتنوع مواضعها إالن أ نن غايتها وفائدهتا البالغية واحدة ،وهي حت نقق ذلك الفعل الذي
أ نكده السائحي هبذا احلرف.


القصـر :ومعناه لغة احلبس ،واصطالحا هو :ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص.

5

ومتظهر يف شعره كعنصر أسلويب الفت ،يشري إىل املعىن املؤكد بطرق أدائية خمتلفة ،منها:
أ -النفي واإلستثناء :ففي اجلملة يقوم على أداتّي أساسّي ،مها (ما) و(الَ) ،كما يستند االستثناء
إىل ثالث أدوات ،هي( :إالن ،سوى وغري) ،ويتكون من طرفّي :مقصور ومقصور عليه ،كما هو يف قوله يف
قصيدته (إىل شباب اجلامعة):
وما ديـننا إالّ نظام وطاعـة

هبا أصبح اإلسالم يف األرض يكرم

ويقول أيضا:
 :1املصدر نفسه ،ص 91
 :2إسالميات  ،ص91
 :3مجر ورماد ،ص 99
:4إسالميات ،ص73
 :5السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص993
 :6إسالميات  ،ص73
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الصدرا
وإالّ كالما طينبا يشـرح ن

كل نظرة
وما ال ّدين إالّ العدل يف ن

الصفوف ووحدة
وإالّ اجتماعا يف ن

1

فرقا والننكرا
فال يقبـل ال نديـن التن ن

ففي هذه األبيات يتضح املقصور يف (النظام والطناعة ،العدل ،الكالم الطيب واالجتماع)
واملقصور عليه (ال ندين) ،حيث قصر يف البيت األول املوصوف (النظام والطناعة) على ( ال ندين) داللة على
االنضباط .وقصر يف البيت الثاين صفة (العدل) على املوصوف (الدين) ،داللة على املساواة ودعاهم إىل
االرتباط به ألنن العيش الكرمي والعدل والنظام واالجتماع اليكون إالن فيه وبه..
ويعد القصر يف أنواعه لونا من ألوان التوكيد ،وامللمح ذاته يتجدد يف قوله:2
نخر سجودا
لسوى اللّه أن ّ

نتعود
حنن نأىب اخلضوع مل ن

فاملقصور (السجود)  ،وهي صفة واملقصور عليه اسم اجلاللة (اللنه)وهو موصوف ،وهو من باب قصر
صفه على موصوف.
وبنية القصر "هي القانون الشامل الذي نستطيع من خالله الكشف عن الشيء الذي تقوم بدراسته،
فهي عبارة عن نسق من التغريات خيضع لثالث خصائص (الكلية ،التحوالت والتنظيم الذايت) ،وكل تغري يف
أحد عناصر البنية حيدث بالضرورة حتوالت يف العناصر اليت تكوّنا

3

ب -تقديم ما حقه التأخيـر :يتمحور الغرض من القصر حول هدف عالئقي منطلقه املتكلم وغايته
املخاطب ،وتتمثل يف متكّي الكالم وتقريره يف الذهن .4ويعترب التقدمي و التأخري من طرق القصر املؤدية
السائحي بتقديـم:
للغرض البالغي املراد .ويتمظهر يف شعر ن
-1

تقديم الخبر المفرد أو شبه الجملة على المبتدأ أو اسم النواسخ ،ويظهر ذلك يف قصيدته

(التقينا) حّي يقول:
الّتاب...فهل جيهل هذا الّتاب ما مبتغـانا؟
عربي هذا ن
ّ
 :1املصدر نفسه ،ص 25
 :2إسالميات ،ص 62

 :3فريدة غيوة ،اجتاهات وشخصيات يف الفلسفة املعاصرة ،ص116
 :4املرجع نفسه  ،ص 69
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ويقول يف قصيدته (الصحراء):
ليس فيها مثل العباد رياء

وليس فيها مثل العباد نفاق

2

ويقول في القصيدة نفسها:
و النّسيم العليل مازال يسري

يف رباهـا وهتطل األن ـواء

محرم):
ويقول يف قصيدته (هالل ّ

3

كتم
ولكـن لي شوقا إليك عرفته
وما كنت أخفيه وال هو يُ ُ
فاألصل يف الّتكيب انطالقا من ترتيب اجلملة العربية أن يرد االسم املعرف املرفوع لالبتداء مث خيرب عنه
4

عريب) واألصل يف الشاهد
بنوع من أنواع اخلرب ،كأن يأيت مفردا أو مجلة أو شبه مجلة ،فاألصل (هذا ن
الّتاب ن

الثاين (ليس نفاق فيها) ،و(ليس ريناء فيها) ،واألمر نفسه يف الشاهدين الثالث والرابع (مازال النسيم
و(لكن شوقًا يل) .إالن أن إرادة التخصيص لدى الشاعر واهتمامه بأمر املتقدم فرضت عليه ذلك.
يسري)
ن
-2

مصورا اليهود يف جرائمهم:
تقديم الجار والمجرور عن الفاعل :يقول ن

أيفتك باألسد الضراغم ثعلب5؟

فيا عجبا يسطو اليهود على احلمى

وهذا التقدمي للجار واجملرور (باألسد) يعكس الغرض البالغي نفسه ،مؤداه االهتمام بأمر املتقدم األسد
الضراغم الشبيهة يف سطوها وفتكها وإجرامها باليهود ،إذ األصل يف هذا الّتكيب (أيفتك ثعلب باألسد
الضراغم؟).
ن
-3

تقديم الفاعل على الفعل :ويف هذا السياق يتقدم الفاعل عن فعله ،واالبتداء بالفاعل ضرورة بالغية،
تعجب حلالة فؤاده الدامية ومن مثن دعوته ألبناء وطنه
حيث يقتضي مقام الشاعر التعبري عن أسفه يف ن

 :1مجر ورماد ،ص41

 :2مهسات وصرخات ،ص 90
 :3املصدر نفسه ،ص 90
 :4مجر ورماد ،ص 24

 :5إسالميات ،ص 39
66

األول :الفصل الثاني :البنية التركيبية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

إىل االنتباه لألمر احلاصل ،إذا األصل يف الّتتيب أن يرد الفعل مت فاعله (ثارت اجلاهلينة ،وتأيت
مصورا خطورة الوضع ومنبنها إياهم ضمنينا:
الطنائفينة) .يقول ن
الجاهلية ثارت يف طبائـعنا

-4

والطّائفية تأتي اليوم بالعجب

1

وجل – كما
تقديم المفعول به عن الفاعل :ومن باب التخصيص ،ختصيص املناجاة والعبادة هلل – ن
عز ن

2
السائحي يق ندم املفعول به اسم اجلاللة (اللنه) على
يف قوله تعاىل  ":إيناك نعبد وإيناك نستعّي" جند ن
(خشع).
الفاعل ن

تسجم
دموعهـم عند املناجاة
شع
يناجي لديك اهلل يف الليل خ ّ
ُ
األول عن الفاعل يف قصيدته (هي القيادات) ،فيقول:
ويق ندم املفعول به ن
قد مينح المرء طول العمر جتربةً

يزداد الفّت بالشيب متكينا
وقد ُ

3

4

وخالصـة فإن اجلملة اخلربية املؤكدة يف شعر السائحي وردت متنوعة لتنوع املقامات واألغراض.
وبعد استعراض أنواع هذه املؤكدات األكثر متظهرا يف شعره ،ميكن متثلها يف املخطط التايل:
أنواع المؤكدات

إن

أن

القصر

قد

طرقه

النفي

أنواعه

تقديم ما
حقه التأخير

واالستثناء

 :1إسالميات ،ص 9
 :2سورة الفاحتة ،اآلية 90

 :3بقايا و أوشال ،ص 95
 :4مجر ورماد ،ص 68
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الباب ّ

المنفيـة:

النفي عكس اإلثبات" ،وتعرف باسم اجلحد وهو من احلاالت اليت تلحق املعاين املتكاملة املفهومة من
اجلمل التامة والتغيريات الكاملة ،وكل معىن يلحقه النفي يسمى منفيا".

1

أما املعىن فهو "املضمون الذي وقع عليه النفي سواء أكان حمتوى جلملة امسية أو فعليه".

2

ويتم ذلك بأدوات يستعملها املتكلم (الشاعر) حسب حاجته إليها ومدى موافقتها ملقتضى احلال.
ومن هذه األدوات :ال ،مل ،لن ،ما ،فقد يدخل بعضها على الفعل املاضي فتغنيه واملضارع فتحيل داللته
اإلجيابية احلال واالستقبال إىل السلب .ويدخل البعض اآلخر على اجلملة االمسية فيعمل عمل (ليس).
3
ختص
 -1ال :وتدخل على املثبت من اجلمل فيتعدد أشكاهلا نافية مضموّنا وختلصها إىل زمن معّي  ،وقد ن
استعماال باألفعال املضارعة ،فتخلصها لالستقبال ما مل يدخل على الفعل ما جيعله غري ذلك.

وقد وظف السائحي ذلك يف قوله:
أنا ال أخشى أن أموت وطفلي

عيشنا يف الشقـاء غري محيـد

4

ويقول يف مطلع قصيدته (ال متت):
ال تمت ،ال أطيـق ذلك يا ابين كيف تذوي وأنت غصن رطيب

5

صب يف غرض إظهار احلزن بنربة اليأس
فعبارات (ال أخشى ،ال متت ،ال أطيق) ،يف هذين املقطعّي ت ن

املصورة من خالل عنوان القصيدة (ال متت) وذكر ألفاظ (املوت،
وبنظرة سوداوية ترتبط حبالة الشاعر ن
مرة ،وأخرى
ال نشقاء ،عيش غري محيد ،تذوي )...ونفي ذلك كلنه بـ (ال) املرتبطة بالفعل املضارع (أخشى) ن
السرور والتفاؤل
املرتبطة بالفعلّي املضارعّي (متت وأطيق) لنقل املستمع من حال اليأس والتشاؤم إىل حال ن

يفضل املوت يف سبيل أن يعيش ابنه ويكون رمزا للعال واجملد
كون أنه رمز للشجاعة والتضحينة فهو ن
والسؤدد.
 :1حممد مسري جنيب اللبدي ،معجم املصطلحات النحوية والصرفية (مادة النفي) ،ص 226
 :2املرجع نفسه ،ص 229

 :3عبد اهلل بوخلخال ،التعبري الزمين عبد النحاة العرب ،د/م ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  ،1896ج ،2ص 266
 :4مهسات وصرخات ،ص 16
 :5مجر ورماد ،ص 61
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ويف ديوانه "أناشيد وأغاين األطفال" جنده يصف شجرة يابسة موظنفا "ال" النافية للجنس العاملة
تام ،فيقول:
عمل " إ نن " يف بيت ن

ال ظل ،ال أوراق ،ال أغصانا

-2

ال زهـر ،ال جمال ،ال ألوانا

1

مـا :النافية تدخل " على اجلملة الفعلية املثبتة فتنفيها يف الزمن املاضي إذا كان فعلها ماضيا ،أو يف

الزمن احلاضر إذا كان فعلها مضارعا 2،وقد وظفها السائحي يف قصيدته (املهرجان):
ما جاش صدري بشعر يف مناسبة

إال بأيام أفراحـي وأحزانــي

3

ويواصل نافيا عن نفسه ابتغاء الشهرة بنظم الشعر قائال:
وما كنت أبغي بالقصائد شهرة وما أنا يف حب الـغواين متـينم
ولكن يل شـوقا إليك عرفتـه وما كنت أخفيه و ال هو يكتم
4

ويقول يف قصيدته "يوم العيد":
فما خفق القلب بعد املشيب

وال اهتز يف أضلـع أو وتب

هتيج له السمـات الدموع

ويذكي السرور لديه الغضب

5

السوداوينة ومسحة احلزن ،اليت تلف
ورغم أن النص عنوانه الفت لالنتباه "يوم العيد" إالن أن الننظرة ن

األقل أن يكون نائما ال يبايل كيف ال
بضياع احلق ونسيانه جعلت الشاعر يائسا يتمىن الرحيل أو على ن

مشردون مطاردون يقتنلون.
وأطفال يف ن
غزة واجلليل ن

وتكون "ما" نافية للجنس العاملة عمل ليس ،كما يف قوله:
لعمرك ما "مارس" يف الشهـور

سوى بسمـة األمل الراضيـة
وهبت زوابـعه عات ـيــة

فإن عصفت فيه أمس اخلطوب
 :1أناشيد وأغاين األطفال ،ص 21

 :2عبد اهلل بوخلخال ،التعبري الزمين عند النحاة العرب ،ج ،2ص 266
 :3مجر ورماد ،ص 6

 :4املصدر نفسه ،ص 26
 : 5املصدر نفسه :ص 82

 :6مهسات وصرخات ،ص 96
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 -8لــن :ختتص بالدخول على الفعل املضارع فتنصبه وتنقله إىل املستقبل ،وهي بذلك حرف نفي ونصب
واستقبال ،1وظفها لغرض بالغي ،كما تعكسه طبيعة اجلملة املنفية ،حيث يقول:
ال نرى الناس سيدا ومسـودا

ننصر العـدل أينما كان ظلـم
لن تبيدوا الشعوب مهما عتـومت

2

فدعوهـا فإّنـا لـن تبيـدا

وإلثبات املوقف الصامد عند الشاعر تطلب استعمال النفي (لن تبيدوا الشعوب) ألن العدل منتصر يف
النهاية مهما عتا الظلم وساد.
-1

لـم :هي من أدوات النفي العاملة وعملها اجلزم يف الفعل املضارع وصرف معناه إىل املاضي ،3ووظفه

بالغيا لغرضّي مثلما تعكسه اجلملة املنفية يف قصيدته "حتية اجلزائر":
لم يحـل  -بعـد  -منظـر الروض يف عيين وال الشدو حـ َال يف أذنيـا

4

لم يزل يستخفين  -حّي أصغي-

هاتـف ردد الغناء شجيا

لم أزل يستـفزين كل صـوت

عـربـي دعا لـه عربيا

إن املوقف املّتاكم عند الشاعر وهو يربط املنظر الطبيعي باملوضوع تطلب منه تكرار الفعل املضارع
املنفي (مل يزل) لنفي كل مجال متمثل يف منظر الروع وصوت الغناء الشجي لألزمة اليت يعيشها اإلنسان
العريب يف عدم قدرته على حتقيق وحدته.
وميكن متثل املنفيات يف الديوان يف هذا الرسم التوضيحي:
أنواع المنفيات
ال

لن

ما

 :1عبد اهلل بوخلخال ،التعبري الزمين عند النحاة العرب ،ج ،2ص 229
 :2مجر ورماد ،ص 19

 :3عبد اهلل بوخلخال ،التعبري الزمين عند النحاة العرب ،ج ،2ص 221
 :4مجر ورماد ،ص 29
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الشرطية:

الشرط" كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه ،فيتحقق األمر بتحقق أمر آخر .والّتكيب الشرطي
تركيب عريب يتكون من مجلتّي يف األصل :مجلة الشرط ومجلة اجلواب واجلزاء 1".ويتم الشرط بأدوات ختتلف
املدونة السائحينة ظاهرة
جماالهتا اإلعرابية حبسب طبيعتها النحوية واستعماالهتا البالغية  ،وميثل الشرط يف ن
أسلوبية هلا حضورها املقامي.
ويف ظل العالقة بّي هذين املستويّي ؛ املستوى النحوي و املستوى البالغي تنبثق تلك املقدرة على
حتريك مكامن اللغة فينا مبا يتناسب وموضوع القصيدة الواحدة ،إذ يأخذ الّتكيب الشرطي الشكل املنطقي
التايل :األداة  +فعل الشرط  +جواب الشرط.
فاجلواب نتيجة منطقية حتمية ملقدمة ميثلها الشرط.وتتغري بنية الشرط حبسب نوع األداة املستعملة.
إذا  :وهي من أدوات الشرط الدالة على االستقبال واليت تفيد ربط اجلملتّي وجعل اجلملة األوىل
2
املدونة الشعرية السائحينة كما يف قوله يف
يف
استعماال
الشرط
ات
و
أد
أكثر
وهي
سببا لوقوع الثانية ،
ن
قصيدته (رسالة شيخ إىل ابنه الطنالب):

و نأمك راضـينة صـابره

وعشـت مـرارة أينامنا
للسماء
إذا رفعت طرفها ّ

3

أعادتـه حامدة شاكره

ويقول يف القصيدة نفسها:

وتنسى أساها البعيد...البعيد

ستلقاك نأمك بعـد الننجـاح

إذا نـابـها قلق عـابـر ضحـكنا وقلنا شعور بليد

 :1عبداهلل بوخلخال ،التعبري الزمين عند النحاة،ج ،92ص 168
 :2املرجع نفسه ،ص 191
 :3مجر ورماد ،ص11

 :4املصدر نفسه ،ص12
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الشرط يف الشاهدين معا "أعادتـه حامدة شاكره  ،ضـحكنا وقلـنا شعور بليد" ،إنّنا وقعا يف
وجواب ن
وتضم ابنها الغائب ،فلذة كبدها إىل
لسرور اليت تكون عليها ن
األم وهي حتتضن ن
العجز ،لتقرير صورة الفرح وا ن
صدرها.

ليقرر أمهينة اجلهاد وأحقينة االستشهاد من أجل نصرة
وقد يتق ندم جواب ن
الشرط عن اسم الشرط وفعله ،ن

البالد ،فيقول:

الصدق رأيـنا توحيدا
وحـد ن
ن

ومشـينا كما علمت صفوفا
ال نبـالي إذا سـقطنا جميعا

1

من ميت يف اجلهاد مات شهـيدا

الشرط غري اجلازم ،يقول:
متضمن معىن ن
لوال :حرف امتناع لوجود ن

لريى ضيعة هناك اشّتاها

ودعا املالك الثري فـتاها

قال :لوال وساطة ومقام

2

ما وصلنا وال بلغنا مداها

ويقول يف قصيدته الغزلينة "من األرشيف":

حلما يراود عند النـنوم أجـفاين

أينامنا تلك يا سـمراء ما برحت

لوال اعتصامي بشيـبي في تذ ّكرها

3

فقدت من حسرتي صبري وإيماني

الشاعر من حسرته
يقرر عدم وصوله وبلوغه إىل اهلدف "لوال الوساطة واملقام" ،ومل يفقد ن
والسائحي ن
الشرط.
وأساه صربه وإميانه العتصامه بشيبه يف تذ نكر حمبوبته " مسراء" ،إذ امتنع اجلواب لوجود ن
املعرب عنه يف شعر
وخالصة القول :إن لألساليب اخلربية حضورها املقامي املناسب ملقتضى احلال ن
السائحي من خالل تفجري طاقته اللنغوية واستغالهلا لبيان وتوضيح خمتلف األبعاد ال نداللية املش نكلة لألغراض
ن

املعربة عن جتربته الذاتية.
البالغينة اليت أرادها الشاعر ،و ن
وميكن توضيح ومجع ذلك يف املخطنط التايل :

 :1مجر ورماد ،ص 15

 :2املصدر نفسه ،ص 99
 :3املصدر نفسه ،ص18
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المقام
بنية تلفظـية
جملة خـبرية

مؤّكدة
.2

منفيّة

شرطيّة

الجمل اإلنشائية:

السائحينة ،تنبثق عن بىن
املدونة ن
تعترب اجلمل اإلنشائية جزءا من خصائص الظاهرة النصينة يف ن
الشعرية ن
شعرية متظافرة ،قائمة على لغة الشعر ،اليت هي ":لغة بلنورية تُبدع عاملا من األشياء واملعاين من خالل
تراكماهتا املتنوعة".1
الراهن انسجاما أو تتوازى معه
فاخلرب يلقي لتحقيق داللة أصلية إفهامينة أو فنينة إبداعينة تتقاطع مع ن
انتقاءً ،إذ يقصد من اإلنشاء بداللته التعبريية "إنشاء املعىن الذي حيرك خمينلة املتلقي وتثري فكره أو يشبع
مشاعره الذاتية ،دون النظر إىل عنصر املطابقة مع الواقع اخلارجي أو عدمها" ،2لذلك يعترب يف اصطالح
البالغيّي ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاته .3إنه أسلوب يستند إىل عناصر تكوينية قائمة على أربعة
عوامل رئيسية ،4هي:
الصوتينة اليت جتعل الكالم منفتحا.
أ) -العامل الصويت :كمحور لطبيعة الننغمة ن

ب) -العامل النحوي أو الصريف :ترتكز الّتاكيب اإلنشائية على أدوات خاصة (كاالستفهام والقسم) أو
صيغ صرفية معينة تبىن على عناصر كاألمر أو التعجب القياسي (ماأ فعله ،...أو أفعل به.)...
 :1وفاء ابراهيم ،الفلسفة والشعر ،ص88
 :2حفيظة أرسالن شاسبوغ ،اجلملة اخلربية واجلملة الطلبية ،ص26
 :3السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص26

 :4حممد اهلادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب يف الشوقيات ،ص869/818
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مقومات هذا األسلوب  -يف ظاهرة ما -الّتمجة عن االنطباعات
جـ) -العامل املعنوي البالغي :من ن
املقررات العقلينة ،فهي تعكس أزمة الشعور وحرية العقل أكثر من حقيقة العلم وصادق الرأي.
العاطفية دون ن
يتبىن القيام حبوار تتكون فيه ال نداللة ،وبذلك يتالءم هذا اللون التعبريي مع حاالت
د) -العامل النفسي :إذ ن
الذات املختلفة لدى الشاعر واملتأرجحة بّي اهلدوء واالضطراب ،واالنضباط واالنقباض واليت تؤدي يدورها

مدونته.
إىل تنوع أدائي لألساليب اإلنشائية يف ن

أ -الجملة الطلبية :هي تلك اليت تستدعي" مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب ،وتكون
التمين.
خبمسة وسائل :النداء ،األمر ،النهي ،االستفهام و ن

* النداء " :إذا كان اخلرب جيسد اللغة يف جانبها القار ومضمونه حيتمل الصدق والكذب لذاته فإن اإلنشاء
ميثل جانبها املتحرك"  .1والنداء ّنوذج هبذا احلراك اللغوي يف بعده التوظيفي ،وألسلوبه منطلقاته اإلنشائية
اليت بنبين عليها ،ومها عنصران :أداة ومنادى.
السائحي وتتنوع دالليا:
ويأخذ النداء أوجها ثالثة يف شعر ن


نداء تذكر أداته.



نداء حتذف أداته.



نداء مقرون بأحرف التنبيه واالستفتاح.

الوجه األول :نداء تذكر أداته ،وفيه يتدرج الشاعر من خماطبة فؤاده ،موقع األحزان ودعوته إىل االبتسام مبا
ح نققه األبطال يف شهر "نوفمرب" ،فيقول:
كان ومها ،وكان حلما بعيدا

أن نناجيك يا نفمبر عيدا

وتعود الدموع فيك ابتساما

ويعود الننشيج فيك نشيدا

2

ليوضح أثر الثورة يف حمو الظالم ونشر النور املشرق ،مرسال التحينة
ويوظنف مظاهر الطبيعة ومناظرها ن
لكل مناضل ثائر ،كما يف قوله:
كالصـباح
ويا ثورة مسحت ن

دجى ليـلـتّي بـال آخـر

:1حممد اهلادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب يف الشوقيات ،ص818
 :2مجر ورماد ،ص 15
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الزاهر
سالم على ليـلك املتـستنري
على صبحك املـشرق ن
على كل من كان خلف اخلطوط ومن سار يف املوكب الـظافر
ويوسع من دائرة اخلطاب منتقال من االنتماء الوطين إىل االنتماء القومي ،مشيدا باألش نقاء العرب يف
ن
"سوريا" بعد نقل رفات األمري عبد القادر ،فيقول:
أنزلوا يف العيون أو يف احلنايا

يا جنود األمير هـذي البقايا

أي قرب يضـ نمها و هي أفق

وقمة من سـجايا؟
من معال ن

يا دمشق الفيحاء ألف حتينة
أي بشـرى محلتها لبالدي
ن

قد عرفناك يف الننـدى أموينه
أي هـدينه؟
برفات األمـري ن
عربـ ني يا أخـتنا العربـيّه

حق إخاء
إنّنا قد رعـيت ن

ويقول يف قصيدته " التقينا" مفتخرا بالوحدة العربية:
ألتقينا كما أرادت منانا

الزمـان رغم عدانا
رغم أنف ن

عبـقرينات جيـلنا ودمـانا

وبنينا وحـدة شيـندهتا
هتزنا الـيوم يا مصر هـنا ،باحتـادنا يلـقانا
أي بشـرى ن
ن

الّتاب ..فهل جيهل هذا الّتاب ما مبتغانا؟
عريب هذا ن
ن

الضاد و ناحتاد هوانا
وحدتنا األحداث وال ندم والتناريخ و ن
ن

الوجه الثاني :نداء حذفت أداته ،كما يف قوله ،يف قصيدته (يف يوم اجملاهد):
صانع المجد والعـلى للبـالد
رف فيه على املـسـامع حلن
ن

2

عيدك اليوم أشرف األعـياد
مل يـزل مطـربا على اآلباد

أيّها الـخالد المـجاهد ،يارمز التـح ندي ،ياصانع األمـجـاد
 :1مجر ورماد ،ص 18
 :2املصدر نفسه ،ص 69
 :3املصدر نفسه ،ص11

 :4املصدر نفسه ،ص25
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ولك اجملد خالدا يف بـالدي

لك طول القرون أزكى التنحايا

املعرف باإلضافة(اجملد)
وتتح ندد داللته بالنظر إىل طبيعة املنادى املعرف ب (ال) يف (اخلالد اجملاهد) و ن
واحملذوف األداة اليت ترجم هبا الشاعر فخره واعتزازه بيوم اجملاهد وشجاعة وبطولة ومآثر املغاوير من
اجملاهدين مبناسبة هذا اليوم العظيم.
مرتّي يف هذه القصيدة (أيها اخلالد
كما يلتمس بالغيا من ذلك التكرار ،تكرار البيت كامال ن
التودد إلظهار ما حتمله هذه العبارة من إحياءات تشري إىل ما حيمله الواقع من قسوة ومعاناة
اجملاهد )...ن
جراء االستدمار ،وانقالب ذلك كلنه إىل فرحة وغبطة ملا ح نققته الثنورة التنحريرينة بفضل
لدى الشاعر وأهله ن

حر.
كل جماهد ن
رجاالهتا من الشهداء واجملاهدين ،واختاذ تاريخ  29أوت يوما خيلند فيه ن

الوجه الثالث :نداء مقرون بأحرف االستفتاح والتنبيه ،وهو قليل يف الدواوين مقارنة بنظرييه ،كما جاء يف
قوله يف قصيدته (من األرشيف) ،حيث يقول:
الشمس صافينة
يا رب شقراء مثل ن
عرته بفس ـتان
كل روعـته
وما كـفاها فـ ن
أضفى الشباب عليها ن

كالروض – فتنان
ختتال يف رائع – ن

1

ويقول متأثنرا بابن زيدون يف نوننيته (أضحى الثنائي:)...
يا رب أغنيّة حـريى تلـ نقفها

الزمان...مضت كالغيث حتيينا
فم ن

كانت شكاة إىل األحباب هامسة

2

لكننها فـ نجرت فـينا الرباكيـنا

فاقّتان (يا) حبرف اجلر الشبيه بالزائد (رب) الذي يفيد التقليل أو التكثري خيرجها من النداء إىل
االستفتاح والتنبيه.
1
السائحي
* األمر :هو طلب "حصول الفعل من املخاطب على وجه االستعالء"  .وقد تنوعت ن
صوره عند ن

لتنوع املقام والغرض ،إذ يورده مباشرا للتننبيه والتنحذير ،كما يف قصيدته (حتينة امللتقى) حيث يقول:
ن
 :1مجر ورماد ،ص 11

 :2املصدر نفسه  ،ص 69
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و خلّوا عن األنسـاب فهي خديعة

نتفرقا
ن
تدس لنا يف ال نديـن كـي ن
فلن ينفع املاضي و إن كان مشرقا

وولّوا زمانا مستـج ندا وجوهكم

2

ويواصل يف مقام التحذير قائال:
ب
دعوا العنف عند النهي فهو خطورة
الرجال ن
املؤد ُ
فأجنح َمن قاد ن
أقرب
وعودوا إىل املاضـي البعيد فإ ـنه
إىل أبعد الغايات أدّن و ُ

3

فمقام غضب الشاعر من األعداء تطلنب منه استحضار مثالبه ومؤامراته ال ندنيئة يف شكل أوامر موجهة
للشباب (خلنوا ،ولنوا ،دعوا  ،عودوا )...بغرض النصح واإلرشاد من جهة ،والتننبيه والتحذير مبا حييط هبم
التغين بأجماد املاضي ،إذ ال جمـال لذلك
متفرقا دوما كالتنفاخر باألنساب و ن
من مؤامرات ملنع ناحتاده وجعله ن
بقدر ما هو اجملال لالحتاد والتآلف بّتك العنف والعودة إىل ماضي آبائهم وأجدادهم املشرق.
ويورده للننصح واإلرشاد ،كما يف قوله:
كف شـ ند أصـبعها
كل ن
فلتقطعوا ن

وك نل فـكر من األفـكار مغـّتب

ف إ نن اللنه وحـده
ووحـدوا الصـ ن
ّ

4

واقضوا على اخلُلف واإلحلاد والريب

الصدق مكرمة
فعلّمـوا اجليـل أ نن ن

وال ندين حرب على التنضليل والكذب
وعمقوا حـبنه لل نديـن و العـرب
ّ

وعـلّموه اتنـحادا فـي مواقـفه

ويورده بغرض ال ندعاء ،فيقول:
سل اللنـه للشـبان يهد خطـاهم

وحيمهم يف سريهم من تذبذب

فخذ بيـدي حنو اهلـدى مّتفنـقا

فإين مع الـ ندنيا كثري التقـلنب
ن

وباعد هوى نفسي عن األمل واهلوى

عين وجنب
ورد شـرور الناس ن

 :1السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص 27
 :2إسالميات ،ص 79

 :3املصدر نفسه ،ص 05
 :4املصدر نفسه ،ص 95
 :5إسالميات  ،ص 3
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تصرف املبدع يف اللغة كأن يقرنه بالنداء يف استهالل
ويقّتن األمر بأساليب متهيدية خمتلفة ،ت ندل على ن

قصيدته ،أي يف البيت األول ليلحقه بأوامر بغرض احلث والتنشجيع ،كما يف قصيدته (أينها القادم) ،فيقول:
أيّها القـادم املـبارك أه ـال

جئت تطوي األجيال جيال فجيال

بالسالم وأشرق
طف على األرض ن

1

الصـباح مجيال
يف دجاها مـثل ن

وتقـدم هبا الطنـريـق دلـيال

وامش يف عرضها رخاءً ويس ًـرا
فـ(أيها القادم) نداء أثبته السائحي يف مستهل القصيدة ،والالفت فيه أيضا هذا التع ندد ألفعال األمر
(طف ،أشرق ،امش ،تقـدم) لتوضيح احلاجة امللحة إىل السالم ،فهو– يف نظره -أساس احلياة وركن البقاء
واالستمرار فيها.
ويتحول نداؤه هذا إىل الطبيعة مستغالن مظاهرها املتعددة ،مناجيا الليل ،فيقول:
فاسأل الليل كم دخلنا دجاه

ولبسـناه أدرعـا وبرودا

2

للرهبة واخلوف ،فقد
ويف ذلك دعوة إىل مناجاة مظهر طبيعي (اللنيل) احلامل للظالم الدامس ،ورمز ن
الثوار ،فيفشي إلينا األسرار ،أسرار اجملاهدين يف جبال
السائحي إىل طرف يتح ندث إليه على لسان ن
ن
حوله ن

كل ذلك بغرض الفخر
"األوراس" وغريها ،وكيف جعلوا منه أداة طينعة يف أيديهم ال يهابونه وال خيشونه ،ن
واالعتزاز.

* النهـي :هو "طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء" 3.وصيغته يف الدواوين واحدة ( ال الناهية +
الفعل املضارع اجملزوم ) ،وأغراضه البالغية متنوعة ختضع ملقامّي متباينّي معىن ومبىن ،مقام النصح واإلرشاد
أو مقام احلث والتشجيع.
 مقام نصح وإرشاد وشعور باملسؤولية الفردية جتاه نفسه (قلبه)من (الشاعر)

م ـلـفوظ
ال الناهية  +الفعل المضارع المحزوم

 :1املصدر نفسه ،ص 85

 :2مجر ورماد ،ص 93

 :3السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص 21
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كما هو ظاهر يف قوله:
ال تحسب ال ندين ألفاظا وشقشقة

ال ندين بالفعل ال بالقول و اخلطب

1

 مقام حث وتشجيع وشعور باملسؤولية اجلماعية جتاه شعبه ووطنه.من (الشاعر)

(شعبه)

م ـلـفوظ
ال الناهية  +الفعل الضارع المجزوم

كما هو واضح يف قوله:
2

الربا
وبر ،يصنع اخلـري و ن
خلري ن
وال مطرقا يف سريه ينظر القربا

فصوغوا له جيال كهذا مهينأ
وال تجعلوه قابعا حول نفسه
ويقول:
فال تذكروا التاريخ حّت لعربة

وال تسمعوه إ نه لن يصـ ندقا

3

 مقام الدعاء:م ـلـفوظ

من (الشاعر)

ال الناهية  +الفعل الضارع المجزوم

(الخاصة)
ّ

يقول داعيا للحجيج ببلوغ القصد ونيل األجر:
وأجزل ثواب احملسن املتسبنب
وال تحرم احلجاج من نيل أجرهم
وألسلوب النهي عدة ميزات ينفرد هبا عن غريه من األساليب اإلنشائية ،فاختالف املقامات فرض على
4

الشاعر مراعاة مقتضى احلال وتوظيف ما يناسب من تعابري شعرية معربة،كما يأخذ املخاطب وجهتّي
رئيسيتّي تلخصان طبيعة املوقف الذي يكون عليه ،فمرة مفردا (نفسه) وأخرى مجاعة (شعبه أو وطنه).
* االستفهام  :يقصد به "طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل "  ،1وذلك بأدوات يفضى تنوعها إىل
تنوع الغرض البالغي من استعماهلا ،فهي متثل " الذروة املسنونة للموقف الشعري ،تتحول فيه الكلمات إىل
 :1إسالميات ،ص95
:2املصدر نفسه  ،ص 29

 :3املصدر نفسه  ،ص51
 :4إسالميات ،ص8
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مّتسل تأخذ هيئة الشعر يف تعديد اخلطاب ،وتنوع الداللة وإطالق سراح اللغة من سجن
وضع ذاهل ن
التقرير ".2
وورود االستفهام بأدوات خملفة ينقل اجلملة من وضع إىل آخر ،وجبعل الديوان يستمد من ذلك
االختالف والتنوع خاصية أسلوبية متفردة تكرس بىن هلا منطلقات تركيبية الفتة ،ابتدأت ب:


الهمزة :ويطلب هبا أحد أمرين ،وهي معادلة للفظة (أم) وتكون اإلجابة بواحد من حريف اجلواب

(نعم) لإلثبات أو (ال) للنفي  ،كما هو ظاهر يف قوله:
أمل ت ِ
ب دارا للحـديث رفيـعة؟

وإنشاء دار لإلقـامة يصـعب

3

الضراغـم ثعلب؟
أيفتك باألسد ن

فيا عجبا يسطو اليهود على احلمى

فحكم اهلمزة يف البيتّي طلب تصور لورود الفعل (املسند) بعدها مباشرة وال يّتدد املخاطب (املسند
إليه) يف تعيّي (الفرحة) و (اهلزمية)  ،واحلالتان تعبري عن مقام متناقض فرض على الشاعر ،وهو جلي من
عنوان القصيدة (معذرة يا ملتقى الفكر).
ويطلب من اهلمزة يف( :أمل ت ِ
ب )...اإلجابة باإلثبات (بلى) أل نه استفهام منفي وتبعا وتأكيدا لغرض
الفخر واإلعجاب املراد .كما يطلب من اهلمزة يف (أيفتك )...اإلجابة بالنفي (ال) تبعا وتأكيد ملا حلق هبا
الضراغم ثعلب؟).
يف العجز (أ يفتك باألسد ن


4
السائحي بالوجود املكاين
ّنا
ر
ق
أ
استعماال
االستفهام
أمساء
أكثر
وهي
أين" :ويطلب هبا تعيّي املكان،
ن

(مرة ثانية األصنام) حّي يقول:
كما يف قصيدته ن

وقد جاءت األخبار أين فؤاديا؟

تلمست يف ذعر فؤادي سائال
ن

5

ويكرر هذا االستفهام يف قصيدته ( لست رفاتا عودة األمري) متح نديا املستدمر الغاشم قائال:
ن
تق ندم اجلـند يف "مزايا" جريئا

ساخرا يف الوغى من" املارشال"

 :1حفيظة أرسالن شاسبوغ ،اجلملة اخلربية واإلنشائية ،ص 211
 :2صالح فضل ،نربات اخلطاب الشعري ،ص 119
 :3إسالميات  ،ص 19

 :4السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالعة ،ص 56
 :5إسالميات ،ص 61
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أين "فايل" وأين "بيجو"؟ رمينا


يا أمريي بكل "بيجو" و"فايل"

متى :ويطلب هبا تعيّي ا نلزمان .2يقول:

يُدار عليـه باهلوان ويشـرب

أيـا وطنا يلـقى املـذلة راضيا

الرأس اليت قد خفضتها
متى ترفع ن

3

وتطلق ك نفا قيندت مث تضرب؟

ويقول يف اعتزاز وإباء:

متى كان هذا ال ندين إرثا لواحد

يقول كما يبغي هواه وينطق؟

4

ويطلب من "أين" و"مّت" تعيّي الظرفية املكانية والزمانينة (أين فؤاديا ،أين "فايل" وأين "بيجو"؟-
الرأس ،مّت كان هذا ال ندين؟) من جهة ،وإلبراز داللة عواطف الشاعر املختلفة كاالنكسار أمام
متى ترفع ن
يفسره حسب
الزلزال والفخر والثبات أمام ظلم وجربوت االستدمار ،و ن
نقوة ن
الرد على من يتنخذ ال ندين إرثا ن
هواه ،من جهة ثانينة.



من :موضوعة لالستفهام للعقالء ،5وارتبطت يف الدواوين بالفعل أحيانا أو باالسم والضمري أحيانا

أخرى عائدة على العاقل دائما.
أ -ارتباطها بالفعل  ،يقول يف قصيدته "ال متت":
السرور يف البيت حويل
من يشيع ن

وأنادي ـه دائـما ويـجيب؟

من أناجـيه وهو عننـي بعيـد

مين قريـب؟
وأناجـيه و هـو ن

6

يحس القدوم عند قدومـي
من ّ
يودع شاعر اجلزائر الكبري" حممد العيد آل خليفة ":
ب -ارتباطها باالسم ،ويظهر يف قوله وهو ن
س الغيـاب حّي أغيـب؟
وحيـ ن

ومن كالعيد أجدر بالفـداء؟

وأن "العيد" مات وليس بفدى
 :1مجر ورماد ،ص62

 : 2السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالعة ،ص 56
 :3إسالميات ،ص05

 :4املصدر نفسه ،ص129

 :5حفيظة أرسالن شاسبوغ ،اجلملة اخلربية واإلنشائية ،ص 269

 :6مجر ورماد ،ص66
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ج -ارتباطها بالضمير ،كما يف قوله:
فإين
خانين الننطق فاعذروين ،ن
كل ه ـذا
أقل من ن
وأراين ن



ما تعـ نودت مثل ذا اإلحسان

2

من أنا يا رفاق؟ ما ديـواين؟

ما:يستفهم هبا لغري العقالء  ،3واقّتن حضورها باحلالة الشعورية للشاعر ومراعاة مقتضى احلال ،حال

الفرح والسرور بالوحدة العربية املنشودة،كما يف قوله يف قصيدته ( التقينا):
كل شرب ،يف أرضنا ،يف مسانا
ن

فرحة عمت البالد مجيـعا

4

ريب هذا الـّتاب...فهل جيهل هذا الّتاب ما مبـتـغانـا؟
عـ ن

الضاد ،و ناحتاد هوانا
وحدتـنا األحـداث ،والدم ،والتـاريخ ،و ن
ن

األئمة) ،حيث
والفكرة نفسها يطرحها يف شكل نصح وتوجيه من أجل الوحدة ،كما يف قصيدته (إىل ن
يقول:
كل حكم نضـينق؟
الرمحان أحكام ديننا
فقد ن
وسع ن
فما بالنا يف ن
مجيعا وآخى بيننا نتف ـنرق؟
وحد ص نفنا
وما بالـنا وال ندين ن



5

هل  :ويطلب هبا التصديق أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها ،لذلك تفيد جهل السائل باحلكم

ألّنا لطلبه .6واستعملت يف الديوان حسب مقتضى احلال،حال الضجر والسخط كما
كي) حّي يقول:
يف قصيدته (أمام ن
الضريح الز ن
فهل جتمع األقدار يوما صفوفنا

وحنظى –كما كننا – بأرفع منصب؟

الشريف):
ويقول يف قصيدته (مناجاة هالل املولد الننبوي ن
 :1إسالميات ،ص58
 :2مجر ورماد ،ص 22

 :3حفيظة أرسالن شاسبوغ ،اجلملة اخلربية واإلنشائية ،ص 296
 :4مجر ورماد ،ص 11

 :5إسالميات ،ص129

 :6السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص 52
 :7إسالميات ،ص 6
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فهل نعود كما كننا بال خــلق

وال رشـ ـاد وال فهم ...وال أدب؟

ويقول مبيننا طريقة استعادة بيت املقدس:

فهل نستعيد القدس بالفكر وحده



1

إذا مل نكن نبين مع الفكر مدفعا؟

2

أي :لالستفهام ،ويطلب هبا متيز أحد املشاركّي يف أمر يعمهما ويسأل هبا عن الزمان واملكان واحلال

والعدد والعاقل وغريه  ،على حسب ما تضاف إليه .

3

السائحي لل نداللة على جتاوز موقف االنكسار الداخلي عند الشاعر إىل إعادة بناء احلياة من جديد
ووظفها ن

كما يف قوله:

بأي لـسان أنطـ ُق اليوم راثيا
ّ

وقد عقد اخلطب املريع ثانيا؟

الزلزال مابّي أضلعي
كان صدى ن

4

يهـ ند كياين لو تبقى كـيانيا

القوة ،قوة املستدمر ،فيقول يف قصيدته
ويستفهم باسم االستفهام ( ن
أي) مربزا انتصار العزم واإلرادة على ن
(يوم اجملاهد):

كل واد
يف ن
مهب الرياح يف ن

5

زلزل األرض بالطغاة فـطاروا
ِ
أي نفع لـمينت يف العناد؟
ـدهم عند اللنـقاء عناد
مل يُف ُ
ّ
كالرمـاد
عصف العـزم واإلرادة بالـ ن
قوة ،فانـهار صرحـها ن



يوجه خطابه إىل شباب اجلامعة:
تعجب وهو ن
كيف :لالستفهام عن احلال .يقول السائحي يف ن
وضم ثراها عـقبة كيف تع ـ ـقم؟
ن

عجبت ألرض أجنبت أمس طارقا

ويعتذر عن احلضور إىل ملتقى الفكر اإلسالمي:
فكيف يروق اللنحن واملوت جامث؟

6

الشعر وال ندار تُنهب؟
وكيف يطيب ن

 :1املصدر نفسه ،ص 11
 :2املصدر نفسه ،ص57

 :3السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص 56
 :4إسالميات ،ص 61
 :5مجر ورماد ،ص26

 :6املصدر نفسه ،ص73
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ويقول مستفهما ومفتخرا يف قصيدته (علنمتنا اإلباء والتح ندي):

2

حي فكيف نبكيك حينا
أنت ن
أنت علنمتنا اإلباء والتحـ ندي

نغين وأنت فوق األغاين؟
أو ن

واحتقار ال ندموع واألشجان

السرور وهو سـرور
فاحتقرنا ن

كيف ال نستهّي باألحزان؟

3

* التمني :هو"طلب شيء يستحيل حتقيقه أو طلب شيء غري ممكن مطموع يف نيله " .4وأداته األصلية
(ليت) كما يف قوله:
متأسفا:
ويقول ن

الرأي يف الذي
و يا ليتنا مل نعمل ن

قرأنا ،ومل نبعد ومل نتحذلق
ويا ليتنا قد نلتقي حّي نلتقي

سر افّتاقنا
فيا ليتكم تدرون ن

5

6

يربر املرجو واملطلوب يف صورة املستحيل وبيان حالة
وقد استعمل التمين مبعىن الّتجي لغرض بالغي ،ن
سر افّتاقنا) ،ومن
املسرة والفرحة (ليتكم تدرون ن
الرأي) ،واليت سلبت منه ن
احلزن املسيطرة عليه (ليتنا مل نعمل ن
مث التشاؤم من هذه احلياة (ليتنا قد نلتقي حّي نلتقي).

ب  -الجمل غير الطليبة :
وهي ماال تستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب.7
السائحينة حول نوع واحد كان الفتا لالنتباه مثنل ظاهرة أسلوبية ،إنه
ومتحورت يف ن
املدونة الشعرينة ن
أسلوب التعجب.

 :1املصدر نفسه ،ص09
2
الشيخ البشري اإلبراهيمي.
 :قيلت مبناسبة ال نذكرى األوىل لوفاة العالنمة ن
 :3مجر ورماد ،ص 66
:4السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص 59
 :5إسالميات ،ص 9
 :6إسالميات ،ص 85
 :7السيد:أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،ص61
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* التعجب :معىن هو استعظام فعل فاعل ظاهر املزية بسبب زيادة فيه ،خفي سببها ،وانفعال يهز النفس،
ويعرب عنه بإحدى الصيغتّي مساعا حنيا ،وقياسا حنيا آخرا.1
فيحدث فيها أثرا .ن

التعجب(املصدر عجبا ،الفعل عجبت )...قوله:
 من التعجب السماعي بألفاظ نويا عجبـا نشكـو اجلنـاة ملثلهم

ب!
ومن ذا شكا يف الغاب ُدبنا إىل ُد ن

وأزهـر غـرس ال ندين بّي ربوعنا

الشكرا!
فال عجبا أن نكثر احلمد و ن

ويقول نافيا:
وال عجـبا أن نشهد اليوم ها هنا

2

3

صغارا لنا قد ح نققوا الفوز والننصرا!

ومتأسفا:
ويقول ن
متعجبا ن

عجبت ألرض فوقها قرب خالد

وألف عظيم حتتها ليس تنجب!

ومتعجبا:
ويقول يف قصيدته عاشوراء مستفهما
ن

عجبت ألمرك كيف استوى

السرور وطعم ال ندم؟!
لديك ن

4

5

التعجب القياسي جند ما كان على وزن " ما أفعله ،"!..كما يف قوله:
 -و من ن

ما أسعد المرء يف أحالمه حينا!

وعشت يف غابري أحياه ثانيـة

6

ويواصل متعجبا ،فيقول:
فما أعظم ال نذكرى وأمسى وأرفعا!

حممد
فعودوا مع الذكرى هلدي ن

7

عرب عنها الشاعر
وخالصة كان هلذه األساليب اإلنشائية حضورها املقامي املراعي ملقتضى احلال واليت ن

حممد األخضر السائحي بطرق فنينة متع نددة وطاقات لغوية خمتلفة ذات أبعاد ودالالت تضافرت فيما بينها
 :1حممد مسري جنيب اللبدي ،معجم املصطلحات النحوية والصرفية ،مادة (التعجب) ،ص118
 :2إسالميات ،ص86

 :3املصدر نفسه ،ص29

 :4املصدر نفسه ،ص86
 :5مجر ورماد ،ص86

 :6إسالميات ،ص65

 :7املصدر نفسه ،ص19
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مشكلة أغراضا بالغية تنطلق من مستوى تركييب خيرب مبقدرة الشاعر على ترمجة خلجات نفسه مبا يتناسب
وجتربته الشعرية اإلبداعية.
وتوظيف مثل هذا النوع من الّتاكيب اإلنشائية خاصة الطلبية منها ألف مفصال تركيبيا مفعما بأبعاد
داللية تنطق خبواصها املتفردة  .وبإمكان مجع تلك التفرعات فيما يلي:
المقام
بنية تلفظية
جملة

إنشائية

طلبية
النداء

األمر

النهي

االستفهام
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ثانيا :التّكـرار
امتاز شعر السائحي كغريه من شعراء العربية بوجود ظواهر أسلوبية خمتلفة ومتنوعة ،وهي ظواهر يف
حالة رصدها مثن دراستها ستكشف الكثري من األسرار اجلمالية داخل النص ،ومتكن ال ندارس أو النناقد من
شك احلقل ال نداليل النقدي.
الوقوف أو استخالص الكثري من الننتائج اليت ستثري دون أدّن ن
وقد حاولت رصد أبرز الظواهر األسلوبية يف شعره فوقفت عند العديد منها سواء على مستوى اللنفظ
أو على مستوى املعىن ،من ذلك :التنكرار مبختلف أشكاله ،التنقسيم ،التنقدمي والتنأخري ،احلذف ومظاهره،
االلتفات ووجوهه...
الشيوع يف كثري من األجناس األدبية ويف كالم املتح ندث
والتكرار ظاهرة لغوية تأخذ درجة عالية من ن
العادي وقد ورد منه الكثري يف نصوص العرب ،حّت ع ند من سننها ،ومن خصائص كالمها ولغتها فال حرج
إن استخلصنا أ نن "سنن العرب التنكرير واإلعادة إرادة البالغ حبسب العناية باألمر".1
ذموه ،حيث
وإذا كان قوم قد مدحوا التنكرار وعلنلوا وجوده ضمن الننصوص املختلفة ،فإ نن آخرين قد ن

2
الشناعة" ،وإذا كان ي ْقبُح تكر ُار احلروف
ع نده القزويين "من عيوب الكالم"  ،ونعته اخل نفاجي ،بالقبح و ن
املتقاربة املخارج ،فتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنع" 3وقال يف موضع آخر" :وما أعرف شيئا ي ْق ِدح يف

ويغض من طالوهتا أظهر من التنكرار".
الفصاحة
ن

4

ابن رشيق يف التنكرار هو أوفق اآلراء حيث يقول " :للتنكرار مواضع حيسن فيها ،ومواضع
ولعل
مذهب َ
َ

تكرر
أقل ،فإذا ن
يقبح فيها ،فأكثر ما يقع التنكرار يف األلفاظ دون املعاين ،وهو يف املعاين دون األلفاظ ن
اللنفظ واملعىن مجيعا فذلك اخلذالن بعينه".5

 :1الصاحيب ،ابن فارس ،حتقيق:أمحد صقر ،مطبعة البايب احلليب ،القاهرة ،1977 ،ص 310

 :2اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين ،شرح وتعليق وتنقيح :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناين ،ط،1899 ،5

ص276

 :3سر الفصاحة ،ابن سنان اخلفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1ص165
 :4املرجع نفسه ،ص 171

 :5العمدة ابن رشيق القريواين ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،ج  ،2ص 61 ،68
85

األول :الفصل الثاني :البنية التركيبية
الباب ّ

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

ويف األدب احلديث واملعاصر ،شاع التنكرار بصورة الفتة لالنتباه ،وقد اعّتفت نازك املالئكة هبذه
بتطور ملحوظ يف أساليب التنعبري الشعري،
احلقيقة بقوهلا" :جاءتنا الفّتة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ن
أحد هذه األساليب ،فربز بروزا يلفت النظر وراح شعرنا املعاصر يتنكئ إليه اتكاءً يبلغ أحيانا
وكان التنكرار َ
حدودا متطرفة.1"...

الّتكيز خالل هذه الدراسة على التنكرار على مستوى البيت والقصيدة ال غري ،أل نن دراسته وتتبنع
سيتم ن
شاق حيتاج إىل وقت شاسع
مدونة بأكملها هو عمل -على متعته -ن
آثاره على مستوى ديوان حم ندد أو ن
وجهد أكرب وهو أوسع من أن حييط به مبحث أو فصل.

السائحي:
 أشكال التّكرار في شعر ّأ) التكرار اإلفرادي:
املدونة
 )1تكرار حروف المعاني :ليس من اليسري رصد كل حروف املعاين ومعرفة نسبها يف جممل ن

ألي شاعر كان ،أل نن ذلك حيتاج إىل وقت وجهد ومثابرة وصرب ،كما أنه يقتضي مراجعة كل ذلك
الشعرية ن

يسر ذلك لكثري من الشعراء العرب القدامى منهم
للتثبنت والتنأكد ،وإ ْن كان العقل اآليل (احلاسوب) قد ن
البحث إجراء
الراهن ،لذلك ولغريه اقتضى مننا
واحملدثّي ،لكن يبقى ح ن
ُ
ظ شعراء اجلزائر بعيد املنال يف الوقت ن

تطبيق على مجلة من القصائد ملعرفة نسبة تداول حروف املعاين داخلها.


السائحي هي( :يف ،من ،الباء) مثن تأيت بقيتها.
حروف الجر :أكثر حروف ن
اجلر تداوال عند ن

وقد أجرينا تطبيقا على عيننات خمتلفة بصورة عشوائية غري مقصودة ملعرفة مستوى ونسب هذا التنداول،

كما يبيننه اجلدول اآليت:

 :1قضايا الشعر املعاصر ،نازك املالئكة ،ص241
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األحرف

عدد

القصيدة

الديوان

الصفحة

لعينيك

همسات وصرخات

161

90

في لقاء إذاعتي تونس والجزائر

همسات وصرخات

169

11

19

بالربيع
مرحبا ّ
مصرع البلبل

همسات وصرخات

43

22

44

19

همسات وصرخات

107

21

22

92

92

لحن الوفاء

الثقافة ،عدد1012720:

11

11

39

13

14

يادار

بقايا وأوشال

15

44

12

12

94

الغريب

بقايا وأوشال

27

24

90

91

91

حرب بال معنى

بقايا وأوشال

43

23

12

92

93

ال ّدمع اليكذب

بقايا وأوشال

53

32

12

94

93

حديث ليلة القدر

بقايا وأوشال

121

22

90

92

92

تحية الجزائر

جمر ورماد

13

32

11

92

19

قصيدة المهرجان

جمر ورماد

07

39

12

91

11

رسالة شيخ فالح

جمر ورماد

09

49

23

91

91

في ذكرى الشيخ عبد الحميد

جمر ورماد

72

14

12

92

91

حر
أنا ّ
بالدي

أناشيد النصر

20

19

11

92

91

أناشيد النصر

5

90

91

92

92

نشيد نوفمبر

أناشيد النصر

7

19

93

94

92

أنا الجزائر

الراعي وحكاية ثورة
ّ

51

13

11

92

90

39

129

49

21

94

-

19

93

92

94

حكاية ثورة
نفمبر

الراعي وحكاية ثورة
ّ
خارج ال ّديوان

األبيات

في

الباء

من

94

93

92

99

91
94

من ،الباء) على حنو هذا الّتتيب:
اجلر الثنالثة (يفْ ،
هذه عيننات أظهرت نسبة تداول حروف ن

السائحية ،لكن بتفاوت من قصيدة إىل أخرى ،ومن
 في :وهو من أكثر حروف اجلر تداوال يف القصيدة ن

الظرف بنوعيه احلقيقي واجملازي ،واملصاحبة ،ومن أمثلة تكراره
معانيه اليت رنكز عليها ضمن نصوصه :ن
مرة:
بالربيع) اليت كرره فيها  46ن
املكثنف ،قوله يف قصيدة (مرحبا ن
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كل شـيء ،يف وهاد احلمى ،ويف كثبانـه
ومشى ن
بالسـرور يف ن

1

السيل ،يف وديانه
الزهر ن
الرياض الغنناء ،في ن
يف ن
الضاحـك فيها ،يف ن

يف الطيور الطنراب تصدح يف أغصـاّنـا ،يف ال َفراش ،يف طريانه

الشامخ ،يف عشبه ،ويف قطعانـه
الرحيب ،يف الـجبل ن
يف الفضاء ن
املواج ،يف املركـب الـ نسابح فوق العباب ،يف ربانه
يف
اخلضم ن
ن
يغين ،هائمـا كالـطيور يف أحلانـه
كل شـيء حّت اجلـماد ن

الربيع اجلميلة
كما أ نن هذا احلرف حيمل دالالت نفسية عميقة ،فهو يوحي باألثر الذي أحدثته مظاهر ن

السائحي ،كما يدل على التنغلغل والعمق واالنسياب اهلادئ بّي األحاسيس واملشاعر ،اليت
يف ِوجدان ن
تفجرت فيما بعد قصيدة يربز جتربة وموقفا شعريّي على قدر كبري من اجلمال واجلاذبية.
ن

السائحي ،ومن معانيه اليت رنكز عليها بكثرة ،االستعانة
 الباء :هو ثاين حرف شيوعا يف قصائد ن
واملصاحبة والظنرف والتنأكيد ،ومن أمثلة تداوله عنده قوله يف قصيدة( :يف ذكرى الشيخ عبد احلميد ابـن
باديس):
2

فلواله مـا سطعت يف البالد

مشـوس وال الح فيها قمر

الرىب
هل غيث بتلك ن
وال انـ ن
قت يف ذُراها البنود
وال خفـ ْ

هر
وال افتـنر بّي ال ِوهاد ن
الز ْ
اجليش حنو الظن ْفر
وسار هبا
ُ
بتلك اجلبال مشـى أو ز ْأر
لقالت بباديس فـقت احلجر

كل ليـث
ن
جتسم باديس يف ن

الصخور
فلو نطقت يف اجلبال ن

األثر
فصفوا الصفوف إىل بعضـها
وسريوا -على هديه -يف ْ
الربط وحتقيق التنماسك بّي املتتاليّي من األلفاظ مهما
اجلر يفيد ن
وحرف (الباء) املوظف يف معاين ن
الربط يسهم بشكل
كالربط بّي امسّي أو بّي فعل واسم أو بّي أداة واسم وهكذا ،وهذا ن
كانت طبيعتهما ،ن
 :1مهسات وصرخات ،ص43
 :2مجر ورماد ،ص72
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القوي
ص وحتقيق متاسكه وانسجامه ،كما له داللة نفسية تتمثنل يف احلضور
كبري يف ترابط أجزاء النن ن
ن
نصه ،أل نن املصاحبة تتع ند ى كوّنا داللة معنوية حنوية إىل مصاحبة بّي
ص ضمن ثنايا ن
للصاحب النن ن

النص والنص نفسه من جهة ،وبّي صاحب الننص واملتلقي من جهة ثانية ،فكأ نن املبدع متواجد
صاحب ن

ص.
أمام املتلقي ليقوم بدور ال ندليل أواملرشد داخل النن ن

 من :ورد هذا احلرف يف املرتبة الثنالثة من حيث االستعمال ،وقد ورد مبعان خمتلفة كابتداء الغاية والتنعليل
وبيان اجلنس ،ومن ّناذجه يف شعره قوله يف قصيدة( :بالدي):
يا جننة األوطا ْن

احلبيب
يا موطـين
ْ
اخلصيب
من ْروضك
ْ

1

من حسنك الفتنا ْن
من أمجل األلـوا ْن

خطرت يف القشيب
ُ
ِ
من هذه األحلـا ْن
بالعجيب
ت
وجئـ ُ
ْ
(من) االنطالق واالبتداء ،ومها بدورمها حييالن إىل دالالت نفسية أبعد،
اجلر ْ
ومن أبرز دالالت حرف ن

القوي يف
فاملنطلق أو املبتدئ يقتضي احلضور والتنواجد ،فاملبدع وهو
ن
يوظف هذا احلرف إنّنا يثبت وجوده ن

ص حاضرا برفقته،
ثنايا ن
نصه مستصحبا املتلقي يف انطالقته وابتدائه ،فاملتلقي أينما ناجته وجد صاحب النن ن
نصه أو حييله على تأويالت مت نكنه من الوصول إىل إجابات عديدة تكون
يكشف له عن أسراره اليت بطننه ن

ص املتتابعة واملختلفة.
قد اعّتضته أثناء مروره مبحطات النن ن

تعوض
اجلر من ألّي وأسهل الظنواهر اللغوية ن
العريب،وهي غالبا ما ن
فحروف ن
الصغرى استعماال يف اللنسان ن

الّتاسل فيما بينها من حيث الوظيفة ورمبا
السياق التنعبريي ،إضافة إىل سهولة التنداول و ن
معىن كامال داخل ن

من حيث املعىن ،فكثري منها تتناوب يف ذلك ،وهذا الّتاسل يسمح للشاعر أن يوظفها يف املعىن الذي
السائحية.
يفسر كثرة دورأّنا داخل القصيدة ن
يريد ،أو عند حاجته لفاصلة عروضية أو سبب ،وهو ما ن

1
النصر ،ص6
 :أناشيد ن
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السائحي هي( :الواو) و (الفاء) و(أو)
 حروف العطف :أكثر حروف العطف تداوال يف قصائد ن
"وأحرف العطف تنوب عن تكرار عامل املعطوف عليه مع املعطوف " ،1فهي تقي التنعبري من التنكرار
اللنفظي وتوفنر التنكثيف.
وضح لنا نسبة دوران حروف العطف( :الواو ،الفاء ،أو) داخل القصيدة السائحية.
و اجلدول قد ن
عامة النناس أو على مستوى
 الواو :أكثر احلروف شيوعا واستعماال يف اللغة العربية ،سواء على مستوى ن

الربط ومطلق اجلمع واملصاحبة بّي املتعاطفّي اللنذين يأخذان حكما
القول الفصيح ،وهذا لدوره اخلطري يف ن

السائحي ،ويكثر
واحدا على مستوى الوظيفة اإلعرابية داخل اجلملة ،والظواهر نفسها يأخذها يف شعر ن
متتاليا عنده سواء على مستوى البيت الواحد أو على مستوى أبيات متتالية ،ومن ّناذجه قوله يف قصيدته:
(قصيدة املهرجان).
وجئت أزرع أعماقـي ووجداين

2

فرشت فوق ثراك اليوم أجـفاين
ُ
وزرتك الـيوم يا خضراء يف كبدي

وبّي جـنيب ،أشواقـي وحتناين

الشمس ملء يدي
محلت ن
ولو ُ
قدرت ُ

ضمت الكون واآلفاق أحضاين
و ن

واليوم ال عـقبة الفهري مبعـركة

حسـان بـميـدان
وال طالئع ن

حسان
يف اللنيل عن عقبة الفهري و ن

أروي هلم قصصا ما كان أروعهـا

الربط واجلمع فقد قام بعملية اإلضافة واإلحلاق ،أي أضاف
فحرف العطف(الواو) باإلضافة إىل عملية ن
ص ،كما أ نن هذه اإلضافة
نسيج النن ن
وأحلق املعطوف على املعطوف عليه ،مبعىن آخر قام بعملية بناء متننت َ
خاصة إذا توالت نسوجها وجاوزت حدود االثنّي،
أو اإلحلاق ،جيعالن املتلقي يتفاعل مع عملية التنعاطف ن
الّتادف الثننائي بّي امسّي (أعماقي ووداين) أو
كما هو وارد يف هذه األبيات ،فالتنماثالت قائمة بواسطة ن
(فرشت وجئت وزرت) أو الّتادف الذي جتاوز ذلك يف األمساء (العقبة وال
الّتادف الثالثي بّي األفعال
ُ
طالئع والحت ند وال صمت وال غضب).
 :1القواعد األساسية للغة العربية ،السيد أمحد اهلامشي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص297
 :2مجر ورماد ،ص7
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السائحي ،لكننه قليل التنتابع ضمن بيت
 الفاء :هو يف ن
الصف الثناين من حيث الشينوع واالستعمال لدى ن

أي :الّتتيب والتنعقيب
نفسها اليت يعرف هبا يف اللغة العربية ْ
واحد أو أكثر إالن نادرا ،وقد أفاد عنده املعاين َ
لكن استعماله متتاليا على مستوى البيت الواحد قليل نادر ،وهو
مع شيء من الّتاخي بّي املتعاطفّي ،ن
أندر من ذلك يف أبيات متتالية ،ومن ّناذجه قوله يف قصيدة( :يا ملتقى الفكر):
1
فسوف يعي فيه اهلدايـة من وعى
أعده حديثا -كاللنحون -موقنعـا
فيحزن نفسي أ ْن أصيخ وأمسعـَا
كل اإلذاعات باحثـا
ُ
أصيخ إىل ن
مروعـا
الشنر واحـد
تالقى على رأي من ن
فأصبح مرهونا و صـار ن
فلم يبق شرب مل جيد فيـه موقعـا
كل موقـع
ن
تسرب كاجلرثوم يف ن
وزدنـا إىل معىن احليـاة تطلنعـَا
وعدنا إىل املاضي البعيد بعمقـه
ويصبـح هذا اجليـل باخلري مو َلعا
فنصبـح ح نقا بالتنعـاون إخوة

الربط بل تع ند ت ذلك إىل التنوكيد واإلصرار ،من خالل املعىن
مل تكتف الفاء هنا بوظيفة العطف و ن
السائحي أراد أ ْن ينبه املتل نقي إىل رسالة ما ،وجيعله يرنكز على مضموّنا،
الذي حتمله تلك املعطوفات ،فكأ نن ن
وهي التنحول واالنتقال من حالة إىل أخرى مثل االنتقال من د رجة التنلقي واالستقبال العادي (أعده حديثا

– كاللنحون – موقنعا) إىل وضع أعلى وهو التنلقي الواعي (فسوف يعي فيه اهلداية من وعى) أو اإلخبار
كل موقع) إىل توكيد اخلرب والتنحذير منه (فلم يبق شرب مل جيد فيه موقعا)
واإلعالم (تسنرب كاجلرثوم يف ن
ط فقط وإنّنا االنتقال باملتلقي من وضع إىل آخر مغاير أو من
الرب َ
وهكذا ،فلم تكن وظيفة (الفاء) العاطفة ن

حالة نفسية معيننة إىل حالة مغايرة عن طريق اإلجياز باحلذف.

وقد قمنا بإجراء إحصاء عن نسبة ورودها يف بعض القصائد ،منتهجا الطريقة نفسها اليت سلكتها مع
اجلر ،يبينها اجلدول اآليت:
حروف ن

 :1إسالميات ،ص19
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القصيدة

الديوان

الصفحة

عدد األبيات

الحروف
الواو

الفاء

أو

التناديني

همسات وصرخات

167

29

12

94

92

نوفمبر

جمر ورماد

16

34

31

94

94

محرم
هالل ّ
يادار

جمر ورماد

24

24

34

91

99

بقايا وأوشال

15

44

44

93

94

الغريب

بقايا وأوشال

27

24

21

91

99

لحن الوفاء

الثقافة،عدد1012720:

11

11

43

94

99

الدمع اليكذب

بقايا وأوشال

53

32

21

91

92

مع هالل المولد

بقايا وأوشال

77

22

30

92

92

قصيدة المهرجان

جمر ورماد

7

39

32

92

94

رسالة شيخ فالّح

جمر ورماد

9

49

23

91

91

السائحي،
الش ن
أقل من سابقيه ،ويفيد التنخيري غالبا واإلضراب واإلهبام و ن
ك ،ويف شعر ن
 أو :واستعماله ن
السابق ،ومن ّناذجه قوله
قليل على مستوى القصائد حّت يف تلك الطويلة منها ،كما هو واضح يف اجلدول ن
يكذب):
يف قصيدة( :ال ندمع ال
ُ
1
أو قال لل ندمع اّنمـر هتنانـا
من قال لألكباد عنك تفطنري
أو أ نن عينك لن تعود ترانـا

يظن بأ نن وجهك خيتفي
من ذا ن

قد غاهلا املوت الذي أشقانـا

عودتن ـا
أو أ نن بسمتك اليت ن

من بعد ما قد ح نددت مرمانا

أو أ نن نظرتك الطنموح ستنتهي

جو من احلزن واألسى ،فساهم هذا
السائحي حرف العطف (أو) يف هذه األبيات وسط ن
كما وظنف ن

جو
احلرف يف جتسيد تلك ن
الرتيبة واحلزينة ،من خالل سياقات تعكس احلالة النفسية اليت صاحبت ن
الصور ن
تفطري ...أو قال لل ندمع اّنمر)...
املوضوع ،وقد متن التنعاطف بّي فعل من جنس واحد (قال لألكباد ن

السائحي وهو يرثي فقيد اجلزائر
فتفطر األكباد واّنمار ال ندمع صورتان تعكسان ن
ن
اجلو احلزين الذي عاشه ن
الرئيس هواري بومدين ،والذي زاد من فاعلية هذا التنعاطف احلركة اليت فرضها الفعل (قال) املتص ندر
ن
للجملتّي الفعليتّي بعد حرف العطف ،وقد انتقلت تلك العواطف احلزينة من احلراك إىل الثنبات واالستقرار
 :1بقايا وأوشال ،ص53
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(يظن بأ نن وجهك خيتفي،
على وجه التأكيد لدى توظيفه للناسخ (أ نن) يف جلمل االمسية يف األبيات املوالية ن
أو أ نن عينك لن تعود ترانا ،أو أ نن بسمتك قد غاهلا املوت ،أو أ نن نظرتك ستنتهي) فالوجه والعّي والبسمة
مستقرة ألقت بأثقاهلا ومهومها
لتصور احلالة الننفسية الكئيبة اليت أضحت ثابتة
والننظرة كلنها أمساء تعاطفت ن
ن

الرحيل ،كما أن هذه األمساء قد حققت االنسجام واالتنساق
السائحي مبدية رغبتها يف عدم ن
على صدر ن
ص ،كوّنا تنتمي إىل حقل معجمي أو داليل واحد.
داخل النن ن

السائحي حلروف العطف األخرى ماعدا الواو ،ولعل سبب
ومع ذلك فليس هناك تعليل لقلنة استعمال ن

ذلك يعود إىل عدم استجابة البِنية اإليقاعية لتلك احلروف والبنية املوسيقية للوزن العروضي ،خبالف حروف

اجلر اليت تستجيب لذلك وللمعىن املرجو من استعماهلا نظرا لتع ندد معاين حروفها واتنساع داللتها ،فالوزن
ن
معمق
يفرض على ن
الشاعر أنساقا توافق مقاطعه وأحوازه املوسيقية ،وهو طرح يصلح أن يكون موضوع حبث ن
حّت يتم التنأكد من هذا االستنتاج.
السائحي فحسب ولكن للشعر العريب مجيع ه ن
ليس لشعر ن

اجلارة منها أو العاطفة ،ال تقتصر وظيفتها داخل الننص على اجلانب الننحوي فحسب
فاحلروف سواء ن

1
اجلو
من
استنباطها
يتم
لكن
و
،
بل تتع نداه إىل جماالت داللية ونفسية كثرية غري مضبوطة بقاعدة حمددة
ْ
ن
ن
الشعورية اليت متلكته وهو يتفاعل مع موضوعه أو موقفه
العام للموضوع ومن املوقف الشعري للمبدع وجتربته ن

الذي استجاب له وتفاعل معه.
الربط واالتساق واالنسجام سواء بّي أجزاء الوحدة املركزية
لقد سامهت هذه احلروف بنوعيها يف حتقيق ن

للقصيدة (البيت) أو بّي أجزائها الكربى (املقاطع أو الوحدات) ،كما أّنا خدمت املوضوع املتناول
السياقات
فحققت وحدته العضوية والنفسية .كما أّنا ومهما كانت نقوته املعنوية فأّنا ختضع ن
لقوة وسلطان ن
ص ،ومن جانب ثان" أضافت
(أفعال ،أمساء ،أدوات) اليت حلقت هبا
لتشكل مجيعها الننسيج العام للنن ن
ن
ص من جهة أو بينه وبّي املبدع من جهة أخرى ،فتكون
تناسقا آخر متثنل يف طبيعة العالقة بّي املتلقي والنن ن

 :1يُنظر:تعليمية النصوص واألدب يف مرحلة التنعليم الثنانوي اجلزائري ،طاهر لوصيف ،رسالة دكتوراه ال ندولة ،قسم اللغة العربية وآداهبا،
جامعة اجلزائر ،2007ص  38و40
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قد جتاوزت ما عهده املتلقي يف منظومة الننحاة" 1اليت ترنكز يف غالب األحيان على الوظائف الننحوية
فحسب.
 )2تكرار األسماء :أي الكلمات االمسية أو اليت تدخل يف نطاقها من صفات وأحوال وغريمها .وتكرار
االسم داخل النص الشعري يؤدي وظيفة داللية يرمي إليها الشاعر لتحقيق غاية ما ،تعكس نفسيته
2
ائحي جيعل من تكرار
الس
و
،
العام"
ومشاعره ،كما أ نن هذا "التكرار يتعلنق تعلنقا مباشرا ببناء القصيدة ن
ن ن
نصه ،ومن أمثلة هذا التنكرار عنده:
الكلمة االمسية نقطة حمورية يتنكئ عليها يف ن

األسماء المكررة

القصيدة

الديوان

الصفحة

األبيات

التكرارات

األرض

سنة1958

همسات وصرخات

103

24

90

العلم

العيد1953

جمر ورماد

29

22

94

ابن باديس

في يوم العلم

إسالميات

15

31

94

ال ّدين

إلى األيمة

إسالميات

127

22

92

حادثات

يادار

بقايا وأوشال

15

44

92

فلسطين

تونس

بقايا وأوشال

61

32

93

مصر

تونس

بقايا وأوشال

61

32

94

فن

أهال بكم

بقايا وأوشال

31

22

91

حسن

تونس

بقايا وأوشال

41

32

94

الشعر

تحية إلى مفدي

خارج الدواوين

-

11

92

كرر كلمة الع ْلم أربع مرات متتاليات ،يقول:
ففي قصيدة( :العيد  )1023ن
هم
والنناس ناس على اآلبـاد مهنـ ُ
وجهوا العلم فيه غري وجـهته
قد ن
ري مضطرب
الكون يف عهده ال نذ ن
فمـ ْن له بعـهود اجلهل ثانيـة
َ

3

جود
فضل وال ُ
نيل املقاصد ال ُ
وأخضعوهُ هلم فالعلم مفقـود
والعلم فيه على التخريب حمدود
فاجلهل-عند ضالل العلم-حممود

 :1يُنظر :االتنساق واالنسجام يف القرآن ،مفتاح بن عروس ،رسالة دكتوراه ال ندولة ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة اجلزائر،2007
ص121
 :2قضايا الشعر املعاصر ،ص232
 :3مجر ورماد ،ص29
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وتفردها ومتينزها دون سواه ،فالعلم
فتكرار كلمة (العلم) للتنأكيد على قيمتها املعنوية وأمهيتها ومنزلتها ن

الرقي والتنق ندم ،واخلروج من دائرة
سلوك حضاري مق ندس أدركت األمم و ن
الشعوب أ نه العتبة األوىل حنو ن
السماوية ،وكان موضوعا خصبا للكثري من أعمال
التنخلف واجلهل ،كما حثنت عليه ال نديانات والكتب ن
خيصص له قصائد
فالسائحي مل يش نذ عنهم فوجدناه ن
املبدعّي من كتاب وشعراء وغريهم من أهل الفنون ،ن

يضم نه أخرى إىل جانب موضوعها األساسي.
منفردة أو ن

السائحي قد نبنه إىل احل ند اآلخر للعلم وهو استغالله فيما ال ينفع اإلنسانية ويعود
واملالحظ هنا أ نن ن
(وجهوا العلم فيه غري ُوجهته) (الكون
بالضرر وال ندمار ،فأشار إىل خطورة ح نده الثاين أي ميدان ن
عليها ن
الشنر ن

ري مضطرب والعلم فيه على التنجريب حمدود) ممنا جيعل ض نده (أي:اجلهل) حممود (فاجلهل-
يف عهده ال نذ ن
ٍ
مضض.
عند ضالل العلم -حممود) هي مفارقة عجيبة ال مناص من تقبنلها على
 )3تكرار األفعال :تكرار األفعال على اختالف أزمنتها دليل على احلركية النفسية للشاعر ،وارتباطه املباشر

يفجر قصائده ،وما قلناه عن تعلنق اللنفظة
باحلدث أ واحلركة اليت تتنصل باملوقف الذي تفاعل معه وهو ن
يكرر الفعل
االمسية بالبناء ن
العام للقصيدة ميكن التنأكيد عليه حول تكرار اللنفظة الفعلية ،فالسائحي وهو ن

داخل البناء العام للنص،إّنا يريد أن جيعل املتلقي يتفاعل معه وبأكثر حيوية ممكنة مت نكنه يف النهاية من
التماس ال ندافع النفسي أو بعده وهو يتسلسل داخل بنائه ،ومن أمثلة هذا التنكرار:
المكررة
األفعال
ّ

القصيدة

ال ّديوان

رأى

هالل محرم

و رماد

24

تعني

الرئيسين
في لقاء ّ
بجاية

بقايا

112

22

141

41

19

مازال

في افتتاح مسجد الكوثر

أوشال

13

11

94

تصغي

الراعي
ّ

الراعي
ّ

33

342

92

و حكاية ثورة

20

تعود

نوفمبر

جمر

أالقيك

نوفمبر

النبالي

جاء

التخافي

نوفمبر

جمر

و

و رماد

الصفحة

األبيات

التكرارات

11

34

93

24

93
92

92

11

34

92

11

34

92

مرات متتاليات يقول متح ندثا عن االستعمار:
كرر فيها الفعل (جاء) عشر ن
فمن قصيدة (جباية) اليت ن
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وجاء شرابا يف الكؤوس ،وساقيَا
وجاء كـالما ،مثن جاء معانيـَا

فجـاء طعامـا طينبا نستـل نذه

وجاء فنونا مثن جـاء سياسة

تعصبـا
وجاء خالفات ،وجاء ن

1

وعرقا ،وعادات ،وجاء مثاليـَا
فجاء إلينا كاسيـا مثن عـاريَا

كل خاطر
تسرب ن
ن
كالشيطان يف ن

الصورة أو بغريها إنّنا يدل
فإذا كان الفعل ن
العام ،فإ نن تكراره هبذه ن
يدل على احلركة والننشاط يف مدلوله ن

على تزاحم األحداث (جاء طعاما ...جاء شرابا وساقيا ...وجاء فنونا مث جاء سياسة وجاء كالما ،مثن جاء
معانيا ...وجاء خالفات ،وجاء تعصبا وعرقا ،وعادات ،وجاء مثاليا...جاء إلينا كاسيا مثن عاريا) .لقد

تع نددت صور اجمليء لتزامحها وتسارعها كأ نن الواحدة تريد استباق األخرى ،فكان الفعل (جاء) هنا أكثر

الزمانية بأشكاهلا املختلفة كأننا نرى احلدث
قدرة على والتنصوير والتنشخيص و التنعبري عن هذه التنسارعات ن

ماثال أمام أعيننا.

ب -التّكرار التّركيبي:
 )1تكرار الجمل :وهو أقوى من تكرار املفردة ،فاتساعها يعين اتنساع املعىن وازدياد قوة داللته ومعناه ،وهو
الشعراء ووجوده ضمنها إنّنا هو ألداء وظيفة طارئة يريدها ،وقد اعتربت نازك املالئكة
ال يشيع يف قصائد ن
يقل يف شعرنا املعاصر ويكثر عند القدماء 2على هذا املذهب ورد تكرار اجلمل يف قصائد
هذا الننوع ن
السائحي.
ن
أ -الجملة االسمية:

المكررة
الجملة
ّ
ص ّفا واحدا

القصيدة

ال ّديوان

الصفحة

األبيات

التكرارات

مع هالل المولد

بقايا وأوشال

11

22

92

يادار

بقايا وأوشال

29

44

92

نوفمبر

جمر ورماد

11

34

92

الرطيب
الغصن ّ
القوي العتيد

 :1بقايا وأوشال ،ص 161

 :2ينظر :قضايا الشعر املعاصر ،ص 233
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يكرر
فتكرار هذه اجلمل االمسية ،جاء لتأكيد الثنبات واالستقرار بواسطة ن
فالسائحي وهو ن
الصفات ،ن
الرسول-صلى اهلل عليه
الوحدة كما تركها ن
هذه اجلمل إّننا أراد أن تكون نأمته (ص نفا واحدا) حتافظ على تلك َ

وسلنم -ففي الوحدة نقوة ومتاسك وحفاظ على الوجود ،كما يصف أزهار الوادي اجملاورة لداره (موطنه)
للشباب واليفاعة واجلامع املختصر للننضارة واحلسن
الرطيب) املرادف ن
بأمجل ما تقع عليه العّي وهو (الغصن ن
ائري الذي مل تعجزه ومل
واجلمال ...نأما مجلة (القوي العتيد) فجاءت يف سياق احلديث عن نقوة ال نشعب اجلز ن

ترهبه أعّت القوى االستعمارية عن افتكاك حريته وسيادته ،بل تص ندى هلا بكل نقوة وشجاعة وإرادة ،فلم
القوي العتيد (عندنا قويا عتيدا)...
يكن هذا ن

ب  -الجملة الفعلية:
المكررة
الجملة
ّ

الروضة
طفت في ّ
الترى

القصيدة
الوردة ال ّذاوية

أحبّك
وغنّت له أنشودة
لم يعد واحد

أنت يا نوفمبر

نملك هذي...

ريالة شيخ

أحييكم

تحية مؤتمر عدم االنحياز

ال ّديوان
همسات وصرخات

يا منى
بجاية

بقايا وأوشال
جمر ورماد

التكرارات

الصفحة

األبيات

41

19

43

11

94

121

41

92

132

21

94

19

49

92

30

29

94

92
92

كررها
تكرار اجلملة الفعلية ن
يدل على احلركة واحليوية والنشاط ،وهو ما سارت عليه هذه اجلمل اليت ن
الروضة ،أحبنك ،وغنت له أنشودةّ ،نلك
السائحي يف قصائده ،ن
خاصة ال ندالة منها على اإلثبات (ط ْفت يف ن
ن
السابقة فأّنا حتمل املتل نقي
هذي ،أحييكم) نأما املنفية منها (ال ترى ،مل يعد واحد) فزيادة على ال ندالالت ن
على اإلثارة والتننبه وحماولة معرفة سبب هذا النفي.وممنا زادها إثارة وتشويقا هو غياب الفاعل الذي ناب عنه
الضمري (احلاضر والغائب) ولعل هذا الغياب حييل على دالالت أخرى :كاالختصار والتنخفي واالبتعاد
ن
والتنسّت وتفادي املواجهة...وهي قِناعات يلجأ إليه الشعراء نإما احّتاما للمتلقي أو تفادي إحراجه هلم...
 )2تكرار شبه الجمل :اقتصر على اجلار واجملر ور فقط ،وهو قليل نادر عنده ،بينما تغيب الظرفية منها
متاما.
المكررة
شبه الجملة
ّ

القصيدة

ال ّديوان
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األبيات

التكرارات
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من أجل...

قصيدة المهرجان

جمر ورماد

1

39

92

على األخت...

الراعي
ّ

الراعي حكاية ثورة
ّ

30

342

92

81

29

92

فعليكم مدى القرون...

أيّها ال ّذاهبون

همسات وصرخات

اجلر اليت حتمل معاين متع نددة ،وهذه املعاين تنضاف
اقتصار السائحي على مجلة ن
اجلار واجملرور لوفرة حروف ن
إىل معاين الكلمات البانينة للجملة فتزيد من كثافتها ،كما هلا دور التنعليل والتنربير (من أجل )...أو التنبيه
واستمالة املخاطب بإحالله املنزلة اليت تليق به (على األخت ،...فعليكم مدى القرون)...
يكرر الشاعر مطلعا ما (حرف ،كلمة ،جزء) ابتدأ به قصيدته ،مباشرة يف
ج -التكرار االستهاللي :وهو أن ن
البيت الثاين وهكذا ،وهذا الننوع قليل الورود يف شعر القدامى أو احملافظّي لكننه شاع عند احملدثّي واجملددين
1
السائحي فهو قليل ج ندا ،واقتصر
بصورة الفتة لالنتباه ،والغاية منه "هتيئة ن
اجلو املوسيقي للقصائد" نأما حظه عند ن
على الننماذج اآلتية:
القصيدة

ال ّديوان

الصفحة األبيات

االستهالل
المكرر
ّ

التكرارات

نصف لفظ

همسات وصرخات

22

14

منذ

92

أنا

همسات وصرخات

45

12

أنا

93

إلى مدرسة أشبال الثورة

همسات وصرخات

132

29

هنا

92

في لقاء إذاعتي تونس والجزائر

همسات وصرخات

169

11

من

92

معذرة يا ملتقى الفكر

إسالميات

39

49

الشعر

92

وداع شاعر الجزائر

إسالميات

69

34

جل

92

ئمة
إلى األ ّ

إسالميات

127

22

سحاب

92

كرر فيها ما استهل به قصيدته ،قصيدة (أنا):2
فمن أبياته اليت ن
لم
أنا الشيء...وجود فارغ
كـاللنـيل مظْـ ْ
يف نشيد مل يُنغنـ ْم
أنا لفـظ دون معـىن
وكالم مل ينظ ـ ْم
أنا فـ ْكر لـ ْم حيـ ند ْد
دل على ال نذاتية
فتـكرار األنا هنا حيمل دالالت نفسية متع نددة ،فهـو يوحي باحلضور والتنواجد ،كما أنـه يـ ن
(التنعلق بال نذات) والقلق كما يرى ذلك علماء الننفـس ،و "تتويج لفكرة كانت حاضرة على ال ندوام" 1ال ميكن
 :1قضايا الشعر املعاصر ،نازك املالئكة ،ص 231
 :2مهسات وصرخات ،ص 45
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السائحي هنا هي (احتقار) نفسه والتنقليل من شأّنا) ،2واالنطواء ،واهلروب من الواقع،
التنعبري عنها بغريه ،وفكرة ن
السيطرة والتنح نكم يف انفعاالته ،وفشله يف مواجهة واقعه...
وعدم قدرته على ن

د -التّكرار المقطعي :ويقوم الشاعر من خالله بتكرار واحد من البناءات التالية( :البيت ،الشطر ،الالزمة).

 )1البيت :تكرار بيت حمدد داخل قصيدة غري شائع عنده ،وإن وجد فهو استجابة حلالة نفسية ال غري ،ألنه
بعيد عن األداء اإليقاعي ،فالشاعر عندما يكرر بيتا داخل قصيدة ما ،هو برهان على اندماجه يف املوقف الذي
كرر فيها بيتا من أبياهتا:
اضطره إىل نظم قصيدته ،ومن القصائد اليت ن
القصيدة

ال ّديوان

الصفحة

األبيات

40

42

المكرر
البيت
ّ

آه من ليلي على نفسي إذا الليل طال

02

الهم الثقيل
الرغم من ّ
أنا ياليل على ّ

02

شمعة لم يدر كالنا ما الهجوع
أنا وال ّ

ضحايا
الليل

همسات

هالل

رمضان
في يوم

المجاهد
التقينا

جمر ورماد
خارج

ال ّدواوين

111

02

أنا أفنى في سهادي وهي تذوي وتذوب

02

أنت ياليل أخو الموت ،همود وسكون

02

شتاء
نحن ندمانك في األحزان ياليل ال ّ

02

وصرخات

29

التكرارات

طلت ماشئت ولكن فقد آن األوان

02

وأخيرا طلع الفجر فلم يبق ظالم

02

امأل الدنيا شعاعا أيّها النّور الحبيب

02

لساري ،وأعياه المسير
تاه في بيدائها ا ّ

قل لنا عن عهدك الماضي ،مع ال ّدهر الطويل

02
02

حين أقبلت على يثرب بالفرض الجديد

02

ذ ّكر األرض عهودا هي من خير العهود

92

24

20

أيها الخالد المجاهد ،يارمز التّحدي ياصانع األمجاد

02

--

35

أيّها الصاعدون نحو األماني المسافات بيننا تتدانى

02

 :1معجم مصطلحات التحليل النفسي ،جان البالنس وج.ب.بونتاليس ،ترمجة :مصطفى حجازي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
ط1196 ،1هـ1896،م،ص86
2
الصغري) إليليا أيب ماضي.
 :هنا يذ نكرنا الشاعر بقصيدة (احلجر ن
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إ نن تكرار البيت يف القصيدة الواحدة جيعلها أو جيعل الوحدات فيها حمصورة كأّنا بّي قوسّي ،كأ نه يريد
الشاعر التنأثري يف املتلقي
اختصار معىن القصيدة أو موضوعها يف حمور رئيس هو البيت ،هذا باإلضافة إىل حماولة ن
يدل عليه.
يوجهه وجيعله يرنكز على املعىن الذي ن
بواسطة االختصار ،فهو ن

السائحي ،ناختذه حمطنة لتجديد النفس ال غري،
 )2شطـر :وهو تكرار حمدود العدد ج ندا وال يشكل ظاهرة يف شعر ن
حاداً على مستوى املوسيقى اخلارجية للنص.
إذ ال جند له أثرا إيقاعيا ن
القصيدة

ال ّديوان

الصفحة

األبيات

لست رفاتا

جمر ورماد

29

44

المكرر
شطر
ال ّ
ّ

التكرارات

ياجنود األمير هذي البقايا

02

قدعرفناك في النّدى أمويّه
لن ترى يا أمير غير النّجاح
تتح ّدى المنون يوم النّزال

02
02
02

عيد نفمبر أناشيد

وأغاني الطّفولة

21

12

أنت عيد أنت عيد

94

حب مضطرب

الشهاب ،م13 :

140

90

ذمة التّاريخ يا ذلك العهد
ففي ّ

92

خاصة على مستوى األناشيد اليت حتتاج إىل
فتكرار الشطر يف هذه النماذج إنّنا جاء استجابة للحن املوسيقي ن
مثل هذه الظناهرة.

 )3الزمـة:ويكثر ذلك يف األناشيد حلاجة كل من اللنحن واألداء اإليقاعي واملوسيقي إىل الالزمة نأوال وإىل تكرارها
آخرا ،كما أنه موجود يف قصائد غري إنشادية ،واجلدول التنايل نيوضح ذلك:
القصيدة
اسلمي يا جزائر

ال ّديوان أو المصدر

حلفنا سنعود
بالدي يمينا

الصفحة

األبيات

141

19

145

19

المكررة
الالّزمة
ّ

ياجزائر ...اسلمي
ونعيد ونشيد

يافلسطين عالك

التكرارات
92
92

147

14

سنحمي سنفدي الجزائر

91

نشيد الفتاة الجزائرية

151

91

أنا بنت عربية

94

اكذبي

157

19

سوف أنسى

92

وداعا

120

91

أيّها القاسي الخبي

94

93

91

92

90

يا بالدي يا بالدي

نشيد نوفمبر

91

19

اهلل أكبر يا نوفمبر

92

حر
أنا ّ
نهضة العهد الجديد

29

19

آمال ع1019 ،90:

41

122

حر
أنا ّ
وطني يا وطني يا وطني

92
30

اهلل أكبر

ديوان األطفال

56

91

اهلل أكبر

94

همسات وصرخات

نشيد الذكرى العشرين
لالستقالل
بالدي

أناشيد النّصر

111

كل صخرة كل قطرة
حرة يا بالدي
كل ّ
ذرة هي ّ

93
93
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حكاية ثورة

الراعي وحكاية ثورة
ّ

عمري الغالي فداه

خارج ال ّدواوين

39

األول :الفصل الثاني :البنية التركيبية
الباب ّ

129

الرغيد
أرضنا اليوم سالم زانه العيش ّ
فاهنئي بالعيش فيها كل يوم لك عيد

08

عمري الغالي فداه

كنت كالغيث علينا

94

فاضبالخير المديد
04

يشكل تكرار الالزمة ترابطا بّي وحدات القصيدة ومتاسكها ضمن حينز إيقاعي واحد ،جنده يصدر عن

وحد ه الشاعر كفيل بالتعبري عنها ،وفق احلالة الننفسية أو املوقف الشعري الذي يعيشه .كما أن
داللة َ
األول ،كما
تكرارها حيافظ على الننسق املوسيقي واإليقاعي ن
العام الذي تسري وفقه القصيدة منذ املقطع ن

حتافظ على احلضور ال نذهين ال ندائم للمتلقي ومسايرته للشاعر وهو ينتقل من وحدة إىل أخرى.

هـ) التنكرار ال ندائري (احملوري) :ويتمثل يف مدى نسبة دوران العنوان أو جزء منه يف ثنايا القصيدة ،فيكون
نصي يتص ندى للقارئ فدورانه
بذلك الفضاء احملوري الذي تدور يف فلكه ،كما أ نن العنوان هو نأول بناء ن
(الشاعر) هبا" 1وقد
حساسة يف العبارة ويكشف عن اهتمام املتكلنم ن
داخل النص "يسلط ن
الضوء على نقطة ن
توفنر هذا الننوع يف مجلة من قصائد السائحي ،واجلدول التايل يبّي هذا ال ندوران:
ضحايا الليل

همسات وصرخات

الصفحة
ّ

عدد األبيات

عدد تر ّدد العنوان

ال ّديوان

القصيدة

49

19

14

بالربيع
مرحبا ّ
أيّها ال ّذاهبون أمس ضحايا

همسات وصرخات

43

22

94

همسات وصرخات

81

29

92

في ذكرى شاعر الثّورة
في مقدم العيد

بقايا وأوشال

87

39

91

جمر ورماد

30

24

91

أخي في الكويت

جمر و رماد

21

12

92

يوم موت الصحافيين الجزائريين

جمر ورماد

24

14

92

بني الجزائر

خارج ال ّدواوين

-

12

94

فالتنكرار ال ندائري يش ند وبدرجة كبرية من الوعي وانتباه املتل نقي حنو النص أكثر من انشداده حنو املبدع،
ص ال يشغله عن التنساؤل عن سبب هذا التنكرار،
ومع ذلك فإ نن انشغال املتل نقي بدوران العنوان ضمن النن ن

ص يشي من جهة مبتانة العالقة بينه وبّي املوضوع
وعن دواعي دورانه هبذا ن
الشكل .فدورانه ضمن ثنايا النن ن

الشاعر إىل حماولة احلفاظ على توازن
أو الفكرة اليت فرضت نفسها ،ن
ويدل من جهة أخرى على مدى سعي ن
 :1قضايا الشعر املعاصر ،نازك املالئكة ،ص 242
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ص) والعضوية
ن
نصه ،وكلتا احلالتّي أسهمتا بشكل كبري يف حتقيق الوحدات الثالث :املوضوعية (فكرة النن ن
ص) ،األفقية (مضمون
(متاسك النص) والننفسية (عواطف ن
الشاعر) ،يف متظهراهتا املختلفة :العمودية (بناء النن ن

الّتاسلية (تنراسل الشاعر مع املتلقي).
ص) ،التنقاطعية أو ن
النن ن

السائحي ،ومل يكن هذا الوجود عبثيا أو
لقد أوجد التنكرار لنفسه عموما ،مكانة ومنزلة ضمن قصائد ن

نصا ثانيا إىل جانب النص
اعتباطيا ،بل جاء لوظيفة داللية متكاملة نأداها داخل النص ،حيث
شكل ن
ن
األصلي ليؤك نده أو يفرضه على املتلقي ،بصورة فيها تشويق وجاذبية وشيء من اإلثارة والتنفاعل ،كما عكس
تضمنت هذا التنكرار ،فقد أوجد لنفسه من خالله
احلالة النفسية اليت كان عليها أثناء نظمه لقصائده واليت ن

مساحة واسعة للتننفيس عن مهومه والتنعبري عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وإيصاهلا للمتل نقي قصد إشراكه

خاصة يف أناشيده الوطنية وغريها أو تلك
فيها ،كما جنده قد جتاوزها ذلك إىل التنعبري عن أفراحه وسعادته ن

املوجه لألطفال بغرض الّتبية والتنهذيب.
ن

بأي ملل أو
أي حال من األحوال ،إذ ال يشعر املتل نقي)القارئ) ن
وهذا التنكرار مل يسئ إىل النص يف ن
السائحي
خلل يذكر وهو يعايش كيانه ،كما أنه مل يأت ليس ند ضعفا داخل ن
النص أو قصورا معرفيا لدى ن
أساسا وهاما ال يِؤديها سواه.
بل أتى ليِؤدي دورا ً

السائحية نأدى وظيفة فنينة داللينة تضافر يف تشكيلها املعجم
وخالصة القول إ نن التنكرار ضمن القصيدة ن

الفين واإليقاع املوسيقي أسهمت كلنها يف حتقيق مجالية النص.
اللنغوي والتعبري ن
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تمهيد:
من املطصلحات

الشتئعة يف ال ّدراست

حشعر قدميت وحديثت :الوزن ،الموسيقى،
األدبيّة املتنتولة ل ّ

خطصص هلت النّقتد وال ّدارسون فطصوال من كتبهم ،1ومنهم من أفرد هلت مطصنّفت
اإليقاع ،الجرس ...وقد ّ
2
مستقحّة.
3
السمتع والنّلق واحلركة " :فتلشعر موسيقى
قه
ح
منل
كتن
لعل االكتشتف الذي وفّق إليه اخلحيل
َ
ّ
و ّ
4
السحيمة".
منلوقة ،وهي غنتء بتلكالم ،والب ّد يف الغنتء ويف املوسيقى من وزن أو نغم تألفه األذن ّ

وكتن الب ّد من ضبط هذه (األحتسيس) يف نظتم مسي فيمت بعد بتلعروض .ولفظ املوسيقى املستخدم

عتم جتمع لبقية املطصلحات املشتر إليهت سحفت ،أمت اإليقتع فهو لفظ خمطصوص جلزء
يف هذه الدراسة لفظ ّ
خمطصوص منهت ،يوظف عتدة يف موضع احلديث عن شقيهت اخلترجي والداخحي.
.1

بين الموسيقى واإليقاع في الشعر:

من األمور اليت ال خالف فيهت أ ّن املوسيقى ال غىن عنهت يف الشعر ،إذ هي عموده وهيكحه ،وال يسمى
بتلشعر منذ نشأته ،كمت أهنت تشكل طرفت أستست يف حتقيق
الشعر ّ
الشعر شعرا بدوهنت ،فهي ألزم عنتصر ّ
غنتئيته وإنشتده ،إضتفة إىل أهنت وسيحة جنتح الشتعر لحوصول إىل أذن املتحقي.
السواكن واألصوا ...
كمت يقوم الشعر عحى التّوزيع املنتظم لحنّرب والنّقر والنّغم والحّان واحلركت و ّ
وكتن الب ّد هلذا التّوزيع املنتظم أن يتهيكل يف أشكتل متشتهبة أو خمتحفة ،لكنّهت يف األخري تشكل بدورهت
نظتمت من األصوا

واإليقتعت

يف منتهى التّآلف والتّجتنس واالنسجتم ...فهذه األشكتل هي اليت

طصتيف ،ومت اختحف فيهت يعرف
نسميهت (التّفعيال ) فمت تشتبه منهت داخل العقد العروضي يعرف بـ :ال ّ
بتملرّكب أو غري الطصتيف.
 :1مثل ابن رشيق يف العمدة ،وابن األثري يف املثل الستئر.
 :2مثل كتتب العروض لـ :عثمتن بن جين املوصحي ،كتتب العروض أليب احلسن األخفش ،كتتب العروض أليب احلسن سعيد بن مسعدة
اجملتشعي وكتتب القسلتس يف عحم العروض لحزخمشري...
 :3اخلحيل بن أمحد الفراهيدي (891-817م) :لغوي وحنوي من البطصرة ،كتن عترفت بتملوسيقى ،استنبط عحم العروض ،له معجم العني،
تتحمذ غحى يديه :سيبويه واألصمعي.
4
فروخ ،دار لبنتن لحلبتعة والنشر ،بريو  ،ط 1041 ،2هـ 1971 ،م ،ص 112
 :هذا الشعر احلديث ،عمر ّ
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ّأمت األشكتل املنتظمة اليت تنتجهت هذه التفعيال فهي الباور أو األوزان ،فتلكالم "املوزون ذو النّغم

ختصة تنسجم مع مت نسمع من مقتطع
املوسيقي يثري فينت انتبتهت عجيبت وذلك ملت فيه من توقّع ملقتطع ّ
السحسحة املتّطصحة احلحقت اليت ال تنبو إحدى ححقتهتت عن مقتييس األخرى ،واليت
لتتكون منهت مجيعت تحك ّ
معني من املقتطع بأصوا بعينهت نسميهت القتفية".1
تنتهي بعد عدد ّ

أعم من الوزن ،ألن أشكتله"كثرية ومتنوعة ،فتإليقتع يوجد يف الشعر ويف النّثر ،كمت يوجد
ّأمت اإليقتع ّ

يف خمتحف الفنون يف حركت

السمتوية 2" .له دالالته ورؤاه اليت ال تدرك إال بتحلس
األجستم واألجرام ّ

ال ّدقيق ،واملالحظة الواعيّة ،والنّظر الثّتقب...

وتتكرر هذه املقتطع الطصوتيّة
الطصوتية داخل النص
ويرتبط اإليقتع بتملقتطع ّ
ّ
الحغوي ،شعرا كتن أم نثرا ّ
االتطصتل
بتنتظتم ،وحتدث تأثريا يف أجزاء النص األخرى ،مث ينتقل هذا التّأثري إىل املتح ّقي عرب قنوا
ّ

املختحفة ،فيكون وقعه حسب درجتهتّ :قوة أو ضعفت ،مجتال أو قبات...

عروضي) ،من
وهو هبذا املفهوم عنطصر مالزم ملكونت البيت الشعري (الذي هو يف األصل بنتء
ّ
وروي وتطصريع وتوا ٍز صويت " ...فأهل العروض
حروف وحركت وسواكن ومدود ومقتطع وأوزان وقتفيّة ّ

جممعون عحى أنّه ال فرق بني صنتعة العروض وصنتعة اإليقتع" ،3لذلك جند اإليقتع يف الشعر يسهم بشكل

كبري يف إجيتد مستحة (أحواز) صوتيّة مجتلية منتظمة ملت حتدثه الكحمت املضبوطة من جرس أو نقر ...عحى

وزن معحوم تستعد يف بنتء التّفعيال وتوزيعهت ،ممت جيعحنت يف هنتية امللتف نبتعد عن النثرية ونقرتب أكثر من

كم بعينه من املقتطع عحى حنو خمطصوص" .
الشعرية" ،فتإليقتع يف أبسط أشكتله هو التزام بتوايل ّ

4

تقل أمهية عن حتجته إىل املوسيقى ومن مث فهو أحوج
وهكذا ،فإ ّن املسحّم به أن حتجة الشعر إليه ال ّ

مت يكون إىل نظتمه األصيل ،الذي هو العروض.

 :1موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األجنحو مطصرية ،القتهرة ،ط ،1912 ،2ص11

احتتد الكتتب العرب ،دمشق ،2005 ،ص 283

 :2مفهوم الشعر عند رواد الشعر احلديث :فتتح عالق ،منشورا
 :3الطصتحيب ،ابن فترس ،حتقيق :أمحد صقر ،ملبعة البتيب احلحيب ،القتهرة ،1977 ،ص 467
 :4دراسة أسحوبية يف شعر عمر بن الفترض ،رمضتن صتدق ،اهليئة املطصرية العتمة لحكتتب ،ص 25
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الزمتن
تقسم ّ
تقسم ّ
الزمتن بتلنّغم وصنتعة العروض ّ
وهنتك مالحظة دقيقة وهي" :أ ّن صنتعة اإليقتع ّ
2
1
الزمتن املوسيقي" :يراد به أعظم زمتن ميكن أن يكون مالئمت لالنتقتل بني نغمتني"
بتحلروف املسموعة" و ّ

الستعت ّ ،أمت احلروف املسموعة فهو نقحهت من
فهو زمتن تقديري يقتس بدقتئق النّقرا واجلرس ال بدقتئق ّ
حرك أو
صفتهت ْ
املطصمتة (احلرف مرسومت) إىل حتلة ّ
الطصو (احلرف منلوقت) وال يطصري احلرف صتئتت إالّ إذا ّ
ُس ّكن ،فتإليقتع هبذا املفهوم "هو حركة األصوا ال ّداخحية اليت ال تعتمد عحى تقليعت البار أو التّفتعيل

الطصتدر عن املوضوع ،يف حني يفرض الوزن عحى املوضوع ،هذا من
الطصويت ّ
العروضيّة ،فهو -إذن  -التّحوين ّ

3
أشق بكثري من توفري الوزن ،أل ّن
ال ّداخل وهذا من اخلترج"  ،لذلك جيد املبدع صعوبة يف توفريه "ألنهّ ّ
اإليقتع خيتحف بتختالف الحغة واأللفتظ املستعمحة ذاهتت ،يف حني ال يتأثّر الوزن بتأللفتظ املوضوعة فيه".4

و هنتك أمر آخر ميكن استنتتجه من خالل هذه املالحظت

هو الفرق بني اإليقتع واملوسيقى،

فتإليقتع أحلتن وحركت عذراء تنتجهت خمتحف الظواهر اللبيعية املتاركة ،بينمت املوسيقى يطصنعهت (يبدعهت)
الرحب.
اإلنستن حمتوال استثمتر إيقتع اللبيعة يف حميلهت ّ
.2

السائحي:
األوزان العروضية() المعتمدة في شعر ّ

اعتمد الستئاي يف نظم قطصتئده عحى مثتنية أحبر ،وهي نسبة متثل نطصف إمجتيل الباور اخلحيحية
املعدودة ،وتتمثل يف :الطويل والرمل ثم الخفيف والمتقارب فالرجز والبسيط ثم الكامل والوافر.
اللول
أ -الطويل :أشهر حبور الشعر وأعالهت مرتبة ،له من امسه نطصيب ،وهو من الباور املرّكبة وفيه من ّ

مت ينتسب طول ن َفس الشتعر يف التّعبري عن مشتعره واإلفطصتح عن خواجل نفسه ،استعمحه القدامى بكثرة،
العريب مكتوبت كحه عحى ميزان
وستر عحى هنجهم َ
احملدثون من عمتلقة الشعر بل "يكتد يكون ربع الشعر ّ

اللويل".5

 :1ابن فترس ،الطصتحيب  ،حتقيق :أمحد صقر ،ص 467
 :2املوسوعة العربية امليسرة ،حممد شفيق غربتل ،دار اجليل ،1995 ،ج  ،2ص 926

3
عز ال ّدين إمستعيل ،دار الفكر العريب ،القتهرة ،1992 /1412 ،ص 511
 :األسس اجلمتلية يف النقد األديبّ ،

 :4املرجع نفسه ،ص315 :

 :5قواعد الشعر ،مطصلفى حركت (العروض والقتفية) ،املؤسسة الوطنية لحفنون امللبعية ،الرغتية ،اجلزائر1989 ،ص 56ويف كتتبه:
تبني إلبراهيم أنيس أن "مت يقترب من ثحث الشعر العريب القدمي جتء عحى وزن اللويل .واملالحظ أن الشعراء
موسيقى الشعر ،صّ ، 57
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فقد "كتن القدمتء يؤثرونه عحى غريه ويتّخذونه ميزانت ألشعترهم ،والسيّمت األغراض احلديثة اجلحيحة
الشأن".1
كمت تتميّز أجزاؤه بتالمتداد األفقي من خالل (واو) (فعولن) واالمتداد العمودي مث األفقي معت من
خالل (ألف ويتء) مفتعيحن) ويسمح هذا االمتداد بنوعيه يف تلويل اجلمحة داخل البيت ويف م ّد الطصو
وتفجري اآلهت  ،كمت يعكس املعتنتة اليت تسيلر عحى الشتعر وهو بعيد عن األهل أو الوطن ،فلول هذا
البار من طول املستفة واتستعهت بني الشتعر وبني من يشتتق إليهم ،ويتأمل بتبتعتده عنهم.
وقد تواجد هذا البار يف أربعة دواوين كربى عند الستئاي وبنسب متفتوتة ،سواء عحى مستوى
القطصتئد واملقلوعت أم عحى مستوى األبيت :
ال ّديوان

عدد القصائد

عدد األبيات

بقتيت وأوشتل

22

366

إسالميت

13

795

مجر ورمتد

11

23

مهست وصرخت

02

15

خترج الدواوين

04

111

المجموع

45

1 653

الراعي وحكتية ثورة ،أنتشيد وأغتين اللفولة) فيخحو منهت متتمت،
أمت بقية الدواوين (أنتشيد النّطصرّ ،
القص واحلوار املسرحي.
فقطصتئدهت تنتسبهت الباور القطصرية املنتسبة لإلنشتد و ّ

الرموز
يتسي مثل (األعيتد و ّ
كمت أ ّن الستئاي وظّف هذا البار يف املوضوعت ذا اللّتبع ّ
الس ّ
االجتمتعي مثل (اإلخوانيت  ،الرتحتب ،افتتتح أو
الوطنيّة ،اإلجنتزا  ،القوميت  ) ...أو ذا اللّتبع
ّ
حمرم،
تدشني صرح ثقتيف ،العواطف النفسية )...أو ذا اللّتبع ال ّديين مثل (ليحة القدر ،العيدان ،شهر ّ
الطصعب إدراج قطصيدة يف طتبع معني وذلك لتع ّدد موضوعتهتت ،فقد جتتمع كل تحك
لكن من ّ
ّ
احلجّ )...

يهتموا به اهتمتمهم بتلكتمل واملتقترب وغريمهت" ،يُراجع:اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجت،
اجلزائريني يف العطصر احلديث مل ّ
ص 321
 :1موسيقى الشعر ،ابراهيم أنيس ،ص381
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االجتتهت يف قطصيدة واحدة ،وبتلتتيل يطصحح إدراجهت يف كل ذلك ،من ذلك مثال قطصيدة (حديث إىل
تضمنت موضوعت متنوعة ،كمت هو واضح من خالل
هالل املولد)  ،وهي تتكون من واحد ومخسني بيتتّ ،

هذه األبيت املختترة منهت:

1

أمرد
أر َاك عحى طول املدى تَتـج ّدد
العمر وجـ ُهك ُ
بر ْغم امتداد ْ
أنت تقطصـ ُد
السرى
كأنّك ال تح َقي الذي َ
جتيء ومتضـي ال متل من ّ
وخيرجهم من أرضهم من تشردوا؟
قومـنت
شرد ُ
فهل كتن ع ْدال أن يُ ّ
ْ
شد
قطصف بريو ُ ويذبـّ ُح أهحُهت
تغين و اجلزيرة تُن ـ ُ
و تُ ُ
و ْ
مطصر ّ
نرقد ؟
لقد طتل يف كهف التّختذل نومنت
فات مت يطصاو اليهود و ُ
ّ
...................................................................................
أسود
مححت إىل ال ّدنـيت البشـترة بتهلدى
زمتنت مضى ،والكو ُن بتلظحم ُ
حمم ُد
عت عـحى ظحمتئـه مباـ ّم ٍد
طحـ َ
ْ
فأجحـى الظ ـ َ
هلم ّ
الم امل ْد ّ
من غريهُ يَهدي إليه ويـُرشـ ُد
كل موقف
و ْ
وأرشـدنت إىل اخلري يف ّ
و كيف إذا ُرمنت الفضتئل نطصعـ ُد
السمـو إىل الـعال
وعحّمنت كيف ّ
مسجد
حطصون وبيت اهلل يف األرض
تجد إهنّت
ُ
وقـتلْ :اعمروا هذه املسـ َ
ُ
............................................................................... ....
فقـد خحق اهلل اجلـزائر موطنـت

الشمل ال يتبدد
مدى ال ّدهـر فيه ّ

تدل عحيه من واقع
يس ّ
فهذه األبيت املختترة تنتول كل منهت موضوعت مستقال ،وإن كتن ّ
الرابط معنويت ُ

األمة واالنتمتء إليهت ،فبعد االستهالل مبختطبة هالل املولد النبوي (ربيع األول) ،انتقل إىل احلديث عن
اإلخوة يف لبنتن
أوضتع ّ
شرده من كتب عحيهم التّشرد (اليهود) ،وعن حرب ْ
الشعب الفحسليين الذي ّ
مطصر واجلزيرة العربية وغريمهت يف هلو ولعب غتفحني.
الطصهتينة يف ح ّقهم ،بينمت بقي العرب يف ْ
وجمتزر اليهود ّ

أهم مت دعت إليه من خري
أمت املوضوع الثّتلث فهو احلديث عن بعثته  -صحّى اهلل عحيه وسحّم  -و ّ
خص وطنَه اجلزائر بثنتء ختص ،بتلنّظر إىل وحدة شعبهت وتضتمنه ومواقفه الثّتبتة اليت
وفضتئل ،ويف األخري ّ
 :1بقتيت وأ وشتل ،ص91
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ميحيهت عحيه دينه وانتمتؤه ،فتملوضوعت متنوعة ،فيهت ال ّديين واالجتمتعي والسيتسي واألخالقي ،ومع هذا
مقومت كثرية.
التّ ّنوع ،فإن هنتك رابلة معنوية جتمع هذه املوضوعت  ،كوهنت ختص واقع أمة توحدهت ّ
قل استعمتله يف الشعر العريب املتق ّدم ،مثّ التفت إليه الشعراء بتلتّدريج
بّ -
الرَمل :من الباور الطصتفيةّ ،

حت صتر متوسط االستعمتل يف العطصور املتأخرة ،مث عتد من اللبقة األوىل عند الشعراء
فيمت بعدّ ،
حيتل املرتبة الثّتنية
َ
احملدثني واملعتصرين ،فأصبح من الباور املفضحة عند دعتة الشعر احلديث فطصتر "اآلن ّ
1
ٍ
الستئاي ممتّ جعحهم يتفوقون
بني األوزان ّ
الشعرية"  ،بل أ ّن الشعراء اجلزائريني أقبحوا عحيه أميت إقبتل ومنهم ّ
أدل عحى ذلك من جميئه ثتنيت عند الستئاي.2
يف ذلك عحى نُظرائهم يف البالد العربية وعرب العطصور ،وليس ّ
ومن أبرز مميزا هذا البار االمتداد اللبيعي عحى مرتني ألجزئه الواردة عحى قتلب واحد يف أصل تفعيحته
(فتعالتن) من خالل امتداد الفتء والالم بألف امل ّد بعدمهت فكتن فيه "لني وسهولة".3
عحيه

السيتسية الوطنية منهت والقومية كمت جتء
ختصة يف املوضوعت
الرَمل بكثرة ّ
الستئاي ّ
ّ
وظّف ّ
الرثتء ،وشعر
ضمنهت ديوانه (أنتشيد النّطصر) ،ومجحة من شعره االجتمتعي ال ّذايت َ
معظم أنتشيده اليت ّ
كتلغزل و ّ
املوجهة لألطفتل:
اللفولة .فمن أمثحته يف الشعر
االجتمتعي ،أنشودة (عيد ّ
األم) ّ
ّ
4
خري ٍ
يوم يف حيَ ـتيت
األم خيـ ُر عيـ ٍد
ُ
عيد ّ
ُ
بسمـتيت
ت
أنـت لـوالهت جل ّفـ ْ
يف شفـتهي َ
أنت يت ّأمي شفتئـي

من سقتمـي وجنَـتيت

وسهر الحّـيل ْتبكي
ْ

حني أ ْغـدو يف ُسبَتيت

فـي الحّيـتيل احلتلكتَ

ألجحـي
كم تألّمـت ْ
ْ

1
نرجح أ ّن املستقبل هلذا الوزن".
 :موسيقى ّ
الرمل بشكل واضح جيعحنت ّ
الشعر ،إبراهيم أنيس ،ص ،88ويقول أيضت" :لقد زاد نسبة حبر ّ
ص200
2
الرمل يف الشعر اجلزائري احلديث أعحى
 :وقد أكد حسني أبو النّجت هذا التّ ّ
وجه يف الشعر اجلزائري احلديث بقوله" :أن نسبة ارتفتع شيوع ّ
الستبقة ،بل أننت ألنكتد جند يف الشعر العريب احلديث نسبة أخرى تقرتب من نسبته يف الشعر اجلزائري
بكثري من نسبة شيوعه يف العطصور ّ
احلديث" ،األمر الذي "ستعد هذا البار عحى االنتشتر" ،ينظر :اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجت ،ص102
 :3ينظر :منهتج البحغتء ،حتزم القرطتجين ،حتقيق :احممد احلبيب اخلوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريو ،1981 ،ص269
 :4أنتشيد وأغتين األطفتل ،ص50:
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فغتبت حسـ ـَرايت
ْ
ودعتئـي يف صالتـي

اهلم من قحيب
ومسات ّ

حيب و والئ ـي
لك ّ

و ْاهنئي بتلـعيد ّأمـي
األمهـتَ
مع ك ـ ّل ّ
ج -الخفيف :وهي الرتبة نفسهت اليت احتحهت بتواتره يف الشعر اجلزائري احلديث ،1وهو من الباور
املرّكبة ندر استعمتله عند اجلتهحيني ،مث التفت إليه الشعراء يف العطصر العبتسي" وكثر النّظم عحى وزنه"،2
احملد ثني واملعتصرين.
وشتع يف شعر َ
ومن أبرز مميزاته التّعتقب خترج تفعيالته وداخحهت ،ففي خترجهت يربز هذا التّعتقب عند االنتقتل من
الطصو يف (مستفعحن)
نظتم ممتد يف (فتعالتن) من خالل م ّد الفتء والالم بداخحهت ،إىل نظتم قتر قطصري ّ
مقدارا صوتيت ثتبتت متمثّال يف
الزائدة داخحهت حتصر أصل التفعيحة وفرضت عحيهت
ختصة وأ ّن احلروف ّ
ً

السمتع ،وأكثر منه عند الشتعر لدى اإللقتء ،هذا
السواكن ،ممّت يفرض جهدا زائدا لحمتح ّقي يف ّ
احلركت و ّ
3
قوي...
الرشتقة  ،فهو وإ ْن كتن رشيقت فإنّه ْ
جزل ّ
الذي جعل حتزمت القرطتجين يطصفه بتجلزالة و ّ

التّوجه السيتسي الوطين والقومي ،كمت عتجل به

ذا

الستئاي اخلفيف يف املوضوعت
وظّف ّ
الرثتء ،فمن املوضوعت السيتسية اليت تنتوله يف شعره ،موضوع وحدة املغرب
موضوعت اجتمتعية ختصة ّ

العريب ،يقول مثال يف قطصيدة (يف لقتء إذاعيت تونس واجلزائر):

4

من هنت من معتقل األبلـتل من ذرى اجملد ،من دروب النّـ ـضتل
ٍ
السفـوح الغـوايل
من ثرى اخلـتلدين ،من أرض محـيون شهيد ،من ّ
ونـايـي رفيق ـة اآلمـتل
السالم حلُـونت
نرسل ّ
الشوق و ّ
ٍ
الشمتل
ونغـ ّين معت أنتش ـيد نطصـ ٍر ولقـتء عحى ّاحت ـتد ّ

1
الرتبة نفسهت يف الشعر اجلزائري احلديث ،ينظر :اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجت ،ص94
 :وهي ّ

 :2قواعد الشعر ،مطصلفى حركت  ،ص100

 :3ينظر :منهتج البحغتء ،حتزم القرطتجين ،حتقيق :احممد احلبيب اخلوجة ،ص269

 :4مهست

وصرخت  ،ص169
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ومن مرثيتته يف االجتمتعيت  ،قوله يف قطصيدة (يوم مو
الفيتنتمية:)1

الطصافيني اجلزائريني يف حتدثة اللّتئرة
ّ
2

الشبتب
كتن حتمـت عحى األبتة ّ

أن يعتفوا املنُون فوق ال ـ ّرتاب
الساتب
ّ
قمة اللّود أو م ـتـو ُن ّ

كل حيـن
أنت حتيـت (نفمربا)ّ ،

مت عحى من يع ْشـه من ع ـتتب

فمكتن النّسـور يف كـ ّل أرض

فـض مو الفراش خحف حجتب

وعحى ابن اجلزائـر احلـّر أن ير

الطصتفية ،املقبولة واحملببة لدى الشعراء لسهولة النظم عحيه ،يقبل
حل رابعت ،فهو من الباور ّ
د -المتقاربّ :

اإليقتع بشكل عجيب ويتالءم والحان بطصورة فتئقة ،وقد نظم عحيه الستئاي أكثر من نطصف شعره
3
وست مقلوعت .
امللبوع  ،إذ بحغ يف جممحه  776بيتت متثل هذه النّسبة سبعة قطصتئد ّ
وقد عرف هذا البار انتشترا يف الشعر العريب احلديث وذلك "ملت ميتتز به من خ ّفة ومرونة ومالءمة

املعتين ملختحف واألغراض" 4أل ّن أجزاءه من أصل واحد ،ستعد الواو داخحهت ومن خالل تكرارهت يف انتظتم
وزنه حت يف حتلة التغيريا اللترئة عحيهت.
طغى املتقترب عحى شعر الستئاي يف موضوعت سيتسية وطنية وقومية ،ويف املوضوعت االجتمتعية
والشعر التّأمحي ،فمن منتذجـه يف الوطنيـت قولـه يف قطصيدة (زارع النور) مبنتسبـة ذكرى وفتة ابن بتديس:
5

دع األمس و انظر معي يف غد

فنان هنـتك عحى مـوعـد

أملْ نعشق الفجـر قبل اللحّوع

وهنتف له يف لظـى املوقـد ؟
ومنش إليه ي ـداً يف ي ـد؟

ونضاك له من خالل ال ّدموع
ْ

 :1كتن ذلك يف  08مترس  ،1974حيث لقي مجيع ركتب اللتئرة " انتونوف " حتفهم قبل الوصول إىل أرضية ملتر هتنوي عتصمة
الراحل هواري بومدين الذي كتن أول رئيس يقوم بزيترة إىل فيتنتم وهي
فيتنتم ،وقد كتن الوفد الطصافي يف زيترة رمسية إىل فيتنتم برفقة الرئيس ّ
حتت االحتالل ،حيث كتن مرفوقت بوفد وزاري وإعالمي هتم.
 :2مجرورمتد ،ص 11
 :3احتل هذا البار املرتبة الثتنية يف الشعر اجلزائري احلديث ،ينظر :اإليقتع يف الشعر اجلزائري احلديث ،حسني أبو النجت ،ص82
 :4املختتر يف العروض والقوايف ،حممد عحي يونس ،إشراف عبد الرمحن شيبتن ،املعهد الرتبوي الوطين ،اجلزائر ،1978 ،ص29
 :5مهست وصرخت  ،ص93
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ومن أجحه ق ْد أرقنت ال ّدم ـتء

وثرنـت لنعطصف بتملعتـدي ؟

الشعور
وقتم ابن بتديس يذكي ّ

ويبين املشتعـر يف املسجـد

متغزال يف قطصيدة (لعينيك):
ومن اجتمتعيته قوله ّ

1

اهنل يت فتـنيت من جفـوين
ومت ّ
السكون
إذا حـتن يف الحّيل وقت ّ

ب يف أضحعـي
لعينيك مت شـ ّ

ومت صنع السهـد يف مضجعي

ت ضاـية تحك العيـون
ورحـ ُ

دنـو حببّك من مطصـرعي
فقـويل لعـنيك إن مهت ـت:

السهـ ْتم
حنتنيكمت بعـض هذي ّ

الر َجز :فهو من األوزان القدمية واألصيحة اليت عرفهت العرب منذ القدم "واإلمجتع بني النقتد واقع عحى
هّ -

الرجز" ،2وألسبتب ميكن استخالصهت مثل سهولة النظم عحى وزنه "أمهحه كبتر
أن أول الشعر العريب ّ
لكن البسلتء من النّظتمني كتبوا الكثري من القطصتئد حسب منتذجه
الشعراء ،ونفروا من استعمتله ...و ّ
وختطصص فيه بعضهم ،ولقب هذا البار حبمتر الشعراء لرغبة اجلميع يف امتلتئه" ،3ولكن سحيمتن البستتين
يدافع عنه ويقول" :وكتن أحرى أن يسموه عتمل الشعر فقد نظم مجيع العحمتء عحيه لسهولته" .4كمت أن
الر َجز ليس بشعر وإمنت هو أنطصتف أبيت أو أثالث" وهو عند املعري "من أضعف
اخلحيل نفسه زعم "أن ّ
الشعر" 5ومن "سفستف القريض".

6

واملنتسبت

الرجز عند الستئاي ستر يف فحك القطصتئد االجتمتعية كتإلخوانيت
وّ
لألطفتل بغرض الرتبية والتّهذيب ودعم املقررا املدرسية اليت تق ّدم هلم ،فجتء

املوجه
ويف الشعر ّ

مقلوعتته يف هيأة

حمفوظت  ،وهي شكل من أشكتل األنتشيد القطصرية ،وإمنت عمد الستئاي إىل نظم ذلك يف هذا البتب

 :1املطصدر نفسه ،ص161
 :2تتريخ األدب العريب ،د/عمر فروخ ،دار العحم لحماليني ،بريو  ،ط ،1970 ،5ج ، 1ص74
(العروض والقتفية) ،ص100

 :3قواعد الشعر ،مطصلفى حركت
 :4سحيمتن البستتين يف مقدمة اإلليتذة ،جورج غريب ،دار الثقتفة ،بريو  ،ص35
 :5رستلة الغفران ،أبو العالء املعري ،حتقيق :عتئشة عبد الرمحن ،دار املعترف ،القتهرة ،ط ،1963 ،2ص382
 :6املرجع نفسه ،ص367
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الرجز ،وتيسر القوايف املزدوجة يف العربية" ،1وهذا
"لسهولة النظم عحى هذه اللريقة لكثرة اجلوازا يف حبر ّ

الستئاية ،اليت تقرتب من النّثر بتملقدار نفسه الذي ابتعد فيه
الذي جنده يف كثري من املنظومت ّ
الرجزية ّ

فتلرجز يف األصل جيب أن يكون قد
عن الشعر ،فتعرض أجزائه إىل التّغيريا الكثرية جعحته قريبت من النّثر " ّ
2
لعل ذلك من األسبتب
و
السجع ،حينمت أدخل نفر من الشعراء الوزن عحى اجلمل املسجوعة"
تلور من ّ
ّ

الوجيهة يف نفور أربتب الشعر من النّظم عحى أعتريضه ،3كمت يفسح اجملتل أمتم الشعر أن يتارر من قيد

الروي ،فتجده ميعن يف اللول إىل حد الضجر فتشكل أرجوزته
القتفية املوحدة إىل القتفية امل ّ
تنوعة من حيث ّ

الستئاي يف االجتمتعيت
تحك ديوانت مستقال قتئمت بذاته ،فمن رجزيت
ّ
متزحت مته ّكمت:

السكن)
قوله يف قطصيدة (أزمة ّ
4

كرهت من مشتكحي حيتيت
ُ

مقهورا إىل حـمتيت
وعُد ُ
ً
وتترةً بتلفعل و التّـطصريـح

لكنّين برغم هـذا أبقـى

أكن سـأشقى
يف بيتهت ،إن ْ

تُثريين كتلثـ ّور بتلتّحويـح

كأنّين أعيش يف غري الـوطن

مشرد بال سـكـن
ألنّين ّ
الطصيت عند الشعراء بعد اللويل ،وقد عُ ّد من أفتضل الباور وأشرفهت
و -البسيط :من الباور الذائعة ّ
لديهم ،له أثر أصيل يف الرتاث القدمي ،جتد فيهت األغراض فساة واملعتين اتستعت والرتاكيب اتّستقت وتآلفت
فهو وإن كتن يأيت ثتنيت من حيث االستعمتل بعد اللويل إالّ أننت جنده عند الستئاي ستدست ،بثحث (جممل
األبيت ).5

 :1املعجم األديب ،جبور عبد النّور ،ص14

 :2تتريخ األدب العريب ،عمر فروخ ،ج ،1ص369

 :3مل يهتم هبت شعراء اجلزائر يف العطصر احلديث كغريهم من العرب قدميت وحديثت ،إذ احتل عندهم املرتبة الثتمنة ،وينظر أيضت :اإليقتع يف
الشعر اجلزائري احلديث ،حسني أبو النّجت ،ص131
 :4مجر ورمتد ،ص69
 :5جتء البسيط ستبعت من حيث دورانه يف الشعر اجلزائري احلديث متفوقت يف ذلك عحى كثري من أحبر الشعر العريب قدميت وحديثت ،يُنظر:
اإليقتع يف اجلزائري احلديث ،حسني أبو النجت ،ص115
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تتميّز أجزاؤه بتالنبستط األفقي من خالل (مستفعحن) وميت ّد االنبستط إىل غتية (فتعحن) خطصوصت
يض ْْعف فيه أثرهت ،فتحفي صتحب القطصيدة البسيليّة
عندمت تفقد الفتء ألف امل ّد الذي يسهم إىل حد ُ
ختصة إذا أحسن
السمع ،ولكنّهت مع ذلك ،تطصل ع ْذبة رقيقة ّ
يرسل نغمتته يف شكل أفقي يضغط به عحى ّ
الشتعر اختيتر احلروف اليت تستعد يف ضبط اإليقتع وتنتغم اجلرس ...والتّوزيع املنتظم حلركتته وسكنتته ّأهحه

الستئاي
لقبُول املوضوعت
ّ
اجلتد ة كتلرثتء والوصف والثّنتء ونقل األخبتر ورواية القطصص واحلوادث ،وقد وظّف ّ
كتلرثتء واحتفتليت املولد النّبوي
السيتسية؛ختصة القومية منهت ،ويف االجتمتعيت
هذا البار يف موضوعتته
ّ
ّ

الشريف ،فمن قوميتته ،قوله يف قطصيدة (حرب بال معىن)  ،يأسى لحوضع العريب املرتدي:
ّ
هتنت كرامتُهت
ويح العروبة كم ْ
حركهت
قلع ّ
أو إهنم ُ
الشلرنج ّ

الق ْدس ويحكم ضتعت قداستهت
ويف فحسلني ال طفل وال امرأة

لعب
كأ ّن قتدهتت من ُ
ضعفهـم ُ
شب
لحهو من كتن يدري أهنت خـ ُ

1

تهب
واألرض حترق واألموال تنـ ُ
قب
إال لنجـدتكم يرنو ويرتـ ُ

يكتسب
وبني ستع لواشنـلون
وأنتـم بيـن اله يف مأدب ـة
ُ
ّأمت يف شعره االجتمتعي السيتسي ،قوله يف قطصيدة (منتجتة هالل املولد النبوي الشريف):
2

فتسكب بأعمتقنت ال ّذكـرى جم ّددة

لتنفث العزم يف األجـيتل واحلقب

وارو احلديث عن اهلتدي وعرتتـه

وعن ليتل مضت من عطصرنت ال ّذهيب

لكل النّتس أفئ ـدة
وكيف صتغ ّ

بتحلب بعـد احلقد والغضب
جتيش
ّ

يوحدنـت
فكيف صـرنت شتتتـت ال ّ

حت عحى النّـوب
رأي ،وال نحتقي ّ

وحـد أدنتنـت وأبعـدنـت
وكيف ّ

فحم نع ْد بعدهـت نعـتـّز بتلنّسب

الطصتفية ،له مكتنته وحجمه يف شعر املتقدمني واملتأخرين ،فمن خطصتئطصه "أنّه
ز -الكامل :من الباور ّ
أصحح الباور إلبراز العواطف البسيلة غري املعقدة كتلغضب والفرح والفخر وأنه غنتئي صرف" :3يقوم
 :1بقتيت وأوشتل ،ص43
 :2إسالميت  ،ص 14و 11

 :3املعحقت

السبع ،بكري شيخ أمني ،دار اإلنستن اجلديد ،بريو  ،1975 ،ص107
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الكتمل يف األصل عحى جزء واحد وهو (متفتعحن) يتكرر مرا ستة عحى طول خط البيت الشعري ،وتتميّز
تفعيحته بتلتّستوي يف الوسط ألهنت سبتعية ،وهذا الوسط الفيطصل هو ألف امل ّد بعد الفتء ،الذي يعلي
ويستمر عحى هتته الوترية إىل آخرالتّفعيال  ،لكنّنت نشعر
فساة لحشتعر كي يأخذ ن َف َسه وجيدده يف الثتنية
ّ
ب تفعيحة ضربه فتتاول إىل (فعولن) أو (مفعولن) كأنّه جلتم
ببعض العثرا يف األداء عندمت يطصيب العلَ ُ

1
الرثتء
يف
استعمحه
،
الشديد .وهذا البار قحيل يف شعر الستئاي
الرغم من بلئه ّ
ّ
يكبح سريهت عحى ّ
توجه مل جن ْدله تربير ،سوى أ ّن األمر ذايت الدخل
و ّ
الشكوى من حوادث ّ
الزمتن وتن ّكر قومه له ،وهو ّ

الشكوى والعتتب:
لحموضوعيّة فيه .يقول يف قطصيدة (يتدار) ذا
ّ
هل بعد نومـك لحاوادث ي ْقظة

يت دار؟ أو بعـد اهلجود قـيـتم ؟

ولكم ضاكت وأدمعـي منهحة

وبكيت إذا أنـت ضتحك بـ ّسـتم

مجيعهت
قترعت يف ال ّدهر
اخللوب َ
َ

2

اخللوب جسـتم
وال ّدهـر عت و
ُ

مـّرا و ذقْت املـو وهـو زؤام

وشربْت من كأس النّوائب حنظال

ُض ـتم
أُو َذى وأظحم صـتبـرا وأ َ

ووقفت وحدي لحمطصتئب كحهت

ح -الوافر :يعترب من أعذب الباور حلنت وأرقهت صوتت ،وهو من املركبة فيهت ،يف أجزائه تسترع محموس
الرتكيب املوجز،
وتالحق ،استعمحه القدمتء واحملدثون بطصورة متوسلة ،فهو يتسع فقط لحتّعبري املقتضب و ّ
يأنَف الكحمة الغحيظة ويألف الحّني من الكالم ،فإذا أراد الشتعر ليونة ملوسيقته ورقة "ومجتل وقع ،فحيس
3
الرتبة ،4ومل يتوفر من شعره إال
ذيل
يف
تئاي
الس
عند
ه
لكن
يرق ويشت ّد بال عنتء"
أطوع من البار الوافرّ ،
ّ
ّ
ّ

 :1وهذا خالف الشعر اجلزائري احلديث ،فقد تق ّدم عحى كل الباور بتحتالله املرتبة األوىل فيه ،ينظر :اإليقتع يف اجلزائري ،حسني أبو
الرجز بأنّه
النّجت ،ص ،69قتل عنه إبراهيم أنيس " :أ ّن حبر الكتمل يف عطصرنت احلديث قد أصبح معبود الشعراء ( ) ...فإذا وصف القدمتء ّ
الشعر ،ص206
الشعراء ،ميكننت اآلن وحنن ملمئنّون أن نطصف الكتمل بأنّه ملية شعرائنت احملدثني" .موسيقى ّ
ملية ّ
 :2بقتيت وأوشتل ،ص18
 :3ذكرى سحيمتن البستتين ،جوزيف اهلتشم ،بريو  ،1956 ،ص149
 :4الوضع نفسه يف الشعر اجلزائري احلديث ،إذ مل يحتفت إليه الشعراء كثريا ،فقد جتء ستبعت من حيث الرتبة ،فهم يف ذلك ستئرون عحى
خلت شعراء العربية قدميت وحديثت يف عدم االلتفت إليه ،وقد أرجع حسني أبو النجت ذلك إىل " امتزاج جمزوئه بتهلزج" ،ينظر :اإليقتع يف
الشعر اجلزائري ،ص121
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واحد وأربعون بيتت من أصل قطصيدة واحدة ومقلوعتني ،وال أجد تفسريا مقنعت يفسر سبب عزوف
الستئاي عن النظم عحى أجزائه ،األميحه حنو الباور اليت تقدمت رتبتهت.
ّ

كمت تتميز تفعيالته بنقرا مسموعة وجرس ّلني عذب نحمسه يف التّوايل املنتظم جلزأيه املتشتهبني
ويستمر هذا التآلف إىل غتية (فعولن) القطصرية
الطصتئتة،
(مفتعحنت) فوجود ذلك األلف ،ألّ َ
ف بني حروفه ّ
ّ
الستئاي عحى املوضوع االجتمتعي ،ختصة
املمتدة ،واليت تذكرنت بإيقتع املتقترب واللّويل ،وقد اقتطصر عند ّ

حممد العيد ،حيث يقول فيهت:
الرثتء من ذلك مرثيته (وداع شتعر اجلزائر الكبري) يف صديقه الشتعر ّ
ّ
املطصتب عن الع ـزاء
جل
ُ
فقد ّ

1

تلرثتء
ثيت ،وكنت
ُر َ
َ
أجدر بـ ّ
وجـ ّل عن التّطصبّـر والتّأسي

وجل عـن البكتء
لقسـوتـهّ ،

الشفته عحى َشـكتيت
ألطبقت ّ
ُ

الضحـوع عحى بالئي
و أطبقت ّ

مبت أخشته من عدم الـ ـوفتء

صميت ّاهتـتمـت
ولوال أن يف ْ

الرثـتء
فكل قول
و ْ
أقل-و إ ْن َ
أج ْد  -من ّ
ّ
صمت عن الكالمّ ،
وملعرفة نسب استعمتهلت يف شعره ،قمنت بعمحية إحطصتئية هلذه الباور ،وذلك عحى مستوى أبيت
القطصتئد وأبيت املقلوعت  ،مثّ عحى مستوى القطصتئد ومستوى املقلوعت .


على مستوى األبيات:

الرمل
ّ

البحور

الطّويل

عدد األبيات

1 653

1 123

النسب%

27.33

21.92

12.13

أبيات المقطوعات

/

72

15

61

النسب%

/

23.63

15.52

13.19

البسيط

الكامل

الوافر

المجموع

الخفيف

المتقارب

956

537

الرجز
ّ
713

113

63

7 675

359

11.36

111

16.91

19.79

12.93

12.12

221

22

11

17

15

111

65.25

13.73

13.21

16.12

الرمل ثتنيت فتخلفيف
من خالل هذا اجلدول اإلحطصتئي نالحظ تطصدر اللويل ألبيت القطصتئد ،يحيه ّ
ثتلثت مث املتقترب يف الرتبة الرابعة والرجز ختمست مث بقية الباور(أ).
الرَمل ثتنيت فتملتقترب ثتلثت ورابعت فتخلفيف
الريّتدة مث ّ
الر َجز يف ّ
 أما على مستوى المقطوعات فنجد ّ
يربره فكأ ّن امسه
ختمست وهكذا ،مع مالحظة غيتب كحّي لحلويل يف نظتم املقلوعت  ،وهو غيتب له مت ّ
 :1إسالميت  ،ص69
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يدل عحيه فهو ال يقبل غري القطصتئد (وهي أكثر حجمت من املقلوعت ) مث أن املقلوعت قد تتنتول فكرة
ختطفة أو جتربة شعورية سريعة ،أو موقفت مفتجئًت ...ال حيتتج فيه األمر إىل أكثر من بضعة أبيت يف شكل

مقلوعة عحى حبر أخف وأقطصر من اللويل.
ومت دام أنين اختذ

عدد األبيت

ونسبهت مقيتست يف ترتيب استعمتل الباور ،قمت جبمع أبيت

القطصتئد واملقلوعت بتلنسبة إىل كل حبر يف جدول مشرتك مرتبت ترتيبت تنتزليت بتلعدد والنسب:
الرمل
ّ

البحر

الطّويل

عدد القصائد

1653

1122

النسب بالمائة %

23.36

21.19

البسيط

الكامل

الوافر

المجموع

الخفيف

المتقارب

991

553

الرجز
ّ
793

129

31

7755

329

12.61

11.56

111

15.57

16.91

11.32

12.53

وكمت هو واضح فإ ّن هذا اإلحطصتء أيّد النّتتئج األوىل املتعحقة بأبيت القطصتئد ،1أي أ ّن اللويل هو
سيّد املوقف عند الستئاي رغم أنه يفتقد لحتّمثيل املقلوعي.

الرتب
فتلر َجز فتلبسيط ويف ّ
الرَمل مث اخلفيف فتملتقترب ّ
وغري بعيد عنه ولكن بفترق مريح جند حبور ّ
األخرية الكتمل والوافر ،وهو مت ألفنته عند العرب قدميت فهم "منذ اجلتهحية قد توفّروا يف النّظم عحى مثتنية
السريع
الر َجز و ّ
أحبر هي :اللويل والبسيط والوافر والكتمل و ّ
الرَمل واخلفيف ،وجتد عددا من القطصتئد عحى ّ

واملتقترب ،أمت مت بقي من الباور فكتن النّظم عحيهت قحيال أو نتدرا ،وذلك أل ّن األحبر األوىل كتنت أكثر

ملتوعة لحموسيقى وأوسع صدرا جلميع املعتين الكثرية".

2

وبعد احلديث عن ميزة كل حبر ووضعه ضمن أبيت القطصتئد أو املقلوعت وتعحيل كل حتلة ،سأقدم
حسب (عدد) القطصتئد مث املقلوعت .
نتتئج مت توصحت إليه؛ من نسب استخدام كل واحد منه لكن ْ


على مستوى القصائد:

 :1حسب حسني أبو النّجت ،فإن نسب تواتر هذه الباور يف الشعر اجلزائري هو كتآليت( :يراجع اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،ص 15

] بتطصرف[ ).

البار

الرمل
ّ
0 811

1 225

النسب بتملتئة %

47,81

11,58

األبيت

البسيط

الكتمل

الوافر

اجملموع

اللّويل

املتقترب

اخلفيف

9 919

5 117

الرجز
ّ
1 151

1 219

5 907

58 127

1 599

25,47

48,21

91,71

11,91

17,15

42,74

12,11

 :2هذا الشعر احلديث ،عمر ّفروخ ،دار لبنتن لحلبتعة والنشر ،بريو  ،ط 1405 ،2هـ1985 /م ،ص 11و 12وينظر :موسيقى الشعر،
إبراهيم أنيس ،ص 191و 200
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إذا كتن النّقتد وأصاتب املعتجم متفقني حول تعريف القطصيدة عحى أهنت" :قلعة من الشعر مؤلّفة من
1
لكن ويف املقتبل ليس هنتك ا تّفتق قتطع بينهم يف
ع ّدة أبيت  ،موسيقيّة اجلرس ،منتهية عتدة بقتفيةْ " ...

فرد عحيه ابن جين" :والذي يف العتدة
حتديد عدد أبيتهتت .قتل األخفش" :وليست القطصيدة إال ثالثةُ أبيت " ّ

تسميه
يسمى مت كتن عحى ثالثة أبيت أو عشرة أو مخسة عشر قلعةّ ،
فأمت مت زاد عحى ذلك فإمنت ّ
أن ّ
2
الستئد أهنت تتكون من سبعة أبيت فأكثر" 3وأخذا هبذا الرأي ،أجنز هذا
أي
الر
و
"
العرب قطصيدة".
ّ
ّ
اإلحطصتء:
الرمل
ّ

البحر
عدد القصائد

33

النسب بالمائة %

25.66

البسيط

الكامل

الوافر

المجموع

الطّويل

المتقارب

الخفيف

37

65

63

الرجز
ّ
63

16

11

267

15

11.25

11.32

111

19.13

17.53

13.33

13.33

15.25

4
الرَمل ليكون
هت هو اللويل يفقد تقدمه عحى مستوى عدد القطصتئد ليكون ثتنيت  ،فتسات اجملتل لبار ّ

كن أصبح شتئعت عند شعراء
يف املقدمة " ،فهذا البار كتن قحيل االستعمتل يف الشعر العريب القدمي ،ول ْ
العطصر احلديث والسيمت يف األنتشيد" ، 5مث يحيهمت املتقترب فتخلفيف وهكذا دواليك...6
إ ّن مت نالحظه هو أ ّن تغيريا حدث عحى مستوى ترتيب الباور ،خالفت ملت كتن عحيه يف جدول أبيت

تتبىن
القطصتئد أو أبيت املقلوعت أو كحيهمت معت ،وهذا الذي جيعحين أؤّكد يف مثل هذه الدراست اليت ّ
اإلحطصتء وسيحة أو منهجت لدراسة الشعر ،عحى ضرورة أن يكون اإلحطصتء وفق نسب األبيت ال عحى
نسب القطصتئد ،أل ّن القطصتئد غري حمددة األبيت فهي مفتوحة بني القحّة والتّوسط والكثرة ،أمت األبيت فهي
 :1املعجم األديب ،جبور عبد النّور ،ص213

 :2ينظر :لستن العرب ،ابن منظور دار بريو لحلبتعة والنشر ،دار صتدر ،بريو 1388 ،هـ1968 /م ،ج ،3ص255
األدب ،جمدي وهبة ،ص456

 :3معجم مطصلحات
4
الشعر وهلذا هبلت نسبة شيوعه هبوطت
 :يقول إبراهيم أنيس ّ " :أمت اللّويل فيظهر أنّه مل يعد ينتسب العطصر احلديث كوزن من أوزان ّ
الشعر،ص241
الشعر احلديث" موسيقى ّ
محاوظت يف ّ
 :5املختتر يف العروض والقوايف ،حممد عحي يونس ،إشراف عبد الرمحن شيبتن ،املعهد الرتبوي الوطين ،اجلزائر 1978 ،ص40
 :6عند حسني أبو النّجت يف كتتبه :اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،ص ، 15كتن تواتر الباور يف الشعر اجلزائري كتآليت (:بتطصرف)
عدد القطصتئد

الرمل
ّ

اللّويل

املتقترب

اخلفيف

الرجز
ّ

البسيط

الكتمل

الوافر

اجملموع

البار

281

181

555

522

114

219

025

104

2487

النسب بتملتئة %

15,20

47,08

11,40

11,11

42,89

12,08

24,59

41,80

91,11
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نسوي – مثال -بني شتعرين أحدمهت له عشرين
املبني الوحيد لقدرة الشتعر عحى اإلجنتز ،فال ميكن أن ّ
قطصيدة من متئة بيتت ،واآلخر له مثتنني بيتت يف عشرة قطصتئد.


على مستوى المقطوعات:
املقلوعة أ واملقلعة ،هي دون القطصتئد يف عدد األبيت  ،وقد توصف بتلقطصيدة جتتوزا يف تعريفهت :هي

"قطصيدة صغرية ،قحيحة األبيت ( ،دون سبعة أبيت أو تسعة أبيت )"1أو "جمموعة من أبيت الشعر تزيد
الستئاي فكتنت حسب اإلحطصتء اآليت:
عتدة عن الثالثة" 2.أمت هذه األبيت يف مقلوعت
ّ
البحر
عدد المقطوعات
النسبة%

الرجز
ّ
13

الرمل
ّ
11

67.77

23.33

المتقارب

الخفيف

الكامل

*البسيط

الوافر

الطّويل

المجموع

13

13

13

12

12

/

37

16.66

12.22

12.22

13.33

13.33

/
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و عحيه فتملقلوعت مل تشكل ظتهرة مؤثرة داخل اجملموع الشعري الستئاي ،ألهنت ختتفي حتت جنتح
الر َجز هو املتطصدر لحمجموعة
قوادم القطصتئد اليت هي األصل ،ومت املقلوعت إال تبع هلت .وممت يالحظ أ ّن ّ
ختصة إذا كتنت أنتشيد

فتلرجز أنسب الباور لنظم املقلوعت
الرمل مث املتقترب وهكذا تبتعتّ ،
يحيه ّ
وضعت أصال لحرتبية وهتذيب النفس ،أو قطصتئد فيه نوع من الظرف أو الفكتهة والتسحية.

 :1املعجم األديب ،جبور عبد النّور ،ص262

 :2معجم مطصلحات

األدب ،جمدي وهبه ،ص536
154

الباب األول :الفصل الثالث :البنية اإليقاعية

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

الطويل

الرمل

الخفيف

المتقارب

الرجز

البسيط

الكامل

الوافر

البحور

المجموع

وهذا جدول إحطصتئي شتمل خيتطصر لنت وبتألرقتم توزيع الباور داخل املدونة الشعرية الستئاية.

الدواوين
همسات
و

صرخات
جمر
و

رماد
أناشيد
النصر
إسالميات

بقايا
و

أوشال
الراعي
و

حكاية

عدد القصائد

42

19

19

12

41

40

18

عدداألبيات

18

515

121

275

11

105

1058

عدد المقطوعات

41

41

42

عدد األبيات

41

41

11

عدد القصائد

41

11

12

41

41

50

عدداألبيات

21

202

295

81

114

878

عدد المقطوعات

42

41

45

عدد األبيات

14

41

11

عدد القصائد

11

41

18

عدداألبيات

185

51

247

عدد المقطوعات

41

41

عدد األبيات

41

41

عدد القصائد

11

41

45

42

41

25

عدداألبيات

198

27

70

17

50

741

عدد المقطوعات

44

عدد األبيات

44

عدد القصائد

22

41

41

45

40

42

55

عدداألبيات

155

47

27

10

91

91

924

عدد المقطوعات

41

41

عدد األبيات

41

41

عدد القصائد

47

41

41

45

42

41

11

عدداألبيات

275

11

49

121

58

17

070

ثورة

عدد المقطوعات

42

42

41

42

40

41

12

عدد األبيات

11

48

45

14

11

42

07

أغاني
و

أناشيد

الطفولة
قصائد
خارج

الديوان

عدد القصائد

14

40

24

50

عدداألبيات

97

50

181

545

عدد المقطوعات

40

41

11

24

عدد األبيات

25

41

71

114

عدد القصائد

40

14

42

40

41

21

عدداألبيات

141

249

11

50

12

018

عدد المقطوعات

45

42

41

41

عدد األبيات

12

12

41

21
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الستئاي:
وخالصة القول في هذا ّ
الصدد فإن ّ
الرجز ،البسيط ،الكتمل ،الوافر)
الرمل ،اخلفيف ،املتقتربّ ،
 -قد وظّف نطصف الباور اخلحيحية( :اللّويلّ ،

1

الستئاي إىل
وهي نسبة عتلية إذا قيست بنسبة استعمتل غريه من كبتر الشعراء قدميت أو حديثت .وميل ّ
توظيف هذه الباور يرجع إىل اعتبترا ذاتية عفوية وحسب مت ميحيه املوقف الشعري أو التجربة الشعورية.
الستئاي موضوعت واحدا عحى ع ّدة أوزان ،أو يعتمد
 -مل ترتبط هذه الباور مبوضوعت بعينهت ،فقد ينظم ّ

الشعراء منذ القدم ،فتلشتعر ال خيتتر ملوضوعه
وزنت واحدا لع ّدة موضوعت وهكذا ،وهو دأب ستر عحيه ّ
الربط بني
حبرا حم ّددا ،فإ ّن "استعراضت لقطصتئد القدمية وموضوعتهتت ال يكتد يشعرنت مبثل هذا التّ ّ
خري ،أو ّ
2
الشعورية أو املوقف الشعري ،فكل ذلك
موضوع الشعر ووزنه" إمنت يرتك األمر لحسحيقة والعفوية والتجربة ّ
خيضع لعتطفة شعورية منلحقهت التجربة الذاتية لحشتعر.
بتلرتتبة واملحل
الطصفتء و ّ
 تنوعت حبوره من حيث ّالرتكيب ،وهذا التّنوع هو تنوع يف املوسيقى واإليقتع يدفع ّ

ويأيت بتلتجدد واحليويّة والنّشتط ،فمن شأن األذن استعذاب اجلميل من الحّان إذا تعدد ضربتته وتنوعت
الطصتفية تسري عحى تلتبق يف النغم حتدثه املشتكحة الواقعة بني تفعيالته ،ال من
نغمتته وإيقتعتته...فتلباور ّ

املوسيقي وهو املقطصود من وضع العروض؛ فهذا
حيث البنتء الحّفظي فاسب ،ولكن من حيث األثر
ّ
الطصفتء أو الرتكيب تسمع لوقعه أكثر من صو داخل البيت الواحد ،إمت عن طريق:
أ-

التّجاور التّفعيلي المتقارب (المقرون) :الذي يعمل عحى املطصتحبة بني التفعيحتني املتشتهبتني ،يف
الطصورة والطصو واجلرس اإليقتعي ،ويزيد يف املستفة الزمنية لحتقومي املوسيقي.

ب-

التّجاور التفعيلي المتباعد(المفروق) :بني التّفعيحة وشبيهتهت ،بفعل دخول جزء آخر خيتحف عنهمت
الرتكيبة اإليقتعية لحبيت،
الطصورة واجلرس ،فيعمل عحى التنوع
املوسيقي داخل ّ
يف ّ
الطصو و ّ
الرتكيب و ّ
ّ
لكل واحدة ،وهذا ليس إضعتفت بقدر مت هو متتني لحتآلف
الزمتين
لكنه حيد من احلجم ّ
املوسيقي ّ
ّ
امللحوب بني التّفعيال يف مستحة أوسع وأرحب.

 :1وهي الباور نفسهت اليت تطص ّدر أوزان الشعر اجلزائري احلديث ،ينظر:اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجت ،ص15
2
الشعر ،إبراهيم أنيس ،ص175
 :موسيقى ّ
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الستئاي هلذه الباور مكنّه من ولوج كل ال ّدوائر العروضية اخلمسة املعروفة اليت اهتدى
إن استخدام ّ

السحوك يكون قد أفطصح عن
اخلحيل هبت إىل حطصر أوزان ّ
الستئاي هبذا ّ
الشعر املستعمحة منهت واملهمحة ،و ّ
املتنوع ،الّذي شيّد به معمتر شعره املتمثّل يف تحك القطصتئد واملقلوعت  ،فتل ّدوائر
ختصيّة التّشكيل
البنتئي ّ
ّ
فاسب ،فهذا أبسط مت ننتله منهت ،لكنّهت تولد متهو أبعد من التّفعيال

العروضيّة ال تولد التّفعيال
الطصتئتة داخل
الكم
الطصريف ،والنّسيج اإليقتعي النّتجم عن احلروف ّ
املوسيقي النّتتج عن البنتء ّ
وأقطصد به ّ
ّ
دسي،
الكحمة ،واجلرس املنتظم بتحلركت و ّ
السواكن املتموقعة عحى حروف األلفتظ ،إضتفة إىل اهليكل اهلن ّ
يتضي .وتتوزع هذه الباور عحى ال ّدوائر العروضية ،وفق اجلدول التتيل:
واحلستب الر ّ
الدائرة العروضية

البحور التي استعملها وتنتمي إليها

بقية البحور التي لم يستعملها

المختلف أو الطويل

الطويل  -البسيط

المديد

المجتلب أو الهزج

الرجز – الرمل

المؤتلف أو الوافر

الوافر -الكامل

الهزج
---

المشتبه أو السريع

الخفيف

المجتث -المقتضب-المضارع -المنسرح -

المتفق أو المتقارب

المتقارب

الخبب (المتدارك)

السريع

وال شك أن لكل دائرة ختصيتهت اليت متيزهت عن مثيحتهت ،آثر الوقوف عندهت بتالستقراء واالستدالل:


دائرة المختلف أو الطويل :فهي جتمع التفعيال

ذا

الن َفس املستليل املمت ّد وال ميكن أن يطصل

الشتعر بأبيتته إلىنهتية طويحة املسحك اال إذا محك هذا النّـ َفس.
ّ


الطصيتح واختالط أصوا  ،وعحى ذلك
دائرة المجتلب أو الهزج :جتمع حوهلت التّفعيال ذا اجلحبة و ّ

الشعر أستسه االيقتع
الشعراء منهت ،ألن ّ
ستر حبورهت ،عحى خمتحف هيأهتت العروضية ،فكتنت سببت يف نفور ّ
املنتظم ال األصوا املختحلة غري البتئنة.


دائرة المؤتلف أو الوافر :وتتميز بتئتالف أجزائهت عحى نسق منتظم ،ومهت صفتتن قد ال تتوفران بشكل

ختصة إذا عحمنت أن أصل الوافر هو (مفتعحنت) تتكرر ست مرا  ،لكن
صريح إاليف الكتمل والوافرّ ،
الطصورة اليت أثبتهت له يف اجلدول ،واالئتالف هنت وارد يف موسيقتمهت وجرسهمت وتنتسق إيقتع
االستعمتل هو ّ

الكحمت داخل البيت.
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السرعة املوسيقيّة احتتجت إليه العرب
دائرة ّ
السريع أو المشتبهّ :
السريع ،و ّ
وتضم الباور ذا اإليقتع ّ

ودعتبتهت ،لذلك
وسوق قوافحهت؛ ورعي أنعتمهت ،ويف مواقف هزهلت ُ
يف أعمتهلت ونشتطتهتت يف ححّهت وتَرحتهلتْ ،

الشعراء يف األصل مل يهتموا هبت اهتمتمهم بتلباور العتلية يف ال ّدوائر
مل ت ْفرط يف تلويحهت إالنتدرا ،كمت أ ّن ّ
األخرى.
 دائرة المتّفق أو المتقارب :فتفعيال هذين البارين متفقة صتفية ،جرستمهت من إيقتع اللّبيعة احليّة
الضرب عحى النّواقيس ،وهي أصوا
الطصتمتة) ،فنسمع فيه أصوا ركض اخليل وسري اإلبل و ّ
واجلتمدة ( ّ

ُلفت يف زمتن واحد تبتدئ وفق
الشك تقتضي االنتظتم يف التّقليع واالتّفتق يف األصوا  ،حت كأهنت أ ْ
إيقتع واحد وختتتم به كأهنت يف دائرة مغحقة.

َّ
الستئاي لشعره عحى حبور تنتمي كحّهت إىل ال ّدوائر العروضيّة املعروفة ،يُفضي يب إىل احلديث
إن نظْ ُم ّ

فتلستئاي بىن قطصتئده عحى مثتين تفعيال ،
عن التّفعيال املشكحة هلذه الباور (اليت استعمحهت فقط)ّ ،
منهت األصحيّة وفيهت الفرعيّة ،وقد بينتهت يف اجلدول املوايل:
التفعيلة

صفتها

نوعها

البحر المستعمل

فعولن

أصحية

مختسية

اللويل ،املتقترب

مفتعيحن

أصحية

مختسية

اللويل

مفتعحنت

أصحية

سبتعية

الوافر

فتعحن

فرعية

سبتعية

البسيط

مستفعحن

فرعية

سبتعية

فتعالتن

فرعية

سبتعية

الرجز
البسيطّ ،
الرمل ،اخلفيف

متفتعحن

فرعية

سبتعية

الكتمل

مستفعحن

فرعية

سبتعية

اخلفيف

لقد استعمل ثالثت أصحيّة من أصل أربعة ،استثىن (فتعالتن) ،ومخست فرعيّة من أصل ست ،مستثنيت
(مفعوال ) ،ومهت تفعيحتتن جندمهت يف حبور مل يستعمحهت يف األصل وأعين هبت :املضترع لألوىل ،السريع
واملنسرح واملقتضب لحثتنية ،لكن الباور اليت مل يستعمحهمت جند هلت أثرا موسيقيّت من خالل التّفعيال الّيت

متثّحهت يف تشكيحة الباور املستعمحة وأقطصد هبمت:اهلزج واملضترع واملديد واملتدارك والسريع واملنسرح واملقتضب
واجملتث.
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ختصة إذا عحمنت أن
تنوعت يف املوسيقى واإليقتعّ ،
الكم من التّفعيال املستعمل أتتح له أيضت ّ
وهذا ّ
هذه التّفعيال تتشتكل فيمت بينهت لتعلينت أنسجة صوتية منتظمة ،تكسو الكحمت إيقتعت وحلنت وفق وزن
معحوم عحى وزن خمطصوص.
وخالصة القول :إ ّن هنتك رابلت معنويت بني الشتعر وبني موسيقى الشعر ،وهذه املوسيقى واسلة بينه
وبني الفضتء اخلترجي ،وعندمت يتمثّحهت يف شعره ،يكون قد أ ّكد صحته هبذا الفضتء بأحيتئه ومجتداته مبرئيتته
الشتعر.
ت لنفسهت وجودا متميّزا يف عتمل هذا ّ
وجمرداته ،حبقتئقه وغيبيتته ...وتكون هي بدورهت قد ضمنَ ْ

املتارر منهت ،سيجد نفسه تتئهت يف عوامل غتمضة يطصعب عحيه هو نفسه تفسريهت ،وهذه الغوامض
ّأمت ّ

هي ذاته ال ّداخحيّة وعتمله التّخيّحي ،وهو بذلك يتخلى عتمله الواقعي أي االفرتاضي ،وجيعل لشعره مستحة
ضيّقة يف عتمل املعقول ،وفضتء غري متنتهٍ يف عتمل الالمعقول ،وشتّتن بني احليّزين.
 .6القافيّة:

رسم اخلحيل احلدود اجلغرافيّة لحقتفيّة بقوله بأهنت" :آخر حرف يف البيت إىل ّأول ستكن يحيه من قبحه مع

املتارك الذي قبل الستكن" 1أمت عند تحميذه األخفش فهي" :آخر كحمة يف البيت" 2وعند اجلتحظ فإن:
ّ
الشعر".3
ايف خوامت أبيت
ّ
"القو ّ

وقد اجتهد ال ّدارسون املعتصرون حمتولني إعلتء مفهوم دقيق لحقتفيّة ،يقول إبراهيم أنيس" :ليست
هتمت
القتفية إالع ّدة أصوا
تتكرر يف أواخر األشلر أو األبيت من القطصيدة ،وتَكرارهت هذا يكون جزءا ّ
ّ

الشعريّة" .4ويف نظر أدونيس هي" :عالمة اإليقتع ،وهي صو متميّز يدل عحى مكتن
من املوسيقى ّ
التّوقف لكي نتتبع ،ومن مثّ انلحقنت".5

1
عزة حسن ،دمشق ،6 ،القوايف :التّنوخي،
 :مفتتح العحوم ،السكتكي ،دار الكتب العحمية ،بريو  ،ص ،238 :القوايف األخفش ،حتقيقّ :
دار اإلرشتد ،بريو  ،ص 43
2
عزة حسن ،ص ،6 :أو مفتتح العحوم ،ص 238
 :القوايف األخفش حتقيقّ :
 :3مفتتح العحوم ،السكتكي ،ص 238
 :4موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،ص 244
 :5مقدمة لحشعر العريب ،أدونيس "عحي أمحد سعيد" ،دار العودة ،بريو  ،ط ،1979 ،5ص 114
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الشعر فإ ّن اجملددين يف بنتء القطصيدة العربية والذين حتولوا اخلروج عن
ونظرا إىل أمهيّة القتفيّة يف ّ
األنظمة اخلحيحيّة ،مل يهمحوهت بل اعتربوهت ركنت أستست يف موسيقى الشعر ،تقول نتزك املالئكة" :فعند
الشعر
احلديث عن حمتوال
مهم يف موسيقى ّ
الشتعر يف ّ
ّ
احلر ،جند أنّه مل يُهمل القتفيّة ،فهي ركن ّ
الشعر ّ
احلر ،تثري يف النفس أنغتمت وأصداء".
ّ

1

ص فهي:
فتلقتفية  -إذن -من أمجل املوجت
ّ
يعم ذاك اجلمتل ستئر النّ ّ
الطصوتية يف البيت ،وسرعتن مت ّ

2
كل فرتة زمنية
أي قطصيدة" كمت أهنت "فواصل موسيقية تستمتع هبت األذن وهي ّ
"أستس الطصو يف ّ
ترتدد ّ

يتاول النّغم إىل استمرارية تقلع األنفتس من
معيّنة ،وهي مقتطع َتواز ُن بني األنغتم يف اللّول و ّ
الزمن فال ّ
3
دون توقف ترتتح له األذن وهي تنتظر عودة النّغم من جديد".


القافية في شعر السائحي :

الستئاي شعر مقفى ،ستر فيه عحى منط القدامى ،ولكن كيف تطصرف يف القتفية حني
شعر ّ
االستعمتل؟ ومت هو النّوع الغتلب عحى شعره ،ومت هي دالالته؟.
قسم القدامى القتفية ،حبسب حتريك رويّهت أو تسكينه إىل قسمني:
وقد ّ

وي.
الر ّ
يتارك فيهت حرف ّ
 القافية المطلقة :وهي اليت ّوي.
الر ّ
 -القافية المقيدة :وفيهت يُس ّكن ّ

لكن الشعراء قد ميزجون بني االثنني يف قطصيد واحد ،بتإلضتفة إىل استقالل كل نوع من االثنني

بقطصيدة منفردة؛ وعحى هذا األستس فإن القتفية عند الستئاي ،جتء وفق ثالثة مظتهر:
المظهر األول :قطصتئد ومقلوعت ملحقة القتفية :فمن أمثحته قطصيدة (من أنت؟) وهي أحد عشر بيتت،
منهت قوله:
أو جرى يف احلديث لسـتين

آه لو كتن يستليـع بيـتين
 :1قضتيت الشعر املعتصر ،نتزك املالئكة ،ص 192

4

 :2اخلطصتئص الشكحية لحشعر اجلزائري احلديث ،عبد املتلك مرتتض ،جمحة آمتل ،اجلزائر (عدد ختص ، )55سنة  ،1982ص 28
3
الرويبة ،اجلزائر ،ط ،2007 ، 3ص 14
 :قوايف الشعر ،حسني أبو النّجت ،املكتبة العطصريةّ ،

 :4مجر ورمتد ،ص 22
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الريتض واألفنـتن
بني هذي ّ

مثل أمس ه ـزاراً
ُ
لتغنيت َ

وكشفت الغلتء عن وجداين

وحتدثت عن هواي وحـ ّيب
المظهر الثّاني :قطصتئد ومقلوعت مقيدة القتفيّة :فمن أمثحته قطصيدة (ذكرى) وهي مثتنية أبيت :
1

الضحـوع استعـ ْر
هليبت وراء ّ
ت ُمقحيت يف النّظـ ْر
إذا ح ّدقْ ْ

وذكرى ...إذا عتودتين أحس

سم ملْ أر غري الـ ّدجـى
وأقْ ُ

احلزن أ ْن تنهمـ ْر
وتأىب ال ّدمـوع إذا سكبتهت
جفوين من ْ
المظهر األخير :قطصتئد ومقلوعت مشرتكة بينهمت (مع مالحظة أن التفوق لحملحقة) :فمن أمثحته
قطصيدة (ضتع أمس هوانت) وهي تسعة أبيت :
قحيحه
قبل أعـوٍام ْ
اجلميحه
يف ليتلينـت
ْ
2

هتهنت كتن لقتن ـت
يوم بتركنت هوان ـت

ذا َ معىن يف حيتيت
وتنتجي ذكريتتـي

أحداث ْأمس
تزل
ملْ ْ
ُ
تحهب حسـي
ملْ ْ
تزل ُ

لديهـت
كتلفراشت
َ

الروضة كـنّـت
هذه ّ

عحيهـت
يف أغتنينـت َ

لحاب حلنت
وعت
كم ْ
ّ
ْ

بعد أ ْن ُخنت هوايَت؟
أنل بعد ُمنتيـتَ
ملْ ْ

يت ترى أيـن هـواك

أنـت إ ْن نحت منـتك

النص:
واجلدول التتيل يبني نسب استعمتل القتفية وفق نوعهت ومظهرهت يف ّ
الديـ ـوان

المطلقة

همسات وصرخات

55

المقيّدة
11

11

جمر ورماد

21

48

14

أناشيد النصر

45

41

10

إسالميات

24

44

45

بقايا وأوشال

55

41

44

 :1بقتيت وأوشتل ،ص25

 :2مهست

وصرخت ،ص 165
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44

44

45

أناشيد الطفولة

15

14

51

قصائد خارج الدواوين

12

52

72

المجموع
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52

72

النسب

%73,21

%12,27

%62,96

واالستنتتج أن الستئاي:
 ستر عحى طريقة القدامى يف إطالق قوافيهم أكثر من تقييدهت ،1ملت فيه من امتداد بتلطصو وصعود به،فقد مشحت ملحق قطصتئده والقحيل من مقلوعتته 2إذ جتوز عنده النطصف بنسبة :% 53,84فـ" :ليس بني
3

الطصو يف الغنتء واحلداء يف اتبتع القتفية امللحقة".
العرب اختالف إذا أرادوا ّ
الرتّن وم ّد ّ
عتمة وأنتشيد األطفتل ختصة ،مع مت فيهت من احتبتس
 -مشحت املقيدة عنده جل مقلوعتته :األنتشيد ّ

الروي ،جيعحه
لحطصو وإعيتء ألعضتء النلق ،إال إذا سبقهت م ّد ففي ذلك استاستن وسهولة ،ألن حتريك ّ

السكون إىل حتلة
نفسهت ّ
تدل عحى ّ
الطصو واالنتقتل من حتلة ّ
أكثر مرونة وتطصويتت وإمستعت ،مث أن_احلركة) َ
النّشتط ،أمت تسكينه يفقده تحك (احلركة) ولن ي ْقوى عحى التّطصويت ،ويقتطصر يف حتلة نلقه عحى طبيعته
الطصو (كأنّه أمتم إشترة قف) وهذا االحتبتس أو التّوقف يتالءم
فاسب ،كمت أنّه يعمل عحى احتبتس ّ
واإليقتع املوسيقي من خالل نقراته ودقتته.
الشعري الواحد دليل عحى ميحه إىل التّنويع املوسيقي الذي يستجيب التّستع
ص ّ
 تنويعه لحقتفيّة يف النّ ّالشأن يف شعره القطصطصي أو املسرحي ،الذي حيتتج ملثل هذه التّنويعت
امللوال كمت هو ّ
املعتين ختصة يف ّ

لضجر لدى
اليت تتمتشى وتعدد األصوا (احلوار) وتنوع أستليبهت داخل النص ،كمت أهنت تُبعد املحل وا ّ
لحراحة وجتديد النّشتط وتنويع ال ّذوق ،قتل العقتد " :والذي نعتقده أونشعر
املتح ّقي ،فيجد يف ذلك حملت ّ

به ،أن تنويع القوايف أ وفق لحشعر من إرستله بغري قتفية ( ) فيتّسع لحمعتين املختحفة واملوضوعت امللولة وال
1
الشعر ،إبراهيم أنيس ،ص 217
الشيوع يف الشعر العريب ،ال تكتد تتجتوز  ،"%14موسيقى ّ
 :القتفية املقيّدة قحيحة " ّ

 :2خحص أبو النّجت يف دراسته :اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،ص  ،271أن مت نسبته  %78,18من الشعر اجلزائري التقحيدي احلديث ملحق
أمت املقيدة فبحغت عحى مستوى القطصتئد %12,72
القتفية عحى مستوى القطصتئدّ ،أمت عحى مستوى األبيت فقد بحغ نسبة ّ ،%94,22
وعحى مستوى األبيت  ،%9,81املرجع نفسه ،ص 279
 :3ديوان النتبغة ال ّذبيتين ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعترف ،القتهرة 1985 ،ص 14
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ينفطصل عن املوسيقيّة اليت نشأ فيهت ودرج عحيهت" .1ويقول يف موضع آخر" :فإ ّن إطالق احلرية لحشتعر
2
لتوزيع القوايف حيث شتء يوشك أن يعفيه من قيودهت كمت يزيد االيقتع مجتال عحى مجتل".
هم
فتنوع القتفيّة يف القطصيدة ،دليل عحى رحتبة صدرهت ،ورد عحى من اعتقد
َ
استعبتدهت لحشعراء ،فإذا ْ
ّ
مكرهة ،مستجيبة لرغبتهتم اجلتحمة لتعددية مشروعة ،بدال من طالق
من خيضعوهنت فإذا هبت تأتيهم طتعة غري َ
بتئن ال رجعة فيه.
.3

وي :
الر ّ
ّ

وي هو آخر حرف صايح أصيل يف آخر كحمة وقعت يف أخر بيت ،وعحيه تُبىن القطصيدة وإليه
الر ّ
ّ
تنسب ،وهبذا االعتبتر فهو أشهر حروف البيت عحى اإلطالق ،وأقوى أصوا القتفية والقطصيدة بأكمحهت،
يطصتحب املتحقي من أول ن َفس إىل آخره ،وفق وترية واحدة.
3
الروي حرف
ويف تعريف العروضيني "هو احلرف األخري الذي تنسب عحيه القطصيدة ،واملالزم هلت" .و ّ

الطصو اخلترجي لحقطصيدة" ،4فدوره يكون عحى مستويت
بتلطصو ارتبتطت وثيقت ،أو هو " ّ
مرتبط ّ
الكلمة اليت ينتمي إليهت ويشكل جزءا من بنيتهت ،البيت الذي تعد طرفت يف تركيبه ،والجزء املكون لحقتفية

ثالث:

تتكرر وتسمع عند هنتية كل بيت ،إضتفة إىل
فيه ،أمت عحى مستوى القطصيدة فإنّه يعليهت وحدة صوتية ّ
ط) الذي يتكرر مشهده عند االنتقتل من بيت إىل آخر.
املنظر اجلمتيل (اخل ّ
نص إىل آخر ألن
إن هذا ّ
الطصو املسموع يف القطصيدة ،ال يأيت عحى قتلب واحد ،فهو يتفتو من ّ
الزمتين الذي تستغرقه عمحية النّلق به ووصوله إىل أذن
الطصويت اخلتص به ،كمت له احليّز ّ
كمه ّ
كل حرف له ّ
ّ
فتلضم لحفختمة ،والفتح
املتح ّقي ،إضتفة إىل ذلك فكون وضعه خيتحف يف حتال التّاريك والتّسكني،
ّ
الطصو والتّوقف ،وبذلك يكون وضعه.
لحتّسهيل ،والكسر ّ
السكون فيكون حلبس ّ
لحضعف ،أمت ّ

 :1حيتة قحم ،عبتس حممود العقتد ،مكتبة غريب ،القتهرة ،ص ( 371بتطصرف).
 :2املرجع نفسه ،ص 342
 :3املتوسط الكتيف ،موسى األمحدي نويوا  ،املؤسسة الوطنية لحكتتب ،اجلزائر ،ط  1975 ،5ص 511
 :4اخلطصتئص الشكحية لحشعر اجلزائري احلديث ،عبد املتلك مرتتض ،آمتل اجلزائر (عدد ختص ، )55سنة  1982ص 27
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الستبق له وطبيعة احلركة اليت يف آخره ،أو
كمت أنّه يتأثر بتجملتورة حسب ّقوة وضعف احلرف ّ
وي ومالزمته
السكون ...فكل هذه العوامل تؤدي وظيفة ريتدية يف طبيعة ّ
الر ّ
الطصو الذي ينتج عن هذا ّ
ّ

لحشعر واجبة ،فهو ركن من أركتن البيت والقطصيدة معت أل ّن فيه "من التّمكني مت ليس يف غريه من احلروف
1
الطصحة أو اخلروج)" ،وال يوجد شعر خيحو من
أو
أسيس
الت
من
ختليت
ا
ر
شع
جند
فقد
الال زمة"،
ّ
الردف أو ّ
ّ

ي".
ّ
الرو ّ


2

الروي في شعر السائحي :
ّ

وي ،ويظهر هذا االهتمتم من خالل اختيتر أصواته وتنويعهت وتوزيعهت
لحر ّ
تئاي أمهية كبرية ّ
أوىل ّ
الس ّ
داخل مد ونته الشعرية ،فهنتك حطصر لرويّت  ،أعتقد أن اختيترهت قد انسجم مع طبيعة املوضوع ،وهو مت
سأتلرق إليه بعد إبراز هذا احلطصر ،من خالل جدول توزيعي تفطصيحي لتواجد هذا احلرف داخل القطصيدة.
وانلالقت من كون "كل حروف العربية تطصحح مبدئيت أن تكون رويّت" 3فإن الستئاي قد متكن من استعمتل
مرة.
أربع وعشرين منهت استعمتال متفتوتت من حيث ُ
مرة واحدة( )01و(ّ )771
العدد ،فقد تراوح بني ّ
الرويّت يعود إىل:
وهذا الكم اهلتئل من ّ
 وفرة املوضوعت وتنوعهت (الوطنية ،القومية ،الدينية ،اإلنستنية) داخل القطصيدة الواحدة. -التّنويع يف شكل القطصيدة( :القطصيدة يف بنتئهت املعهود ،القطصيدة القطصطصيّة ،القطصيدة املسرحيّة،

الرثتء،
القطصيدة اليوميّة ،األراجيز ،األنتشيد ) ...بتإلضتفة إىل ّ
تنوع األغراض الشعرية الغنتئية (الوصفّ ،
اهلجتء) واملوضوعية (املسرحية ،القطصطصية ،األوبرا ).

الرويّت
فمن وجهة نظري أن احنطصتر املوضوعت  ،واالقتطصتر عحى أغراض حمدودة من شأنه أن يتاكم يف عدد ّ
ألي شتعر ،مهمت كتن مذهبه أو اجتتهه .واجلدول اآليت ينب لنت أعداد ونسب
ونسبة تواترهت داخل َ
املنجز الشعري ّ

تواتر الرويّت يف املدونة الستئاية:
الحروف
الهمزة

تواتر الرويات
91

16

-

67

15

 :1القوايف ،التنوخي ،دار اإلرشتد ،بريو  ،ص 29
 :2املرجع نفسه ،ص 29

 :3قواعد الشعر ،مطصلفى حركت

النسبة

(العروض والقتفية) ،ص 198
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الباء

167

39

39

133

133

77

33

27

375

%11,59

التاء

72

15

15

13

11

31

62

72

213

%6,25

11

%1,11

11

12

16

%17 .1

13

16

32

%1,16

16

%1,17

223

%17,12

11

%1,11

229

13,22

12

%1,16

16

%1,26

11

%1,11

11

%1,11

271

%13,32

15

%1,61

26

12

13

12

13

%2,29

16

25

15

15

73

%1,93

19

13

62

23

66

15

632

%3,13

15

121

32

31

76

322

%11,25

111

23

62

112

397

12,32

67

13

13

23

%1,12

11

%1,11

117

121

66

19

13

716

%9,21

211

927

719

692

361

7732

%111

الثاء

11

الجيم
الحاء

17

12

12

الخاء

12

11

11

الدال

217

136

136

12

31

15

216

56

الذال
الراء

35

51

11
172

131

الزاي

11

السين

11

22

111

132

117

31

21

11
12

الصاد

16

12

17

11

الظاء

11

العين

66

19

الفاء

16

12

القاف

13

12

الكاف

13

الالم

123

61

الميم

236

31

11

النون

122

213

72

62

الهاء

12

17

12

الواو

13

132

12
23
13

11

الياء

132

52

المجموع

1371

212

11

13

11

13

12

212
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 (ال ّدال)يأيت ّأوال ب (" .)% 15,12جييء يف أواخر كحمتبتلش ّدة يُسمع له قحقحة اضلراب ،وجوده يف الكحمة يُكسبهت ّقوًة يف النّلق مهمت كتن موضعه فيهت
يتّطصف ّ

الحغة العربية بكثرة" 1وهو حرف جمهور

تكرر داخحهت مقرونت أم مفروقت ،يضتعف من قوهتت إيقتعت وصوتت إذا كتن يف آخرهت.
ّأمت إذا ّ

حنس بتحتكتكه عند النلق ،ويف
( ّالراء) ثتنيت ،ب )% 77,10( :وهو حرف جمهور رخو ،فيه ش ّدةّ ،
السمع.
صوته تَرداد محموس ،ال شتئبة يف صوته فهو واضح ّ

( -النّون)ثتلثة ،ب ( )% 07,12وهو حرف شديد جهور ،فيه رختوة أيضت ،متمتسك ،يسهل خنقه ألنه

أنفي ،هواؤه لوليب الزدواج خمرجه.
غُ ّين ّ

الرختوة ،يف صوته انفجتر،
 (الباء) رابعة ب )% 89,11( :وهو حرف يتميّز بتجلهر و ّالش ّدة مع شيء من ّ

يستقيم به الكالم ،وتغزر املعتين.

لعل أبرزهت الغنّة ،كمت له
( -الميم) ختمسة ب( )% 28,11وهو حرف يشرتك مع النّون يف أكثر من صفة ّ

مع البتء متتثل.

ختصة يف مواقع
الطصو ّ ،
 (الياء) ستدسة ب ( )% 21,9وهو حرف جهور وفيه رختوة وليونة ،ممتد ّاملوشات
الطصيتح واإلعالن والنّجدة ،يستعد عحى الحّان والغنتء واإلنشتد
ختصة املواويل و ّ
ّ
النّداء و ّ
والرتاكيب اإليقتعية واالبتهتال .

 وأخريا (الالم) ب ( )% 10,14وهو حرف جهور فيه رختوة وش ّدة ،يتميّز بتالنفتتح ،يسهل نلقه يفحتلة امل ّد ،يطصحح يف مواقع الوصف وتطصوير املشتهد واإلفطصتح عن املشتعر وكشف اهلموم وخبتيت النّفس.
لعل ميل الستئاي وغريه من الشعراء إىل هذه ا ّلرويت إّمنت يعود إىل ليونتهت وسهولة التّاكم فيهت،
و ّ
ووفرة الكحمت املعجمية اليت تشمل عحيهت فتطصحح أن تكون مقلعت لحقتفية ،كمت أن الرتادف فيهت كثرير،

متفردا يف ذلك ،إذ أن هذه
خيدم وحدة املوضوع اليت حتتتج إىل حقول معجميّة ختصة ،كمت أنهّ مل يكن ّ
الرويت شتعت لدى معتصريه أو من سبقه من الشعراء ،2لذلك مل تشكل ظتهرة متيز شعره عمن سواه.
ّ
1
الشعر ،إبراهيم أنيس ،ص 246
 :موسيقى ّ

2
الشعراجلزائري،
الرويت  ،وقد الحظ ذلك حسني أبو النجت يف دراسته :اإليقتع يف ّ
الستئاي مع غريه من الشعراء يف اعتمتد هذه ّ
 :يشرتك ّ
ص  248ومت بعدهت ،وقد خلطصنت كل ذلك يف اجلدول اآليت( :بتطصرف).
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ّأمت إذا حتولنت استقراء هذا اجلدول حبسب صفت احلروف ،فإنّه سيكون كتآليت:

احلروف اجملهورة]د ،ر ،ن ،م ،ي ،ل ،ع ،ق ،ء ،ج ،ز ،ذ ،ظ ،و[فأهنت تشكل نسبة (.)% 05,92
 -الحروف المهموسة  ، ] :ه ،ح ،ك ،ف ،س ،خ ،ث ،ص[ فقد شكحت نسبة

(18,48

. )%
 الحروف الشديدة  :وهي مثتنية ،استعمل منهت سبعة ،املهموسة :اثنتتن ، ] :ك[اجملهورة:مخسة] :ء ،ج ،د ،ق ،ب[.
الطصو واجلهر به ليسمع غريه ،سواء
الطصراخ ورفع ّ
الرويت ميّتل إىل ّ
فتلستئاي ومن خالل حروف ّ
ّ
عدوا ،كمت أهنت نتسبت األنتشيد اليت يستاسن فيهت ذلك.1
كتن قريبت أو بعيدا ،صديقت أو ّ
ّأمت يف مواطن احلزن واألسى ومكتبدة اهلموم فنجده يستعمل حروف اهلمس املنتسبة لإلفراج عن
اختالجت النّفس وشجوهنت ،أو يف موطن املنتجتة واآلهت أو احلديث إىل ال ّذا ...
ِ
الرويّات:
ومجمل القول في نسب استعمال ّ

الش ّدة والقوة واليت شكحت الغتلبية
 اعتمد الستئاي عحى قدر كبري من احلروف اليت حتمل صفة اجلهر و ّالطصو وقوهتت بغية اإلمستع والتّأثري
الرويتّ أكثر من نظريهتت املهموسة ،وممت يعين ميحه إىل فختمة ّ
امللحقة من ّ
الشيوع ضعيفة فإنهّ يف املقتبل كتن
وجه (إىل) حروف قحيحة ّ
يف املتحقي وش ّد انتبتهه" ،وإذا كتنت نسبة التّ ّ
توجهت مرتفعت ينسجم
الراء والالم وامليم والبتء والنّون وغريهت من احلروف يكثر دورأهنت يف الشعر ّ
التّ ّ
وجه ،إىل ّ
الشاعر أو المتن

القيـم بالنسب المئويـة
الدال

الراء

النون

الباء

الميم

الياء

الالم

السائحي

12 .11

77 .10

07 .12

89 .11

28 .11

21 .49

10 .41

مفدي زكرياء

48 .15

11 .10

11 .11

54 .48

57 .14

-

11 .11

محمد العيد

78 .49

19 .18

99 .15

71 .8

78 .49

-

99 .15

أخمد شوقي

94 .14

84 .15

94 .14

44 .49

54 .15

-

44 .49

الشعر الجزائري الحديث

80 .15

81 .17

12 .10

52 .47

08 .14

72 .42

28 .49

كتاب األغاني

71 .10

12 .22

11 .12

97 .11

45 .11

-

90 .17

1
الرويت اجملهورة ،فقد
 :الحظ أبو النجت يف دراسته :اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،ص ،256 :أ ّن الشعر اجلزائري احلديث ميّتل إىل استعمتل ّ
بحغت حسبه عحى مستوى القطصتئد نسبة  ،% 15.77وعحى مستوى األبيت نسبة  ،% 78.71أمت املهموسة فقد بحغت عحى مستوى
القطصتئد نسبة  ،% 12.15وعحى مستوى األبيت نسبة  ،% 28.11املرجع نفسه ص 258
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الشعر من نتحية ثتلثة إىل
الشعر العريب من نتحية ،ويظهر من نتحية أخرى قدرا
الشعراء وميل ّ
ّ
مع واقع ّ
احملتفظة عحى االتّبتع" 1إضتفة إىل إعلتء ّقوة صوتيّة لنهتيت
والعواطف...

األبيت

يف القطصيدة ،ودعم املعتين

 -مل خيرج عن معجم القدامى يف اختيتر رويّتته ،فهذه "احلروف هي اليت كتن الشعراء العرب يؤثروهنت ،منذ

القدم" 2ومت زالوا كذلك إىل يومنت هذا ،واملعري ينعتهت بتلذلُل ألهنت "كثرية االستعمتل ليّنة عحى األلسن".3
 منتسبة هذه احلروف لحموضوعت اليت تنتوهلت الستئاي يف شعره ،واألغراض اليت نظم عحيهت قطصتئده. -تشكل معظم املفردا العربية من هذه املفردا واستاواذهت عحى املعجم العريب.

 كمت أ ّن هنتك حروفت كتن استعمتهلت حمتشمت ،وهي] :ث ،ج ،خ ،ذ ،ز ،س ،ص ،ظ ،ف ،ك ،و[مرة ،وكتن املعري يسميهت بتلنّـ ُفر أي "قحيحة االستعمتل ال ترتتض لأللسن"
أقل من مخسني ّ
فتستعمتهلت كتن ّ

4

احلروف اليت مل يكن هلت حظ أو نطصيب يف شعره وهي[ :ش ،ض ،ط ،غ] فذلك ليس بدعت إذ أهنت
وش
مفقودة بشكل محاوظ يف الشعر العريب ،وتواجدهت ال يشكل أثرا ذا بتل ،فهي كمت يقول املعريُ :ح ر
أي "مهجورة تتاتشتهت األلسن" 5واستعمتل قحيل من الشعراء هلت ال يعدو أن يكون تطصنّعت وتكحفت أو حتد،
فهذه احلروف صوامت منكسرة الطصو  ،ثقيحة الوقف إضتفة إىل "صعوبة خمترجهت ،وقحّة ورودهت يف آخر
األلفتظ العربية حت أصبات القتفية عحيهت مسجة ثقيحة" .6

 :1اإليقتع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجت ،ص214 ، 209

 :2اخلطصتئص الشكحية لحشعر اجلزائري احلديث ،عبد املحك مرتتض ،جمحة آمتل ،عدد  ،55ص28
3
قسم إبراهيم أنيس احلروف اليت تقع رويت إىل
 :ديوان" لزوم مت ال يحزم" ،أبو العالء املعري ،حتقيق :إبراهيم األنبتري ،ج ، 1ص  ،45كمت ّ
الراء ،الالم ،امليم ،النّون ،البتء ،ال ّدال) وحروف
أربعة أقستم ،حسب نسبة شيوعهت يف الشعر العريب ،حروف جتيء رويت بكثرة وهيّ ( :
الضتء،
السني ،القتف ،الكتف ،اهلمزة ،العني ،احلتء ،الفتء ،اليتء ،اجليم) وحروف قحيحة ّ
متوسلة ّ
الشيوع ،وهيّ ( :
الشيوع وهي( :التّتءّ ،
الشعر ،ص
الزاي ،الظّتء ،الواو) ينظر :موسيقى ّ
الطصتدّ ،
اللّتء ،اهلتء) ،وحروف نتدرة يف أن تكون رويّت ،وهي( :ال ّذال ،الثّتء ،الغني ،اخلتءّ ،

246

 :4املرجع نفسه ،ج ،1ص 45
 :5ديوان" لزوم مت ال يحزم" ،أبو العالء املعري ،حتقيق :إبراهيم األنبتري ،ج ، 1ص 45

 :6اخلطصتئص الشكحية لحشعر اجلزائري احلديث ،عبد املتلك مرتتض ،جمحة آمتل ،عدد  ،55ص 28
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الطصو واملعىن "أل ّن هنتية
الرويتّ ذا األصوا املؤثرة من حيث ّ
 وممت سبق ،نستنتج أن اإليقتع حيبّذ ّحت يكو َن اإليقتع وزنت وقتفية
البيت حتتتج إىل انلالق يف املعىن وسهولة يف النّلق وانسجتم يف احلروف ّ

أكثر ملتوعة لحشتعر" 1وأكثر قبوال ورضى لدى املتحقي.

العروضي ،ممت جيعل
الرويتّ من حيث تنوعهت ،تنوعت يف اإليقتع املوسيقي ،واالنسجتم
كمت شكحت ّ
ّ
املتحقي ،يستعذبه مسعت ويستح ّذه نلقت ،ومل يكن هذا التّنوع مقتطصرا عحى قطصتئد ال ّدواوين ،بل مشل األبيت
تنوعت رويّتته ،بل فتق يف النّسبة الروي املوحد ،كمت
عحى مستوى القطصيدة الواحدة ،فهنتك عدد وفري منهت ّ
هو مبني يف اجلدول اآليت:

الديوان

عدد ونسب القصائد أو المقطوعات ذات :
أ – الروي الموحد

بـ  -الروي المتنوع

همسات وصرخات

61

29

جهر ورماد

27

16

أناشيد النّصر
إسالميات

-

19

29

16

بقايا وأوشال

61

16

الراعي وحكاية ثورة
ّ

-

16

أناشيد وأغاني األطفال

12

76

قصائد خارج ال ّدواوين

13

11

المجموع

125

161

النسب

% 39,31

% 71,71

لكن بفترق طفيف ،بل ميكن
الروي املوحدْ ،
الروي ّ
املتنوع عحى نسب ّ
أثبت لنت هذا اجلدول ،تفوق نسب ّ

املتنوع إمنت يعود بتل ّد رجة األوىل إىل:
القول أ ّن هنتك تستويت بني اللرفني ،وسبب تقدم ّ

التنوع.
امللولة لديه (القطصتئد القطصطصية ،واملسرحية عحى اخلطصوص) فتللول يفرض هذا ّ
 النّطصوص ّ كثرة القطصتئد (القطصرية) واملقلوعتأعمتل وضعهت لحتّحاني املوسيقي.

املوجهة لإلنشتد ،وحمفوظت
ّ

األطفتل (شعر األطفتل) ،وهي

 :1األوزان والقوايف يف شعر ابن عنني األنطصتري ،دراسة تلبيقية ،حممد اهلزامية ،جتمعة العحوم والتكنولوجيت األردنية ،مؤتة لحباوث
والدراست  ،جمحد  ،12عدد  ،1997 ،2ص 24
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 نظمه لألراجيز اليت ارتبلت أصال هبذه الظتهرة (التنوع يف الروي).الروي قطصيدة( :أنت)  ،وهي مخسة عشر بيتت:
ومن أمثحة قطصتئده املتنوعة ّ

1

ف ـترغ كتلحي ـل مظحـ ْم
فـي نشي ـ ٍد لـم ينُـغّـ ْم

ود
أنـت الش ـيء  ...وج ـ ر
ظ دون معنـ ـى
أنـت لف ـ ر

كتن ومهت تلحّعـي وانتظـتري

وك ـالم لـم ين ـظّـ ْم
ووقـويف عحى طريق احلي ـتة

دد
أنـت فكـر مل حيـ ـ ـ ْ
كنت يف الحيـل أرى غري وه ٍم

جسمته يف حرييت ،يف نظـرايت
ّ

الطصدى والشكتة
ضتئع الحان و ّ

يغين
السجني ّ
كنت كتللّتئـر ّ
نطصفه
أنت شيء نسي احلتسب يف التّقسيـم ْ
فه
ْفهو يف األرض غريب ضتئع يرقب حـْت ْ
فه
أنت شيء حـتئر كتلوهم ال ُ
وصـ ْ
أعرف ْ

فايـتيت اليت مضـت مل تكن االّ قشورا رميتـهت يف الظالم
تكن يل مدامعي وشجوين وسروري الذي مضى وابتستمي
مل ْ
ضاكتتـي وأدمعـي كحّهت خرسـتء مسحوبـة من األنـغتم
ب "حبـه"
أنت أحببت ولكـن مل أنل يف احلـ ّ

الطصدق لكن قد وجد الطصدق ك ْذبه
وعرفت ّ
مين منذ حقـبه
كنت إنسـتنت ولكن ضـتع ّ

حيسه املتح ّقي ويشعر
ومن املؤكد أ ّن التّ ّنوع اإليقتعي لحقتفية داخل القطصيدة الواحدة يُعد ثراءً موسيقيتّ ،

جبمتله ،فيتفتعل معه.

 :1مهست

وصرخت  ،ص 45
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هنج سحكه قحّة من القدامى يف نطصيب
روي القتفية يف القطصيدة الواحدة ر
وخالصة القول :إ ّن التّنويع يف ّ

فين ومهترة -مع أنّه مل يكن شتئعت -كمت أنّه يعلي حرية لحشتعر وفساة
من شعرهم ،ملت فيه من ذوق ّ
اململ لحمفرد.
لحتّعتمل مع الحغة من حيث ال ّداللة واملعتين واجلرس ،وجينّبه التّكرار ّ
مضلرب)  ،وهي تسعة أبيت :
الروي ،قطصيدة( :حب
ر
ومن أمثحة قطصتئده ّ
املوحدة ّ
هد
ذمة التّتريـخ يت ذا العـ ُ
مضى بسالم ذلك ُ
العهد وانقضـى ففي ّ

1

الوجد
املض ّىن الذي ه ّده ُ
كأ ْن مل أكن ذا جنّة يف اهلوى ومل أكن ذلك َ
ٍ
أعحل بتلعـود الفـؤ َاد وال عـ َوُد
ثالثـة أعـوٍام تقـ ّ
ضْ
ت بحوعـة ُ
البعد
فأبكي إذ ش ّ
القرب و ُ
ط امل ـزار وإ ْن دنت فسيتن عندي يف اهلوى ُ
هد
حت إذا انقضى
السـ ُ
أجوب هنتري َ
ُ
البيد ّ
رجعت آلالمي يستمرين ّ
الشعر مرجع ـه اخل ْح ُد
صبويت لعحمي بأن ّ
سكب يف شعري لواعج ْ
فأ ُ

الطص ّد
بأول فكم ع ّذب
َ
العشتق -عند اهلوى ّ -
ولست مبت ال قيت فيه ّ
العبد
وإينّ وإ ْن قد طتل عن ذلك املدى إىل اآلن يت سحمى أنت ذلك ُ
العهد
ذميت التّتريخ يت ذلك ُ
وال زالت الذكـرى تفيض مدامعي ففي ّ

 :1جمحة الشهتب ،اجملحّد  ،15السنة الثتلثة عشرة ( 1511هـ 1958 ،1951 ،م) دار الغرب اإلسالمي ،ط ،2001 ،1021 ،1ص149
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ثانيا :الموسيقى ال ّداخلية:
اخلترجي :الوزن وانسجتم األجزاء ونسق
إذا كتن اإليقتع اخلترجي يتعتمل مع القطصيدة من حيث البنتء
ّ

القتفية ،فإن اإليقتع الداخحي هو تحك (املمترسة الفنيّة) داخل اإليقتع اخلترجي ،فتإليقتع الداخحي يتمثل يف

تحك التشكيال املنتظمة من حيث امليزان الطصويت :احلرف ،الكحمة ،اجلمحة ،املقلع...

ختص ا هبذا اإليقتع ،ملت يشكحه من دور داخل النص من
لقد أولت الدراست النقدية احلديثة اهتمتمت ّ

حيث بنتؤه ال ّداخحي ،مواصحة بذلك جهود األوائل واليت ال ميكن خبسهت أو التّقحيل من شأهنت ،فرّكز هذا
الطصويت فيه واملتعحق ب :التّصريع ،الجناس والتّوازي ،وهي املستويت اليت سأتنتوهلت
االهتمتم عحى املستوى ّ

يف هذا الفطصل من هذه الدراسة.
-1

التّصريع:
الروي واإلعراب" 1فينتج عن هذا
وهو "استواء آخر ْ
جزء يف صدر البيت ،وآخر يف عجزه يف الوزن و ّ

كم متست ٍو من ألصوا احلروف زمن النّلق.
جرس
االستواء ر
موسيقي متنتغم و ّ
ّ

ست أداءا (لحتّطصريع):
كل ذلك ،تستوقفنت فيه ّ
فتلبيت ّ
املطصرع ومن خالل ّ
تي يتمثل يف احتتد آخر الشلرين عحى إيقتع واحد.
 أداء صو ّالشلرين يف حتلة إعرابيّة واحدة غتلبت.
 أداءنحوي من خالل اشرتاك آخر ّ
ّ

املعجمي.
لغوي من حيث انتمتء كل واحد منهمت أو كالمهت إىل حقحه
 أداء ّّ

داللي فتلشتعر حني وظفه قطصد به داللة معينة أو دالال يشي هبت منذ امللحع.
 -أداء ّ

 -أداء هندس ّي (رسم) تحاظه العني ،فتحلرف التّطصريعي له رسم واحد غتلبت (هنتك حروف خيتحف رمسهت يف

حتلة اتطصتهلت أو انفطصتهلت بأجزاء الكحمة ،مثل :العني والكتف واهلتء.) ...
 -أداء أسلوبي يتميّز به الشعر عن النثر.

1
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،دار ومكتبة اهلالل ،بريو  ،ط  1991 ،2ج ،2ص 26
 :خزانة األدب وهنتية َ
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فتملسحّم به أ ّن التّطصريع يف حقيقته ظتهرة صوتيّة أكثر منهت بديعية ،أل ّن البديع يرّكز عحى ظتهرة مجتلية

مرة واحدة مثّ ختتفي ،لذلك مل يعده صتحب اخلزانة من
داخل النص ،وال تتوقف عند حدوده اخلترجية ّ
حت يع ّد من البديع".1
البديع حني قتل" :ليس يف نوع التّطصريع كبري أمر ّ

ونظرا لحجمتل واالستواء الذي خيحّفه استعمتل التّطصريع ،فإ ّن القدامى نعتوا امللحع اخلتيل منه بـ (البيت

3
2
يطصر ْع الشتعر كتن كتملتَ َسور ال ّداخل من غري
مل
إذا
و
"
:
رشيق
ابن
قتل
،
ج
األعر
أي
)
ع
م
املخ
(
و
املطصمت)
ْ
َ
ّ
ّ
5
4
صرع
بتب"  .وقد اشرتط النّقتد أن يكون التّطصريع يف االبتداء ،ألنّه "أليق مت يكون مبلتلع القطصتئد" "ورّمبت ّ
قطصة أو من وصف شيء إىل وصف آخر ،فيأيت
قطصة إىل ّ
الشتعر يف غري االبتداء وذلك إذا خرج من ّ

حينئذ بتلتّطصريع إخبترا بذلك وتنبيهت عحيه" ،6كمت ات ّفقوا عحى مجتل التّطصريع وحسن تأثريه يف البيت وعحى

املتدة"" 7وفيه داللة عحى سعة القدرة يف أفتنني الكالم".8
املتحقي ألنه "دليل ّقوة اللبع وكثرة ّ


التّصريع في شعر السائحي:

العتمة يف التطصريع ليس بتعتبتره ظتهرة صوتية فاسب بل بتعتبتره حمسنت
مل خيرج الستئاي عن القتعدة ّ

مجتليت لزخرفة النص صوتيت وأسحوبيت ،وحني تقطصيت أثر التّطصريع يف شعره وجد أن أغحب ملتلع قطصتئده
ورد مطصرعة ،وهو مت أحطصيته يف هذا اجلدول:

الدواوين

األبيات المصرعات

األبيات المصمتات

1
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،دار ومكتبة اهلالل ،بريو  ،ط ، 1991،2ج ،2ص 278
 :خزانة األدب وهنتية َ

 :2نضرة اإلغريض :املظفر بن الفضل العحوي ،حتقيق هنى عترف احلسن ،جممع الحغة العربية ،دمشق1396 ،هـ 1976 ،ص 27
 :3القوايف ،التنوخي ،ص 19

 :4ا املرجع نفسه ،ج ،1ص  ،174العمدة ،ابن رشيق القريواين ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريو  ،ط 1401 ،5
ص .ينظر :لستن العرب :ابن منظور ،ج  ،4ص386
املتسور :الواثب لحجدار ،اهلتجم كتلحّ ّ
هـ 1981 ،م ،ج ،1ص  ،177و ّ
5
األرب :ابن حجة احلموي ،ج ، 2ص 278
 :خزانة األدب وهنتية َ

 :6العمدة ،ج ، 1ص 174

 :7املرجع نفسه ،ج ،1ص 180

 :8املثل الستئر ،ابن األثري ،حتقيق :حممد جمي ال ّدين عبد احلميد ،املكتبة العطصرية ،بريو  ،1995 ،ص 449
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همسات وصرخات

الباب األول :الفصل الثالث :البنية اإليقاعية

67

27

1

26

11

أناشيد النّصر

11

15

إسالميات

21

16

بقايا وأوشال

21

12

الراعي وحكاية ثورة
ّ

11

12

أناشيد وأغاني األطفال

32

12

قصائد خارج ال ّدواوين

15

12

المجموع

171

96

النسب

%31,56

%62,22

جهر ورماد

وانلالقت من اجلدول اإلحطصتئي أعاله ،نستنتج أ ّن الستئاي:
أصمت.
صرع أو َ
 -ستر عحى هنج القدمتء سواء ّ

 ّاختذ من التّطصريع ظتهرة صوتية إيقتعية ذا َ مجتل موسيقي.جل تطصريعتته ،فتأتيه املفردة احملققة له يف صورة عفوية.
 جتنب التّطصنّع والتكحّف يف ّفمن ملتلعه اليت تفرض مجتليتهت ،قوله يف( :قطصيدة املهرجتن):

وجئت ْأزرع أعمتقي ووجداني

فرشت فوق ثراك اليوم أجفتني
ُ

2

ويف ملحع قطصيدة( :ال ّدمع ال يكذب):

وال ّدمع أصدق يف احلديث لستنا

الطصمت أحسن يف املطصتب بيتنا
ّ

3

فهذه امللتلع وغريهت زادهت التّطصريع ّقوة ومتتسكت سواء عحى مستوى النّغم واإليقتع أو عحى مستوى
الطصويت،
املعىن وال ّداللة ،إىل جتنب الطصورة الفنية اليت فرضت نفسهت بتالؤم جزئيت النص البيتنيّة والتّوازي ّ

عحى طول حمور البيت ،ممت يثري إعجتب املتحقي ويُهيئُهُ الستقبتل بقية األبيت .
 :1استثنينت منه أرجوزاته األربع وكذا قطصيدة (بني األعيتد) اليت هي من شعره التّفعيحي.
 :2مجر ورمتد ،ص ،7وعنواهنت يف األصل( :بال عنوان) ينظر :جمحة الثقتفة ،عدد  ،14ص 149
 :3بقتيت و أوشتل ،ص 29
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حنس فيهت شيئت من التّكحف والتّعسف ،قوله يف قطصيدة (هالل احملرم):
ومن امللتلع اليت ّ
هاللك يف آفتقه يت حمـّرم

بدا مل ينل منه السرى يتق ّدم

كسر النداء إيقتع القتفية.
فقد ّ

1

وقوله يف قطصيدة( :العيد سنة :)1958
طبت يومت ،وطبت شهرا ،وعتما
ْ

أيهت القتدم اجلـ ـديد سالما

2

فإيقتع (سالمت) خمتحف عن إيقتع (عتمت) صوتت ووزنت ،كمت أنّنت نشعر بتخلحل الذي أحدثه غيتب
الفعل(طبت) قبل لفظة (عتمت).
الزيتوين):
وهذا ملحع قطصيدة( :تونس مبنتسبة إنشتء احلي ّ
ب يهوى الحّقت
هنتلك و ّ
الطص ّ

يلـيب املقـتم وحيحو الـبقت

3

لكل من (الالم) املكسورة يف الحقت ،و(البتء)
فتختالف احلركة بني الكحمتني أخل بتلتوازي املوضعي ّ
املفتوحة يف البَقت.
إ ّن الذي أفقد هذه امللتلع مجتليتهتت يف التّطصريع ليس ضعف األسحوب أو الحغة بل تحك النّثرية

لستئاي لتكون مطصراعت يستهل به قطصتئده ،وهذا ال
اإلنشتئية اجلتحمة واللّتغية عحى املفردا اليت انتقتهت ا ّ
يتنتسب والتّدفق املوسيقي أو اإليقتعي منذ البداية ،كأنه حجر عثرة يف طريق املتح ّقي ،يضتيقه أو يزعجه

إزعتجت.

 :1مجر ورمتد ،ص 24
وصرخت  ،ص 103

 :2مهست
 :3بقتيت وأوشتل ،ص 31
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 -2الجناس :هو من أبرز احملسنت البديعيّة الحّفظية ،ينبين يف األصل عحى التّشتبه امللحق أو اجلزئي

بني احلروف داخل الكحمة الواحدة ،ويف اصلالح أهل البديع "هو كحمتتن اتفقتت لفظت واختحفتت معىن".1
كل قسم نوعت ورّمبت أطحقوا امسني
ولقد بحغ اهتمتم البالغيني يف دراسة اجلنتس بأن وضعوا له أقستمت ،وحتت ّ

عحى نوع واحد ...ودوراجلنتس يف داخل النص ،ثالثة وظتئف ،هي:

الطصويت ،ويتمثّل فيمت حتدثه حروفه املتشتهبة من حيث
 -الوظيفة األوىل :اإليقاع :وهو مت تعحق بتجلتنب ّ

الطصريف.
حتركهت أو سكوهنت ،أو .بنتؤهت ّ
ّ

 الوظيفة الثّتنية :المعنى :فتلحّفظ مهمت كتنت طبيعته أو هيأته ،فإنهّ يدل عحى معىن ،أل ّن "مت يعليالتجنيس من الفضيحة إألنطصرة بنطصرة املعىن" ،2فقد يوضح ركنت اجلنتس معىن مت أراده الشتعر أو األديب.
 -الوظيفة الثّتلثة :ال ّداللة :واليت ينتجهت املزج بني الوظيفتني األوىل والثّتنية ،والذي يقف عحيهت ويكتشفهت

فإنك ال تستاسن جتتنس الحّفظتني إال إذا وقع معنتمهت من العقل موقعت
هو املتح ّقي ال غري ،قتل اجلرجتين" ّ
محيدا ومل يكن مرمى اجلتمع بينهمت مرمى بعيدا".3


الجناس في القصيدة السائحية:
الشعراء ،إ ْذ ورد يف ثنتيت قطصتئده وعحى صور خمتحفة
عمن سبقه من ّ
مل حي ْد الستئاي يف توظيف اجلنتس ّ

طصب يف وعتء واحد .فمن خالل
خرجوا لحجنتس أقستمت أو أنواعت خمتحفة ولكنّهت ت ّ
بتعتبتر أن البديعيني قد ّ

الستئاي وقفت عحى حوايل اثين عشر نوعت سأوردهت فيمت يحي مع منتذج منهت وتسمية نوع
دراسيت لقطصيدة ّ

اجلنتس الذي تنتسب إليه:

أ -جناس التّصريف" :وهو اختالف الكحمتني حبرف ،سواء كتن من خمرج واحد أو من غريه" .4وهذا
النوع يتطص ّدر أنواع اجلنتس عنده ،وذلك الحتمتل وقوعه يف الكالم وسهولة الوصول إليه.
يقول الستئاي يف قطصيدة (نفمرب):
 :1معجم الشتمل حممد السعيد إسرب وبالل جنيدي ،دار العودة ،بريو  ،ط ،1981 ،1ص 409

 :2أسرار البالغة ،عبد القتهر اجلرجتين ،تعحيق :حممد رشيد رضت ،دار الكتب العحمية ،بريو  ،ط ،1994 ،1ص 9
 :3املرجع نفسه ،ص 7

4
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ص 73
 :خزانة األدب وهنتية َ
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ومهت وكتن ححمت بعيدا
كتن ْ

أن ننتجيـك يتنفمرب عيـدا

وتعود فيك ال ّدموع ابتستمـت

ويعود فيك النّشيج نشيـ َدا

1

فتجلنتس حت ّقق بني لفظيت( :النّشيج والنّشيد) إضتفة إىل االختالف املعنوي ،فإهنمت ح ّققتت من خالل
الطصدر من ش ّدة األمل
الطصو
ّ
املرتدد يف ّ
جتتنسهمت ّقوة دالليّة رائعة (فتلنشيج) هو النايب والبكتء و ّ
املتجرب ،أمت
احملتل ّ
واألسى ،وهي داللة عحى مت لقيه اجلزائريون من ظحم واضلهتد وقهر واستبداد عحى يد ّ

عمت البالد بعد انتطصتر الثّورة واسرتجتع السيّتدة .وممت زاد
(النّشيد) فدليل عحى األفراح واألعراس اليت ّ
أحدث نغمت وإيقتعت الفتت لالنتبته ،مثّ أن
ال ّداللة ّقوة هوجتتور الكحمتني ،فهذا التّجتور املبتشر وبال رابط ْ
األصوا  ،كمت أن الفعل (يعود) قبحهمت ستعد عحى كثتفة هذه ال ّداللة.
الحّفظتني من حقحواحد وهو حقل ْ
الستبقني قوله يف قطصيدة( :أمتم ضريح عقبة):2
وممت يسري يف نظتم البيتني ّ
كل جالل فوق هذا الثّرى انْطصبّت
و ّ
وعم سنته اخلتلد الشـّرق والغربت
ّ

فكل جمـال من هنت كتن نبع ـه
ّ

ظل ستطعت
هو املشعل اهلتدي الذي ّ

وقع اجلنتس هنت بني كحميت( :مجتل وجالل)( ،فتجلمتل) تدركه األبطصتر وتحمسه األيدي وتسمعه
بتلروح وال ينتهلت إال من مجُل قحبه
اآلذان وترتتح له األنفسّ ،أمت (اجلالل) فهو منزلة معنويّة ال تُدرك إال ّ
وص َفت ضمريه ،فتلكحمتتن اختحفتت يف املعىن اختالفت رقيقت لكنّهمت ح ّققتت جتتنست إيقتعيّت
واتسعت سريرته َ
ظتهرا يقع من األذن موقعت حسنت.

ب -جناس االشتقاق :هو "أن يكون املتجتنستن متّفقني لفظت خمتحفني معىن ،ومهت من اشتقتق واحد"
وقد جتء ثتنيت من حيث التّوظيف بعد جنتس التّطصريف ،ورمبت غحبت عحيه العفوية أكثر من القطصدية
الستئاي يف قطصيدة (إىل مدرسة أشبتل الثّورة):
والتّعمد؛ يقول ّ
4
وتغدو القليعة إحدى ِ
األسود
لثورتن ـت وعرين
الع
الق ِ
ْ
ْ
 :1مجر ورمتد ،ص 16

 :2بقتيت وأوشتل ،ص 151
 :3معجم الشتمل ،ص 806

 :4مهست

وصرخت  ،ص 136
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اجلنود
وتُنبت لح ْشعب هذي الحّيوث
وتطصنع لحجيل هذي ْ
فتلستئاي مجع امسني من
فتسم مدينة (القحيعة) واضح االشتقتق ،كمت أ ّن (القالع) مجع ملفرد القحعةّ ،

أصل اشتقتقي واحد ،وجتء هبمت وفق صيغتني خمتحفتني األوىل تطصغري والثّتنية مجع ،وهذا الذي ّفرق بينهمت

يف املعىن ،فتلتّطصغري فيه قحّة وحتبيب مع انتقتله من الغرض البالغي إىل الغرض اجلمتيلّ ،أمت القالع ففيه مجع
1
الشبتب من أبنتء اجلزائر
تكو ُن ّ
وقوة واعتزاز ،فمدينة (القحيعة) هبت مدرسة أشبتل الثّورة اليت ّ
دليل كثرة ّ
ليغدوا أسودا عحى هنج آبتئهم ،حيمون قحعتهم الكربى (اجلزائر) وهذه البحدة(القحيعة) مت هي األواحدة من

قالع كثرية فيب اجلزائر.
المطرف " :وهو متزاد أحد ركنيه عحى اآلخر حرفت يف طرفه األول" 2وإن مل يكن كثريا فهو
ج -الجناس
ّ
موجود يف شعر الستئاي فقد أحطصيت له ستت ،منهت قوله يف قطصيدة (حديث ليحة القدر):

تكذب
وعدت ليس
وعدت أ
إذا
فسريوا عحى هنج اجلزائر إهنت
ْ
ْ
ُ
الركن الثّتين لحجنتس ،والفرق املعنوي بينهمت
فبني(وعد ْ ) و(أوعد ْ ) جنتس ظتهر ،فقد زيد حرف يف ّ
3

فتألول (وعد ْ ) فيه أمن واطمئنتن وراحةّ ،أمت األخري (أوعد ْ ) ففيه ترهيب وختويف
واضح ال ّداللةّ ،
عدوهت
قوي ،فتجلزائر قويةّ وعد ْ ّأمتهت بتلنطصر والتّارر فأوفت ،وأوعد
ّ
وقحق ،وال يطصدران إال عن ّ
بتحلديد والنتر فن ّفذ ...

د -الجناس المطلق :أو المتشابه أو المتقارب "وهو أن يكون املتجتنستن متّفقني لفظت خمتحفني معىن،
عحى أالّ يكونت من اشتقتق واحد" 4 ،ومثتله عند الستئاي قوله يف قطصيدة( :حتية اجلزائر)
فمت نطصف قرن يف اجلهـتد هب ّ ٍ
ني
ْ

وحيسب
وال هو عند العد ْحيطصى
ُ

5

 :1تأسست هذه املدارس ليحتاق هبت أبنتء الشهداء واجملتهدين بعد اسرتجتع السيتدة الوطنية ،ليتحقوا فيهت تكوينت عسكريت ،لكن مت التخحي
مهمتهت األوىل.
عن هذه الفكرة بعد سنوا وحتولت إىل ثكنت ومدارس عسكرية عتمة ويف خمتحف التخطصطصت  ،مث أعيد مؤخرا إىل ّ
2
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص 84
 :خزانة األدب وهنتية َ
 :3بقتيت وأوشتل ،ص 72
 :4معجم الشتمل ،ص 866
 :5بقتيت وأوشتل ،ص 105
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عب
ت َم ِريـ َرة
ليتلـيه بتآلالم مـ ّر ْ
و أيّتمه أ ْشقى و أقْسـى وأتْ ُ
مر ْ ) وهو من الفعل ( َمر)ّ ،أمت (مريرة) فهو من االسم ( ُمر) فتلكحمتتن وإن اقرتبتت يف
فتجلنتس بني ( ّ
تشتبه احلروف ،إال أهنمت اختحفتت اشتقتقت ومعىن ،فكأ ّن الستئاي أراد أن يؤّكد املرارة فحم جيد هلت إال لحفعل
يدل أيضت عحى ثقل
الرتاخي وهو مت ّ
مر يدل عحى البُطء و ّ
مر ،داللة عحى وقوعهت ومرورهت ،كمت أ ّن الفعل ّ

يتذوق والستئاي طعم تحك املرارة.
مرارة الفراق والبُعد ،فكأ ّن املتحقي ّ

كل واحد من ركنيه عحى حروف اآلخر
ه -جناس القلب" :ومسّته قوم جنتس العكس ،وهو الذي يشتمل ّ

1
الستئاي منه قوله يف قطصيدة
من غري زيتدة وال نقص ،وخيتلف أحدمهت اآلخر يف الرتتيب" .ويف شعر ّ
(حتيّة مؤمتر عدم االحنيتز):
2
أحييكم بتسـم كل شر ٍ
يتي ـه غريـبت بال موطن
يد
ّ
ّ
وحيـيـت مع األلَ ِم املزمن
الرجوع
يعيش عحى َأمل يف ّ

لكن ترتيب هذه احلروف
فجنتس القحب متثّل بني كحميت( :أمل) و(األمل) فقد اشرتكتت يف احلروف ّ
توجع
خمتحف ومعنتمهت أيضت ،ف(األمل) فيه حيتة وسعتدة وطموح ورغبة يف االستمرارّ ،أمت (األمل) ففيه ّ
وأسى وأنني وأسى ورّمبت مو بليء.

3
الستئاي يف قطصيدة
و -جناس المضارع :يكون االختالف فيه بني حرفني خمرجهمت واحد  .يقول ّ
(بالدي ميينت):

األر ْق
السه ـتد عرفنت َ
عرفنت ّ
رق
سحكْنت طريقـت بال مفتـ ْ

العرق
و ُخضنت ال ّدمتء ْ
وخضنت َ

4

داد
الس ْ
طريـق العال طريـق ّ
سنامي ،سنفدي اجلزائر

1
األرب :ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص 92
 :خزانة األدب وهنتية َ

 :2مجر ورمتد ،ص 39

3
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص  72 ،81ومعجم الشتمل ،حممد السعيد إسرب
 :ينظر:خزانة األدب وهنتية َ
وبالل جنيدي ،ص 863
 :4مهست وصرخت  ،ص 148
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(اهلمزة) يف األرق و(العني) يف العرق خمرجهمت واحد وهو احلحق ،وكال الكحمتني صورتت مت بذله
اجلزائريون من أجل حترير الوطن الذي كحّف الوقت واجلهد وال ّدم ،ومت يبذلونه يف بنتئه من جهد وعرق.
الستئاي قد تكحّف يف فرض كحمة (العرق) ،أل ّن القتفية ال تستقيم
وإذا ابتعدنت عن اجلنتس جند أ ّن ّ
السهتد ّأمت (العرق) فحم يتاقق هلت
بدوهنت ،فإذا الحظنت كحمة (أرق) وجدنتهت نتسبت موقعهت برتادفهت مع ّ

جو املعترك والقتتل ،لكن القتفية اقتضت
ذلك ،والذي يتنتسب وال ّدمتء هو كحمة (الحهب) )اليت تطصور ّ
حتقق اجلنتس.
وجود كحمة العرق بذلك ّ

المحرف" :هو أن يتّفق ركنت اجلنتس يف عدد احلروف ونوعهت وترتيبهت وخيتحفتن يف احلركت "
ز -الجناس
ّ
جمرد وجهة نظر):
الستئاي ،قوله يف قطصيدةّ ( :
ومثتله عند ّ
الم َد َاما
وال تبـتيل أ ْن ترى َ

تشرب الم َد َاما
بني الرجتل
ُ

1

2

(امل َدام) األوىل كحمة فرنسية وتعين السيّدة ،ورّمبت أطحقت جمتزا عحى كل امرأة و(ال ُـم َدام) الثّتنية اخلمر

لفظي بني الكحمتني ،ونحمس روح النقد والتّهجم والتّهكم واالستغراب من سحوك
يف العربية ،فهنتك جتتنس ّ
دخيل وغريب عن جمتمعنت وهو االحنراف احلتصل بإدمتن املرأة اخلمر عحى مرأى ومنظر اجلميع ،والكحمتتن

معنتمهت خمتحف ومتبتعد لكنّهمت ح ّققتت تنتغمت صوتيت متشتهبت من حيث اتفتقهمت يف احلروف.
ح -الجناس المماثل "هوأ ْن تكون الكحمتتن املتجتنستتن متمتثحتني ،أي :من نوع واحد فهمت امستن أو
3
الستئاي يف قطصيدة( :ححفنت سنعود)
فعالن أو حرفتن ،مع االختالف يف املعىن" يقول ّ

بتل ّدمـتء العربيّـة

قسمت يت أخت اجلزائر

كل ثتئر
ْ
سوف ميشي ّ

4

للمنى أو للمنيّ ـة

كل مت يبتغيه
فبني (املىن) و(املنيّة) متتثل يف احلروف ّ
لكن املعىن خمتحف (فتملُىن) مجع ( ُمنية) وهي َ
املأرب و ّ
الستئاي أراد من اجلمع بني االثنني
الركنني ،و ّ
املرءّ ،أمت املنيّة فهي املو  ،فتالختالف املعنوي بتئن بني ّ
 :1معجم الشتمل ،حممد السعيد إسرب وبالل جنيدي ،ص  ،814كمت ينظر :خزانة األدب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج،1
ص 87
 :2إسالميت  ،ص13
 :3معجم الشتمل ،حممد السعيد إسرب وبالل جنيدي ،ص 904
 :4مهست وصرخت  ،ص142
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السالح وتق ّدم واضعت نطصب عينيه شيئني اثنني ال ثتلث هلمت
ال ّداللة أكثر من التّجنيس ،فتجملتهد الثّتئر محل ّ

عزة وفخرا ،فكأنّه يتمثل األثر العريب" :املنية وال ال ّدنية" .
ّإمت الشهتدة يحقى اهلل به ذُ ْخرا أو النطصر يكون له ّ

1
الستئاي يف قطصيدة
ط -الجناس المغاير" :هو أ ْن تكون الكحمتتن إحدامهت فعال واألخرى امست" يقول ّ
(معذرًة يت محتقى الفكر):
2
و ِسيروا مع التّ ِ
طصبوا
يسير إ ّن جنتحكم
أكي رد وال تغحوا وال تتعـ ّ
فقد حتقق اجلنتس هنت بتجتمتع فعل( :سريوا) واالسم (التّيسري) ،فقد تشتهبت حروفهمت ولكن املعىن

الرتحتلّ ،أمت (التيسري) فهو التّسهيل ،فتلشتعر يريد من أهل الفكر والعحم يف
فتلسري) هو املشي و ْ
اختحف ( ّ

ال ّدين أن يستيروا ويواكبوا التّسهيل يف أمور ال ّدين واالبتعتد عن التّعسري والتّش ّدد.

3
الستئاي يف قوله من
ي -الجناس الالحق :وهو أن خيتحف فيه حرفتن ليست من خمرج واحد متثل عند ّ
قطصيدة( :لست رفتتت :عودة األمري):

وراح ـت َحنايا صدره تتم ّد ُد
هب واق ًفت
حنَانَيك ال َْجتز ْع فقد ّ
الستئاي ح ّقق بتلكحمتني
فتلنّون يف آخر (حنتنيك) واليتء يف آخر (حنتيت) ليستت من خمرج واحد ،و ّ
4

اجلنتس فهمت متشتهبتتن وإن كتنتت تقرتبتن يف املعىن ،فانتنيك املراد منهت طحب التّانتن والعلف من
شخص متّ ،أمت احلنتيت فرياد هبت القحوب ،واحلنتن حمحّه القحب.

المصحف أو جناس الخط :هو أن ختتحف فيه الكحمتتن يف نقلة ،أي تتفقتن
ك -جناس التّصحيف أو
ّ
خلّت وختتحفتن معىن. 5

الطص ْاراء):
الستئاي يف قطصيدةّ ( :
قتل ّ

كوت فيهت غنتء
الس َ
السكو َن فيهت حر راك وكأ ّن ّ
فكأ ّن ّ

6

 :1البديع يف نقد الشعر ،أستمة بن منقذ ،حتقيق :أمحد بدوي وحتمد عبد اجمليد ،القتهرة1960 ،ص 1
 :2إسالميت  ،ص 42

3
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص 82 ،71
 :ينظر :خزانة األدب وهنتية َ

 :4مجر ورمتد ،ص 50

5
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص 7
 :ينظر :خزانة األدب وهنتية َ

 :6مهست

وصرخت  ،ص79
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السكو ) ّفرقت بينهمت نقلة واحدة بتعتبتر النّون والتّتء ذاتت رسم واحد،
السكون) و) ّ
فتلكحمتتنّ ( :
السكو دليل
حد ر
واإليقتع فيهمت َ
ث مميّز من حيث ّ
الطصو  ،لكن املعىن متقترب ال ّداللة إىل أبعد حد ألن ّ

السكون ،فتلستكن ال حيدث حركة ،كمت أن التقتبل داخل البيت زاد من كثتفة ال ّداللة فيه فأصبات
عحى ّ
الطصاراء القتححة املهجورة متاركة بتارك مشتعر وأحتسيس الشتعر املتيم العتشق ،كمت احتل مكتن
ّ
رتن ...
السكو فيهت غنتؤه ونشيده امل ّ

ل -الجناس التّام" :هو مت متتثل ركنته واتّفقت لفظت واختحفت معىن ،من غري تفتو يف تطصايح تركيبهمت
1
الستئاي،
واختالف حركتهمت سواء من امسني أو من فعحني ،أو من اسم وفعل" وهو قحيل نتدر يف شعر ّ

وهذا مثتله يف قطصيدة ( :أخي يف الكويت):

يغيب
فإ ّن ّ
الصـ َ
باح هنـت ال ُ
يب
ولـكن آثـترهت ال تغـ ُ

لصباح"
أخي ال تقل غتب عنك "ا ّ

مس يف أفْـقهت
رب ّ
فقد تغـ ُ
الش ُ

2

3
الطصبتح) األخرية :الّزمن الفحكي ( ّأول
الستئاي ،و( ّ
فـ ّ
(الطصبتح) األوىل أمري الكويت املتوىف وقد رثته ّ
السكون ،واملعىن كمت نالحظ خمتحف حت وإن
النّهتر) ،والكحمتتن اشرتكتت يف ملحق احلروف واحلركت و ّ

الشخص مأخوذا من اسم هذا الوقت من بتب االستبشتر والتفتؤل ،لكن بكونه أصبح امست فقد
كتن اسم ّ
جديدا ويف األخري اختحف عنه يف املعىن.
اكتسب مدلوالً ً

الستئاي يف قطصتئده ،أظهر من خالهلت إملتمه الواسع بأغحب أنواعه
هذه هي أنواع اجلنتس اليت وظّفهت ّ

الشتئعة عند غريه من الشعراء يف خمتحف عطصورهم ،أمت الذي شتع عنده وطغى عحى بقية األنواع :جنتس
التّطصريف وهو شيوع له وجود يف الشعر العريب ،نظرا ليُ ْسره وسهولة الوصول إليه ،إذ ال يتلحب جهدا كبريا،
فبإمكتن املتادث أن يطصل إليه من أقرب طريق وأيسر مستفة؛ وهذا التّوظيف عند الستئاي له من

ال ّدواعي وال ّدالال  ،من أبرزهت:
1
األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عطصتم شعيتو ،ج ، 1ص  ،74و يُنظر أيضت :معجم الشتمل ،حممد السعيد إسرب
 :خزانة األدب وهنتية َ
وبالل جنيدي ،ص 265
 :2مجر ورمتد ،ص58
 :3شخطصية سيتسية كويتية ( )1988-1915توىل اإلمترة ()1988-1911
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ّ -أدى اجلنتس دوره اإليقتعي عحى أكمل وجه ،ممتّ زاد يف كثتفة األجواء املوسيقية داخل البيت ومن

مثّ داخل القطصيدة عمومت.

املتارك ،ستهم إىل حد بعيد يف إضفتء نوٍع من اجلمتلية
 التّنوع اإليقتعي من حيث النّغم واجلرس ّالشعري.
السكون عن البيت ّ
املوسيقية اليت أبعد ّ
الرتتبة و ّ
عسف يف طحب الكحمة وتوظيفهت.
حطصه يف جنتستته من التّكحف و ّ
 خت ُالطصنعة والتّ ّ

الستئاي
 -االختالف املعنوي بني ركين اجلنتس زاد املعىن وضوحت وتوكيدا ورؤية لدى املتح ّقى فكأ ّن ّ

توضح غرضه ومرمته يف موضوع مت.
يوجه رستلة ّ
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الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

تقديم:
أهم القضايا اليت شغلت بال ال ّدارسني ،ولفتت انتباه النقاد بشكل كبري ضمن نظرية األدب،
من ّ
1
النص أو اخلطاب
قضية التداخل بني األجناس األدبية ،أو ما اصطلح عليه برتاسل األجناس .وأطلق على ّ
الذي عرف هذه الظاهرة النص اجلامع أو النص الشامل ،مع اإلقرار بأن هناك مسافة وحدودا حتول دون

ذوبان أحدمها يف اآلخر .وأيّا كانت هذه التسميات فإن هناك حقيقة جيب التسليم هبا وهي انفتاح
األجناس األدبية على بعضها البعض ،األمر الذي مسح باكتساب تقنيات جديدة يف التّعبري والتّأثري،
ألدب.
باإلضافة إىل الثّراء والتّ ّنوع يف مستويات اإلنتاج ا ّ

كما أثبتت هذه الظّاهرة مدى مرونة األجناس األدبية ومدى قابليتها لتقبّل صوت الغري ورأي اآلخر،

دون أن يفقدها ذلك خاصيتها ومميزاهتا.

و يعترب الشعر من أكرب األجناس تداخال مع غريه أكثر من النثر .وقد ساهم هذا املزج أو التداخل يف
والدة أشكال جديدة يف حقل الشعر كاملسرحية بنمطها احلواري والقصة بنمطها احلكائي السردي ،فهل
يؤدي ذلك يف األخري إىل تفرد هذه األشكال لتصبح أجناسا مستقلة هلا خصائصها األدبية؟ وكيف جندها
من حيث البناء الفين خصوصا يف الوحدة العضوية؟ وما حظ ذلك من التماسك واالنسجام؟ وهل خضع
احلدث القصصي إىل النمو أو التطور الطبيعي؟
أوال :األشكال الفنية في شعر السائحي:
فرض ثراء التجربة اإلبداعية عند السائحي حىت وإن مل يكن جم ّددا فيها تباين وتع ّدد األشكال الشعرية
عنده ، ،فرمبا حاول التجديد يف املضمون أو الفكرة أما عن األشكال والقوالب فكان مقلدا لسابقيه وأتى
شعره على الشكل التايل:
 القصيدة الغنائية التقليدية (العمودية). :1يعترب كل من (تودوروف  )Tzvetan TODOROV – 3111و(كروتشي اإليطايلBenedetto 3191 – 3666 :

 )CROCEمن أبرز الذين تناولوا هذه الظاهرة.
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 القصيدة القصصية (البناء السردي احلكائي). القصيدية املسرحية (البناء احلواري). قصيدة النشيد. قصيدة شعر التفعلة (احلرة).-1

القصيدة الغنائية التقليدية (البناء العمودي):
وهي القصيدة اخلليلية القائمة على نظام الشطرين املتساويني يف كمية الصوت القائمني على تفعيالت

لبحر واحد ،متساوية العدد ،املنتهية حبرف روي يلتزمه الشاعر يف قصيدته كلّها مهما كان عدد أبياهتا.
وعلى هذا فأغلب شعر السائحي شعر تقليدي عمودي غنائي ،أي أ ن قصيدته وفيّة لنظام اخلليل بن أمحد

الفراهيدي.

والغنائية الشعرية خالف املوضوعية واملالحظ أن السائحي كثريا ما ارتبط بالقصيدة التقليدية يف
املوضوع وليس الشكل .وقد تراوحت قصائده بني الشعر التأملي الذايت والشعر اإلخواين االجتماعي.
وحتت هذين النوعني اندرجت األغراض التقليدية املعروفة يف الشعر العرب كالفخر ،الرثاء ،املدح،
الزهد ،اهلجاء والوصف.


الوحدة العضوية في قصائد السائحي الغنائية التقليدية (البناء العمودي):

ليس فخامة اللفظ أو جزالة الرتكيب وال الوظيفة النحوية أو البناء الصريف أو اجللجلة املوسيقية ،هي
اليت جتعل القصيدة حيّة ،وإّّنا الذي جيعلها كذلك الصورة احلية املتنامية الناطقة اليت جتعل من اللفظ والنحو
متحركا متناميّا ،ال تنتهي فصوله مبجرد
والصرف واملوسيقى ألوانا هلا وأشكاالّ ،
فالصورة تش ّكل مشهدا حيّا ّ

عواطف فرح أو حزن ،بل من عواطف تشعرك بأن احلياة مازالت مستمرة خارج النص ،فالصورة بالنسبة
للقصيدة كاحللم بالنسبة لإلنسان ،يعيشه مبعزل عن واقعه مع أنه جزء من هذا الواقع ،فعندما يغادره يعود
حلياته املستمرة.
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والسائحي يف مجلة من قصائده الغنائية يشعرنا بذلك املوت أو الصمت الرهيب ،لكن ويف الوقت
املتكونة من سبعة
نفسه ،ويف أخرى يشعرنا بنبض احلياة ونشاطها .فمن قصائده احلية ،قصيدته (الشاعر) ّ ،

العضوي.
ّنوها
ّ
مقاطع ،كل مقطع بستة أبيات ،ونظرا لطوهلا نعتمد املقطعني :األول واألخري ،لنقف على ّ
يقول يف املقطع األول:

ذاهـل ينظر كاحلامل يف األفق البعيـد

1

وادع النظرة والبسمـة كالطفل الوليـد
يف حمياه سهـوم أو ظالل مـن مجـود
وعلى عينيه جنوى وابتهـال وسجـود
سكن الكون وأغفى كل شيء يف الوجود
وهو سهران وحيد يرقب النجم الوحيـد
هو ساهـر
إىل أن يقول يف املقطع األخري:
وشـدا البلبل يف الدوحـة للفجر اجلـديد

2

حني مست شفتـاه وجنـة األفـق البعيـد
ورأى الطري حتيـي ذلك الـروض السعيـد
هـذه الـوردة تفت ّـر ،وذا الغصـن مييـد

والثرى حىت الثرى نشـوان من حتت الورود
صاح ...أدركت هنا يف الروض أسرار النشيد
أنا شاعـر

 :1مهسات وصرخات ،ص 92
 :2املصدر نفسه ،ص 13
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إن هذه القصيدة مع رقة لفظها وسالسة موسيقاها وتنوع قافيتها وتداعي أشجاهنا ،أكسبها التصوير
مساحة شاسعة من التكثيف النفسي واحلشد العاطفي ،فهي ترسم يف بدايتها ودون مقدمة ،حالة من
الذهول والرتقب والنجوى واالبتهال والسجود مث العودة من جديد إىل الرتقب ،فهو يف النهاية :ساهر...
أما يف املقطع الثاين ،سرعان ما يندمج مع الليل ،تتجلى جنوم مسائه ضاحكة فوق الغيوم ،فتتبادر إىل
ذهنه أسئلة أزلية :هل سناها بسمة أم دموع وجراحات؟ هل دنيا النجوم كدنيا :مهوم وجراحات؟ هل هي
ستفىن؟ أم ستبقى وتدوم؟ مث ملاذا الليل صمت ومجود؟...فهو ينقل تلك التداعيات واحلشود النفسية من
موقع هلا يف ذاته الضيقة إىل فسحة الكون املرتامي لعلّه جيد متنفسا هلا هناك ،فهو يف النهاية :حائر...
ويف املقطع الثالث ،يطلع النهار ،مصطحبا معه التفاؤل ،فالفراشات متأل الروض املزهر ،فاجتمع مجال
الفراش ومجال الزهر يف منظر مجيل رائع ،استطاع فيه الزهر إذالل الفراشات فأتته طائعة ...
ويف املقطع الرابع ،يلفت انتباهه هديل احلمام الساحر وسط الظالم ،مما جيعله أيضا يتساءل :هل
س الصمت ويغريها السكون؟ وهل للطري مثلنا دنيا  ،فتفيض باجلمال الساحر
يعرف احلمام األحزان؟ وحي ّ

الفتان ؟

ويف املقطع اخلامس ينقل لنا صوت خرير النهر وصداه ،فتمناه شيء يتالشى يف األثري ليندمج مع هذا
اخلرير ،فتتالشى أحزانه ،ويهيم كالنور أو اللحن أو أنفاس العبري ،كاخلواطر...
السكرى كطيف أو هيفاء رشيقة  ،حركت األغصان
ويف السادس ّ
يصور طلوع الفجر وهبوب نسماته ّ

كل ذلك هو حائر...
بلمسة مدغدغة ،فتحركت أنفاسه فراح مبتسما لكنه مع ّ

أما يف املقطع األخري فينطلق مع شدو البلبل وطلوع الفجر ،وظهر األفق ،فراحت الطري حتيي الروض

السعيد ،فرتاقصت الورود واألغصان ،وحىت الثرى راح يعبق نشوان حتت الورود ،مث راح ينادي خاطره بأنه
أدرك جو هذا الروض أسرار النشيد ،ألنه ببساطة شاعر.
-2

القصيدة القصصية (البناء السردي الحكائي):
الشعر القصصي أو القصص الشعري هو قالب أدب جيمع بني خصائص الشعر وبعض من خصائص

القصة ،ووجود القصة ضمن النص الشعري يفرض حتما وجود النفس احلكائي أو السردي فيه ،مما جيعل
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

املتلقي يتمتع بقراءتني متناغمتني يف وقت واحد ويف حالة شعورية واحدة :نص شعري موسيقي بإيقاعات
داخلية وأخرى خارجية ،وقصة ذات أحداث متطورة حتركها شخصيات حنو حلظة تأزم مشوقة قد يكون
لعقدهتا حال أو يبقى حلها مفتوحا ،تدور األحداث ضمن فضاء زماين ومكاين حمدد أو مطلق.
والنفس احلكائي السردي يف النصوص الشعرية مألوف يف الشعر العرب منذ نشأته ،فاملراجع لشعر
امرئ القيس أو عنرتة وغريمها من فحول الشعر العرب جيد هذا النفس يفرض يف قصائدهم بل يساهم إىل
حد كبري يف امتداد وطول وشكل وبناء القصيدة.
والسائحي من الذين سلكوا هذا االجتاه ففي الكثري من قصائده جند للنفس السردي احلكائي وجودا
ومتثيال وهو ال يأيت على ّنط واحد ولكنه يأيت متعددا ومتنوعا ،من ذلك ما يلي:
 القصيدة القصصية اخلالصة كـ "قصة ثائر" 1و"حلن الوفاء" 2و"رسالة شيخ فالح إىل ابنه الطالب".3 قصيدة الصورة القصصية مثل "ضاع أمس هوانا" 4و"هذا السكون".5 القصيدة اخلاطرة :مثل "ضحايا الليل"" 6اكذب"" 7ال تناديين"" 8ذكرى".9و التمييز هذا إّّنا تّ على ضوء ما تتميّز به األشكال القصصية رغم الصعوبة اليت تعرتض املنظرين
والنقاد يف وضع تعريف حمدد ودقيق لكل منها بسبب تشاهبها وتداخلها أحيانا .وخالصة هذا التمييز يعين
أن تداخل الشعر مع القصة يقتضي تنوعا فيه تبعا لتنوعها.

 :1مهسات وصرخات ،ص 31

 :2جملة الثقافة ،اجلزائر ،السنة اخلامسة ،رمضان/شوال  3119هـ ،أكتوبر/نوفمرب  3119م ،عدد  ،11ص 13
 :3مجر ورماد ،ص 1

 :4مهسات وصرخات ،ص 361
 :5مجر ورماد ،ص 11

 :6مهسات وصرخات ،ص 11
 :7املصدر نفسه ،ص 391

 :8مهسات وصرخات ،ص361
 :9بقايا وأوشال ،ص 19
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

القصيدة القصصية الخالصة :وهي القصيدة اليت وظف فيها السائحي التقنيات األساسية للقصة،

من :حدث ،شخصيات ،زمان ،مكان...
وللسائحي يف أعماله الشعرية ثالث قصائد قصصية خالصة تناولت كلها موضوع الثورة اجلزائرية
بآالمها وآماهلا ،وهي "قصة ثائر" و"حلن الوفاء" و"رسالة شيخ فالح إىل ابنه الطالب".
أ .قصة ثائر:1
تروي قصة جماهد ثائر خاض معركتني :معركة ضد االحتالل الفرنسي لتحرير أرضه ،ووطنه فكان له ما
أراد .ومعركة ضد اإلقطاع الذي خلفته فرنسا بعد رحيلها وقد رحبها أيضا .وبعد هاتني املعركتني أصبح هو
السيد يقوم هو وشعبه ببناء الوطن وخدمة األرض.
كما أبرزت هذه القصة دور املرأة اجلزائرية ومشاركتها ألخيها الرجل يف خوض معركيت التحرير والبناء.
وأبرز ما ورد يف هذه القصيدة استعمال السائحي كلمة (قصة) والفعل (تروي) .يقول:
مل تزل تذكر اجلهـاد وتـروي

قصة اجملد  ...قصة الشجعـان

2

ومن السياقات األخرى الدالة على القصة (قصة األمس) و(روت قرية ...قصة األغرب).
ب .لحن الوفاء:3
قصة جماهد ترك عائلته الفقرية والتحق باجملاهدين خلوض معركة التحرير فعانت أسرته من املستعمر
األمرين ،ويسقط شهيدا يف ساحة الشرف ليصبح مفخرة لعائلته وللوطن أمجع.
ويشرع السائحي يف سرد تفاصيل هذه القصة موظفا سياقات سردية ،مثل( :هذه يا ساديت قصة أمي
وأب)( ،أال تذكركم بقصة من سبقونا باإلميان)( ،وانتهت بعد أيام قصة الظلم).

 :1مهسات وصرخات ،ص 31
 :2املصدر نفسه ،ص 12

 :3جملة الثقافة ،اجلزائر ،السنة اخلامسة ،رمضان/شوال  3119هـ ،أكتوبر/نوفمرب  3119م ،عدد  ،11ص 13
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

يقول السائحي ملفتا انتباه املتلقي منذ البداية إىل أنه بصدد سرد قصة ،من خالل السياق الذي يذكره
يف بيته (قصيت).
هالَّ مسعت ــم قصتــي؟

يا ســاديت يا إخوان ــي

1

ج .رسالة شيخ فالح إلى ابنه الطالب:
وهي رسالة تضمنت استذكار قصة االبن الشهيد الذي ضحى من أجل وطنه ينقلها والده إىل أخيه
الطالب ليسلم له عهد أخيه الشهيد معربا له فيها عن مدى سعادته وفرحته وهو يعيش يف وطنه حرا طليقا
ويستعمل السائحي يف هذه القصة الشعرية سياقات سردية استذكارية تتناسب والرسالة ،مثل (نراجع أيامنا
املاضية)( ،نذكر عهدا مضى)( ،ففي ليلة من ليايل الشتاء) (تذكرت يف حلظة كل شيء)( ،حتدثها عن
أخيك الشهيد) .يقول السائحي مسرتجعا ومتذكرا:
هنـالك حـيث وقـفنا طـويال نـراجـع أيامــنا املاضــية

-2.2

2

ونذكر عهدا مضى حوهلا

وننظر آثـاره الباقـيـة

ففي ليلة من ليـايل الشتاء

تسللت يف الظلمة الداجية

قصيدة الصورة القصصية:

يعرفها عبد اهلل الركييب على أهنا "أشبه ما تكون بلوحة تنقل الواقع وتسجله تسجيال ال فن فيه وال
اختيار وال صنعة" ،3وهتدف "إىل رسم صورة للطبيعة أو الواقع أو لشخصية إنسانية كما أهنا تركز على فكرة
معينة دون اهتمام بالصنعة الفنية".4
ونستخلص من هذين التعريفية أن الصورة القصصية تتميز بـ:
 القصر الشديد من حيث احلجم.
 تصوير الواقع الطبيعي واإلنساين.
 التخلص من أي تصنع أو تكلف.
 :1جملة الثقافة ،اجلزائر ،السنة اخلامسة ،رمضان/شوال  3119هـ ،أكتوبر/نوفمرب  3119م ،عدد  ،11ص 13
 :2مجر ورماد ،ص 1

 :3األوراس يف الشعر العرب ،عبد اهلل الركييب ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،3161ص 319
 :4املرجع نفسه ،ص 311
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

وللسائحي إسهامات يف هذا االجتاه القصصي اتضح من خالل ّناذجه اليت عكست حبق قدرته على
اإلبداع فيه .وقد متثلت هذه اإلسهامات يف "ضاع أمس هوانا" 1و"هذا السكون".

2

أ .ضاع أمس هوانا:
هي صورة لقصة غزلية ،ينقل عربها السائحي جتربته يف اهلوى ،إذ راح يتذكر تلك اللحظات اجلميلة
حني التقى فيها مبعشوقته ،يتذكر املكان وتفاصيله ،والزمان وأحداثه ،لكن يف النهاية ضاع ذلك اهلوى
اجلميل كما ضاع ذلك األمس اجلميل .فهذا املوقف يذكرنا بوقوف الشاعر القدمي على األطالل ليتذ ّكر
أيامه اجلميلة ،فيقول:
ها هنا كان لقانا قبل أعوام قليلة

3

يوم باركنا هوانا يف ليالينا اجلميلة

ب .هذا السكون:

مل تـزل أحداث أمس

ذات معىن يف حيـايت

مل تزل تلهب حسـي

وتناجــي ذكريـايت

يا ترى أيـن هـواك؟

بعد أن خنت هـواي

أن إن نلت من ــاك

مل أنل بعد من ــاي

ضاع كاألمس هـوانا

وليالين ــا اجلميلة

4

حيكي فيها السائحي أنه مسع صوتا عميقا يدعوه إىل العودة لنظم الشعر جمددا بعدما تركه ،فراح يفتخر
بعد أن لىب هذا النداء ،قائال:
وأنسيت ترجيــع اللحون
تركت القريض وعفت الغناء
تسلل كالنور بني الغصـون
ولكن صوتا عميق الصـدى
ومس وراء الضلوع الشجون
فهدهد يف قليب الذكـريات
 :1مهسات وصرخات ،ص 369
 :2مجر ورماد ،ص 11

 :3املصدر نفسه ،ص 369
 :4املصدر نفسه ،ص 11
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ففجر – شعري – ملء الفؤاد
وأغرقين فيــض هذا وهذا
-2.2

وفجر دمعي ملء العيــون
فعدت برغمـي هلذا السكون

القصيدة الخاطرة:

إن ما هو متفق عليه أن "اخلاطرة جنس أدب حديث النشأة وهو مصطلح مل يكن معروفا لدى األدباء
أو النقاد ،وما يعرف اليوم باخلاطرة كان متداخال مع املقالة أو القصة لكن يف لغة شعرية لطيفة وأسلوب
شاعري مرن" ،1فهي بذلك تأيت نثرا كما تأيت شعرا.
وهي يف معناها العام :اهلاجس أو كل ما يتعلق بالنفس أو الروح "وكل كالم ينشئه صاحبه أثناء فرتة
تأمل وتركيز نتيجة انفعال مبؤثر خارجي دافعه احلالة النفسية املضطربة أو اهلادئة ممزوجا بعاطفة جياشة
نشطة وقوية".2
والشاعر عموما من خالل اخلاطرة ينقل لنا جتربة املعيشة بدقة وصدق فين ،مما يسهم يف التأثري يف
املتلقي ،فيستجيب هلذا املثري ويتفاعل معه .فهو من خالل خواطره الشعرية يسري يف هذا االجتاه فنجده
ينقل لنا تفاعالته مع واقعه وحميطه سواء القريب (العائلة) ،أو البعيد (اجملتمع) ،فيجعلنا من خالل قصيدته
اخلاطرة نتفاعل معه كون أن الناس يشرتكون يف كثري من املواقف أو التجارب.
ومن خواطره الشعرية نذكر" :ضحايا الليل"" 3اكذب"" 4ال تناديين"" 5ذكرى".6
والسائحي شاعر بالطبع جيد نفسه وهو يبين قصائده أكثر من حماولته التجريب يف القصيدة القصصية
وهي حماولة شاقة كون أن صاحبها يريد أن يتقمص شخصيتني يف وقت واحد :شخصية الشاعر وشخصية
خاصة وأ ّن السائحي كان حتت سلطة الشعر
القاص .ويف النهاية البد أن تفرض إحدامها سلطتها عليهّ ،
أكثر من سلطة القصة ،هذا من اجلانب الفين ،أي أنه بارع يف تقنيات الشعر لكنه دون ذلك يف تقنيات
 :1اخلاطرة ،خصائص ومميزات جعفر زروايل ،احلياة األسبوعية ،اجلزائر ،األحد  16أوت  ،3111عدد 393
 :2املرجع نفسه ،عدد 393

 :3مهسات الصرخات ،ص 11
 :4املصدر نفسه ،ص 391
 :5املصدر نفسه ،ص361
 :6بقايا وأوشال ،ص 19
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

القصة الشاعرة وذلك ألسباب ،منها :نقص التجربة وندرهتا يف الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر ،حمدودية
التجربة لديه ،عدم القدرة على مسايرة وحماكاة التجارب العربية السابقة أو املعاصرة ،باإلضافة إىل اقتصار
ثقاف ته يف هذا اجملال على األعمال العربية دون األعمال الوافدة من عند الغرب سواء كانت أصلية أو
مرتمجة.


السردي القصصي):
الوحدة العضوية في قصائده القصصية (البناء ّ

تقوم قصائد السائحي على حسن اختيار موضوع وفكرة القصيدة القصصية واليت عادة ما ينتقيها من
الواقع املعيش ،فما من موضوع اجتماعي أو سياسي إالّ وتناوله بالتفصيل ،ووظف فيه أسس ومميزات العمل
القصصي ،بدءً بالسرد لألحداث والذي يرفقه باحلوار مشكال حبكة رائعة تتشابك خيوط عقدهتا ليظهر
حيرك ذلك شخوص تتواءم والدور
احلل يف األفق ،يف لغة ّ
السرد ،الوصف واحلوارّ ،
متنوعة بني ّ
االنفراج و ّ
املسند إليها.

القصة ،واملدار الذي تدور فيه ،وتقوم هذه
 -1األحداث :تش ّكل األحداث ّ
اخلام اليت تقوم عليها ّ
املادة ّ
القصة.
األحداث على ّ
اجلو االفرتاضي الذي ميكن توقّعه لنجاح ّ
السكون ...لتش ّكل ّ
الرتابط واحلركة و ّ
السلوكات البشريّة وعواطفها
السهل التّحكم يف بناء وسري األحداث ،لكوهنا تعكس ّ
ليس من ّ
كل هذه املسائل ،لتجنّب الوقوع يف
وأحاسيسها وتفاعالهتا وتناقضاهتا ،لذا على كاتب ّ
القصة أن يراعي ّ
فالسائحي كان
ّ
الرتاكمية االعتباطية اليت ّ
السلك ال ّدقيق الذي يربط بني أجزائها ومراحلهاّ ،
تقوض من ّ

خاصة يف قصيدته القصصيّة(رسالة شيخ فالح) ،ففيها حشد كبري من العواطف
ضحية هذه ّ
الرتاكميةّ ،
(حب الوطن) ،فهذه العواطف
واملشاعر اإلنسانية ،سواء منها املوضوعية (العاطفة األبوية) أو التّجريدية ّ
تتزاحم بشكل كبري ،كأنّه بصدد سرد أخبار ووصف مشاهد متداخلة ،ال سرد أحداث قصصية متفاعلة،

(قصة ثائر) ¹يبين
الصراع ،فالصراع فيها موصوف ال متحرك ،بينما جنده يف ّ
فهي يف األصل ضعيفة ّ
األحداث بناء منطقيا ،يقوم على حبكة ،أحداثها مرتّبة ومرّكبة تركيبا سليما :انطلق فيها من صراع داخلي
الوطين
للبطل (اجملاهد الثّائر) ،وتصادم بني شعوره بالواجب األبوي (اإلنسان ال ّذايت)إىل شعوره بواجبه
ّ
(اإلنسان اجلماعي):
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1

أي شيء هذا النّـداء وماذا
ّ

ردد امسـه؟
كان يعنيه عندما ّ

واحنىن فوق طفله يف حنـان

ضمه
ّ
ود لو يستطيع يف املهد ّ

فسر حلمه؟
هاتفات ،وكيف ّ

والطّيوف اليت أشارت إليـه

كانتا تصنعان كالورد بسمه

وأطال التّحديـق يف شفتيه

حىت ال يوقظ الطفل ّأمه
مثّ م ّد الغطاء واختصر املوقف ّ
تردد نغمة
وسرى كاخليال يف غسـق اللّيل ويف مسعه ّ

سر فيها  ...وأيّة حكمه
أيّ ّ

كان يف حلمه وعاه  . .ولكن

وتشيد الع ـال وتبعث ّأمه

فوق هذي اجلبال حتيا كرميا

أبدا لن يعود ...وانساب يف الظّلمة ال يرهب الزمان وظلمه

العدو ،وحكمه...
يتح ّدى الشتاء ،و ّ
الصيف ،واجلنّة والنّار ،و ّ

العدو:
يصور صراعه مع ّ
مثّ راح ّ

أنا حرّ وهـذه األرض أرضـي

سوف أفـدي حيـاهتا حبيـايت

سوف أبنـي أجمـادها و أروي

بدمـائي مروجـها النّضـرات

فتدفّـق يـا أيّهـا ال ّدم حـراّ

2

الشاخمات
و اجر يف هذه ال ّذرى ّ
سوف يبقى ،و سوف تبقى بنايت

مت ها هنـا ،فابنـي
أنـا إ ّن ّ

السهل وميضي يس ّدد الطّلقات
هكذا قال قبل أن يهبط ّ

واختفى يف العجاج يلقى ويلقى

ساعيـا للحيـاة أو للممـات

الرمل سائرا يف أناة
يتخطّى اجلسوم يف األرض ملقاة على ّ

كقطيـع النّعـاج منهزمات...

وامسـه يرعب اجليوش فتجـري

 :1مهسات وصرخات ،ص31
 :2املصدر نفسه ،ص37
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القصة عرض مشهد صراعه مع اإلقطاع:
وقبل هناية ّ

السفوح -رهيب
وأفاقت على جـواب فتاها وهتافّ -
هز ّ

1

الرحيب
ورأت ألف رايـة رفعتـها ألف ّ
كف إىل الفضاء ّ
كل مكان ،على الرىب يف ال ّدروب
وّ
الزغاريد واألناشيد يف ّ

الضيـاع حتت رقيب
ودرت أ ّن سيّد القصـر قد ضاع ،وأ ّن ّ

الشعب هنا يف الثّرى الّزكي احلبيب
ليس من خالد سوى اهلل و ّ
ورنت تنظر اخلطيب ولكن ما رأت غري زوجـها من خطيب
قصـة األغرب النّحيـف العجيـب
وروت قرية وراء الكثيب ّ
كأين يـوم شاهدته أمـام غريب...
قال عنـه الـذي رآهّ :

مسريين ،والثّائر
ويف األخري ختم األحداث ،كيف عاد أهل القرية (اجلزائر) إىل حقوهلم أحرارا مالكني ّ

بينهم ،يك ّدون ويتعبون ألجل حياة فضلى:

يا بنـي قريتـي ويا رفاقـي

السفوح فوق التّالل
فوق تلك ّ

2

كل هـذي اخلصـال
كل طباعي وتلقيت ّ
أنا عنكم أخـذت ّ
مل أزد أن ستـرت بـذلة جنـدي وأبـديـت بذلة العـ ّمـال
يف ميـاديننا ورمـز نضـال

وكال البذلتني رمـز كفـاح

فأنا اليـوم يف املـزارع فالح كأمـس جماهـد يف اجلبال
الرئيـس كمثلي تلك أعماله وذي أعمـايل
وأخـي ذلك ّ

الشعب واجب األبطال
ص ّفنا واحد كأمس ...ومازال على ّ
كلّنا يف املقام بتنا سـواء ليـس فينا أسافل وأعايل...
القصة عموما "ال بد من ترتيب
فاألحداث من خالل تطورها ش ّكلت وحدة عضوية متماسكة ،ففي ّ
األحداث ترتيبا تصري به ذات وحدة موضوعية ،فهي  -كاملسرحية  -ذات مبدأ تتكون به أسس احلكاية،
 :1مهسات وصرخات  ،ص99
 :2املصدر نفسه  ،ص92
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تأزمها ،مث تصري إىل هنايتها " ،1وهكذا هي القصة يف جانبها الفين الذي يراد هلا أن
قمة ّ
مث تبلغ احلوادث ّ
تبلغه ،وتصري إليه.

ويتضح جليا من خالل هذه املراحل ذلك النمو الشعوري داخل النص ،حبيث نسجل االنتقال من
حالة إىل أخرى ،فمن الظالم إىل النّور ،ومن احلرية إىل االطمئنان ،ومن التّشاؤم إىل التّفاؤل...
تصور احلدث النفسي رغم تلك الوقفات ،بل تركها
التصورّ ،
كما ا ّن السائحي مل يغلق أمامنا جمال ّ
مفتوحة على تأويالت عديدة ،فإذا ما تتبّعنا تلك الكلمات املغالقية اليت أهنى هبا املقاطع( :ساهر ،حائر،
تتطاير ،مناظر ،خواطر ،حائر ،أنا شاعر) وجدناها كلمات مفتاحية للقصيدة بكاملها ،ت ملشاهد تصويرية

ختيلية" ،فالشعر ليس مبوضوعاته ،بقدر ما هو روح وديباجة ونبض حياة".

2

القصة حتتاج مهما كان قالبها األدب إىل تصميم أو بناء خاص لتحافظ على متاسكها وانسجامها.
و ّ
وهذا التصميم حيققه احلدث القصصي يف حبكة منطقية تتواىل فيه أجزاء ذلك احلدث من البداية إىل
الوسط إىل النّهاية.
السائحية سارت على هذا النمط ،لتجعلنا نقف على خصائص فنية تتعلق بكل أجزاء
والقصيدة ّ
الشخصيات.
الفين :اللغة (سرد ،وصف وحوار) ،احلبكة و ّ
وعناصر العمل القصصي يف إطاره ّ
-2

اللغة :وتأيت متنوعة بني السرد ،الوصف واحلوار.

الراوي الذي
 ّالسائحي ّ
يتقمص دور ّ
السرد الوظيفة األساسية لعرض األحداث ،لذا جند ّ
السرد :يعترب ّ
يسجل حضوره فيكون بذلك طرفا يف
لكل وقائع قصصه الشعرية ،إذ ّ
يسرد األحداث ،فهو النّاقل األمني ّ

تطور ودوران األحداث.
ّ

قصة ثائر) فقد اشرتك مع احلوار يف
قصته ( ّ
السرد بشكل مطلقّ ،أما يف ّ
ففي ّ
قصته (حلن الوفاء) سار ّ

يتدخل بضمري الغائب هو مث ينتقل فجأة إىل ضمري املتكلّم أنا ،ليعود إىل
حتريك احلدث القصصي ،فرتاه ّ
القصة ،وهو السلوك نفسه يف قصة (حلن الوفاء)ّ .أما
ضمري الغائب ،ويستمر األمر بالتناوب إىل غاية هناية ّ

 :1النقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص255

 :2الشعر املصري بعد شوقي ،حممد مندور ،القاهرة ،3191 ،ص 311
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قصة (رسالة شيخ فالح) فقد سيطر فيها ضمري املتكلّم اإلفرادي (أنا) واجلمعي (حنن) من البداية إىل
يف ّ
النّهاية ،مع غلبة أسلوب اخلطاب (النّداء).
يسميه أهل اللّغة والبالغة ب(االلتفات) ،وقد ساهم بقسط كبري يف متاسك
التنوع يف الضمري ّ
وهذا ّ
ص عن طريق تع ّدد األصوات من حضور أو غياب أو خطاب.
أجزاء النّ ّ

السرد نفسه بشكل واسع يف صوره القصصيّة انطالقا من أدوات االتّساق املعروفة :أمساء
كما يفرض ّ

حبق على متاسك
اجلر والعطف ،حروف النفي ،النواسخ ،السؤال واجلواب...واليت حافظت ّ
اإلشارة ،حروف ّ

وترتيب احلدث القصصي.

القصة ،منذ البداية(مرحلة
السردية عنده مراحل مساعدة على النّمو العضوي ألحداث ّ
فالربامج ّ
حول)
احلل(مرحلة النّهاية)مرورا مبرحلة ّ
الصراع والصدام والعقدة(مرحلة التّ ّ
البداية) إىل غاية النّهاية و ّ
أي تف ّكك أو اضطراب.
واالبتعاد هبا عن ّ

القاص يف جعل شخصياته تتواصل مباشرة فيما
 الحوار :هو وسيلة أخرى من الوسائل اليت يستخدمهاّ

بالسرد أكثر
بينها أو مع املتل ّقي ،فهو وسيلة نشعر بأمهية وجودها ،لكن ال نتأثّر بغياهبا ،أل ّن ّ
القصة تنجح ّ

من جناحها باحلوار ،وهذا خالف املسرحيّة.
السائحي يف بناء احلدث القصصي ،وساهم يف إبراز مالمح ومسات
لقد ساعد احلوار عند ّ
الشخصيات ،كما اختذه واسطة إضافية للتّواصل والتّفاعل وتبادل التأثر والتأثري ،فيما بني شخصياته أوال،
ّ
جتسد احلوار عنده يف شكلني فنّيني:
وبني أجواء النّ ّ
ص وامللت ّقي آخرا .وقد ّ
الشخصية ومناجاهتا لنفسها ،وهذا النّوع من
 -حوار شخصي داخلي :تغلب عليه ال ّذاتية ،وهو حديث ّ

1
الصعود فيه،
يسمى بـ( :املنولوغ  )monologueويتميز خبفوت صوته واخنفاض مستوى اهلبوط و ّ
احلوار ّ
السائحي جتربة غزلية ،ارتبطت
كما هو مالحظ يف صورتيه القصصية (ضاع أمس هوانا) اليت ينقل فيها ّ
جو عاطفي حاشد
باملكان فراح ذلك املكان يوحى له بذكرياته به،
فيتحول من ّ
متأمل إىل مناج ،يف ّ
ّ

الرقيقة.
باملشاعر ّ

 :1املنولوغ ( :)monologueكلمة إغريقية مركبة من)mono( :الوحدة و()logueوتعين الذي يتكلّم لوزحده أو احلديث املفرد.
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الصوفية ،واحلرارة العاطفية،
الرمزية واألجواء ّ
ويف (ضحايا اللّيل) وهي من قصص التأّملية املوغلة يف ّ
والتّدفق الشعوري العارم ،قصد من وراء احلوار الكشف عن األبعاد النّفسية (العمق) ،وحتديد نوازعها
وميوالهتا ،حىت يتفاعل معها املتل ّقي ،ويربر تصرفاهتا ومواقفها.
السائد يف أي
 حوار موضوعي خارجي ( :)dialogueوهو احلوار املعهود ال ّدائر بني املتحدثني ،وهو ّعمل قصصي ،ويتميّز بنربته العاليّة املسموعة ،وقد تأيت هذه النّربة منخفضة إىل درجة اهلمس .ويسود هذا

(قصة ثائر).
السرد ،كما هو ّ
الشأن يف ّ
السائحي بشكل كبري إىل جانب ّ
احلوار يف قصص ّ

القصة ،من خالل دوران احلديث بني
لقد ساهم احلوار يف احلفاظ على التّالحم الداخلي ملراحل ّ
الشاعر ونفسه ،أولد شخصيّاته فيما بينها...
ّ

متحركة تعيشها
 الوصف :لغة التصوير للمشاهد ّاملتنوعة يف القصائد القصصية حىت لتغدو حيّة ّ
وتالمسها من كثرة النعوت واإلضافات الواردة فيها ،فمن تصوير داخلي نفسي إىل تصوير خارجي طبيعي،
جمردا ملموسا وحمسوسا.
السائحي من ذلك التّشخيص وجعل املعنوي ّ
غاية ّ

الشاملة بني األحداث من جهة،
الرتكييب لألحداث ،يتم فيها حتقيق العالقات ّ
 -2الحبكة :هي البناء ّ
الشخصيات فيما بينها وبني األحداث من ناحية أخرى ،أي أ ّهنا – ومن املفرتض  -أن تتجاوز
وبني ّ
الزمين (الكرونولوجي) دون التّخلي عنه.
الرتابط ّ
ّ
الشكلي والتّتابع ّ

السائحي ،مع أنّه أخضع أحداثها ،ويف كثري من األحيان للتّوايل
وقد حتققت فنّية احلبكة يف قصص ّ
الزمين :تاريخ بالده ،وجتارب أخرى
الزمين ،أل ّن موضوع قصصه مستمد من مصدرين مرتبطني بالتّسلسل ّ
ّ
عاشها يف واقعه  .ومع ذلك جنده يتخطّى هذا التّتابع ،احلدث التّارخيي للحدث القصصي ،مبعىن ختليص
التّاريخ من صريورته الزمنية إىل متعة فنية قصصية ،خالل التطور الدرامي لألحداث ،ومدى تفاعل
الشخصية معه ،وهو املشهد الذي يرتاءى لنا (قصة ثائر) و(حلن الوفاء).
يف األوىل ،متثلت األحداث الدرامية يف القرار املصريي الذي اختذه البطل وهو االلتحاق باجملاهدين
وحتطيم حاجز اخلوف بالتغلّب على العاطفة األبوية واالنطالق حنو الغاية اليت قررها ،ومباشرة يدخل يف
صراع تتحاذبه فيه عاطفتان :عاطفة الواجب األبوي وعاطفة الواجب الوطين ،فيخرج ناجحا من هذا
الصراع ليلتحق باجلبل جماهدا ،مث يدخل يف صراع مادي ،مشرتكا يف املعارك احلربيّة ض ّد الع ّد الفرنسي ،وهنا
ّ
يستمر احلدث الدرامى
نصل إىل العقدة الرئيسة يف ّ
القصة ،باختفاء البطل يف جو املعركة وغبارها ...و ّ
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بانتصار الثورة وظهور البطل مث التقائه بزوجه وابنه ،لينتقل بنا السائحي إىل صراع آخر ،صراع ضدا لطبقية،
ليخرج منتصرا مرة أخرى ،ويصبح هو سيّدا.
الراوي والبطل ،الذي ينقل صورة اندالع الثورة والتحاق
أما يف الثانية واليت ّ
تقمص فيه السائحي دور ّ
األب هبا ،فعانت عائلته الويالت من قبل املستعمر ،مث يصل خرب مفاجئ مش ّكال عقدة حقيقيّة يف كيفية
بالزغاريد ،مث ينتصر
خاصة وهو حيمل نبأ استشهاد األب ،وكيف استقبلت األم هذا اخلرب ّ
التّعامل معه ّ
اجلزائريون وينتقلون إىل حياهتم اجلديدة ،دون أن ينسوا أولئك الذين ق ّدموا أرواحهم فداءا وقربانا على مذبح
احلرية واالستقالل ،ومن بينهم األب الشهيد الذي أصبح رمزا لكل الشهداء ...
-4

الشخصيات :تعترب الشخصيات العنصر املخول فنّيا ومنطقيا بتحريك األحداث ،وفق نسق يرمسه

القاص(كاتبا كان أم شاعرا) ،وعليه فالشخصية جيب أن تكون حية ،ال ّن امللتقي"يريد أن يراها وهي
ّ
1
تليب رغبته إهناء احلدث القصصي.
أن
يد
ر
ي
كما
،
تتحرك ،وأن يسمعها وهي تتكلم"
ّ

وإذا تفحصنا شخصيات السائحي يف قصصه ،ألفينا نوعني منها:

 الشخصية الجاهزة :2وهي اليت تتّصف بالكمال ،وتتميّز يصدر عنها من مواقف وسلوكات بطابعتظل سائدة هبا
واحد" ،هي ّ
الشخصية البسيطة يف صراعها ،غري املع ّقدة ،ومتثّل صفة أو عاطفة واحدة ،و ّ

السهل معرفة نواحيها إزاء األحداث أو الشخصيات األخرى" ،3ومثاهلا
حىت هنايتها ،إذ من ّ
من مبدأ القصة ّ
(قصة ثائر) ،فالشجاعة اليت حتلى هبا يف بداية القصة وهو يقاوم
يف قصص السائحي ،شخصية اجملاهد يف ّ
استمرت معه يف امليدان وهو خيوض املعارك،
عواطفه األبوية حنو أسرته لاللتحاق باجملاهدين لتحرير وطنه،
ّ

استمرت معه يف امليدان وهو خيوض
ويف عواطفه األبوية حنو أسرته لاللتحاق باجملاهدين لتحرير وطنه،
ّ
قصة ( حلن الوفاء ) حيث شخصية البطل
املعارك ،ويف مقاومة اإلقطاع واالنتهازية ...واألمر نفسه يف ّ
(الراوي ) بدت على صورة واحدة منذ البداية حىت هناية القصة ،فالسائحي قدم شخصياته اجلاهزة "يف
ّ
حالة استغراق ...تتعقد عواطفها ،وتنمو داخليا ،وترتبط بصراع مع اجملتمع" ،4ومع نفسها أيضا.
 :1األدب وفنونه ،عزالدين امساعيل ،دار الفكر العرب ،القاهرة ،ط ،3271 ،3ص 329

2
تسمى عنده الشخصيّة ذات املستوى الواحد.
 :ينظر :النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص ّ ،262
 :3املرجع نفسه ،ص262
 :4املرجع نفسه ،ص262
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واملالحظة اليت ميكن الوقوف عندها بسهولة هي تشابه شخصياته يف قصصه الثورية ،فكأن السائحي
يكرر نفسه فيها بشكل واضح للعيان ،فإذا كان يف (قصة ثائر) فعاال يف حتريك احلدث ،عن طريق السرد أو
ّ

يتحول إىل راوية يستحضر األحداث يف قصة (رسالة شيخ فالح) عن طريق االستذكار
الوصف ،فإنه ّ
واالسرتجاع  ...مث يقع شهيدا تبين عليه حكاية يف قصة (حلن ثائر) فكأننا من خالل هذه القصص أمام
ثالثية شعرية ،تشرتك شخصياهتا كما أحداثها يف عدة خصائص...
 الشخصية النامية :وهي الشخصية اليت تتكون وتنمو بالتدريج ،سريا على خطى النمو الطبيعيلألحداث القصصية" ،فتتكشف للقارئ كلما تقدمت يف القصة" ،1وهي يف قصص السائحي الشعرية تكاد
تكون مفقودة ،ذلك ألن القصة الشعرية ختتلف عن القصة النثرية سواء من حيث اإلمعان يف الطول ،أو
تعدد وتشابك األحداث ،أو كثرة الشخصيات ،فمساحة القصة الشعرية حمدودة ،أحداثها خمتصرة وجيزة
ذات مشاهد سريعة ،وشخصياهتا حمدودة العدد أيضا ،هذه العوامل كلها ال تسمح للشاعر القاص  ،بأن
ميعن يف الطول أو يوسع يف احلدث أو يكثر من الشخوص ...
ولعل الشخصية اليت ميكن أن يصلح هلا هذا الوصف ،هي شخصية البنت يف (حلن الوفاء) وشخصية
صورته القصصية (الغريب) ففي األول شخصية البنت اليت حتتل رتبة الراوي يف مرحلة من مراحل تطور
األحداث ،فتظهر يف البداية طفلة جتتمع إىل والدها كما إخوهتا عند عودته لتسمع منه احلكايات ،مث تنضج
وتعي احلياة وتتقبل ما يصل من أخبار الثورة بوعي ،وال جتد غرابة يف التحاق والدها هبذه الثورة ،وهنا تدرك
االنتقال املفاجئ من متعة السمر واحلكايا والقفز وأشياء كثرية إىل خيام الظلم واهلم من قبل االستدمار
عقوبة هلم بسبب التحاق األب باجملاهدين ،مث تدرك االستقالل ،فتتغري أحواهلا من ذلك اهلم والظلم إىل
السعادة والعدل ،فتشمر على ساعديها لتشارك يف معركة البناء والتشييد.
أما الشخصية الثانية – وشخصية صورته القصصية (الغريب) – فهي شخصية ال تكتمل صورهتا إال
باكتمال القصة ،فهو يبدو غريب األطوار ،فاقد الرتكيز ،متأمل الضمري ،كات احلسرات ،غري مبال مبا يدور
حوله ،وهو يف النهاية ال يتلهى وال يسخر ،لنكشف يف األخري أسباب كل هذه األحوال من كونه يعيش
 :1النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص 262
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حياة صعبة متثلث يف تنكر األصدقاء ،وجهل ذويه أهله له  ...وال نعجب اذا علمنا أن السائحي إّنا
يقصد نفسه وهو يزاول دراسته يف تونس ،فعد نفسه غريبا ،وغربته ليست يف تباعد األوطان بل يف تباعد
العواطف واألحاسيس...
فالشخصيات يف قصائده القصصية ،تكشف بشكل كبري عن املواقف واألهواء والنوازع والعواطف
البشرية املختلفة ،ألن القصة يف األصل تعتمد إضافة إىل تطور األحداث من البداية إىل احلل "على التعمق
يف الكشف عن جوانب املوقف من خالل الشخصيات".1
لقد امتازت قصائده القصصية ببساطة الرتكيب ،وبطء النمو "فالشخصيات تتطور يف القصة وقد
تغري أفكارها ومسلكها بتق ّدم األحداث ،ولكنها تظل واضحة اجلوانب "...

2

وهذا ما كانت عليه شخصية البطل الثائر يف قصيدته (قصة ثائر) مع أن أجواء األحداث مناسبة
لتشكيل وبناء عمل قصصي مثري ،حىت إن كان يرمي إىل حتقيق غاية سياسية ذات روح تارخيية ،يقول:
قد فهمنا معىن اشرتاكية العيش ،فأضحى رضاه يعين رضايا

3

وإذا كانت احلقـوق اشرتاكا مل تعد يف الصدور أي خفايا
فأنا وهو مـثل هـذي وهذا نستوي يف حقوقها والعطايا
كما متيزت هذه الشخصيات بعدم الوعي ،فهي ال تصل إليه إل بعد مراحل ،أو مع هناية احلدث،
فامللك يف مسرحية الراعي ،مل يع ما يفعل ،كأنه غري متحكم يف أهوائه ومل يتفطن إال بعد وقوع الكارثة،
وهي إقدامه على قتل ابنته ،نظري عدم امتثاهلا لرغبته يف زواجها من األمري ،كأن السائحي وهو ينظم
قصائده القصصية تلك ،مل تكن غايته فنية إبداعية ،كما هو الشأن يف معظم شعره الغنائي ،بل كان يهدف
للتوجه
إىل غاية تربوية إرشادية ،كان ينظمها وإمالءات كثرية تتهاطل عليه ،مبعىن أنه كان يكتبها إرضاء ّ

اإليديولوجي (الشرعية الثورية) اليت كانت تفرض سلطتها على الواقع اجلزائري ،سواء ببعدها السياسي أو

 :1النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص 251
 :2املرجع نفسه ،ص266

 :3مهسات وصرخات ،ص92
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التارخيي أو االجتماعي ...هذه من األسباب اليت جعلت قصصه – خاصة الثورية منها – تبدو مهلهلة
البناء ،رغم توفرها على العناصر اليت جتعلها يف صميم القصص الشعري احملكم.
-2

القصيدة المسرحية (البناء الحواري):
ظهرت املسرحية الشعرية يف األدب العرب احلديث على يد أمري الشعراء أمحد شوقي ()3111 – 3666

بظهور أوىل مسرحياته (مصرع كليوباترا) سنة

3111

بعد تسع وسبعني

11

سنة من ظهور املسرح العرب

1

على يد اللبناين مارون النقاش ( )3699-3631سنة 3616م.
أما يف األدب اجلزائري فيعترب حممد العيد آل خليفة أول من نظم يف هذا الفن مبسرحيته الشعرية "بالل
بن رباح" اليت ألفها سنة  3116وهي مسرحية موجهة لتالميذ املدارس ،2وهو بذلك ثاين الشعراء العرب بعد
أمحد شوقي يف خوض مضمار هذا الفن.
كما للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ( )3169 - 3661مسرحية يف شكل أرجوزة جتاوزت الثالثة آالف
بيت بعنوان "رواية الثالثة" أجنزها يف منفاه بأفلو 3بني سنوات ،43111 ،3113 :فيكونا االثنني قد سبقا
تلميذ شوقي الشاعر :عزيز أباضة ( )3111 - 3611الذي ألف مسرحيته األوىل" :قيس ولبىن" سنة .3111
وهبذا يكون األدب اجلزائري قد سجل حضوره يف الشعر املسرحي رغم الظروف االستثنائية اليت كانت متر
هبا اجلزائر على خالف احلواضر العربية الرائدة :دمشق ،بريوت ،القاهرة ،بغداد إضافة إىل املهاجر األمريكية
واليت ملكت تقاليد عريقة يف جمال اإلبداع وجمال التجديد األدبيني ،واشتهرت هبا أمساء تزعمت تلك
احلركة...
 :1يعترب نص "نزهة املشتاق وغصة العشاق يف مدينة الرتياق يف العراق" للكاتب اجلزائري إبراهيم دانينوس أول مسرحية نثرية عربية ،وقد
طبعت أول مرة على الطباعة احلجرية سنة  ،3116حققها وقدم هلا الدكتور خملوف بوكروح سنة  .1221وينظر :اليوميتني اجلزائريتني
الشروق اليومي ،اإلثنني  26نوفمرب  1222واخلرب ،اإلثنني  11ديسمرب 1221م.
 :2ينظر :شاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة :أبو القاسم سعد اهلل ،الدار العربية للكتاب ،املؤسسة العربية للكتاب ،الطبعة ،3161 ،1
ص 62
 :3بلدة ومنطقة رعوية قرب األغواط تقع بالسفح الشرقي جلبل عمور على ارتفاع 3511م.
 :4ينظر :رواية الثالثة للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ،د .عبد امللك مرتاض ،جملة الثقافة ،اجلزائر ،عدد 3277 ،11م ،ص 17
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أما السائحي فقد ألف مسرحيتة الشعري "الراعي" سنة  ،3199واليت ستكون حمل دراسة وحتليل خالل
هذا الفصل.
إن ظهور املسرحية الشعرية يف األدب العرب ،يعد تطورا طبيعيا بالنظر إىل طبيعة تطور األجناس األدبية
واليت تقوم على مبادئ الظهور واالختفاء أو الضمور أو التجدد وإعادة التشكيل ،فقد ظهرت املقامة
واملوشح والرواية واملسرحية واخلاطرة واألقصوصة والقصة القصرية جدا واألشكال الشعرية احلديثة ...وهناك
الكثري من العوامل املتداخلة اليت ساعدت يف هذا التطور و االرتقاء ،ولعل أبرزها:
 قابلية األجناس األدبية العربية للتطور والتنوع والتوالد. اتصال األدب العرب باألدب الغرب بواسطة قنوات عديدة مباشرة وغري مباشرة. المسرحية الشعرية عند السائحي:من املعروف أن املسرحية الشعرية عند شوقي اختذت شكال واحدا ،كأهنا صيغت وفق قالب واحد ،أما
عند السائحي فأمر ذلك مغاير متاما ،إذ جنده قد نوع يف شكل بنائها – كما سيأيت ذكره فيما بعد – مما
جيعله من رادة هذا الفن ومؤسسيه أو على األقل من املسامهني نفي تطويره يف األدب العرب احلديث .فقد
أجنز السائحي أربعة أعمال مسرحية شعرية حوارية ،هي:
 -3الراعي.

 - 1حكاية ثورة.

-1

أنا اجلزائر.

 -1هنضة العهد اجلديد.

وهذه األعمال تتوزع على ثالثة أشكال:


أسس له أمحد شوقي.
املسرحية الشعرية األصلية (التقليدية) وفق تقنيات (املسرح الشعري) كما ّ



املغنّاة أو األوبرا.



النشيدية أو األوبريات.
وليس بني أيدينا أعمال مسرحية للسائحي غري هذه ،وبالتايل فإن الدراسة ستكون منها وإليها ،فهي

النموذج املعتمد يف ذلك ،خاصة وأنه أنتج نوعا واحدا من كل شكل ،فإذا كان النّقاد وهم يدرسون
مسرحيات شوقي الشعرية وازنوا بني مسرحية وأخرى ،فأمكنهم ذلك من الوقوف على نتائج نقدية مهمة
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رت الدراسات األكادميية وساعدت يف إثراء حلقات الدرس اجلامعي املتخصص فأتيح هلم الوصول إىل
أثْ ْ
مواطن القوة والضعف على مستوى الشكل والبناء واألصول التقنية هلذا الفن بغية وضع ضوابط فنية أدبية
عربية هلذا الشكل الشعري الوليد  ...فإن األمر خالف ذلك بالنسبة للسائحي ،الذي مل حتظ ّناذجه بأي
اهتمام بالدراسة والنقد من قبل.
أ -مسرحية الراعي :الراعي نص مسرحي شعري متثيلي ألفه السائحي سنة  1 3199نشر جزءا من فصلها
األخري يف "مهسات وصرخات" بداية من قوله على لسان األمرية:
وحتيــات زكيـ ــة

أيهــا الراعــي سالمـا
إىل غاية قول الراعي:

مـع حلين يف الشتـ ــاء

ســوف تبقــى خالدات

وسريوا هبــا إىل الدنيا مجيع الشعراء
إنين أكتبهــا اآلن بقليب ودمائــي
مث نشر نص املسرحية كامال يف ديوان مستقل سنة  ،3166حتت عنوان" :الراعي وحكاية ثورة" مرفوقا
بنصني آخرين مها" :حكاية ثورة" و"أنا اجلزائر".
موضوع املسرحية هذه استمده الشاعر من خيال متأثرا بالقصص الرتاثي العرب خاصة أجواء القصور
واملراعي يف ألف ليلة وليلة ،وقصص الغرام البدوي العرب ،وفيها كثريا من األجواء الغرامية الشكسبريية  2اليت
ال ختفى على أحد ،كما ال نستبعد أن يكون السائحي قد جلأ إىل الواقع فاستمد منه ما يثري أو يؤسس
أحداث مسرحيته هاته ،فمثل هذه األحداث ال خيلو الواقع البشري منها.

 :1مهسات وصرخات ،ص 27

 :2وليم شكسبري ( William SHAKSPEARE )3636 -3265شاعر مسرحي إنكيزي ،عمل يف املسرح مث نشط يف التمثيل
والتأليف ،امتاز برقة اإلحساس ،رهافة الشعور ،فانعكس ذلك على مسرحياته اليت من أبرزها( :روميو وجوليت ( )3225تاجر البندقية
.)3222
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وأحداث املسرحية تدور يف موضعني :القصر امللكي ،والسهل (املرعى) ،أما الزمان فهو الليل والنهار،
ألن "املسرحي مقيد مبناظر قليلة" جيب أن جتري يف إطارها املغلق كل القصة اليت يعرضها  ،1"...كما أنه
"مقيد بوقت مشاهده وهو له التابع ،فهو مطالب أن يكتب مسرحيته ،يف حدود الزمن املصطلح عليه يف
دور التمثيل".2


بناء المسرحية :تتألف مسرحية الراعي من ثالثة فصول:

الفصل األول :وصف لظروف تعرف األمرية على الراعي وكيف وقعت يف هواه وتعلقها به.
الفصل الثاني :تصوير استعداد امللك وحاشيته إلقامة زفاف ابنته األمرية ،وتفاجئه خبرب فرارها ،واستنفاره
احلرس للعثور عليها...
الفصل األخير :هناية القصة وحل عقدهتا مبوت العاشقني يف موقف مأساوي حزين...
فـ( :الراعي) نص مسرحي شعري ،أي أنه من الشعر التمثيلي تضمن قصة ،متيزت جبميع العناصر
الفنية املطلوبة يف بناء أي نص مسرحي شعري من حوار وعقدة وحل ...
واملسرحية الشعرية ،كما هو متعارف عليه وشائع بني الدارسني ،إما مأساة وإما ملهاة وإما مغناة.


المأساة :مسرحية أحداثها تثري الشفقة وتتناول موضوعات ذات طابع إنساين خالص تتخلله مواف

اخلوف والفزع واالرتياع واملصائب ...وتكون هنايتها حزينة ورمبا أبكت املشاهد.


الملهاة :مسرحية تعتمد الفكاهة والضحك واملواقف الساخرة ،يقصد هبا الرتويح عن اجلمهور وخلق

جو من الفرجة ،وتكون هنايتها سعيد مفرحة سرتضي عواطف املشاهد.


المغناة أو األوبرا :شكل مسرحي يعتمد على الغناء واألناشيد اعتمادا كليا من بدايته إىل هنايته،

وتتميز موضوعاته باجلدية واخلوض يف كل ما يتعلق باجلماعة واالستغناء كليا عن الفردية.

 :1فن األدب ،توفيق احلكيم ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط  3121 ،9هـ 3271 ،م ،ص 356

 :2املرجع نفسه  ،ص 357
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فالراعي نص ذو حدث مأساوي بارز يثري عاطف التضامن الشفقة واحلزن ،ويستميل مشاعر املتلقي،
"لذلك اعترب بعض النقاد أن التوفيق إىل املوضوع اجليد هو – للشاعر واملؤلف املسرحي – اكتساب لنصف
املوقعة" ،1أي موقعة خوض غمار التأليف والنظم.
ب -حكاية ثورة :نص متثيلي غنائي خالص (أوبرا) 2من عشرين بيتا ومئة تتوزع على مخس وعشرين
مقطعا ،بنسب خمتلفة ،حيكي "قصة الثورة اجلزائرية وإجنازاهتا يف عشر سنوات من خالل حوار بني األم اليت
متثل اجلزائر وابنتها اليت تبلغ من العمر عشر سنوات واليت متثل عمر اجلزائر املستقلة ،واجملموعة :اليت متثل
4

3
فاألم تظهر "حمتفلة بعيد ابنتها العاشر الذي نفهمه من خالل الشموع العشرة املشتعلة"،
الشعبّ . "...
فتاريخ كتابة هذا النص هو سنة  ،3111املوافق للذكرى العاشرة السرتجاع السيادة الوطنية اجلزائرية ،وهو

واضح الرتميز ،من خالل لغة احلوار الذي دار بني األم وابنتها.
عيـدك العاشـر عيــدي

عيـد جمــدي،وخلودي

إنه عيــدي أنا عي ــد

صفائ ــي وسالم ـي

حملت عينــاي فيـه النـور

مــن بعــد الظـالم

5

يتشكل النص من فصل واحد ،ليس فيه أحداث بل مشاهد غنائية تؤديها جمموعة من األشخاص ،يرد
على ألسنتهم حوار فيه ذكر ملا ت إجنازه يف اجلزائر خالل عشر سنوات ( ،)3111 - 3161فهو نص ذو
بعد سياسي ال فين ،وإن كانت الفنية بارزة فيه بوضوح ،فهو إشهار أو دعاية ملرحلة سياسية هامة من تاريخ
اجلزائر املستقلة.

 :1فن األدب ،توفيق احلكيم ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط  3121 ،9هـ 3271 ،م  ،ص 351

 :2مثلت بقاعة األطلس باجلزائر العاصمة ،يوم  11يوليو  ،3279وحضرها الرئيس هواري بومدين وضيوف أجانب ،وشارك يف متثيلها
الفنان رابح درياسة .ينظر :جملة الثقافة ،اجلزائر ،رجب  3129هـ ،سبتمرب 3279م ،ص 319
 :3جملة الثقافة ،اجلزائر ،رجب  3129هـ ،سبتمرب 3279م ،عدد  ،31ص 319
 :4الراعي وحكاية ثورة ،ص 12
 :5املصدر نفسه ،ص 12
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تروي األم (اجلزائر) البنتها قصة ما عانته وأبناؤها من ويالت ومصائب وظروف صعبة مؤملة ودموع
وأحزان (االستعمار) ...وكيف قاومت ذلك وصربت وحتملت حىت جاءها الفرج (اسرتجاع السيادة) وأثناء
ذلك دعم السائحي احلوار باألفكار القومية واملبادئ الدينية مثل :اجتمعنا ،املغرب الواحد ،السالم ،عرب
حنن ،الغرب ،الشرق ،الشام ،فلسطني .وهذه األفكار واملبادئ تالزم غالب شعره السياسي الوطين أو
القومي ،فهو كثريا ما يطعمها باحلديث عن القضية الفلسطينية القضية املركزية لألمة ...كما جنده خالل
هذه املغناة يشيد بالنهج االشرتاكي وبإجنازات الفالح والعامل .إن الرتكيز على ذكر هاتني الفئتني ،هو
ترمجة ملا عايشته اجلزائر يف تلك الفرتة من إعالن مباشر باختيار هذا النهج الذي تبين مهوم هاتني الطبقتني
اللتني يطلق عليهما اسم الطبقة الكادحة أو طبقة الربوليتاريا 1وقد تبنته السلطة احلاكمة يف البالد آنذاك،
ومتثل يف شعارات كثرية منها :الثورة الفالحية ،الثورة الصناعية ،الثورة الثقافية ...
ج -أنا الجزائر" :استعراض غنائي يلخص ثورات اجلزائر منذ االحتالل الفرنسي  2"3612إىل غاية
اسرتجاع اجلزائر لسيادهتا عام  ،3161وقد "أذاعتها التلفزة اجلزائرية عام .3"3161
و االستعراض الغنائي هو تعبري يعىن به األوبرا أو األوبرات ،أي الشعر املسرحي الغنائي ،وهو فن شاع
كثريا يف املسارح الوطنية للدول املتحررة حديثا من قيد االستعمار أو من تسلط حكامها...
الدور الرئيس يف هذه األوبرا ،تقوم به امرأة مقيدة "وراء قضبان السجن ...يف لباس عرب جزائري تغين
يف حتدي (كذا) و عناد" 4ويقوم على باب سجنها جندي فرنسي يستفزها خببث ،حماوال إخضاعها ألوامره
لكنها تتحداه يف حزم وشجاعة ،غري مبالية بتهديداته وحترشاته...
إن للصبــر حدودا

اصنع ـوا ما شئتم

5

 :1الربوليتاريوس ( )PROLETARIUSيف الطبقة الدنيا يف اجملتمع الروماين .انظر، PARIS ،Le petit Larousse illustrè :

P : 828 ،1998

 :2الراعي وحكاية ثورة ،ص52
 :3املصدر نفسه ،ص 52

 :4املصدر نفسه ،ص 23

 :5الراعي وحكاية ثورة ،ص 23
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زدت كالطود صمودا

كلمــا أمعنتــم

إىل أن يتم حتريرها من قبل زعماء وقادة الثورات واملقاومات الشعبية اليت اندلعت ضد االحتالل
الفرنسي يف فرتات خمتلفة من تاريخ اجلزائر احلديث ...وأثناء ذلك مير بقرهبا وفق التسلسل التارخيي
وبالتداول رجال ميثل كل واحد منهم زعيم مقاومة أو ثورة ابتداء بثورة األمري عبد القادر  ،3611مرورا بـ:
ثورة أوالد سيد الشيخ  ،3661ثورة املقراين  ،3613مقاومة الشيخ بوعمامة  ،3663وانتهاء بثورة نوفمرب
الكربى  .3191وقد ركز السائحي على هذه الثورات البارزة يف تاريخ اجلزائر احلديث كان من باب
االختصار ال احلصر ألن هناك ثورات ومقاومات أخرى ال يستهان بأمهيتها ،واجهت االحتالل الفرنسي
وقضت مضجعه...
ّ
وإذا كان البعد الوطين بارزا يف هذه الغنائية ،فإن السائحي أفصح عن بعد آخر وهو البعد اإلفريقي،
فاجلزائر بلد إفريقي من حيث اجلغرافيا والكثري من املظاهر الثقافية ...فقد خصص مشهدا منها هلذا البعد
عندما أشار بواسطة األعالم الوطنية للدول اإلفريقية اليت نالت سيادهتا وحتررت بسبب ثورة أول نوفمرب،
"متر أعالم الدول اإلفريقية اليت حتررت أثناء الثورة":1
وقد صرح أثناء ذلك قائالّ :



2

هذه أعالم نصري

رفعتـها األخوات

إهنا أعـالم أرض

وحدهتا احلادثات

الوحدة العضوية في قصائد السائحي المسرحية (البناء الحواري):
من املؤكد أن السائحي ،ومن خالل ممارسته للنشاط الثقايف واإلصالحي يف بلدته ومناطق أخرى

قريبة منها ،أدرك أنه بإمكان املسرح أن يكون وسيلة وأداة لتبليغ رسالة (أية رسالة طبعا) ،فال يستبعد
ملحة فيما
أن يكون قد اقتبس أو أنتج نصوصا مسرحية لتمثلها فرقته على اخلشبة ،ومن تكون الرغبة ّ

بعد ملواصلة هذا النشاط ،لكن أكثر نضجا من ذي قبل ،فتوجه لنظم القصائد املسرحية ،حفاظا على

 :1املصدر نفسه ،ص 21
 :2املصدر نفسه ،ص 21
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يفجر طاقته الشعرية ورؤاه يف شكل
النهج اإلصالحي الرتبوي السائد آنذاك ،وحىت بعد االستقالل ،فراح ّ
نصوص حوارية تعاجل موضوعات متصلة بواقعه يف بعده االجتماعي العاطفي أو يف بعده الوطين اإلنساين .
عرضت مسرحياته أفكارا وموضوعات حمورية يرمسها احلوار والصراع وحتركها الشخصيات ،وهذه
املوضوعات عاجلت فكرتني ،األوىل اجتماعية متثلت يف صراع عاطفي تولد بسبب الفوارق االجتماعية بني
علية القوم ومن هم دوهنم مستوى ومنزلة ،أما الثانية فتارخيية ،متثلت يف احملافظة على الرابط الروحي بالثورة،
وصراعها طرفاه اثنان :الشعب اجلزائري ،واالستعمار الفرنسي الظامل.
لقد كان الصراع يف كلتا الفكرتني أو املوضوعني بارزا بشكل كبري ،سبقته أحداث مهدت له ،لتصل
به إىل العقدة مث احلل ،ففي عامل املسرحية "ظهر أن الكاتب املسرحي ،منذ القدمي يقصد إىل تصوير عامل
صغري يقتطفه فنيا من العامل الكبري ،وهذا ما حدا بأرسطو إىل القول بضرورة الوحدة العضوية".1
ففي مسرحيته (الراعي) 2اليت تضمنت قصة والدة على ألسنة الشخصيات ،وعقدة تطورت إليها
األحداث يف تسلسل منطقي سليم إىل أن وصلت إىل احلل الذي فك العقدة أهنى احلدث القصصي...
مير بني الفنية واألخرى
حب راع ّ
األمرية ابنة امللك هي الشخصية الرئيسية يف املسرحية ،تقع يف ّ
مغن ّ
يغين ويعزف على نايه األحلان الشجية.
بالقرب من شرفة غرفتها بقصر اململكة ،وهو ّ
األمرية:

من هنا كان يرسـل اللـحن يف اللـيل شـجيا و يطـلق األنـغامـا

ويهـز القلـوب واألجسـاما

ميأل األرض والسمـوات سحرا

وحرك اآلالما
يف ضلـوعيّ ...

كلما هـز ن ـايه هز قلـيب
أيّها الليل أين غ ـاب صداه
وتتواىل األحداث:
الراعي:

أميـريت أنا مشـتاق يعذبين

وتوارى؟ أين اختفى؟ أين هاما؟

شوقي فهل من رجاء يف معافايت

وحدي أعاين عذاب الشوق منفردا فهل ملا أنا ألـقى من هنايات؟
األمرية :ال ،لست وحدك تلقى اهلـم

منفردا يف اهلم – حنن

 :1النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص 699
 :2الراعي وحكاية ثورة ،ص2
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إذا بلغـت من الـمأمـول غـايايت

الراعي :يا فرحة القلب ،مواليت حتدثي

أمـرييت  ...ووداعا يا تـعـاسـايت

أنا هنا...وسأبقى الدهر منتظرا

لكن والدها كان يرغب كبقية علية القوم وأشرافهم يف تزوجيها ممن هو يف منزلته أو يقرهبا ،فوقع اختياره
على ابن أمري إمارة جماورة ململكته ،رافضا متاما فكرة تزوجيها من راع الغنم هو من عامة القوم.
العجوز :موالي قد سألتها عمن أمرها فلم جتب
حاولت أن أعرف سر احلزن وسر الغضب
لكنـها أبت وكانت ما تـزال تنتـحب
امللك :هل درت أن األمري بن األمري قد خطب؟
العجوز :نعم وقد درت بأن عرسها قد اقرتب
فلم يسر قلبها ومل يفض فيه الطرب...
وملا بلغها اخلرب رفضت الرضوخ لرغبته ،فدخلت يف صراع خفي معه ،وقررت الرحيل هربا من هذا
الذي يراه األب واجبا وتراه هي تعسفا مفضلة التضحية يف سبيل حبها الطاهر العفيف ...مث تكون النهاية
احملزنة مبوت راعي الغنم من شدة الوجد وعدم تصديقه وقوف األمرية بني يديه ،وهنا يظهر والدها امللك،
وهي تبكي الراعي الصريع ،فيأمرها مبصاحبته لتعيش حياة امللوك ،فتفاجئه بالرفض فلم يتمالك نفسه من
شدة الغضب فيضرهبا بسيفه فأرادها قتيلة:
امللك :إذا فأبقي مها معه حديثا
حديث تفاهة وضياع جمد

سرتويه القرون عن القرون
ومعىن السـخافة و اجلنون

ففكرة املسرحية اجتماعية تعاجل موضوعا عاطفيا ،تتطور أحداثها وتنمو من بدايتها يف شكل منتظم
حىت تصل إىل هنايتها .والصراع فيها مرحلة طبيعية ،إذ كان متوقعا ،من خالل تتبّعنا ألطوار
متدرجّ ،
و ّ
املغين ،بينما رغبة والدها أ ّن تتزوج
ّ
الراعي ّ
القصة ،ففي الفصل األول ،متيل األمرية ابنة امللك بعاطفتها حنو ّ
الصراع والذي حييلنا فيما بعد،
رجال يكون من طبقة العائلة احلاكمة ،فيقع التّعارض بني الرغبتني إىل حد ّ

إىل العقدة يف الفصل الثاينّ ،أما يف الفصل الثالث ،حبل العقدة اليت ختتم القصة .حتققت يف هذه املسرحية

ع ّدة الوحدات الفنية املطلوبة ،وهي:
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 الوحدة العضوية :ومتثلت يف النمو الطبيعي لألحداث وتطورها ،من بدايتها إىل هنايتها. الوحدة الموضوعية :ألهنا عاجلت موضعا واحدا من فكرة واحدة .الزمان يوم واحد (وهو شرط أرسطو)
 وحدة ّالزمان والمكان :القصر وحميطه ،و ّ
تكون من أحداث جزئية.
حبل واحد ،وإن ّ
 -وحدة الحدث :ورد متكامال ّ

1

وال خيفى أ ّن الوحدات الثّالث األخرية ختدم كثريا الوحدة األوىل (الوحدة العضوية) ،إذا مل نقل أهنا
العوامل الرئيسية اليت حت ّققها...
أما يف مسرحيته األوبرالية (حكاية ثورة) يقوم النّص على مشاهد غنائية ،تروي األم (اجلزائر) البنتها
قصة معاناهتا هي وأبناؤها من ويالت ومصائب وظروف صعبة مؤملة ودموع وأحزان
(جيل ّ
الشباب ) ّ
السيادة) ،وأثناء ذلك
(االستعمار)...وكيف قاومت ذلك وصربت وحتملت حىت جاءها الفرج (اسرتجاع ّ

السائحي احلوار باألفكار القومية واملبادئ ال ّدينية...
دعم ّ

كان الحوار مباشرا بعيدا عن كل تعقيد أو تركيب فهو يف منتهى البساطة من حيث اللّغة ،اليت

يفهمها البسطاء من الناس كما يفهمها مثقفوهم ،يطول ويقصر ،فمنه ما جتاوز عشرة أبيات إىل أربعة عشر
بيتا ،ومنها وسط ذلك ،وفيه البيتان وهو أدىن عدد تقف عنده.
وليس يف هذه املغناة مواقف للصراع ،فهي متيل إىل التعبري عن حالة السعادة وجو الفرح بعد معاناة
وغنب ،فهي أقرب إىل األجواء امللحمية اليت جندها عند شاعر الثورة مفدي زكرياء يف رائعته الشعرية "إلياذة
اجلزائر".2
لكن يف نصه الغنائي الثاين "أنا اجلزائر" 3تبدو األحداث أكثر ّناء وتطورا وحتقيقا للوحدة الفنية
احملافظة على متاسك النص ،والذي ساعد على وجود هذه الوحدة هو التسلسل التارخيي (الكرونولوجي)
الذي سارت وفقه األحداث.
 :1مسرحيات أمحد شوقي متع ّددة احلدث واحللول األمر الذي جيعل وحدهتا ضعيفة ،ينظر :النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل،
ص 22
 :2ألّفها مفدي زكرياء باقرتاح من صديقه الوزير مولود بلقاسم نايت بلقاسم ،وألقى جزأها األكرب يف ملتقى الفكر اإلسالمي سنة 3279
 :3الراعي وحكاية ثورة ،ص23
312

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

فالسائحي بدأ هذا التسلسل بذكر أول مقاومة شعبية واليت أعلنها األمري عبد القادر  ،3611مث تلتها
ثورة أوالد سيد الشيخ  ،3661وثورة املقراين  ،3613فمقاومة الشيخ بوعمامة  ،3663ويف اخلري ثورة أول
نوفمرب الكربى  ،3191وهي خامتة هذه املقاومات والثورات واليت كللت بالنجاح ،وتوجت هذا اجلهاد املرير
بانتصار الشعب اجلزائري واسرتجاع سيادته حريته ...
فهذا التسلسل التارخيي حافظ على تماسك األحداث ،اذ ال ميكن التقدمي وال التأخري فيها،
فاحلدث التارخيي خيضع طردا للتسلسل الزمين ،فكل حدث مرتبط بفرتة زمنية تسبق أو تلي فرتة أخرى،
وهكذا  ...وهذا التسلسل يطلق عليه التسلسل املنطقي لألحداث ،لكن سرعان ما ختتفي هذه الوحدة
النص ،وهو ما
العضوية والتماسك داخل املقطع الواحد ،لتفسح اجملال للبيت ليفرض سلطته ضمن ثنايا ّ
متر على باب السجن مجاعة فيهم الفالح والراعي
نالحظه يف املقطع الذي حت ّدث فيه عن ثورة أول نوفمرب " ّ
والعامل والتاجر والشيخ واملرأة والطفل والعجوز حيملون راية كتب عليها تاريخ .1"3191
حنطـم كل السجـون

ونقضـي على املتجـرب

سنمضي مجيـعا صفوفا

إىل املـوت ...اهلل أكرب

حلفـنا بشهر نوفمـرب

سنظفر سنظفر سنظفـر

«متر اجلماعة وختتفي ،مث تسمع طلقات نارية بينما تغين املرأة يف فرح وسرور».
وأغنـى للحـياة

املرأة :هـذه املـرة أشـدو
قد ختيطت الرزايا

قد ختيـطت املماة

وأرى يف كل وجه

الح للنصـر مسات

فلو قمنا بعملية التداول بني األبيات بالتقدمي أو التأخري داخل املقطع الواحد ملا اختل الوزن أو
املعين ،فالسائحي التزم النمط الوصفي لألحداث ،أكثر من التزامه بالسرد احلكائي ،وهذا شأن الشعر
األوبرايل الغنائي اإلنشادي ،الذي جيذب انتباه املتل ّقي بواسطة إيقاع اللّحن أكثر من إيقاع احلدث

 :1املصدر نفسه ،ص 72
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القصصي" ،فليس الشعر يف احلقيقة إال كالما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس وتتأثر هبا القلوب" 1،وهو ما
ينطبق متاما على مثل هذه النصوص.
وجاذبية هذا النص (أنا اجلزائر) متثلت يف الصراع الذي طغى على األحداث منذ البداية ،وسريا هبا إىل
فالصراع كان حاضرا وبقوة عند كل وقفة أو حدث تارخيي (فرتة زمنية) ،فقد متثل:
النهايةّ ...

وسجاهنا الفرنسي.
أوال :يف ّ
السجينة (اجلزائر)ّ ،
الصراع عن طريق الكالم والتّحدي بني املرأة ّ

ثانيا :يف الصراع بني املقاومة والثورة واجليش الفرنسي.

حترري ،صور األجواء والظروف اليت أحاطت باسرتجاع اجلزائر لسيادهتا
ّ
فالصراع يف هذا النّ ّ
ص وطين ّ
احلل ،فالنص املسرحي يف مثل
وحريتها ،كما أنه أفضى إىل عقد متتالية متيزت ببساطة التأزم وسرعة ورود ّ
هذه احلاالت يرفض على صاحبه حيّزا معينا ومسافة حمدودة ،خاصة إذا كان رمزيا ،وهو الذي الحظناه يف
النصني األوبراليني األخريين .
 الشخصيات :أبرزت بوضوح الفوارق االجتماعية بني طبقتني :طبقة علية القوم أشرافهم وهي طبقة
بيدها السلطان وامللك والتصرف يف شؤون اآلخرين ولو كانوا من ذوي القرىب ،وطبقة عامة القوم ،تقوم على
يهمها سوى خدمة أسيادها ،وال حيق هلا التدخل يف أمور اململكة" .ولقد كان مؤلفو
السمع والطاعة وال ّ
املسرح يتخريون أشخاصهم من بني امللوك واألمراء وعلية القوم".2
أما يف العصور احلديثة ونتيجة لظروف اجتماعية وسياسة خمتلفة فإن املؤلف املسرحي اجته إىل طبقة
العامة وراح "ينتقي من بينها أشخاصه وهو هلذا السبب قلما يرتك احلضر ويتجه إىل الريف" .3وهذا الذي
حناه السائحي يف مسرحيته ،إذ وجدناه قد نوع يف شخصياهتا بل جعل واحدا من البطلني الرئيسني فيها
وهو الراعي ،من طبقة عامة القوم إذ "ال ميكن ملؤلف املسرحية أن خيتار شخصياته عبثا ،فعلى ما هلا من
استقالل تتحق به حياهتا ،البد أن تؤلف فيما بينها جمموعة خمتارة يف دقة إحكام لتمثل قوى حيوية
متشابكة متناقضة ،ويف هذا التناقض تبدو وحدهتا".4

 :1فن األدب ،توفيق احلكيم ،دار الكتاب اللّبناين ،بريوت ،ط3121 ،9هـ3271 ،م ،ص 352
 :2املرجع نفسه ،ص 352
 :3املرجع نفسه ،ص352

 :4النّقد األدب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص 631
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وقد فرضت هذه الشخصيات نفسها من خالل حركتها وحيويتها وصراعها ،ودفعت األحداث يف
تسلسل منطقي إىل النهاية املنتظرة للمسرحية ،وكل ما تعرضت له الشخصيات ال تستحقه :املوت املأسوي
للبطلني ،الوضعية احلرجة اليت ألت إليها حالة األب ،أما الشخصية الوحيدة اليت ال تلقى التعاطف من قبل
امللتقى هي شخصية األمري اخلاطب ،إذ قدمها الشاعر يف صورة ضعيفة مستكينة ليس هلا القدرة على جماهبة
الصعاب ،وال تعكس مستواه االجتماعي باعتبار أمريا يكون له شأن مستقبال" ،هلذا يتعني على املؤلف
املسرحي أن يتخري من األشخاص حياهتم إىل احلد الذي يستطيعون معه أن تكون قلوهبم موضعا
النفعاالت خمتلفة ونفوسهم مظهرا لطبائع متباينة وعقوهلم قادرة على التعبري واإلفصاح".1
أما من حيث الوعي ،فقد بدت غالب شخصياهتا الرئيسية يف غالبها يف كامل وعيها ،وحضور شعورها
مسؤولة عن أفعاهلا ،كما هو الشأن بالنسبة لألمرية ابنة امللك ،أو الراعي العاشق يف مسرحية الراعي ،أو
شخصية األم يف أوبرا أنا اجلزائر.
أما شخصياته املساعدة أو الثانوية ،فقد كانت يف غري وعيها ،ختضع كثريا ألهوائها ونزواهتا مما جعلها
ترتكب أفعاال تندم عليها فيما بعد ،مثلما هو الشأن بالنسبة لشخصية امللك يف مسرحية الراعي حيث مل
يتفطن ألفعاله إال بعد فوات األوان ،فهو يقدم على قتل ابنته مبجرد أهنا ترفض االنصياع لرغبته يف الزواج
من األمري.
يسم واحدا منها باسم شخصي ،بل ق ّدمها
واملالحظة األخرى حول الشخصيات هي أن السائحي مل ّ
للمتل ّقي حسب مركزها االجتماعي أو املهام املكلّفة هبا :األمرية ،امللك ،الوزير ،اخلاطب ،الراعي ،اخلادمة
واخلادم.
 العقدة :تظهر حلظة التأزم يف املسرحية خالل احلوار الدائر بني أبطاهلا ،وتبدأ يف التأزم مباشرة بعد
اختفاء األمرية ،وتزداد بإعالن حالة الطوارئ للبحث عنها ،وتبلغ الذروة عند قدوم األب إىل موقع وجودها
يف املرعى وهي جبانب الراعي الذي قضى عليه املوت صريعا .
 الحل :متثل يف مقتل املرية على يد والدها امللك ،وهو تصرف مل يذكر خالل سري األحداث ،وكل ما
كان متوقعا هو القبض عليها وإرجاعها ومن مث تزوجيها قسرا من ابن األمري ،أما أن يبلغ األمر درجة القتل
فهذا الذي مل يكن منتظرا ،لذلك ميكن للمتلقي أن يتصور أي حل يراه مناسبا ويتالءم مع سري األحداث
املسرحية ومواقف الصراع فيها .
 :1فن األدب ،توفيق احلكيم ،ص 352
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هذه هي مسرحية السائحي الشعرية الوحيدة هبذا الشكل فيما نعلم ،وهي جتربة ناجحة خاضها يف
وقت مب ّكر من جتربته الشعرية ،وكنا نتمىن لو أنه أثرى هذه التجربة بأعمال أخرى ،والذي نأمله أن تكون
يتسىن
هناك نصوص أخرى يف هذا اجملال ضمن أعماله اليت مل تنشر بعد أو اليت مل يتم العثور عليها أو مل ّ
لنا مجعها...
وخالصة القول يف الوحدة العضوية يف القصيدة السائحية ،أن الشاعر مييل يف أغلب قصائده الغنائية
(الذاتية) إىل التزام وحدة البيت سريا على طريقة القدامى ،وهي طريقة سادت الشعر العرب القدمي ،فهي غري
معيبة لدى القدامى ،إذ فرضتها ظروف وأوضاع العصر آنذاك ،أما يف األدب احلديث واملعاصر ،فقد رأى
غالبية النقاد أمجعوا أن الشاعر عليه أن يساير زمانه ويعيش عصره ،فاإلنسانية متيل إىل التكفل ،فما عليه إال
إن يسري يف بناء قصائده على ذلك فال جمال للتشتت والتفرق وفوضى البناء.
ويف املقابل جنده يلتزم الوحدة العضوية وفق مفهومها احلديث أو املعاصر ،يف نصوصه ذات الطابع
القصصي أو املسرحي ،فهي نصوص قائمة على أحداث هلا بداية تستمر يف التطور والنمو حىت تصل إىل
الصراع مث العقدة وحلظة التأزم وأخريا احلل واالنفراج.
-4

قصيدة النشيد:

إنّ الشعر العرب مبيزانه العروضي املتميّز مهيأ للغناء والنشيد ،فقد " أمجعت الروايات على أن الشعر
العرب كان ينشد يف أسواق اجلاهلني فيهز قلوب السامعني هزا ويطرب القوم ملوسيقى اإلنشاد" ،1فيبدو من
ذلك أنه مل يكن يلقى إال وهو مصحوبا بنوع من اللحن اجلميل الذي يضفي عليه مجالية حسية تلتقطها
األذان واخلواطر ،كما أن اإلنسان العرب بذوقه الرفيع مل يكن يتذوق الشعر إال وهو حملى بشئ من النغم،
جاء يف اللسان" :النشيد رفع الصوت ...والنشيد الشعر املتناشد بني القوم ينشد بعضهم بعضا" .2قال
حسان بن ثابت – رضي اللّه عنه :-
إن الغناء هلذا الشعر مضمار

تغن بالشعر أما كنت قائله
ّ

3

 :1موسيقى الشعر ،ابراهيم أنيس ،ص 361
 :2ابن منظور ،ج  ،1ص  599و 591

 :3غري موجود يف ديوانه املطبوع ،وهو منسوب إليه يف البديع ألسامة بن منقد ،ص  ،216ويف حترير التحبري البن أب األصبع ،ص،557
كل من العمدة ج  ،9ص  131واخلزانة ،ج  ،9ص 11
وغري منسوب يف ّ
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ويف كتاب (املوشح) للمزرياين أن العرب كانت "مت ّد أصواهتا بالنشيد ،وتزن الشعر بالغناء".1
والنشيد قصيدة تلزم قواعد الشعر وفنياته من لغة وبالغة ووزن وإيقاع موسيقي ،كما تلحقه زحافاته
وعلله ،ويؤدي من قبل فرد أو من قبل مجاعة مصحوبا بآالت موسيقية أو بدوهنا ،ولقصيدة النشيد
خصائصها ومميزاهتا جتعلها تكسب شخصيتها وحتافظ عليها ألن "اإلنشاد عنصر من عناصر اجلمال يف
الشعر ال يقل أمهية عن ألفاظه ومعانيه" .2ومن هذه اخلصائص:
 بساطة لغتها ومرونتها وابتعادها عن التقيد والتنافر واختيار الكلمات ذات الوقع القوي لتستجيبللتلحني واإلنشاد .
 قوة األداء املوسيقي أو الصويت. -متيّزها بالشحنة العاطفية املؤثّرة يف النّفوس واملشاعر .

 حتقيقها لإلمجاع وسط اجلماهري ،والنخب السياسية على اختالف تياراهتا واجتاهاهتا . بعدها عن امللل والضجر ،وتكرارها يف تلذذ ومتعة يف األذان ويف األلسن "ذلك ألن إنشاد الشعريبعث فيه حياة وحرارة ،فال تكاد األذان تسمعه حىت تتلقفه القلوب".3
وقد شاعت األناشيد منذ القدم يف أشعار األمم والشعوب وتناولت فيها موضوعات شىت وأغراض
خمتلفة وتغنت هبا يف مناسباهتا االجتماعية والسياسية والعسكرية املختلفة وأحداثها املميزة ،كمعاركها احلربية
وانتصارها ،وإجنازاهتا احلضارية وأعراسها وأفراحها ورمبا مأمتها وأحزاهنا ،وموامسها الفالحية وغري ذلك.
كما شكلت أيضا وقودا حمركا على مر األزمان والعصور واملناسبات ربطت األمم والشعوب مباضيها
وتارخيها ،وكانت حمفزا للحفاظ على مقوماهتا وتطوير نفسها يف احلاضر واملستقبل.
واجملتمع العرب مل يشذ عن تلك املظاهر فقد كانت له أناشيده وأغانيه اليت يرددها يف مناسباته
الشنفرى" يف أسر "بين سالمان" ،قالوا له
وخمتلف األحداث اليت عرفها جاء يف األغاين أنه ملا وقع " ّ
"أنشدنا ،فقال :إّنا النشيد على املسرة" 1فذهبت مثال.2
1
الشعراء ،املزرياين ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار هنضة مصر ،القاهرة ،3262 ،ص  29و 21
 :ينظر :املوشح يف مأخذ العلماء على ّ

 :2موسيقى الشعر ،ابراهيم أنيس ،ص 369
 :3املرجع نفسه ،ص 369
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 قصيدة النشيد عند السائحي:إن احلديث عن القصائد النشيدية عند السائحي هو حديث يف واقع األمر عن األناشيد يف الشعر
اجلزائري ،فالقارئ أو املستمع أو الدارس للمدونة الشعرية اجلزائرية يالحظ تلك الروح النشيدية الغالبة عليه،
فال يوجد شاعر جزائري مقال أم مكثرا ومهما كان اجتاهه ،قال الشعر ومل ينظم نشيدا .
لقد عرفت هذه املدونة أمساء كثرية هلا من األناشيد ما خلدها وخلد املناسبة اليت قيلت فيها ،ولعل يف
الظروف العصيبة اليت مرت هبا اجلزائر وهي ختضع لالحتالل الفرنسي ،سببا مباشرا يف انتشار ظاهرة النشيد،
إذ أيقظ املشاعر الدينية والقومية والوطنية واإلنسانية ،فنظم الشعراء أناشيد محاسية مفعمة بالعواطف
اجلياشة واملشاعر النبيلة أحيانا أو الغاضبة أحيانا أخرى مع تفاوت بني اهلدوء والرزانة واحلماس واالندفاع،
ولكن االجتاه الغالب هو تلك القوة واالنفجار على حساب االجتاه اهلادئ الرتيب" ،فال غرو أن متتاز
أشعار الثورة مبالحمها املتوثبة وبطوالهتا اخلاطفة ،أهنا حتدو زحفا هادرا وليست تستنهض حمفال قابعا".3
فمن األمساء الشعرية اليت نظمت يف األناشيد :حممد العيد أل خليفة ،مفدي زكريا ،حممد العابد
اجلاليل ،أمحد سحنون ،حممد الشبوكي ،حممد الصاحل رمضان ،عبد احلميد بن باديس وشاعرنا حممد
األخضر السائحي ...ومن ّناذج النشيد عنده( :نشيد وطين).
بدمـائي بفـؤادي بلساين بيدي

4

سـأيل يا بالدي وسأبين للغـد
وإين طالب فيه اخللودا
وطين اخللد ّ

ورعي قبلي اجلـدودا

قد وعـاين أنا وابـين

أنت يا أرضـي مسـاء

وفرادي ـس عجيـبة

 :1األغاين ،األصفهاين ،مسري جابر ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،9ج  ،31ص 317

 :2ينظر :مجهرة أمثال العرب ،أبو هالل العسكري ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،3211 ،9ج ،9
ص 115
3
الشعر اجلزائري احلديث ،صاحل خريف ،ص 931
ّ :
 :4أناشيد النّصر ،ص 95
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أنت خصـب وّنـاء

أنت أمـال حبيـبة

أنت جمـد ومفـاجر

ومشـاريع عتي ـدة

عشت يا أرض اجلزائر

أبـد الدهـر سعيـدة

وما ميكن استخالصه من دراسة قصيدة النشيد السائحية ،نورده يف النقاط املرّكزة التالية:
 اإلشادة باالنتماء احلضاري والتعبري عن املشاعر الدينية والوطنية والقومية للشعب ،والتأكيد علىائري حتمل
حب الوطن وتعداد أوصافه وذكر مجاله ومآثره ...وعلى العموم فإ ّن قصيدة النّشيد يف ّ
الشعر اجلز ّ

بنية ملحمية خالصة.

عام ،لذلك تلقى القبول لدى خمتلف
 إرضاء خمتلف العواطف ال ّدينية والقومية والوطنية بشكل ّتبين مبادئ الوحدة
ّ
السياسية والتّيارات الفكرية لبعدها عن ّ
التعب والعرقية وحرصها على ّ
االجتاهات ّ

والتضامن والتّآزر والتّضحية وخدمة اجلماعة.

 اعتماد اللّغة السهلة الواضحة البعيدة عن التّعقيد أو االبتذال ،ممّا جيعلها سهلة احلفظ والتداول ،ومابرجمة بعض منها يف الكتب املوجهة للفئات النّاشئة يف املدارس والنّوادي والفرق الكشفية إال دليل على
ذلك ،مثّ أ ّن هذه املهيآت هي نفسها "اجملاالت اليت انطلقت فيها األناشيد الوطنيّة ،فاهتم ال ّشعراء بالنّاشئة

تتغىن باألجماد ،وتشيد باإلسالم والعروبة وهتيب إىل
تتغىن به يف مواقفها املختلفة ،وألّفوا هلا األناشيد اليت ّ
ومبا ّ

مستقبل أفضل".1

مترر رسائل كثرية ،لتوظيفها لكثري من
 معظم هذه األناشيد حتمل دالالت ورموز فنيّة ومعنويّة ّاملوروثات كال ّدين واستحضار األحداث التّارخييّة واستدعاء الشخصيّات...
 اقتصارها يف اجلانب املوسيقي على ثالثة حبور شعريّة :الرمل ،املتقارب ،الرجز ،وهي كلّها حبورصافية ،وهي من أصلح األوزان للحن والغناء ومن أنسبها للنشيد .والواقع أثبت ذلك ،فهاهو نشيد اجلزائر

الرمسي "قسما" الذي يع ّد من أقوى األناشيد لفظاً وحلناً نظمه مفدي زكرياء على حبر الرمل الذي وجد فيه
ّ

1
الشعر اجلزائري احلديث ،صاحل خريف ،ص  366و 367
ّ :

311

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

السائحي و معمار قصائده
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1
للشاب ،وهي النّشيد الوطين
"املوسيقيون وامللحنون أطوع يف الغناء وأقبل للتلحني"  ،وقصيدة "إىل الطغاة" ّ

التّونسي من حبر املتقارب...

الصوت باللّحن وذلك استجابة
وي والقافية واالستعانة حبرف اللّني وامل ّد مل ّد ّ
الر ّ
 التّنويع يف حرف ّقل االعتماد على القافية وكثر االعتماد على
لدواعي اللّحن واإلنشاد" ،فحيث شاعت أناشيد اجلماعةّ ،
حركات اإليقاع".2

 اإلهناء واالختتام بالزمة ،واليت هي حمطة يتوقف عندها األداء وتساعد على أخذ النّفس وجتديدالطّاقة اإلنشاديّة واالنتقال من إيقاع إىل آخر تبعا لالنتقال من فكرة إىل أخرى تبعا للبناء املوسيقي للنّشيد.

يسهل انتشارها وحفظها وتداوهلا بني اجلماعة،
 متيّزها بالقصر وعدم إمعاهنا يف الطول ،األمر الذي ّوتوظيفها يف خمتلف املناسبات اليت تتوافق مع اجتاهها أو مضموهنا أو غرضها العام.

-5

قصيدة شعر التّفعيلة:
شعر الحديث:
 السائحي وال ّالشعر احلديث ظاهرة جديدة يف بناء القصيدة العربيّة مبختلف أشكاله وأّناط بنائه وهندسته منذ
يـعد ّ

مخسينيات القرن العشرين ،وقد لقي حينها وما يزال يلقى معارضة شديدة لدى آخرين ،وبني الطّرفني وجد
السائحي:
فريق آخر وقف موقفا وسطا ،فما هو موقع السائحي من هؤالء؟ وما هو موقفه من ذلك؟ يقول ّ

طور ،وتطلّع شعراء اليوم إىل آفاق أخرى مل نطمح إليها
"وأعرف أ ّن ّ
الشعر خطا خطوات واسعة يف طريق التّ ّ

ط العرب األصيل الذي سار
أي خروج على اخل ّ
حنن فيما مضى ،ومل خيطر لنا على بال ،ذلك ألنّنا نرى ّ
اجلادة واحنرافا يف األخالق وجهال بقواعد اللّغة،
عليه ّ
الشعر مخسمائة وألف سنة تن ّكرا لألصل وخروجا عن ّ
الزمن ،فهل سنغري رأينا حنن احملافظني ،ويب ّدل اهلل من أذواقنا فنف ّكر تفكريا آخر
وال أدري من سينتصر مع ّ

 :1موسيقى الشعر ،ابراهيم أنيس ،ص 91

2
تنوع القافيّة
 :حياة قلم ،الع ّقاد ،مكتبة غريب ،القاهرة ،ص  .111يقول ابراهيم أنيس " :ولسنا حباجة إىل اإلفاضة يف التّدليل على أ ّن ّ
الشعر ،ص 971
الشعر ويكسبه مجاالً فوق مجال" ،موسيقى ّ
ممّا يزيد يف موسيقى ّ
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الزمن
الضالل يف ّ
الزيغ و ّ
الشعر .حنن ال ننكر أ ّن ّ
ونقول قوال آخر؟ أم هم الذين سيهديهم اهلل ويتوبون عن ّ
حىت وإن اهتمنا باجلمود
يتطور
ّنس األصول أو نتخلّى عنهاّ ،
ّ
ّ
وتتطور معه األشياء ولكن ال نقبل أن ّ

التحجر".1
و ّ

السائحي ويكشف عن موقفه جتاه
فكما هو واضح فإ ّن هذا القول ّ
يلخص رأي حممد األخضر ّ
السطح لتخرج على عامل األدب والنّاس هبذا املنحى اجلديد
حركة ّ
الشعر احلديث اليت بدأت تطفو على ّ

الصورة واخليال.
مس بادئ األمر البنية ّ
الشكلية للقصيدة مث انتقل ليشمل اللّغة و ّ
الذي ّ

الشعر ،وأ ّن هذا
السائحي يف رأيه هذا إّّنا يقّر بفطرية التطور يف عامل األفكار واألشياء ،ومنها ّ
و ّ
ألهنم عايشوه وأسهموا فيه ،لكنّه يف الوقت ذاته يرى أنّه من
الشعر قد تكيّف معه أصحابه ّ
التطور يف ّ
ّ
مرد عليه.
الواجب احلفاظ على مرياثنا الذي ورثناه عن أسالفنا ،فليس من األخالق التّن ّكر له أو التّ ّ
وقد اعترب أ ّن أيّة حماولة للخروج عنه إّّنا هي نامجة عن جهل باللّغة وقواعدها مبا فيها العروض الذي

أقر بوجود صراع بني املعارضني واألنصار ،ال
هو أساس ّ
الشعر طبعا .وكشف يف الوقت نفسه عن حريته و ّ
يدري ملن يكون احلسم فيه.

حىت لو ألصقت به
عرض لألصول أي أصول ّ
ويف األخري كشف عن معارضته ّ
الشعرّ ،
الشديدة يف التّ ّ
حجر.
وبأصحابه صفة اجلمود والتّ ّ
التطور يف بناء القصيدة لكن دائما يف إطار
السائحي مع ّ
وحنن إذ نفهم من خالل هذا القول أ ّن ّ
الروي .وهو هنا
ضوابط ّ
الشعر العرب ،خاصة الوزن من حبور وتفعيالت ،مع إمكانية جتاوز حاجز القافية و ّ

3
2
الشعر
السائحي واقتحم مضمار ّ
يلتقي ورأي نازك املالئكة واجتاه عمر ّفروخ  ،ولكن هل «غامر» ّ
احلديث ،أم بقي رأيه جمرد رأي وفقط؟

للشعر احلديث تواجدا حمتشما ،ميشي فيه على استحياء،
الشعريّة ،جيد ّ
السائحي ّ
إ ّن املتص ّفح ّ
ملدونة ّ
ومتثّل يف ثالث خطوات ال غري ،وهي:
 :1بقايا وأوشال " املق ّدمة" ،ص 6

2
الشعر املعاصر ،نازك املالئكة ،ص  21وما بعدها.
 :ينظر :قضايا ّ
3
الشعر احلديث ،عمر ّفروخ ،ص  27وما بعدها.
 :ينظر :هذا ّ
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-3

لشطر ،كقصيدة "بين األعياد".1
الذي سار فيه على نظام ا ّ

-9

الشكلني :العمودي والتّقليدي ،كقصيدته " ال تناديني".2
الذي ميزج فيه بني ّ

-1

الشكلني أيضا كقصيدته "عندما نهتف"" .3
الذي جيمع فيه بني ّ
عما هو مألوف يف إيقاعات
"وال ّ
شك أ ّن اجلمع بني التّقليدي واحلديث نابع من احلاجة إىل اخلروج ّ

الشعريّة تستدعي التّع ّدد على مستوى األوزان".4
القصيدة الواحدة ...فاحلركات النفسيّة املتفاوتة يف التّجربة ّ

الشعر ،لكن دون املساس بأصول
السائحي من خالل هذه النّماذج النظام اجلديد يف ّ
وقد وجل ّ
السطر
ّ
الشعر العرب من حيث :الوزن والقافيّة ،وقد خرج عن نظام الشطر احمل ّدد بعدد تفعيالته إىل نظام ّ
الروي الواحد إىل التّع ّدد والتّنوع فيها" .والشك ا ّن
املفتوح على عدد غري حمدود منها ،ومن قيد القافية و ّ
عما هو مألوف يف إيقاعات القصيدة الواحدة،
اجلمع بني التّقليدي واحلديث نابع من احلاجة إىل اخلروج ّ
كل خيط نوعا من اإليقاع الذي
وذلك عندما تتع ّدد اخليوط يف املضمون وتتداخل إىل ح ّد يتطلب معه ّ
الشعريّة تستدعي التّع ّدد
يتباين مع اإليقاع ،أي يتطلّبه اخليط اآلخر ،فاحلركات النّفسية املتفاوتة يف التّجربة ّ

على مستوى األوزان".5
نورد له هذا النّموذج ،حيث يقول:
6
عندما هتتف من حولك أخرى...ياحبييب
أو تناجي حولك اإللف مبيعاد قريب
أو إذا انساب مع الفجر غناء العندليب
فشجاك...
وعراك...
ما عرا هذا الفؤاد فـنبا عنك الوساد
ال تناديين...
 :1مجر ورماد ،ص 15

 :2مهسات وصرخات ،ص 367

 :3قصيدة من خارج الديوان.
4
الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجا ،ص 11
 :اإليقاع يف ّ
5
الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجا  ،ص 11
 :اإليقاع يف ّ
 :6هي يف األصل بدون عنوان ،وهي من خارج ال ّديوان.
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

الشباب
فإين قد ختطّيت ّ
ّ
صاف ،شاع استعماله عند ّرواد
الرمل ،وهو حبر ّ
وقد التزم السائحي يف هذا النموذج تفعيالت حبر ّ
2
1
السيّاب
الصدارة ،كما هو ّ
وأنصار الشعر احلديث إىل درجة ّ
الشأن عند نازك املالئكة وبدر شاكر ّ
الصبور ...3وغريهم.
وصالح عبد ّ
الشعر احلديث ،ملا
كما أنّه وهو يزاوج بني العمودي واحلديث ،يكون قد سلك منهجا انتهجه أتباع ّ

تنوع األصوات داخل وخارج النّص ،وتكثيف لإليقاع املوسيقي وتنويعه ،كما يكشف عن نفسية
فيه من ّ
الشاعر وتطلّعه أكثر إىل احلريّة واالنطالق ،وتفجري العواطف واألحاسيس ،وتأكيد املعىن وإحياء ال ّدالالت،
ّ
تتضمن "االعرتاف بقدرة التّقليدي على االستجابة للمضامني اجلديدة".4
باإلضافة إىل أ ّن هذه املزاوجة ّ

الرغم
والنص هذا ،إضافة إىل النّموذجني اآلخرين ،حت ّققت فيهم الوحدة العضوية بشكل الفت ،على ّ
العام الذي سلكه أنصار هذا النّوع من
(فتوة) جتربة ّ
السائحي ،وهذا ما يؤيّد املنحى ّ
من ّ
الشعر احلديث عند ّ
5
يتجزأ ،شكال ومضمونا".
متنوعة ،وهي تنقد كك ّل ال ّ
الشعر"  ،فالقصيدة احلديثة وحدة متماسكة ،حيّةّ ،

وهذه الوحدة ح ّققها ذلك التّداعي النّفسي املتوايل يف تكثيف شعوري ،وتدفقات من املشاعر و

األحاسيس.
السائحي وال أظن أنّه رضي عنها ،وذلك لسببني اثنني:
هي-إذن -جتربة خاضها ّ

 حمدودية التجربة ،فليس بني أيدينا سوى هذه النّماذج الثّالثة ،اللّهم إالّ إذا كانت هناك نصوص أخرىالزعم.
الزمن كفيل بأن يؤّكد أو ينفي هذا ّ
مل تصلنا بعد ،أو هي ضمن ما ضاع من أعماله ،و ّ

 -ارتباطه بالنّظام املوروث للقصيدة العربيّة القدمية ،ووفاؤه له.

1
احلر ( ، )9117 -3291من دواوينها( :عاشقة اللّيل  ،صدر سنة ( ،)3111شظايا
 :شاعرة وناقدة عراقية معاصرة ،زعيمة حركة ّ
الشعر ّ

الشعر).
الشعر املعاصر) و (سيكولوجية ّ
ورماد ،صدر( ،)3111قرارة موجة ،)3191ومن أعماهلا النّقديّة( :قضايا ّ

2
أهم دواوينه( :أساطري ،أنشودة املطر ،أزهار ذابلة).
 :شاعر عراقي معاصر ( )3265 -3296من ّ
احلر ،من ّ
متزعمي حركة الشعر ّ

3
تأمالت يف زمن جريح،
 :شاعر مصري معاصر( )3213 -3213من ّرواد ّ
أهم أعماله( :النّاس يف بالديّ ( ،)3191 ،
احلر ،من ّ
الشعر ّ

( ،)3112اإلحبار يف ال ّذاكرة )3111 ،وله مسرحيّة شعريّة (ليلى و اجملنون.)3113 ،
4
الشعر اجلزائري ،حسني أبو النّجا ،ص 13
 :اإليقاع يف ّ

 :5األدب العرب املعاصر يف مصر ،شوقي ضيف ،ص371
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السائحيّة:
ثانيا :معمار القصيدة ّ
لوجي للقصيدة الذي ميكن االستناد
ص ّ
يعترب احلجم أو معمار النّ ّ
الشعري ،املظهر اخلارجي أو الفسيو ّ
هزة نقديّة تطاله أو
إليه يف احلكم على مدى صالبة اهليكل
اهلندسي القائمة عليه ،وعن مدى مقاومته لكل ّ
ّ

تطال جزءا من مرّكباته اللّغوية والبالغيّة والعروضيّة .وقد أولت ال ّدراسات النّقدية املعاصرة حلجم القصيدة
العرب القدمي يشري إليه عرضا ،أو يكتفي بتقدمي تعليق ال يعدو أن يكون
اهتماما ّ
خاصا ،فبعدما كان النّاقد ّ
السماع...
تذوق ّ
جمرد رأي صدر يف حلظة ّ
ّ
خاصة عند ّ

تتكون من سبعة أبيات فما فوق ،بدأنا ّأوال بتحديد
السائد القائل بأ ّن القصيدة ّ
و أخذا ّ
بالرأي ّ
الكم
األحكام املختلفة لكل معمار ،مث ّ
وزعنا القصائد عليها بالتّناسب املطابق لكل حجم ،مث أحصينا ّ

الشعريّة
املنتسب إليه مع حتديد نسبته لتحديد رتبته ،دون أن ندخل يف هذا اإلحصاء
احلساب ،النّصوص ّ
ّ
التالية:
1
املتكونة من مثانية عشر ومائيت بيت ،باعتبارها قصيدة قصصيّة.
(قصة ثائر)
 ّّ

2
نصا أوبراليا 3يف شكل مقاطع مسرحيّة.
 (حكاية ثورة) عشرون ومائة بيت ،لكوهنا ّ4
بين على أكثر من حبر.
،
قصصي
قصيد
وهو
 (حلن الوفاء)ّ

فأقل ،حبكم ّأهنا ال تدخل ضمن القصائد.
 -املقطوعات اليت أبياهتا من ستة ّ

ائحي ،من حيث أبياهتا ،أنّه يؤثر تلك اليت
إن ما الحظناه عند تفحصنا للبناء
ّ
املعماري لقصائد ّ
الس ّ
الرتبة الثانية تلك املؤلفة من سبعة إىل تسعة أبيات ،مث اليت
تراوحت بني عشرة وتسعة عشر بيتا ،تليها يف ّ

الرابعة فتلك اليت عدد أبياهتا من ثالثني إىل تسع وثالثني،
تألّفت من عشرين إىل تسع وعشرين بيتا ،أما ّ
حتمل اهلموم املع ّقدة أكثر
السائحي هلذه األحجام راجع إىل كون هذا النّوع من القصائد قادر"على ّ
وإيثار ّ

 :1مهسات وصرخات ،ص 31

2
الراعي وحكاية ثورة ،ص 12
ّ :

3
ملحن :معجم مصطلحات األدب ،جمدي وهبة ،ص 161
 :األوبريا :شعر املسرحي الذي ّ
يؤدى غناء من غري أن يتخلّله أي حوار ّ

 :4الثقافة ،اجلزائر ،السنة اخلامسة ،رمضان /شوال3122هـ ،أكتوبر /نوفمرب 3272م ،ص 73
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تتحمله القطع" ،1كما أ ّهنا "تربط مبهارة بني عديد أو كثري من احلاالت العاطفية" 2كاألفراح واألحزان
ممّا ّ
والغضب والرضى ...
وجه ،بل "إ ّن الشعر اجلزائري احلديث سار على املنوال نفسه".3
السائحي مل يكن وحده يف هذا التّ ّ
و ّ
كل ذلك:
واجلدول اإلحصائي اآليت يلخص ّ
الحجم باألبيات

عدد القصائد

عدد األبيات

النسب

من  21إىل 21

16

161

% 16 ،11

من  32إىل 31

61

692

% 31 ،12

من  12إىل 11

11

3291

% 29 ،13

من  12إىل 11

11

3321

% 16 ،39

من  12إىل 11

21

122

% 12 ،21

من  92إىل 91

21

399

% 19 ،23

من  62إىل 61

26

111

% 61 ،21

من  12إىل 11

21

112

% 19 ،2

المجموع

202

4551

% 100

وميكن اآلن ضبط الرتتيب النهائي للقصائد حسب معماريتها وبنائها اهلندسي:
الرتب

عدد القصائد

الحجم المعماري

النسبة

عدد البيات

23

61

من  32إىل 31

%31 ،12

692

21

16

من  21إىل 21

%16 ،11

191

21

11

من  12إىل 11

%29 ،13

3291

21

11

من  12إىل 11

%16 ،39

3321

29

21

من  12إىل 11

%16 ،21

122

26

26

من  62إىل 61

%61 ،21

111

21

21

من  12إىل 11

%19 ،23

112

26

21

من  92إىل 91

%19 ،23

399

 :1اإليقاع يف الشعر اجلزائري ،حسني أبو النجا ،ص 93
2
عز الدين امساعيل ،ص 111
 :األسس اجلمالية يف النّقد األدبّ ،
 :3نسبة شيوع القصائد يف الشعر اجلزائري احلديث ، /12.97 :بينما نسبة املقطوعات فكانت  ،/31.79يراجع :اإليقاع يف الشعر
اجلزائري ،حسني أبو النجا ،ص 93
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

السائحية ،هي أ ّن هناك مثانية أحجام
والنّتيجة اليت توصلت إليها يف دراسة املعمار النّصي يف القصيدة ّ

السائحية ،ميكن تصنيفها إىل ثالث فئات:
أساسية يف القصيدة ّ

الفئة األولى:وتضم األحجام الثّالثة األوىل ،واملرتاوحة بني:سبعة إىل تسعة وعشرين بيتا ،وعدد قصائدها:
 399قصيدة بنسبة  ،%11 .36وعدد أبياهتا:

.1161

الرابع واخلامس ،واملرتاوحني بني :ثالثني إىل تسعة وأربعني بيتا ،وعدد
الفئة الثانية:
وتضم احلجمني ّ
ّ
قصائدها 11 :قصيدة بنسبة  ،% 12 .21وعدد أبياهتا.3921:
الفئة األخيرة :واملتمثّلة يف األحجام الثالثة األخرية ،املرتاوحة بني:مخسني إىل تسع وسبعني بيتا ،وعدد
قصائدها :اثنتا عشر قصيدة ،بنسبة ،%9 .11 :وعدد أبياهتا 191 :بيتاً.
فاملطولة مل تتجاوز عنده االثنيت عشر
السائحي كان يؤثر النّفس الوسط يف بناء قصائده،
ّ
والنّتيجة :أ ّن ّ
قصيدة ،ومل ينزل عن الثّماين واألربعني ،يف حني بلغت قصائده املتوسطة  399قصيدة.
ومسألة احلجم لفتت انتباه النقاد العرب منذ القدم ،فقد"سئل عمرو بن العالء :هل كانت العرب
تطيل؟ فقال :نعم ،ليسمع منها .قيل فهل كانت توجز؟ قال:نعم ،ليحفظ عنها".1
السرد
السائحي قصائده ،إن على مستوى ّ
لقد حاولنا الوقوف على البناء والشكل الّذي نسج عليه ّ
الشكل
التنوع داخل ّ
احلكائي أو احلوار املسرحي ،أو على مستوى النّشيد .وقد أسهبنا يف احلديث عن ّ

الرتكيز باخلصوص على أثريهما يف حتقيق
الواحد ملعرفة البناء الّذي وردت على ّنطه هذه األشكال ،مع ّ
الشعري.
البنيتني األسلوبية والداللية احملققتني جلمالية النّص ّ

شك أ ّن اهلندسة البنائيّة الشكليّة اليت رمست معامل القصيدة السائحيّة إّّنا كان يهدف من ورائها
وال ّ
رسا للكلمات أو
الوصول إىل مجالية اللّفظ واملعىن ،ومن مثّ مجال ال ّداللة واإلحياءّ ،
فالشعر أوال وأخريا ليس ّ
الشعور اإلنساين النّبيل،
جريا وراء اللّغة الكالميّة ،وحماولة طالئها باألصباغ واأللوان بقدر ما هو تعبري عن ّ
الشعرية هلذا التّعبري ،كما أ ّن على
ونظرته األصيلة للكون والوجود واإلنسان ...وال ب ّد أن تستجيب اجلمالية ّ

 :1الصناعتني ،أبو هالل العسكري ،حتقيق :علي بن حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،ص  ،329العمدة ،حتقيق :حممد حمي
ال ّدين عبد احلميد ،ج ،3ص111و113
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السائحي و معمار قصائده
الباب الثاني :الفصل األول :األشكال الفنّية في شعر ّ

بالشعر إىل عامل املثالية اإلنسانية
هذا التّعبري أن
يستغل اجلمالية وتنوعها ليصل إىل هدفه املرجو وهو االرتقاء ّ
ّ
اليت جتعل من اإلنسان وقضاياه هدفها األمسى واألنبل.

ختص البناء ووحدته الفنيّة واقصد هبا :الوحدة العضويّة ،فمن خالل
كما تعرضنا إىل مسألة ّ
هامة ّ
تبني أنّه يسري يف غالب
السائحية سواء الغنائية منها أو املوضوعيةّ ،
التّطبيقات اليت أجرهتا على النّصوص ّ
الشاعر احملافظة وانتمائه
يربره ،كثقافة ّ
شعره الغنائي على ّنط القدامى ،أي وحدة البيت ،وهو سلوك له ما ّ

الشعرية اجلزائرية عكس شعره
إىل املدرسة الوطنية اإلصالحية اليت تنتمي إليها العديد من األمساء ّ
املوضوعي :القصصي منه أو املسرحي ،فقد التزم الوحدة العضوية ،وذلك ليس خروجا عن املألوف ،بل إ ّن
بالضرورة ملثل هذه الوحدة ،باعتبارها قصصية تقوم على توايل األحداث من بدايتها،
هذه األّناط ختضع ّ
احلل.
مرورا بلحظة التّأزم والعقدة ،وصوال إىل ّ

فالسائحي سواء يف شكل قصائده وقالبها ،أومن ناحية بنائها ظهر حمافظا مشدودا إىل القدمي ،وفيّا
ّ
ألساليب أصحابه وهنجهم ،إال ما ش ّذ عنده يف مجلة من قصائده الغنائيّة أو يف مطلق قصائده املوضوعية،

اليت استجاب فيها لداعي الوحدة الفنيّة ،اليت حت ّقق إىل ح ّد بعيد البنيتني األسلوبية وال ّدالليّة احمل ّققتني
للجمالية النّصيّة ،واليت تضمن بقاءها لزمن طويل.
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السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

تقديم:
يتميز النقد األديب العريب قدميه وحديثه خبصوبة مادته وتعدد مظاهره الفنية وتشعب أحكامه النقدية.
ورغم تباين هذه الدراسات يف أحكامها إال أننا جندها قد أسهمت جمتمعة يف تقريب "اإلنتاج األديب" إىل
املتلقي ،ووفرت له أدوات ومفاتيح الدخول إىل عامل "النص األديب" ح ى يتعام معه عل بينة من أمره.
ومن هذه األدوات واألسس الفنية اليت أسهب النقاد يف تأصيلها "الصورة الشعرية"فبينوا مفهومها
وأسسها الفنية وأنواعها وأشكاهلا .وقيمة "الصورة " تتجل يف أهنا تعد عنصرا أساسيا من عناصر"اخلطاب
الشعري" إىل جانب عناصر أخرى كالبنية اإلفرادية والرتكيبة واإليقاع الشعري.
أوال :الصورة الشعرية

 -1مفهوم الصورة:
إن حتدي د ددد ماهي د ددة "الص د ددورة الش د ددعرية" حتدي د دددا دقيق د ددا م د ددن الص د ددعوبة ك د ددان ألن الفن د ددون بطبعه د ددا تك د ددره
القيود.وهددذا هددو السددر وراا تعدددد مفدداهيم الصددورة وتباينهددا بددل النقدداد بتعدددد ا اهددا م النقديددة ومنطقددا م
الفلس ددفية.وأول م ددن اسد ددتعم مص ددطلح الصد ددورة ه ددم "الروم ددانتيكيون" ،وهد ددو تر د ددة حرفي ددة للفظ ددة الفرنسد ددية
" "IMAGEوحن دداول يف ه ددذا اإلع ددار ددأل بعد د التعريف ددات ألن ىمعه ددا يكتمد د املفه ددو وتتجلد د ماهي ددة
الصورة.
أ  -عند الغربيين:
يعرفهددا الشدداعر الفرنسددي زبييددار ريددزدي بقولدده "إهن دا إبددداع ه د صددرمي ،وهددي ال ميكددن أن تنبث د عددن
املقارنددة مددن ابمددأل بددل حقيقتددل واقعتددل تتفاوتددان يف البعددد قلددة وكثددرة وال ميكددن إحدددا صددورة باملقارنددة بددل
حقيقتل واقعتل مل يدرك ما بينهما من عالقات سوى العق ".1
فالصددورة إبددداع هد ألهنددا تعتمددد أساسددا علد يلددة الشدداعر ،وبددذلال ال ميكددن أن تددتعلم وهددي ال مددأل
بل احلقيقتل بعيدتل عن اجملال احلسي،حبيث ال يدرك ما بينها من عالقات إال العق ،ألهنا بذلال ستفسر
اجملددردات بدداجملردات ،ب د ينبأددي أن تكددون إحدددى احلقيقتددل واقعيددة تدددرك عددن عري د احل دوا وبددذلال فق د
تتحق صفة التصوير.
أما الدكتور زالعريب حسن درويش فيذكر تعريفا للناقد الأريب زفان  2فيقول " :الصورة كال مشحون
شحنا قويا ،يتألف عادة من عناصر حمسوسة :خطوط ،ألوان ،حركة ،ظالل حتم يف تضاعيفها فكرة
 :1شعر الثورة عند مفدي زكرياا ،إعداد الشيخ صاحل ،سنة  ، 5891ص203

 :2د.العريب حسن درويش ،النقد األديب احلديث ،مقاييسه وا اهاته وقضاياه ومذاهبه ،ط ،8القاهرة ،ص 491
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محمد األخضر ّ

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

وعاعفة ،أي أهنا توحي بأكثر من املعىن الظاهر ،وأكثر من انعكا الواقأل اخلارجي وتؤلف يف جمموعها كال
منسجما،فهي إ ن" جمموعة من العناصر احملسوسة اليت ينطوي عليها الكال ،وتوحي ا حتمله من تضاعيف
املعىن الظاهر ،وأهنا تنحصر يف جانبل مها :ابانب احلسي املرتكز عل الفكرة والعاعفة ،وابانب
االستعاري الذي يضفي عل الشك أكثر من معناه الظاهري.
ب  -عند العرب المحدثين:
يذكر األستا زأحمد الشايب) تعريفا مطوال للصورة ،حاول فيه أل أساسيات الصورة من خالل

حتديده ملقاييسها":الوسائ اليت حياول هبا األديب تق فكرته وعاعفته معا إىل قرائه أو سامعيه ،هي الصورة
األدبية.مث يذكر أن هلا معنيل األول :ما يقاب املادة األدبية ،والثاين ما يقاب األسلوب .ويتحق بالوحدة،
وهي تقو عل الكمال والتأليف والتناسب" .ومقيا الصورة عنده هو قدر ا عل نق الفكرة والعاعفة
بأمانة ودقة ،فالصورة هي العبارة اخلارجية للحالة الداخلية ،وهذا هو مقياسها األصي  ،وك ما نصفه هبا
من ال وروعة وقوة إمنا مرجعه إىل هذا التناسب بينها وبل ما تصور من عق الكاتب ومزاجه تصويرا
1
فقوة الصورة
ونسمعه،
حنادثه
كأن
أه
ر
نق
حبيث
وقلبه
األديب
روح
فيه
،
دقيقا خاليا من ابفوة والتعقيد
ّ
تتجل عند أمحد الشايب يف قدر ا عل نق الفكرة وأهنا مرآة عاكسة لنفسية الشاعر ،وهي الضوا
الكاشف عن كفااة األديب وقدراته العقلية.
ويعرفها زد.مصطفى ناصف)" :تستعم الصورة عادة للداللة عل ك ما له صلة بالتعبري احلسي

وتطل أحيانا مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات".ويقول يف موعن آخر":إن لفظ االستعارة إ ا أحسن
إدراكه ،قد يكون أهدى من لفظ الصورة".2
فالصورة عنده "ما استدل هبا عل التعبري احلسي الذي يوصلنا إىل إدراك حقيقة الشيا وماهيته من
جهة ،وعل داللة الكلمة االستعارية من جهة أخرى .والثاين يع بشكلها اخلارجي يف داللته االستعارية.
مث يأيت بعدها فيحدد الصورة "منهج -فوق املنط  -لبيان حقائ األشياا .وهذا التحديد للصورة يكاد
ينتق بنا من اجملال األديب إىل التدقي الفلسفي"3.

 :1د.العريب حسن درويش ،النقد األديب احلديث ،مقاييسه وا اهاته وقضاياه ومذاهبه ،ط ،8القاهرة  ،ص 491
 :2د .مصطف ناصف ،الصورة األدبية ،ص 5/3

 :3د.العريب درويش ،النقد األديب احلديث ،مقاييسه وا اهاته وقضاياه ومذاهبه ،ص499
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ّأما زد.عز الدين اسماعيل) 1فيعرفها "بأهنا تركيبة عقلية تنتمي يف جوهرها إىل عامل الفكر أكثر من
انتمائها إىل عامل الواقأل" .ففي الصورة الشعرية تتجمأل عناصر متباعدة يف املكان ويف الزمان غاية التباعد،
لكن سرعان ما تأتلف يف إعار شعوري واحد.
و رغم هذا التباين واالختالمي يف مفهو الصورة بل النقاد ،إال أهنم يتفقون يف قيمتها وضرور ا
بالنسبة للشاعر.
وما ينبأي كره يف ختا احلديث عن مفهو الصورة هو أن ندرك شروط النجاح يف استعمال الصورة،2
وهي:
أ -أن تعكس انفعال الشاعر وإحساسه وتفاعله باألشياا اليت هي موضوع ربته النفسية ومادته اخلا .
ب -أن تثري املتلقي خبلقها صورا لألحاسيس واألشياا واملواقف يف يلته مل يعتدها ومل تكن موجودة من قب
عل الصورة واهليئة اليت ابتدعها الشاعر ونظمها.
ج -أن تؤثر يف نفس املتلقي بإحداثها املتعة الفنية املطلوبة ،ومتكنه من وعي األشياا واملواقف وعيا جيدا.
 -2الصورة الشعرية وأقسامها:
إ ا كان مصطلح الصورة الشعرية حديث النشأة فإن حمتوى الصورة ومضموهنا موجود يف الرتا التقددي
مأل اختالمي يسري يكاد ينحصر يف إمهال القدام للجانب النفسي الذي تتضمنه الصورة الشعرية .هلذا جندد
احلددديث عددن الصددورة الشددعرية بددارزا يف كتددب علددو البالغددة العربيددة .أمددا مصددطلح الصددورة فكددان يقصددد بدده يف
النقددد القدددش الشددك  .فالصددورة الشددعرية تددنز يف القدددش مددن خددالل التشددبيه واالسددتعارة والكنايددة والبددديأل".إن
الصورة الشعرية هي ك تعبري شعري ينق إحسا الشاعر إىل املتلقدي فيثدري انفعالده ،وحيدرك يلتده ،ويدؤثر يف
فكره ووجدانه حبيث جينه عل االستجابة العاعفية أو النفسية املطلوبة ،سدواا كاندت هدذه الصدورة تشدبيها أ
كناية أو لونا من ألوان البديأل ألن من شروط الصورة الشعرية النا ة إثارة االنفعال أو إثارة الوجدان أو إثارة
املخيلة أو إثار ا والتأثري فيها يعا" 3.فالصورة الشعرية قدميا ظهرت من خالل األشكال األساسية التالية:



التشبيه:

 :1د.عز الدين امساعي  ،التفسري النفسي لألدب ،ص 00

 :2األخضر عيكو  ،الصورة الشعرية يف القصيدة اباهلية  ،ص 11
 :3املرجأل نفسه ،ص 34
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الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

تنز أمهية التشبيه يف أنه جيمأل بل حقيقتل حسيتل يف الأالب ،فهو يقدد املعدىن ويصور الشعور
تصويرا حسيا ،فيحص للنفس من اإلنس به بإخراجدها من اخلفي إىل ابلي الواضح .والتشبيه بده القدرة
عل تصوير املعنوي يف صورة احلدسي الذي هو أقرب إىل النفس وأعل بالفهم.
ويرى البالغيون أن التشبيه البليغ أرق األنواع ألن فديه يتحد املشبه به ،فيعلو املشبه إىل مستوى املشبه
به ،و كر األداة يضعف املشبه ويلدحقه باملشبه به،و كر الشبه يقيد التشبيه وحيصره يف جهدة واحدة.
فاللأة الشعرية تعطي امتدادات داللية للبىن اللفظية وتكسب الشاعر قدرة إبداعية متميزة يف التعام
مأل احلدود املعجمية للمفردات املوظفة يف نصدوصه واملنظمة ألنسدداقها ،مكسبة إياها الية اتية خاصة يف
شك صور فنية متنوعة ،إ الصورة الشعرية أساسها "لأة إحيائية نابعة من العامل املخبوا داخ الذات ،من
حيث كوهنا تأوص يف أعماق الالشعور ،لتكشف مكنونات العملية اإلبداعية اخلفية للشعرية يف نفسها
املتفاعلة مأل الذات املبدعة واملتوحدة مأل الكينونة اخلارجية اليت تدرك أبعادها باحلد التصوري".1
والتشبيه لون ف متميز يشك حضور عرفيه عابعه األسا فيتعدى أثدره مدجال الرؤية البصرية رغم ما
حتدته املشاهد احلسية من آثار نفسيه عل القارئ ،لذلال يتخذه األديب وسيلة اخلروج من رتابة القول
العدادي السطحي ليصبح عندده املدثدري األول للعملية التخيلية اإلبداعيدة ،والذي يعتن أمنو جا يفرض قرااة
لتلال التجليات اليت تطبأل حركدة التشبيه عنده ،يف جع املعنوي حمسوسا وغري املمكن كمكنا يف إعار ـخديلي
يتأسس بنيويا عدل نوعل من التشبيه ،الفاص بينهما كر األداة أو عد كرها.
ويعتن التشبيه من أزه الصور البالغية وأروعها ألوانا وأشدها تأثريا ،وهو يف أبس معانيه :توضيح
معىن عن عري التقريب بل شيئل معهما كماثلة يف غالب هيأتيهما أو يف جزا منها .ويعتن التشبيه من
أكثر الصور البيانية شيوعا يف كال العرب عامة ":ح ى لو قال قائ هو أكثر كالمهم مل يبعد" ،2ليس من
الأريب أيضا ،أن حيت املكانة نفسها يف شعرهم فاـخذوها وسيلة من وسائ التقريب واإليضاح والرب
"وإخراج ما ال تقأل عليه احلاسة إىل ما تقأل عليه احلاسة".3

 :1صالح فض  ،ننات اخلطاب الشعري ،ص442

 :2الكام يف اللأة واألدب ،املند ،مؤسسة املعارمي ،بريوت ،4925 ،ج ،8ص 10
 :3خزانة األدب وهناية األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عصا شعيتو ،ص 325
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لقد اهتم النقاد والبالغيون هبذا اللون البياين ،واجتهدوا يف دراسته وحتديد ماهيته ووظيفته واستنبطوا له
ضوابطه وأساليبه ،1وعده أه البالغة منهم عل اخلصوص واتفقوا "عل شرمي قدره وفخامة أمره يف فن
البالغة " ،2فخصصوا له بذلال فصوال عويلة ضمن مصنفا م سواا تلال اليت درست الفنون األدبية أو تلال
اليت اهتمت بالدر البالغي بوجه عا .
ارتب التشبيه منذ القد بالوصف والسرد والصورة ومازال كذلال إىل يومنا هذا ألنه" هو يف الواقأل
ضرب من التصوير" ،3فقد رأى فيه أه الصنعة أنه من أوف الطرق لتقريب األشياا مادية كانت أ معنوية
من هن املتلقي ،وأجنعها للتأثري فيه وجعله يتفاع معها أشد االنفعال ،وازداد التأكيد عل هذا املنح يف
الدراسات النقدية الفنية احلديثة اليت رأت أن"اهلدمي من التشبيه هو نق األثر النفسي للمشبه من وجدان
الشاعر إىل وجدان القارئ" 4مقتفية بذلال أثر الرومنسيل والرمزيل املتأثرين بدورهم ىهود اال اه النفسي
الذي فرض نفسه يف تلف الفنون اإلنسانية األخرى .والذي ميكن اإلقرار به حاليا أنه من غري املمكن ويف
أي حال من األحوال أن حني بك الوظائف ابمالية للتشبيه داخ النص األديب ،و لال الرتباعه الشديد
باملعاين أكثر من اللفظ ،إضافة إىل عام التأثري يف النفس والذي يتفاوت درجة من متل إىل آخر.

 أشكال التشبيه في شعر السائحي:

حظ التشبيه عند السائحي كحظه عند األسالمي أو املعاصرين له ،فهو يأخذ حيزا ال بأ به من
حيث الكم أو من حيث القيمة ابمالية إضافة إىل حماوالته التجديد فيه ،ففي كثري من القصائد يتواىل
التشبيه عنده من بيت إىل آخر كما جيعله عرفا أساسا يف بنائها ،وعنصرا من العناصر اليت حتق اليتها
وفنيتها ومتار سلطتها عل املتلقي .فمن القصائد اليت تتواىل فيها التشبيهات بشك واضح قصيدة زيف
استقبال رمضان :
5
وكان كنبأل النور يهدي ويلدهم
الصدو حدبّا ورمحة
لديايل كان ّ
وال الفقر كاملعتداد يشق ويؤمل
فال املال يطدأي ا الثرا فيعدتدي
 :1استنب أبو هالل العسكري للتشبيه أربعة أوجه :إخراج ما ال تقأل عليه احلاسة إىل ما تقأل عليه ،إخراج ما مل ر به العادة إىل ما
جرت به ،إخراج ما ال يعرمي بالبديهة إىل ما يعرمي هبا ،إخراج ما ال قوة له يف الصفة عل ما له قوة فيها ،ينظر :كتاب الصناعتل ،ص
 151وما بعدها.
 :2اإليضاح يف علو البالغة ،اخلطيب القزوي  ،شرح وتعلي وتنقيح :حممد عبد املنعم خفاجي ،ص 483
 :3علم البيان ،عبد العزيز عتي  ،ص 489
 :4املرجأل نفسه ،ص448
 :5بقايا وأوشال ،ص 95
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وحب عل ك العدباد مقدسم
هو ال ّدين خلد كالنسديم معطر
كمدث الروايب ال نشديخ وهنر
ثالثدون عاما واقدفل شوامدخا
فشدوا عل األيدي كما يف"نوفمن" وسريوا فذكدراه الثالثدون أنتم
ور
فلسطدل ما زالت هناك جدرحية
و ما زال في دنا قرحها يتد ّ
أصم وأعمد ال يراها و أبدكم
و إخواندنا العرب املديامل حوهلا
عدمالقة لدكنّدنا ندتدقدّز
أال أنّنا رغدم الدزمدان و صرفه
هذه أبيات تضمنت تشبيهات ات تركيبات متنوعة وصور متفاوتة األلوان والتقاسيم ،اشرتكت فيها
أعرامي من حقول داللية تلفة ،وألغراض متباينة من تشخيص و سيد ومتثي  ،وميكن توضيح لال من
خالل هذا ابدول:
المشبه به

طبيعته

األداة

وجه الشبه

نوعه

الداللة التصويرية

المشبه

طبيعته

حبا ورمحة

معنوي

-

-

بليغ

الطهارة ،النقاا ،النب

نبأل النور

مادي

الكامي

يهدي ويلهم

تا

الوضوح ،الصراحة

الصو

جمرد

املعتاد

مطل

الكامي

-

مؤكد

الثبات ،العادة ،الطبأل

الفقر

جمرد

النسيم

جمرد

الكامي

معطر

تا

الليونة ،ابا بية ،القوة

حب

جمرد

-

مقسم

جمم

الرتحيب ،العدل ،املساواة

الدين

جمرد

مادي

مث

شوا ا

تا

الصمود ،الثبات ،املقاومة

واقفل

عاق

الروايب

كما

-

مؤكد

القوة ،الصالبة ،العهد ،التآزر

الشد عل
األيدي

جمسد

نوفمن

حد
تارخيي

ال يرى

تا جمم

التيه ،الضياع ،التشتت

العرب

عاق

أصم،
أعم  ،أبكم

عوارض

-

-

بليغ

القوة اخلارقة ،الشدة

أننا

عاق

عمالقة

مادي

-

واملالحظ أ ّن هذا احلشد من التشبيهات املتنوعة أل فيها السائحي بل الثناا والذ  ،وبل اإلشادة
واللو  ،يف صور متجلية ال جيد املتلقي صعوبة يف إدراك تفاصيلها ،فهو يأس للواقأل العريب املزري ،ويتأسف
حلالة اهلوان اليت هو عليها اليو  ،فأمته انشألت بصراعا ا الداخلية حول الزعامات والتفاهات وغري لال،
وها هي فلسطل قد ضاعت منهم أو قد ضيعوها ،فال هم مدوا هلا يد العون وال هم تركوها تتوىل أمرها
بنفسها...بينما عدوها قد أعد عدته واهتم بنفسه فصار قويا وانفتحت أمامه أبواب الطمأل والتوسأل...وال
يكتفي السائحي بالالئمة فق ب يقد احللول املناسبة للخروج من لال الوضأل ،فرياها يف اثنل ال ثالث
هلما:
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 العودة إىل الدين فهو الكفي بضمان وحدة العرب وقو م من خالل االلتزا بتعاليمه. االقتداا بالثورة ابزائرية اليت أحيت فريضة ابهاد لطرد عدوها وفال قيدها واسرتجاع سياد ا.أما إ ا عدنا إىل مكونات التشبيه يف الصور السابقة ،وجدناه يقو عل أركانه املعروفة لكنها تلفة من
صيأة إىل أخرى وميكن مالحظة واستنتاج ما يلي:
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المشبه :تنوع يف عبيعته من صورة إىل أخرى ،فقد ورد مرتاوحا بل العاق زأربأل مرات واجملردزثال

مرات فهذا ميث ارتباط السائحي حيطه املعقول أكثر من العامل اجملرد.
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المشبه به :تنوع من صورة إىل أخرى فقد جاا عارضازثال مرات ومطلقا وماديا زمرتان ومعنويا

وحدثازمرة واحدة ويف لال داللة عل ثراا حقول هذا الطرميزاملشبه به ألن به يتم تقريب صورة أو هيأة
الطرمي الثاينزاملشبه من هن القارئ.
-2

األداة :هي الوسي الراب بل الطرفل زاملشبه واملشبه به وال شال إن غياهبا أقوى تأثريا من

حضورها ،والسائحي يف هذه التشبيهات جعلها حاضرة يف مخس وغيبها يف أربأل ،واألداة احلاضرة تنوعت
بدورها زالكامي ثال مرات ،وزكما ،مث مرة واحدة لكليهما ،وثراا الوسائ التشبيهية جيع من
السه االستعانة هبا للزيادة يف التوضيح ،كما أن تأييبها يرفأل منه ويزيد يف بالغته.
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وجه الشبه :هو ملتق التماث والتشابه بل الطرفل ،حيث يشعر باملشبه ويشي به عل

تلف

املستويات :الصورة ،اهليأة ،املعىن ،اللون ،احلركة ،الصوت ....وميكن للواصف أو املصور أن يذكره فيسم -
حينئذ -التشبيه :جممال ،و كر وجه الشبه يف الكال ال يسمح للمتلقي بأي تأوي أو خروج عن احلدود
اليت رمسها املتكلم من خالل التشبيه ،كأن الشاعر بذلال ميار نوعا من التسل واألسر عل املتلقي ،ويف
قصيدة ز كرى املولد النبوي يقول:
1

وىل كالشبداب ،د ّددا
لذلال تلقداين مأل الشعدر سداردا
إ ا قلت ّ
حتدركد األفدراح ح ى كأند مدن الوجد غصن بالنسيم تد ّأودا
وما هي إال كالظالل وكالصددى
وهاج فدؤادي كالأدريب مرورها
مفصدال وترسدله كاللحدن يأتدي مد ّرددا
و لكندها تروي احلديث ّ
وأخالقهدم لن خيلفدوا الدهر موعدا
فأبنداؤنا مدنا غرسدنا عدباعهم
رواسي ه ـخش الرواسي من املدى؟
بنيدناهم مثد ابدبال شدوا ا
 :1بقايا وأوشال ،ص 485
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ليمضدوا إىل أعدل مكان و أبعدا
و نشحذ فيهم كالسديومي مضااهم
فتسع لكي تقصي البدالا وتدطردا
فقدد مترض األرواح مث جسومها
دواا بده يأددو الشدفاا مؤّكددا
وليس كهدذا العديد عديد حممد
المشبه

طبيعته

المشبه به

طبيعته

األداة

وجه الشبه

نوعه

الداللة التصويرية

الشعر

جمرد

الشباب

جمرد

الكامي

وىل

تا

التأري والتحول واإلدبار والنأي

الضمريزن

عاق

غصن

مادي

كأن

تأودا

تا

املي واخلضوع واالعوجاج

فؤادي

عاق

الأريب

مطل

الكامي

مرورها

تا

الدهشة واالستأراب والذهاب

األفراح

معنوي

الظالل
والصدى

جمرد

الكامي

مرورها

تا

السعادة والنشوة

احلديث

حد

اللحن

جمرد

الكامي

مرددا

تا

تكراره نشوة وتلذ

أبناؤنا

عاق

اببال

غري عاق

مث

الشموخ والرسو

تا

املتانة والثبات والقوة والوقومي

مضااهم

مادي

السيومي

مادي

مث

الشحذ

تا

الفاعلية وابدة

األرواح

جمرد

جسومها

مادي

مث

مترض

تا

الضعف والتأري وفساد املزاج

عيد حممد

حد

الكامي

دواا وشفاا

تا

الراحة واالعمئنان والعالج

العيد

حد

و املالحظ عل هذه التشبيهات هو:
أ .اقتصارها عل التا منها فق  ،مأل تنوع يف الواسطة التشبيهية اليت تتحكم يف الرابطة بل املشبه واملشبه
به .والتشبيه التا يف منأى عن أي قوة تأثريية باعتباره استوىف يأل األركان ،كما جيع املتلقي أسريا خاضعا
لسلطة الشاعر املمار لسلطة التشبيه ،سائرا يف خطه ،يفرض عليه ما شاا من الصور خبالمي التشبيه
الذي يستأ عن ركن من أركانه خصوصا األداة والوجه ،أما إ ا فقد أحد عرفيه فيصبح استعارة ،أي أكثر
استفزازا للمتلقي من ي قب  ...ولع الشاعر وهو يكثر من التشبيهات التامة ،يكون قد خضأل لسلطة
العروض ح ى وإن سبب له إسااة لصورته الشعرية من حيث البالغة ،ألنه وقأل يف املبتذل الكثري
االستعمال.
ب .التنوع الذي مس عبيعة الطرفل ،فقد ورد يف صور تلفة :جمردة ،عاقلة ،معنوية ،مادية ،مطلقة،
وحدثية ،كما يكثف صورة املشبه يف هن املتلقي ،وجيعله أكثر تركيزا والتفافا حوهلا .كما عال التنوع األداة
اليت توزعت بل حرمي التشبيه زالكامي واالسم زمث والرتكيب زكأن  ،وهذا يثري الوسي التشبيهي
من حيث املعىن ودقة العالقة بل الطرفل.
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وعناية السائحي بالبناا التشبيهي داخ قصائده ،متثلت عل اخلصوص يف التنويأل الذي مس عريف
التشبيه األساسيل من حيث الطبيعة الداللية هلما ،ومن خالل الرتكيبات املزجية املختلفة ،يذهب بنا
السائحي يف رسم صوره أميا مذهب –كما سيأيت تفصيله – فتتنوع هيأت التشبيه من موضأل آلخر.
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تشبيه عاقل بعاقل :يقول يف قصيدة زأخوك يريد الثياب :

1

تباه بأثدوابال الزاهيدة
وـخطر يف العيد مث العرو
فالسائحي خياعب يف هذه القصيدة اإلنسان ابزائري السعيد بالعيد يف ظ احلرية واالستقالل ،ويطالبه
أن ال ينس الفقري الذي جاهد باألمس العدو ،وهو اليو يف حاجة إىل من يعت به .مشبها إياه مزهو يف
لباسه بالعرو تتباه بأثواهبا حل زفافها ،وهو تشبيه تا األركان بتميز واحد وهو عد التصريح باملشبه،
أي التسرت عليه من خالل الضمري املخاعب املقدر ب :زأنت ليكون أكثر داللة بالعمو .
والسائحي يف هذا التشبيه وقأل يف املبتذل الركيال ،ألن تشبيه الرج املتخطر الزاهي بلباسه بالعرو
املتباهية بأثواهبا ليلة زفافها تشبيه قريب غري مستساغ ،والذي زاد من ابتذاله هو توكيده باألثواب والزهو،
فالتشبيه فيه صريح ال خفاا فيه.
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تشبيه عاقل بغير عاقل :قال يف قصيدة زالدمأل ال يكذب :
2

حيومون حولال كالفراش ليلثموا نعشدا يضم مشوخدنا وعالنا
شبه السائحي وع املشيعل بنازة الراح هواري بومدين ،وهم يتدافعون حنو نعشه لتقبيله ،بالفراش
الواقأل عل الزهر ليلثم شذاه ،وهو تشبيه استوىف أركانه إ أل فيه بل مشهدين متناقضل:
 األول :مشهد الفراش بألوانه ابميلة الزاهية ،يقأل عل الزهر ابمي اللون ،الطيب الشذى. الثاين :مشهد النعش املسج بالراية الوعنية ،وهو حممول حنو مثواه األخري.وهذا التباعد الكبري بل املشهدين من حيث حقيقتهما ،يستوقف املتلقي من حيث الداللة ،وقد جيد
صعوبة عند حماولة التقريب بينهما ،لكن هناك وجوها الية بل املشهدين داخ هذا التشبيه ،وهو عبيعة
الضعف اليت تتملال الطرفل زالفراش واملشيعون  ،فاألول ضعيف بالطبيعة ،واآلخر ضعيف باملوقف ،وهناك
أمر آخر وهو سر ابا بية يف الزهر والنعش ،فاألول جيذب بشذاه ،والثاين جيذب بعظمته أي عظمة الرج
الذي خد أمته وشعبه ،فالسائحي بناعة فائقة استطاع أن جيع من تناق املشهدين تناسبا يال من
 :1مهسات وصرخات ،ص 09
 :2بقايا وأوشال ،ص53

841

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

حيث الصورة والتعبري "فالشاعر قادر من خالل إحساسه ابديد باملفردات و ربته يف احلياة أن يعطي هلا
دالالت شعرية من خالل توظيفها يف سياق جديد ،فالشعر ليس صناعة ب ربة".1
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تشبيه عاقل بمادي :جاا يف قصيدته زمعذرة يا ملتق الفكر :
2

فصرنا براميال عل األرض تسحب
وأصبح تصديدر الناميد مهدنا
فالبيت ينط عناه وداللته ،فالصورة شاخصة واضحة ،جند السائحي من خالهلا يشخص حالة مرضية
دبت يف اجملتمأل العريب فقضت عل قيمه وأخالقه ،وهو االنشأال بتصدير البرتول بلب األموال واكتنازها،
كما أنساه أمورا هي أكثر أمهية من تصدير البرتول وحتصي أمواله زالدين ،التاريخ ،احلضارة ،األخالق،
ابهاد ، ...وهي قضايا كرها يف ثنايا القصيدة .والذي زاد الصورة التشبيهية قوة وإثارة هو التعبري بضمري
املتكلم ابمعي ،فهو حيم الوضأل لك العرب دون استثناا ،فاملسؤولية اعية والك مسؤول عنها.
والتشبيه هنا فيه إ ال غابت فيه األداة كما أعطاه تكثيفا وغزارة ،خصوصا من خالل املشهد املليا
باأللوان واحلركة والصوت من خالل الفع زتسحب .
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تشبيه عاقل بمجرد :يقول يف قصيدة زالدمأل ال يكذب :
3

ال يكذب التاريدخ مهما كانا
والشعب كالتاريخ يصدق دائما
إن موقف الشعب املؤثر ،يو دفن الرئيس هواري بومدين ،موقف صادق ال حيتم التكذيب ،فالشعب
تأثر تأثرا شديدا بفقد زعيمه ،فهو هبذا السلوك يشبه التاريخ الذي يسج األحدا بصدق دون تزييف،
فالتاريخ زاملشبه به جمرد ال ميكن ـخي شك له ،والشعب زاملشبه كائن عاق  ،بينهما عالقة أزلية ،فال
ميكن تصور تاريخ بدون شعب ساهم يف صنأل أحداثه ،كما أن الشعوب يف غالب األحيان تعم عل
تسجي تارخيها وحفظ أحداثه بطريقة أو بأخرى.
-1

تشبيه مجرد بمادي :يقول يف قصيدة ز عية األم :

4

ملن أمعدن التنقيب فيده وحقدقا
وكالأيث إحسانا ،وكالروض رونقا

وضداح وه فيه ريبة
هدو احل ّ
سرى كالصبا لطفا وكالشمس علعة
 :1مفهو الشعر عند رواد الشعر احلر ،فاتح عالق ،ص809
 :2إسالميات ،ص39

 :3بقايا وأوشال ،ص53

 :4املصدر نفسه ،ص83
840

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

فاحل جمرد ال شك معرومي له وال هيأة ،لكنه يتمث يف سلوك النا ومواقفهم ،شبهه السائحي
بأشياا مادية مرئية هلا شك وهيأة وحيز حتتله زالشمس ،الأيث ،الروض .
أما تشبيهه بالشمس فمن جهة القوة والوضوح واحلجم ،أما الأيث فمنه اخلري والنفأل العميم والرواا
والسقي والنماا ،ويف تشبيهه بالروض دلي عل الراحة والسعادة اليت يرتكها يف النفس والروح والضمري،
كاليت نشعر هبا وحنن ننظر إىل الروض وأزهاره البهية وخضرته النضرة.
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تشبيه مادي بمجرد :يقول يف قصيدة زمأل هالل حمر :
وما زلت تسري يف الظال مطوفا

كأندال فكدر حدائدر مرتدد

1

فاهلالل شيا مادي له هيأة وحيز مداري حيتله تراه العل ،لكن الفكر جمرد ال صورة له وال هيأة،
وسريان اهلالل يف الظال وإنارته بدا للسائحي كأنه الفكر الذي ال يكون يف غالبه إال ليال ،وقد ينري بالرأي
لصاحبه بعد تردد ،فالعالقة – إ ن – كامنة يف اإلنارة ووضوح الرؤى.
2
فحرية األرض  ...مث العرو سنحظ هبا إن بذلدنا املهور
فاحلرية جمردة تظهر يف سلوك الكائن احلي ،والعرو لوق عاق  ،والسائحي يف هذا التشبيه وقأل يف
الركاكة والضعف حينما شبه احلرية اليت ال ميكن أن تقو بثمن بامرأة عرو قد نبذل هلا أو ال نبذل شيئا
لنيلها ،مث إن الأايتل ـختلفان من حيث الشعور باملتعة ،واألنسب من وجهة نظري أن التشبيه يكون أبلغ
دون التصريح بالعرو مأل اإلبقاا عل لفظ زاملهور فرتق الصورة إىل مرتبة االستعارة أو الكناية أو اجملاز
فيكون تأثريها أقوى وأشد عل املتلقي ،فمن شروط تأثري املشبه به "أن يكون أكثر شيوعا وأوضح داللة
من املشبه ،ليجلوه ويقربه من الفهم ويكسبه حتديدا وتوضيحا".3
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تشبيه معنوي بمادي :ومثاله قوله يف قصيدته زيا دار :
كالطود مهما أرجف الظال
واحلب ال ـخش سيبق ثابتا
سبب نتيدجته هلدا إضرا
احلب نار والدزوابأل حدوله

 :1بقايا وأوشال  ،ص77
 :2ر ورماد ،ص8

 :3فن الشعر اخلمري ،ايليا ابو ماضي ،دار الشرق ابديد ،بريوت ،5860 ،ص52
 :4بقايا وأوشال ،ص51
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البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

فاحلب شعور معنوي يتحرك يف نفوسنا ونفو غرينا ،وهو متفاوت الدرجات ،يتجسد يف سلوكاتنا
وتعكسه جوارحنا ،أما الطود زابب العظيم فهو شيا مادي جمسم مرئي ملمو موصومي بالثبات عن
العصور والدهور ال حتركه الريح وال تزعزعه العواصف وال عاتيات الزمن ،ولن تقدر عل مث لال يد
البشر ،فالسائحي متث احلب يف دوامه وصموده واستمراره وبقائه بابب العظيم الصامد أما الريح
العاصف ،كما شبهه بعد لال يف حرارته والتهابه بالنار املضطرمة املشتعلة ،تتجا به األهواا وتتالعب به
امليوالت ،كما تتالعب الزوابأل بالنار فرتاها تتماي ات اليمل و ات الشمال ،فهكذا احلب أيضا لكن
سرعان ما يعود إىل ثباته وصموده.
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تشبيه مجرد بمجرد :كما يف قوله يف قصيدة زىاية واصفا الشر:
تسرب كالشيطان يف ك خاعر فجاا إليدنا كاسيدا مث عاريا

1

فالشر جمرد يتشخص يف سلوك اإلنسان وال هيأة له معلومة متيزه وال شك نتصوره ،فيكون يف القول أو
الفع  ،أما الشيطان فهو كائن جمرد غري مرئي ال نعرمي له صورة مأل ابز أن له هيأة وصورة ال قدرة للعل
البشرية عل رؤيته ،فهو خفيف ميتاز بالتخفي ،لذلال أعطيت له صفة السريان والتسرب دون أن نلقي له
باال ،والعالقة بل االثنل عالقة جدلية ،إ ال ميكن تصور الشر عزل عن الشيطان والعكس صحيح ،ففي
يأل ديانات العامل الشيطان هو مبعث الشر.
هذه هي جمم التشكيالت والتمثيالت التشبيهية اليت وقفت عليها يف شعر السائحي ،وهي عنده:
 معتدلة حافظ فيها عل التقليد سريا عل خطا وأمناط القدام . أراد من خالهلا التشخيص أي" :إسباغ احلياة اإلنسانية عل ما ال حياة له" 2لتقريب صورة املشبه منهن املتلقي وجعلها أكثر حيوية وحركة.
 -إعطاا صورة أخرى للمشبه به من باب اإلثراا والتكثيف الداليل املعنوي.

 :1املصدر نفسه ،ص450

 :2الشعر والفن وابمال ،رضوان الشهال ،دار األحد ،بريوت ،بدون رقم ،4914،ص15
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السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ



شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

االستعارة:

االستعارة من أفانل الكال التصويري الذي يقو عل التخيي أكثر كما يقو عل التمثي  ،وهي من
اجملاز اللأوي زالذي هو اللّفظ املستعم فيما شبّه عناه األصلي  ، 1كما ّأهنا ضرب من التشبيه زلكون
العالقة بل املعنيل هي املشاهبة  2حذمي أحد عرفيه مأل قرينة دالة زو الذي يبدو يل من بع الشروحات
أعم وأمش  ،تقو أساسا عل اجملاز .3
والتعليقات أ ّن االستعارة كصورة بيانية هي نوع من تقنيّة الية ّ
حظيت االستعارة باهتما النقاد والبالغيل ،وعدُّوها من أروع الرتكيبات التشبيهية ،ففصلوا احلديث
عنها وتباينوا يف ـخريج أبواهبا وأنواعها وتسميا ا ،4عل الرغم من تقارهبا يف التعريف والرتكيب.
تسمح االستعارة يف شكلها ابمايل بإعادة البناا والتشكي  ،أي ّأهنا متنح املشبه مؤقّتا خاصيّة من
خواص املشبّه به ح ى يظهر يف صورة أمس أو أدىن حسب غاية املتكلم من توظيفها.
السائحي:
أشكال االستعارة في شعر ّ

السائحي وف أشكال تلفة ،و لال حسب عبيعة املشبه أو املشبه به،
تتمظهر االستعارة يف شعر ّ
حيث جند أنفسنا ملزمل بتق ّفي أثرها يف ثنايا القصائد ،باعتبارها حتت حيّزا أدائيّا ودالليّا فيه .ومن أبرز
هذه التمظهرات:
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االستعارة العاقلة :وفيها يتم استعارة العقلي أو شيئا من لوازمه لأريه ،فيظهر هذا الأري يف صورة

العاق  .ومن أمثلتها عند السائحي قوله يف قصيدة زنوفمن :
5
وجرى يف ال ّدماا عدزما أكيدا
قد حفرنا امسده عل ك قلب
ك ّ شدّر عن الطريد بعيدا
مسحت ك ّفده الظال وألقت
ولبس دناه أدرع دا وبرودا
فاسأل الليد كم دخلنا دجاه
مل نر اللدي أو يدراندا رقودا
و خرجندا مدأل الضدياا نأد
أو يرى الصبح يف الطري شريدا
مل يعد يسمأل ال ّدج صوت باك
 :1اإليضاح يف علو البالغة ،اخلطيب القزوي  ،شرح وتعلي وتنقيح :حممد عبد املنعم خفاجي ،ص420

 :2املرجأل نفسه ،ص590

 :3مفاهيم ابمالية والنقد يف أدب اباحظ ،ميشال عاصي ،مؤسسة نوف  ،بريوت ،ط ،8،4924ص451
4
الشام  ،حممد السعيد إسن وبالل جنيدي ،ص 29وما بعدها.
 :يُنظر :املعجم األديب ،جبور عبد النور ،ص ،42أو معجم ّ
 :5ر ورماد ،ص41
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شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

أو تلد ّم األسدمال منّا جلدودا
يلف الظّدال مدنّا جسدوما
أو ّ
ومش دوخا ،وعدّزة وصمدودا
ثورة األمدس علّمدتنا إب داا
يف هذه األبيات اليت يتحد فيها السائحي عن شهر الثورة ابزائرية ،جنده يستعري له لة من األلفاظ
اليت ـختص بالعاق إلعطائه صورة القوة والعظمة ،وميكن إيضاح هذه االستعارات من خالل هذا ابدول:
المشبه

المشبه به

جرى

نوفمن

مسحت ك ّفه...و ألقت
فاسأل

اللي
ال ّدج

القرينة الدالة على المشبه به

اإلنسان زوهو احملذومي

الصبح
ّ

يرانا
مل يعد يسمأل
يرى
يلف

الظّال
ثورة األمس

متنا
علّ ْ

الصبح ،ثورة األمس) تتحول إىل إنسان عاق
فاألزمنة التاليّة وهي جمردات( :نوفمبر ،الليل ،ال ّدجىّ ،

الرويّة والسمع واللّف والتعليم) ،وهذا النوع من االستعارة
له ّقوة (الجري والمسح واإللقاء ،والمساءلة و ّ

اجملردزاألزمنة بالعاق زاإلنسان دون التصريح به ،ب
يعرمي باالستعارة املكنية ،حيث قا السائحي بتشبيه ّ
جاا بقرائن تدل عليه زفليست االستعارة – مثال – جمرد تشبيه حذمي أحد عرفيه ،ب أهنا – إ ا أحسن
استعماهلا للداللة عل الصورة – أقوى إحياا من التشبيه ،ملا تتضمنه من سعة ال ّداللة و ّقوة التصوير  .1إننا
نشعر وحنن نقرأ أو نسمأل األبيات السابقة بتحرك هذه األزمنة اجملردة ،والذي أعطاها احلياة هو نوفمن،
واقرتاهنا باألزمنة املاضية واملضارعة ،إضافة إىل تلف القرائن اللأوية واملعجمية األخرى زحفرنا امسه ،الدماا،
عزة ،صمودا اليت قامت بتقوية املستوى ال ّداليل والبعد النّفسي
أدرعا وبرودا ،صوت باك ،إباا ،مشوخاّ ،
هلذه االستعارات.
ويف قصيدة :زرسالة شيخ فالّح إىل ابنه الطالب  ،يقول السائحي:
2
هناك بعيدا  ...عل الرابية عل قدمة حدّرة عالدية
 :1النقد األديب احلديث ،غنيمي هالل،ص152
 :2ر ورماد ،ص9
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شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

الشمس عند الطّلوع وتلثدم أعدرافها النّائية
تقبِّلها ّ
ويرتقب البدر فيها النجو فتبدو – عل بعدها – دانية
الرواسي كدأن مل تكن مثلها راسيدة
وترنو هلا الشا ات ّ
و ينبطح السده من حت دتها بك مناظره الزاهدية
السّر  ...فهي به دارية
ونسدأهلا صخرة صخرة عن ّ
اضطر السائحي يف تصويره إىل
فاألبيات هذه من قصيدة قصصية ،فيها الكثري من ّ
التأم والتّذ ّكر ،كمّا ّ
يعج باحليوية واحلركة .ومن خالل ابدول اآليت ميكن
املادي يف صورة العاق
تشخيص ّ
احلي يف منظر ّ
ّ
اكتشامي الصفات اليت استعريت للمشبه:
المشبّه
الشمس

القرينة ال ّدالة على المشبّه به

المشبّه به

تقبّلها  ...تلثم

البدر
الشا ات

يرتقب

اإلنسان زوهو حمذومي

السه
ّ

ترنو
ينبطح
نسأهلا  ...فهي دارية

صخرة

السهل ،صخرة) إىل كائن
حتول ّ
املاديات (الشمس ،البدر ،الشامخاتّ ،
يتضح لنا من خالل ابدول ّ

حي بعواعفه وحركيته زتقبّلها ،تلثم ،يرتقب ،ترنو ،ينبطح ،نسألها ،دارية) ،من خالل هذه العالقات
التصويرية منح السائحي احلياة ملن ال حياة له يف صورة الية مؤثرة ،يكتشف من خالهلا املتلقي هذا ابمأل
بل عوامل متباينة يف تركيب غري مألومي .مثّ إن إكساب هذه املاديات خصائص بشرية ينز الوحدة الكونية
للمخلوقات ،فاإلنسان مل جيد فيها الفوائد اليت تساعده يف حياته فحسب ،ب وجد فيها القيم ابمالية اليت
يعن هبا أيضا.
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االستعارة غير العاقلة :وفيها نستعري غري العاق أو أحد لوازمه لأريه ،فيظهر هذا الأري يف صورة من ال

الصور وقد احنصر يف
السائحي إ ا قيس بأريه من ّ
عق له ،وهذا النوع من البناا اإلستعاري قلي يف شعر ّ
االستعارة التصرحيية خصوصا ،ومن لال قوله يف قصيدة زحتية ابزائر :
1
رافعدات الدّرؤو باحلريدة
من جبال – تطلّعت – شا ات
مدن سفوح تدفّ ال ّد فديها فهدي كاملسال بال ّدمداا الّزكيّة
 :1ر ورماد ،ص49
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شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

ربضدت حوهلا اللّيو وحامت فوق أكتافها النّسدور القويدّة
الرابضة عل فريستها ،والفريسة
والسائحي هنا ّ
يتأىن بأجماد بالده وبطوالت أبنائها فقد شبّههم باللّيو ّ
العدو الفرنسي كما شبّههم بالنّسور تنق ّ عل فريستها مث تفرتسها.
هنا هي جنود ّ
يتقمص يف حلظة
فالسائحي مل يذكر هؤالا اجملاهدين بلفظ صريح ،فاإلنسان العاق زاملشبه احملذومي ّ
ّ
فالشاعر أراد استعارة صفات غري العاق لالرتقاا باإلنسان...
ما صفات لوق غري عاق زاملشبّه به ّ ،
وعل النّس نفسه يقول يف قصيدة زأهال بكم :
1
خالل ال ّديدار واملداا والعشب
مسارح للأزالن ك ّ عشية و
صرح بلفظ املشبّه به وأخف املشبّه وما دلّ عليه سوى
السائحي كمثّلي املسرح بالأزالن ،فقد ّ
وهنا شبه ّ
لفظة املسارح عل سبي االستعارة التصرحيية.
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االستعارة المادية :وفيها يقو املتكلم بتجسيد املشبه يف صورة املشبه به املادي أو بأحد لوازمه ،ومثله

الرمحن اليلويل :
قوله يف قصيدةزيف افتتاح معهد الشيخ عبد ّ

2

وتورق أغصان األماين وتزهر
وكم زخرت فيه من العلم أحبر
سحائبهدا مل تنح ال ّدهر متطر
الصفدو ال يتك ّدر
وكالنّبأل فيه ّ

هنا يستعيد ال ّدين سالف عهده
فكم علعت منه مشو هداية
وكم هطلت منه غيو ٌ مريعة
وصاغ نفوسا كالضياا نقيدة

يتجسد املشبه يف صورة املادي  ،فالتصرحيية متثلت
يف هذه األبيات حتضر االستعارة بنوعيها فيها
ّ
كاآليت:

 :1بقايا وأوشال ،ص ،30نظمها ناسبة زيارة املسرحي يوسف وهيب وفرقته للجزائر سنة 5816
 :2املصدر نفسه ،ص453
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السائحي
البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
محمد األخضر ّ

المشبّه

العلماا
زاحملذومي

المشبّه به

شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

األثر الجمالي

(المصرح به)
مشو

األمة اىل العلماا ال تق ّ عن حاجتها إىل
شبههم بالشمس ّقوة ورفعة وضياا،فحاجة ّ
الشمس،فإ ا كانت للشمس منافأل وفوائد ومنافأل عل البشر،فإ ّن فوائد ومنافأل العلماا وضرورة
ّ
الرشاد والصواب من القول أو
وجودهم بيننا أكثر أمهية،فهم ورثة األنبياا وهداة النا إىل ّ
الفع ،و العلم واملعارمي،فهم أجدر النا من مييز بل احل وغريه.

أحبر

شبههم بالبحار يف اتساعها وعمقها وأسرارها وكثرة خريا ا اليت ال حتص وينتفأل هبا البشر،و
العلماا مثلها لكن يف سعة العلم وعم التفكري وكثرة اخلري الذي يعود عل األمة بالنفأل
والصالح .

غيو

إ ّن تشبيه العلماا بالأيث دلي عل عمو نفعهم الذي ال يضاه ،فالأيث فيه إغاثة
للنا ،فمنه يستقون ويسقون،إنّه رمز للحياة يف تلف مظاهرها،و األمة اليت ليس هلا علم أو
علماا،أمة قاحلة جافة،مهددة بالزوال واالندثار،و العلماا هم من يبعث فيها احلياة،كما يبعثها
الأيث...

ّأما االستعارات املكنية ،فكان بناؤها كما يلي:
المشبه
األماين
نفوسا

المشبه به

(المحذوف)

األثر الجمالي

كىن
السائحي األماين وهي من املعنويات ،بأغصان الشجر وهي من املاديات ،لكنّه مل يذكرها ،و ّ
أغصان الشجر شبّه ّ
عنها بالفعلل(:تورق)( ،تزهر) ،ويف لال سيد للمعنوي يف صورة املادي احملسو .
شيا يصاغ

مادي يصنأل ويصاغ،لكن هذا الشيا مل
النفو
معنوية،حتولت بفع هذا البناا اإلستعاري إىل شيا ّ
ّ
السائحي،و ما دلّنا عليه إالّ الفع (صاغ) الذي جاا به ليكون قرينة تك ّ عنه،و هذا كلّه فيه
يذكره ّ
املادي احملسو يف سياق االستعارة املكنية.
سيد للمعنوي(األماني)يف صورة ّ

السائحي يف هذين البنائل االستعاريل باملعقول(العلماء) واملعنوي(األماني،نفوسا) إىل مرتبة
لقد ارتفأل ّ

األخا
ّ
املاديات احملسوسة (شموس،أبحر،غيوث،أغصان الشجر،شيء يصاغ) .فالطبيعة غنيّة بابمال ّ
يفجر لديهم حلظة اإلبداع".فالتعبري االستعاري يف حقيقة األمر،عمليّة لأوية آلية
يتّخذه ّ
الشعراا معينا غزيرا ّ
األول".1
اكتسبها راعاة جمموعة من القواعد والقوانل،وإّمنا هي عمليّة خيالية فنّية يف املقا ّ
السائحي يف استعاراته كان يرمي إىل:
وخالصة القول يف هذا املبحث أ ّن ّ
أي تعبري مبتذل.
 إعطاا صبأة فنّية ملختلف تعابريه ّالشعر ّ
ية،ح ى تظهر يف أحسن حلّة،و االبتعاد عن ّ
 :1التعبري البياين :رؤية نقدية بالغية ،شفيأل السيّد ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط ،5899 ،3ص546
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شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

تكثيف املعىن الذي جيعله أقوى من ظاهر اللّفظ،كمّا جينح به إىل دالالت وإحيااات الية سافرة.
التوسأل ال ّداليل.
التّأليف بل عريف التشبيه الأائب أحدمها،كمّا يضفي عل اللّفظ كثريا من املرونة و ّ
إكساب اللّفظ املتمث يف أحد الطرفل معىن أو معان جديدة ،بنقله من هيأة إىل أخرى.
السطحية الباهتة،و جعله أكثر عمقا وإيأاال.
ـخليص اللّفظ من ّ
جمسدة مادية ملموسة،و العكس صحيح.
نق ّ
اجملردات إىل صور ّ
فتتحرك فيها األجزاا األلوان ويسمأل هلا أصوات وحركة.
ّ
بث احلياة يف ّ
الصورةّ ،
احلرة الواسعة.
النّزوع باللّأة إىل اإلجياز واالبتعاد عن اإلعناب،واالنتقال هبا من املعىن احملدد إىل ال ّداللة ّ
ميت له بصلة.
مباغتة للمتلقي واستفزازه له من خالل إظهار شيا يف صورة عرمي آخر ال ّ
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شعريّة والتناص
الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

الكناية:

الكناية يف املصطلح البالغي العريب التلميح للشيا وتفادي التصريح به ،أي أن "يريد املتكلم إثبات
معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللأة ،ولكن يلجأ إيل معىن هو ردفه يف الوجود فيومئ إليه
وجيعله دليال عليه".1

فالكناية عكس التصريح ،وحسب (القز وي ) هي"أبلغ منه" .2وقد وضأل هذا الرأي (عبد القاهر

ابرجاين) قائال" :ليس املع إ ا قلنا الكناية أبلغ من التصريح أنال ملا كنيت عن املعىن زدت يف اته ب
املع إنال زدت يف إثباته فجعلته أبلغ ومؤكد وأشد" 3.وهنا وضح الوظيفة ابمالية للكناية ضمن التعبري
األديب.
وتعتن الكناية من الصور البيانية استجابة للعفوية وخضوعا للسليقة والفطرة ألهنا أبعد ما تكون عن
التشبيه أو االستعارة اللّذين يقتضيان وجود أركان لفظية يقومان عليها ،عكس الكناية اليت ال ركن هلا ،فهي
تقو عل االحتمال املعنوي للفظ املنطوق ،وما زادها قيمة هو احتماهلا للمعنيل البعيد والقريب زالصريح ،
ومن مث أمكن التالعب بداللة معناها باعتبارها تقبلهما االثنل معا.
وملا كانت الأاية من الكناية يف معظم أحواهلا غري الأاية من العالقة التمثيلية يف التشبيه واالستعارة،
كان الوصول إليها عن عري الرتكيبة اللفظية ألن من شروط حتقيقها التم ّكن من اللفظ ومعناه .وقد شاعت
الكناية يف كال العرب وأقواهلا وآداهبا فاستعملوها يف مواعن التعري أو التلميح دون اإلفصاح والتصريح،
كما وشح عمالقة الشعر ،ومن هم دوهنم قصائدهم هبا ،فاشتهر الكثري منهم باستعماهلا ،وكما دعا أبا
القاسم اإلسكايف إىل القول ":تعلمت الكناية من شعر البحرتي".4
الكناية في شعر السائحي :

ش ّكلت الكناية يف شعر السائحي لونا من ألوان براعة التعبري كما متيزت عنده بالشفافية والوضوح
و االبتعاد عن اإلهلا والأموض ومن شواهدها عنده قوله يف قصيدة "الذي عاش من أج املاليل":
5
عدن املوت إال من كان جافيا
وجمندونة من حدزهنا ال يصدها
 :1خزانة األدب وهناية األرب ،ابن حجة احلموي ،شرح :عصا شعيتو ،ج  ،8ص 813

 : 2ينظر :اإليضاح يف علو البالغة ،اخلطيب القزوي  ،شرح وتعلي وتنقيح :حممد عبد املنعم خفاجي،ص 420
 :3دالئ اإلعجاز يف القرآن ،عبد القاهر ابرجاين ،حتقي  :حممد رشيد رضا ،ص440

 :4خاص اخلاص ،أبو منصور الثعاليب ،تقدش :حسن األمل ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ص 850
 :5بقايا وأوشال ،ص 10
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فقطدأل أكبدادا و أدم مآقديا
تدردد يف عدرض الفضداا أنينها
وكان عليها لال الدهدر قاسيا
هلا احل كانت يف احليداة شقيدة
و صري يف مأسدا ا الزوج راعيا
رماها بكدوخ يف وهداد سحيقة
فلم يبد عريانا ومل يب حدافيا
فجاا الدذي تبكيده باخلدري كله
و تعطي ومل تأخدذ جزااك وافيا
ليبكيدال شعب ما برحدت حتبه
وقدد كان قوتا للجدزائر عاديا
و ما اك أن املوت أم در هنابه
وآخدر حي وهدو مازال خافيا
فكم ميت ال يعرمي الشعب ما امسه
هذه أبيات تضمنت تراكيب كنائية ميكن استنباعها من خالل ابدول التوضيحي التايل:
الداللة الكنائية

الشاهد الكنائي
فقطأل أكبادا وأدمي مآقيا

كناية تصور مشاهد احلزن واألس الذي أمل بابزائريل وهم يودعون رئيسهم هواري
بومدين إيل مثواه األخري.

رماها بكوخ

الكوخ وظفه هنا رمزا حلياة الشطف والبؤ والشقاا واحلرمان .

وصري يف مأسا ا الزوج راعيا

يكىن بالرعي عن املهن الشاقة ور ا املهينة  ،اليت يلجأ إليها اإلنسان مضطرا لكسب
قوته ومصادر رزقه  ،مأل أهنا مهنة شريفة ،لكن الشاعر يقصد هبا تصوير حالة من
حرر البالد باألمس زجماهدا كيف صار حاله فيها اليو ز راعيا مهانا .

فجاا الذي تبكيه باخلري

يشري بالضمري إيل الرئيس الراح .

فلم يب عريانا ومل يب حافيا

كناية عن توديأل حياة الفقر والعوز .

و تعطي ومل تأخذ جزااك وافيا

داللة عل ما قدمه الرئيس الراح من تضحيات جسا سواا أثناا الثورة بابهاد
املسلح أو بعدها ببناا وعنه ورعاية شعبه  ،دون أن ينتظر جزاا من أحد

وما اك أن املوت أمر هنابه وقد كان
قوتا للجزائر عاديا

مل يهب الشعب ابزائري املوت يوما فهو معتاد عليه خصوصا أثناا الوجود ا
يلمح هنا ويستحضر النص
االستعماري  ،كما هو معتاد علي الأداا  ،والسائحي ّ
القرآين ز ك نفس ائقة املوت آل عمران .425

فكم ميت ال يعرمي الشعب ما امسه
وآخر حي وهو ما زال خافيا

امليت غري املعرومي الكناية عن أولئال الذين استشهدوا بالتعذيب والتنكي مث قا احملت
برميهم أو دفنهم دون التأشري عليهم باهلوية إخفاا برميته  ،كما ميكن أن يقصد هبم
أولئال الذين جاهدوا واستشهدوا ومل يفصحوا أو يكشفوا عن أمسائهم حمتسبل
جهادهم خالصا هلل عز وج  ،فرحلوا يف صمت .
أما الذي مازال حيا فذلال اجملاهد الذي احتسب جهاده هلل عز وج فال يريد من
أحد جزاا أو شكورا.
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فهذه الكنايات فيها تصوير حي جيع املتلقي يتفاع معها ويستحضر املوقف الذي تداخلت فيه
أجزاا كثرية من حاضر معيش وماض تارخيي شاهد ،كما جاات مفعمة بوحي الدالالت من خالل املسحة
احلزينة للشاعر السائحي وهو ينق لنا تفاصي املشهد من آال وأحزان ودموع لرتسم لنا صورة مأساوية
مؤثرة.
ومن كناياته األخرى ،قوله يف قصيدته زمناجاة يوليو :
1

ومن قب كنت شعدار اخلطر؟
وجيزي الشقاا ويزجي الضرر؟

فكيف غدوت شعار السدال
أمل يقذمي البحر فيال اخلطوب

فشهر يوليو عند ابزائريل مرتب حبدثل هامل  :أوهلما حمزن ،وآخرمها مفرح .فاألول احملزن :احتالل
كىن الشاعر بقوله" :كنت شعار اخلطر" .أما األخر املفرح فهو اسرتجاع
فرنسا للجزائر يف اخلامس منه ،وقد ّ
السيادة الوعنية وافتكاك الشعب حلريته املسلوبة بعد توقيأل اتفاقيات "إيفيان" ،وقد تّ اإلعالن عن لال يف
اخلامس منه أيضا ،وقد ك عنه بقوله":غدوت شعار السال " ،وقد حققت الكناية التصوير عن عري
الشاعر املتل ّقي أما مشهدين متناقضل متاما :مشهد فيه اعتداا وسلب للحقوق
التضاد والتقاب  ،إ جيع ّ
املادية واملعنوية لشعب وبلد ،ويف املقاب صورة انتفاضة لال الشعب عل املعتدي وافتكاك حقوقه ،فالتعبري
الصريح ال حييا بك التفاصي  ،لذلال البد من االستعانة بالكناية إلظهاره ،ففي شعر السائحي تؤدي
الوظيفة املعنوية من أج التكثيف الداليل ّأوال مث البعد ابمايل ثانيا.
 الكناية وأقسامها في شعر السائحي:قسم البالغيون الكناية حبسب املك ّىن عنه إىل ثالثة أقسا  :كناية عن صفة ،كناية عن موصومي ،كناية
ّ
عن نسبة .إ ال يكاد خيلو قول منها ووجود يف شعر السائحي متث جزا من البناا العا للقصيدة من حيث
الشك وجزاا هاما من اإلثراا املعنوي والداليل داخ النص فاألقسا الثالثة تفرض نفسها يف السياق العا
للقصيدة السائحية لرسم املشهد ابمايل داخليا.

 :1ر ورماد ،ص 05
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كناية عن صفة :يقول السائحي يف قصيدته زيا دار :
والدهدر عات ،واخلطوب جسا
قارعت يف الدهر اخلطوب يعها
وشربت من كأ النواب حنظال مرا ،و قدت املوت و هدو زؤا
أؤ ى وأظدلدم صابدرا وأضا
ووقفت وح ددي للمصائب كلّها

-3

كناية عن موصوف :يقول يف زأما الضريح الزكي :
2

عل عبات الندور يف حدر النديب وقدفت بقلدب خاشدأل متهديب
ألين أخشد أن يقدول يل :ا هب
أحداول أن أدندو ومل أل قددرة
ّرأت ،هدذا الطهر كيدف تدوسه؟ وكيدف تنادي ندداا ال دقرب؟
فيا خري من قاد الشعدوب إيل اهلدي وأخرجها للندور من كد غيهب
جراحات نفسي قد تعاص عالجها وما غريكدم اختاره للتطبب
فهذي الرياح اهلوج تعصف حدولنا ويف العدش زغب جثدم مل تدرب
أخامي عليدها أن تضديأل بال أب وتصطاد من ئب خدبيث وثعلب
-2

كناية عن نسبة :قال يف زعلمتنا التحدي واإلباا :
3

أي ش دعر أص دوغه بلدساين يو كراك يا أميدر البيان
ّ
مل يعد قدادرا عل اإلتقان
هاله املوقف الرهيب فأغضي
ر ،و يا قاهر املدى و الزمان
أيها العبقري يا زارع الندو
يتحدى الفنا و ليس بدفان
صنعال اخلالد العظيم مقيم

1
 :بقايا وأوشال ،ص 49

 :2إسالميات ،ص5

 :3ر ورماد ،ص 51
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يوضح لنا تلف الكنايات الواردة يف هذه األبيات:
وابدول التايل ّ
الكناية

القسم

الداللة

قارعت يف ال ّدهر اخلطوب يعها
شربت من كأ النوائب حنظال مرا

صفة
صفة

حم .
كناية عن ّ
وقوة التّ ّ
الشجاعة ّ
كناية عن ارب احلياة ومرارا ا.

قت املوت وهم زؤا

صفة

وقفت وح ددي للمصائب كلّها
عل عتبات الندور

صفة

التعرض للمخاعر والنجاة منها.
كناية عن ّ

موصومي

حر النديب

موصومي

هدذا الطهر

موصومي

جراحات نفسي

موصومي

حممد-صل اللّه غليه وسلّم -
كناية عن قن النيب ّ
كناية عن الذنوب اليت ارتكبتها جوارحه.

فهذي الرياح اهلوج تعصف حدولنا

موصومي

كناية عن الفنت اليت تعصف بالعباد.

هاله املوقف الرهيب

نسبة

نسب اهلول العظيم الذي أعجز لسانه عن قول الشعر يف كرى
وقاة الشيخ البشري اإلبراهيمي ،ومل ينسبه إليه مباشرة باعتباره أمريا
للبيان العريب.

صنعال اخلالد العظيم مقيم
يتحدى الفنا وليس بفان

نسبة

نسب التّح ّدي للصنائأل واالجنازات اخلالدة لإلبراهيمي ،ومل ينسبه
إليه مباشرة.

التحم .
كناية عن التح ّدي والتص ّدي وش ّدة ّ
حممد – صل اللّه غليه وسلّم -
كناية عن قن النيب ّ
حممد-صل اللّه غليه وسلّم -
كناية عن مسجد النيب ّ

متنوعة ،حيث ّاـخذها وسيلة
السائحي للكناية يف شعره إّمنا كان استجابة لأايات ّ
وخالصة فإ ّن توظيف ّ
وقوة يف ال ّداللة ،األمر الذي جيع
لإلبداع ي ّ
طعم هبا نصوصه إلعطاا كالمه كثافة يف التّصوير وثراا يف املعىن ّ
املتل ّقي القارئ يتفاع مأل التدفّ العاعفي املتتابأل الذي تفي به لأة النّص يف حلّتها ابماليّة.
السائحي من هذا الوسي البالغي الكناية ،هي
ومن خالل النما ج املقدمة خنلص إىل أن غايات ّ
مايلي:
الصورة.
النصوص الشعريّة يف ميدان ّ
 البعد ابمايل الذي تتطلّبه ّالصورة وترصيص أجزائها ا يسمح هلا بالظّهور والتجلّي يف أروع حلّتها وزينتها.
 كثافة ّكىن عنه هبا.
 التّأ ّكد من حقيقة ّاملكىن عنه بأنّه حيم ّ
الصفات اليت ّ
الشيا ّ
النص.
 تقسيم املعىن من خالل إعطاا صورة ّيتلمسها يف ثنايا ّ
مشخصة تأري املتل ّقي و عله ّ
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الصورة ال ّ
الباب الثّاني :الفصل الثّانيّ :

تراسل الحواس:

يقصد برتاس احلوا يف النقد األديب تبادل احلوا لوظائفها فيما بينها وتشم احلوا البشرية اخلمسة
حاسة من احلوا بصفات
ّ
فق ،يقول حممد غنيمي هالل:زتراس احلوا ْ
،أي وصف مدركات ك ّ
احلاسة األخرى،فتعط املسموعات ألوانا وتصري املشمومات أنأاما وتصبح املرئيات عاعرة.1 ...
مدركات ّ
إ ّن املتص ّفح للشعر العريب القدش ويف تلف عصوره،جيد هلذا البناا اإلستعاري أثرا يف ثنايا العديد من
بالشيوع الذي يش ّك ظاهرة،و لكنّها موجودة وحتتاج إىل وقفة.2وليس كما هب
القصائد،لكن ليس ّ
السرياليل الفرنسيل هم ّأول من مار هذه الوظيفة يف إبداعا م.3
اعة من نقادنا إىل أ ّن ّ
الرمزيل أو ّ
و قد زاد االهتما هبا يف شعرنا احلديث واملعاصر ،كما أ ّن القرآن الكرش ال خيلو من مث هذه
العالقات وهي جديرة بال ّدراسة أيضا.4
الشعراا يف هذا اال اه بع األدباا
ليمر بسال " ،فقد أثار إيأال ّ
مل يكن توظيف هذا النم اجملازي ّ
ورأوا فيه ترفا زائدا وخروجا عل نظا اللّأة وعرفها" ،5لكن هناك من رأى أ ّن "استعمال هذا الرتاس بدقّة
للشاعر بعم ،فضال من إحدا
وشاعريّة وربطه باملوقف من شأنه أن يأ اللّأة،و يعكس احلالة النّفسية ّ
األثر املشابه يف نفسية املتلقي".6
السائحي:
 تراسل الحواس في شعر ّ
 :1النقد األديب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،ص459
 :2من تلال النما ج قول عمر بن أيب ربيعة:تكاد غداة البل تنط عينها بعنته لو كانت العل تنط
وقول أيب متا  :نطقت مقلة الف ى امللهومي فتش ّكت بأي دمأل رومي
متر به غدا
وقول ابن محديس :كأ ّن له يف األ ن عينا بصرية ترى اليو أشباحا ّ
السلوك الكثري من الرتاسالت احلاسيّة ،يُنظر :الديوان ،دار صادر ،ط5431 ،3هد، 3001 ،
والبن الفارض يف قصيدته ّ
املطولة :نظم ّ
ص4
3
للشاعريل
 :يف النقد األديب الأريب  ،ظهر مصطلح تبادل أو تراس احلوا عا  5985يف زقامو القرن لكن الفض يرجأل يف انتشاره ّ
الفرنسيل زشارل بودلري 5967-5935:يف قصيدته:زتراس وزأرثري رميبو ،5985-5914:يف قصيدته زاحلرومي الصائتة  ،يُنظر :معجم
مصطلحات األدب ،ص 111وما بعدها.
:4كقوله تعاىل:زاليَد ْوَ َخنْت ُم َعلَ أَفْد َو ِاه ِه ْم وتُ َكلِّ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم وتُ َكلِ ُمنَا وتَ ْش َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْم ِ َا َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن يس، 61وقوله :زيدَ ْوَ يُ ْس َحبُو َن ِيف
ِ
س َق ْر القمر49
النَا ِر َعلَ ُو ُجوه ِه ْم ُوقُوا َم َّ
س َ
5
الشعر العريب احلديث ،شلتاغ عبود شراد ،جمدالوي للنشر والتوزيأل ،عمان ،األردن،ط5458 ،5ه ، 5889،ص586
تطور ّ
ّ :
 :6املرجأل نفسه ،ص586
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البنيات األسلوبية وال ّداللية في شعر ّ
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النص ونزوعه
السائحي منا ج حيّة من هذه الظّاهرة ابمالية اليت ّ
تدل عل مت ّكنه من بالغة ّ
يف شعر ّ
للشاعر باعتبارها عملية نفسية أكثر منها
حنو العالقات التكاملية داخله إميانا منه ّأهنا حتق الوحدة النّفسية ّ
بالغية أو لأويّة.و من هذه النما ج الواردة يف شعره قوله يف قصيدة(:لعينيك):
فقـولي لعينيـك إن مهّدتا

شفت ـين إذا رف ـتا
ولل ّ

وقدويل لقلبال حتّد م ى

السها ْ
حنانيكما بع هذي ّ
لنط  ،كفاه قض بابتسدا ْ

1

تنا وحدولال هدذا الأرا ْ ؟

ويقول يف قصيدة(:قصيدة المهرجان):
عيني وترتاب يف األصوات أ اين
ّ

تكاد مدن روعة اللّقيا تك ّذبني

وغـ ّردت يف تبارحيي وأشجاين

كل جارحة
فلو
ّ
سكت لغنّت ّ

وجاا يف قصيدة(:في يوم المجاهد):
رف فيه عل املسامأل حلن
ّ

مل يزل مطدربا عل اآلباد

وقوله يف قصيدة(:في مقدم العيد):

ُّ
ترف مأل الفرحة الأامرة

تعدال ففي شفتي نغمةٌ

3

4

ويف قصيدة(:من أنا) يقول:
وتغني العيـون بالعدرفان

الشكران يف شفتيه
يتندّزى ّ
أما يف قصيدة(:ال ّدمع ال يكذب فقد قال:

إ ّن ال ّدموع إ ا تسلس نطقها

5

يف مشهد ال تعرمي البهتانا

شيخ بيوض):
وقال يف قصيدة(:على قبر ال ّ
 :1مهسات وصرخات ،ص565
 :2ر ورماد ،ص7

 :3املصدر نفسه ،ص36
 :4املصدر نفسه ،ص20

 :5املصدر نفسه ،ص33
 :6بقايا وأوشال ،ص12
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ومل تصافح س ّ فيده مآقينا

لصبح أعيننا
مل تكتح ىمال ا ّ

1

السائحية يف ابدول التّوضيحي التايل:
و نقف عند ّ
الرتاسالت احلاسية داخ القصيدة ّ
الوظيفة المكتسبة(المستعارة)
قويل

الحاسة المرجع(األصلية)
ّ

الحاسة أو ما ينوب عنها
ّ

األ نزتسمأل القول

الشفاهزاللّسان
اللّحن،نأمةزاللّسان

رفّتزابفون
رمي
ّ

العل

العيون

تأ ّ
نطقها

العل

العل

ال ّدموعزالعل

س ّ زاللّسان املآقي
جارحةزاليد

تكذب

العل
األ ن ،اللّسان
اللّسان

تصافح

اللّسان
اليد

غنّت

اللّسان

السائحي
الصورة ّ
لقد أسهمت هذه ّ
الرتاسالت يف تشكي ّ
الشعرية بأبعادها النّفسية وابمالية.فنجد ّ
يرى باللّسان ويسمأل ويأ ّ بالعل وينط بال ّدموع ويصافح باألسنان.
إ ّن تراس احلوا من العوام املثرية يف نفس املتلقي،كما ّأهنا تساعد ألفاظ اللّأة عل اكتساب
دالالت جديدة تتجاوز حدود املنط والواقأل وـخضأل لسلطان العق وانفعاالت النّفس،ومن مثّ الوصول إىل
يسميه علماا النّفس بالالّشعور أو الالّوعي أو العق الباعن،يقول بودلري:زالطّبيعة ات دعائم
ما ّ
حيّة،وأحيانا تنط هذه ال ّدعائم،و لكنّها ال تفصح،وجيو املرا منها يف غابات من رموز تلحظه بنظرات
كأهنا أصداا تلطة آتية من بعيد،لتؤلّف وحدة عميقة
الروائح واأللوان واألصوات ّ
أليفة،وتتجاوب ّ
كالضوا. 2 .كما تسهم عملية الرتاس يف متازج الصور اخليالية مأل
املعىن،مظلمة األرجاا رحيبة كاللّي أو ّ
احلقائ املدركة.
وأخريا فإ ّن تراس احلوا هو العتبة األوىل حنو الأموض ،وكثريا ما وقف املتلقي أسريا بل أجزاا
فال عقدها وتفسريها.
عالقاته ،عاجزا أما ّ

 :1بقايا وأوشال ،ص67

 :2النقد األديب احلديث ،غنيمي هالل ،ص430
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ثانيا :التناص
يرى معظم النقاد أن التناص أمر البد منه ألن العم األديب يدخ يف شجرة عريقة وكمتدة ،فالنص ال
يأيت من فراغ ،ومنهم من يراه ترسبات الالّوعي أو النص الأائب ،وشكله الصريح االستشهاد.
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مفهومه عند الغرب:

ظهر مفهو التناص بصورته األولية يف كتابات الكاتب الروسي (ميخائيل باختين) ،فقد حت ّد
نص قدش وآخر جديد ،تتشابال خيوعهما لتكون
تداخ السياقات ّ
ليدل عل وجود عالقة جدليّة بل ّ
نصا حيم دالالت جديدة.
ّ
عن

وقد نظرت (جوليا كرستيفا) إىل التناص بوصفه نتاجا لنصوص سابقة يعقد معها النص ابديد عالقة

تبادل حواري لكنها حمملة بدالالت معاصرة ،فهي ترى التناص" لوحة فسيفسائية من االقتباسات ،وك ّ
تسرب وحتوي لنصوص أخرى".
نص هو ّ

فهو تقاعأل داخ النص مأخو من نصوص أخرى ،يقول (روالن بارت)" :ليس هناك ملكية للنص

أو األبوة النصية ألن الكتاب واملبدعل يعيدون ما قاله السابقون بصيغ تلفة قائمة عل التأثر والتأثري،
فالنص األديب يدخ يف شجرة نسب عريقة وكمتدة فهو ال يأيت من فراغ ،وال يفضي إىل فراغ".
-2

مفهومه عند العرب:

عرمي النقد العريب ظاهرة التناص مبكرا حتت مسميات تلفة ،مث  :التضمل ،االقتبا  ،التلميح
واإلشارة...

فحازم القرطاجني يشري يف زمنهج البلأاا وسراج األدباا إىل نوع من تعام الكاتب مأل النصوص

السابقة ،إ يدخاهلا يف نصوصه ،و لال بإيراد لال الكال أو بعضه بنوع من التصرمي والتأيري أو التضمل،
فيحي عل لال أو يضمنه أو يدمج اإلشارة إلديه أو يريد معناه يف عدبارة أخرى عل جهة قلب أو نق .
أما ابن األثير فيقول...":لقد كان العرب ينصحون املبتدئ من الشعراا بقرااة آالمي األبيات الشعرية

مأل حفظها والتمعن فيها ح ى تعل معانيها بفهمه وترسخ أصوهلدا يف قلبه ،وبعد لال عليه أن ينساها".
كما أكد النقاد القدام عل ضرورة معرفة الشاعر أليا العرب وأمثاهلم مأل اإلعالع عل ك ما
يشحد القرحية ويذكي الفطنة من كال املتقدمل املنظو واملنثور .يقول املتب " :ال أعلم شاعرا جاهليا وال
إسالميا إال وقد احتذى واقتف  ،واجتذب واجتلب".
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أنواع التناص:
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التناص الديني:

هو أن يعتمد فيه الشاعدر عل االقتبا من كتب األديان أو أقوال األنبياا والرس  ،كما جيع النصوص
الشعرية ات سلطة تأثريية قولية تزخر بقيم أخالقية .وقد برز يف قصائد تلفة اقتبس فيها السائحي الكثري
من ألفاظ ومعاين القرآن الكرش ،مثلما جند يف قصيدته زأسطول ابزائر القدمية  ،حل يقول:
الركاب
كلّما ثار عاد حتتال رهوا مستكل األمواج داين ّ
فلفظة زرهوا مقتبسة من قوله تعاىل " :واترك البحر رهوا إهنم جند مأرقون".2
واألمر نفسه يف قصيدته زنفمن يف قوله":
إنّنا سدادة ولسنا عبيدا

وتلظّى عنادنا فصدرخنا:

ال يظن اليهود حل ننادي:

1

3

أوقفوها أنّا خنامي اليهودا

جندها يف قوله تعاىل" :فأنذرتكم نارا تلظّ ال يصالها إالّ األشق الّذي ك ّذب

فلفظة زتلظ
4
وتوىل".
ّ
ولفظة زعبيد جندها يف قوله تعاىل" :من عم صاحلا فلنفسه ومن أساا فعليها وما ربّال بظالّ
5
للعبيد".
مكررة كثريا يف القرآن ،من لال قوله تعاىل" :وقالت
ولفظة زاليهود
املكررة يف البيت الثّاين جندها ّ
ّ
6
اليهود ليست النصارى عل شيا وقالت النصارى ليست اليهود عل شيا وهم يتلون الكتاب".
تكررت هي األخرى يف القرآن ،نذكر منها قوله تعاىل" :مث بعثنا من بعدهم موس
ولفظة زموس فقد ّ
7
بآياتنا إىل فرعون وملئه فظلموا هبا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين "
أما لفظة زأ موس فنجدها مقتبسة من قوله تعاىل ":وأَوحيدنَا إِ َ ٰىل أُِّ موس أَ ْن أَر ِضعِ ِيه ۖ فَِإ َا ِخ ْف ِ
ت
َ ْ َْ
ّ
ّ
ُ َٰ ْ
8
ِ
ِ ِ
َعلَي ِه فَأَلْ ِق ِيه ِيف الْي ِّم وَال َـخَ ِايف وَال َْحتزِين ۖ إِنَّا ر ُّادوه إِلَي ِ
ل".
ال َو َجاعلُوهُ م َن الْ ُم ْر َسل َ
َ ُ ْ
ْ
َ َ
َ َ
 :1ر ورماد ،ص 11
 :2سورة الدخان ،اآلية 81
 :3ر ورماد ،ص 41

 :4سورة اللي  ،اآلية 41

 : 5سورة فصلت ،اآلية 11
 :6سورة البقرة ،اآلية 443

 : 7سورة األعرامي ،اآلية 403
 :8سورة القصص ،اآلية 00
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ويقول يف قصيدته زأيضا ليلة القدر :
1
سجدا
فلو كان ما جيري بلبنان حولنا
لقلنا لصهيون :ادخلوا الباب ّ
ِ
ث ِشْئتُ ْم َر َغدا َو ْاد ُخلُوا
والعبارة كلها اقتبا من قوله تعاىلَ ":وإِ ْ قُد ْلنَا ْاد ُخلُوا َٰهذهِ الْ َق ْريَةَ فَ ُكلُوا ِمْند َها َحْي ُ
2
ِِ
ل ".
اب ُس َّجدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ ندَّ ْأ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَا ُك ْم ۖ َو َسنَ ِز ُ
يد الْ ُم ْحسن َ
الْبَ َ
ويستدعي "السائحي" يف بع قصائده يف تناصه الدي شخصيات دينية ،من األنبياا والرس  ،متحررا
من اتيته ،متّخذا من الشخصيات الدينية أقنعة ،متقمصا – من خالهلا -وجودا مستقال حيم يف عياته
داللة التنوع املتجلي مأل أوىل عتبات احلنان يف التاريخ اإلنساين ،واملتمث يف النيب موس – عليه السال –
مأل ّأمه ،كما هو ظاهر يف قصيدته زنفمن  ،حيث يقول:
الصمودا
قب موسى وأم موسى عرفتا احلرب والنّصر و العل و ّ

3

لقد مثّ هدا التعام حتويرا فنّيا لقصة احلنان اإلنساين الفطري زعطف األ ّ عل ابنها  ،يف بدايا ا ا
يتناسب وعبيعة الفع اإلبداعي وأبعاد التجربة الشعورية وما هلا من خصوصية يف ك عم شعري يف
استدعاا الرمز القدش لكي د فيه التفريغ الكلي ملا حتم من عاعفة أو فكرة .
ويواص الشاعر رحلة البحث عن عيف أم يتمسال به مازجا صوره املتوانية بوقائأل قصصية ،مثلما هو
احلال يف قصة موس  -عليه السال – مّرة أخرى مأل فرعون حل أوح له اهلل أن يعن البحر فينجيه من
جنوت فرعون ،منزا أثره عل احلياة ،فيستحضر هذا املشهد يف قصيدته زعاشوراا عل لساهنا قائال:
4
ِ
وناجيته يف ال ّدج د املعتم
ضحكت لموسى خالل ال ّدموع
وأغر ِ
قت فرعون أعتد امللوك

ينج يف جندده األعدظم
فلم ُ

عز وج ّ – يف قوله تعاىل:
وهنا إشارة إىل قصة نيب اللّه موس مأل فرعون اليت أشار إليها اهلل – ّ
ِ ِ 5
ِ
اك الْبَ ْحَر ۖ فَانْد َفلَ َ فَ َكا َن ُك ُّ فِْرق َكالطَّْوِد الْ َعظيم ".
صَ
وس ٰ أ َِن ْ
اض ِر ْ
ب بِ َع َ
"فَأ َْو َحْيدنَا إ َ ٰىل ُم َ
والقارئ مدعو إىل البحث عن املعىن من خالل تأم األنساق الفنّية ابديدة القائمة عل مستوى البنية
الشخصيات املوظّفة فنّيا إىل ح ّد أنه مل
الرمزي اليت تبعت ّ
ّ
املؤسسة عل توالد الصورة ببعديها التخيّلي و ّ
 :1إسالميات ،ص 10

 :2سورة البقرة ،اآلية 52
 :3ر ورماد ،ص 40

 :4املصدر نفسه ،ص30

 :5سورة الشعراا ،اآلية 13
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يستثن الرسول الكرش حممد – صل اهلل عليه وسلم – منزا أثره العظيم عل الوجود واخلالئ  ،مسرتشدا يف
املعىن بقوله تعاىل" :لقد جااكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنل رؤومي
رحيم" ،1فيقول:
2
وإالّ سدلدوك يف الدحياة مهد ّذب
ه السنة العصماا إالّ مدواقف
وأرض"ب صهيون" يف ابذب ـخضب؟
"حممد"
َتقفر حتت الأيث أرض ّ
أ ُ

ب.

التناص األدبي:

وهو أن يستحضر الشاعر أمساا أو أشعارا سابقة له ،سواا أن كان لال عن الشعراا العرب أو
األجانب إلنشاا عالقة متبادلة بل زم املاضي واحلاضر ،ال يكون املاضي مصدرا لالحتذاا والتقليد ب
لالبتكار والتجديد عن ربة إنسانية يعاد فيها صياغة املاضي وف رؤية معاصرة ،وقد متظهر يف شعره
واضحا عل نوعل:
 تأثره وتضمينه ألقوال شعراا سبقوه  ،أمثال :ابن زيدون وإيليا أبو ماضي وغريمها.
 استدعاا شخصيات ورموز أدبية أمثال أيب فرا احلمداين املتنيب وأيب القات الشايب.
 .4تأثره وتضمينه ألقوال شعراء سبقوه ،حيث سار عل هنج زابن زيدون يف قصيدته يف زوالّدة بنت
املستكفي واليت مطلعها:
3
وناب عب عيب لقيان افينا
أضح التنائي بديال من تدانينا
وهو هنا متأثر بالشاعر يف القافية والروي وخيالفه يف املوضوع والأرض ،فقصيدة ابن زيدون زأضح
ضمنها شطرا كامال ،حيث يقول
السائحي زهي القيادات إن كانت موفّقة وعنيةّ ،
التنائي غزليّة وقصيدة ّ
يف مطلعها أيضا:

4

"أضح التنائي بديال من تدانينا"
الشيب يسبينا
الشعر ما عاد بعد ّ
ّ
واألمر نفسه يف قصيدته زشاعر اخللد اليت ألقاها يف كرى األلفية البن زيدون بالرباط باملأرب يف
أكتوبر  ،4905حيث يقول مقتبسا بع أشطر غزلية ابن زيدون ب بيتا بأكمله زالبيت  ، 34حل يقول:
1
مدن بعد حلنال مل تسكر ليالينا
يا ساكب اللّحن مخرا يف أغانينا
 :1سورة التوبة ،اآلية 482
 :2إسالميات ،ص 18

 :3مطلأل قصيدة ابن زيدون يف التأزل بوالدة بنت املستكفي.
 :4ر ورماد ،ص 09
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"أضح التنائي بديال من تدانينا"
وال كدرناك إالّ قدال قائلدنا
كنتدم ألرواحدنا إالّ ريداحينا"
"ليس عهدكم عهد السرور فما
باملتنيب يف قصيدته زالعيد  4953عندما يقول:
كما يظهر تأثره ّ
2
والكون كاألمس مألول ومصفود
عدت يا يدو  ،واأليّا عائددة
املتنيب يف املعىن نفسه:
وقد قال ّ
ملا مض أ ألمر فيال ديد
عيد بأيّة حال عدت يا عيد
.8

استدعاء شخصيات ورموز أدبية أمثال الشيخين عبد الحميد بن باديس و محمد البشير

اإلبراهيمي واألمير عبد القادر والشاعرين :ابن زيدون ومحمد العيد آل خليفة:
يعد تناص التاريخ األديب بشخصياته وأحداثه مصدرا مهما من مصدادر اإلهلا الشعري الذي يعكس
الشاعر بالرجوع إليه روح العصر ،كاشدفا بذلال عن مهو اإلنسان وعموحاته وأحالمه ،كما جيع النص
الشعري ا قيمة توثيقية يكتسب حبضورها برهانا ودليال عل كنياا األمة أو انكسارها ،من خالل التشابه
بل املاضي واحلاضر.
والسائحي الصأري يف هذا الديوان ال يلجأ إىل هذا النوع إال قليال ،مثلما جنده يف قصيدتيه زعلّمتنا
اإلباا والتح ّدي حل يستحدضر يف األوىل شخدصية رائد النهضة الفكرية يف ابزائر "الشيخ محمد البشير
اإلبراهيمي" يف الذكرى األوىل لرحيلها ،مستلهما منها العنة ،فيقول:

يو كراك يا أمـير البيان

أي شعر أصوغده بلساين
ّ

3

الشعور يف وجداين
يؤدي ما يرو ّ
ك ّ معىن أردتده ال ّ
ري يا زارع النو ر ،ويا قاهر املدى والزمان
أيها العبقـ ّ

ويستحضر يف الثانية شخصية" ابن باديس" الرائدة يف اإلصالح ،مستلهدما منها درو
والشجاعة ،فيقول يف قصيدته زيف كرى وفاة الشيخ عبد احلميد بن باديس :
وال تذكروا الشيخ يف الأابرين

فما كان مث الدذي غبدر

فلو نطقت يف اببال الصخور

لقالت بباديـس فقت احلجر

 :1املصدر نفسه ،ص  00و02
 :2املصدر نفسه ،ص 82

 :3ر ورماد ،ص 51و55
4
 :املصدر نفسه ،ص 08و03
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فحسبكم من حديث معداد
وإن شئتم أن تدفوا باحلقوق
الصفومي إىل بعضها
فضمدوا ّ
ّ

ويستحضر يف الثالثة ابن زيدون فيذكره بامسه راثيا قائال:
س عنال اشبيليا ،ه كان يف فمها

فإ ّن ابن باديـس تلال الصور
وتعطدوا له حد ّقه يف ِّ
الذ َكر
وسريوا-عل هديده-يف األثر

غري ابـن زيدون ترجيدعا وتلحينا

1

فندم فقد عشت عهدا ال يكد ّدره عليال شيا سدوى هجر احملبيدنا
ما جال مندها خيال يف خواعدرنا إالّ تألّد دمدعا ف دي مآقيدنا
وال كرنداك إالّ ق دال قائلندا "أضحى التّنائـي بديال من تدانينا"

كما يستحضر شخصيّة الشاعر "حممد العيد آل خليفة" رج ابزائر ،وهو ينشد قصيدته يف ابن
السائحي:
باديس حينما ختم حفظ وتفسري القرآن الكرش ،وعبعه لتفسريه "جمالس التّذكري" ،حيث يقول ّ
2
الشعدر يأىب أن يطيأل ويسمعا وحد ّ لده ا اليدو أن يتمنّدعا
أرى ّ
متنّيدت أ ّن "العيـد" ما كان غائبا فقد كان أحدرى أن جييد ويبدعا

فما مثله يف وصف ابن باديس شاعر إ ا قال مل يتدرك من القول موضعا
وفعال ،هو هنا إّمنا يذ ّكرنا برائيّة حممد العيد آل خليفة يف مدح ابن باديس اليت ألقاها يف ابامأل
األخضر بقسنطينة باملناسبة نفسها ،حيث يقول:
ثدلال تعتدّز البدالد وتفخدر وتزهدر بالعلدم املنيدر وتزخدر
عبعت عل العلم النفدو نواشئا خن صددق ال يداني ده بدر
الروض النّضيدر وأهبر
ودرسال يف التفسري أشه من ابىن
وأهبد من ّ
التناص التاريخي:

وهو أن يستحضر الشاعر أمساا لشخصيات تارخيية كان هلا أثرها الواضح يف صنأل القرار السياسي و
التارخيي يف مسار األمم و الدول  ،سواا أكانت تلال الشخصيات عربية أو أجنية صديقة كانت أو عدوة،
مثلما هو احلال يف العديد من قصائده .
مدونة السائحي باستدعاا شخصيات حربية كثرية كالقادة الفاحتل أمثال :خالد
وقد متظهر هذا التناص يف ّ
بن الوليد و عقبة بن نافأل الفهري وعارق بن زياد من جهة هبدمي االقتداا و التعريف آثرها،
 : 1ر ورماد ،ص 00
: 2إسالميات ،ص 15
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عدوة ألخذ احليطة و احلذر منها و التعريف ثالبها أمثال" :فورد" و"رابل ،و كر
واستدعاا شخصيات ّ
أماكن و أزمة تارخيية مهمة كان هلا بالغ األثر يف التاريخ العريب و اإلسالمي  ،كما يف قوله يف قصيدتهزهي
القيادات إن كانت موفقة واليت أل فيها ك ّ لال ،حيث يقول:
قدد حطدم املارد اببدار قمقمه

وزلزل األرض يف الجوالن يف سينا

وغيدر اسدم حزيران وصححده

فصدار يكتب يف التاريدخ تشرينا

وىل الوجدوه يدعا شطدر قبلته

و قبدلة الع درب فلسطيــنا

هي القيدادات إن كانت موفقدة

تأددو املعارك يرمـوكا و حطينا

تث ك خبيث فدي مسيدر ا

و ليس ينقدذ "فورد" مث "رابيـنا"

لن تصنأل اآلن يا تشريـن حرهبم

لنا اخليدا  ...سنرميدها بأيديدنا

مقداما حيدث قدررنا بأنفسدنا

يف أرض أجددادنا أرض النبييـنا

اجتداز فرعون أمس البحر خلفهم

من ا يدرد عدن البدر الفراعينا

و خالد خيله يف الشـام واقفدة

ه ترهب اخلي يف احلرب النا ينا

1

سيزهر النتدقال احلدر بعد غدد
ويزرع الندا يف القدس الزياتينا
ويستحضر السائحي أيضا "األمري عبد القادر" ،رمز املقاومة والثورة ألخذ العنة واستلها درو
البطولة والتح ّدي .يقول يف قصيدته زلست رفاقا عودة األمري اليت نظمها ناسبة عودة رفات األمري عبد
القادر من أرض سوريا ،وقد أحرزت هذه القصيدة عل ابائزة األوىل يف مسابقة الشعر يف هذه املناسبة:
يا جنـود األمير هذي البقايا

أنزلوا يف العيدون أو يف احلنايا
يضمها وهي أفد
أي قبدر ّ
ّ

2

وقمدة من سجايا؟
مدن معال ّ

يا جنـود األمير هذي البقايا

وضعوا يف العيون أو يف احلنايا

السائحي التناص عل ثالثة أنواع :الدي  ،األديب والتارخيي يف
وخالصة فقد وظف حممد األخضر ّ
قصائده ،معتمدا يف األول عدل االقتبا من كتب األديان أو أقوال األنبياا والرس ليجع نصوصه الشعرية
ات سدلطة تأثريية قولية تزخر بقيم أخالقية .ويف الثاين والثالث من خالل استحضاره ألمساا أوأحدا أو
أشعار سابقيه هبدمي إنشاا عالقة متبادلة بل زم املاضي واحلاضر ،فال يكون املاضي مصدرا لالحتذاا
 :1ر و رماد ،ص  09و 20
 :2ر و رماد ،ص50
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والتقليد ،ب لالبتكار والتجديد يف تدجربة إنسانية يعاد فيدها صياغة املاضي وف رؤية معاصرة تتماش
والواقأل وروح العصر.
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تقديم:
عند دراستنا للمنتج األديب مهما كان نوعه أو جنسه ،البد من مالحظة الفرق بني :اللغة الشعرية ولغة
الضبابية ،فإ ّن اللغة الشعرية هي اللغة اليت جندها يف خمتلف األشكال األدبية
الشعر ،وبعيدا عن التّعقيد و ّ
خاصة بالشعر دون سواه،
شعرا كانت أم نثرا بل ويف بعض كالم النّاس اليومي ،بينما لغة الشعر هي لغة ّ
خاصة ال ينازعه فيها أي جنس أديب آخر "فإ ّن أوىل مميزات الشعر هي
فالشعر مهما قيل عنه تبقى لغته ّ
القاص أو
أهم من عالقة جتربة
استثمار خصائص اللغة بوصفها ّ
ّ
مادة بنائه ،فعالقة جتربة الشاعر بلغته أوثق و ّ
مؤلّف املسرحية يف العصر احلديث .وذلك أ ّن الشاعر يعتمد على ما يف ّقوة التّعبري من إحياء املعاين يف لغته
التّصويرية اخلاصة به".1
الرمز وتع ّدد ال ّدالالت
ص ّ
تكون النّ ّ
الش ّ
كما أ ّن اللغة الشعرية  -وهي ّ
عري  -تقوم على اإلحياء و ّ
وقوة التّأثري واإلقناع والتّغيري وما إىل ذلك من الطاقات املعربة واملؤثّرة اليت تصنع مجالية
واالنزياح ّ
لغوي يرتابط حمتواه وشكله ترابطا وثيقا لتكوين وحدة ال تنفصم عراها .والقارئ
النص"،فالقصيدة...حدث ّ
ن
جمردة"2يف النهاية هي دليلنا إىل الشعرية ،وعندما
يتلقى القصيدة على شكل رنني صويت ذي مفهومات ّ
نصل إليها نكون قد أدركنا روح الشعر اليت هي بعض من روح الشاعر والقصيدة.
وال يقتصر توظيف الشاعر للغة على التّعبري عن خمتلجات نفسه ،وعن أحاسيسه ومشاعره وانفعاالته،
الشعرية هلا "شأن آخر .إ ّن هلا شخصية آملة تتأثّر
بل تتجاوز ذلك إىل التّفاعل والتّأثري يف املتلقي ألن اللغة ّ
جمرد نقل أمني فحسب ،ولكنّه
وتؤثّر ،وهي تنقل األثر من املبدع إىل املتلقي نقال أمينا ،وليست املسألة ّ

النّقل األمني عن املبدع عندما يف ّكر ّأوال وقبل كل شيء باعتباره فردا ،لذلك كانت لغة الشعر ممتلئة
باحملتوى الذي تنقله نقال أمينا" .3وعليه فإن "اعتناء الشاعر بتعبريه ضروري أل ّن اللغة قاصرة وأل ّن الشاعر ال
خيلق املشاعر يف نفس القارئ ،وإّّنا يوقظها".4

 :1النقد األديب احلديث ،غنيمي هالل ،دار العودة ،بريوت ،ط ،1982 ،1ص 408

 :2نظرية أيب متام يف النقد الشعري ،فهد عكام ،جملّة املوقف األديب ،احتاد الكتاب العرب بدمشق ،ع،2188 ،281 ،284 ، 181:
ص12
3
عز الدين إمساعيل ،دار الفكر ،القاهرة ،2114 ،1412ص472
 :األسس اجلمالية يف النقد األديبّ ،
 :4مجاعة الديوان يف النقد ،حممد مصايف ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،اجلزائر، 1974 ،ص270
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السائحي:
ّأوال :المعجم الشعري عند ّ

هندسي هلا،
تصور
الفن الذي يستم ّد منه لغته وألفاظه وعباراته ،مث يقوم بإعطاء ّ
ّ
ّ
لكل شاعر معجمه ّ
صورا وتعابري ورموزا ،مثّ يأيت ال ّدارسون أو النّقاد فيتتبّعون أثر هذا
جيسده بناء شعريا حيشد فيه ّ
ومن مث ّ
املعجم غايتهم يف ذلك الوقوف على خصائصه ،يفتشون عن مواطن اجلمال فيه ،وحياولون إماطة الغطاء
سر خلوده واستمراره وتعلّق النّاس به ،ولن أشذ يف دراسيت هاته ،عن هذا املنهج الذي أرى أنّه
عنه ملعرفة ّ
1
ليعرب هبا
قد أعطى نتائج مذهلة عندما طبّق على كثري من األعمال األدبية "إ ّن األديب ال يركب اجلملة ّ
اص التّعبري األديب ،وجتعل للعبارات
عن معىن تقريري ،ألوف ،وإّّنا يتعامل مع اللغة بطريقة ّ
تفجر فيها خو ّ
الفن يف التّعبري
واألنساق واجلمل ّقوة تتع ّدى ال ّداللة املباشرة ،وتنقل األصل إىل اجملاز ،لتفي حباجة ّ
2
والتّصوير" لكن يف الوقت نفسه ال ميكن اجلزم دائما مبوضوعية وكمال تلك النّتائج باتباع هذا املنهج ،ألنهّ
وببساطة شديدة ليس الوحيد يف ساحة النقد ولكن قد يكون األفضل.
الطبيعي:
المعجم
ّ

-1

تبقى الطبيعة مصدر إهلام وإحياء للشعراء منها يستمدون مفرداهتم وصورهم اليت تعرب عن حاالهتم
النفسية وترتجم أحاسيسهم املفعمة بالفرح تارة وبالكآبة تارة أخرى ،كما أن ظواهرها شكلت مقياسا
حقيقيا لتلك األحاسيس واملشاعر.
لقد نشأ السائحي يف خمتلف أطوار حياته يف بيئة تتميز بتعدد مظاهرها واختالف ألواهنا :الصحراء،
فعرب يف ع ّدة قصائد عن تأثّره هبا مستم ّد لغته
الساحل...وهذا التّعدد و التّنوع كان مصدر إهلام لديه ّ
التّلّ ،
الرمنسيني أطوارا أخرى" :إ ّن اللغة يف مثل هذه
منها ،سائرا على هنج القدماء طورا ،وعلى هنج اجمل ّددين و ّ

احلالة متّصلة اتّصاال عضويا بعناصر التّجربة ال ّذوقية ومن مل يصل إىل ما وصل إليه النّاطق هبذه اللغة مل ينل
3
شعري يف حلظة شعرية متدفّقة
خاص ،ذوق
منها إال ظاهر معانيها"  ،فالطبيعة ألوان وأشكال ختضع لذوق ّ
ّ
تنساب بني اإلحساس ولغة التّعبري.


مؤشرات المعجم الطبيعي :تتش ّكل مكونات هذا املعجم من العناصر التالية:

 :1مثل دراسة عبد املالك مرتاض :القصة اجلزائرية املعاصرة ،املؤسسة الوطنبة للكتاب ،اجلزائر،1990 ،ص  10و  137وما بعدها ،كما
أشار فايز الداية إىل أمهية ذلك يف كتابه ،علم الداللة العريب ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص441
 :2مجاليات القصيدة املعاصرة ،طه الوادي ،مطبعة دار املعارف مصر ط1989 ،2ص 25
 :3األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر ،حممد بن عمارة ،شركة النشر والتوزيع املدارس ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط  ،2001 ،2ص42
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المكونات
ّ

اخلضم ،الغيث ،املطر.
نبع ،املياه ،النهر ،البحر ،الشاطئ ،املوج ،املاء،
ّ

النبات

األشجار ،الورد ،دوحه ،الغاب ،األوراق ،األزهار ،األغصان ،الكوم ،األعناب ،اخلميلة ،ال ّدوحة ،الزنبق ،العشب،
الروضة ،املرج ،الغابة ،احلقل.

الجماد
األلوان

الرىب ،البيد ،التالل ،اهلضاب
الرملّ ،
السهل ،الصعيد ،الذرىّ ،
السفحّ ،
طود ،اجلبال ،األرض ،صخور ،احلصىّ ،
الكثيب ،الثرى ،العقيق ،ال ّدر ،اجلمان ،الكثبان.
داكن اللون ،اخلضراء ،أزرق ،بياضك ،احلمراء ،صفراء.

األصوات

الرعود ،مهس ،ضجيج ،صرخات،
خرير ،حفيف ،صوت ،ترجيع ،النداء ،نغمة ،األحلان ،النشيد ،الصدى ،قصف ّ
العويل ،النّواح ،أنني ،هتفات ،يهدهد ،هديل ،شدا ،ترنيمة ،وشوشة ،متتمت ،تناغي ،متتم الغناء ،الضحك،
القهقهات ،تصدح ،التغاريد ،زقزق ،الصياح ،الصخب ،حداء ،الرتديد.

الحيوان

العقاب ،نسور ،الصقر ،الطيور ،جناح ،النّعاج ،املاشية ،فراشات ،احلمام ،بالبله ،النحل ،الضواري ،األسود،
الليث.

الظواهر
الكونية

الفصول

الرعود ،شهب ،صباح ،املساء ،غيم ،األمطار،
سحاب ،الليل ،الظلمة ،السماء ،النجوم ،الضباب ،فجرّ ،
الشمس ،الدجى ،العجاج ،النسيم ،األفق ،السنا ،الظالل ،املغرب ،كوكب ،ومض ،األرياح ،بدر ،الغمام ،أنوار،
ّ
أشرق ،الزوابع ،ضياء ،العواصف ،هالل ،السراب ،الفلك ،األجرام ،املريخ.
الشتاء ،الربيع ،الصيف.

كالربيع والصحراء واإلخضرار ،واجلبال ...
 نموذج :لقد ّ
خص السائحي الطبيعة والكثري من مظاهرها ّ

ضمنها قصائد أخرى ،وقد ملسنا حماسن الطبيعة يف قصائد ليست هلا
بشعر كثريّ ،إما يف قصائد مستقلّة أو ّ
عالقة بالوصف ،من ذلك مرثيته للشاعر أمحد زكي أيب شادي( 1مصرع البلبل) 2واليت يقول:
يـرقصـه مـن فـرحت ـ ِه
كالظل على دوحـته م ِرحا
رف
ّ
ّ
فانتـشى البلبل مـن بسمـ ِته
السنا
سكب الفجر على ّ
الروض و ّ
ضحكت هتفـو إلـى قبلـ ِته
الزهـرة يف أكمام ـها
ورأى ّ
واختـفى فيـها علـى ملستـ ِه
والنّـدى ذاب علـى أوراقـها
وقفـت حتكيـه فـي وقفـ ِته
ورأى الطيّـر علـى أفنانـها
قلّدت ـه الطيـر فـي نغمـ ِته
ردد في ـها نغم ـة
كلّـما ّ
ورنـا ينظ ـر فـي حريتـ ِه
حبـس النّغمـة يف أعماقـه
 :1شاعر مصري جم ّدد ( )2122-2814من مدرسة أبولو وصاحب جملّتها اليت حتمل امسها ،تعددت دواوينه ،منها( :وطن الفراعنة)
(الشعلة) (الينبوع) (فوق العباب).
الربيع) ّ
(أطياف ّ
 :2مهسات وصرخات ،ص107
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الساحـر فـي ّقوتـ ِه ؟
الروض يف أرجائه
كيف يطوي ّ
حلنـه ّ
وهـو كاألنسـام فـي رقّ ِته ؟
النهـر عـن ترجيعـه
ّ
ويكف ّ
ِ
سرحته
هدهـد األغصـان يف
مثّ أصغـى لنسيـم عاب ـر
ومضـى خيتـال فـي خطر ِته
مهـس اللّحـن الّذي أنشـده
أمـ نل ينـساب فـي مهجتِـه
أغمـض البلبل عينيـه علـى
حلـوة كالطيّـف فـي خ ّفتِه
أمـ نل طاف بـه فـي غفوة
شاطـئ يسحـر مـن فتنتِـه
الظل على
فـرأى ال ّدوحـة و ّ
وارمتـى يسحـر مـن فتنتِـه
الزهـر على أرجـائـه
نثـر ّ
ف منـها ال ّدمـع يف مقلتِه
فمضـى يف لوعـة مشبـوبة
جـ ّ
كيـف ال يبـكي على جنّ ِته ؟
تـرك اجلنّـة فـي أوطانـه
الشاطـئ فـي ِ
لوعته
الشاطـئ شـدوا رائـعا
أغـرق ّ
مأل ّ
لـرواء ض ـاع فـي أيكتـ ِه
وطـوى حتت جناحيـه أسى
خفقـة األنـفاس فـي جثّتـ ِه
مل يزل يبكيـه حتّـى سكنت
إنـّه قـد مات فـي غربتـ ِه
الرىب
كل ّ
فبكته الطيّـر فـي ّ
فقارئ القصيدة أل ّول وهلة يعتقد أ ّن الشاعر يتح ّدث عن طائر له ،وقع صريعا فراح يرثيه ،فالقصيدة
أخذت بعدا رمزيا حاملا تارة ،وحزينا تارة أخرى ،فهو هنا إّّنا يرثي الشاعر اجملدد "أمحد زكي أبا شادي"،
ولوال قرائن صاحبت النص ،سواء ذكر مناسبته اليت أثبتها بني العنوان والنص ،أو مجلة من املفردات اليت
شكلت بنية النص مثل( :ترك اجلنّة يف أوطانه ،إنه قد مات يف غربته) فأبو شادي ترك موطنه"مصر"
وهاجر إىل أمريكا ملتحقا باملهجريني ،مثّ مات هناك غريبا.
السائحي جنده يقوم على املعامل اآلتية:
فمعجم ّ
توظيف ألفاظ (مصطلحات) صرفة خاصة بكل معجم.استحضار حوادث أو مناسبات تارخيية.استدعاء لشخصيات متصلة هبذا املعجم وكان هلا دور يف ميدانه.ذكر أماكن متثل شواهد تتعلق باملعجم املوظفة فيه.الرتاث الشعيب.
-توظيف ّ

-2

يني:
المعجم ال ّد ّ
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ائحي هو ذلك احلشد الكبري من املفردات أو الرتاكيب ال ّدينية املستمدة من القرآن
إن ما مييّز شعر ّ
الس ّ
حت أنّك ال جتد قصيدة واحدة أو مقطوعة ختلو من ذلك ،وهذا له أسبابه
الكرمي واحلديث ّ
الشريفّ ،
املوضوعية املباشرة:
الصالح.
 نشأة السائحي يف أسرة حمافظة وعلى قدر كبري من التّدين والعلم و ّ تكوينه ال ّدين احملافظ يف صباه ،حيث انتسب إىل مدارس حتفيظ القرآن الكرمي.الزيتونة بالقطر التّونسي وهناك تلقى تعليما حمافظا.
 دراسته يف مرحلة ّالشباب جبامع ّ
 اخنراطه يف احلركة اإلصالحية اجلزائرية ،وقيامه بأعماهلا ونشاطاهتا يف نواحي منطقته ويف غريها.السائحي ،وهذه الظّاهرة مل تكن
كل هذه العوامل كان هلا األثر املباشر على اإلنتاج الشعري لدى ّ
كل شعره وبدون استثناء ،سواء شعره الوطن أو
ّ
خاصة بشعره ال ّدين اخلالص فحسب ،بل جندها تشمل ّ
القومي أو الذايت وحت الغزيل منه ،فهي بذلك النّموذج الناطق بصدق عن املعجم ال ّدين يف شعره.


مؤشرات المعجم ال ّديني :من خالل اجلدول التايل ميكن الوقوف على أبرز معامل هذا املعجم.

األلفاظ ال ّدينيّة

النيب ،جربيل ،اجلنّة ،ال ّدين ،التمكني ،الشيطان ،اإلميان ،الصالة،
اهلل ،الرسول ،القرآن ،املالئكةّ ،
الدعاء ،رب العرش ،اجلهاد ،القتال ،الشهادة ،الضياء ،الشهيد ،اليهود ،الزبور ،فرعون ،أذّن،
احلب ،الطّهر ،الرهبة
املناجاة ،مثوى ،الصحابة ،الغر امليامني ،اإلخالصّ ،
الصدق ،الفضائلّ ،

اجلالل،السنّة ،أذل ،الكفار ،الكفر ،هاب
السرب،
ّ
،النور ،احلج ،جاهلية غشاه ،عدوان ،آمن ّ ،
العزة ،اجلند،املأل
الغيث ،التيه ،البالء ،احلمى ،سلفي ،النهى ،املسلم ،حوزةالدين ،املوازينّ ،
األخوة،العيد،أيّد البشرى،
شهرحمرم ،أشرق ،النّصر،الوصية،األماين،الروح
صفي ،جنا،
يبعث،
ّ
ّ
ّ
اللذات ،اخللد ،الصفاء ،استكان املضلينا ،تشكك ،ذنوبه العصيان ،ابتهال ،سجود.

احلوادث التارخيية

معارك:الريموك ،حطني ،بدر ،سفينة نوح-عليه السالم -إبراهيم-عليه السالم-والنار ،موسى -عليه
السالم-يف مدين ،غرق فرعون ،مقتل احلسني-رضي اهلل عنه -بكربالء.

استدعاء
اللشخصيات
واجلماعات

السالم) ،أم موسى ،مؤمن آل
آدم ،نوح ،إبراهيم ،داوود ،موسى ،عيسى ،اليسوعّ ،
حممد(عليهم ّ
حسان بن
فرعون ،مرمي ،عمرالفاروق ،عثمان بن عفان ،املثىن بن حارثة ،سلمان ،صهيبّ ،
ثابت ،احلسني ،الشافعي ،اإلمام مالك ،األشعري ،خالد بن الوليد،األوس ،بنوقينقاع ،مرحب.

األماكن

مكة ،الكعبة ،طيبة ،احلرم ،عرفات ،يثرب ،خيرب ،القدس ،مدين
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وظف فيها رصيدا ال بأس به من املفردات القرآنية أو
للسائحي قصائد غري ال ّدينية ّ
ّ

النّبوية ،من ذلك قصيدة( :راييت):1
وهتادي رفيـعة كالضـ ِ
ِ
ياء
السماء
رفـريف اليوم حـّرة يف
ّ
من بالدي مضـم نخ بال ّد ِ
ماء
كل شرب
ّ
واخفقي يف احلدود يف ّ
واخطري كاملـالك فوق تر ن
ريب جزائـري اإلبـ ِاء
اب
عـ ّ
كاملسك من دم الش ِ
عطرته دماء ملـيون ن
ِ
هداء
شهيد حر فهو
ّ
نبتت يف جـبالنا الشـ ِ
ماء
وامرحي يف الفـضاء فوق زنود
ّ
ِ
ن
األعداء
مل هتـن،مل تلن على
كأمس
مل تـزل هذه الـّزنود
خلقت من صـالبة و ِ
صفاء
الردى بأكف
مل تزل تقبـض ّ
ِ
كل شـّر ن
لإلخاء
السلم رخصة
دخيل
وهي يف ّ
مهّها خـنق ّ
مجـع اهلل مشـلها بالـ ِ
وفاء
شبكتـها على الوداد قـلوب
ِ
أنبـتـتها زكـية ِ
طاهـر ن
العظماء
هذه األرض منـبت
ات
بالراية الوطنية وهي رمز وطن سيادي،
فهذه قصيدة بكامل أبياهتا من الشعر الوطن ،موضوعها التّغن ّ
وظف فيها السائحي جمموعة من األلفاظ ال ّدينية استمدها من القرآن الكرمي واحلديث الشريف.
-3

الوطني:
المعجم
ّ

حارة صادقة ،فالسائحي عاش فرتة حرم
يعج شعر السائحي مبفردات ذات دالالت ومشاعر وطنيّة ّ
ّ
ميت إليه
ائري من ممارسة وطنيته ،وممارسة حبه هلذا الوطنية ،بل عاش غريبا منفيّا يف وطنه كأنهّ ال ّ
فيها اجلز ّ
يفجر عواطفه يف
حب الوطن  -راح ّ
بصلة وال تربطه به عالقة ،وعندما أتيحت له هذه الفرصة  -فرصة ّ
صور ملتهبة ،فجاءت قصائده تلك ،ناطقة بصدق العواطف .ومن ش ّدة هذا التّعلق أفرد لذلك ديوانا
مستقال وهو (أناشيد النّصر) به من األناشيد ما يدل على ذلك ،إضافة إىل تلك القصائد واملقطوعات
املوجهة إىل أطفال بالده ،واليت محلها ديوانه لألطفال(أناشيد وأغاين األطفال) ،وغري
الوطنية الغنائية اخلفيفة ّ
ذلك من النّصوص يف بقية دواوينه أو خارجها.
ضمنها
احلب هلذا الوطن ،كما ّ
السائحي قصائده الوطنية بلغة مفعمة مبعاين االنتماء و ّ
وقد نظم ّ
كلمات وعبارات هلا صلة بكل ما هو وطن كاملفردات الوطنية والثّورية وأمساء أبطال اجلزائر الذين أصبحوا
الشعب والوطن،
رموزا يف التّضحية والفداء وأمساء أماكن ارتبطت بأحداث كان هلا األثر البارز يف مسرية ّ
 :1مهسات وصرخات ،ص75
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الشعبية،
كما استدعى شخصيات تارخيية من معجم الع ّدو قادت اجليوش للقمع والقضاء على الثّورات ّ
فهو بذلك محل رسالة إىل بن وطنه وغري بن وطنه ليخربهم كيف ميارس الوطن العشق والتّضحية حنو
وطنه...


مؤشرات المعجم الوطني:من خالل اجلدول التايل ميكن الوقوف على أبرز معامل هذا املعجم:

األلفاظ الوطنية

اجلزائر ،بالدي ،األرض ،نوفمرب ،يوليو ،االستقالل ،احلرية ،النصر ،السيادة ،موطن العال هتفوإليه الضمائر،
ي ،فخربالدنا ،عبقري ،ثائر ،مآثر ،احلرب ،األيب ،ثوريت ،أخوك ،ثورة ،ثرانا جتاهد ،لثم الرتب،
التح ّد ّ
التاريخ ،يتحرروا ،وحدة ،اجلبال ،النجاح ،ياوطن ،رفرف أخضر ،الظفر ،الشعب اليتعدد ،توحد طول
حرا،
ال ّدهر ،الشملّ ،
األخوة ،الضياء ،فرحتنا ،عزيز النّفس ،أخلصت لألوطان ،النضال ،األحرار ،وطنا ّ
ختفق رايتنا ،العلم ،الراية.

احلوادث التارخيية

قدوم األتراك ،احتالل فرنسا للجزائر ،معارك األمري عبد القادر،حوادث  8ماي  ،1945ثورة أول نوفمرب،
مؤمتر الصومام ،هجمات  20أوت ، 1956أحداث ساقية سيدي يوسف ،عيد االستقالل والسيادة،
الرئيس هواري بومدين.
سقوط طائرة ّ
الصحافيني اجلزائريني بالفيتنام ،وفاة ّ

استدعاء الشخصيات
الوطنية)) 1أو اجلماعات
استدعاء لشخصيات
عدوة
ّ

األمري عبد القادر ،ابن باديس ،البشري اإلبراهيمي ،مالك بن نيب ،الكاهنة ،طارق بن زياد ،حممد العيد ،ابن
معطي الزواوي ،هواري بومدين ،الشيخ بيوض ،جوهر الصقلي ،الغسريي ،مفدي زكريا ،الشاذيل بن جديد،
حسان بن
العريب التبسي ،بنومحاد ،الناصر بن علناس ،خري الدين بربروس ،ابن املبارك ،عقبة بن نافعّ ،
النعمان ،ابن مرزوق ،الشيخ اليلويل.
دي ميشال ،رفيقو ،بيجو.

األماكن :مدن ،جبال،
منشآت...

األوراس ،الصومام ،خنق النّطاح ،وهران ،بوفاريك ،تلمسان ،موزاية ،املدية ،كتشاوة ،الباهية ،األصنام
(الشلف حاليا) ،القليعة ،جرجرة ،األطلس ،متنرست ،املسيلة ،اهلقار ،قسنطينة ،تيمقاد ،شيليا ،القرارة،
كدية الصفوان ،جبل زقرير ،البليدة ،الكوثر(مسجد) ،سوق أهراس ،مستغامن ،أدرار ،السد األخضر ،جباية،
شرشال ،تبسة ،بسكرة.

توظيف الرتاث

قصة حب األمري ،نسجته يد ،اخلضاب ،النقاب ،الطيب ،مغزهلا راقص،
زغرودة ،نسمر الليل لنسمع ّ
التّمائم ،الكحل ،اخلفاف ،االحتفاالت ،األعراس ،سنحرثها ،حيصد ،نبذر ،نزرع ،ويف راحتيك رسوم
بالزهر.
ّ
موشحة ّ



نموذج :فمن قصائده اليت تزخر باملفردات الوطنية ،داليته(نفمرب) 2وهي من ستة وثالثني بيتا ،يقول
فيها:

1
السائحي على ذكر األبطال أو شهداء ثورة نوفمرب بأمسائهم رغم أنّه عاصرها وساهم فيها ،وهو سلوك ال جند له
 :ال نقف يف شعر ّ
مربرا...
 :2مجر ورماد ،ص 16
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كان ومها وكان حـلما بعيدا
وتعود ال ّدمـوع فيك ابتساما
ن
"نفمرب"باق
قل "ليـوليو" هنا
كل قلب
قد حفرنا امسه على ّ
كم سهرنا مع اللّـيايل نناجي
رف يف مقلـتيه حلوا مجيال
ّ
فأرقـنا له الـ ّدماء بـحارا
وصبغنا ال ّدمـوع فينا دماء
ومشينا كما علمت صـفوفا
ال نبـايل إذا سقطنا مجـيعا
الضياء نغـ ّن
وخرجـنا مع ّ
ومسحنا ال ّدجى فما عاد ليل
أرضـنا اليوم تصـنع النّاس
ثـورة األمـس علّـمـتنا

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

أن نناجيك" يا نفمرب" عيدا
ويعود النّشـيج فيك نشيدا
خلّد النّـصر جمده ختلـيدا
وجرى يف ال ّدماء عزما أكيدا
أمال طاف يف سـناه جديدا
ومشى يف القلوب مشيا وئيدا
الصعيدا
ومألنا من ّ
الضـحايا ّ
مث صغنا القـلوب فينا حديدا
الصـدق رأينا توحيدا
و ّحد ّ
من ميت يف اجلهاد مات شهيدا
مل نر اللّـيل أو يرانا رقـودا
كل دار ظـالمها قد أبـيدا
ّ
احلر ،واإلخاء اجمليدا
واملستقبل ّ
وعزة وصمودا...
إباء ومشوخاّ ،

القومي:
 -4المعجم
ّ
االنتماء القومي بعد آخر طغى يف كثري من املناسبات على اإلنتاج الشعري اجلزائري ،نلمس فيه
فالشعب اجلزائري يق ّدس انتماءه العريب ،ويق ّدر
صدق العاطفة وحرارة املشاعر ،وهو تعبري عن شعور مجعيّ ،
يفرق بني االنتماء ال ّدين واالنتماء القومي ،فهو يرفع العروبة إىل
هذا االنتساب ّ ،
حت أننا ال جند فيه من ّ
مرتبة ال ّدين قداسة وبالتّايل ال جيوز اخلدش فيها".وقد كان شعراؤنا منذ البداية يهتمون مبا يتّصل بالبالد
باألمة العربية وأهدافها ،ويف الوقت نفسه
العربية ،يشاركون أبناءها آالمهم وآماهلم ،ويبدون تعلّقا شديدا ّ
يردون على املستعمرين وعلى أولئك الذين ينكرون عروبة اجلزائر وانتماءها".1
ّ
والنّزوع حنو القومية ال يعن تعصبا أعمى أو متيّزا عرقيا عن اآلخرين بل هو تعبري عن انتماء أصيل
عرب
حلضارة وتاريخ ضارب يف القدم ،وال ضري يف أن يعلن اإلنسان عن انتمائه واعتزازه هبذا االنتماء .وقد ّ
السائحي عن هذا االجتاه ،من خالل توظيف للموروث التّارخيي العريب من حوادث تارخيية أو استدعاء
ّ
 :1األوراس يف الشعر العريب ،عبد اهلل ركييب ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1982 ،ص 55
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لشخصيات قوميّة أصبحت اليوم رموزا ،وذكر أماكن هلا منزلتها احلضارية والتّارخيية يف نفوس العرب ومن
عاش معهم أو إىل جوارهم من القوميات واألجناس ،كما قام باستدعاء لشخصيات من ذاكرة أعداء قومه
وحق
الريادي يف االعتداء على أجزاء كبرية من هذا الوطن املمتد وارتكاب جرائم يف حقه ّ
كان هلا ال ّدور ّ
بشت الطرق واألساليب الوحشية.
أبنائه املساملني ّ


مؤشرات المعجم القومي:من خالل اجلدول التايل ميكن الوقوف على أبرز معامل هذا املعجم:

األلفاظ القومية

عريب الوجه ،موقف جيمعنا ،املغرب الفهري ،الشرق ،شعب
العرب ،الضاد ،الفصحى ،القوم ،العريب ،أخيّ ،
عريب.
ّ

احلوادث التا رخيية

الصهاينة ،عبد املؤمن وحد املغرب ،تأسيس جملس
فتح األندلس وأوروبا ،اغتصاب فلسطني من قبل اليهود ّ
احتاد املغرب العريب ،احلرب العراقية اإليرانية ،جمازر بريوت اليت اقرتفها اليهود يف حق الفلسطنيني ،احتالل
اليهود جلنوب لبنان.

استدعاء شخصيات

حسان بن النعمان ،يعرب ،عدنان ،قحطان ،هاشم ،أمية ،يزيد ،صالح الدين ،ابن املق ّفع،
عنرتة ،عقبةّ ،
مجال عبد الناصر ،الصبّاح ،ابن زيدون ،والّدة ،ابن عبدوس ،مروان ،العقاد ،أمحد زكي ،يوسف وهيب.

عدوة رابني ،دايان.
استدعاء شخصيات ّ
غزة ،اجلليل ،النّقب ،فلسطني ،كربالء ،عدن ،مصر ،سوريا ،اجلوالن ،دمشق ،الكويت،
األماكن :مدن،
اللّ ّد ،لبنان ،بيسانّ ،
إشبيلية ،أندلس ،سينا ،الشام ،القدس ،جلق ،القنال)قناة السويس) ،اخليام ،بابل.
منشآت...


وخيصه بقصيدة مستقلّة أو أبيات
يفوت السائحي فرصة أو مناسبة أو حدثا قوميا االّ ّ
نموذج :ال ّ

ضمن قصائد ذات موضوعات متقاربة ،من ذلك قصيدته( :هي القيادات إن كانت موفقة) اليت

منها هذه األبيات:
سكت اليوم يا وطن
ال عذر يل إن
ّ
قـد حطّم املارد اجلبّار قمـقمه
وغيّـر اسم حزيـران وصـ ّححه
ِ
موحـدة
وساقـنا قيـ ًما شتّـى ّ
2
وىل الوجـوه مجيـعا شطر قبلته
ّ
هي القيـادات إن كانت موفّقـة

وكيـف أسكت وال ّدنيا تغنيـنا؟
وزلزل األرض يف اجلوالن ،يف سينا
فصار يكتب يف التّاريـخ تشـرينا
الفكر ،والضاد،والبتـرول ،وال ّدينا
وقبلة العرب مازالـت فلسـطينا
تغدو املعارك يرمـوكا و حـطينا

1

 :1مجر ورماد ،ص ،79ويف جملة الثّقافة ،ع 27مجادى األوىل  1395هـ/جوان،1975ص: 159حتت عنوان (ال االسم...ال الحرف)

وهو جزء من عجز بيت فيها.
 :2وردت الكلمة يف الثقافةع 27:مجادى األوىل  1395هـ/جوان، 1975ص 159بلفظ (قبلتنا).
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1

وليس ينـقذ "فـورد " مث "رابينا"
لنا اخلـيام ...سنرمـيها بأيـدينا
يف أرض أجـدادنا أرض النّبـيينا
من ذا يـ ّرد عن البـّر الفراعـينا
هل ترهب اخليل يف احلرب الرباذينا
الزياتـينا
ويزرع النّاس يف القدس ّ
ونستعيد اهلوى الـماضي ليالـينا

كل خبيث يف مسيـرهتا
جتتـ ّ
ث ّ
لن تصنـع اآلن ياتشريـن حرهبم
مقامنا حـيث قـّررنا بأنفسـنا
اجتـاز فرعون أمس البحر خلفهم
2
الشـام واقفـة
وخالد خيـله يف ّ
احلر بعد غـ ند
سيـزهر البـرتقال ّ
الضحى يف األرض رونقه
ويستعيد ّ

ص من أجل التّكثيف وربط
فأبيات هذه القصيدة تزخر مبعجم هو رمز للنّزعة القومية بني أركان النّ ّ
املتلقي بتارخيه وأصله وعظمائه ورموز كيانه ،وتعريفه بأعدائه وأعداء وطنه الكبري ،كما نلمس من خالل
احلق
األمة وهم كثر على أن العرب هم أصحاب القضية ،وأ ّن هذا ّ
هذا التّوظيف مترير رسالة ألعداء ّ
سيعود ألهله عاجال أم آجال وبالطريقة نفسها اليت سلب هبا.
السائحي فحجز هلا حيّزا من شعره ،كما يف قصيدته( :وقفة
كما شغلت وحدة املغرب العريب اهتمام ّ
ا ّدكار) ،3حيث يقول:
السيـاسة وحـدة
ويبنـوهنا رغم ّ
فقل لبـن العـرب الذين تفـّرقوا
وليـس بغيـر ال ّدين تبنون جمدكم
-5

احلر العظـيم املوحد
هي املغـرب ّ
الصف واقتدوا
أال انظروا مثّ امجعوا ّ
فكل بناء دونـه ليـس يصمـد
ّ

معجم القيم اإلنسانية:

القيم اإلنسانية حاضرة يف شعر السائحي من خالل العديد من قصائده ،فنجده يتحدث عن اهلموم
اإلنسانيّة املشرتكة كاحلريّة والعدل واملساواة واحملبّة والتّعليم والعنصريّة والعبودية والظلم واحلروب...
 :1جريارد فورد ( )4228-2121رئيس الواليات املتحدة األمريكية ( )2177-2172توىل الرئاسة بعد فضيحة (ووترغايث) املشهورة يف
عهد سلفه (ريتشارد نيكسون) ،كان كغريه حليفا للكيان الصهيوين ،داعما له يف جرائمه ضد الفلسطينيني ّ .أما إسحاق رابني (-2144
 ،)2112سياسي وعسكري يف الكيان الصهيوين ،ترأس وزراءه) ،)1992شارك يف خمتلف احلروب العربية اإلسرائيلية ،توىل قيادة األركان
أثناء حرب ( ،)2187ووزارة الدفاع أثناء االنتفاضة الفلسطينية ،اغتيل سنة ( )2112من قِبل يهودي معارض له.
 :2وردت يف الثقافة ،ع  27مجادى األوىل  1395هـ/جوان ،1975ص ،159بلفظ (:زاحفة) مثّ الحظ الفرق بني املعنيني!
 :3بقايا وأوشال ،ص142
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إن االلتزام الوحيد الذي ال يالم عليه الشاعر من قبل النقد والنّاقدين هو االلتزام بقضايا اإلنسان
ميس العاملية"1حت غدت تلك
وانشغاالته "فتأثري القصيدة اجلمايل يف الكائنات اإلنسانية يبلغ مداه حني ّ
الشاغل للبشريّة مجعاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان واليت كان هو نفسه سببا يف انتهاك
الشغل ّ
املسائل ّ
حرمتها وقداستها ،وتناول هذه القضايا هو يف ح ّد ذاته اهتمام كبري وسلوك نبيل يعكس حبق إنسانية
الشعراء الذين تناولوه ،وهذا االجتاه شاع كثريا يف الشعر العريب احلديث واملعاصر :شعر املهجر األمريكي
ومجاعيت "ال ّديوان" و " أبولو" وغريهم من دعاة التجديد ،حتت واقع ظروف داخلية وخارجية استثنائية
الزمن شعر فيه أنّه أصبح بشرا دون البشر...
العريب ردحا من ّ
ّ
وخاصة ،عاشها اإلنسان ّ
والتّطرق للقضايا اإلنسانية يقتضي اجل ّدية يف توظيف اللغة وإكساب ألفاظها وتراكيبها داللة وحيوية
والقدرة على االنتقال هبا من حضنها املعجمي الفطري إىل نوع من الفطام واإلحياء.


مؤشرات المعجم اإلنساني:من خالل اجلدول التايل ميكن الوقوف على أبرز معامل هذا املعجم:

األلفاظ اإلنسانية

األخوة،
األرض ،الشهيد ،احملبّة ،التاريخ ،األسى ،األمن ،شعوب األرض ،أن يتحررواّ ،
اجملازر ،اجلوع ،الظلم ،العنصرية ،البكاء ،النور ،العبيد ،طبقي ،ضعيف ،املقابر ،حنان،
العمال ،السالم ،احلرب ،اإلرهاب ،نشقى،
ّ
حر العيشّ ،
العزّ ،
ود ،سعيد ،ثائر ،احلياةّ ،
الضعيف ،شريد ،اشرتاكية.

احلوادث التارخيية

إلقاء القنبلة الذرية على هريوشيما اليابانية.

األماكن:دول
قارات ومدن...

هريوشيما ،الصني ،اهلند ،فيتنام ،إفريقيا ،أ وروبا.



2
ضمنها الكثري من القيّم واملبادئ
قد
جنده
الرباعية (حتيّة مؤمتر عدم االحنياز)
ّ
نموذج :يف قصيدته ّ

الراعية حلقوق اإلنسان ،كاحلق يف احلياة،
اإلنسانية ،اليت نادت هبا احملافل ال ّدوليّة واملنظمات ّ
واحلرية ،والوطن ،والثروة...
ن
يدير الكـأس و ال يشرب
ضعيف
أحييكم باسم كل
مجيع النّدامى...و ال يطرب
يغنـي فتـطرب أحلـانه
الضحى بينهم يسلب
و حيرس يف اللّيل من حوله
وعند ّ

 :1نظرية أيب متام يف النقد الشعري ،فهد عكام ،جملّة املوقف األديب ،إحتاد الكتاب العرب بدمشق ،ع ،281،284،282 :عام، 1986
ص94
 :2مجر ورماد،ص39
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ولكـنّه حتـتها يصـلب
ترفرف من فوقـه رايـة
خص بال ّذكر املتشردين الالجئني خارج أوطإهنم احملرومني من خرياهتا ،وما يعانونه من اضطراب
كما ّ
احملتل املعتدي ينعم يف تلك اخلريات من غري وجه
نفسي وقلق بسبب بعدهم عن أوطأهنم ،بينما الغريب ّ
ّ
حق ،فيقول:
ّ
يتيـه غري بًا بال موطـ ِن
كل شريـ ند
أحييكم باسم ّ
وحييـا مـع األمل املـزم ِن
الرجوع
يعيش على أمل يف ّ
جيـد عن احلـاضر املزم ِن
إذا نـام أيقـظه خـاطر
كأنا هـناك بـال أعيـ ِن
نراه ونصـرف أبصـارنا
للعدو ،وقد كانت باألمس سيدة،
مثّ حت ّدث عن ّ
الشعوب املستعمرة اليت أصبحت مستعبدة خادمة ّ
السائحي يشري إىل
فهاهي اليوم ّ
تئن حتت وطأته ،تستغيث غريها من األمم لنجدهتا ،لكن الحلد جييب ،و ّ
وحق قنا وجودنا وصنّا كرامتنا.
أ ّن ّقوة املستعمر هي يف أوهامنا فقط ،ولو أردنا التّخلص منه لنجحنا ّ
وأوطانـها جنّـة للغر ِ
يب
مشمـرة بيـننا
شعـوب ّ
من الغاصبني والنستجـ ِ
يب
و نسمع أصـواهتا تستغيث
الشجاع وفينا األر ِ
يب
ونـحن على قدرةن لو أردنا
ففينا ّ
القوي الر ِ
هيب
وقوهتـم صنـع أوهامـنا
ّ
فليس سوانا ّ ّ
الشعوب املضطهدة مع ما متلك من خريات كثرية ،لكنها
ويف األخري يصف حالة الفقر اليت تعيشها ّ
السارقني ،الذين أصبحوا سادة بينما هي حتت سلطته خاضعة ذليلة...
بيد احملتكرين النّاهبني ّ
ت ِفيـض الغـىن مثّ حتـيا فقريه
كل بـالد
أحييـكم باسـم ّ
ص وهي أمريه
متـ ّد يديـها إلـى سـارقها
و ختشى من اللّـ ّ
ذليل ،وترضى أن تكون احلقريه
وحتـن له رأسـها يف خشوع
مبـال البـالد و يبقى أجيـره
وأهـ ِون بشعب ميـ ّد ال ّدخيـل
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ثانيّا :الحقول الداللية وأقسام ال ّداللة في شعر السائحي

للخطاب الشعري مقوماته األساسية واملركزية اليت تؤدي شاعريتها دون عناء أو تكلف فرتبط بكلمة
الباث (املرسل) املختزنة يف الفكرة الشعرية ،إىل جانب ذلك
بني وجدان املتلقي (املرسل إليه) وبني رؤية ِّ
حتقق وحدهتا ومتيزها.
فاخلطاب الشعري العريب املعاصر خيتلف باختالف الرؤى ويتعدد بتعدد املناهل واملشارب،كما تفعل
فيه البيئات املتعددة فعلها ،فيجيء ذلك اخلطاب فائحا برتبة وطنه وبوهج قوميته وآالم جمتمعه وقضاياه.
ومن مثة كان اخلطاب الشعري اجلزائري متأثرا بالقضايا اجلزائرية أوال ،واحلاالت الشخصية وآالم الذات
ثانيا ،وقد جاء هذا اخلطاب يف كل قطر ملونا هبموم ومعاناة أهله ،وما قيل عن الشعر يف األقطار العربية
يقال أيضا وخصوصا عن الشعر يف اجلزائر.
وليست الغاية من هذا القول تثبيت نزعة إقليمية ولكن اهلدف هو التخصيص أوال وأخريا ،فالدراسة
والبحث املوضوعيان يقتضيان رصد األوليات واآلليات احملركة ألية ظاهرة من الظواهر سواء كانت ظاهرة
كونية أو ظاهرة علمية أو ظاهرة فكرية ،أو أدبية ،أو فلسفية...اخل ،فالتصنيف مرحلة البد منها يف البحث،
والتوثيق مرحلة ضرورية يف الدراسة.
فمن خالل القراءة األوىل لدواوين "حممد األخضر السائحي" تثري انتباهنا ميزة أساسية تطغى على
ّنطية الكتابة عند الشاعر ،فالقصائد من حيث التصنيف يف موضوعاهتا ،تتوزع بني األقسام األساس يف
الداللة ،وهي :التعبريية (اللّغويّة) ،النفسية ،الدينية والواقعية.
-1

حقل الطبيعية والداللة التعبيرية (اللغوية):

السائحي كغريه من الشعراء القدامى واحملدثني الذين يوظّفون مظاهر الطبيعة يف أشعارهم ،ليس ألنه من
الرومنسيني ،وإّّنا ألهنا مالذه ومالذ غريه هبدف نقل قدراهتم التصويرية وما جيول يف وجداهنم وما خياجل
نفوسهم ،وهو بذلك يظهر براعته اللّغويّة والتصويريّة من جهة ،ومدى مت ّكنه من ناصيّة اللّغة العربيّة من جهة
أخرى.
كل املفردات و األلفاظ اليت تندرج يف مفهوم الطبيعة .وقد احتل هذا احلقل املرتبة
ويضم هذا احلقل ّ
األوىل عند السائحي لكثرة مفرداته يف قصائده ودواوينه.
ومن بني املفردات املستعملة ،جند:

مرة يف قصائده ودواوينه .واألرض :أحد كواكب اجملموعة
السائحي مائة وعشر (ّ )222
أ -األرض :ذكرها ّ

الشمسية وترتيبها الثالث يف فلكه حول الشمس وهو الكوكب الذي نسكنه ،وأرض الشيء :أسفله ،وهي
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وتكوهنا
مؤنثة ،واجلمع :أرضون ،أراضي و أروض .وعلم األرض :علم يبحث يف األرض :طبقاهتاّ ،
2
1
وجل -يف قوله":قال اجعلن على خزائن األرض".
وتطورها .ذكره اللّه – ّ
ّ
عز ّ
السائحي:
يقول حممد األخضر ّ

وال أصل كاإلسالم يف األرض منتقى

وقد وحد اإلسالم بني شعوهبا

وقوله:

والينابيع؟ والبحار؟ وهذه االرض؟
تطأ األرض السماء مجيعا

كيف استوت بطول الدوام؟

3

4

ال تبايل األبعاد كاألزهار

السائحي ستا وعشرين ( )48مرة يف قصائده .واألزهار مفرد زهرة و هي الوطر.
ب-األزهار :استعملها ّ
عريب ،مرّكب باإلضافة ،والزهرة هي
يقال :قضيت منه زهريت .ويف معجم معاين أألمساء اسم علم مذ ّكر ّ
السيدة فاطمة الزهراء ،ويقال" :تفتّحت الزهرة" ،أي تش ّققت أكمامها عنها.
يقول السائحي:
وغـدا الـروض فتنة ترتاءى

يانـعات زهوره و غـالله

ضحك الزهر للبالبل فيه
و يقول أيضا:

5

واحنىن الغضن دارفات ظالله

صغه من هذه الزهور وصغها

مـن تقاطيـعه ،ومن أوزانه

6

ويف قصيدة الصحراء ،يقول:

ضحك الزهر للجداول فيـها

وجـرى باحلياة فيـها املاء

مل تزل يف الرياض تنمو زهوره

7

و على األفـق مل تزل أضواء

1
النجار)جممع اللغة العربية( ،املكتبة اإلسالمية للطباعة والنّشر ،اسطنبول،
 :املعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى ،أمحد عبد القادر ،علي ّ
تركيا ،ص 41
 :2سورة يوسف ،اآلية 55
3
املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،4191 ،ص 03
السائحيّ ،
 :إسالميات ،حممد األخضر ّ
 :4املصدر نفسه ،ص 15 ،11
 :5مهسات وصرخات  ،ص401
 :6املصدر نفسه،ص 10
 :7املصدر نفسه ،ص 13 ،91
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ج -التراب :وقد ذكره الشاعر مخس عشرة ( )22مرة .والرتاب هو :ما غطّى أدمي األرض ،واجلمع :أتربة
اهلشة االيت تغطّي سطح األرض ،ويف قوله تعاىل " :هو
السطحيّة ّ
وتربان .ويف مفهوم آخر ،هي :الطّبقة ّ
الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة"...

1

تعرضها لعوامل البيئة.
وتتكون الرتبة من مواد صخريّة ّ
ّ
هشة خضعت من قبل للتّغيري بسبب ّ
يقول السائحي:

هتودا
فكل مكان يف التراب ّ
ّ

تغري فجأة
يـرى األثر الغايل ّ

ويقول أيضا:

واخطوي كاملالك فوق تراب

ويف قصيدة "الصحاري" يقول:

ائري اآلبــاء
ريب جز ّ
عـ ّ

3

ومن التراب الذي جاور احلرما

وال يـزال على أيديكـم أثـر

2

4

د -البحر :وقد ذكره الشاعر أربع عشرة ( )22مرة .والبحر :هو املاء الواسع الكثري ،يغلب عليه املاحل.
وسعها ،والبحر من الرجال :الواسع و املعروف .والبحر من اخليل:
وحبر األرض حبرا :شقها ،وحبر احلفرةّ :
الشديد العدو .واجلمع :أحبر ،وحبور ،وحبار.5
الواسع اجلريّ ،
جتمع كبري للميّاه املاحلة ،يتّصل باحمليط أو على البحريات غري
أي ّ
ويف تعريف آخر :البحر يطلق على ّ
املتّصلة ،وحركة البحر عبارة عن م ّد جزر ،كما توجد تيّارات حبريّة.
حممد األخضر السائحي:
يقول ّ
وتصبـح اهلقار ذات بحر

السفن به ال جتري
وإّّنا ّ

ويف قصيدة (جرجرة أم الشوامخ يف الفصحى) يقول:
وجئـنا أروبا فـي البحار بطـارق

6

فما خاف من وضع وال هاب موضعا

 :1سورة غافر ،اآلية87

 :2مهسات وصرخات ،ص 72
 :3إسالميات ،السائحي 228

 :4مهسات وصرخات ،ص288

 :5املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية ،ص 22
 :6مهسات وصرخات ،ص 224
 :7إسالميات ،ص224
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ويقول:

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

والينابيع؟ والبحار؟ وهذي األرض؟ كيف استوت بطول الدوام ؟

ويقول أيضا:

1

نرتامى حتت أمواجك كالبحر الغضوب

أنـا يف سهادي وهي تـذوب وتذوب

2

الشجرة ،دقيقة كانت
تشعب من ساق ّ
ه -الغصن :وقد ذكره ّ
الشاعر أربع عشرة ( )22مرة .والغصن هوّ :

أوغليظة .وغصن الغصن غصنا :قطعه ،وغصن الشيء :أخذه ،واجلمع :غصون وأغصان 3.ويقصد بالغصن
أيضا الفرع وهو أكثر شيوعا من الغصن.
يقول األخضر السائحي:
ويهمس للغصن والربعم

حت الوهاد
يقبـل نورك ّ

ويقول أيضا:

وما متتـم الغصن يف مهسه
ووقفت بالبله للغصـون

ويف موضع آخر يقول:

4

الروض أو يضمر
وما أظهر ّ
تـ ّردد أحلانـه أو تعـي

ويهمس للغصن والربعـم

يقبل نورك حت الوهــاد

5

6

الصخر :وقد ذكره الشاعر إحدى عشرة ( )22مرة .والصخر هو :حجم عظيم صلب .وجتد يف
وّ -
(اجليولوجيا) بأنه مادة أرضية طبيعية تتكون يف الغالب من جتمع معدين يتألف من معدنيني أو أكثر .واجلمع:
7
فإين نسيت احلوت".
صخر ،وصخور ومفرد :صخرة .وقوله تعاىل" :أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة ّ

السائحي:
يقول ّ

فقد صهـر األرواح حت أحاهلا إىل وحدة كالصخر ملن تتصدعا

 :1مهسات وصرخات ،ص 224
 :2املصدر نفسه ،ص 22

 :3املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية،ص350
 :4إسالميات ،ص11

 :5مهسات وصرخات ،ص 18
 :6املصدر نفسه  ،ص 42

 :7املعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية ،ص222
 :8سورة الكهف ،اآلية81 :
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من الديوان نفسه يقول:

وال جتمدوا كالصخر فالصخر ميت

وال تضعفـوا جـدا و ال تتميّـعوا

ويقول يف قصيدته "يف عيد ميالدها":

كان كالصخرة تنداح

ويقول أيضا:

فتمضـي يف مجـود

2

3

وانتشى بالسكون يف الليل ،فاستلقى على الصخر غارقا يف السرور

4

إنن هاهنا كهذي الصخور

ها هنا ال أحس أين ضعيف

ز -السماء :وقد ذكرها الشاعر عشرين ( )42مرة يف قصائده .والسماء هي :ما يقابل األرض وهي
الفلك و السماء كل ما عال فأضلك .واجلمع :مسوات وهي أيضا السحاب واملطر .5يقول اهلل تعاىل" :يرسل

السماء عليك مدرار".6

السائحي:
ويقول ّ

مجوع ،كنجم يف السماء مذنب

إليـك طـويت األفـق معربـد

السماء يف قوله:
وجيمع بني األرض و ّ

تأمل ّقر األرض فوق السماء
ّ

تطيـر هبا الفرحة الطاغيـة

7

8

وبالطريقة عينها يف قصيدة اخللود:

السماء ويف األرض
األناشيد يف ّ

فهـل عـاديّا ربيـع بـالله

واألمر نفسه يف قصيدة العيد:

فمعانيه يف السماء وإن كان

على األرض مظهـر التقليد

 :1إسالميات ،السائحي ،ص 22
 :2املصدر نفسه  ،ص 12

 :3مهسات وصرخات ،ص 27
 :4املصدر نفسه ،ص27

 :5املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ص 153
 : 6سورة هود ،اآلية 42
 :7إسالميات ،ص6

 :8املصدر نفسه ،ص31
 :9املصدر نفسه ،ص430

 :10مهسات وصرخات ،ص446
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الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

ح -الصحراء :وقد ذكرنا الشاعر تسع ( )21مرات يف قصائده .والصحراء هي  :أرض فضاء واسعة
وفقرية املاء ،واجلمع :صحاري 1.ومن منظور آخر هي :منطقة جغرافية ختلو أو ينذر هبا النبات ،فالصحراء
تقل فيها
أقل من مخس وعشرين  42ملم سنويا ،لذلك ّ
يقل فيها تساقط املطر ّ
تعريف نبايت ال مناخيّ ،
حارة هنارا وباردة ليال.
احلياة و تكون يف كثري من األحيان ّ
يقول حممد األخضر السائحي:
الصحراء أنت جديـرة
يا كبـد ّ

الصحراء لل ّدين مطلعا
فقـد كانت ّ

بأن تصبحي للفكر يف ال ّدين ملتقى

2

وكانت على األيّام للفكـر مشرقا

و يقول:
الصحراء
السراب ،يف ّ
يف خضم ّ

تركا الدار يف الظـالم وغـابا
ومن قصيدة أخرى يقول:
الصحـاري وما أحلى مناظرها
تلك ّ

3

يف العني قد مجعت من جودها الكرما

4

ط -الجبال :وقد ذكرها الشاعر مثاين ( )28مرات .قال تعاىل"... :والجبال أوتادا" .واجلبال مفردها جبل:
التل ارتفاعا ،واجلمع :أجبل ،جبال ،وأجبال .ويقال فالن
وهو ما عال من سطح األرض واستطال وجاوز ّ
دي،
جبل :ثابت ال يتزحزح ،واجلبل :سيّد القوم ،واجلبل :العامل أيضا .وابنة اجلبل :احليّة ،واجلبلّ :
الص ّ
5
والعرب تقول :ما أنت إالّ كابنة اجلبل ،أي مهما يقل تقل.
يقول السائحي:
ويقول:

السامـق يف الجبال
وينبت ّ

السابق يف الرجال
وينحب ّ
من سـرور حباره وجباله

يب فماجت
فرح الكون بالنّ ّ
 :1املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ص539
 :2مهسات وصرخات ،ص433
 :3إسالميات ،ص35

 :4مهسات وصرخات ،ص403

 :5املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ص435
 :6إسالميات  ،ص35

 :7مهسات وصرخات ،ص 13
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ويقول أيضا:
-2

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

فوق هذه الجبال حتيا كرميا

وتشيـد العال ونبعث ّأمه

حقل الدين وال ّداللة ال ّدينية:

1

إن املتأمل يف شعر السائحي يرى املعجم الدين باديا فيه جبالء ،فال تكاد ختلو قصيدة من األلفاظ
واملصطلحات الدينية الدالة على إميان الشاعر وانتمائه إىل أمته العربية اإلسالمية واهتمامه يف شعره
بقضاياها ،من ذلك:

أ -اإليمان باهلل واألنبياء والرسل :معجم دين كثيف يدعو الشاعر من خالله صراحة إىل اإلميان باهلل

ورسله وأنبيائه وضرورة االهتداء هبم واالعتصام حببله املتني ملواجهة مصاعب احلياة ،ونشر مبادئهم  ،من
بوي
عدل ،أخوة وتقوى ،كما هو ظاهر يف الكثري من قصائده (أمام ّ
الضريح الزكي -مناجاة املولد النّ ّ
الشريف -قي ملتقى القرآن ،وجوه اهلدى – إىل شباب اجلامعة .)...ففي سياق حديثه عن مولد النيب
(حممد) – عليه الصالة والسالم  -ودعوته إىل االرتباط به وهبديه يقول:
فعـودوا مع ال ّذكرى هلدي محمد

فما أعظم ال ّذكرى وأمسى وأبدعا!

2

فصاحبـه باحلب أحـيا وأمتـعا

احلب مولدا
وأحيوه باإلخالص يف ّ

وعن أثر النيب حممد – صلى اهلل عليه وسلم  -يقول:

فلوال رسـول اللّه فينا لزلزلت وغـاض هبا ماء البحار ومجدا

3

كل القـالع وشيّـدا
وصان محى اإلسالم فهو حمصنأقام له ّ
ويناجي يف قصيدته (عاشوراء) هذه املناسبة ،مسلّطا الضوء على النيب موسى – عليه السالم – وما
حدث له مع فرعون ،فنجده يقول:
4
عجـبت ألم ِ
ِ
السـرور وطعـم الدم!
ـرك كيف استوى
لديـك ّ
ِ
وناجيـته فـي ال ّدجـى املعتـم
ضحكت لموسـى خالل الدموع
وأغ ِ
فلم ينـج فـي جنـده األعظـم
ـرقت فرعـون أعتـى امللوك

 :1املصدر نفسه ،ص430
 :2إسالميات ،ص 28

 :3املصدر نفسه ،ص 82
 :4مجر ورماد ،ص01
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ب -الشهادة واالستشهاد :يق ّدس الشاعر هذه الرسالة وجيعلها أساس احلرية واالستقالل ويوضح اجلزاء
العظيم الذي يناله الشهيد عند ربه ،واملتمثل يف جنة اخللد ،فيكون قدوة لألحياء يف السري على دربه ،فيقول
يف قصيدته (على قرب الشهيد) اليت نظمها سنة :2184
1
يطفئ اللّوعـة فـيّا؟
أي حلـن
أي دم ـع ّ
ّ
كيف أبكي أو أغنّـي وفـؤادي فـي يـديّا؟
كيـف أنسـاه شهيدا

مات من أجل البالد؟

ويقول يف قصته الثورية اإلذاعية (لن ختمد الثّورة) واليت أذيعت يف  28جوان من سنة 2187م:
2
فثـورة شعـبك لن ختمـدا
أخـي ال تقل مخدت ثـوريت
ويرضى هناك من استشـهدا

جتف ال ّدموع
سنمضي إىل أن ّ

ويقسم حلماية وفداء بالده يف قصيدته (بالدي ميينا) ،فيقول:
3
القمة
حلفـنا بأوراس تلك اليت صعدنا عليـها إىل ّ
بأطلسنا موطـن الع ّـزة جبرجـرة بالرىب بالوهاد
سنحمي سنفـدي اجلزائر
فليس هنا غري شعب جميـد بتـارخيه العـريب العتيـد
وبنت الشهيدة وابن الشهيد وهذا اإلخـاء ،وهذا الوداد
سنحمي سنفـدي اجلزائر

ج -الجهاد والمجاهدون :إن اجلرائم املقرتفة من قبل املستعمر الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري الربيء
قوبلت بإميان رجال أبطال ،سالحهم الوحيد اجلهاد يف سبيل اهلل ،أذاقوا العدو من خالله كأس املذلة
واهلوان ،جسده السائحي يف قصيدته (أيضا ليلة القدر) وهو يدعو إىل اجلهاد قائال:
4
حممـدا
هنا فوق هـذي األرض تلقاك ّأمة
ـلي ّ
حت ّ
ـب مـع اللّه الع ّ
وترفـض أن حتيا مع ال ّذل أعبـدا
ترى ال ّدين أن حتيا النفوس عزيـزة
نضت سيفها تبغي الجهاد فلم يعد

 :1مهسات وصرخات ،ص 87
 :2مجر ورماد ،ص22

 :3مهسات وصرخات ،ص 228
 :4إسالميات ،ص 21
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الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

ويواصل قائال يف قصيدة له مبناسبة يوم اجملاهد:
صانـع المجـد والعلى للبـالد عيدك اليوم أشـرف األعيـاد

1

ذ ّكرتن العشرون يف شهرك اخلا لد معىن الفدا ومعـىن الجـهاد
ويتخذ السائحي اجلهاد حقا ،فيحيّي كل جماهد يف ساحة احلرب مكنّيا ،فيقول:
2

دجـى ليلتـني بـال آخــر
الزاهـر
على صبحك املشـرق ّ

ويا ثـورة مسـحت كالصباح
سـالم علـى ليـلك املستنـري

ومـن سـار يف املوكب الظّافر
كل من كان خلف الخطوط
على ّ
وقد ذكره الشاعر الجهاد ( )28مرة .وهو يف اللغة بذل اجلهد يعن الوسع والطاقة ،من اجلهد مبعىن
ذمة من الكفار واجلهاد :األرض
املشقة وكال املعنيني يف اجلهاد .ويف الشرع :هو قتال من ليس هلم ّ
3
املستوية أنبتت أو مل تنبت.
يقول األخضر السائحي:
و ّأمتكـم ملا تزل مستجيبـة

إذ أن فيـه واحـد قام كله

لتقبل ان حال الجهاد وتسرعا

4

كم قام يف يوم الجهاد مواسيا

ويقول:
ومضى يف جهاده .......عرقا يرتف فوق الصخور ،فوق الرتاب

5

ومشـى يف هدوئه بفتـح الباب ،ويف القلب ثـورة وجهـاد

د -العيد :ترتبط معظم قصائد عبد القادر السائحي مبناسبات خمتلفة ،فهو ال يرتك مناسبة دينية أو وطنية
يسجل موقفه ورأيه فيها ،يقول مبناسبة مقدم العيد ،مصورا غياب هباء هذا العيد والشعب يرزح
متر دون أن ّ
ّ
حتت وطأة االستعمار:
 :1مجر ورماد ،ص 48و47
 :2املصدر نفسه ،ص 21

 :3املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص 224
 :4إسالميات ،ص 41

 :5مهسات وصرخات ،ص 42
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هو العيـد موعـدنا للغنـا

فهيا فـؤادي فهـذا األوان

ولكـنّه غـارق يف اهلـوان
فكم م ّـر عـيد بنا قبـله
فغامت به ال ّذكريات احلسان
تعثر يف الدمع حتت اخلضوع
وعموما فقد احتل هذا احلقل املرتبة الرابعة عند الشاعر وذلك لتشبّعه بالتعاليم اإلسالمية ونشأته يف
كونت هذا احلقل على وجه التمثيل ،جند:
عائلة حمافظة .ومن بني هذه املفردات اليت ّ
النيب حممد صلى اللّه عليهم وسلم للبيان
أ -القرآن :وقد ذكره ( )22مرة .وهو القرآن الكرمي ،املرتّل على ّ
واإلعجاز املنقول بالتواتر والذي يتعبد املسلمون بتالوته ،وهو آخر الكتب السماوية بعد التوراة واإلجنيل.
وحيتوي القرآن على  222سورة على نوعني :مكية ومدنية .1وتشتق كلمة "قرآن" من املصدر قرأ وأصله "من
القرء" مبعىن اجلمع والضم يقال "قرأت املاء يف احلوض" مبعىن مجعته فيه .ويقال "ما قرأت الناقة حنينا" أي
2
مل يضم رمحها ولد.

يقول السائحي:

وحلى مع القرآن هدي ربوعه

وأهال بفكر يف اهلدى متعمـق

3

لقد مجع القرآن أمـس شعوبنا فما كان فينا مغريب ومشـرقي
ويقول أيضا:

وعوا – يف الصبا -القرآن حت كأنه

بأحداقهم قد خط سطرا يلي سطرا

وليـس سوى القرآن جيمـع مشلنا
ب -المسجد  :وقد ذكره سبع

()27

4

ويعلى –كما أعلى قـدميا– لنا قدرا

مرات .واملسجد :هو دار العبادة للمسلمني تقام فيه الصلوات

اخلمس املفروضة و غريها .ومسي املسجد ألنه مكان للسجود هلل ،و يطلق على املسجد أيضا اسم اجلامع و
خاصة إذا كان كبريا ،وغالبا يطلق عليه هذا االسم ليجمع الناس ألداء صالة اجلمعة .و ّأول مسجد بن يف

املنورة ،وقد ش ّكل إحدى ركائز ال ّدولة
اإلسالم هو قباء بناه الرسول ّ
حممد  -صلّى اللّه عليه وسلّم -باملدينة ّ
اإلسالميّة.
 :1ينظر :تعريف القرآن ،موسوعة ويكيبيديا
 :2املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص 712
 :3إسالميات ،ص 12
 :4املصدر نفسه ،ص 22
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السائحي:
يقول ّ
ويقول أيضا:

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

فقد عمرت بغد الفراغ مساجد وغـرد حمـراب هناك ومنبـر

1

لكل خطيب مسجد ومجاعة
ّ

تصيـخ إىل أخطائه وتص ّفق

كل مسجد
فقل لرجال ال ّدبن يف ّ

سنصـغي إىل قول سليـم مطبّق

الشعور
وقام ابن باديس يذكي ّ

ويبـن املشاعـر يف المسجد

ويقول يف قصيدة أخرى:

ويقول مفتخرا بابن باديس يف هذا اإلطار:

2

3

4

مرات أيضا .مكة هي :مكة املكرمة و هي مدينة مقدسة ،عاصمة
ج -م ّكة :وقد ذكرها سبع (ّ )07
احلجاز وهي مسقط النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،و فيها املسجد احلرام ،و الكعبة الشريفة حيج إليها
املسلمون كل عام ،و مسيت مكة ألهنا تنقض الذنوب أو تفنيها أو هتلك من ظلم فيها.5
يقول السائحي :
ويقول أيضا:

عن ليل مكـة باالإطراء مؤتلقا وعن سرور طغى يف بيت مطلب
وشيـخ مكة سائل...وآمنة

6

تروي عجائبها والناس آذان

ويف ديوانه مهسات وصرخات يقول:

وكم ذا بمكـة من مأمت

وأعراس "طيبة" ال تنتهي
 :1إسالميات ،ص 22
 :2املصدر نفسه ،ص 48
 :3املصدر نفسه ،ص 18

 :4مهسات وصرخات ،ص 11

 :5ينظر :تعريف مكة ،موسوعة ويكيبيديا
 :6إسالميات ،ص 22
 :7املصدر نفسه ،ص 242
 :8مهسات وصرخات ،ص 222
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وقال أيضا:

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

ومكة يف ظالم الشرك نائمة طغى

بـأرجائها ظل ـم وطغي ـان

1

املنورة قبل اهلجرة النّبويّة ،ومسيت يثرب
د -يثرب :وقد ذكرها مخس ( )2مرات .هو االسم السابق للمدينة ّ

هبذا االسم نسبة إىل يثرب ابن قاينة ابن آرم ابن عبيل بن عوض بن آرم بن سام بن نوح .واجلدير بالذكر
كراهية إطالق هذا االسم عليها ،فاألحرى تسميتها باسم املدينة دون لفظ املنورة ومن أمسائها أيضا
"طيبة".2
يقول السائحي:
ويقول الشاعر أيضا:

فنركبـه كما حنـ ّل بيثرب

يهزنا
هو الشوق يا خري الربايا ّ

وطيبة تتل ّقى الوحي خاشعة مكة

3

واألرض من حوهلا صمت وإذعان

4

احلر،
ه -رمضان :وقد ذكره ّ
ست ( )8مرات يف قصائده .رمضان :كلمة مشت ّقة من الرمض وهو ش ّدة ّ
احلر القوم مبعىن اشت ّد عليهم .قال ابن دريد :ل ّـما نقلوا أمساء
حره ،وأرمض ّ
فيقال :يرمض رمضا أي اشت ّد ّ
احلر وش ّدته فسمي به.
الشهور عن اللغة القدمية مسّوها باألزمنة اليت فيها فوافق رمضان أيّام رمض ّ
شوال .ورمضان ال يصرف ،واجلمع:
السنة اهلجريّة بعد شعبان وقبل ّ
وهو الشهر التاسع من شهور ّ
رمضانات ،أرمضة ،أرمضاء ورماضني .5قال تعاىل":شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن".6

يقول الشاعر :

زم ـانا وم ـكانا

و طوى الكون مع اللّيل
توىل "رمضان" جاء ي ـزجي رمضـانا
إن ّ

ويقول أيضا:
 :1مهسات وصرخات ،ص 242

 :2ينظر :تعريف يثرب ،موسوعة ويكيبيديا
 :3إسالميات ،ص 28
 :4املصدر نفسه ،ص 221
 :5املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص 828
 :6سورة البقرة ،اآلية 228
 :7إسالميات ،ص 222
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كلّما قبل قد دنا رمضان

طار شوقا وأعلن التّهليال

1

احلج بفتح احلاء أو كسرها هو أحد أركان اإلسالم اخلمسة ،وهو
و-
ّ
مرات .و ّ
الحج :وقد ذكره أربع (ّ )2

احلج األكرب هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة،
القصد يف أشهر معلومات إىل البيت احلرام للنّسك والعبادة .و ّ
2
ويسمى العمرة.
ّأما ّ
احلج األصغر فهو الذي ليس فيه وقوف بعرفةّ ،
السائحي:
يقول ّ
ويقول أيضا:

حج كعبتها
جربي ـل مثلكم قـد ّ

واملصطفى قبلكم قد طاف واستلما

3

بالحج مفتّحا
بـدأمت عمرا
ّ
 -3حقل القرابة وال ّداللة النّفسيّة:
السائحي تتضح الداللة من خالل املعجم النفسي باالعتماد على ثالثة
يف رحلة مع شعر ّ
حممد األخضر ّ
حقول داللية خمتلفة ،هي :االغرتاب ،احلزن والتفاؤل.
بالرب خمتتما
تارخيه ،فليكن ّ

4

أ -االغتراب :عاش السائحي بعيدا عن أهله ووطنه ردحا من الزمان ،وإن كانت تونس البلد العريب
ملجأه األول إال أن الوحدة والغربة كان هلا أثرها البالغ على قصائده  ،حيث طبعت مبسحة سوداء ،كان
احلنني أساسها يف قصيدته اليت عنوهنا بـ (أنــا) ،حيث يقول:
أنا شيء نسي احلاسب يف التقسيم نصفه

5

فهو يف األرض غريب ضائع يرقب حتفه
أنا شيء حائر كالوهم ال أعرف وصفه

ويتحدث واصفا شريدا تائها ،فيقول:

يتيـه غريـبا بال موطـن

أحييكم باسم كل شـريد
 :1مهسات وصرخات ،ص 228

 :2ينظر :املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،يف تعريف احلج ،وموسوعة ويكيبيديا
 :3إسالميات ،ص 222
 :4املصدر نفسه ،ص 228
 :5مهسات وصرخات ،ص 22
 :6مجر ورماد ،ص 11
488

6

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

وحييـى مـع األمل املزمن

يعيش على أمل يف الرجوع

ب -الحزن :أثناء حديث السائحي عن وضع األمة املرتدي وعن األوضاع االجتماعية املؤملة للشعب
اجلزائري خاصة والشعب العريب عامة نشعر باملرارة اليت تنغص صفو حياته ،كما نشعر بذلك يف قصائده
الرثائية اليت نظمها يف كل من :األمري عبد القادر ،ابن باديس ،اإلبراهيمي ،مالك بن نيب ،العقاد ،ابن
ّ
لعل داللة احلزن تكون أوضح وأقوى ملا يتعلق األمر بفقد أقرب الناس إليه كما هو
زيدون ،كي أيب شادي ،و ّ
ّ
احلال يف هذه األبيات يف رثاء ابنه يف قصيدته" ال متت":
1
كيف تذوي وأنت غصن رطيب؟
ال متت ال أطيق ذلك يا ابن
عودتن السرور ،وإنـّي
أنت ّ
فإذا جئت فال ّدجى قهقهات
أنت حبّبت يل احلياة فطابت

قبل أن نلتـقي هـنا الكئيـب

فالصـباح نحيـب
وإذا غـبت ّ

فإذا ما ذهـبت كيـف تطيب؟

ال تمت ،فالممات شيء رهـيب

ابق عندي يف أضلعي ،يف فؤادي

ويقول يف رثاء ابنته"ناجية":

الصافـيه
وولّت ليـالي الهـنا ّ

السـالم
تولّى السـرور عليه ّ

2

مجيـال أنـار لنـا " الباهيـة "
فيـا كوكبـا الح يف أفقـنا
السحـاب الكثيف ووارتـه أشباحـه ال ّداجـيه
وغاب وراء ّ
بأكبـادنا ألف جـرح عميق فمـن لجـراحاتـنا ال ّداميـه

على الجمـر أضـالعه حانيه

أبوك ابنـيت رغم هذا الثبات

تظاهر بالصرب رغم األسـى

و يف قلبـه حـرق طاغيـه

و ّأمـك يا وحيـها من فؤاد

تمـ ّزق كاخلـرق الباليـه
من الحزن نيـرانه حامـيه

تأجـج يف صـدرها الهب
ّ

و تغـرق يف األدمع اجلاريه

يـكاد يقطّـعها وجـدها

وكيـف تعيش بال "ناجية"؟
هلا اهلل من ثاكل كيف حتيا؟
فكم هو حزين الشاعر وهو يرثي فلذات كبده ،ويزداد حزنه أكثر مبأساة أمته العربية واإلسالمية ،حيث
ترتك أثرها البالغ يف نفوس البسطاء ،فما بالك باملثقفني من كتاب وشعراء أمثال السائحي ،يقول:
 :1املصدر نفسه ،ص11

 :2املصدر نفسه ،ص 63و64
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جفوين من احلزن أن تنهمر

وتأىب الدموع إذا سكبتها

1

ج -التفاؤل :إن من حيمل مهوم أمته وشعبه لن يسمح للحزن أن يتحول يف وجدانه إىل يأس فهذا احلزن
الذي يلف الشاعر مل مينعه يوما من التفاؤل بغد أفضل ،ألن دوام احلال من احملال ،فهذه إشارات البسمة
والفرحة والتفاؤل حني يقول:
بسـام
أشـرق كصبـحك "أيهـذا العـام"فالكـون حـولك مشـرق ّ

ضحكتُ كشمسك ،إذ طلعت وهاده

2

تبسـمت عـن زهـرها األكمـام
و ّ

الصبـاح م ـدام
السـرور بعرض ـه فكأّّنا حثّت إليـه مـع ّ
ومشـى ّ

وتفاؤل الشاعر بانتصار الثورة باد بوضوح يف قصيدته (لن ختمد الثورة) من خالل إظهار عظمتها
والتحام صفوفها ووحدة شعبها ،ومشاركتهم فيها مستعمال ضمري اجلمع (نا) ،كما يف قوله:
سنعصـف بالظّاملـني الطـّغاة
الرؤوس
سنحصد يف احلرب تلك ّ

و إن طـال بالظّاملـني املـدى

3

ظن "جونسون" لن حتـصدا
وإن ّ

وهو احلقل ال ّداليل الذي تنضوي حتته مجيع املفردات اليت تدخل يف مفهوم القرابة ومعانيها وقد احتل هذا
املكونة أيضا هلذا احلقل نذكر
احلقل املعجمي املرتبة الثالثة عند األخضر السائحي .ومن مجلة هذه املفردات ّ
ما يلي:
أ -األب :وقد ذكره تسع ( )21مرات .واألب هو :الوالد ،األب ،اجل ّد ،ويطلق أيضا على صاحب
الشيء وعلى من كان سبب يف إجياد شيء أو ظهوره أو إصالحه ،ويف الرتتيل العزيز" :اتبعت ملّة آبائي"
ويف اجلمع :أباء ،أبو وأبوة .ويقال :فالن أبو الضيف ،وأبو األضياف ،إذا كان كرميا .ويقال ":للّه أبوك":
يف معرض املدح والتعجب.4
يقول األخضر السائحي:
أخـاف عليها أن تصبح بال أب وتصطاد من ذئب خبيث وتعلب
 :1بقايا وأوشال ،ص 42

 :2مهسات وصرخات ،ص221
 :3مجر ورماد ،ص 15

 :4املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص31
 :5إسالميات ،ص28
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ويف قصيدة أخرى يقول:

تفـرق الشمل حت قـال قائلنا أبو شقيق الذي خاصمت غري أبي

1

ويقول يف الذكرى اخلامسة والعشرين ( )42لوفاة اإلمام ابن باديس:
من أبا الشعـب هانئا مطمئنا

يقول السائحي:

شعبك اليوم يف السعادة خيطر

أبا اللهب القدسـي السنا

ويا زارع النور يف األضلع

2

3

األم :وقد ذكرها ثالث عشرة ( )21مرة يف قصائده .األم هي :الوالدة وتطلق على اجلدة ويقال حواء
بّ -

أم البشرية واألم الشيء يتبعه ما يليه واجلمع :أمهاتّ ،أمات ،واألم أصل الشيء (احليوانات والنبات) .
ويقال :هن من أمهات اخلري :من أصوله ومعادنه ،ويقولون يف الذم والسب :ال أم لك .وأم القرآن :فاحتته
أم الكتاب :اللوح احملفوظ – أم النجوم :اجملرة .ويقال" :ما أشبه جملسك بأم النجوم".4
يقول السائحي:

وأعظـم منسوب آل األم و األب

فيا مصطفى الرمحان من بني خلقه
و يف قصيدة ثانية يقول:

لكن أعطتنـتا أمومتـها

و يقول أيضا:

و ما تزال مع األيام تعطينا

مث م ّد الغطاء ،واختصر املوقف حت ال يوقظ الطفل أمه

 :1املصدر نفسه ،ص78

 :2مهسات وصرخات ،ص221
 :3املصدر نفسه ،ص14

 :4املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص31
 :5إسالميات ،ص27

 :6إسالميات ،ص222

 :7مهسات وصرخات ،ص21
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ويف قصيدة أخرى:

يا ابن أمـي وأبـي

يا أخـي يا عـريب
اإلبن :وقد ذكره اثنتا عشرة

()24

1

مرة .االبن هو :الولد الذكر ،و هي (بالتاء) ،وابن االبن وإن نزل ،و

تكن العرب بابن كذا عن مالزمة فتقول :ابن احلرب :للشجاع ،ابن الليل وابن الطريق :اللص ،ابن
السبيل :املالزم لألسفار ،و اجلمع :أبناء و بنون و تصغريه بىن و أبني .2ويف اللغات السامية ابن :مصطلح
للتعبري عن النسب ويستعمل أيضا للتأكيد على نسبه للقبيله.
يقول السائحي :
تركت ألبنائي اذا مت ها هنا
للتوكيد ،يقول:
ويف موضع آخر يرد هذا اللفظ ّ
مكررا ّ
تنادي ابنها من حتت مليون صخرة

رجاال يش ّقونا الطّريـق ورائيا

3

كأ ّن ابنها مـازال يف القصر الهيا

4

ويف ديوان مهسات وصرخات جيعله واحدا من الشهداء ،فيقول:
5
بسمة النّصر الرضيّة
أنا يف العهد اجلديد
ابـن مليون شهيد

الشهيد فيقول:
الشهيد وبنت ّ
السائحي بني ابن ّ
وجيمع ّ
حممد
فليس هنا غري شعب ّ
لشهيد
الشهيدة ابن ا ّ
وبنت ّ

أين أرضي العربيّة؟

ريب العتيـد
بتارخيـه العـ ّ

6

وهـذا اإلخاء ،وهذا الوداد

ج -األخ :وقد ذكره الشاعر ثالثا وعشرين ( )41مرة .األخ :من مجع وإيّاه صلب أو بطن أو مها معا ومن

"رب أخ لك مل تلده أمك".
الرضاع من يشارك يف الرضاعة والصديق ،ويف املثل" :إ ّن أخاك من آمساك"ّ ،
و"مكره أخاك ال بطل" ،أي ليس من طبعه الشجاعة .ويقال" :ال أخ لك" أي بطالن الصداقة معه .وأخو

 :1املصدر نفسه ،ص221

 :2املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص13
 :3إسالميات ،ص84

 :4املصدر نفسه ،ص71
 :5مهسات وصرخات ،ص222
 :6املصدر نفسه ،ص228
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الشيء :صاحبه ومالزمه ،وأخو القبيلة :أحد رجاهلا ،واجلمع آخاء و إخوان و إخوة ،مؤنثه األخت.
1
ويقال" :رماه اهلل بليلة ال أخت هلا" ،و اجلمع أخوات .وأخت يوشع كناية عن الشمس.
يقول السائحي:

أخـي على رسلك ال تلمـن

فلست منك ال  ...ولست من

فأنت يا أخـي تزيـد بعـدا
ويقول:

2

عن األصول بل وجزت احلـد

فنصبـح بالتـعاون إخـوة

ويصبح هذا اجليل باخلري مولعا

3

ويقول كذلك:
أخي حنن أمس قهرنا الظالم

سحقـنا دياجيـره العاتيـة

أخي قد أتى دورنا يف اجلهاد

4

فهيـا ختـض ناره احلاميـة

يف موقع أخرى:
أنا بنت عربيـة
فأيب كان الفـدى

وأخـي لىب النـدا

5

د -األخوال واألعمام :وقد ذكرها أربع مرات ،اخلال هو :أخ األم بالنسبة ألبنائها ،ويعتز العرب بأخواهلم
ونسبهم داللة على أصالة منبتهم وطيب عرقهم .ومجع  :أخوال وخؤول واخلال ما تومست فيه خري،
واخلال :لواء اجليش ويقال :خال املاشية :أحسن القيام عليها ،وخال الشيء :علمه وخال الشيء خيال
وخيالنا :ظنّه .6والعم :أخ األب واجلمع أعمام وعمومة ،واجلماعة الكثرية من الناس ،والعشب كله ،والنخل
عمات ،والعمومة :مصدر يقال بين وبني فالن عمومة ،كما يقال أبوة
الطوال ،والعمة :أخت األب واجلمع ّ
وخؤولة.7
 :1املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص 21
 :2إسالميات ،ص 21

 :3مهسات وصرخات ،ص 44
 :4املصدر نفسه ،ص 47

 :5املصدر نفسه ،ص 222
 :6املعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية ،ص 421
 :7املرجع نفسه ،ص 841
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يقول الشاعر:

أعمام ـه وال أخ ـواله

كل من زل طأطأ الرأس ال تشفع
ويقول أيضا:

لو نظر  -األخوال واألعمام -

يتوجعـون وخلفهم وأمامهم

2

أما يف ديوانه مهسات وصرخات:

هي أرض األعمام واألخوال

عرب حنن ،كل أرض حوتنا
-4

1

3

حقل األعالم والمدن والبلدان وال ّداللة الواقعيّة:
وتوزعت
السائحي بني :السياسية ،االجتماعية والفكرية ّ
تنوعت املواضيع املطروقة ودالالهتا يف شعر ّ
أبعادها بني :الوطنية ،القومية واإلنسانية.

لب "السائحي" فتغىن يف الكثري من قصائده باجلزائر وبثورهتا
أ -البعد الوطني :تربع حب الوطن على ّ
التحريرية ومآثرها ،حيث خصص قصائد كاملة بل ديوانا كامال (الراعي وحكاية ثورة) لذلك األمر.
ويعد هذا احلقل من احلقول الغنية اليت توفرت يف شعره بأمر ملفت جدا .وقد يرجع ذلك إىل ثقافة
الشاعر الواسعة .فانبثق عن هذا انعكاس األلفاظ اخلاصة بالشخصيات واألعالم يف معظم قصائده .فال
تكاد ختلو قصيدة من اسم لعامل أو شاعر أو أديب أو نيب أو صحايب يف أشعاره.
 الجزائر :ذكرها السائحي سبعة وعشرين ( )47مرة .واجلزائر من أكرب بلدان إفريقيا والعرب مساحة،تقع يف مشال غرب القارة اإلفريقية ،تطل مشاال على البحر املتوسط ،حيدها من الشرق تونس وليبيا ،ومن
اجلنوب مايل والنيجر ،ومن الغرب املغرب وموريتانيا واجلمهورية العربية الصحراوية .حسب ما جاء يف
املصادر التارخيية فإن بلكني بن زيري مؤسس الدولة الزيرية حني أسس عاصمته عام 182م على أنقاض
املدينة الفنيقية إيكوزمي واليت مساها الرومان إيكوزيوم ،أطلق عليها اسم جزائر بن مزغنة لوجود أربعة جزر
صغرية غري بعيد عن ساحل البحر قبالة املدينة وهو ما أكده اجلغرافيون املسلمون أمثال :ياقوت احلموي

 :1إسالميات ،ص 242
 :2املصدر نفسه ،ص 222

 :3مهسات وصرخات ،ص 82
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واإلدريسي .فاالسم يف البداية كان يشمل فقط مدينة اجلزائر لكن العثمانيني هم من أطلق اسم اجلزائر
1
على كافة البالد باشتقاقه من اسم العاصمة.
يقول السائحي:
رعى اهلل شعبا يف الجزائر ثائـرا إذا استنجدت صرخة احلق أجندا

2

ويقول:
إنه عيد الجزائـر

رددوها :اهلل أكرب
ويقول أيضا:

3

من له هذي الجزائــر

كيف كانوا؟ كيف كنا؟

4

 ابن باديس :وقد ذكره الشاعر إحدى وعشرين ( )42مرة .وهو عبد احلميد بن حممد املصطفى بن املكيكحول بن احلاج علي النوري بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن بركات بن عبد الرمحن ابن
بن حممد ّ
باديس من مواليد  44ديسمبر  1881مبدينة قسنطينة ،شخصية غنية ثرية ،جم ّدد ومصلح يدعو إىل هنضة
املسلمني ويعلّم كيف تكون النهضة .فيقول" :إّنا ينهض املسلمون مبقتضيات إمياهنم باهلل ورسوله إذا كانت
املضرة ،متساندة يف العمل
هلم مجاعة منظّمة تف ّكر وتدبّر وتتشاور وتتآثر ،وتنهض جللب املصلحة ولدفع ّ
5
عن فكر وعزمية".
فسر القرآن الكرمي كلّه خالل مخس وعشرين سنة يف دروسه اليومية ،كما شرح موطأ
مفسرّ ،
وهو عامل ّ
اإلمام مالك خالل هذه الفرتة ،وهو سياسي كتب يف اجملالت واجلرائد اليت أصدرها عن واقع املسلمني
وخاصة يف اجلزائر ،وهاجم فرنسا وأساليبها االستعمارية ،وشرح أصول السياسة اإلسالمية ،وقبل كل ذلك
فهو املريب الذي أخذ على عاتقه تربية األجيال يف املدارس واملساجد ،فأنشأ املدارس واهتم هبا ،بل كانت
من أهم أعماله ،وهو الذي يتوىل تسيري شؤون مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،ويسهر على إدارة جملة
الشهاب ويتف ّقد القاعدة الشعبية باتصاالته املستمرة .انتقل  -رمحة اهلل عليه -إىل الرفيق األعلى ليلة الثالثاء
الثامن من ربيع األول سنة  2121هـ ،املوافق لـ  28أبريل  2122م يف مسقط رأسه مبدينة قسنطينة.
 :1من موسوعة ويكيبيديا
 :2إسالميات ،ص 84
 :3املصدر نفسه ،ص 84
 :4مهسات وصرخات ،ص 221
 :5ينظر موسوعة ويكيبيديا
472

البنيات األسلوبية والداللية في شعر محمد األخضر السائحي

يقول الشاعر:

الباب الثاني :الفصل الثالث :المعجم الشعري والحقول الداللية ودالالتها

كمثل ابن باديس الذي عاش مل يرد

مـن الناس شيئا غري أن يتحـرروا

1

وللعلم فيـه ابن باديـس أسطـر

فكل كتـاب صيغ للمجد عنـدنا
ويف قصيدة أخرى يقول:
وتكشف عن وجه ابن باديس واضحا

ووجه ابـن مرزوق الذي كاد حيجب

2

 محمد العيد آل خليفة :وقد ذكره السائحي أربع ( )2مرات .ولد الشاعر حممد العيد يوم األحد لستةعشر يوما خلى من مجادى اآلخرة عام  2144للهجرة املوافق لـ  48أغسطس سنة  2122للميالد يف
بلدية عني البيضاء بوالية أم البواقي .مث التحق جبمعية العلماء املسلمني اجلزائريني منذ تأسيسها و كان
شعره أداة من أدواهتا و سجال ملواقفها وكتابا لتارخيها ،وأطلق عليه الشيخ عبد احلميد بن باديس لقب:
"أمري شعراء اجلزائر" .وقال فيه الشيخ البشري اإلبراهيمي":رافق شعره النهضة اجلزائرية يف مجيع مراحلها ،
الغر واملقاطع اخلالدة ،شعره لو مجع سجل صادق
وله يف كل نواحيها ،ويف كل أثر من آثارها القصائد ّ
هلذه النهضة وعرض رائع ألطوارها" .تويف مبدينة باتنة يوم األربعاء  27رمضان  2111هـ ،املوافق لـ 12
جويلية  2171م ،ونقل جثمانه إىل بسكرة حيث دفن مبقربة (العزيالت) بعد يومني من وفاته.3
يقول الشاعر:
متنيت أ ّن "العيد" ما كان غائبا فقـد كان أحرى أن جييد ويبدعا

4

ويف قصيدة ثانية يقول:

كأن اهلل صاغ "العيد" نورا

"وصاغ الناس من طني وماء"

 :1إسالميات ،ص 28
 :2املصدر نفسه ،ص 22

 :3من موسوعة ويكيبيديا
 :4إسالميات ،ص 82
 :5إسالميات ،ص 72
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 الشادلي بن جديد :و قد ذكره السائحي مرتني .ولد الرئيس الشاديل بن اجلديد يوم  22ابريلبقرية بوثلجة (والية عنابة) من أسرة متواضعة .التحق ابتداء من عام

2122

2141

بالتنظيم السياسي

العسكري جلبهة التحرير الوطن .بعدها بسنة التحق جبيش التحرير الوطن .بعد االستقالل ترقى يف
الرتب حت أصبح عقيدا يف  .2181وعند انعقاد املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطن يف يناير
 2171مت اقرتاحه أمينا عاما للحزب مث رشح لرئاسة اجلمهورية .ويف  7فرباير  2171انتخب رئيسا
للجمهورية وأعيد انتخابه مرتني يف  2182و  .2188تويف يوم  8أكتوبر  4224عن عمر ناهز  81عاما
يف مستشفى"عني النعجة العسكري" بالعاصمة اجلزائرية ،حيث كان يرقد يف قسم العناية املركزة إثر
تعرضه قبل أيام ألزمة قلبية حادة.1
يقول السائحي:
فسريوا وراء الشاذلي على هدى

فجمعكم يف عهده آمن السرب

2

 تلمسان :تلقب بـ (لؤلؤة املغرب الكبري) ،وهي مدينة يف مشال غرب اجلزائر ثاين مدينة من حيثاألمهية بعد وهران يف اجلهة الغربية ،هلا ماض جميد ومزدهر ذات معامل أندلسية متأصلة يف املغرب
3
اإلسالمي الكبري ،ذات مواقع طبيعية خالبة وهي مدينة الفن والتاريخ كما يسميها (جورج مارصي).
يقول السائحي:
وال يستبيـه يف تلمسان منـظر وإن كان يسيب الناظرين ويسلب

4

ب -البعد القومي :مل يكن الشاعر معزوال عن قضايا أمته ،بل التزامها يف شعره ،وانتدب نفسه للدفاع
عنها ،واقفا موقف املعلم الناصح األمني واحلكيم صاحب اخلربة والتجربة ،فذكر القادة واألدباء والبلدان
داعيا إىل االقتداء والسري على هنجهم ،من ذلك:
 عقبة بن نافع :وقد ورد هذا اللفظ سبع ( )7مرات .وعقبة بن نافع بن عبد القيس األموي الفهري هومن كبار القادة العرب والفاحتني يف صدر اإلسالم .ولد يف حياة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-
 :1من موسوعة ويكيبيديا.
 :2إسالميات ،ص 27
 :3من موسوعة ويكيبيديا.
 :4إسالميات ،ص 11
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ق.هـ ،وال صحبة له ،شهد مع عمرو بن العاص فتح مصر ،مث شارك معه يف املعارك اليت دارت يف
أفريقيا (تونس حاليا) ،فواله عمرو برقة بعد فتحها ،فقاد منها حركة الفتح باجتاه الغرب ،فظهرت
مقدرته احلربية الفائقة وحنكته وشجاعته ،وعال شأنه .مث أوغل يف بالد املغرب حت أتى واديا يسمى

القيروان فأعجب مبوقعه ،وبىن به مدينته املشهورة،كما بىن به جامعا ال يزال حت اآلن يعرف باسم
جامع عقبة .تويف عقبة يف إحدى حروبه سنة  81هـ يف مكان يعرف حت اآلن باسم "سيدي عقبة"
ببسكرة باجلزائر.1
يقول السائحي:

وال كأن حمفوظا هنا إرث عقبة تـزيد مع األيام أزهـاره عطرا

2

أو يقول أيضا:

تسلسـل هذا الطبـع من عهد عقبة

 -ابن المقفع :وقد ذكره السائحي أربع

( )2

فليس العدا -يف كل وقت-سوى عدا

3

مرات ،وهو عبد اهلل بن املقفع ( 228 -224هـ) هو أبو

حممد عبد اهلل بالفارسية (روزبه بن داذويه) وكنيته أبو عمرو ،وهو مفكر فارسي زرادشتي اعتنق
اإلسالم ،وعاصر كال من اخلالفة األموية و العباسية .درس الفارسية و تعلم العربية يف كتب األدباء

واشرتك يف سوق المربد .نقل من البهلوية إىل العربية كليلة ودمنة .وله يف الكتب املنقولة :األدب
الصغري واألدب الكبري فيه كالم عن السلطان وعالقته بالرعية ،واألدب الصغري حول هتذيب النفس
وترويضها على األعمال الصاحلة ومن أعماله أيضا مقدمة كليلة ودمنة.4
يقول السائحي:
وكم عامل كالشافعـي ومـالك

وكم من كاتب كابن المقفع أبدعا

5

ويف قصيدة من الديوان نفسه يقول:
ومن كاتب كابن المقفع خالد

تقصـى خطاه كاتب متظلّع

 :1من موسوعة ويكيبيديا
 :2إسالميات ،ص 22
 :3املصدر نفسه ،ص 21
 :4من موسوعة ويكيبيديا
 :5إسالميات ،ص 28
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و هناك مفردات أخرى تدخل يف احلقل نفسه ،نذكرها على سبيل احلصر بعدد تكرارها يف شعره فقط ،و
هي – :آمنة ( - )8خالد ابن الوليد ( - )2جربيل ( - )1طارق بن زياد (- )1عثمان بن عفان ()4
– حليمة ( - )4حممد(ص) ( - )2موسى عليه السالم ( -)2صهيب ( - )2سلمان الفارسي (- )2
الشافعي (- )2ابن معطي(.)2
ج -البعد اإلنساني:
التزم "السائحي الكبري"يف شعره قضايا وطنه أوال ،وقضايا أمته العربية اإلسالمية ثانيا باعتبار االنتماء القومي
والدين  ،وحلق أيضا عرب العامل بنزعته اإلنسانية ،مكسبا قصائده طابع اخللود ،فهي ال ختدم أفراد الشعب
اجلزائري وحده ،وإّنا ختدم كل إنسان متحرر ينشد املساواة واحلرية والعدالة ،فذكر تاريخ الدول واملدن
وحضاراهتا كالعراق وبغداد ومصر وفلسطني...
 العراق :مجهورية العراق بالكردية :كوماري عرياق ،إحدى دول غرب آسيا املطلة على اخلليج العريب،حيدها من اجلنوب الكويت واململكة العربية السعودية ،ومن الشمال تركيا ،ومن الغرب سوريا واألردن،
ومن الشرق إيران ،وهي عضو يف جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة األوبيك،
معظم املنطقة اليت تسمى بالعراق حاليا كانت تسمى بالد ما بني النهرين.
أما تسمية العراق فتعود إىل حوايل القرن السادس امليالدي ،وأصل التسمية تعود إىل تعريب مدينة (أوروك)
الوركاء (السومري) ،بينما يعتقد باحثون آخرون أن التسمية مشتقة من الفارسية (عرياق) واليت تعن األراضي
2
املنخفضة.

يقول السائحي:

قتلنـا املثىن يف العـراق و خـالدا

ومات بن مروان كما مات مصعب

3

 مصر  :اسم مصر يف اللغة العربية واللغات السامية األخرى نسبة إىل (مصرامي بن حام بن نوح) ،ويفسرهالبعض على أنه مشتق من جدر سامي قدمي قد يعن (البلد املمتدة) وقد يعن (احلصينة) أو (املكنونة).
 :1إسالميات ،ص 88

 :2من موسوعة ويكيبيديا
 :3إسالميات ،ص 22
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يعرفها العرب باسم ِمصر ويسميها املصريون يف هلجتهم مصر بفتح امليم .أما االسم الذي عرف به
الفراعنة موطنهم يف اللغة (كيميت) ،وتعن األرض السوداء كناية عن أرض واد النيل السوداء متييزا هلا
1
عن األرض احلمراء الصحراوية احمليطة هبا.
يقول السائحي:
ومصر طواها التيه ،ال هي قربت

وال حنن من تلك املتاهات نقرب

2

 -فلسطين :هي أرض الرساالت مهد احلضارات ،حيث مرت على أقدم مدينة فيها إحدى وعشرون

حضارة وهي مدينة أرحيا مهد الديانتني اليهودية واملسيحية .وهلذه األرض تاريخ طويل وجذور بالثقافة
والدين والسياسة والتجارة .وتتكلم الشواهد التارخيية يف فلسطني عن تاريخ هذه األرض الطويل
واملتشابك منذ ما قبل التاريخ .أقدم شعب استوطن هذه األرض هم الكنعانيون .وقد متت السيطرة
على املنطقة من قبل العديد من الشعوب املختلفة مبا يف ذلك قدماء املصريني والفلسطينيني وبن
إسرائيل واآلشوريني والبابليني والفرس واإلغريق والرومان والبيزنطيني واخلالفة العربية والصليبيني واأليوبيني
3
واملماليك والعثمانيني والربيطانيني وأخريا اإلسرائيليني بعد نكبة عام .2128

يقول السائحي:

فضاعت فلسطين وقبل ضـياعها

أضعنا اهلدى واحلق والطهر والنقا

ويقول أيضا:
قل غدا سوف نعود

يا فلسطـين غـدا

عن فلسطين اليهود

فلقد طال املـدى

4

5

 بغداد  :اسم بغداد (جنينة) أو (بستان احلبيب) حيث أن أبا جعفر املنصور شيد عاصمته اجلديدة علىموقع قرية كانت تعرف باسم بغداد منذ أيام محو رايب (القرن  28ق م) ومساها مدينة السالم تيمنا باجلنة،
وكأنه كان قد فهم اجلزء األول من امسها املركب يف لغة أهل بابل القدمية أال وهي البستان أو اجلنينة ،حيث
إن لفظة (باغ) اآلرامية تعن ذلك ،أما جزء امسها الثاين (داد) فيعن احلبيب ،وبذلك يكون معناها جنة
 :1من موسوعة ويكيبيديا
 :2إسالميات ،ص 22
 :3من موسوعة ويكيبيديا
 :4إسالميات ،ص 41
 :5مهسات وصرخات ،ص 221
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احلبيب وصديقه وبستانه .وهذه املعاين جبورها اللغوية ذات أصالة وعراقة تعود إىل لغات أهل العراق ماضيا
1
وحاضرا.
يقول السائحي:
ويبن بنو العباس بغداد جنة

وقبلهم تبـن أميـة جلقا

2

ويقول يف قصيدته (ليلة القدر):
وال ازدهرت بغـداد يـوما وجلق

وال هنضت يف الشام دولتنا الكربى

3

هذه أمثلة بسيطة مقارنة بالكم اهلائل من األلفاظ اخلاصة باملدن والبلدان املذكورة يف مدونة السائحي
الشعرية ،فقد ذكر من املدن مرتني كال من :متنراست ،غرناطة ،باتنة .وذكر مرة واحدة كال من :القدس،
قسنطينة واملسيلة .وذكر من البلدان ثالث مرات :فرنسا ،ومرتني كال من :الصني ،لبنان ،تونس ،واحلجاز،
وذكر الشام مرة واحدة .كما ذكر أشهر السنتني :اهلجرية وامليالدية ،كمحرم وشوال ورمضان ...و مارس
وجويلية وأوت ونوفمرب...
وخالصة نورد يف هذا اجلدول ترتيب احلقول املستعملة يف مدونة السائحي وفق عدد مفرداهتا:
الرقم

الحقل المعجمي

عدد المفردات

22

حقل الطبيعة

422

21

حقل القرابة

82

22

حقل البلدان واملدن

82

22

احلقل الدين

82

28

حقل األعالم

22

 :1من موسوعة ويكيبيديا.
 :2إسالميات ،ص 48
 :3املصدر نفسه ،ص 21
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البنيات األسلوبية والداللية يف شعر حممد األخضر ّ

الخاتمة:
السائحي من خالل مدونته الشعرية املطبوعة أو تلك القصائد املخطوطة اليت مل
يظهر حممد األخضر ّ
تنشر بعد شاعرا مطبوعا ،يرتع يف مرابع اجلمال ،وأ ّن هناك الكثري من القيم اجلمالية يف شعره إن على
مستوى البنيات األسلوبية إفراديا ،تركيبيا و موسيقيا إيقاعيا وإن على مستوى البنيات ال ّداللية أغراضا وبناء
الشعر اجلزائري احلديث ،وواحدا من شعراء العربية الذين
فنيا ،صورة ومعجما ،مّا يؤهله ليكون من رواد ّ
السذاجة،
الركاكة و ّ
تراوح شعرهم بني اجلودة و الضعف ،وبني العفوية والتصنّع،كما أ نّه ال خيلو بعضه من ّ
الصور اجلميلة املؤثرة.
الرائعة ذات اللّغة الراقية و ّ
لكنّه قليل ال يشكل ظاهرة أمام الكثري من القصائد ّ
السائحي قصيدة قصيدة وبيتًا بيتًا  ،يف كل دواوينه املطبوعة،
السمات يف شعر ّ
لقد تتبعت تلك املعامل و ّ
موضوعي مناسبايت ،بل جاءت متنوعة ،ينتقل
وهي دواوين مل ختضع قصائدها لرتتيب تارخيي وال إىل منط
ّ
توصلت إىل نتائج كثرية يف هذا البحث ،نذكرها
فيها من موضوع إىل آخر ،ومن مناسبة إىل غريها  ...وقد ّ
كاآليت:
الشعر وخوض غماره ،إىل جانب
لسائحي ،فهو ميلك موهبة جليلة يف نظم ّ
 -1االستعداد الفطري عند ا ّ

املكسب الثّقايف واملعريف ،كون أنّه نشأ يف أسرة على قدر كبري من علوم ال ّدين واللّغة واألدب والتّاريخ وغري
للزاوية واملدارس سواء يف مسقط
ذلك مّا دأبت العائلة اجلزائرية على حتصيله وتنشئة أبنائها عليه،كما أن ّ
الزيتونية ،أو من خالل رحالته وأسفاره واختالطه برموز العلم وأهل اخلربات وال ّّتارب
رأسه أو يف احلاضرة ّ
ومغربا األثر الواضح فيه...
حل وأقام َم ْشرقا َ
أينما ّ

السائحي في غالبه المطلق إلى القصيدة العمودية ،فهو بذلك يعانق وبش ّدة املوروث
 -2ينتمي شعر ّ
الصريح ملدرسة احملافظني ،ومن ثّ جاءت قصائده خاضعة مليزان العروض
العريب القدمي ،معلنا بذلك انتماءه ّ
اخلليلي ،الذي أبدى براعة فائقة يف توظيفه وال ّحتكم فيه دون خلل أو مروق عن ضوابطه وقواعده.
شعر التّفعيلي تجربة محتشمة ال تتع ّدى نصوصها يف ذلك عدد
شعر ّّ
الحر أو ال ّ
 -3تعد تجربته في ال ّ
الشعر ،أو عدم استعداده للنّظم على طريقة رواده
أصابع اليد الو
احدة،إما لتح ّفظه على هذا النّمط من ّ
ّ
باعتباره من معاصريهم.
السائحي شعره بعدا إنسانيا عالميا ّمن خالل اهتمامه بقضايا اإلنسان الكبرى من حرية
 -4أكسب ّّ

وكرامة عيش وطموح وآمال...إضافة إىل ما يع ّكر صفوه من أحزان ومآس وظلم...انطالقا من وطنه وشعبه
إىل قوميته وانتمائه ال ّديين واإلقليمي...فكان بذلك واسع األفق ،بعيد النّظر ،صادق التّوجه...
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شعبّ
 -5تميّزت موضوعاته بالّثراءّ ،فمنها ما يتعلّق بالبعد اإلنسانيّ ،ومنها ما يتناول قضايا ال ّ
والوطنّ ،ومنها ما يحمل نزعة قومية ،وأخرى تعتريها المشاعر ال ّدينية واألبعاد ال ّروحية...وهذا التّع ّدد

كونت ثقافته.
إّمنا يعود يف األصل إىل املرجعية ال ّدينية والثّقافية والتّارخيية اليت ش ّكلت رصيده املعريف و ّ

السائحي على منط وهنج القدامى مل يـثْنه عن التّجديد في الموضوعات التي تتناول قضاياّ
 -6إ ّن سري ّ
المجتمع واإلنسانية ،مثل :احلرية والتعليم واملرأة واألخالق وغري ذلك...وربطها بالبعد اإلنساين هلا ،متاشيا

مع روح العصر.

شعورية ،فهو ينقل املوقف ويصوره كما هو ،ما جيعلنا
شعرية والحالة ال ّ
السائحي بين التّجربة ال ّ
-7يربط ّ
نتفاعل معه تفاعال قويا كأنّنا عشناه أو نعيشه معه،كما حنس وحنن نقرأ قصائده أنّه عاش ّتربته اإلنسانية
بكل تفاصيلها،وهذا يفرض علينا إحاطة شاملة بأسرار وظروف تلك التّجربة قبل اخلوض يف دراسة شاهدها
النّصي أي القصيدة.

شعر ودوره فيّ
السائحي من خالل شعره التّأملي والعاطفي واإلنساني الوظيفة الحقيقية لل ّ
 -8أدرك ّ
للشعر من فخر ومدح وغزل ،فجاء شعره مفعما بالرؤية الصادقة
الحياة ،فلم يغرق يف األغراض التّقليدية ّ
حب
إلرهاصات النّفس البشرية وخباياها ،فراح ّ
يعرب بصدق ّ
عما خيتلج فيها من صراعات وتناقضات أو ّ
الرباقة وخيشى من
مرة ّتاه الفرد كإنسان يستأنس هلذه احلضارة ّ
الزاخرة ّ
وكراهية أو تناقضات وتوافقات ّ ...
ومرة ّتاه هذا الفرد وهو بني أفراد اجملتمع يؤثّر ويتأثّر إجيابا وسلبا يف معاناته ومشاركته اجلماعية
ّ
توحشهاّ ،
هلم هدما أو بناء ،وأخرى ّتاه هذا الفرد كفرد يف معاناته اليومية وصراعه مع نفسه وغريه وصروف الدهر يف
آالم وأمال.

الشعراء ،ومها وحدة البيت و ّالوحدة ّالعضويّة،
 -9اتّسمت قصائده خباصتني اثنتني على غرار غريه من ّ

خاصة املناسباتية .وهذا منط سار عليه
جل قصائده الغنائية ّ
فوحدة البيت استقالل البيت مبعناه ،وقد ميّزت ّ
الشعر العريب القدمي ،حىت أ نّنا نستطيع التّقدمي والتّأخري أو احلذف أو النّقل أو اإلضافة دون أن يصيب
ّ
القصيدة خلل أو اضطراب...إال بعض النّماذج اليت خضعت للوحدة العضوية ،خاصة تلك اليت يطغى
الصويف.
عليها البعد الن ْفسي التّأملي ّ
وقوة الرتابط بني
احلر فتميزت بالوحدة العضوية ّ
أما قصائده املوضوعية القصصية و املسرحية( وشعره ّالعام
السياق ّ
ختل ّ
األبيات ،فال نستطيع الفصل بينها أو احلذف أو التّقدمي وال تّأخري ،ولو حاولنا ذلك ال ّ
للقصيدة ولتهاوت واضطربت.
الصور والشكل ،ما جيعله مستقال بشخصيته وطريقة نظمه.
السائحي في اللغة واألسلوب و ّ
-11ج ّدد ّ
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الصور البيانية والمحسنات البديعية ،فجاءت عفوية غري
السائحي براعة فائقة بتح ّكمه في ّّ
 -11أظهر ّ

مصطنعة مّا أكسبها مجالية متناغمة مع اجلو العام للموضوع من جهة ومع النّسيج اللّغوي الذي جاءت يف
سياقه من جهة أخرى.
التّقريرية المكشوفة،
الرمزية اإلخفائية "وأشياء أخرى من ّ
السائحي على شيء من" ّ
 -12وقفت يف شعر ّ

الرومانسية احلاملة ،وأحيانا يطفو بنا فوق سطح الواقعية العائمة ،وبني هذا
فهو يلج بنا –أحيانا -يف عمق ّ
لصويف ،وفيها الفلسفي ،وفيها الرتاثي وفيها
وذاك جند أنفسنا يف عوامل فسيفسائية متماوجة ،فيها ا ّ
الفكاهي...

السائحي تجربة القصيدة ال ّدرامية المتع ّددة األصوات ،لكنّها حماولة حمتشمة مل يضف إليها
 -13خاض ّ

الشعرية
للشعر من حيث النّوع لكنّه ج ّدد على مستوى القالب فوجدنا عنده املسرحية ّ
شيئا جديدا ّ
الشعري عند أمحد شوقي ،واملغنّاة أو األوبرا ،وأخريا النّشيدية أو
األصلية )التقليدية( وفق تقنيات املسرح ّ
الفن ومؤسسيه أو على األقل من املسامهني يف تطويره يف األدب العريب
األوبريات ،ما جيعله من رادة هذا ّ
احلديث .والذي يؤخد عليه يف هذا اجلانب أنّه اكتفى بتلك احملاوالت احملدودة ومل تكن له مناذج أخرى
تسمح لنا باحلكم عليه.

 -14كما أ ّن التجربة ال ّدرامية في شعره لم تكن رغبة في التّحرر من قيد التقاليدّ،بل كانت رغبة في

املتفرد ،صوته هو فقط...
التّنويع ،فهو شديد االرتباط بالقصيدة الغنائية ذات ّ
الصوت الواحد ّ

السائحي يف نظم الشعر وفق قوالب مختلفة من غنائية ودرامية وقصصية وأوبراليةّ
-15إ ّن حماوالت ّ
وأناشيد وتفعيليةّ،إنّما هو امتداد لما بدأه من سبقه من رواد الشعر العربي من إحيائيين أو مجددين
الرصايف ،أيب ماضي ونعيمة وغريهم...مع أ ّن
محليين أو ّمهجريين من أمثال :البارودي ،شوقي ،حافظّ ،
سريه يف طريق التّنويع والتّجديد يف الشعر مل يضف شيئا جديدا للشعر العريب لكنّه وضع الشعر اجلزائري يف
الركود واجلمود وقيود التقليد.
قاطرته ،حماوال اخلروج به من دائرة ّ
شعرية الحية ،فهو
السائحي يدرك الفرق بين اللّغة المعجمية الخالصةّ،واللّغة ال ّ
 -16إن ال ّدارس لشعر ّ

املستعمل ،فاسحا اجملال أمامه واسعا للتّعبري عن ّتربته
ينقل املفردة خملّصا إيّاها من القيد املعجمي إىل حرية
َ
الشعورية ،ورؤيته األصيلة للوجود،فرغم الظروف القاهرة اليت أحاطت بال لّغة والوطن زمن
الشعرية و ّ
ّ
االحتالل ،إالّ أ ّن روح اإلبداع وال تّفنن يف استعماهلا كان إرادة حيّة لديه.
الشاعر
 -17إ ّن ما اصطلح عليه بسالسة اللّغة ،هو أقرب إىل مفهوم املائية ،أل ّن املطلوب من ّ
السائحي
)اإلنسان( هو حماولة االقرتاب من اجملتمعْ ،
أي اإلنسان واحمليط الذي يعيش فيه ،وهذا ال يعين أ ّن ّ
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قمة الجزالة والفخامة لكنّها مستساغة قريبة من
الركيكة أو احلوشية ،بل كانت يف ّ
وقع يف اللّغة املبتذلة ّ
العامة.
فهم ّ

مو بالمعنى والجنوح إلى الخيال والولوج إلى الخواطر
للس ّّ
السائحي من اللّغة وسيلة ّ
 -18لقد اختذ ّ

بالشعر إىل اجلماليّة والفنّية.
وترجمةّالع ّواطف،
والشك أ ّن ذلك كلّه عوامل ترقى ّ
ّ

تبني من خالل دراسة اجلانب اللّغوي يف شعره ،أ ّن بينه وبني اللّغة رابطةً روحيةً ومق ّدسةً ،فالّلغةّ
 -19لقد ّ

عنده هي عنصر من عناصر شخصيته وصورة أخرى من صور التراث اإلنساني وال ّديني الذي ينتمي
إليه.

بالصورة،
الفين اجلمايل ،ومن ثّ ّ
فالشعر فيه هو التّفكري ّ
 -21إ ّن ّ
الصورة عند ّ
السائحي هي أساس التّعبري ّ

شعرية ال تتح ّدد عنده خارج الوزن والقافية والفكرة والتّركيب.
فالصورة ال ّ
ّ

 -21لقد تبني يل من خالل دراسة مجلة من قصائده املختلفة قدرته الفائقة على ابتداع صوره الجزئية

الشأن يف تصوير
الصورة ّ
اصة،كي يش ّكل في ّ
الكليّة،كما هو ّ
النّهاية ّ
في ّهيآت متالحقة متنامية متر ّ
الريف
الطائرة وتشبيهها بالطري ،أو ظواهر جوية
ّ
خمتلفة،لكن هذا التّجديد،مل خيلّصه هنائيا من معامل البادية و ّ
فظل مشدودا إليها يستم ّد منها أجزاء صوره املختلفة.
والقرى واملداشرّ ،

السائحي من خالل صوره تلك االقتراب من عوالم شعرية غير مألوفة ،فيها إمعان
 -22لقد أتاح لنا ّ
العامل الذهين ،وفيها املعقول الذي يألفه البشر ،ورّمبا مجع بني هيأة الالمعقول وصورة املعقول وهكذا...
 -23ومن مالمح صوره األخرى تراسل احلواس ،فرغم البناء اجلديل هلذه الظاهرة البالغية اجلمالية إالّ أ ّن
الحواس في شكل عالقات متقاطعة ،رمست مشاهد
ّّ
السائحي أظهر قدرة على الجمع بين خواص
ّ
الرغبة يف اخلروج عن املألوف إىل ما هو غري مألوف أو معهود.
ميتافيزيقية تثري ّ

شعبيّ
للصورة لدى السائحي وهو توظيف التراث ال ّ
 -24وهناك أمر آخر ميكن اعتباره دعما أو تكثيفا ّ
الشاعر بثالث مزايا حتسب له وترفع من منزلته ،أوالها :درايته بعادات وتقاليد
المحلّي ،مّا عاد على ّ

جمتمعه وشعبه ووطنه ،وتأكيده مدى ارتباطه هبا ،وثانيها :تعريف الغري ذا الرتاث ،فأينما كان صدى شعره
كان معه صدى تراث وطنه ،فيتيح له بذلك أن يصبح تراثا إنسانيا عامليا ،وآخرها :ح ْفظ هذا الرتاث من
الشعر له داللته وأبعاده النّفسيّة والعاطفيّة.
الرتاث يف األدب و ّ
ّ
الضياع والتّلف وآفة النّسيان ،فتوظيف ّ

شخصياتّ
السائحي الحوادث التّاريخيةّ ،واستدعى ال ّ
 -25إىل جانب هذا التّوظيف للرتاث،استلهم ّ
التّاريخية ،فزاد معانيه تكثيفا وازدحاما ،يضع املتل ّقي أمام مشاهد وحوادث وأمساء كان هلا ال ّدور البارز يف
صناعة التّاريخ وتغيري الواقع ورسم معامل املستقبل بكل أجزائه وحيثياته.
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تغري
 -26ال ّ
فتغري أحدمها يؤدي إىل ّ
شكل مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحتوى ّ)المضمون أو الفكرة(ّ ،
فالسائحي وهو يخوض عملية التّجديد
اآلخر ،وهذا النّوع من التّجديد هو أبرز ألوان التج ّدد يف األدبّ ،
شكل ،سار ّعلى نهج حركة ظهرت في األدب العربي ابتداء بمدرسة اإلحياء ومرورا بالمدرسة
في ال ّ
الحر التي اكتملت معالمها وظهرت في منتصف القرن العشرين.
شعرّ ّّ
المحافظة وانتهاء بحركة ال ّ

شعر من خالل موضوعات جديدة ذات أبعاد وطنيةّ
السائحي بدأ التّجديد في محتوى ال ّ
وإذا كان ّ
ثمّ
فجرب ال ّدرامية والقصصية واألوبراليةّّ ّ،
وقومية ودينية وإنسانية ،فإنّه انتقل إىل التّجديد في القالبّ ّ،

شعر التّفعيلي( ،وهي كلّها محاوالت محتشمةّ
الحرّ )ال ّ
محاولته ّالقاصرة بال نّظم وفق قالب ال ّ
شعر ّ
اقتصرت على نماذج يتيمة.
 -27كما أنّه ّنوع في معمار القصيدة من حيث احلجم ،فكانت عنده الطّويلة والمتوسطة والقصيرةّ،
الشدة واللّني أو من حيث الطول والقصر.
تنوع يف النّـ َفس،من حيث ّ
وهذاّالتّنوع أتبعه ّ
السائحي ظاهرة غالبة يف خمتلف قصائده،كما أنّه مل يأت على صورة واحدة،
 -28ش ّكل التّناص عند ّ

متعددة ،وقد
كل منها جاء على صور متنوعة
بل جند فيه التّ ّّ
ّ
ناص ال ّديني والتّناص األدبيّوالتاريخي  ،و ّ

السائحي هذه الظاهرة األسلوبية ،إلثراء لغته وتقوية أسلوبه وتكثيف معانيه وصوره ،وربْط املتل ّقي
استغل ّ
الرصيد املعريف وال ثّقايف الذي ميتلكه فجعله منهال يستقي منه
بنصوص خمتلفة فيها،كما ّ
يدل التّ ّ
ناص على ّ
عناصر بناء شعره.
توصلت إليها من خالل دراسيت هذه ،وقد متثلت يف أبرز
أهم النّتائج اليت ّ
هذه -من وجهة نظري ّ -
السائحية ،وهي نتائج آمل أ ْن تضيف اجلديد إىل النّقد األديب يف اجلزائر،
السمات اجلمالية والفنّية للقصيدة ّ
ّ
الشعر يف األدب اجلزائري احلديث
وتعطي يف املقابل صورة واضحة املعامل عن واحد من أبرز أعالم ّ
واملعاصر،ويف خمتلف النّواحي سواء املوضوعات أو الشكل أو الفكرة...

محمد العيد ومفدي زكرياء وغريهم ،سعى منذ البداية
السائحي إلى جانب شعر ّ
يف واقع األمر إ ّن شعر ّ
إىل التّأسيس لشعر جزائري متميّز من حيث أساليب التّعبري والنّسوج اللّغوية إضافة إىل املوضوعات
الشعر قضايا اإلنسان والقومية واالنتماء ال ّديين...لكن أكرب اهتمام شغله
تبن هذا ّ
واألغراض واألفكار ،فقد ّ
وأخذ القسط األكرب فيه هو قضايا الوطن من تاريخ وراهن ومستقبل ،مّا جيعله يمثّل وثيقة تحفظ للجزائر

السالم اليت صاحبتها عرب خمتلف
كل حلظات األفراح واألحزان وال ّدم و ّ
تاريخها ّوواقعها وإنجازاتها ،و ّ
العصور.
287

اخلــامتة

السائحي
البنيات األسلوبية والداللية يف شعر حممد األخضر ّ

حول واالنتقال والثّبات واالستقرار واالستمرار ّبكلّ
كما أسهم هذا ال ّ
شعر في محاولة التّغيير والتّ ّ
السياسية والتّاريخية،خصوصا أثناء مرحلة الوعي اليت أعقبت بسط االحتالل الفرنسي لسيطرته
أبعادها ّ

السياسي اليت أوقدت جذوة اجلهاد والنّضال وبثّت
على البالد،وبظهور معامل النّضج الفكري واإلصالحي و ّ
التحرر و االنعتاق.
محاسة ّ
الشباب منهم ،على االهتمام باألدب اجلزائري عموما
أملي أن يكون هذا البحث حافزا لل ّدارسني ،خاصة ّ
الشعر منه خصوصا ،ففي اعتقادي أ ّن فيه من اجلمال واإلبداع على مستوى اللّغة واألسلوب واخليال
و ّ
بالرعاية
الشيء الكثري ،مّا جيعله جديرا بال ّدراسة والنّقد التّ
الصور واإليقاعّ ...
ّ
و ّ
طبيقي،خاصة وانّه مل حيظ ّ
واالهتمام الالزمني ،يف الوقت الذي التفت فيه الكثري من ال ّدارسني على مستوى اجلامعات واملعاهد العربية
الس ودان واخلليج ،ويف املقابل
على دراسة آداب بلداهنم،كما هو الشأن يف تونس واملغرب وفلسطني و ّ
تأخر اجلزائريون كثريا يف ذلك إىل ال ّدرجة اليت تبعث على احلسرة واألسف واليأس.
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