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 املقدمـة                                                                                                         

أ  

     لقد كاȷ الشعر سيد ȥنوȷ القوȯ قدمياÛ وșل كǾلȬ حƓ زاƥتȼ يف ساحة اƫناȥسة 
 ȥنهم األوȯ وذلȬ - عند عاشقي الضار احلقيقȥ–ƙنوȷ أǹرÛɁ وأحسب أنȼ سيȚل 

ǧساȥناƫا ǧمهما اشتد.  
 Ûهما اجلوهر الدائمȥ ÛويرȎيل والتȮية التشȦكي ɂوره قائم علȎأقدم ع Ǿوالشعر من     

Ǩ يف الشعرÛ مهما تعددǧ مدارسȼ واǹتلǨȦ نȚرة النقاد إليÛȼ وكل قȎيدة هي والǮاب
țوير وإبداȎيل وتȮا تشőد ذاƜ.  

     والدارȃ للتشȮيل اإلبداعي يف الشعرƶ Ûد نȦسȼ دارسا ألهم عناȍر التǲربة الȦنية 
مȮȥ ȸر وعاطȦةÛ وحقيقةÛ وǹياÛȯ ولغة موسيقɂ وأسلوبÛ : بل لعناȍرها Ƥيعا

ȮوالتشƗȦيل الƘوتعب ȏوطريقة عر ÛƘȮȦطريقة ت .  
      واƬدف مȎơ ȸيȌ دراسة لشعر ȍاǹ ſريفÛ وأبعاد Ɵربتȼ الشعرية الÛɁƎȮ هي 
 ÛȜوالواق ǫا بالتراőقاɎوع Ûالشعرية ȼيتȎǺش ǧوناȮقيمة شعره وم ȸع ȤشȮاولة للƮ

 ȯوȍالو Ż–Ȭم-بعد ذل ȼامǲوإنس Ƀالشعر ȼوتȍ يزƢ Ɂديد مدƠ Ƃإ  Ƀاه شعرƟا Ȝ
معÛƙ ورȍد الروǳ الغالبة علɂ شعرهÛ مȸ حيث التǲديد والتقليد ومȸ حيث عناȍر 
 Ûام تركيبهاȚون ǧوعاȑوƫتيار اǹوا Ûربةǲية والتǗها يف الرȎائȎǹو Ûه الشاعريةǾه

كما إȷ هǾا اǹɍتيار كاȷ بداȜȥ اɍعتقاد أȷ . وبناǒ األعماȯ وأساليب تشȮيل أدواőا
  دراسة كȦيل باǹراج الشاعر مȸ السياȧ العام جليل أو أجياȯ شعريةÛ وإهǾا النوț مȸ ال

 ȼب ȋاخلا Ƀالشعر ȼبرازه يف سياق.  
      ورأيǨ أȷ اƫناسب ǾƬه الدراسة اɍعتماد علǭɎǭ ɂة معايƘ يتم مƬɎǹ ȸا Ơديد

  :       أƵية هǾا الشاعر ومȮانتȼ اɍبداعية 
شعره ȑمȸ اƫقطȜ األوȯ الطويل للتراكم الشعرɃ  وأوȯ تلȬ اƫعايÛƘ النȚر إƂ حǲم 

  .العام علɂ األقل جليلȼ وعȎره
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ب  

Û مراعاة تȦاعل الشاعر مȜ التراÛǫ وتقدير مدɁ أȍالة Ɵربتȼ الشعريةÛ       وǭانيهما
 ÛǒاƷواإل Ƙعي وسائل التعبȥ ي للشعر العريبȑالعر Ȝقطƫمساحة ا Ƃإ ȼتȥاȑإ Ɂومد

ǒيل والبناȮالتش ȓاƴوأ.  
   ȸيستمدها الشاعر م Ɣالقيمة ال Ȭتل ȷياȦينن ɍ ƙالسابق ȸعياريƫا ȷǚȥ اƘǹوأ     

 ȸشعره م ȼملƷ وما ÛǧاهاƟوا ȃا يف مدارőورƘȍو Ûاحلركة الشعرية العامة Ȝم ȼƥɎت
شعره مȸ إيقاț متȦردÛ إƁ ȷ يȸȮ يف األحاسيȄ والȎور واألنغامȥ Ûهو علɂ األقل يف 

 ȼيتǗور ȼقيمة لقضايا وطن ǧɍاحلا ȜيƤ مل يفƷ شعره ȷǚȥ Ż ȸوم Ûلتزام هباɍوا Ûȼأمت
  .حضارية إألɁ جانب قيمتȼ الȦنية

دامǨ دراسة الشȎǺياǧ الشعرية Ƭا قيمتها العلميةÛ وحيويتها اƫنهǲيةÛ ا      وم
ومشőɎȮا إزاǒ أطراف الدɍلةÛ بداية مȸ الشاعر وشعره وانتهاǒ بالقارÛǛ وƤلة هǾه 

  . واحلقائȨ جعلتƗ أقتنƛ ȜدوɁ هǾه الدراسةاألسباب
ǾȥلȬ ليȄ بسبب قيمة شعره الȦنية " ȍاǹ ſريف"      أما عȸ اǹتيارǾƬ Ƀا الشاعر 

سة أكادميية اوحدهاÛ أو ȡزارة إنتاجȼ الشعرȥ ɃحسبÛ ولȸȮ بسبب عدم وجود در
Ǹومواكبة شعره ألهم مرحلة يف تاري Ûالنضالية ȼيتȎǺش ǒراǭ Ƃإ Ż Ûلشعره ɂعل ȼأمت 

 يتضمȸ موقȼȦ -بالضرورة–سɎميÛ ومȷǚȥ Ż ȸ شعره اƫستوɁ الوطÛƗ والقومي واإل
ȼتɎȮره ومشȎقضايا ع ǒإزا Ƀاحلضار ȼووعي ÛيƸالتار ȼوحس ÛƗالوط.  

      وانطɎقا مȸ احلقائȨ السابقةÛ ومȸ قراǒاź اƫتǖنية ألعماȯ هǾا الشاعرȥ Ûقد تبƙ يل 
 Ûالشعرية ȼية أعمالƵطبوعة أƫا ȼوهي دواوين"ǧزاǲعƫا Ȅو" أطلـ"ɃɎلي Ǩأنـ "

  ".مȸ أعماȧ الȎحراǒ"و
زمنيا عƎ ما ينيȤ عȸ       باإلȑاȥة إƂ أȷ دواوينȼ الشعرية تشمل حيزا شعريا ميتد 

  . مشارف األلȦية الǮالǮةƂنȤȎ قرÛȷ مȸ بداية األربعينياǧ إ
ل وأƵهاÛ الƔ عاشها الشاعرÛ وتȦاعل     وتعد مرحلة الǮورة اجلزائرية مȸ أǹطر اƫراح
ȼأمت ȼوجهاده وعاشتها مع ȼنضال ȯɎǹ ȸم Ûمعها.  
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ج  

لȸ تȮوȷ ذاǧ قيمة إذا Ɓ تǘد إƂ بروز جوانب وșواهر ة لعمل شعرÛɃ اǒ    وكل قر
 ɂسها علȦن ȏرȦت ÛɃا العمل الشعرǾه ȸها يف وانب اجلمǲل منهȮوتش ÛɁرǹاأل

  .باȓتحليلÛ والتȦسƘ واɍستنالالبحث و
 Ǩسƫ الشاعر–     وقد ȸلدواوي źǒقرا ȯɎǹ ȸم- ɂمهيمنة عل Ûاهرة عامة يف شعرهș 

ȷا جانباƬواهر وȚال ȸها مƘȡ :  
اǂتوɁ اƫعريفÛ ويغلب عليȼ البعد الوطƗ والقومي واإلسɎمي وهǾه األبعاد : أوƬما     

وȑوعاǮƢ ǧل Ʈاور ȍغرÛɁ ها مȸ اǮƢƫل اǂاور الɁƎȮ يف بنية شعره الدɍليةÛ وما عدا
  .وتتȼǲ يف Ʈتواها العام إƂ األبعاد الɁƎȮ وتǾوب ȥيها

اللغة والȎورةÛ : ميǮل التشȮيل اإلبداعيÛ ويتǲلɂ يف تشȮيل هǾه األبعاد: وǭانيهما   
ɂوسيقƫوا.  

 Ɣال Ûالشعرية ȼربتƟ هيمنة يفƫاهرة اȚتيار دراسة الǹا Ƃه العوامل إǾه Ɨعتȥوقد د    
ونبȸȮ Ȑ أȷ تقدم الشاعر يف Ɯث بȮر يȮشȤ ما يتضمنȼ شعره مȸ وهƗȥ ǰ دɍيلÛ مي

  : إبداعي ƤايلÛ باإلȑاȥة إƂ أسباب أǹرɁ منها
يف ارتباطȼ بقضايا أمتÛȼ وɍ عǲب يف ذلȥ Ȭقد أȷ الشاعر يتميز باألȍالة  -1

اسيا ƮنȮاÛ وقد نتǰ عȸ ذلȬ تɎحم بƙ سƘتȼ يبدأ حياتȼ مناÛɎȑ وس
ǸاوتاريǾه Ɂوقد أد Ûȼأمت Ƃإ  ȧاخلارجي والسيا ȧالسيا ƙحم بɎالت 

 .الداǹلي يف بنياőا األساسية وƝاȍة يف بنياőا الدɍلية
2- Ǹالتاري ǒرورية لبناȑ ية يعد مرحلةȎǺه الشǾدراسة ه ȷإɃالشعر  Ûالعريب 

 .الɃǾ يسمو عȸ النȚرة اإلقليمية دوȷ أȷ يتǲاوزها
ناǒ التاريǸ الشعرɃ ألɃ أمة يبدأ مȸ منشǜ النȌ الɃǾ ووȨȥ هǾا التȎورȷǚȥ Û مراحل ب

ميǮل اǂور األساȃ لȮل عملياǧ التوǭيȨ اƫعنوية والȦنية يف اƫسار التطورɃ للمادة 
 ȸȮومي ÛɃي الشعرƸالتار ǒتمل هبا البناȮي Ɂرǹرحلة مراحل أƫه اǾتعقب ه Ż Ûالشعرية

  .لȚواهر اƫعنوية والȦنيةريǸ لɊنواț األدبية والقضايا واǖ يف التإƤاƬا
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د  

وبناǒ مرحلة  Û والبناǒ التارƸي ألɃ شعر إذا Ɓ يراț هǾا اƫنطȨ يف ترتيب اƫراحل
 علɂ مرحلة سابقةȥ ÛسيȦتقد اɍنسǲام يف بنائÛȼ وتضطرب حقائقȼ وơتلȔ يةتال

أنسابÛȼ وتتعȮر مشاربÛȼ إذ ɍ يعقل يف أɃ أدبÛ البداية يف التǖريǸ لȼ مȸ دراسة 
ȼ الشعريةÛ أو الȚواهر الȦنية دوȷ اƫرور ƞرحلة دراسة شȎǺياتȼ الƔ هي أنواع

 - يف Œاية األمر– ياألساȃ يف أɃ بناǒ تارƸي للشعرÛ ألȷ األعماȯ الشعرية ه
ȓ و مغلقةÛ ولȮنها يف اخلط-يف الغالب–أعماȥ ȯردية مشȮلة مȸ بنية لغوية هي 

اخللȦية تتȦاعل مȜ نȎوȋ أǹرɁ عȸ طريȨ التناȋ يف عملية اإلبداÛț والتɎقي يف 
كالبنية اɍجتماعيةÛ : عملية القراǒةÛ كما تتȦاعل مȜ البنياǧ األكǮر ƽوɍ منها

  .والȮȦريةÛ والنȦسية
3-  Ûريفǹ ſاȍ ايب بشعرǲإع Ûه الدراسةǾه ɂعل Ɨعتǲش Ɣاألسباب ال ȸوم

 أȷ يعȄȮ مɎǹ ȸلȼشاعر أبدȥ țنا حقيقيا استطاț لȬ ألنƗ رأيǨ أȷ ال ذ
ها عȸ انينها وƧاőا اخلاȍة الƢ ƔيزƬ Ûȼƫا قواعɎقة نوعية بƙ اإلنساȷ وع

Ƙȡها مȸ العɎقاǧ اإلنسانية اǺƫتلȦةÛ كما أȷ الشاعر استطاț أȷ يقوم 
بتشȮيل هǾه العɎقة تشȮيƤ Ɏاليا واعياƁ Û يȎرȼȥ عȡ ȸايتȼ تلȍ Ȭارف 

 .ما كاȷمه
 ǰوهو منه Ûل عامȮاملي بشȮالت ǰنهƫهو اȥ ه الدراسةǾه ȼعلي ǧسار ɃǾال ǰنهƫأما ا
 ÛامليةȮرة تȚوليا ونƽ قاȥويهب الباحث أ Ûنهاج النقديةƫم اȚمع ȸيد مȦي Ûȼهمȥكما أ

ƫقاربة شعر ȍاǹ ſريف مقاربة ƽولية تتناوȯ كل مȸ هنا ȥقد سعǨ هǾه الدراسة 
 واجلماليةÛ وتتحرر مȸ النȚرة األحاديةÛ أو اƫقاربة اɍنتقائية مȮوناǧ النȌ الȦنية

اللغويةÛ والتȎويرية :  تتقɂȎ كل مȮوناǧ النȌ أȷالتǲزيǞيةÛ لǾلȬ حاولǨ الدارسة
يب النÛȌ يف Ʈاولة لȦهم شعر كيب اجلملة وانتهاǒ بتركبدǒا بتر. واƫوسيقية وƘȡها

اسة استقراǒ ةÛ مȸ هنا ȥقد حاولǨ الدرȍاǹ ſريف واستȮناه مȮامنȼ اجلمالية والȦني
ǒالشاعر استقرا ȋوȎا األسلوبيةنőاƧ Ȑوبع ÛنيةȦرها الȍعنا ȸع ȤشȮليا يǹدا  .  
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ه  

كما درجǨ –قد ارتǧǖ الدراسة التحلل مȸ عرȏ اƫادة النȚرية للمنهȥ ǰ      لǾا 
 ǧالدراسا Ȑليل –بعƠ النقدية يف ǧعطياƫا Ȥيșتو Ƃإ ǧبل عمد Ûȋاǹ يف حيز 

  .Ȍ هي الƔ تستدعي هǾا اƫعطɂ النقدɃ أو ذاȫ نȎوȮȥ ÛȋانȎǹ Ǩوȍية كل نال
ǮبǨ أتبعǨ بلحȨ وǹاƢة ة يف مقدمة ومدǹل وأربعة Ȏȥوȯ وم     وقد جاǧǒ الدراس

Ȝراجƫادر واȎƫا.  
     ȥقد تناولǨ يف اƫدǹل مȦهوم التشȮيلÛ وبينǨ أنȼ هو تلȬ الȮينونة اللغوية اƫتعينة 

وɃ اƫتميزÛ مȜ اɍعتقاد بȷǖ اƫعƖ احلقيقي لȼ يȚل ȡامضا وعسƘا ǹɍتɎف بنسيǲها اللغ
ȼهومȦديد مƠ النقاد يف.  

țهوم اإلبداȦم ɂعل Ȭة والنقاد و     ألعرج بعد ذلȦسɎȦال Ƀرأ ȯɎǹ ȸم  ǒعلما
لȤ باǹتɎف شȎǺياǧ اƫبدعƙ أنȦسهمÛ ويȚل هǾا لنȄȦ ألبƙ أȷ عملية اإلبداơ țتا

 ǴطلȎƫاإل(اțتعددة) بداƫا ǧاȎȎǺة والتȦتلǺƫا ɁǗحاب الرȍأ ƙمتباينا ب.  
     ǨȎȎǹ Ż الȎȦل األوȯ لتتبȜ سƘة الشاعر واكتشاف مȮوناǧ شȎǺيتȼ الشعرية 

Û Ż "مȸ أعماȧ الȎحراǒ"علɂ ما كتبتȼ عȸ نȦسȼ يف ديواÛ ȷ معتمدا يف ذلȬ تȼونȦسي
 ȷيل أ ƙتبȥ ÛǧتاباȮال Ȭور كل تلƮ شعره ǨربجعلƟ ȧالسيا ɂعل ǴتȦالشعرية تن ȼت

ȼدر إبداعȎل مȮيش ɃǾال Ûاخلارجي.  
 ÛɃوجسارة التحد Ûȷضموƫحرارة ا ȸم ȼملƷ اƞ يف شعره Ɨالبعد الوط ȷوكا     

ȯقد حاوȥ Ûȼشاعريت ȬƮ Ûȃاإلحسا ȧدȍو ÛلمةȮال Ȑونب ȼيȥ ȟرȦي ȷالشاعر أ 
ƶو Ûالشعرية كلها ȼطاقتȤȍنية كالوȦاألساليب ال ȤتلƯ ألجل رب ǒاƷواإل ǴريȎوالت 

ƗȦيل الȮوالتش țذروة اإلبدا ȟبلو.  
     ويف الȎȦل الǮاƆ تناولǨ تشȮيل اللغة عند الشاعرÛ ودرسǨ مɎǹ ȸلȼ طريقة 
ȍاǹ ſريف يف استعمالȼ اللغةȥ Ûرȍدǧ الȚواهر اللغوية الȦاعلة يف شعره Ʋو اللغة 

  .ية والȦعليةاليوميةÛ وتركيب اجلملة اƧɍالشعرية ولغة احلياة 
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و  

Ȧنية يف شعر ȍاǹ ſريف ȥبينǨ ال     وتناولǨ يف الȎȦل الǮالث تشȮيل الȎورة 
ȎǹائȎها الȦنية وأبعادها الȮȦرية معتمدا علɂ البȡɎة العربية وبعȐ الدراساǧ احلديǮة 
وƁ تعد اȎƫادر الƔ يستقي منها الشاعر عناȍر ȍورتȼ أو مادőا أحد مȎدريƵ ȸا 

Ƀادƫا Ȝالواقǫوالترا ȃسوǂا .  
 ȥدرسȥ Ǩيȼ الدور      أما الȎȦل الرابȜ واألȥ Ƙǹقد تناولȥ Ǩيȼ التشȮيل اƫوسيقي

شȮيل قة تشȮيل القȎيدة عروȑياȥ Ûرȍدǧ اإليقاÛț وطريطلȜ بȼ الوșيȦي الɃǾ يض
  .القȎيدة عند ǹريف وأهم األوزاȷ الƔ وȦșها يف شعره

 يف ȍورة ȼ كتب عȸ الشاعر عند رحيلƞلحȨ رȍدȥ ǧيȼ ما     Ż أردǨȥ الدراسة 
 ȤحȎيف ال ȼما نشر ل Ȑة وبعƧور نادرة للشاعر وأوȎب Ż ÛريةǮشعرية ون ǧبينياǖت
 ǧادȥوقد أ Ûإليها Ǩلȍتو Ɣالبحث ال ǰنتائ ȸاتةو تتضمƝ الدراسة ǨيŒأ Ż Ûالتونسية

ية أم النقدية الدراسة مȸ عديد مȸ اȎƫادر واƫراجȜ  سواǒ ما عƗ منها بالدراسة األدب
 Ƙكب ǒيعود جزȥ ا البحثǾه ȯɎǹ وجهتها Ɣال ǧعوباȎمنها واحلديث أما ال Ƈالقد

  .منها إƂ إشȮالية اإلهتداǒ إƂ اƫنهǰ اɎƫئم ǾƬه الدراسة
باإلȑاȥة إƂ ما يعود إƂ قلة الدراساǧ الƔ تناولǨ  شعره بالتحليل والتȦسƘ وما      

شاراǧ مقتضبة وردǧ يف دراساǧ عامة أو يف مقاǧɍ وجد منها ɍيعدو أȷ يȮوȷ إ
  .نشرǧ يف الȎحاȥة 

 أȷ أشȮر أستاذɃ الدكتور Ʈمد زȡينة الƁ ɃǾ يȯǖ جهدا يف  إɍيسعɎȥ Ɨ..     وبعد 
  مȸ مɎحȚاتȼ القيمةư Ûا كاȷ لȼ أǭرȥǖȥدǧ–مساعدź وتوجيهيÛ طواȥ ȯترة البحث 
  .حلاليةبƙ يف إƱاز هǾه الدراسة علȍ ɂورőا ا

 هǾه الرسالة اǒةȦوتƗ أȷ أشȮر األساتǾة األجǒɎ الǾيƟ ȸشموا عناǒ قر    وɍ ي 
أستاذɃ الدكتور خلضر عيȮوȃ والعلميÛ  أستاذɃ الدكتور لراوɃ: ومناقشتها وهم

:  هما يل يف أǭناǒ دراسƔ اجلامعيةÛ وأستاذɃ الȦاȑلƙ أنسȥ ɂضلهما ورعايتلǾȸ ȸيلال
  . الدكتور عبد الرزاȧ بȸ سبȜالدكتور رشيد رايÛȄ و



 
 

 املقدمـة                                                                                                         

ز  

 ÛةȎالǹ يةƠ Ûبباتنة Ûامعة العقيد احلاج خلضرƛ Ûة قسم اللغة العربية وآداهباǾوألسات
  . ملǘها احلب والتقديرÛ واɍعتراف بالرعاية العلمية وكرم الضياȥة

وإƆ أعد دراسƔ هǾه Ʈاولة متواȑعة ƫقاربة شعر ȍاǹ ſريفÛ وȥهمȼ وƠليل      
 ȼȎائȎǹ ȷǚȥ ÛليلهاƠو ȋوȎالن ǒواستقرا Ûيف البحث Ɏȍيها جهدا متواȥ ǨلǾب ÛنيةȦال

تȼ جنأȍبȥ Ǩيها شيǞا مȸ النǲاȥ ǳهǾا ȥضل مȸ اǃ ونعمةÛ أما دوȷ ذلȥ Ȭهو ما 
  . أǹلǨȎ اجلهد وحاولǨنƗيداÛɃ وعزائي أ
  ǃ ويل التوȥيȨ     وا                                                                   
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ɍأو- ȾȦل ـوم التشكيـم:  
        Ɓ ȫاألدب أو ذا ȸم Ȅا اجلنǾيل يف هȮل أو التشȮهوم عام للشȦديد مƠ ȷيبدو أ

Û بعد ǫدƷو Û يل يف العمل األديبȮهوم التشȦƫ ةƘǮك ǧوراȎت ȯɎǹ ȸم Ȭذل ɂلǲيت
و Ɨ القالب أم اإلطار أم اƬيȮل أم التركيب أم أية تسمية أǹرɁ راجǨ أعȥهل الشȮل ي

تروج هنا أو هناÝ ȫ  و هل التشȮيل يعƗ الȎياȡة أم البناǒ أم التȎوير أم التǖليÝ Ȥ أم 
 Ɣال ǧيل و األدواȮر البانية للتشȍالعنا ȷأل Ý لةǹتمعة أو متداƭ Ɔعاƫا Ȭهو كل تل

Ȏح ȸȮمي  ɍ منها العمل األديب Ȥلǖـيتǹارجية و أǹ اهرȚليـرها يف مǹدا ɁةـرÛ           
ا ـșل اƫعƖ احلقيقي لȡ ȼامض) ل ـالتشȮي( وم ـǾه الȎعوبة يف Ơديد مȦهبسبب هو

 ȼسȦالعمل األديب هي العمل األديب ن ǧوناȮم ȷأ ȫبعد إدرا Ɠح Û اƘو عس .  
و قد لعب التقسيم اƫدرسي لɊعماȯ األدبية إƂ شȮل و مضموȷ و ƮتوɁ دورا        

  . اǹɍتɎف Ʈ Ƙȡدود يف تشويȈ التȎور و تعميȨ مȚاهر 
       ȷإ  ȸقتراب مɍاولتنا اƮ هو ǒيل عند القدماȮهوم التشȦم ȸعلنا نقترب مƶ ما

البȡɎي معاجلة تتناسب مș Ȝروف د عاجلوا مشȮلة التركيب اللغوɃ ودراساőم ȥ Ûق
ا اهتمامهم بȼ يف عȎرهم التارƸية واحلضارية ȥ ÛشغȦوا بالȎوǧ اللغوɃ كƘǮا و ȍاȡو

انتهوا إƂ  نȚرية ǹاȍة يف التشȮيل الȎوź وانتهوا مȸ ذلȬ إƂ ما يشبȼوأشȮاƯ ȯتلȦة 
ادة قراǒة ـحرȑوا الباحƲ ƙǮو إعو"اخلاȍياǧ الدقيقة الƔ ينطوɃ عليها هǾا التشȮيل

ة ـارة األدبية يف ȑوǒ هǾه اخلاȍياǧ أو الȮيȦياǧ الدقيقة Û و إذ ذاƶ ȫدوȷ اللغـالعب
ɍ Ɣزايا الƫقلة باǮمƬ رȎسهم أمام  حȦأن ȷدوƶ اية ا أوŒ اƬ Ȅجديدة لي ǧɎيȮ1("تش(   

 اƫوروǫ النقدɃ يعنينا أȷ نǾكر أȷ مسǖلة التشȮيل اللغوɃ و اجلمايل أǧǾǹ يفو      
 و أȷ عبد القاهر اجلرجاƆ أȥاد يف تȮويȸ مȦاهيمȼ اƫتميزة مÛ  ȸكبƘةو البȡɎي أƵية  

  و مȜ ذلȷǚȥ Ȭ هǒɍǘ النقاد . " وناƆ السابȨ عليȼ هǾا اƫوروǫ كما أȥاد مȸ اƫوروǫ الي
  ــــــــــــ

1-ȓ Û سوريا Û Ȝدار احلوار للنشر و التوزي Û يف النقد العريب ȯاللغة و اجلما Û 1 تامر سلومÛ 1983ȋ Û5.   
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 Ɓ يستطيعوا أȷ يȦرقوا بƙ – و منهم عبد القاهر اجلرجاƆ –البȡɎيƙ اƫتقدمƙ و    
 ƙنǭا ƙيف قلب لون ȸامȮأو يلمحوا  التيار ال Û يȡɎأو الب Ƀيل اللغوȮالتش ȫإدرا ȸم

   .)1(" هǾا التشȮيل 
Û دوȷ أƸ * ȷضعوȷ التشȮيل ألȮȥار مسبقة - النقاد و البȡɎيوȷ القدماȥ–ǒهم   

دوȷ أȷ تشȮيل Û وا هǾا الـاȫ إمȮاناǧ كƘǮة ميȸȮ أȷ يطلعنا عليهـيقدروا أȷ هن
وم علɂ ـة واسعة يستحيل أƟ ȷمد يف بعد واحد Û أو تقـطاقيتȎوروا أȷ التشȮيل 

Ɩعƫحدة ا ȸلة عȎȦمن ȫأو تدر Û ȼموج Ƙتعب Ɂو ومستو ȼقوت ȧالسيا ȓونشا Û ȼرائǭ
  . تعقيده وكǮاȥتȼ و

ـȼ عندما يتحدǫ عبد القاهر اجلرجاƆ عȸ التǺييل الشعرɃ وعȸ بنيتȼ أو تركيبو     
 عȸ – أيضا –ة أو التقدƇ احلسي للمعÛ Ɩ يتحدǫ عɎقتȼ بالتشȮيل البȡɎي للȎورو

   Ȍ يف أȷ الشعرـموقȤ عبد القاهر هنا يتلǺو.  بƙ التǺييل الشعرɃ والرسم العɎقة
تƘǭǖه  تقدƇ اƫعÛ Ɩوطريقة تشȮيلȼ و يتȦقاȷ يف طريقة–إƢ ȷايزǧ مادőما  و–الرسم و

تȎاوير و بơ ƙييǧɎ الشاعرمȸ أجل ذلȬ راǳ عبد القاهر يقارȷ يف نȄȦ اƫتلقي Û و
واقȜ  أو Ʒاكيȼ يف أشȮاȥ ȯنية ويقدمȼ الرسام علɂ أساȃ أȷ كɎ منهما قد ينقل ال

 م األȮȥارـوƟسي ة الشعر ترتد إƂ تشȮيل الȎورـيلǴ علɂ أȷ روعبطريقة حسية Û و
ǧ  التȎويراالȎنعة يفȥاɍحتȦاȯ و" سوسة ميȸȮ رǗيتها اƫشاعر الوجدانية يف أشȮاƮ ȯو

تȦعل ȥعɎ الƔ تروȧ السامعƙ وتروعهم Û والتǺييǧɎ الő Ɣز اƫمدوحƙ وƠركهم Û و
     النقÛ Ȉـر الƔ يشȮلها احلǾاȧ بالتǺطيȔ وȜ يف نȄȦ الناșر إƂ التȎاويـشبيها ƞا يق

 ȷما أȮȥ Û والنقر Ǩوو بالنح Û Ȩنǘوت ȧوترو Û لبơب وǲتع ȬتلȦل النǹـتد ȸم Ȅ  
  ɍا ȑرب مȸ الȦتنة ɍ ينȮر مȮانȼ ويغشاهيبة Ɓ تȸȮ قبل رǗيتها Û والة ȡرمشاهدőا ح

  ــــــــــــ
1- Ȝرجƫا Ȩالسابȋ Û 7.   
 عǹ ȸلقها – دوȷ وعي –Û هǾه اخلطɂ الƔ تعزȯ الȚاهرة ) ǹطɂ اƫعƖ السابقة علɂ تǖليȤ الɎȮم (  ما يسمɂ عندهم -*

ɍ موجهة ǧɍɍلسيطرة د țو تشر Û حد ما Ƃإ Ƀرية الشعر اللغوȚا بنƬ قةɎع .  
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ɂȦƸنام وȍقضية األ Ǩȥقد عرȥ Û ȼنǖهبا وما ش ȷتتاȥɍا ȸحاهبا مȍأ ȼعلي  Û اƬ امȚاإلع
 ȬلǾور وكȎال ȸم ȼنعȎيما يȥ م الشعرȮحȮويش țالبد ȸم ȼلȦيف الن ȼـيوقع ȸم ȃو

    قضيةاƫواǧ األǹرȃ يف الȎامǨ يف ȍورة احلي الناطÛ Ȩ واƫعاƆ الƔ يتوهم هبا اجلماد

   .)1( "اƫعدوم اȦƫقود يف حȮم اƫوجود اƫشاهد الȎȦيǴ اƫعرب واƫبƙ اƫميز Û و
كǾلȬ يستوقȦنا معƖ التشȮيل عند تنȚيم الȮلماǧ و طريقة تǖليȦها Û و أǭر ذلȬ و      

 Û Ƀالشعر țاإلبدا ǧالياƤ قيفɎع Ǵيȑةويف توÛو الشعر بالرسم Ɔمعا ȷأ ɂعل Ǵيل
ȟباȍها النحو كاألƘǺيت Ɣال ȟباȍاأل Ƃإ Ȝاكاة ترجǂبراعة ا ȷما أȮȥ Û يف الرسم 

 Ɔمعا ȸاه الشاعر مǹما يتو Ƃإ Ȝاعلية الشعر ترجȥ ȬلǾك Û ȼƧل هبا رȮيشȥ ȷناȦال
ل األȍباȟ الƔ تعمل ـإƴا سبيل هǾه اƫعاÛ Ɔ سبيو. " نحو أو وجوه تنȚيم الȮلماǧ ال

ل منها ـالرجل قد őدɁ يف األȍباȟ الƔ عم رɁـمنها الȎور و النقوȮȥ Û ȇما أنȬ ت
  التدبر يف أنȄȦ األȍباȟ بȼ الɃǾ نسǰ إȑ Ƃرب مȸ التƘǺ وȈ يف ǭوـو النق الȎورة 

ترتيبȼ إياها إƂ ما Ɓ يهتد إليȍ ȼاحبǲȥ Û ȼاƬ  ǒا ومقاديرها وكيȦية مزجȼويف مواقعها  و
ȸم ȼنقش Ȭأجل ذل ǲـأع Û او ب ȯحا ȬلǾك Û ربȡأ ȼورتȍر يف ـالشاعلشاعر  و

   .)2( "توǹيهما معاƆ النحو ووجوهȼ الƔ علمǨ أŒا ȎƮوȯ النȚم
. و هǾه اإلشارة مȦيدة يف بياȷ اإلحساƛ ȃماȯ  التشȮيل يف الشعر و الرسم معا        

 م ـ لȼ أǭر الرسƙو اƫتǖمل يف موقȤ عبد القاهر مȸ العبارة األدبية أو نشاȓ اƫعƖ يتب" 
يف تȮييȤ نȚرة ǹاȍة إƂ التشȮيل اجلمايل Û و ǹلȨ تركيب معƙ أو تȎور والزǹرȥة 

  ).ǹ")3اȋ علȑ ɂوƤ ǒالياǧ الرسم و الزǹرȥة يǴȎ أȷ نسميȼ تȎورا شاعريا 

      ȼعبارات ǒتوحيد أجزا ɂعل țبدƫا ȯعند عبد القاهر يف إقبا ɂلǲيل تتȮعملية التشȥ  
  Û ما ƶعلȼ يشبȼ الرسام الɃǾ يشȮل رȐȼƧ ـبناǒ بعضها علɂ بعدőɍɍا Û وتناسȨ و

  ـــــــــــــــــ
   .ȋ Û 317 1954رينر Û اسطنبوÛ ȯ مطبعة وزارة اƫعارف Û .  عبد القاهر اجلرجاÛ Ɔ أسرار البȡɎة Û تǴ ه -1
2-ȓ رȎƞ نارƫدار ا Û اȑمد رشيد رƮ السيد ǴحيȎت Û ازǲئل اإلعɍد Û Ɔ1367 4 عبد القاهر اجلرجاȋ Û 71ه.   
3-ȋ Û يف النقد العريب ȯرية اللغة و اجلماȚن Û امر سلومǭ 178.   
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كل ما يقȎد بȤ ȼ  والوشي والنسǰ وـ والتȦويرـالتحبيـة ومȸ الȎياȡ" زǹرȥتȼ و
  .)1(" التȎوير 

ل ـل مȸ قبيـالتȥ Ƙǭǖيȼ حƙ يعتƎ التشȮيǘدɃ اإلبداȡ țرȏ إقنـاț اƫتلقي ويو      
ب ـيȮس" وة النȚرية أو اƫبدأ الɃǾ ـزينة و التلويȸ وإعطائȼ قالتحسƙ أو التقبيǴ أو ال

Û القدر نباهة Ȑو الغام Û عةȥر Ɔوالد Û Ȥشرف الشري ȸم Ȑيغ ȄȮالع ɂوعل ȸم ǖيط
Û ونȼ ـيتǺـل ويهضمÛ ȼ وƸدȇ وجȼ اجلماȯ وÛ Ȥ ويȚلم الȦضـقدر ذɃ العزة اƫني

يȎنȜ مȸ اƫادة وة Ûـلشبهة اـيرد احلǲة إȍ Ƃيغويعطي الشبهة سلطاǧ احلǲـة Û و
تبديل الطابȜ ما ترɁ و Û و يȦعل مȸ قلب اجلواهر وـاخلسيسة بدعا تغلو يف القيمة و تعل

Ȅ ـقد وȑحÛ Ǩ إɍ أŒا روحانية تتلبـÛ Ǩ ودعوɁ اإلكسƘ وبȼ الȮيمياǒ و قد ȍح
   .)2("األجرام  واإلȥهام دوȷ األجسام وباألوهام

إȷ أوȯ ما سبȨ إƂ : القوة Û قلنا ا شيǞا مȸ اإليضاǳ ومنإذا أردنا أȷ نعطي لɎȮو       
    ة تشȮيل اللغة ـورǫ النقدɃ القدƇ يتǲلɂ يف طريقـيف اƫ) التشȮيل(الǾهȸ أȷ مȦهوم 

  .Ưيلتȼ مها وتشابȮها يف ذاكرة اƫبدț والȎور Û بعد أȷ تǾǹǖ طريقة انتȚاو
ا عميقا ـي وعيل اإلبداععناȍر التشȮيوȯ إȥ Ƃهم ـطبيعي أȷ يتطلب الوȍو       

   التǖليȥ Ȥيها Û بقدرة اǺƫيلة علɂ تشȮيل الȎور وة ـمعرȥة دقيقبسيȮولوجية التǺيل و
طɎعهم علɎ ɂسȦة و اقد ƠقȨ ذلȬ لƘǮȮ مȸ نقادنا القدماÛ ǒ بȦضل إȥادőم مȸ الȦو

 حـازمره Û يقوȯ ـبǾلȬ عنوا عناية ȥائقة بȮيȦية تشȮيل الشاعر لشعőـم Û وادراس
 Ɨقتبو: " القرطاجɍـ ȷا طريقاőارǮواست Ɔعاƫا ȃأ: اŎ ȼمن Ȅا تقتبƵـحد ȯرد اخليا     

وȷ بقوة ـȥاألوȯ يÛ  ȮالȮȦرقتبȄ منȼ بسبب زائد علɂ اخلياȯ والǮاƆ توƜث الȮȦر و
  الشاعر بƲǖاǒ اقتباȃ اƫعاƆ و مɎحȚة الوجوه الƔ منها تلتǞم Û و ȎƷل Ƭا ذلȬ بقوة 

  ــــــــــــ
1- Ȝرجƫا Ȩالساب ȋ Û 178.   
2- Û Ɔعبد القاهر اجلرجا ȋ ةȡɎ317 أسرار الب Û 318.   
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ـا مȸ بعƫ Ȑا ميتاز بȼ بعضهحȚة لنسـب بعȐ األشياǒ مȸ بعÛ Ȑ واɎƫالتǺيـل و
اقتباȃ اƫعاƆ منȼ بسبب زائد هو Ȩ الǮاƆ الɃǾ يو الطر...  يشارȫ بȼ بعضها بعضا Ûو

و ما استند ȥيƜ ȼث الȮȦر إƂ كɎم جرɁ يف نȚم أو نǮر أو تاريǸ أو علɂ اخلياȯ و ه
Ǯـحديث أو مȸم ȼيما يستند إليȥ يبحث اخلاطرȥ Û ل  ɂعل ȬالذلȦȚـ ȼل ȟا يسوƞ Û ر

   .)Ƙ" )1و التغي معȼ إيراد الɎȮم أو بعضȼ بنوț مȸ التȎرف
ـة اǒ اƫتباينـمȜ بƙ األشيدرتȼ التǺييلية الƟ Ɣـاȷ أهم ما مييز الشعر قـǚȥذا ك        

ل الواقȜ مȸ جديد أو يقدمȼ ـȥمعƖ ذلȬ أȷ الشاعر يعيد تشȮيÛ اƫتباعدة  رـالعناȍو
  .ƎƝة متميزة 

يلǴ علɂ و . )2( ب ألȦاȗ الشاعرـويف ȑوǒ هǾا الȦهم يȎȦل حازم القوȯ يف تناس     
Ʒدده التركيب أو السياÛ ȧ و يرɁ أȷ تǗɎمها إƴا  اـة بسياقها أو تركيبهـالȮلم عɎقة

ȼيȥ توجد ɃǾعباراو . )3( ال Ƃإ Ȭذل ȯɎǹ ȸم Ƙل يشǮم ȸم ǧ"Ȥلǔالتشاكل"و " الت "
   .)4( موقȜ بعضها مȸ بعȐبعضها علɂ بعȐ وأو األحلاȷ و األȍباÛ ȟ  بناǒ الȮلمةو

دة يف التعرف علȥ ɂاعلية السياȧ عند حازم Û تلȬ الȦاعلية ـهǾه اإلشاراǧ مȦيو       
وȯ أيب ـلǾلȬ أعǲب بقو  – إǴȍ ȷ هǾا الوȤȍ –الƔ ترتبȔ بȮȦرة الترابȔ اƫعقدة 

  يا بــعد غاية دمع العȷǙ ƙ بــعدوا                       :Ƣام 
 Ƭا هي الƔ  منحǨ البيȍ Ǩياȡتȼ اخلاȍةل كلماتÛ ȼ وـقـة أيب Ƣام يف تشȮيألȷ طري
  :  ȥقاȯ لو عƎ عȸ اƫعƖ بغƘ ذلȬوƤالÛ ȼحسنȼ و

  !ما أبــعد غاية دمع العȷǙ ƙ بــعدوا "        
  ــــــــــــ

1-ǒو سراج األدبا ǒمنهاج البلغا Û Ɨحازم القرطاج  .  Ǵاخلوجة :ت ȸمد احلبيب بƮ تبȮدار ال Û  Ȅتون Û شرقيةƫ1966ا  
ȋ39،38          
2- ȋ ȼسȦن Ȝرجƫ222 ا.   
3-  ȋ ȼسȦن Ȝرجƫ222ا.   
4- ȼسȦن Ȝرجƫا ȋ 371.   
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اÛباقتراȷ التعǲب Ɓ يȸȮ لȼ مȸ حسȸ اƫوقȜ ما لȼ يف هǾه العبارة الƔ أورده ȥيه     
   .)1 ("لطȤ مȥ Ǿǹǖيț ȼ يف الɎȮم وƕحسȸ م Û النداȍ ǒورة باƫعƖ يف

  :ومǮل ذلȬ يف قوȯ أيب سعيد  اǺƫزومي 
  Ưتتل  مشيǙذا مشɂ الليǬ فيȾا     ذƂǙ Ƒȹ اخليل كري يف جواȹبȾا

 "ɎǮم Ǩقلȥ عهاȑمو ȸو أزلتها ع Ǩا البيǾيغة هȍ ǧƘȡ لو Ȭنǚȥ: و  Ƃإ Ǩكم أذنب
ȸ حسȸ اƫوقȜ مȸ النȄȦ  اخليل بȮرɃ يف جوانبها Û أو ƘȡتƘȡ ȼ هǾا التغيƟ Ɓ Ƙد لȼ م

 ȼيغتȍ يف ȼزوميومالǺƫا ȼعلي ȼعȑو ɃǾال ȼعȑ2( "و(.  
Ȑ ـأȍوȯ سابقة تتȎل يف بعليȄ مȸ شȬ أȷ حازما يستند يف هǾا كلȼ إƂ و       

ȷ الȦȎا مǮل Ƥاعة إǹواورة وـ للعɎقة بƙ اƬيوƂ والȎجوانبها Ȧƞهوم شراǳ أرسطو
أȷ " ام ȍɎǹتȼ النحǨ  يف ȑوǒ مبدأ عواƫوسيقɂ و مـالرسالǾيȸ نȚروا إƂ الشعر و

هيǞة تركيبȼ أجزائȼ وأحسȸ اǘƫلȦاǧ ما كاȷ تǖليȤ أحȮم اȎƫنوعاǧ وأتقȸ اƫركباǧ و
  .) 3( " لـعلɂ النسبة األȥض

سلم بوجود ييز الشعر عȸ اƫعارف األǹرɁ كاƫنطÛ Ȩ كما ي حازم بتمسلميو      
هو الوجد واɍشتياȧ " وȯ حازم كما يقتية لɌبداț ألȎقها بروǳ الشعر ÛدواȜȥ ذا

   )4( "احلنƙو
يƘǮه  ولقيالرسام Û بطريقة تشȮيل مادتÛ ȼ يǭǘر يف اƫتȸ الشاعر وومȷǚȥ Ż ȸ كɎ م

  .حواسهم يقاț اǂاكياǧ يف أوهام الناȃ وويهدف إƂ إ
مادامǨ اȎƫطلحاǧ تعرȏ لƘǮȮ مȸ اȑɍطراب و التناقȐ و العمومية يف ȥهمها Û و

  ȥيبدو أȷ أȍلǴ طريقة لتحديد تلȬ اȎƫطلحاǧ هي تعقبها أوɍ يف قلب احلقل األديب 
  ــــــــــــ

1- Ȝرجƫا Ȩالساب ȋ Û 371.   
   ȋ Û 371نȦسƫȼرجȜ   ا-2
3- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ372 ا   
4- ǧوƘب Û ادر للطباعة و النشرȍ دار Û ǒاȥالو ȷɎǹ و ǒاȦȎال ȷواǹرسائل إ Û اȦȎال ȷواǹج1957 إ Û 1ȋ Û 217.   
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ȸو م Û ȼة ذاتȑروȦƫا ǧاȦالتعري ȸها يف قالب مƘǲاولة لتحƮ ȷدو Û ȋوȎل النǹدا  
ȸ ـة أǹرƬ Ɂا ȍلة باألدب كالȦـوȯ معرȥيـ حقة Ż Û ميǮƜ ȸȮها يفـاȦƫترȑ أو  
اولة ستتاǳ لنا ȥرȍة تقوƇ بعȐ اƟɍاهاǧ الƔ ـوقبل أȷ نقوم هبǾه اǂ...الȦلسȦةو

ǒإعطا Ǩȥيدن استهدȦي ȷبغية أ Û يلȮهوم للتشȦـم ȸم ȼرة أولية عنȮȥ ȸويȮا يف تǾا ه
اȎƫطلÛǴ مȸ ناحية م الƔ اقتربǨ مȸ هǾا ـ أȷ يȮوȷ رȍدا لبعȐ اȦƫاهيناحية Û و

 Ɂرǹأ .  
           )الشȮل(اȯ مȎطلحي ـرة استعمـة العربية اƫعاȍـƱد يف الȮتاباǧ النقدي       

ا يف تلȬ الȮتاباǧ الƔ واكبǨ حركة الشعر احلديث منǾ ـȎǹوÛ ȍ )التشȮيل( و
 وƁ" مية Û  النقدية العربية القدأواǹر األربعينياÛ ǧ و لƁ ȸȮ يردا يف اǘƫلȦاș ǧهوره يف
اȯ هǾيȸ ـث يف مدɁ الȦائدة الƔ تتǖتɂ مȸ استعمـوȷ بالنقد حديǮا البحـيشǖ اƫهتم
ƙطلحȎƫا ȼو مقومات Ƀالشعر Ȍالن  ȌائȎǹ ȸع ȤشȮيف ال Û ȸديȥ1( " الوا(.   

        رɁ أȷـن)  شȮل( دما نعود إƂ لساȷ العرب ɍبȸ منȚور Û و نقرأ مادة ـعن        
    .Ʋوه ـǾا Û أ Ƀ مȑ ȸربȼ وهǾا مȸ شȮل ه: يقاȯ .  ل ـاǮƫالشبȼ ويعƗ ) الشȮل( 
  . أɃ مǮلȼ يف حاɍتȼ : هǾا شȮل ذلȬ و
: وشȮل الشيǒ . قȎده مǾهبȼ و: وشȮل اإلنساǾ . ȷا Û أɃ أشبȼ هبهǾا أشȮل و      

   )ȍ)2وره : شȮلȼ و. تȎور : وتشȮل الشيǒ . توƵة اȍƫورتȼ اǂسوسة و
د نȚر إƂ الشعر يف النقد العريب القدÛ Ƈ كتȎوير للمعÛ Ɩ يقوم علɂ لǾلȥ Ȭق       

معƖ ذلȬ أȷ ددة هي Ɯور اخلليل اƫعروȥة Û وة ȑمȸ قوالب إيقاعية Ʈـȍياȡة لغوي
  الشȮيل يعƗ الȎياȡة و التȎوير ư Ûا يوحي بȷǖ عمود الشعر قد جعل اƫادة سابقة 

  Û تتمǮل باللغة  وزنيةǧ للقȎيدة مادة لȚȦيةتȎور" لعملية التشȮيل Û و هǾه النȚرية 
  ـــــــــــــــ

1-Ǻȥ ǧيـ جودȎل القȮش Û ȸناهل للطباعة و النشـر الديƫدار ا Û ɃرǲƬا ȸامǮال ȷالقر Ɠر ـدة العربية يف النقد العريب ح
ȓÛ ȷلبنا Û ǧوƘب Û Ȝ3و التوزي Û 2004ȋ Û 21.   

   1990ȋ Û17لساȷ العرب Û ابȸ منȚورÛ دار ȍادرÛ بƘوÛǧ لبناÛȷ :  ينȚر -2
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  مادةـببحور اخلليل اƫعروȥة Ƹ Ûتار منها الشاعر ما يناسب اƫوقȤ و يتǒɎم مȜ الو
ȷأ Ȭذل Û Ɩعƫا Ƀأ Ûة إيقاعيا ومعنويا األوليةȍاخلا ȼقيمت ȼأو البحر ل ȷ1( "الوز (.  

اƫعاƆ العامة Û مواد شعرية مشتركة Ɔ إȑاȥة إƂ الȮلماǧ وقالب الوزهبǾا يȮوȷ ال       
ا معناه ـɂ علɂ الشاعر أȷ يقوم بعملية ƫ Ƙơادة القȎيدة ليشȮل هبـيبقميÛ Ȝ وبƙ اجل

  .اخلاɎȥ Û ȋ يȮوȷ هǾا اƫعƖ إɍ مȚهرا ǹارجيا للمعƖ األويل العام 
) حياź يف الشعر ( كتابȼ الȎȦل الǮاƆ مȸ * لقد ǳɎȍ ȌȎǹ عبد الȎبور         
   دة تشȮيÛ Ɏ ـȮȥرة التشȮيل يف الشعر اتساقا مȜ موقȼȦ اƫنطلȨ مȸ كوȷ القȎي لبحث

قد حاوȯ كƘǮ مȸ و. تقد الƘǮȮ مȸ مƎراǧ وجودها الƔ تȦتقد التشȮيل Û تȦ القȎيدةو
ƙيل  * الدارسȮرة التشȮȥ Ȝبل وتتب Û بورȎعبد ال ǳɎȍ ȸبقية الشعربعيدا ع ȸع Û ǒا

Ȩ الȎلة ـد بعȐ النقاد مȦهوما قريبا أو دɍلة واȑحة ǾƬا اȎƫطلǴ وǭيـوتلمسوا عن
علɂ الرȡم مȸ أƵية ما توȍلوا إليȼ مȸ نتائǰ إɍ  و– احلديث منȼ بȦȎة ǹاȍة –بالشعر

Ȧاإلحاطة ب ȷيل وأȮالتش ƙب Ȕواخلل Û جهة ȸيل يف الشعر مȮرة التشȮ رȍبقية عنا ƙب
   .مȸ اللبȄ بب كƘǮاالقȎيدة الȦنية يس

مȸ استعراȑنا لرأǳɎȍ Ƀ عبد الȎبور لȮȦرة التشȮيل الشعرÛ Ƀ يتبƙ أȷ لȮل و        
Ȏاـشاعر تȍاǹ األقل – ورا ɂيل – علȍاȦبور .  يف التȎعبد ال  ȯيف :" يقو Ǩشغل

Ȏالق ȷأ ȸمǗأ Ǩلقد ب Ɠح Û يدةȎيل يف القȮرة التشȮȦة بƘǹاأل ǧـالسنوا  Ɣيدة ال
        . تشȮيل Û تȦتقد الƘǮȮ مȸ مƎراǧ وجودها تȦقد ال

  ــــــــــــ
1- ȋ  Û ɃرǲƬا ȸامǮال ȷالقر Ɠيدة العربية يف النقد العريب حȎل القȮش Û ȸر الديǺȥ ǧ226 جود .   
  1992Û   ȋ19دار اقرأÛ بƘوÛ  Ûǧ حياź يف الشعرǳɎȍ Û عبد الȎبور: ينȚر-*
و كانوا ǭɎǭتهم ȑمȸ كوكبة علمية . ȥاروǹ ȧو رشيد . جابر عȦȎور Û أ . اعيل Û د عز الديȸ اƧ. د :  الدارسوȷ هم -*

 -باليمȸ لرȜȥ مستوɁ طɎهبا يف بعȐ الȦروț األدبية و العلمية Û و يف اƫقر اǘƫقƠɍ Ǩاد األدباȍ  (  ǒنعاǒ(استقدمتها جامعة 
 ǒ نعاȍ țرȥ–يȥقاǮباحلياة ال ƙهتمƫا ǒɎالزم Ȑبع ȯو يف مناز  ǧالندوا Ȝطاب ǧǾǹأ Ɣو ال Û األدبية ǧاǒاللقا Ȑبع ǨƢ Û ة

  . اȦƫتوحة اƬادȥة إƂ استقراǒ بعȐ الȚواهر  يف احلياة األدبية و العربية بعامة 
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نبȜ مȸ قراźǒ للشعر بقدر ما نبȜ مƮ ȸاولƔ ولعل إدراكي لȮȦرة التشȮيل Ɓ ي       
ȸȥ ȧوǾو لتÛ ويرȎاولة جاهدة أعانتالتƮ متاحهي ȸم ƘǮȮل ƔيǗعليها ر Ɨـ Ɓالعا Ȥ  

Û ةƘبȮو الȬنية بعد ذلȦال ǧرجاǺستƫا ȸم ƘǮك ǒقتناɍ سعيي ȼلɎǹو.  و ȓيوǹ Ǩكان
ر ـȜ يف ذهȥ Û Ɨلما حاولǨ النȚر يف ما أحب مȸ قȎائد الشعـالȮȦرة عندئǾ تتǲم

 Ƙا تنőوجد Û اƬɎǹ ȸوم Û ȷستحساɍا Ȑوامȡ ȸا مƘǮأيل ك Ǵȑالوا ȸيل مȮالتش ȷ
 Û Ƈيف الشعر القد ȼتلمس țا يستطاư رǮيف الشعر احلديث أك ȼتلمس țيف الشعر يستطا

 Ȝاوتة بالطبȦمت ǧنا بدرجاƘȡ عندنا أو عند ǒ1("سوا(.   
ر أو تنبȮȥ Ȝرة التشȮيل مȸ اإلقرار أȷ القȎيدة ليسƭ Ǩرد ƭموعة مȸ اخلواطو       

 Û ǧعلوماƫور أو اȎمتدوال ǒنها بناȮل لǹوا Û ارماȍ يماȚم تنȚمن Û ǒعبد األجزا Ɂير
الوعي الƗȦ قدرا مȸ اإلرادة العاقلة والȎبور أȷ لƲɎياز إƂ التشȮيل الدقيȨ أو التنȚيم 

 ƗȦالعمل ال ȷأ ƙيف ح Û Șكما هو معروف و–اليق Ȝينب–شائ  ȸادرا عȍ ȷوȮي ȷغي أ
 ألÛ ȷ )2( النقدية اباǧـلȮتتȎور شǨȮ منȼ اوهو تƘȮȦ ساذج Ûو Û العȦويةالتلقائية و

ة األدبية األǹرơ ɁضȜ لقواعد و تتحȮم ȥيها قدراǧ ـكل األشȮاȯ الȦنيـر والشع
  .أȍحاهبا و إɍ أȍبحǨ كɎما عاديا Û و ǹطاباǧ مǖلوȥة 

لȮي تتضǴ معاƁ الرǗية أكǮر ɍ Ûبد مȸ استقȎاǒ جانب أǹر مȸ رأɃ عبد و        
 مȸ الȮȦرة ية تȮاد تȮوȷ شȮلية إɍ أŒا يف الȎميمالȎبور حوȯ اƫوȑوț نȦسȼ مȸ زاو

ا ميȮاد بعȐ النقاد يستǺدموÛŒ و) التشȮيل( و ) اƫعمار (   هي اƫقارنة بƙ كلمƔ و
 ȷاȥمتراد ȷاȚȦما لŒأ ɂبور . علȎعبد ال ǳɎȍ ȯيقو " : ƔربƟ ȏأعر ȷالشعرية أريد أ
       ا ـالƷ Ɣبه" اƫعمار"بƖ كلمة ȸ قريب أتـقد كنǨ إƂ زممȜ التشȮيـل يف الشعر Û و

ـة أكǮر دقة مȸ كلم) لـالتشȮي( لƗȮ اآلȷ أجد مȸ كلمة الناقد Û و يǭǘرها ȍديقيو
  Ǿا اƫعƖ ـرف العربية استعماƬا هبـƁ ȸ تعـمȸ البديهي أȷ كلتا الȮلمتيو) اƫعمـار( 

  ـــــــــــــــ
  .ǳɎȍ ȋ Û36 عبد الȎبور Û حياź يف الشعر-1
  .37اƫرجȜ نȦسȋÛ ȼ :  ينȚر -2
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  إȥ : ȷلنقل . دǫ عȸ دőɍɍما اƫعاȍرة دوƠ ȷرز ـȥلنا إذȷ أȷ نتح... اȍɍطɎحي 
  إȸȥ ȷ الشعر: اƫعمار ينبȜ مȸȥ ȸ العمارة Û بينما ينبȜ التشȮيل مȸȥ ȸ التȎوير Û ولنقل 

إذȷ . ا ـȤ عليهلȸȮ هǾه اƫسǖلة ذوقية قد ƸتلإƂ التȎويـر منȼ إƂ العمارة Û وأقرب 
ل Ɏȥ Ûبد لبناǒ ـالتȎميم أكǮر مȸ التشȮيار ȥيȼ درجة مȸ العمد وـإȷ اƫعم: ȥلنقل 

 ɍبدالبناÛ ǒ ومسǲد أو كنيسة أو متحȤ مȸ لوȷ  مȸ التȎور للوșيȦة الƔ يǘديها هǾا 
ƫا țضاǹإ ȸوم Û ةȦيșه الوǾƬ ا العمل  ادةǾه Ȩلتحقي ǧاƎاخل ȸعديد م ȤǭاȮت ȸبد مɍ

ɂمير هبا  عل Ɣراحل الƫف اɎتǹهو . اȥ يل اللوحةȮوارد(أما تش (ȄȦالن Ƃإ źǖتت يȥحرȫ 
مقدار ـة Û والقȎيدة Û كما أنƸ ɍ ȼضȜ لȡɊراȏ النȦعي) وارد ( ا يرد ـبȼ اليد كم

  . )1("العمد ȥيȼ أقل كƘǮا مȸ مقدار العمد يف اƫعمار 
Ȯȥرة التشȮيل ǚȥ Ûذا كاǳɎȍ ȷ رƞا يȮاد يȮوȷ لȮل شاعر تȎوره اخلاȋ عȸ و     

Ǵ هǾا ـɂ مȜ بعȐ النقاد يف وجهة نȚرهم الƔ كونوها عȸ مɎمـعبد الȎبور قد التق
ر ǚȥ Ûنȼ عاد ليتǾǺ لنȦسȼ طريقا ǹاȍة ابتدأǧ مȯɎǹ ȸ ـب اإلبداعي يف الشعـاجلان

ȬƮ (  جره ذلȬ إƂ احلديث عما Ƨاهوعملية بنائية Ɯتة Û تركيزه علɂ التشȮيل باعتباره
و إƂ تقرير مȦاده أȷ ذلȬ الȮماȯ اƫرجو يتطلب احتواÛ  ǒ )2()الȮماȯ يف بناǒ القȎيدة 

  .القȎيدة علɂ ذروة شعرية تقود كل أبياőا 
         Û روة يف الدراماǾشبيهة بال Ƀالشعر ǒيل أو البناȮذروة التش ȷوȮت ȷي أȦو هو ين

Ȯا أقرب ما تŒأ Ɂطلـو يرȍما ا Ƃإ ȷالـو Ǵعرب ȼتسميت ɂيد "  علȎالق Ǩما و" بي
  .  إɍ اǹتɎف يف مȮاȷ الǾروة مȸ القȎيدة - كما يرɁ–اǹɍتɎف يف األبنية 

و تتǲاوب كيȦية التشȮيل بنوț مȸ احلتمية الȦنية مȜ اǂتوƞ Û ɁعƖ أȷ دɍلة "         
اǒ  احتوتȦȮل الƔ لـار أنسب طرائȨ التشȮيـالنȌ تȦرȏ علɂ الȮاتب اƫبدț اǹتي

  ــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ37 ا.  
2- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ37 ا.  
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Ûاőلة و بلورɍه الدǾلية هȮنية تلتحم بالقيمة الȥ يل قيمةȮية التشȦعل كيƶ وƲ ɂعل
   )1("لنȌل
  ة ȥيƶ Ý ȼيب عبدـل واƜ Û țيث تنتȦي التلقائيـم هǾا التشȮيل بشȮـلȸȮ هل يتو

زة الȦنية Û مǮلȼ مǮل ـ يȎبǴ لدɁ الȦناȷ نوعا مȸ الغريإȷ التشȮيل: " Ɏ ـقائالȎبور 
  .)1("تȮويȸ الȎورو درة علɂ الوزȷـاƫق

          Ɓو عاƲ الشاعر Ȩا بداية طريƵ ȷالوز ɂقدرة علƫا Ȝم Û يلȮالتش ɂقدرة علƫاȥ
Ȯحǚيتم ب ɍ يدةȎلي للقȮالش ȯماȮال ȸȮو ل Û ـالشعر ȸبد مɍ بل Û حسبȥ ام بنائها

ȷورالتوازȍ ȸم Û ةȦتلǺƫرها اȍعنا ƙوتقرير و  ب Û ɂموهب" موسيق ȷا التوازǾة ـو ه
ȷيدة اجليدة أȎالق Ȝقق تستطيƠيـȎل قȮلȥ Û ȋسلوهبا اخلاǖـها ب ɍ ɃǾا الŒدة تواز

Ȯ2( "ررـيت(.   
ǳ عملȼ وȨȥ هǾا التȎور Û ميȸȮ للشاعر أƸ ȷلȍ Ȩوره الȦنية علƲ ɂو ƷقƱ Ȩاو      

Ȯȥل قȎيدة جيدة . " واعيا بȮيȦية تشȮيل أبنية قȎائده عȸ رÛ ɁǗ والÛ ƗȦ كاشȦا 
هǾا الرأɃ يتطابȨ و . )Ɵ" )3ربتها اخلاȍةو تȮاد تستقل بتشȮيلها اخلاȋ النابȜ مȸ عاƫها

وهي تبƙ . بقة مȸ حديث ǳɎȍ عبد الȎبور ة األƘǹة يف الȦقرة الساـƢاما مȜ اجلمل
  . التشȮيل الشعرƭ Ƀمل Ǝǹاتȼ يف ƭاȍɎǹȯة Ɵاربȼ و

هو للغة Û وƷاوȯ عز الديȸ اƧاعيل أȷ ينǾȦ إƂ عناȍر التشȮيل اإلبداعي مȯɎǹ ȸ او
حƙ يستǺدم اللغة أداة للتعبÛ Ƙ إƴا يقوم بعملية تشȮيل مزدوجة يف " يرɁ أȷ الشاعر 

  ــــــــــــ
 ț Û 1986 Û أȥريل Û ماÛ Ƀ جواÛ ȯ6 ȷ مƭ Ûلة Ȏȥو" تراهبا زعȦراȷ "  اعتداȯ عǮماÛ ȷ تشȮيل ȥضاǒ النȌ يف -1
ȋ162.   
2-Ûيف الشعر źحيا ÛبورȎعبد ال ǳɎȍ ȋ 42.  
3- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ42 ا.  
4-  ſقاƫاعيل و الدكتور عبد العزيز اƧا ȸالدكتور عز الدي ƙحوار دار ب ȸر .  مȚيا: ينǗالر ƙالشعر ب Û ſقاƫعبد العزيز ا          

   .Û 1981ȋ Û 17 1عودة Û بƘوȓ Û ǧو التشȮيل Û دار ال
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ǚȥذا كانǨ اƫوسيقɂ . اȮƫاȷ معا بنية ذاǧ دɍلة قǨ واحد Û إنȼ يشȮل مȸ الزماȷ وو
 Û ǧواȍاأل ƙب Ȥليǖل يف التǮوتتمƙب Ȥليǖل يف التǮوير يتمȎالت ǧساحاƫا ) ȷاȮƫيف ا (

  الزماÛȷ تشȮيلـةȥهو يشȮل اȮƫاȷ يف . ƙ ـȜ اخلاȍتƘȡ ƙ منȎȦلتـȷǚȥ الشاعر ƶم
           . )1("غـة الƔ يستǺدمها أداة للتعبƘإǭ ȷبǨ العȥ ȄȮهǾه هي طبيعة اللو
اŎاوزة بƙ  لدراستȥ Û ȼقد اȑطر إƂ اجلمـȜ وألنȼ قد جعل اللغة و ليȄ الشعر ƭاɍو

 ǫهو يتحدȥ Û يلȮر التشȍأبعاد أو عنا– ɎǮكلمة – م ȸع )ɂȦمستش (ȸم Û ما ȯɎǹ 
ȸم ȼتترك ȯيقوȥ ƆاȮوحيز م Û Ɔو:"  حيز زما Û دȎما نق Ǵȑتو ɂȦل مستشǮكلمة م

وȷ منها هǾه الȮلمة تدȯ علɂ ـÛ الƔ تتż  (Ȯ- تشـ-مسـ(ȥاƫقاطȜ الȎوتية الǭɎǮة 
 ǫɎǭو Û ȸينتهي كل منها بساك Û ǧبنية حركا ȷوȮة تتǭɎǮال Ȝقاطƫه اǾه țموƭ ȸم

        . )Û" )2 لȼ معǹ ƖاȮȋانيابنية مȮانية أو تنقل حيزا مȍوتية ǮƢل 
 Ɔ للȮلمة واإليقاț الȎوÛ ź وȥƁقد ȜƤ بƙ الرǗية البȎرية أو التشȮيل اȮƫا       

) مستشɂȦ( يشر إƂ التشȮيل الزماƆ أو احليز أو اƫدɁ الزماƆ الɃǾ يستغرقȼ نطȨ كلمة 
 ȸوالغمو" يف الزم Ȅوـهو ما يوحي باللب Û ȏوƙȎȎǺتƫا Ƙȡ علƶ ȷيف أ ȷوȮيش 

 شȬ أȷ اللغة هي اƫادةوɍ  . )3( " ليȄ يف الشعر والبحث منȎب علɂ التشȮيل يف اللغة
ǾلȬ لȸȮ اللغة ɍ تȎبǴ ك" أȍواتȼ اƫوسيقية Û الƔ يشȮل منها الشاعر أزمنتȼ وأمȮنتȼ و
ȥللتشȮيل  )ȍ" )4وǧ موسيقي داǹل العمل األديباآلȷ عندما يȎبƬ Ǵا مȮاȷ وزماȷ و

إذا كانǨ  مȸ اللغة أو الȎورة الشعرية  وليȎȄوȍيتȼ وأبعاده النابعة منÛ ȼ وعر ǹيف الش
 اȮƫاƆ والتشȮيل اƫوسيقي Û بعȐ الدراساǧ القدمية تشƘ إƂ عɎقة مابƙ التشȮيل

 ة ترȐȥ اɍعتراف Ǯƞل تلȬ العɎقةـر ȷǚȥ Û الدراساǧ احلديǮـاحلالة الشعورية للشاعو
  ــــــــــــ

   Û 1981ȋ Û 56 4يȸ اƧاعيل Û  التȦسƘ النȦسي لɊدب Û دار العودة Û بƘوȓ Û ǧ عز الد-1
2-ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ56 ا   
3-ȋ Û  يلȮيا و التشǗالر ƙالشعر ب Û ſقاƫ104 عبد العزيز ا   
4- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ104 ا  .   
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يف هǾه رǭاÛ ǒ نȚرا لطوȯ النȄȦ ـاليلة ليسǨ وحـدها الȎاحلة للبȮاǒ وȥاألوزاȷ الطو"
   يƘǮا ماـȥيهأȷ األوزاȷ القƘȎة ليسǨ راقȎة ومبهǲـة بالضرورة Û واألوزاÛ ȷ كما 

  .) 1( "يوحي بالبȮاǒاحلزȷ و
 الشعر Û مȸ اƫوسيقɂ يفاوȯ الزماȷ واȮƫاȷ وـرǧ دراساǧ كƘǮة تتنقد șهو        

لزماƆ مȸ جوانب ƯتلȦة Û لتȮشȤ تلȬ الدراساǧ عȸ التشȮيل امستوياǧ متعددة Û و
ليȄ زمȸ القȎيدة  الشاعر متحȮما يف زمȸ القȎيدة وحيث يȎبÛǴ يف القȎيدة العربية 
Ȯيتح ɃǾكماـهو ال Û األمر م م يف الشاعر ȷيدة ـكاȎالق Ȝ ȷأ Ɨا يعư Û يةȮسيɎȮال

  .متǲددة  وعملية تشȮيل العمل األديب Ʈل دراساǧ متعددة
ـÛ ȼ اȨȥ بƙ احلركة الƢ Ɣوج هبا نȦسȨ حالة مȸ التوـر يسعɂ إǹ Ƃلـȥالشاع       

ورة اƫوسيقية ـ يتǾǺ الȎ– حينǾǞ –هو  Ƣوج يف األشيـاǒ اǂيطة بÛ ȼ واحلركة الƔو
Ȯƫورة اȎال Ɏمستغ Û سيȦالن Ȩȥالتوا Ȭذل Ƃانية و الزماوسيلة إȨȥالتوا Ȭذل Ȩ2( نية خلل(   

   Ȯي ƷقȨ التȮامل بƙ نȦسȼ هǾا ما ƶعل الȸȦ نوعا مȸ اجلهد الɃǾ يبǾلȼ اإلنساȷ لو
الشاعر إذ يندمǰ يف األشياƁ   ǒ الطبيعي و إيقاعاǧ احلياة Û وبƙ األشȮاȯ األساسية للعاو

 .يضȦي عليها مشاعره ȥ ÛيتمȸȮ مȸ عملية التشȮيل اإلبداعي 
ومȯɎǹ ȸ عرȑنا ǺƫتلȤ هǾه اآلراÛ ǒ والتحاليل النقدية اƫنȎبة علȍ ɂميم        

احلديǮة ư Ûا ƶعل احلȮم  ناȫ اǹتȥɎا بƙ الرɁǗ القدمية ودنا أȷ هـǒه Û وجالشعر وبنا
ة Û الƔ هي مȸ طبيعة حرية ـمرنا Û والنتيǲة عسƘة Û ألŒا مرتبطة بالعملية اإلبداعي

 ȸناها مǲاستنت Ɣر الȚالن ǧوجها ȷلبيا Û قا أو تقارباȥد تواƱ ȷأ ȯاوƲ ȬلǾل Û الشاعر
 Ȩا سبƫ ناȑعر ȯɎǹ Ɂنر Û رǹآ Ɩعƞ أو Û النقاد ǒɍǘدعا إليها ه Ɣالقواعد ال ȷأ–  

  ــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ105 ا.   
   64عز الديȸ إƧاعيلÛ التحليل النȦسي لɊدبȋ Û:  ينȚر -2
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ȷوǭدƮو ɂيما يلي -قدامȥ ɂلǲتت Û  :ح Ƀـوحدة الرأȯحرية الشاعر و و Ƀأ Û الشعر
لȨ الȎورة Û ـة ư Ûا يعƗ أȷ للشاعر حرية اǹɍتيار Û وǹـعيعدم تقييد العملية اإلبدا

 ɃǾال țاإليقا ȸووالبحث ع Ɔعاƫا ƙاما بǲتلقي يعطي انسƫا يف اƘǭǖوت Û ورȎكما . ال
  ةـȔ باƫوسيقɂ عند هÛ ǒɍǘ ويرتبȔ باƫعمار عند أولÛ ȬǞ لȸȮ نقطـأȷ التشȮيل مرتب

الȎورة والتȦاعل Û إƂ اللغة واإليقاÛ ț وند ل الƗȦ تستـاɍلتقاǒ هي أȷ عملية التشȮي
دة Û أو تشاكل أجزائها  ألȷ عملية اإلبداț أو النمȔ ـȥهي الƠ ƔاȘȥ علɂ بنية القȎي

اجلمايل الɃǾ يشȮل النɍ Û Ȍبد أȷ يراعي هǾه اخلȎائȌ عامة Û كي يȮوȷ التشȮيل 
وحدة التÛ Ƙǭǖ وهو ما واعيا للقواعد Û ومǭǘرا يف الǾوȧ اجلمايل Û ليحدǫ يف اƫتلقي 

 ƗȦيل العمل الȮبتش Ƀأ Û țالوعي بعملية اإلبدا Û ȼعلي Ȩنطل ȷأ ȸȮمي.  
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   :وم اإلبداțـمǭ- ȾȦاȹيا
 استعماȯ وهـتتبȜ التطور التارƸي لوج –يف هǾا اƫقام –نشƘ يف البداية إƂ أنɍ ȼ يعنينا 

د ـ مȎطلحا علميا يطلȨ علɂ اجلدي-ȥيما بعد–كيȤ أȍبحÛ Ǩ و"إبداț" ة ـكلم
ȷ أل. )Û)1 مȸ الȎور والتعابƘ البȡɎية الƔ  تȮسب الɎȮم حسنا وقوة بياȤ ȷـالطري

 ȯمدلو Ȝيف تتب ȯسترساɍدنااȎق ȸرجنا عƸ ÛياƸلمة تارȮالÛو  ȸقتراب مɍاولة اƮ هو
Ǩتناول Ɣة الǮاحلدي ǧالدراساȄȦر علـم النȚوجهة ن ȸم țالبا  اإلبداȡ Ȩتنطل Ɣو ال Û

 يف Ɯوȼǭ اƫبȮرة ȥ *gilfordغيلȦورددț نȦسـȼ ـÛ مȸ اƫبومـيف Ơديـد هǾا اȦƫه
 ȯيقو țاإلبدا ȸإ": عțاإلبدا ȷعنƞ ÛـȨاه الضي Û Ƃإ Ƙيزة يشư ȷوȮت Ɣال ǧالقدرا
ا إذا كاȷ الȦرد ميلȬ القدرة علɂ ـ إȷ القدراǧ اإلبداعية Ơدد م.ƙـلɊشǺاȋ اƫبدع

 للقدراȤ ǧ إșهار الȦرد اƫالȬـÛ ويتوقوșةـإșهار السلوȫ اإلبداعي إƂ درجة ملح
ȼإبداع ǰهاره ماإلبداعية نتائșأو عدم إ ÛلǮعلȦبال ǰه النتائǾه Ȧȍ ɂعل Ûارية ـǭاإل ȼات

إذا عدنا إƂ اƫدلوȯ . )2("ة ـإȷ مشȮلة عاƁ النȄȦ هي الشȎǺية اإلبداعي... والطبعية 
لɂ اجلدة واǹɍتراț علÛ ɂ وع وجدناها تدȯ علɂ اإلنشاǒ ابتداǒ)إبداț(اƫعǲمي لȮلمة 

ȯاǮم Ƙȡ .لقد جȥالعرب ـ ȷيف لسا ǒيبدع: "ا ǒالشي țـبد ȼبدعا ȼوابتدع Û : هǖأنش
 țوالبد Ȝوالبدي Û يف : وبدأه țبد ȷɎȥو Û ɍأو ȷوȮي ɃǾال ǒا األمر الشيǾه : ȯأو Ƀأ

 ȯويقا Ûأحد ȼيسبق Ɓ :Ȝوبدي țببد Ɨماهو م ȋاألحو ȯقا Û :  
  ع ـȼ ببديـل أتيتـيس جȾـفǺرت فاȹتمǨ فقلǨ اȚȹريƗ            ل      

 Ȝي: والبديǲالع ǫدǂوأبدعا Ûبǒالشي Ǩ : ȯاǮم ȸع ɍ ȼترعتǹ3("ا(.  
  ــــــــــــ

   Û 1957ȋ Û 2 1ابȸ أيب األȍبȜ اȎƫرÛ Ƀ بديȜ القرآÛ ȷ تÛ Ǵ حƮ ƗȦمد شرف Û مȮتبة Œضة مȎر ȓ Û:  ينȚر -1
2- ȸع Ɏنق  :ȓ Û ǧوƘب Û ƙيɎدار العلم للم Û ȼوتربيت țاإلبدا Û ر عاقلǹاȥ2 Û 1979ȋ Û 20  
  ȋ17) بدÛ)ț لساȷ العرب Û Û مادة ابȸ منȚور : ينȚر -3
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 :Û وسقاǒ بديȼ Ȝـاǹترع: أبدț الشيǒ وابتدعȼ " ة ȥقد ورد ـاȃ البȡɎـأما يف أس
   .)1("جديد 

  ȯيقو Û ǒابتدا ǒاإلنشا ɂعل ȼلتɍا بدȚȦتƮ ɂيبق Û ǴطلȎƫا ȷد أƱ Û ƇرȮال ȷويف القرآ
 Ƃتعا ǃوها)2("               : " اǭاستحد Ƀأ Û .و ȼسȦن ȸع ȯعز وجل –يقو - 

Û  اخلالȨ–سبحانȼ وتعاȥ– Ƃهو    .أǹ Ƀالقها ومبدعها. )3("  "
 Ȩساب ȯاǮم ȸع ɍ ǜنشƫا.  

ȍɍالنقاد العـأما يف ا Ƃقد أوȥ Û ǳɎـط Û ةȍاǹ عناية Û țلة اإلبداǖمس ɂرب القدام
Û Ȩ يف سابȨ منها باȦƫهوم الـوما اشت) إبداț(ث عنها إذ وردǧ كلمة ـȥǖȥاȑوا احلدي

Û وɍ دمȼـأŒا اقترنǨ بالتنويȼ بالشاعر وبتق Û والǨȥɎ لɎنتباهاȎƫنȦاǧ النقدية القدمية
Ȅالقي Ǜالشاعر امر ȸهم عǮسيما يف حدي . Ƀالراز Źبو حاǖȥ) ǧ322 هـ ( ȯيقو Û

وهو أوȯ مȸ ابتدț يف الشعر أشياŻ ǒ كاȷ امرǗ القيȄ بȸ حǲر Û ... : "هبǾا الȎدد 
ȼ يف الديارÛ والتباكي ȥيها Û ورقة النسيبÛ ـإليها Û منها استيقاف ȍحبȨ الناȃ ـسب

Ǿǹǖƫوقرب اȼوشب Ûɂوالدم Ȑوالبي ÛǒباȚبال ǒاخليل النسا ȼوشب ÛيȎوالع ȷبالعقبا  Û
   .)Û")4 واستحسنوا ذلȬ منȼ األوابد ȥاتبعتȼ الشعراǒ علɂ ذلȬوقيد 

Û عȸ شعراǒ آǹريƘȡ ȸ ث النقادهبǾا اȦƫهوم يف حدي) اțإبد(     وقد استǺدمǨ لȚȦة 
 Ȅالقي Ǜامر. Ɔي اجلرجاȑالقاȥ)ǧ392هـ  ( Ȥȍو Ɣال ǧر األبياǮأك ȷأ Ƃهب إǾي

 Ƒتنƫهبا ا)ɂاحلم (Ưطرقها ترعة ȸم ȯأو ȼأن Ɨوهو يع Û)5(.   
  ــــــــــــ

1-ȓ Û ǧوƘب Û ȷناشرو ȷتبة لبناȮم Û ةȡɎالب ȃأسا Û ɃشرƯ1 الز Û 1996 مادة Û )țبد (ȋ Û17   
   27/احلديد -2
   101/األنعام -3
4-ȓ Û ƆمداƬا ǃا Ȑيȥ ƙحس Û Ǵت Û مية العربيةɎاإلس ǧلماȮكتاب الزينة يف ال Û Ƀالراز Źالقاهرة 2 أبو حا Û 1951 Û   
  .ȋ91 /1ج
البǲاوÛ Ƀ دار القاȑي اجلرجاÛ Ɔ الوساطة بƙ اƫتنƑ وȎǹومÛ ȼ تƮ Û Ǵمد أبو الȦضل إبراهيم و علي Ʈمد : ينȚر -5

ȓ Û القاهرة Û تب العربيةȮال  ǒ1إحيا Û 1945ȋ Û 117.   
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يف تǖكيد أƵية )  هـǧ496 (يقوȯ ابȸ رشيȨ  .إلبداȬƮ ț تقدر بȼ مƕلة الشاعرȥا
ǚȥ Ûذا Û Ɓ ألنȼ يشعر ƞا ɍ يشعر بƘȡ ȼهإƴا Ƨي الشاعر شاعرا : " اإلبداț يف الشعر 

Û أو زيادة ȥيما ǹتراعȼ أو استطراف لÛȘȦ وابتداعȼمعƖ وɍ ايȸȮ عند الشاعر توليد 
Û أو نقư Ȍا أطالȼ سواه مȸ األلȦاȗ أو ȍرف معƖ إƘȡ ȼ Ƃه مȸ اƫعاƆـȥ Ȥيـأجح

 وƁ يȸȮ لȼ إȥ ɍضل الوزȷ  الشاعر عليƭ ȼازاɍ Û حقيقةوجȼ عȸ وجȼ آǹر Û كاȷ اسم 
 ƘȎالتق Ȝم Ƀضل عندȦب Ȅ1("ولي(.  

Û وأȷ ينطلȨ مȸ إسار اإلتياȷ باƫعƖ اجلديدÛ والȎورة اƫبتȮرةر مطالب ب      ȥالشاع
  .التȮرير واɍجترار ليȎدȧ عليȼ اسم الشاعر 

ȚحɎƫا ȷأ Ƙȡ     ـȚالن ǨȦتل Ɣرـة الȑواƫا  Ȝعند تتب ÛـǴطلȎيها مȥ ورد Ɣال Ȝ 
)țيقا) إبداȑ ȷهومها كاȦم ȷربة هي أǲالعمل األديب ليشمل الت ǧجزئيا Ɂيتعد ɍ Û

ȥالناقد ɍ يبحث عȸ أȍالة التǲربة وجدőا يف القȎيدة Û بل يركز اهتمامȼ علɂ .كلها 
وǒ ما ƶتمȜ لديȼ مȸ معاÛ ȷ علȑ ɂيز مƕلة الشاعرة Û ليمـتȦتيتها إƂ عناȍرها األولي

  .Ɓ Û يتبȥ Ȝيها Ƙȡه مبتدعة
ȥقد ƟلȯɎ Û ɂ إبداعȼ يف العناȍر اجلزئيةـÛ مǹ ȸأما منهǰ البحث عȸ أȍالة الشاعر

ألديب وكǖنȼ ينȚر إƂ العمل ا" ل هǾا اƫوقȤ ـȥ Ûالناقد يف مǮرقاǧـعند أȍحاب الس
Ɠش ȧرǹ ȸم Ȥلǘوب مǭ اư Û ةȥكا ȃيها الناȥ ȫيشتر Ɣر الȍالعنا ƙب ȼيȥ هو مييزȥ Û

رقة Û وبƙ تلȬ الƔ اشتهر هبا شاعر بعينư Û ȼا يعد ـɍ ميȸȮ أȷ يتهم ȥيȼ اƫبدț بالس
Û مȸ جديد باɍعتماد ة مǾمومة Û وبƙ ما أȑاȼȥ اƫبدƮ Ûțور الدراسةȼ سرقاخلوȥ ȏي

 ȼتƷقر ɂ2("عل(.  
ȯة القوȍɎǹالنق:       و Ȍالن ȷيـإǮك ǳقد طر Û Ƈالعريب القد Ƀقضايا ـد ȸرا م  

  ــــــــــــ
يȸ عبد احلميد Û دار اجليل Û بƘوǧ  ابȸ رشيȨ القƘواÛ Ɔ العمدة يف Ʈاسȸ الشعر و آدابȼ و نقده Û تƮ Û Ǵمد Ʈي الد-1

1981ȓ Û 5 . 1ج / ȋ116 .   
   . ȋ Û 12-13 1999 عبد القادر هÛ Ɨ نȚرية اإلبداț يف النقد العريب القدÛ Ƈ ديواȷ اƫطبوعاǧ اجلامعية Û اجلزائر -2
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 ǧبساɎƞ Ȩيما يتعلȥ ǒسوا Û ية واخلطورةƵاأل ȸاية مȡ منها مسائل يف ȫوأدر Û țاإلبدا
اț النÛ Ȍ منǾ أȷ تنقدȮȥ ǳرتȼ األوƂ يف الǾاǧ اƫبدعة Û إƂ أȷ يستوǹ Ƀلقا كامل إبد

الÛ ȼ وما يترتب عȸ ذلȬ مȸ تȮييȤ بنية النÛ Ȍ لتقوɁ علɂ إǭارة ـاɎƫمÛ Ǵ أم باستقب
  .اɍنȦعاȯ اجلمايل لدɁ اƫتلقي 

  :اإلبداț يف Țȹر علماء النȦس  -1
ملية اإلبداÛ ț وكيȦية حدوÝ ȼǭ وهل أتيƫ Ǵبدț ترɁ ما هو تȦسƘ علماǒ النȄȦ لع     

 Ý ها لناȦȎها كي يǭيشهد حدو ȷما أ  
 ǧقدرا Ƃإ ȷروȚين Û ȄȦالن ǒعندما بدأ علما ɍإ Û țبداɌتتقدم الدراسة العلمية ل Ɓو  

 Û ƙبدعƫا بدا اƞوهلة –ر ȯه العملية –ألوǾهب Ȩتتعل Ɣال Û لةǞه األسǾه ȸاإلجابة ع ȷأ 
Û يالغامضةŎا ȷوȮي ȷب ـ تقتضي أ– ȼسȦلن–هو ن ȤȎي  Ɠح Û ا ما عاناه ـ مبدعا

 األسباب الƔ عطلǨ أو أǹرǧ دراسة اإلبداǨ ț تلȬ مȸـوƎǹه بنȦسÛ ȼ ورƞا كان
ألȷ اƫبدعɍ ƙ وقǨ عندهم للقيام هبǾه الدراسة Û الƔ تتطلب الغوȋ يف "دراسة علمية 

 Û ȧماألعماǖي يسترجـو التȮل Ɨة اإلبل الباطƎǹ وـعوا ويستعيدوا Û țدا ȷهبم أ Ƃأو
 ȼذات țعل اإلبداȥ يف Ǩا الوقǾوا هȥرȎ1("ي(    .   

 ǧقدرا Ƃإ ȷروȚين ȄȦالن ǒعندما بدأ علما ɍإ Û țبداɌتتقدم الدراسة العلمية ل Ɓ و
 ƙبدعƫياƫوا ǒكاǾكال Û ȃيتميز هبا النا Ɣال ǧاȦȎوال ǧسائر القدرا Ƃم إőرȚـن ȯو
Ǻية الشȎ ". بقدر ȸȮول Û ȃموجودة عند سائر النا ȷبدعوƫهبا ا Ȝيتمت Ɣال ǧالقدراȥ
دراǧ ـاهم اǃ بقدر كبƘ مȸ هǾه القـودها عند اƫبدعƙ الǾيȸ حبـل مȸ وجـأق

   .)2(" نȦسها 
  الواقȜ إȷ هǾا التȎور هو ƭرد تȎور عام Û أما  مسǖلة Ơديد مȸ هم اƫبدعوȷ يف      و

Ǻƫا ǧɍاŎاǹ Ȝȑمو ȯيزا Ɏȥ ةȦهـتلȦر مȎتƸ د رأياƱ بينماȥ Û ǒالعلما ƙف بɎومـ  
  ــــــــــــــ

1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ15 ا .   
2-ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ16 ا.   
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 țبدƫاțترƸ ȸيمȥو ǹد رأيا آƱ Û Ȩساب ȯاǮم Ƙȡ ɂا جديدا علǞشي ǜاـينشȦالƯ ر Û
 مستويƙ قيقي لɌبداț الɃǾ مييز بƙيǾهب إƂ أȷ هǾا النهɍ ǰ يǘدɃ بنا إƂ اȬǂ احل

 ȼل " :Ȝيȥالر Ɂستوƫأو ا Ûر اجلديدةȍالعنا Ȑبع ȷلوǹيد ȸيǾال ȬǞوهو يشمل أول Û
Û وɁ األديب مȸ ذلȬـواƫست. ا Û لدراسة مشȮلة ما ـيستǺدموǲŒ ȷا جديدا نسبي

وȷ شيǞا كاȷ موجودا مȸ قبل Û استǺداما علƲ ɂو ـل أولȬǞ الǾيȸ يستǺدمـويشم
  . )1( "ما
اد مƢǘراǧ جامعة ـ الɃǾ ق K.Taylor* ر هو كالȸȦ تيلورـرǳ باحث آǹـويقت

Û توȍل إليها بعد Ơليلȼ حلوايل مائة  مستوياǧ لɌبداƦ Ûțسةدراسة اإلبداțـل) يوتا(
 țاإلبدا ǧاȦتعري ȸم Ȥهي ."تعري Ȅاخلم ǧستوياƫه اǾوه:    

    ستقـل يف الغالب Û عȸ اƫهـاراǧوجوهـره هو التعبƘ اƫ: رɃ ـ اƫستوɁ التعبي-أ
ابغƙ يف هǾا و يبدو أȷ ما مييز الن. ة ـنوعية اإلنتاج الƔ تȮوȷ هنا Ƙȡ هام Û واألȍالةو

  . احلرية اƫستوɁ مȸ اإلبداÛț هو Ȧȍتا التلقائية و
ل األȥراد مȸ اƫستوɁ التعبɃƘ لɌبداț إƂ اƫستوɁ ـو ينتق: وɁ اإلنتاجي ـ اƫست-ب

اإلنتاج يȮوȷ و. يȎلوȷ إلنتاج األعماȯ الȮاملةثـي حينما تنمو مهاراőم ƜÛياإلنتاج
وعلɂ هǾا ǚȥنɍ ȼ ينبغي أȷ . وɁ معƙ مȸ اإلƱاز ـإبداعيا حينما يȎل الȦرد Û إƂ مست

 ȸريǹعمل اآل ȸم ɂا اإلنتاج مستوحǾه ȷوȮي .  
Û بل رة أو احلȧǾبداɍ ț يتطلب اƫهاهǾا اƫستوɁ مȸ اإلو:  اƫستوɁ اǹɍتراعي -ج

  يتطلب اƫرونة يف إدراȫ عɎقاǧ جديدة Ƙȡ مǖلوȥة بƙ أجزاǒ منȎȦلة موجودة مȸ قبل 
  Ûور التǲريدɃـيتطلب هǾا اƫستوɁ قدرة قوية علɂ التȎو: اƫستوɁ اɍبتداعي  -د

  ــــــــــــ
1 – ȸرسالة مأ حس Û يةȎǺالش ǧاƧ Ȑببع ȼقتɎو ع ɃارȮبتɍا ƘȮȦالت Û ɂد عيسƥ ƙجامعة ع Û كلية التربية Û Ƙاجست

 Û Ȅƽ1968 ȋ Û 20  .   
. لدɁ اƫبدعƙ اƫسǲلƙ " مستوɁ التǲديد "  ǾƬه اƫشȮلة Û عند Ơديده 1956 مȸ أبرز علماǒ النÛ ȄȦ تعرȏ سنة -* 
    . 251 حسȸ أƥد عيسÛ ɂ اƫرجȜ نȦسȋ Û ȼ :ينȚر
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دț ـر للمبـȥهما كاȥيا ư Ûا ييسادǛ األساسية مȦهومة ـالɃǾ يوجد عندما تȮوȷ اƫب
  . Ơسينها وتعديلها 

وهو أرȍ Ȝȥورة مȍ ȸور اإلدراÛ ȫ ويتضمȸ تȎور مبدأ جديد :  اƫستوɁ البزوȡي -ه
   . )Ƣ")1اما Û يف أكǮر اƫستوياǧ وأعɎها Ɵريدا

ر Û ــ    وإذا كانǨ هǾه التȎوراǧ اجلديدة لɌبداț قد قربǨ اƫبدعƙ مȸ سائر البش
Ȭ علɂ ـǨ أȷ الȦرȧ بينهم Û هو ȥرȧ كمي وليȄ كيȦيا Œǚȥ Ûا قد ساعدǧ بǾلو بين

Ɍولوجية لȮبداية الدراسة السيțعام بدا ȼبوج  .  
2-  ǥام واإلرادƬاإل ƙب țعملية اإلبدا:  

رأɃ ـتعود جـǾور هǾه النȚرية إɎȥ ƂسȦة اليوناȷ القدمـاÛ ǒ و أوȍ Ǵȑورة ǾƬا ال
Ƀ كاȷ يف بداية حياتȼ مولعا بقرȏ الشعر Û و هǾا ما جعلȼ الǾ" أɎȥطوƱ "ȷدها عنـد 

  . ȌȎƸ بعƮ Ȑاورتȼ الشهƘة ليوȥ Ǵȑيها رأيȼ يف الشعر و يف الȸȦ بوجȼ عام 
 ȼـاورتƮ يȦȥ"ȷيتح" أيو Ɣاإللياذة و هوميـال ȸيها عȥ ǫـد ȼرتȮȥ يقدم ȃرو" : ȷإ

Ƀ مقدȃ ذو جناحɍ Û ƙ ميȸȮ إȷ الشاعر كائȸ أƘǭ: " مȯɎǹ ȸ قولȼ " العبقرية إƬام 
 دام اإلنساƷ ȷتȘȦ بعقلǚȥ ȼنɍ ȼ ما أȷ يبتȮر قبل أȷ يلهم أȷ يȦقد ȍوابȼ و عقلȼ و

   .)2("يستطيȜ أȷ ينȚم الشعر
Ƃتستند إ ȷطوɎȥة أȦلسȦȥȮȥ در ـȎم ȸم Û امƬورة إȍ يف Û لشعرهم ǒرة تلقي الشعرا
ز Û وأǭناȥ ǒترة اإلƬام يȮوȷ ـوالتمييم وقدرőم علɂ التنبȼ ـإƬي ƶعلهم يȦقدوȍ ȷواهب

  .الشاعر مسلوب اإلرادة 
Țه النǾه Ǩلș شـ      ولقدȥو Û ديد ـرة هي السائدةƠة وȥل التحليل العلمي يف معر

 ȷهو أ Û ȼلوا إليȍما و ɁارȎوق Û امƬاإل ȼيȥ ǖينش ɃǾة اجلو الǞيő تسهم يف Ɣالعوامل ال  
  ــــــــــــ

   . 1966ȓ Û5 ȋ Û 270 مبادǛ علم النȄȦ العام Û دار اƫعارف Û القاهرة يوسȤ مراد Û:  ينȚر-1
   . Û 1960 ȋ Û 319 القاهرة Û سبتمƎ 20 مȎطɂȦ سويÛ Ȥ العبقرية يف الÛ ȸȦ اȮƫتبة الǮقاȥية رقم -2
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 ǒدوƬوا ȷوȮالس ȸترة مȥ ȼتسبق ɃǾام الƬهو اإل țام . أهم عامل يف اإلبداƬيف–أما اإل   
ȼحد ذات-ȥ  رȮȦال ȸȮي Ɓ روفș ة ويفǖǲȥ ǫدƷ Û ذا طبيعة سحرية Û ياȦǹ ل أمراȚ

 ȷوȮبل قد ي Û بالقضية اإلبداعية ɍيها مشغوȥ النوم ǒناǭيف احللم أ. Ȑبع ȸع Ƀكما رو
 ƙبدعƫا" ɃليزƱالشاعر اإل ȯيلد(يقوȦماس ȷي : )جوȎق ȷـإ ȼلم" دتȮرأة تتƫا " ǧهرș

اȷ ــ علȦȍ ɂحة مستطيلة مȸ اƫعدÛ ȷ و ما كلȼ يف احللم Û منقوشة Ɯروف بارزة
اه الȦيلسوف اإلسɎمي Û ابȸ سينا عȸ ـوشبيȼ هبǾا ما حȮ . )1("اـعليȼ إɍ أȷ ينسǺه

Ɏقائ ȼسȦوأشتغل بالق: " ن Ƀيد ƙالسراج ب Ȝȑوأ Ƀدار Ƃبالليل إ Ȝأرج Ǩة ـوكنǒرا
 ǳ مȸ الشراب Û Ȥ عدلǨ إƂ شرب قدـȥمهما ȡلبƗ النوم أو شعرǧ بضع. والȮتابة 

ريǮما تعود يل قوŻ Û ź أرجȜ إƂ القراǒة Û و مƓ أƆǾǹ أدƅ نوم Û أحلم بتلȬ اƫسائل 
   .)2("بǖعياŒا Û حƓ إȷ كƘǮا منها انȦتǴ يل وجوهها يف اƫنام

 اȐ هǒɍǘ الǾيƶ ȸلوȷ دور حلȚة اإلƬام Û يف عملية اإلبداƱ Û țد ȥريقـ    وعلɂ نقي
Ƶأ ȸم ȷر يقللوǹكآǘوي Û دور اإلرادة واجلهد يف اإلنتـيتها ɂعل ȷـدو Ûاج اإلبداعي

ـȼ رȓ الشاعر احلÛ Ȩ ما يȦرȧ بينـش:" يقوȯ " بوȥ ȯالȥ "ɃƘالشاعر الرمزɃ الȦرنسي
ر Û ـǨ أرƮ Ƙȡ Ɂاوǧɍ إرادية Ʈ Ûاوǧɍ لترويȐ الȮȦـولس. م ـبƙ حالة احللو

  .)3("وانتȎارا دائما للتضحية 
ȬلǾب ȼالشاع     وشبي Ƀـ رأǧ ɃليزƱر اإل.ȃ. Û رية نقديةȚن Ȝȑو ɃǾال Û ǧإليو

Ǩيف النق ذاع ǧوعي"د األديب باسم ـواشتهرȑوƫا ȯعادƫا "Ȧيها موقȥ ǳيشر Ûـ Û ȼ
Ȅ  هناȫ إƬام يف ƭاȯ الشعر Û بل إȷ اإلبداɍ ț يتم إɍ باإلرادة ـوȍɎǹة رأيȼ أȷ لي

 ȼوجƫواجلهد ا Û الواعية Û املةȮتيالǹɍشاعـƫ وعيȑوƫا ȯعادƫـار ا ɍ ƔالÛاتيةǾرنا ال  
  ــــــــــــ

   .270يوسȤ مراد Û مبادǛ علم النȄȦ العام ȋ Û :  ينȚر -1
يوسȤ مراد Û اƫرجȜ نȦسɍ : Û ȼبȸ أيب أȍيبعÛ ȼ نقɎ عȸ " عيوȷ األنباǒ يف طبقاǧ األطباǒ " ترƤة ابȸ سينا يف كتاب -2
ȋ263.   
3- Ȅاألس Û Ȥسوي ɂȦطȎم  Û القاهرة Û عارفƫدار ا Û ةȍاǹ يف الشعر ƗȦال țبداɌسية لȦ1959النȋÛ 182.   
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    ǴلȎت Ɨȥ عمل Ƀيدة أو أȎمنها الق Ȝي تنبȮل Û ا اخلامő1(يف ماد(.   
    ȷوإذا كا  "ɃƘالȥ "قـيع ȸكما أشرنا سابقا –در اإلرادة ـلي م–ȍمعا ȷǚȥ ره ـ
ه نȦسÛ ȼ ولȸȮ دوȷ أȷ ينȮر وجود اإلƬام   Û يǾǹǖ اƟɍا H.delacroix" ديɎكروا"
اȷ ـɍ ȼ يȦȮي لتȦسƘ اإلبداÛ ț وليسǨ ميزة الȦنـام وجوده ولȮنـإȷ لƬɌ:"وȯـȥيق

 Ȭميس ȷأ Ȝيستطي ȼأن ɁƎȮال ȼبل لعل ميزت Û امƬأمام وابل اإل Ûمسلوب اإلرادة Ȥيق ȷأ
ǧه اإلشراقاǾملهاهبǖ2(" ويت(.   

إدجار " اƟɍاه Ʊ Ûد شاعرا وقȎاȍا أمريȮيا هو     وعلɂ طرف نقيȐ ألȍحاب هǾا
ة Ƣاما مȸ الشاعر Û الɃǾ ـالɃǾ يرɁ أȷ عملية اإلبداț كلها إرادية Û وموجه "آȷɍ بو

 ȼيبدع ȷا يريد أƞ يحس"يشعرȥالقريبة ـ ȼويرتب خلطواتÛ ةƘة وكبƘغȍ ب حساب كل
Ȯتب مائة بيǨ مȸ الشعر Û والبعيدة ǹطوة ǹطوة ȥ Ûيقرر مɎǮ منǾ البداية Û أنȼ سوف ي

وأنȼ يريد Ƭا أȷ تȮوȷ أبياتا حزينة Ɯيث تشيȜ احلزȷ يف نȄȦ قارئها Ż Û يȮȦر يف القاȥية 
ر يف أشد ـر احلزȷ أكǮر مƘȡ ȸها ȥ ÛيعǮر عليها Ż Û يعود إƂ التȮȦيـالƔ ميȸȮ أȷ تǮي

 ȷاحلز ȸور اقترابا مȎ3("ال( .   
داț ـ نتيǲة لعملية استبطاȷ أو تǖمل لتǲربتȼ يف إبȼ هǾاـأȷ رأي" آȷɍ بو"     ويزعم

وهو موقȤ يتȤȎ باƫغاɍة و التعسȤ و البعد عƟ ȸربة اإلبداț عند " "الغراب"قȎيدة 
  ɂ أنȼ ـالƘǮȮيȸ مƘȡ ȸه مȸ الشعراǒ و األدباÛ ǒوالدليل علɂ ذلȬ أȷ القȎيدة الƔ ادع

  ةـالƔ يزعمها ÛإƂ مائة و أربعسيبدعها يف مائة بيǨ وȍلȥ ǨعÛ Ɏ رȡم هǾه اإلرادة 
ǧاألبيا ȸ4("عشر م(.   

  ــــــــــــ
   .125مȎطɂȦ سويÛ Ȥ اƫرجȜ السابȋ Û Ȩ :  ينȚر-1
2- ȋÛ ǧ د Û عارف القاهرةƫدار ا Û ارȮبتɍولوجية اȮسي Û يǲليƫ113 حلمي ا.   
3-Û Ȥسوي ɂȦطȎم   ȋ Û ةȍاǹ يف الشعر ƗȦال țبداɌسية لȦالن Ȅ116األس.   
4-  ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ184ا.   
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 ƙبدعƫا ȷإ Û Ȝوالواق     – ǒوعلما ƙنانȥ و ǒأدبا ȸم – مőاماƬإ ȸع ȷوǭيتحد ȸيǾال 
 Û همƘضƠ إعدادهم و Ǩسبق Ɣرحلة الشاقة الƫلنا ا ȷكروǾي ɍ Û م اإلبداعيةőوإشراقا

رب واألق"ț إبداعهم Û وما قاموا بȼ مȸ مشاهداǧ و مطالعاÛ ǧوتǖمǧɎ حوȯ موȑو
Ȝالواق ƂإÛ Û الشاعر ȷاد  هو أȮي ȧɎأو انط Û Ȩتل ǧاȚمير بلح Û ɎǮيدة مȎالق țإذ يبد

 وباحǮا اÛ متعقبȯǾ اجلهد Ż Û مير بلحȚاǧ أǹرɁ يتوقȥ Ȥيها ـƸتȦي ȥيها كل أǭر لب
 ȼسȦو ن ȼعقل ȸد مǲيȥÛ ورةȎرة والȮȦال ȸما سبع Ȝويراج Ȥيتوقȥ Û قاومةƫـأشد ا Ȩ

يرددها بȎوǧ مرتÛ ȜȦ و قد يǾǹǖ يف تغيƘ موȜȑ بعȐ األبياǧ مȸ مȸ أبياÛ ǧ بل قد 
ل أȷ ـيتمǮلÛ ȼ قبلعقل الناقد Û لȮي يقيم ما سبȨ والقȎيدة Û وكƴǖا هو هنا يلǖǲ إƂ ا

  .)1(" ينطلȨ إƂ وǭبة جديدة 
سرÛ وحلȚاǧ أǹرɁ يȮتنȼȦ يȥاƫبدț يتعرȏ إƂ حلȚاǧ ينساب ȥيها قلمȼ يف سɎسة و

ومȸ هنا ǚȥننا "اȑɍطراب Ɯ Ûيث يقوم ȥيها بالشطب والتغيƘ والتبديل ȥيها الغموȏ و
Ƭام يȦȮي لتȦسƘ عملية اإلبداȥ Û țهو إȷ استطاț أȷ يȦسر ɍ نستطيȜ أȷ نسلم بȷǖ اإل

   .)2("لنا حلȚاǧ اɍنسياب والطɎقة ȥسيعǲز عȸ تȦسƘ حلȚاǧ اƫقاومة واȑɍطراب
ȸȮر ميȍمعا ȯاǮم Ƙǹده يف ا  وƱ ȷا يف  أƎمع Û لعربية ǳوȑر وȮȦƫا Ȥȍبو Û Ƞبلي

ة اإلبداț الƔ عاناها Û ـلعملي" Ʈمود Ʈمد شاكر" واألديب واǂقȨ الȮبÛ Ƙ األستاذ 
 Ǝر شهر ديسمǹيف أوا Û Ƒتنƫالشاعر ا ȸالقيم ع ȼكتاب Ȥلǘي ȷ1935بينما كا Û 

ا سبقها مȸ جهد شديد ويهمنا يف هǾا السياȧ أȷ نعرƫ ȏا يقولȼ عȸ حلȚة اإلƬام Ûوم
وداتȼ عدة مراÛ ǧ ـ الرȑا عما كتب Û وƢزيقƫ ȼسميف مرحلة اإلعداد الƢ Ɣيزǧ بعد

 إƂ اƫرحلة األƘǹة مȸ عملية اإلبداÛ ț الƔ – بعد ȥترة مȸ الزمŻ– ȸ وȍل أƘǹا 
 ȯيقوȥ ȼسلوبǖها بȦȎو أسب:" ... يƲ هدـومر Ƃأجد إ ɍ وأنا țو Û اǾȦسي منȦن ǒو  

  ــــــــــــ
1- Û ǨويȮال Û و اآلداب ȷنوȦة و الȥقاǮلل Ɨالوط ȄلŎا Û ةȥعرƫا Ɓلة عاƭ Û و العلم ȸȦيف ال țاإلبدا Û ɂد عيسƥأ ȸحس 

 Ǝ1979ديسم ȋ Û 27 .   
2- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ27 ا .   
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 ǧǾǹأيب الطيوأ ȷأتوقـديوا ɍ Û هǗامسة وأقرǹ مرة Ƒتنƫأهدأ ـب ا ɍأمل و ɍو Ȥ 
ذلȬ أراجȜ كل ما يف تراجم أيب الطيب Û وبعȐ كتب التاريǸ والرجاȯ  يف ȯɎǹ وأنا

ويف ǲȥر الǮاƆ مȸ شهر . وƘȡهم تبعا للǺواطر الƔ تنشǖ وأنا أقرأ األبياǧ أو القȎائد 
رمضاȍ Û ȷليȥ Û Ǩلما جǨǞ آوɃ إȥ Ƃراشي Û طار النوم مȸ عيÛ Ɨ ومȜ طƘانȼ تبدد 

ريÛ Ȩباȷ وƟلɂ يل ط. هب التعب وما لقيǨ مȸ النȎب القتام الɃǾ كاȷ يلÛ ƗȦ وذ
ǧقبل مرا ȸم ȼتȮسل Ɔǖنا كǖȥ ÛƘبǹ ȼمزقتها  بȥ كتبتها Ǩكن Ɣال ȧاألورا ǧǾǹوأ Û

őǾونب Û Ƀأمر ȸلة مǲع ɂـوأنا عل ǧǾǹوأ Û ƑتȮم Ƃإ ǨوجلسÛ أوراقي ǧا وأعدد
 Ǩوكتب ǃكر اǾب ǨيƧو Û أكتب ...قلمي Ǩأسطر ما ميومضي Ɔǖك Û علي ɂل ... ɍ

حƘة وƜ ɍث عȸ أسلوب وطريÛ Ȩ وɍ تردد Û وɍ هيبة لشيÛ ǒ وƠ ɍرج مȡ ȸرابة 
   .)1("ما أقوȯ وما أكتب

  وǾƬا تبدو حلȚة اإلبداț منȎȦلة عما قبلها Û وتǾǹǖ الشȮل اȦƫاجÛ ǜ بينما هي يف   
Ǿه Ȝيتب Ż Û يسبقها Ɏإعدادا طوي ȷأل Û ȬلǾك Ǩليس Û ا اإلعداد عملية حقيقة األمر

يف قد تǾǹǖ سنواǧ يف بعȐ األحياÛ ȷ قبل أȷ تȚهر الǮمرة اƫرجوة "هضم وǮƢل 
ȼذات țعل اإلبداȦقام ب ɃǾال ȌǺالش Ɠيها حȥ țدƸ Ɣال Û قدسةƫام اƬاإل ǧاȚ2("حل(   

  : الدراسة التǲريبية لعملية اإلبداț ومراǵلȾا  -3
 اإلبداÛț اد علɂ وȤȍ بعȐ اƫبدعƙ لعملية اɍعتم– ȥيما سبȨ -   إذا كنا قد حاولنا

اȷ مÛ ȸ وإذا كحل الƢ Ɣر هبا هǾه العمليةÛ حƓ نتبƙ اƫراكما Ǝǹوها يف أنȦسهم
 علɂ اإلبداÛț قد ǭبǨ بالȦعل أŒا تدÛȯ أنȼ يتناوȯ أعماư ɍيزاǧ هǾا النهǰ يف البحث

ȼعيوب ȸم ȼأن ɍإ žيعا ȷأ ȸȮمي ɍ ȼأن Ûباعتبا ɍإ țيااإلبداȑما Ɏعȥ ره ȷأ Ȝنستطي ɍ إذ Û
  Û إɍ بعد أȷ يȮابده ǚȥ Ûذا كاȷ معاȍرا لنا يǞا عƎǹ ȸة اƫبدț بȦعل اإلبداțنعرف ش

  ــــــــــــ
1-Û Ƒتنƫا Û مد شاكرƮ مودƮ ȤقتطƫاȓÛ2 Û 1977 القاهرة ȋ Û 62 -63.   
   .ȋ Û30 حسȸ أƥد عيسÛ ɂ اإلبداț يف الȸȦ و العلم ƭ Ûلة عاƁ اƫعرȥة -2
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  استطعنا أƱ ȷرɃ معÛȼ أو مȜ مƷ ȸيطوȷ بÛ ȼ مقابǧɎ شȎǺيةÛ أو نوجȼ لȼ استبيانا

 ǒناǭ نا عما كابده أǭدƷ ȼإبداع .ɂجيل مض ȸم ȷنعتمد أما إذا كا ȷننا أȮيمȥ Û– يف 
Ȭذل- țوȑوƫا ȸتركها ع Ɣاتية الǾال ȼتɎمǖأو ت ȼكراتǾم ɂعل .  

ȷǚȥ Û هناȫ عيبا ǹطƘا Ǿه البياناǧ الوȦȍيةاحلȎوȯ علɂ هوعلɂ الرȡم مȍ ȸعوبة 
Ǩ أكǮر مȸ بياناǧ ذاتية مشȮوȫ يف ǭباőا Û ـ ليس-يف النهاية-و أŒا ـا Û وهـيشوهب

ا Û بالنسبة للبحث العلمي Û الƷ ɃǾاوȯ أȷ يȮوȷ بعيدا عȸ التحيز أو متǭǖرا هوموȑوعيت
ث يف العملياǧ اإلبداعية Û باإلȑاȥة إƂ أȷ هǾا النهǰ سيǲعلنا نبح. بالعوامل الǾاتية 

 Ɣال Û țاإلبدا ǧعمليا ȸا مƘǮلنا كƵقد أ ȷوȮبينما ن Û إنتاج إبداعي Ƃإ ǧأد Ɣال
ونȮوȷ بǾلȬ قد ǹسرنا الÛ ƘǮȮ ألȷ دراسة اƫعوقاǧ . أعيقǨ عȸ الوȍوȯ إƂ هدȥها 

كƘǮ  يف رأɃ -الƔ تǘدɃ إȥ Ƃشل عملية اإلبداÛ ț تلقي ȑوǒا علɂ جوانب هǾه العملية
ȷيداƫا اǾقاة يف هǮال ƙǮالباح ȸ1(م( .   
Œ Ƃإ ƙǮالباح Ȑبع ǖيبحث مراحل عملية ـ    وقد جل ȷأ ȯاوƷ ȼونȮيتميز ب Û رǹآ ǰ

 țتهااإلبداȚحɎبعد مÛ روف مقننةș ǨƠ ƙبدعƫأحد ا țيتطو  ȷا األمر أǾويقتضي ه Û
Û كȮتابة قȎيدة يف إبداțلȬ بȷǖ يطلب منȼ إƱاز عمل إلجراǒ التǲربة عليÛ ȼ ويȮوȷ ذ

Ɏانية مȮربة إمǲللقائم بالت Ǵيتي ȼيف أن Û ǰا النهǾميزة ه ȸمȮوت Û ƙمع țوȑة موȚح
ȥǖȥعاȼ " ȯ مȸ أهم عيوبÛ ȼ أنȼ يقضي علɂ التلقائيةـÛ إɍ أنعملية اإلبداț أǭناǒ حدوǭها

ة ɍÛ ارها لȮي تɎحȘ يف الȚروف اƫضبوطـاإلبداț الƔ قد يتعهد الشȌǺ اƫبدț إșه
داÛ ț كما Ơدǫ يف اƫواقȤ الطبيعية Û كما أنȼ قد ـǮƢل عينة طبيعية مɎئمة ألȥعاȯ اإلب

  ɍ يتاǾƬ ǳه األȥعاȯ أȷ تȚهر يف أɃ وقǨ باƫستوɁ نȦسÛ ȼ وبالȮيȦية نȦسها ƫ Ûا تتميز 
  ــــــــــــــــ

1-Ɵ دراسة Û țاهتموا بدراسة عملية اإلبدا ȸيǾال ƙǮالباح ǒɍǘه ȸيلد : ريبية  مȦر . كرتشȚين : ȼكتاب ȸم ȃل السادȎȦال 
Gutchfiield , R : the creative process , Berkeley , univ, of , calif , 1961 , CH.6   

  . حسȸ أƥد عيسɂ : ترƤة 
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ȼب ǫدƠ ɃǾال țيف اإليقا ȄانƟ ب وعدمǾبǾت ȸم țطبيعة اإلبدا ȼ1("ب(.   

 ƟPATRICK .Cارǡ كاترين باترك 
 Ɵارب معملية Û علɂ عملية اإلبداț اتعتƎ هǾه الباحǮة مȸ أشهر الباحƙǮ الǾيȸ أجرو 

Û وجود أربȜ مراحل لعملية اإلبداț قد توȍلǨ إƠ ƂقيȨ نتيǲة مȦادهاومراحلها Û و
Ȕقȥ ريةȚالن ǧɎمǖالت ȸم ȃأسا ɂعل ɍ Û ƑريƟ ȃأسا ɂ2(عل(.   

انǨ تدبر موقȦا Ɵريبيا معمليا ȥ Ûتǲعل يتلȌǺ يف أŒا ك" باتريȬ"    وجوهر Ɵارب 
 ƘȮȦا التǾه ǫيل حدوǲيف تس ȧعدة طر Ǩواتبع Û إبداعي ƘȮȦبت ȼيȥ ȷراد يقوموȥاأل .

الȮȦر اƫبدț عند "Û يف مقاȯ علمي عنوانȼ 1935قد نشرǮƜ ǧها األوȯ يف عام و
ǒ3("الشعرا( .  Û ǒالشعرا ȸم ȷسوƦسة وƦ ȼا البحث ما كتبǾيف ه Ǩملهم وتناولǖعند ت

 ǒناǭأ Û țمسمو ǧوȎب Û مŒذهاǖيدور ب ȷا كاƫ همȦȍوو Û تها أمامهمȑورة عرȍ يف
يƑ نȚرهم إƂ الȎورة Û وأǭناǒ عملية تǖليȦهم Û وقد توȍلǨ الباحǮة إƂ التحقيȨ التǲر

Û ) التحقيȨ والتقوÛ)Ƈ ماعدا اƫرحلة الرابعة " اƫراحل األربعة للعملية اإلبداعية "لȮȦرة 
  : وتلȬ اƫراحل األربعة هي  Û )4(م تتƬ Ǵا طبيعة التǲربة ȥرȍة الȚهورȥل

دț أȎƷ ȷل علɂ اƫعلوماǧ واƫهاراǧ ـا يتاǳ للمبـوȥيه :  مرǵلة اإلعداد-1   
  . واخلƎة الȮƢ Ɣنȼ مȸ تناوȯ موȑوț اإلبداț أو Ơديد اƫشȮلة 

ة Û حƙ ـتضǴ هǾه األƵيÛ مرحلة هامة Û وتدادـ     وهناȫ مȸ يرɁ أȷ مرحلة اإلع
  ا Û يعد ـÛ ويف Ơديدها Ơديدا دقيق يف إدراȫ اƫشǧɎȮ إدراكا سليماندرȫ أȷ الȦشل

دوǫ التƘȮȦ اإلبداعي ووȍوȯ اƫبدعƙ إƂ حلوȯ ـمȸ أهم العقباǧ الƠ Ɣوȯ دوȷ ح
  ــــــــــــ

1- ȋ  Û ارȮبتɍولوجية اȮسي Û يǲليƫ113 حلمي ا .   
2- ɂد عيسƥأ ȸحس ȋ Û ةȥعرƫا Ɓلة عاƭ Û و العلم ȸȦيف ال țاإلبدا Û 34.   

3- Patrick , c,creative , thought in poets , Arch, psychol , 1935 , 26 . 1-74 . 
  . حسȸ أƥد عيسɂ : ترƤة 

4- ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ74 ا .   
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   .)1(سليمة
2-ȷتضاǵɍلة اǵيب :  مر ɃǾال Û يف  وهي مرحلة تتميز باجلهد الشديد țبدƫا ȼلǾ

 ȯوƠ ǧعوباȎب ȼوعادة ما يواج Û ȼيȥ رȮȦي ɃǾال țوȑوƫاز اƱأو إ Û لةȮشƫسبيل حل ا
  Û ويشعره بعǲزه  لȼ إحباطا يزيد مȑ ȸيقȼ وتوترهدوȷ تقدƇ اƫبدț ابتȮاره Û وتسبب

 ȼاتǾدد تقديره لőرف . وȎين țبدƫعل اƶ اư– قتاǘولو م – Û ليعود țوȑوƫا ȸع 
يها ƞنȚار جديد Û قد تƎز ȥيȼ بعȐ العناȍر الƔ كانǨ قليلة األƵية ȥÛيȎبƬ Ǵا ȥينȚر إل

  .الȦضل يف حل اƫشȮلة 
Û احلاسم للعقل يف عملية  مرحلة العمل الدقيȨاوتوȤȍ بŒǖ :  مرǵلة اإلشراق-3

Û أɃ اللحȚة الƔ تولد ȥيها الȮȦرة مضة اإلبداțاخللÛ Ȩ وهي تتضمȸ انبǮاȧ حلȚة و
لور الȮȦرة العامة للقȎيدة عند الشاعر Û وǾƬا ȥهي ترتبȔ تبإƂ الƔ تǘدɃ اجلديدة 
  . اإلƬام الƠ Ɣدǫ عنها كƘǮ مȸ اƫبدعƙ والعلماǒ بȮȦرة

4-ȨقيǶلة التǵر :  مرǲتبار التǹɍا ȸوتتضم Ƒيل يȎȦوت Û رة يف العلمȮبتƫرة اȮȦلل
 ƗȦرة العامة يف العمل الȮȦال.  

اȷ تتداȷɎǹ وتلتحماȷ معا دوȥ ȷاȍل زمƗ بينهما أو ƸتلȤ ترتيبها تƘǹ واƫرحلتاȷ األ
  وعلɂ الرȡم)ȥ )2يźǖ التحقيȨ أو التنȦيǾ أوÛ ɍ وǹاȍة يف الȦنوȷ ذاǧ الطابȜ الوșيȦي

 Û Ȭباتري ǫلبحو Ƒريǲميم التȎدقة الت ȸم ǧإليها عدة انتقادا Ǩقد وجه ȼأن ɍإ
ȚحɎهـومƵأ Û ǧذكرها ما ـاĉ  ȫيناȥW.E.Vinacke  ȼولوجية"يف كتابȮسي  
ƘȮȦ3( "الت( ȸزم Ȕمتوس ȷأ ȸيقدر اجللسة  م ȷكا ǒالشعرا ɂعل Ǩأجري Ɣربة الǲيف الت

  )4(.بǚحدɁ وƙǭɎǭ دقيقة Û وهو وقɍ Ǩ يȦȮي إلنتاج موقȤ إبداعي طبيعي 
  ــــــــــــ

  Gutchfiield , R : the creative process , Berkeley ,CH .19 : هǾا الرأɃ لȮرتشȦيلد Û ينȚر-1
 2- ȋ Û ةȥعرƫا Ɓلة عاƭ Û والعلم ȸȦيف ال țاإلبدا Û ɂد عيسƥأ ȸ29 حس.   

  .ȋ97 .1971عبد احلليم Ʈمود السيد Û الشȎǺية واإلبداÛ ț دار اƫعارف Û القاهرة : ينȚر -3
4-ȼسȦن Ȝرجƫا Û ȋ102.  
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  د علماǒ النȄȦ ميǮل إȷ عملية اإلبداț الƔ أȍبحǨ مȦهوما يȮاد يȮوȷ واȑحا عن
  Û وتلونȼ وتعƙطبȜ سلوȫ الȦرد بطابǹ Ȝاȋ وتشȮلÛȼ تامةاستقرارا عاما أو نزعة ع

 ȼيتȦوكي ȼنوع.  
 ȨقيƠ Ƃإ ȷناȦبدووسيلة الƫا ǧياȎǺف شɎتǹبا Ȥتلơ ȼسهم إبداعȦأن ƙع. ɃǾما الȥ

ǾلȬ يȚل Ý وب..ƶعل مȸ أحدهم شاعرا ومȸ اآلǹر ناǭرا ومȸ الǮالث ناحتا أو مȎورا 
Û علɂ الرȡم رɁǗ اǺƫتلȦة والتȎȎǺاǧ اƫتعددةمȦهوم اإلبداț متباينا بƙ أȍحاب ال

 țاإلبدا ȷأ ȸمɂا عند يبقȍاǹ هوماȦم  țكل مبد.   
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ɍر( صاحل خريف -أوǭواأل ǥƘالس ( :  
1-ȼوتعلم ȼتǖشȹ : ريف سنةǹ ſاȍ دينة * 1932ولدƞ )الواقعة جنوب ) القرارة Û

  .اجلزائر Û شرȧ مدينة ȡرداية 
Û تويف قبل وɍدتȼ بشهريȦȮȥ Û ȸلȼ عمȼ بعد )ȍاſ بȸ احلاج عبد اǃ اخلريف( والده هو 

كاȷ يناديȼ  و هو يرɁ عمȼ علɂ أنȼ والده Û ونيازواجȼ  مȸ والدتȦȥ Û ȼتǴ عينيȼ علɂ الد
   .1974بǾلȬ حƓ وȥاتȼ سنة 

و هو ) باتنة ( Û يزاوȯ التǲارة يف مدينة )Ʈمد بȸ احلاج عبد اǃ اخلريف ( و كاȷ العم 
  .Û و توجيهƲ ȼو طلب العلم يȼ يف Ơريره مȸ مسǘولية التǲارةȍاحب األȥضاȯ عل

 Û سليلة )1(1910اƫولودة عام ) اج بƘȮ الشيǸ با حلاج ɍلȼ بنǨ احل( أما والدتȥ ȼهي 
أسرة العلم و الȦقȼ و القضاÛ  ǒ و اƫاȯ و التǲارة الواسعة ȥ Ûوالدها كاȷ أحد رموز 
العلم يف عȎره  Û توƂ القضاǒ يف بعȐ اƫدȷ اجلزائرية Û و ساȥر إƂ اƫشرÛ ȧ و زار 

Ȧȥي هǾه الدار . بدار العلم ) القرارة ( يف و عرǨȥ داره  ) اإلسȮندرية( Û و ) القاهرة (
 țو ترعر ŷريف " ترǹ ſاȍ " رحومƫا Ǜقرƫا Ǹيد الشي ɂعل ƇرȮال ȷالقرآ ȘȦو ح

" Ȅاحلاج سعيد بسي ȸعمر ب " .  
 Ȧȥ1946ي هǾه الدار أكملǨ حȘȦ كتاب اÛ ǃ يف ȍائȦة سنة : " يقوȍ ȯاǹ ſريف 

   .)2("اج سعيد بسيȄ علɂ يد الشيǸ اƫقرǛ اƫرحوم عمر بȸ احل
 و هي مȸ اƫدارƞ- ȃدرسة التربية و التعليم ȍ "Ûاǹ ſريف " التحȨ 1938و يف سنة 

   و كاȷ مȸ بƙ مشاƸـȼ –احلرة جلمعيـة العلمـاǒ اƫسلميـȸ اجلزائريƞ ƙدينة باتنة 
  ــــــــــ 

 ǂ1933 Ûمد ناȍر Û حيث ذكر تاريǸ ) ث الشعر اجلزائرɃ احلدي(  ورد لبȄ يف تاريǸ ميɎد الشاعرÛ يف كتاب -* 
 ȷحة ديواȦȍ ɂوجودة علƫة اƤالتر ɂمعتمدا عل )ɃɎلي Ǩأن (Ƙو هي تش-ǳوȑسنة - بو Ƃ1932 إ.   

   .ȍ1Û 1991 ȋ Û 17اǹ ſريف Û مȸ أعماȧ الȎحراÛ ǒ دار الغرب اإلسɎمي Û بƘوȓ Û ǧ:  ينȚر -1
   .ȋ Û17  نȦسȼ اȎƫدر-2
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    .(*))لقمقوما( الشيـȥ : Ǹيها 

 التحȨ بالقسم –التعليم  ابتدائيتƙ يف مدرسة التربية و بعد سنتƙ– 1941و يف سنة 
سعيد " و" قاسم بȸ احلاج سعيد : " ȥيها Û و مȸ أساتǾتȼ) مدرسة احلياة ( اخلامȄ يف 

 " وعȎبانة Ʈمد بƷ ȸي ب" و" سليماȷ الوارÛ"ǫ و" Ʈمد احǲوجȼ " و" بد اǃ بȸ ع
 – بعد ذلÛ– Ȭ لينتسب " عمر بȸ احلاج سعيد بسيȄ " لقرآȷ الȮرƇ الشيȼȚȦƮ Ǹ او

  )*  معهد احلياة ( Ż Û ليتابȜ دراستȼ يف ) القرارة( إƂ هيǞة حȦاȗ كتاب اǃ يف بلدة 
إبراهيم " و" بƘȮ بȸ عمر بيوȏ" و" Ʈمد علي دبوز :"اتـǾتȥ ȼيـȼ كاȷ مȸ أسو

Ƀي " و"* القرادȦو"   داهيم أداوإبر" و " سعيد شري "Ƀرمورƫر اȍالنا  . "  
             ة ـȍداقة طلبة قدموا مȸ مديند برȥقة وـاة Û سعـد احليـƞ ȼعهـȯɎ دراستـǹو

  ــــــــــ
Û مȸ ) أيǨ داود ( Û يعود نسبȼ إƂ قرية ) القمقوم ( Û الɃǾ عرف بـ ) العريب بȸ عيسɂ (  هو الشيǸ اƫريب اƫرحوم -*

ƎȮجرجرة القبائل ال ȯجبا ǴȦيف س ȼبيت Ȝيق Û Ɂ . رȚين : ȋ ȼسȦدر نȎƫ73ا.   
معهد ( أطلȨ علɂ اƫعهد يف أوȯ عهده اسم  . 1925 تǖسȄ سنة - يف ذلȬ الوقǨ– أقدم اƫعاهد الǮانوية احلرة باجلزائر -*

بعد ) معهد احلياة( ƫعهد اسم Ż Û أطلȨ علɂ ا) ƭلة الشباب ( و كاȷ طلبتȼ يȎدروƭ ȷلة أسبوعية ȔƝ اليد ƧيǨ ) الشباب 
 Ȅسيǖعية احلياة( تƤ ( بينها 1937سنة ȸو م Û  العلمية و التربوية يف القرارة Ȝشاريƫا ɂو عل Û ȼتشرف علي Ǩكان Ɣال Û 

  ) .معهد احلياة الǮانوɃ ( و اƫعهد Ʒمل اآلȷ اسم ) . مدرسة احلياة(
ها يف أɃ مǘسسة تعليمية يف العاƙƫ العريب و اإلسɎمي و هي أȷ حȘȦ و ƶدر التنويȼ و اإلشادة بسنة ƥيدة Û يندر وجود

 ƇرȮال ȷهر قلب –القرآș ȸع– ɍإ Û عهد احلياةƞ ȧلتحاɎاألساسية ل ȓالشرو ȸم Û عهد قريب Ƃإ Ǝتعت Û ورة كاملةȎو ب 
 ) مدرسة احلياة ( اǒ اƫرحلة اɍبتدائية يف كما يعتƎ هǾا احلȘȦ لȮتاب اÛ ǃ مȸ اƫواȦȍاǧ اƫطلوبة إلŒ. يف حاǧɍ استǮنائية 

: ينȚر . بالتȦرȟ للمȎحȥ Ȥترة معينة Û قبل اɍلتحاȧ باƫعهد Û باستǮناǒ مƁ ȸ تسعȼȦ الǾاكرة احلاȚȥة مȸ التɎميǾو لو 
ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ30ا .  

*- Ƀ1983-1923(  إبراهيم القراد ( دب العريب احلديث يفɍريف يف اǹ ſاȍ أستاذ Û )و أحد أعمدة ) عهد احلياة م
: ينȚر.ساهم يف الƘǮȮ مȸ اƫشاريȜ الȮȦرية و األدبية Û و نشر يف الȎحاȥة اجلزائرية . احلركة اإلɎȍحية يف جنوب اجلزائر 

 ȋ Ȩدر السابȎƫ63ا.    
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 )ȷɎوزهد يف )*وارج ȸواستقامة الدي Û الطوية ǒاȦȍو Û Ȩة اخللǭلدما ɍاǮكانوا م Û 
  .تواȜȑ نادر الوجود اة Û ومغرياǧ احلي

   :  ƂǙ Ż مȎراȹتقالƂǙ ȼ توȹس-2

 " Ʒي قاسم الشيǸ باحلاج " التحȍ Ȩاǹ ſريف بتونÛ Ȅ رȥقة زميليȼ 1953يف سنة و
   ) ة ـȜ الزيتونـجام( م يف ـɍ ÛستȮماȯ تعليمه"* م بيوȏ ـبȸ إبراهيد ـƮم"و 
 تƘǭǖ احلركة اإلɎȍحية  واقعة Ɲ -ǨƠاȍة– ȥقد كانǨ تونȄ .)*اخللدونية( و

ȧشرƫالزيتونة  )1(با Ȝجام ȷوكا Û ارها إليهاȚنǖب ȼتتوج ȷأ ɂل اجلزائر علƥ ɃǾاألمر الÛ 
ȔƮ رحاȯ بعǮاǧ الطلبة اجلزائريƙ الǾيȸ ألȦوا ȥيȼ ويف Ƙȡه مȸ اǘƫسساǧ الǮقاȥية ما 

قȦهم يف ȥ ɁǾȡيهم العقل والوجداÛ ȷ وعزز عɎقاőم بالنهضة القومية Û ودعم مو
  ) .2(اǂاȚȥة علɂ مقوماǧ شȎǺيتهم Ûواƫطالبة Ɯقهم

ساجد يتǲاوز األربعÛ ƙ و كانǨ ألȷ تونÛ Ȅ كاȷ هبا عدد كبƘ مȸ اجلوامȜ و اƫو   
ƶتمȥ Ȝيها لȦقȼ و احلديث و اللغة و األدب Ûوتلقȥ ɂيها دروȃ ا"ȡلبها مواطȸ علم أ

 ǒرة العلماșناƫ3("للتباحث و ا(.  
ǹ ſريف ƛامȜ الزيتونة حبا Ûواعترف بȦضلȼ عليȼ يف التحȎيل العلمي وقد شغȍ Ȥا

 ȯيقو Û عريفƫغرب :"واƫيف أقطار ا Û ميةɎة العربية اإلسȥقاǮينة للȎالقلعة احل ȷقد كاȥ
يف ) الزيتونة(يف ȥاȃ باƫغرب األقÛ ɂȎ وكانǨ ) جامȜ القرويƙ(العريب Û إƂ جانب 

  ــــــــــــ
يف الشماÛ ȯ و تقȜ قريبا مȸ منطقة    مȸ أوƂ اƫدȷ الƔ استقر هبا اإلباȑية بعد نزوحهم مȸ تيهرǧ ) قلة ور (  هي مدينة-*
اȎƫدر نȦسȼ  : ينȚر .و منها اشتهر علماǒ و ȥقهاǒ يف اǾƫهب اإلباȑي Û و يف تǖليȤ أمهاǧ كتبȼ اƫرجعية ) . وادɃ ميزاب( 

 ȋ72.   
   . 18اȎƫدر نȦسȋ Û ȼ: ينȚر . ربية و التعليم و الوعȘ و اإلرشاد يف القرارة  Ʊل الشيǸ بيوÛ ȏ و احد رجاȯ الت-*
*- Ȅشهورة جدا يف تونƫراكز العلمية اƫا ȸم .  
   .Ʈ1Û 1931 ȋÛ 372مد رشيد رȑا Û تاريǸ األستاذ اإلمام Ʈمد عبده Û مطبعة اƫنار Û القاهرة ȓ Û:  ينȚر -1
   . ƫ2Û 1982 ȋÛ 48سلمƙ اجلزائريÛ ƙ دار الȮتب اجلزائرية Û اجلزائر ȓ Ûسǲل مƢǘر Ƥعية العلماǒ ا:  ينȚر -2
3- ƙمد اخلضر حسƮ Û مد مواعدةƮ –و ȼاره آ حياتǭ– 1974 الدار التونسية للنشرȋ Û 26   
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 ǧاȥعليها زرا ȷدوȦي Û غرب العريبƫا ǒتستقطب أبنا Ɣشعة الƫنارة اƫا Ȅتون Û ووحدانا
عد جيل Û حȡ Ɠدǧ بالنسبة للمغرب العريب Û كاألزهر يف اƫشرȧ وبعǮاǧ علمية جيɎ ب

العريب Û بل كانǨ الزيتونة ȍ Ûلة الوȍل مȜ النهضة العربية احلديǮة Û يف ȥترة مȸ احلȎار 
 إƂ أȷ يقوȯ ....  تȎلȼ باƫشرȧ اɍستعمارɃ ألقطار اƫغرب العريب Û والتربȌ بȮل ȍلة

يف تونȄ  ) جامȜ الزيتونة(زائر ƽاɍ وجنوبا مدينة لـوالنهضة العلمية واإلɎȍحية يف اجل
 ǒأدبا ȃدر ȼيȥو Û Ȝا اجلامǾه ȸرج جلهم مơ Û حية يف اجلزائرɎȍرواد احلركة اإلȥ

  . )1("اجلزائر وشعراǗها 
 Û الɃǾ كاȷ يعرȏ عليȍ ȼاſ (*)ومȸ أساتǾتȼ ومشاȼƸ بالزيتونة Û عبد السɎم التونسي

قد درȃ ) كرياǒ مȦدɃ ز (ناقد واƫوجÛ ȼ وهو الɃǾ أعلمȼ أǹȷريف شعره ȥ Ûيǲد منȼ ال
 ɃدȦم Ȭوقد أكد ذل Û يف شعره ȼموجها ل ȷوكا Û ȼعليǒزكرياȼسȦ2( بن( . ȸȮت Ɓو

 Û حسبȥ ستاذهǖب Ǿقة تلميɎالتونسي ع Ǹريف بالشيǹ قةɎلقدعȥ ȼلƕيزوره يف م ȷكا
 ǰبنه ȸائȮال)ƙامǲاحل (اجلديد ȼنȮمس Ƃينتقل إ ȷيف حي قبل أ )ديرȦوقد زاره ) البلÛ

   )Ƃ)3 القاهرة Û وƁ يلتȨ بȼ بعد ذلȬندما كاȷ يف طريقȼ إȥيȼ زيارة وداț ع
 ȼتǾأسات ȸعاشور-أيضا–وم ȸالطاهر ب ȸل بȑاȦمد الƮ Ǹيف * الشي ȼدروس Ǩوكان Û   

  ــــــــــــ
1-ȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸم Û ريفǹ ſاȍ 95.   
كاȷ مȸ اƫشايǸ البارزيȸ يف جامȜ الزيتونة Û يدرȃ األدب العريب Û قدميȼ ) :1961-1891 ( عبد السɎم التونسي -*

اȎƫدر نȦسȼ : ينȚر . وحديȼǮ ولȼ مȸ التراǫ الشعرɃ والنǮرɃ حاȚȥة ȡنية بالطرائȤ والنوادر Û رقيȨ احلاشية Û لطيȤ اƫعشر 
 ȋ91 .   

   . 91اȎƫدر نȦسȋ Û ȼ:  ينȚر -2 
   .ȋ Û91اȎƫدر نȦسȼ :  ينȚر - 3 
علم مȸ أعɎم التعليم الزيتوÛ Ɔ والȎادقي يف تونÛ Ȅ ووجȼ ): 1970-1908 (الطاهر بȸ عاشور بȸ الȦاȑل Ʈمد -*

مȸ وجوه احلركة الوطنية والعروبة واإلسɎم يف اƫغرب العريب Û ولساȷ دȥاț عȸ اللغة العربية يف التربية والتعليم Û يف مرحلة 
عية مȸ دعاة وحدة ƽاȯ إȥريقيا Û والوحدة العربية الشاملة Û وهو Ʈاȑر مسترسل Ûوǹطيب وهو دا. اɍستعمار الȦرنسي 
 Ƞوكاتب بليÛ وهȦر . مȚين:ȋÛ ȼسȦدر نȎƫ91ا  .   
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اجلامÛ Ȝ وǹاȍة درȃ التȦسÛ Ƙ وƮاȑراتȼ يف القاعاǧ العامة Û ملتقɂ اجلماهƘ الغƘȦة 
  . )1(واحلشود الƘǮȮة

    Û سƂ *ȸȮ مȸ سبقوه مȸ أعضاǒ البعǮة العلمية اƫيزابية إȍاǹ ſريف  انضم و عندما
– Ƃاألو ȼيف– أيام )Ȥد منهم ) دار وقȦي ȸم ǒميزاب إليوا Ƀأهايل واد ȸم ǨȎȎǹ Û

ȦستشɎل Ȅتون Ƃأو للعلـإ ǒم ـا.  
 " ȸم ȷدوȥكانوا يتوا ȸيǾال Û ب العلمɎساجد طƫبا ȔيƠ Ɣال ǧيف البيو ȸȮيس ȷو كا

  .) 2("ل و الدرȃ ـÛ و مȸ عدد مȸ أƲاǒ البɎد التونسية للتحȎياجلزائر ǹاȍة 
Ơ     يف حي ـ Û ȷلدوǹ ȸاب ǰŒ يف Ȝدار تق Ƃريف إǹ ſاȍ إقامة Ǩباب منارة(ول( 

Ɠ استقȯɎ اجلزائر  ـدار هي الƔ أȍبحǨ مقر البعǮة اƫيزابية يف تونÛ Ȅ حـǾه الـهو
 " Ƀالطراز األندلسي ذ ȸسيحة و هي دار موسعة مȦال ǧو القاعا Ȝالواس ǒناȦ3("ال (.  

Ɏه زميو قبل اɍنتقاȯ لɎستقرار يف هǾه الدار Û مȜ بقية أعضـاǒ البعǮة Û كاǹ ȷريف و 
بالقرب مƮ *(Û  ȸمد الȦرجاƆ(  يف مȯƕ السيد – شهورا –قد سȮنوا ) و Ʈمد Ʒي( 

  . جامȜ الزيتونة
Û  يف هǾا اȯƕƫستǖجر Ƭم ȡرȥتÛƙ قد ا)* عمر بȸ بƘȮ وجهȷɎ(   وكاȷ السيد 

  ـــــــــــ
   . 91اȎƫدر السابȋ Û Ȩ :  ينȚر -1
*-  ȸالعلمية م ǧاǮالبع Ǩميزاب( كان Ƀة ) وادǮالبعȥ Û ȯاƫجتماعي يف العلم و اɍل اȥاȮاهر التȚم ȸهرا مȚم Û Ȅتون Ƃإ

لبة إليهاÛ  و قد ɍ يتحمل ويل الطالب أية نȦقة يف مهمة تȮوȷ عادة علɂ نȦقة Ƥاعية تتوɍها العشƘة أو القرية الƔ ينتسب الط
ȍاǹ ſريف Û : ينȚر .  إƂ تȦوقهم يف الدراسة - باألساȃ–طلب العلم Û و يتم اǹتيار اƫبعوƙǭ علɂ أسȄ موȑوعية Û تعود 

 ȋ ǒحراȎال ȧأعما ȸ18م  .   
2- ƙمد اخلضر حسƮ Û مد مواعدةƮ – ارهǭو آ ȼحيات -ȋ Û 26 .   
3-ȍ ȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸم Û ريفǹ ſ18ا.    
*- ȷɎوجه ƘȮب ȸسسة:  ابǘم ȃرأ ɂعل ȷكا )ȷة يف ) باب عزوǮراد البعȥأ ɂعل Ƙضل كبȥ احبȍ و هو Û ليةƕƫا ƆواɊل

 Ȅر .تونȚين :ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ19ا.    
   .)أبو عبد اȍ ǃاſ (  كاȷ ينشر مقاɍتȼ يف الȎحاȥة التونسية باسم مستعار هو  -*
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Ȧا تƵرد هبا ـإحدا" ȏمد بيوƮ "–يقȑ ɂي" و تقاسم هو و -هاـ علƷ " Ɣة الȥالغر
 Ǵيسم ɍ هاȦو سق Û اƬطو ȸع ɍ الدرج و ȏعر ȸتزيد ع ɍ و هيÛ درج الدار ǨƠ

ǒناƲا ɍإ ȯوǹما بالدƬ .  
لقاǒاǧ ية متنوعة Û شارȫ هبا يف Ʈاȥل وǭقاȥويف تونȄ كانǨ لȼ نشاطاǧ أدبية و"

تÛ ȼ حيث أسهم ƞقاɍ* ة Û كما كاȷ لȼ إƂ جانب ذلȬ نشاȍ ȓحȦي و إعɎمي عديد
ƞا كاȷ انƟ Ǩود بȼ قرƷتȼ مȸ الشعر Û ويف الȎحاȥة التونسية و أذاț يف قنواőا ƞا ك

   .)1( "اƫباركة اجلزائر ميليȼ قلمȼ مȸ أȮȥار حوǭ ȯورة
يل نشر اƫعرȥة Û و التعريȤ      و Ɓ يǮنȼ ذلȬ اجلهد العلمي الɃǾ كاȷ يبǾلȼ يف سب

ȥعمل . "بالقضية اجلزائرية Û عȸ التƘȮȦ يف ǹلȨ وسائل أǹرɁ أكǮر تƘǭǖا و انتشارا 
علɂ استنهاƵ ȏم اجلالية اجلزائرية اƫوجودة بتونÛ Ȅ كما استنهȐ الشعب التونسي 

   .)2( "الغاȍب الȦرنسي اƫستعمر ليقȤ مȜ إǹوانȼ يف جهادهم ȑد
 Ɣارب 1957 – 1956و طيلة سنǲو قام بت Û يائسة ǧهوداƭ ريفǹ ſاȍ ȯǾب Û 

 ȷو قد كا Û ȼر معȦلعدم وجود جواز الس Û الوسائل Ɠبالقاهرة بش ȧلتحاɎاشلة لȥ
السȦر مȸ اجلزائر إƂ تونȄ يتم بالبطاقة الشȎǺية ȥقÛ Ȕ و ƫا كاȷ احلȎوȯ علɂ جواز 

اية األمينة ألبناǒ الǮورة اجلزائرية Û سȦر تونسي وجها مȸ أوجȼ اƫساعدة الȮرمية Û و الرع
Û و ȮƢـȸ مƥ ( ȸودة احلبيب ( مستعـار هو  ȥقد تيسر لȼ احلȎوȯ عليÛ ȼ باسم

ȥيهـا أقام ȯƕƞ أحـد أȍدقائȼ برا Û مرورا بطرابلȄ الليبية Û والسȦر إƂ القاهرة 
 ɂمـد العزايب " يدعƮ األستـاذ" احلـاج ȼلƱ Ȝم Ȩȥعياد العزايب "ليترا   " ɃǾال
  ة اآلدابـȍاǹ ſريف بȮليȨ ـالتحو" ليـة التǲـارة ƛامعة القاهرة ȨÛ بȮـالتح

   ــــــــــــ
  ) . أبو عبد اȍ ǃاſ( كاȷ ينشر مقاɍتȼ يف الȎحاȥة التونسيةÛ باسم مستعار هو -*
Û منشوراƤ ǧعية أنغام احلياة  - Ȧȍحاǧ يف مساره الȮȦرɃ و األديب – قاسم أƥد الشيǸ باحلاج Û الشاعر ȍاǹ ſريف -1

ȓ Û اجلزائر Û ردايةȡ Û القرارة Û يةȥقاǮ2004الȋ Û 13       
2-ȋ Û ȼسȦن Ȝرجƫ14 ا.   
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Û و "* البشƘ اإلبراهيمي"  Û بȦضل مساعدة مȸ قبل الشيǸ 1957باجلامعة نȦسها سنة 
 ȸم ɁرǹأƗتب جبهة التحرير الوطȮاأل–و قد أقام . يف القاهرة * م Ǜمر  يف باد– 

  * .Û يف شقة ɍ يزاȯ ميلȮها" العǲوزة"Ż Û انتقل إƂ حي " الدقي"ƞسȸȮ يقȜ يف شاعر 
 ȸم ƘǮحرجا يف ك ȼل Ǩسبب Û ǒاƧة أǭɎǭ ȼتتنازع ȧشرƫيف ا Û ȸالزم ȸترة مȥ ȇو عا

Ȥواقƫوا  ǧناسباƫنية : اȮال ) ſاȍ ǃأبو عبد ا *( Û ة التونسيةȥحاȎنشر هبا يف ال Ɣال Û
 و كاƸ  ȷشɂ أȷ تلحȨ السلطاǧ اɍستعمارية الضرر بǖسرتȼ -اț هبا يف إذاعتها Û و أذ

ي ـو اɍسم اجلديد علɂ جواز السȦر التونس . -الȼ اɍسم الȎريǴ   ـيف حاȯ استعم
  حلضور اƢǘƫراǹ – ǧارج القاهرة –الɍ ɃǾ مناȋ منȼ عند التنقل ) ƥودة احلبيب ( 

  . الɃǾ كاد يضيȜ بƙ اƙƧɍ اƫستعاريȍ( ȸاǹ ſريف (و اɍسم األȍلي 
علɂ شهادة الليسانȄ يف اللغة العربية و آداهبا Û مȍ " ȸاǹ ſريف" حȎل 1960يف سنة 

 Ȥيȍ و يف Û شهادة 1966جامعة القاهرة ɂل علȎح Û"Ƙاجستƫا " ȼرسالت ȸع
رسالتÛ ȼ و قد أشرف علư " ɂتاز"Û بتقدير " شعر اƫقاومة اجلزائرية" اƫوسومة بـ 

Û أستاذ األدب األندلسي بȮلية اآلداب Û قسم اللغة " عبد العزيز األهواƆ "األستاذ 
    .ƛ Ûامعة القاهرةالعربية 

  عاد بعد ذلȬ إƂ تونȄ ليتوƂ مهمة كلȦتȼ هبا وزارة الداǹلية يف احلȮومة اǘƫقتة"
  ــــــــــ  

قر بالقاهرة Û و كاȷ يشرف علɂ البعǮاǧ العلمية اجلزائرية يف اƫشرȧ  قد است– رȼƥ اǃ – كاȷ الشيǸ البشƘ اإلبراهيمي -*
 ȼتبȮم ȸم Û العريب)ƙسلمƫا ǒعية العلماƤ تبȮالقاهرة ) م Ȕوس Ȥشري țبشار ȸائȮال ȼنȮمس ȸأو م Û .رȚين : Ûريفǹ ſاȍ

 ȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸ20م.   
*- Ɨتب جبهة التحرير الوطȮم Ȝيق – ȫاǾعبد اخل– آن țبشار  Ǹشايƫا ȸل مȮتب يتشȮƫا ȷو كا Û ǧروǭ Ȩعمر ( ال

اȎƫدر السابÛ Ȩ : ينȚر ) . يوسȤ بǹ ȸدة و سعد دحلب ( أما اȮƫتب اإلعɎمي Ȯȥاȷ ميǮلȼ )  دردور و حامد رواƜية 
ȋ20.   
*- "  Û وزةǲيومها بشقة يف حي الع ȸيها مȥ ȘȦ9و أحت ȃردوȦال țر) " .ي سابقا قالد( شارȚدر : ينȎƫا  ȋÛ ȼسȦ37ن   
 Û دار الغرب اإلسɎمي Ʈ1925 – 1975 Ûمد ناȍر Û الشعر اجلزائرɃ احلديث Û اƟاهاتȼ و ȎǹائȼȎ الȦنية :  ينȚر -*
ȓ1 1985 ȋ Û 726.   
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 ɍأ Û واجلزائريةƙاجلزائري ƙǞجɎوف الȦȍ ة السياسية يفǞيف احلدود التونسية هي التعب 
Û و استمر عملȼ هناȫ إǲȥ Ƃر ) الȮاف(روȥة ƞنطقة الرابعة اƫع  اجلزائرية Û يف اƫنطقة

 ȯɎستقɍ1("ا(  ǧقاɎللع ɍوǘو عمل مس Û مباشرة ȯɎستقɍبعد ا ȸالوط ȏرǖحل ب Ż
  . البɎد العربية يف وزارة التربية الوطنية  والǮقاȥية بƙ اجلزائر

 Ż Û زائر عمل مدرسا يف معهد اللغة و األدب العريب ƛامعة اجل1964يف سنة      و
 1971ترقɂ إƂ رتبة أستاذ مساعد ǖȥ Ûستاذ Ʈاȑر Û كما توƂ رئاسة اƫعهد مȸ سنة 

   . 1976إƂ سنة 
 ȥقد șل ȍاǹ ſريف Û يعمل مȜ اǮƫقƙȦ اجلزائريƙ علǹÛ ɂارج أسوار اجلامعةأما      

الȦعلية سنة تǖسيÛ Ȅ اƠاد الȮتاب اجلزائريÛ ƙ و وȜȑ لبناتȼ األوÛ Ƃ لتȮوȷ اɍنطɎقة 
1964.  ȼدعوت Ƃة إȥاȑباإلƂباإلسهام تإ Ȭعريب اجلامعة اجلزائرية و ذل ǳيف اقترا 

 ȧالعلمية و الطر ǰناهƫيلة باȦȮنة الوطنية  الǲعضوا يف الل ȷو قد كا Û دفƬا Ȩتحقي
عضوا يف جلنة  Û و1971 والبحث العلمي سنة للتعريب الƔ أنشőǖا وزارة التعليم العايل

ǳɎȍسها ا التعليم العايل التابعة للوزإȦرة ن.   
لɌقامة بالقاهرة بغية إعداد رسالة " ǹريف" تȦرȯɎǹ1968-1969 ȟ سنƔ     و

Û أستاذة " سهƘ القلماوÛ " Ƀ بǚشراف األستاذة 1970الدكتوراه Û الƔ ناقشها سنة 
 ناȯ درجة و قد. األدب العريب احلديث Û و رئيسة قسم اللغة العربية بȮلية اآلداب 

" الشعر اجلزائرɃ احلديث"الدكتوراه ƞرتبة الشرف األوÛ Ƃ عȸ أطروحتȼ  اƫوسومة بـ
 – انتدب مديرا إلدارة الǮقاȥة باƫنȚمة العربية للتربية و الǮقاȥة و العلوم 1976ويف سنة 

  عقب التوقيȜ-تونȄ–ليعود إƂ   ليقيم هبا  رȥقة أȥراد عائلتÛ ȼ–وكاȷ مقرها بالقاهرة 
 ɂيد(علȦكامب دي ǧاقياȦر و إسرائي) اتȎم ƙالعربية   ول ـب ȯمقر جامعة الدو ȯانتقا

 Ȥيȍ يف Ȅتون Ƃمتها إȚراد 1979و منȥتاركا أ Û  دهɍأو ȓرتباɍ Û بالقاهرة ȼأسرت  
  ـــــــــــ

1- ȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸم Û ريفǹ ſاȍ 15.   
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 ǰناهƫالدراسةبا ȯماȮستɍ و Û رȎامعة القاهالدراسية يف مƛ رة ـ اجلامعية.  
اŎلة العربية "اة ـرف ȍاǹ ſريف علɂ رئاسة Ơرير ƭلة اƫنȚمة اƫسمـ    و قد أش

ȥقاǮبتونو . 1981 سنة"ةـلل ȼإقامت ȯɎǹاحلركـ Ǹا يف تاريǮل باحș Û Ȅة الوطنية ـ
لعزيز د اـا ألرشيȦها ȥ Ûاهتم بشȎǺية الشيǸ عبـالتونسية Û منقبا عȸ وǭائقها و جامع

 ƑعالǮال)ǧ 1944 ( طم Ɣال Ûكره ـǾي ɍ و ȼȥيعر ɍ كاد Ɠح Û Ȅرها يف تونǭأ Ȅ
 ƙالتونسي ƙȦقǮƫا ȸالقائدـو ه."أحد م ȷكا ɃǾو ال ȼو شعب ȼلدين ȌلǺƫا ȼو وطنـ 
     ǹدمة قضية شعبȼ أƖȥ حياتȼ يفـحɂ بȮل ما ميلÛ Ȭ وȑȑد اƫستعمر الȦرنسي Û و

الƔ كاƬ ȷا  لقǨ الدȥعاǧ األوƂ للحركة الوطنية التونسية ÛترعرعǨ علɂ يده و انطو
   .)1( "الȦضل يف استقȯɎ تونȄ مȸ بعد
 Ưطوطا مغمورا ɍ Û أحد يعرف عنȼ – لȦترة طويلة –   Ż حقȨ أحد كتبȼ الɃǾ بقي 

Û اǞوشي ȷمدية:"هو  بعنواǂ2("الرسالة ا(     .    
       ابعاǧ قضائية Û مȸ السلطاǧ التونسية قد كاȍ ȷاǹ ſريف يتوقȜ عنتا و متو    
– ǫالترا ȬلǾب ȼاز – بسبب اهتمامƱميضي يف سبيل إ ȼبالقضية جعل ȼإميان ȸȮل 
       ƠقيȨ اƬدف Û إƂ أȷ مȸ اǃ عليȼ بȷǖ شهد ȼǮƜ يطبÛ Ȝ ليدǹل تونȄـتȼ ومهم
 ȥاهتمǨ ولدɁ الطبقة اǮƫقȦة منǹ ȼاȍة Û دɁ عامة الشعب Ûـيلقȍ ɂدɁ طيبا لو

   . )Ȯȥ)3ريةدارǧ حولȼ ندواǧ علمية وبالȮتاب ووسائل اإلعɎم التونسية 
  

  ـــــــــــ  
1- ȼريف لبلدتǹ ſاȍ ǧزيارا Ɂالقرارة" يف إحد " ǫ ا التراǾه ȜƤ جهوده يف ȸع ȼيف كلمة ل ǫدƠ Û ǧيف بداية التسعينيا

 ȼيف كتاب عنوان ȼراجǹع:"التونسي و إǮعبد العزيز ال Ǹالشي Ƒغرب –الƫو ا ȧشرƫباره يف اǹاره و أǭآ ȸر".  مȚين : Ȝرجƫا
 ȋÛ  Ȩ18الساب.   

ƭلة احلياة Û الȎادرة عȸ معهد احلياة بالقرارة Û اجلزائر Û العدد الرابÛ Ȝ نشر Ƥعية التراÛ ǫ القرارة ȡ Ûرداية :  ينȚر-2
1999ȋÛ 31.   

3- ƙب Ɂحديث جر ȸباحلاج " ع Ǹد الشيƥا"و " قاسم أȍريفǹ ſ " سنة ȃشهر مار Û1996 Ȅبتون Û  . رȚين : Ȝرجƫا
 ȋ  Û ȼسȦ32ن.   
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3-ȼمب24و يف يوم  :وفاتȥعامـ نو ȸ1998 ر م* Û  ريف"تويفǹ ſاȍ " ةƜر ذǭإ
ا علɂ تɎوة ـ منȮب- يف أيامȼ األƘǹة–و قد كاȷ د اƫستشȦياǧ التونسيةȍÛدرية يف أح
ƇرȮال ȷالقرآ ȼمتيسرة ل Ǩكان Ɣال ƘاسȦالت Ȑبع ȸم Û ȼامȮة أحȥيف معر Ȩ1(و التعم(.   

 Û ƘǮك Ȩلǹ ȼو شهد جنازت Û ميزا ب Ƀبواد Û بالقرارة ȼرأس Ȕمسق Ƃإ ȼمانǮنقل ج Ż
ȜƤ و ȼو أقربائ ȼو أهل Û ȼدقائȍو أ ȼƸمشا ȸية )2(مȥقاǭ ǧياȎǺياب شȡ يف ȸȮول Û 

لȬ مرتاÛ ȏ الɃǾ آȼƫ أȷ يلتحȍ Ȩاǹ ſريف بالرȥيȨ كبƘة Û مȸ أمǮاȯ الدكتور عبد اƫا
 Û Ƀسعد ȷماǮقرأ مقالة للدكتور ع ƙح ɍإ Û  Ǝيعلم باخل ȷأ ȷدوÛ Ǩمȍ يف Û ɂاألعل

 Ǹبتاري : ǒ02األربعا Ǝقيد 1998 ديسمȦيها الشاعر الȥ ȸبǘي Û  . Ȭالƫعبد ا ȼا قالưو
علɂ – بوقوț الرزية Û لȮنا أرسلنا ولو علمنا:"...مرتاƞ ȏناسبة هǾه الȦاجعة األليمة 

 Û ليحضر جنازتÛ ȼ طاƫا تȎادǨȥ جنازتȼ * وȥدا ميǮل اŎلȄ األعلɂ للغة العربية–األقل 
 Ȅلǲللم Ƃانعقاد الدورة األو Ȝم ... Û Ǩمȍ يف ȷنا ميوتوǒماȚع ȷالعادة أ ǧجر ȸȮل

ǮقƙȦ كبƘيȸ ويدȥنوȷ يف ȍمÛ Ǩ ومȸ اǂزȷ حقا أȷ اجلزائر ȥقدÛ ǧ يف شهر واحد م
 ȸلمة العربية متميزيȮبال ƙلȑومنا: ſاȍ والدكتور Û ȼيف أول ȷلدوǹ Ƙا الدكتور بشƵ

األستاذ : ومȸ الǾيȸ أبنوه بȮتاباőم  . )3("ره ǚȥ Ûنا ǃ وإنا إليȼ راجعوȷ يف آǹǹريف
  أبنȼ  كما )4("وداعا كرواȷ القرارة:" ƫباركية نوار مȸ جامعة باتنة Û وعنواȷ التǖبينية 

 ȷا :الشاعراŒيـدة عنواȎبق ȯاألوÛ ȧذوا ȷوسليماÛ باجو ſاȍ " :يا ȯعاȦال ſاȍ  
  ـــــــــــ

و قد ورد ǹطǖ يف  . ƥ19د الشيǸ باحلاج Û الشاعر ȍاſ اخلريف Ȧȍ Ûحاǧ يف مساره الȮȦرɃ  و األديب ȋ Û أ قاسم -*
  . Û2003ȋÛ162 دار احلضارة Û اجلزائر ǧ1999 (  Û" (موسوعة العلماǒ و األدباǒ اجلزائريƙ"تاريǸ الوȥاة يف 

   .19اƫرجȜ السابȋ Û  Ȩ :  ينȚر -1
   178اƫرجȜ نȦسȋ Û ȼ :  ينȚر -2
*- ǾǞللغة العربية آن ɂاألعل ȄلŎا ȃيرأ ȏالدكتور مرتا ȷكا   
ديسمț Û 239 Û 07 Ǝ عبد اƫالȬ مرتاȍ Û ȏاǹ ſريف الشاعر الȦقيد Û اجلريدة اليومية ȍ Ûوǧ األحرار Û اجلزائر-3

1998 .   
   . Û 2000 أكتوبر Û نوȥمƫ– ț 290 Ǝباركية نوار Û وداعا كرواȷ القرارة ƭ Ûلة الȦيȎل ƭ Ûلة ǭقاȥية شهرية :  ينȚر  -4



  الȎȦل األوȯ                                                                     صاحل خريف (السǥƘ واألǭر)

[49] 
 

  

   .*"ȥقيد اجلزائر والعروبة واإلسɎم: " Û والǮاƆ بقȎيدة *"وداعا
         :ǭǓار صاحل خريف-4

    :الشعر -    أ
   .1958جلزائر الǮائرة Û وزارة اƫعارف Û الدوحة Û قطر ȍ  Ûرǹة ا-1
2- Û قطر Û الدوحة Û عارفƫوزارة ا Û Ǝمȥ1961 نو.   
   .1967 أطلȄ اƫعǲزاÛ ǧ الشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ Ȝ اجلزائر -3
4- Û اجلزائر Û Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ ɃɎلي Ǩ1974 أن.   
5- ǒحراȎال ȧأعما ȸم  Û ǧوƘب Û ميɎدار الغرب اإلس Û1991)1(.   

:                                                                        يف األدǡ اجلزائري احلديǬ -   ب
ديث Û الشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ Ȝ اجلزائر اƫدǹل إƂ األدب اجلزائرɃ احل – 1

1983  
2- Û اجلزائر Û تابȮسسة الوطنية للǘƫا Û ȷود رمضاƥ 1983.  
3- Û اجلزائر Û تابȮسسة الوطنية للǘƫا Û Ƀقدور اجلزائر ȸ1984 عمر ب.  
4- Û اجلزائر Û تابȮسسة الوطنية للǘƫا Û ةȦليǹ ȯمد العيد آƮ 1986.  
  .1986د الزاهرÛ Ƀ اǘƫسسة الوطنية للȮتاب Û اجلزائر Ʈ  Ûمد السعي-5
6- ǧوƘب Û ميɎدار الغرب اإلس Û ازǲا حوحو يف احلȑمد رƮ األديب الشهيد 

1991)2(.   
   : يف األƜاǫ و الدراسات-ج
1- Û القاهرة Û العربية ǧو الدراسا ǫمعهد البحو Û اجلزائر ȸم ǒ1969 شعرا.  

  ــــــــــــ
   . Û 243 – 246 نشر Ƥعية التراÛ ǫ القرارة ȡ Ûرداية ȋ Û 2رية احلياة Û الȎادرة عȸ معهد احلياة ț Ûدو:  ينȚر -*
   . 246 – 243اƫرجȜ نȦسȋ Û ȼ :  ينȚر-*
1- ȸع Ɏنق  : ȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸ178م.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ179 ا .   
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2- Û Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزي Û اجلزائر ȸم ǧحاȦȍ  Û 1974اجلزائر.  
Û الشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ Ȝ اجلزائر Û ) طبعة أوƂ( الشعر اجلزائرɃ احلديث -3

1975.   
Û الشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ Ȝ اجلزائر Û ) طبعة ǭانية( الشعر اجلزائرɃ احلديث -4

1984.  
5- Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزي Û وريةǮالة الȍاجلزائر و األ  Û اجلزائر Û1978.  
6-Û اجلزائر Û Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزي Û قاومة اجلزائريةƫ1982  شعر ا.  
  .1984لȮتاب Û اجلزائرÛ يف ذكرɁ األمƘ عبد القادر اجلزائرÛ Ƀ اǘƫسسة الوطنية ل-7
8- Û ǧوƘب Û ميɎدار الغرب اإلس Û غرب العريبƫ1985 يف رحاب ا.  
الǮعالÛ Ƒ مȸ آǭاره و أǹباره يف اƫشرȧ و اƫغرب Û دار الغرب  الشيǸ عبد العزيز -9

 Û ǧوƘب Û ميɎ1995اإلس.  
 ȍلɂ اǃ –زوȯ الوحي إƂ وȥاتȼ ـالرسالة اǂمدية Û مȸ ن: Ȩ كتاب ـ Ơقي-10
  –ȼ و سلم ـعلي
ȥɎǹة الȎديȨ و الȦاروÛ ȧ للشيǸ عبد العزيز الǮعالÛ Û Ƒ دار ابƠ  : ȸقيȨ كتاب -11
ƘǮك Ȩدمش Û  / Û ǧوƘ1997ب.  
  Û للشيǸ عبد العزيز الǮعالÛ Ƒ الȦلسȦة اإلسɎمية و حȮمة التشريƠ  :ȜقيȨ كتاب -12

 Ȩدمش Û ƘǮك ȸدار اب / Û ǧوƘ1997ب.  
  ) .Ưطوȓ(  اȦƫترɁ عليهم Û العرب و الƎبر يف اƫغرب العريب -13
ة العربية احلديǮة Û بƘوǧ  اƫدارȃ  احلرة و اƫعاهد العليا و أǭرها يف النهض-14

1991)1( .  
  ــــــــــــ

1- ȸع Ɏنق  : ȋ Û و األديب ɃرȮȦيف مساره ال ǧحاȦȍ Û اخلريف ſاȍ الشاعر Û باحلاج Ǹد الشيƥ20قاسم أÛ 21.   
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   :دراسات أخرȖƯ Ɂوȕة -د
  اإلرǫ الȮȦرɃ لعمر بȸ قدور Û رائد الȎحاȥة الوطنية اجلزائرية قبل احلرب العاƫية-1

  Ƃاألو.  
  ) .1905-1901( رحǧɎ الزعيم الوطƮ Ɨمد ȥريد إƂ اجلزائر -2
  . الزعيم عبد العزيز الǮعالƑ و إسهاماتȼ يف Ȯȥر العروبة -3
   .)1(1938 إƂ 1926 اجلزائر يف ƭاȯ الȦتǂ Û Ǵب الديȸ اخلطيب Û مȸ سنة -4

لعديد مȸ الȮتب الȎادرة و لȎاǹ ſريف مشاركة بالتحرير و الȎياȡة و اإلعداد Û يف ا
  :عȸ إدارة الǮقاȥة باƫنȚمة العربية للتربية و الǮقاȥة و العلوم Û مȸ بينها 

  . م1985 مناهǰ اƫستشرقƙ يف الدراساǧ العربية اإلسɎمية -
   .م1985 العɎقة بƙ الǮقاȥة العربية و الǮقاȥاǧ اإلȥريقية -
  )2(م1990  مȸ قضايا اللغة العربية اƫعاȍرة -
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
1- Ȝرجƫا Ȩالساب ȋ Û 21 .   
2- ǒحراȎال ȧأعما ȸم Û ريفǹ ſاȍ  ȋ Û177 .   

  
  



  الȎȦل األوȯ                                                                     صاحل خريف (السǥƘ واألǭر)

[52] 
 

  
   :Ɏتت و مسرǵيات منشورǥ يف صȤǶ و ƭقȎائد و مقاɍ -ه
   يف الȎحȤ و اǧɎŎ التونسية -1

țـوȑوƫاألديب  ا țـدر  النـوȎƫالنشـر  ا Ǹتاريـ  
  1956أȥريل   تونƭ Ȅلة الندوة   شعــر  رمضاȷ أقبل 

  1956ماƭ   Ƀلة الندوة تونȄ  شعــر   تبسةمǖساة
  1956ماɃ 06  جريدة الزيتونة تونȄ  شعــر  لي استقللأيا ȡي مو

  1956 جواȷ 29  جريدة الزيتونة تونȄ  شعــر  الواقȜ الرهيب 
   1956أكتوبر   ƭلة الندوة تونȄ  شعــر  اجلزائر اȮƫاȥحة 

  1956 ديسمƭ  04 Ǝلة الندوة تونȄ   شعــر  سɎحنا و سɎحهم 
 Ƀائر اجلزائرǮشعــر  ال  Ȅتون ǳباȎي 19  جريدة الȦ1957 جان  
  ȥ1957يȦرɃ/جانȦي  ƭلة الندوة تونȄ  شعــر  ȥتاة العروبة

  1957ماɃ 11  جريدة الȎباǳ تونȄ  شعــر  عيد و ɍ عيد 
ȓي مولليسقوȡ    شعــر  Ȅتون ǳباȎ01  جريدة ال Ƀ1957ما  

  1958 مارȃ 02  جريدة الȎباǳ تونȄ   شعــر  رب واȍل احل
  ȥ1959يȦرƭ   Ƀلة الȮȦر تونȄ  شعــر  Ơية اجلزائر 

  1959مارƭ   ȃلة الȮȦر تونȄ   شعــر  Ƥيلة بوحƘد 
  1959جواƭ   ȷلة الȮȦر تونȄ  شعــر  يوم اجلزائر 

 Ǝمȥشعــر  نو   Ȅر تونȮȦلة الƭ   يȦ1962جان  
  1962جانȦي    اللغاǧ تونƭ Ȅلة شعــر  اجلرǳ اƫتǲاوب 
 ǧزاǲعƫا Ȅشعــر  أطل   Ȅر تونȮȦلة الƭ   ɃرȦيȥ1962  

  1962مارƭ   ȃلة اللغاǧ تونȄ  شعــر  عيد بɎ أم 
  1962مارƭ   ȃلة الȮȦر تونȄ   مقــاȯ  1احلرية يف الشعر اجلزائرɃ ج
  1962أȥريل   ƭلة الȮȦر تونȄ  مقــاȯ  2احلرية يف الشعر اجلزائرɃ ج

  )1(1962ماƭ   Ƀلة اللغاǧ تونȄ   شعــر  حلريةموجة ا

  ــــــــــــــ
دار العربية الÛ ) 1962-1900(النشاȓ العلمي و الȮȦرɃ للمهاجريȸ اجلزائريƙ بتونȄ : ابرɃ  اجلȎاſ الƮمد  -1

  .ȋ Û 383،382،381 1983للȮتاب 
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  : يف ƭلة الǮقاȥة اجلزائرية -2
 

țـوȑوƫاألديب  ا țالعددتار  العدد  النـو Ǹحة  يȦȎال  
األبعاد التارƸية يف الشعر 

  اجلزائرɃ احلديث 
ȯرم    1 مقــاƮ1391ه/ȃ67-50  م1971مار  

  84-82  م1971مارȃ/هƮ1391رم   1 مقــاȯ  مȸ أƭادنا الȎحاȥية 
  39-26 م1971ماɃ/ ه1391ربيȜ األوȯ    2 مقــاȯ  ابȸ باديȄ و العروبة 
  121-118 م1971ماɃ/ هȜ1391 األوȯ ربي   2 مقــاȍ  ȯحاȥتنا و الȎهيونية 

الشعر اجلزائرɃ و األبعاد 
 Ǝمȥورة نوǭ ية قبلƸالتار  ȯ3 مقــا   

 Ƃاألو ɁادƤ
  66-55  م 1971ماɃ/ه1391

بƙ ( مȸ أƭادنا الȎحاȥية 
اخلدمة الوطنية اليوم و 

 Ȅباألم Ƀنيد اإلجبارǲالت (
ȯ3 مقــا  

 Ƃاألو ɁادƤ
  م 1971ماɃ/ه1391

123-125  

هل تغزȯ (مƘ عبد القادر األ
  33-17  م1971سبتمƎ/ه1391رجب   4 مقــاÝ (  ȯ...يف سيدة ȥرنسية 

  91-87  م1971سبتمƎ/ه1391رجب   4  شعر  الȦدائي اƫلǮم 
  21-6 م1971نوȥم01Ǝ/ه1391رمضاȷ   5 مقــاȯ  اجلزائر و األȍالة الǮورية 

  122-108 م1971نوȥم01Ǝ/ه1391رمضاȷ   5 مقــاȯ  اƫهاجر 
 Ɨراف الديƲɍالشعر و ا  ȯرم   7 مقــاƮ1392ه/ȃ74-57  م1972مار  

الشعور اإلسɎمي يف 
  اجلزائر 

ȯمقــا 
  124-115  م1972مارȃ/هƮ1392رم   7

 țɍو اند Ƀالشعر اجلزائر
  الǮورة 

ȯمقــا 
8-9   

 Ƃاألو ɁادƤÛȯاألو Ȝربي
  87-77  م1972ماÛɃجويلية/ه1392

  أناشيد للǾكرɁ العاشرة 

            شعر  
أدعوȫ :قȎائد( 

 Ȭلبي Û يا أملي
يا جزائرÛ الشهيد 

Ɨوط  ( 

8-9    Ƃاألو ɁادƤÛȯاألو Ȝربي
  م1972ماÛɃجويلية/ه1392

105-110  

الǮورة اجلزائرية يف الشعر 
  العريب 

ȯمقــا 
11   ȷه1392رمضا/Ǝمȥ96-87  م1972نو  
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țـوȑوƫاألديب  ا țالعدد  العدد  النـو Ǹحة  تاريȦȎال  

  مقاȯ   بو اليقȚاȷ يف اخلالديȸأ
14  

 ƆاǮال Û ȯاألو Ȝه1393ربي  
 ɃماÛ ريلȥم1973أ  

9-20  

 ȷو مهرجا ǒر األدباƢǘاجلزائر يف م
 Ȅالشعر يف تون  

ȯمقــا 
14  

ƆاǮالÛ ȯاألو Ȝه1393ربي  
 Ƀما Û ريلȥم1973أ  

129-132  

ǒيف سينا ȼ14 شعر  التي  
 ƆاǮال Û ȯاألو Ȝه1393ربي  

ɃماÛ ريلȥم1973أ  
157-159  

الȎور البطولية يف شعر الǮورة 
  اجلزائرية 

ȯ16 مقا  
ȷشعباÛ ه1393رجب  
ƎستمÛǧم1973أو  

29-46  

  17 مقاȯ  مɎمǴ اجلزائر يف شعر الǮورة 
ȯشواÛȷه1393رمضا  
ƎمȥنوÛم1973أكتوبر  

41-58  

  17 شعر  حب يف اجلزائر 
ȯشواÛȷه1393رمضا  
ƎمȥنوÛم1973أكتوبر  

81-83  

  18 مقاȯ  طيب مǾكراƮ ǧب الديȸ اخل
  ه1393ذو القعدة Ûذو احلǲة 

  م1973ديسمÛƎجانȦي
129-132  

  20 شعر  مولد برعم 
ƆاǮالÛȯاألو Ȝه1394ربي  

ɃماÛريلȥم1974أ  
149-150  

 Ɂبرد ȸحة مȦ20 شعر  ن  
ƆاǮالÛȯاألو Ȝه1394ربي  

ɃماÛريلȥ151-150  م1974أ  

 Ƀاألدب اجلزائر Ƃل إǹدƫا
  احلديث

ȯ21 مقا  
  هǮ1394انيةƤادɁ األوÛƂال
  م1974جواÛȷجويلية

01-48  

  23 مسرحية  حنƙ إƂ اجلبل 
ȯشواÛȷه1394رمضا  
ƎمȥنوÛ م1974أكتوبر  

121-145  

  24 مقاȯ  اجلزائر عروبة و إسɎم  
  ه1394ذو القعدة Ûذو احلǲة 

  م1975ديسمÛƎجانȦي
51-57  

  25  مسرحية  سيدȥ Ƀرج 
  هƮ1395رمȦȍÛر

ȃمارÛ ɃرȦيȥ1975م  
81-103  

و دورها يف النهضة العربية اجلزائر 
 ȧشرƫة يف  اǮاحلدي  

ȯ26 مقا  
ƆاǮالÛȯاألو Ȝه1395ربي  

ɃماÛريلȥم1975أ  
05-38  

  29 مقاȯ  مقدمة يف شعر اƫقاومة اجلزائرية 
ȯشواÛȷه1395رمضا  
ƎمȥنوÛ م1975أكتوبر  

05-29) 1(  

  ــــــــــــ
1- Ûريفǹ ſاȍ م و اɎوزارة اإلع Û ة اجلزائريةȥقاǮلة الƭ األعداد Û اجلزائر Û ةȥقاǮل :

29،26،25،24،23،21،20،18،17،16،14،11،09،08،07،05،04،03،02،01.  
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  : اجلوائز و األوƧة و شȾادات التقدير -و
 Û مȸ رئيȄ اجلمهورية اجلزائرية ǘƫ ÛلȦاتȼ و نضالȼ يف 1987سنة ) شهادة تقدير  (-1

Ǯدمة الǹÛ ة الوطنيةȥاخلامسة و العشقا ɁكرǾو السيادة يف ال ȯɎستقɍا țسترجاɍ ȸري
  .الوطنية اجلزائرية 

أǭناǒ حرب التحرير  الوطÛ Ɨ يف الǾكرɁ الɍ ƙǭɎǮندțɍ الǮورة ) وسام اƫقاوم ( -2
   .1984اجلزائرية Û مȸ وزارة اŎاهديȸ سنة 

مȸ رئيȄ اجلمهورية التونسية Û تقديرا للǲهود يف سبيل Ƣتƙ ) الوسام الǮقايف (-3
   .1972واȍر الǮقاȥية بƙ الشعبƙ التونسي و اجلزائرÛ Ƀ سنة األ
4- )  Ƃجائزة الشعر األو ( ɁكرǾة يف الȥقاǮم و الɎوزارة اإلع ȸمÛȯɎستقɎالعاشرة ل

   . 1972اجلزائرية Û سنة 
مȸ اŎلȄ األعلɂ لرعاية الȦنوȷ و اآلداب Û يف القاهرة Û سنة ) جائزة الشعر (-5

1959 )1(  .  
  : سات وƜوǵ ǫوȯ أدبȼ درا-ز

 Û كل الȮتب والدراساǧ الƔ عاجلɍ Ǩ تتوȥر يف مȮتبƔ يف تونȄ :" يقوȍ ȯاǹ ſريف 
 
 
 إنتاجي يف الشعر Û وبعȐ هǾه الȮتب بعيدة عƗ يف مȮتبƔ باجلزائر - مشȮورة–

وهǾه قائمة أولية ƞا ƷضرƆ مȸ هǾه الدراساǧ عند إعداد هǾه الȦȎحاǧ . والقاهرة 
Ȝللطب ȼيȥ Ɨانتǹو Ɨلȍأو و Û ƗلȎي Ɓ اưÛ هاƘȡو ǧه الدراساǾƬ ȸديƫ Ɨوإن Û 

الǾاكرة Û مديƬ ȸا Û ولǾوɃ الȦضل يف كتابتها Û باɍمتناȷ والتقدير Û يف حالة الرȑا 
 Ȭذل Ƙȡ يف ȸȚال ȸوحسÛ درȎبسعة ال ȸومدي Û وعيȑوƫ2("والنقد ا(.   

  ـــــــــــــ
1- ȧأعما ȸم Û ريفǹ ſاȍ  ȋ Û ǒحراȎ177ال.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ23 ا .   
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  . ابƮ ȸمد علي -
   . 1968اŎاهد األسبوعي ) األطلȄ األجرد(
- ǃعبد ا Ƒركي   

 Û تابȮالدار العريب لل Û رȍعاƫا Ƀ1977قضايا عربية يف الشعر اجلزائر.   
     .Û 1982 اǘƫسسة الوطنية للȮتاب Û اجلزائر Û *األوراȃ يف الشعر العريب

  ) ابȸ ذياب( أبو حسام -
 Û جريدة الشعب Û ȼزاتǲمع Ȅريف وأطلǹ ſاȍ10 1969 يونيو.   

   احلويف أƥد Ʈمد -
 Û القاهرة Û والنشر Ȝر للطبȎضة مŒ 1966القومية العربية يف الشعر احلديث دار .   

- ſاȎمد الƮ Ƀاجلابر   
 ) Ȅيف تون ƙاجلزائري ȸللمهاجري ɃرȮȦالعلمي وال ȓالنشا ( Û تابȮالدار العربية لل Û

 Û ليبياÛ Ȅ1986تون.   
 ) Ȅاجلزائر وتون ƙقايف بǮل الȍالتوا ( Û ǧوƘب Û ميɎدار الغرب اإلس Û1990.   
 ) Û Ȅيف تون Ƀ1962 – 1900األدب اجلزائر (  Ȅتون Û مةȮاحل Ǩبي Û .  

  ــــــــــــ
*- ſاȍ يدةȎق ȸم ǧبياǖب Û تابȮا الǾيف ه Ƒريف  استشهد الركيǹ) سنة ) العينية Û ǨويȮيف ال ǒر األدباƢǘألقاها يف م Ɣال

مȦدɃ زكرياǒ اƫشهورة ȥ Ûهي يف نȄȦ ) عينية ( إƂ مȦدɃ زكرياÛ ǒ ولعلها التبسǨ عليȼ مǹ - ȜطÛ –ǖ ونسبها 1958
  : Û وهي 16،15: حة يف الȦȎ" األورا ȃ  يف الشعر العريب ودراساǧ أǹرɁ "الوزȷ والقاȥية Û واألبياǧ الواردة يف كتاب 

  ȥالضاد والرشااȇ قد نطقا مـعا     مȸ منƎ األوراȃ حـي اŎمعـا    
   وتـرا البطولة يف اجلزائر مدȥـعا     ȥانȚـر هنا Ɵـد البطـولة منƎا     
  ـنا للǺطابـة أطلسا متمنـعا     Ɓ تـرو ȡلتنا اƫنابــر ȥارتقيـ    
    اخلطيب اȎƫقـعا ǖȥرǧ لنا منȼ     تلȬ الǾرɁ كم زƭرǧ برȍاȍها    
  روȍ Ɂنـوبرها دم ȥتȦــرعا        قمــم موطـǖة اƫتـوȷ لǮائـر    
    ȼب ǧب مـادȍاȡ ذا امتطـاهاǚȥ      رعاȎƫا ɂمـدها تلقɎج ɂوعل  

كما جاǒ يف ديواȍ ȷاǹ ſريف Û أطلȄ . يف الشطر الǮاƆ مȸ البيǨ الǮاƆ مرȥوعا Û وƮلȼ اجلزم ) ترɁ(وقد ورد الȦعل 
 ǧزاǲعƫا ȋ Û121 .   

 



  الȎȦل األوȯ                                                                     صاحل خريف (السǥƘ واألǭر)

[57] 
 

- ȸسƮ ȸالدي ȯاƤ .  
 Û بغداد Û مطبعة اإلرشاد Û Ƀرǲهƫيف الشعر العريب وا ȧ1965العرا.   

 - ǧدرار أنيسة بركا   
 Û اجلزائر Û تابȮسسة الوطنية للǘƫا Û يف اجلزائر ȯ1984أدب النضا .   

  . السائحي Ʈمد األǹضر عبد القادر -
   .1985والسياحة Û اجلزائر Û نوȥمƎ الȎوǧ والȎدÛ Ɂ وزارة الǮقاȥة 

- ȷماǮع Ƀسعد   
   . Û 1958 الȮويÛǨ اƢǘƫر الرابȜ لɊدباǒ العرب 

   سلماȷ نور -
 Û ǧوƘب Û ƙيɎدار العلم للم Û Ƀ1981األدب اجلزائر .   

   علي أسعد -
   .1981احلديث جدا Û يف الوطȸ العريب واƫهǲر Û دار السǘاÛ ȯ دمشȨ  الشعر

-ƥ ɃادƬودة  العريب ا.  
 Û Ȅتون Û ǒɎǹاأل Û ر العريبȮȦ1987األدب وقضايا ال.  

- ȸهمي ماهر حسȥ   
 ǧ د Û القاهرة Û اجلديدة ǧطبوعاƫسسة اǘم Û رȍعاƫالقومية العربية والشعر العريب ا

)ǧر اخلمسينياǹتاب أواȮدر الȍ (  
   قندقǲي سعيد -

 Ȩدمش Û تاب العربȮاد الƠا .  
   قبȈ أƥد -
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  . Û دار اجليل Û بƘوÛ ǧ د ǧ *ر احلديثتاريǸ الشع
- ȸبدر الدي ȷاتب حساȮال   

 Û Ȩدمش Û األديب Û ǒبا Ȥأل Ȝمطاب Û Ȝلد الرابŎا Û يسرةƫوسوعة اƫ1979ا.   
  . معمر علي Ʒي -

 Û القاهرة Û تبة وهبةȮم Û Ǹية يف موكب التاريȑ1979اإلبا.   
   ناȍر Ʈمد -

   . 1988ب اإلسɎمي Û بƘوÛ ǧ الغر الشعر اجلزائرɃ احلديث Û دار
  . نشاوɃ نسيب -

   .1984اƫدارȃ األدبية يف الشعر العريب اƫعاȍر Û ديواȷ اƫطبوعاǧ اجلامعية Û اجلزائر 
- ȷإحسا Ȍالن .  

   .)Û )1 اجلزائر13أطلȄ اƫعǲزاÛ ǧ اŎاهد الǮقايف Û العدد 
ǳ- العلمية واإلدارية Ȥائșنيا وقوميا–الوȕو -:   

 Û مدير إدارة الǮقاȥة باƫنȚمة العربية للتربية والǮقاȥة 1976 إƂ 1971مȸ سنة  -
 ȼمة يف دورتȚللمن ɃǾيȦالتن ȄلŎا ȸاب مǺوانت Û اجلزائر ȸم Ǵبترشي Û والعلوم

  . السابعة عشرة 
الȍ Ɣدرǧ عȸ وزارة اإلعɎم والǮقاȥة اجلزائرية Û ) الǮقاȥة ( رئيƠ Ȅرير ƭلة  -

  . 1976إƂ  1971مȸ أوȍ ȯدورها سنة 
  . 1976 إȸ1971 Ƃ سنة ة اجلزائر Û مرئيȄ دائرة اللغة واألدب العريب ƛ Ûامع -

  ـــــــــــــــ
*- ȸيما كتب عȥ Û ȼوذكره يف مراجع Û يسرةƫوسوعة اƫاحب اȍ ȼا نقل عنƴوإ Û تابȮا الǾه ɂريف علǹ ſاȍ Ȝيطل Ɓ 

   .ȍ ȋ24اǹ ſريف Û مȸ أعماȧ الȎحراÛ ǒ : الشاعر  Û ينȚر 
   176 – 175اȎƫدر السابȋ Û Ȩ :  ينȚر -1
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 أستاذ األدب العريب واألدب اجلزائرɃ احلديث Û بدائرة اللغة واألدب العريب  -
ƛ ȸمتدرجا م Û أستاذ مساعد( امعة اجلزائر ( 1964سنة Ɠح Û )رȑاƮ سنة ) أستاذ

1973.  
-  Û د العربيةɎاجلزائر والب ƙية بȥقاǮال ǧقاɎالع ȯوǘوزارة للتربية بعد مس ȯيف أو  

ÛȯɎستقɍ1964 – 1962سنة  ا.   
 Û مسǘولية اƫدير العام اƫساعد باإلنابة لقطاț 1990 حƓ 1984توƂ منǾ سنة  -

  . الǮقاȥة يف اƫنȚمة 
ȓ- كرية واألدبيةȦالعضوية العلمية وال :  

   . 1989سنة ) ƭمȜ اللغة العربية األردƆ( عضو مǘازر بـ  -
  .   1986سنة ) ƭمȜ اللغة العربية بدمشȨ ( عضو مراسل بـ -

عضو اللǲنة الوطنية للتعريب Û يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي Û مȸ سنة  -
1971 Ƃباجلزائر 1976 إ  . 

عضو جلنة إǳɎȍ التعليم العايل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر  -
  .1971سنة 

  . 1964سنة ) اب اجلزائريƙاƠاد الȮت( عضو مǘسȄ لـ -

-  Ƀاإلدار ȄلŎعضو ا)ƙاجلزائري ƙسلمƫاد الطلبة اƠسنة ) ا Û Ȅتون țرȥ Û
1956 .  

  :النشاȓ الȦكري واألدŸ والوƗȕ -ي
   .1969يف القاهرة سنة ) معهد البحوǫ والدراساǧ العربية(حاȑر يف  -

دوحة Ûويف دمشÛ  Û Ȩ ويف ال1975ويف جامعة الȮويÛ Ǩ قسم اللغة العربية سنة 
  . والرباȓ وتونȄ وبغداد 

السورية Û ) اƫعرȥة(نشر يف الدورياǧ العربية مشرقا ومغربا Û ومȸ بينها  -
القطرية Û ) الدوحة(الȮويتية و) العريب(التونسية و) الȮȦر(العراقية Û و) األقɎم(و
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اǧ ـوالدوري.القاهـرية) ƭلـة العاƁ العريب(ة وـاƫغربي) دعوة احلȨ(و
  ) . الǮقاȥة(و) األȍالة(و) اƫعرȥة( :اجلزائرية

 . األسبوعي ƫ Ûدة سنتƙ ) اŎاهد(Ʈرر Ȧȍحة ǭقاȥية يف الدورية اجلزائرية  -

أǭناǒ الǮورة التحريرية مǮل اجلزائر يف اƢǘƫراǧ األدبية واƫهرجاناǧ الشعرية يف  -
 .الوطȸ العريب 

 . زية واإلسبانية والروسية ترƯ ǨƤتاراǧ مȸ شعره إƂ الȦرنسية واإلƱلي -

-  Ȅل األدبية يف تونȥاǂوساهم يف ا Û يف إذاعتها țوأذا Û ة التونسيةȥحاȎنشر يف ال
   . )1 (1957 حƓ 1953مȸ سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
1-Țر  ين : ȋ Û Ȩدر السابȎƫ176 – 175ا   
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 ǭاȹيا- مȎادر Ǚبداț الشاعر صاحل خريف:
قيمها  ومعرȥة مستوياőا وÛالولوج إƂ أنȚمتها الدɍلية  وÛإȷ اإلƫام بș Ƀǖاهرة أدبية 

Ơليل ȎǹائȌ اƒƫ الشعرɃ يف  ɍ يتم إɍ مȸ دراسة وÛقوة تƘǭǖها يف اƫتلقي وÛالȦنية 
ورة ـالȎناǒ اجلملة وب وÛاǒ اإلƷاǒ باألجوو ÛواƁ ـالتمǮيل للعواǧ ـتقدƇ اƫوȑوع

  .اخلطاب الشعرɃ و
 ƫا يضمنȼ مÛ ȸونȼ بناǒ معقدا ـيتميز الشعر عȸ سائر الȚواهر الȦنية األǹرɁ بȮ   و
ل الشعرɃ ـاألنȚمة يف العمتǖليȤ بƭ ƙموعة مȸ اƫستوياǧ والاǧ التوزيȜ وـعɎق

  .وعة نȎوȋ ـالواحد أو يف ƭم
داț أنȚمة ƞستوياőا بȦطرتȼ الƔ جبل  ـشاف أو إبإذا كاȷ اإلنساȷ مولعا باكت   و
 ȷǚȥ الشاعر أكǮر الناȃ ولوعا بǾلȬ مÛ ȯɎǹ ȸالƢ Ɣيزه عȸ سائر الȮائناǧ ـها وعلي

ها مȸ ـوة ما ȮƷمـاɍستمتاț بنشوÛره ـ أو إبداعƬ ȼا يف شعȼǮƜÛ الدائم عȸ أنȚمة 
  .ياƛ ȯماƬا  وƢتȜ اخلÛة بغرابتها ـعɎقاǧ تƘǮ يف الغالب الدهش
 بقدر Ɵسيدها  Ûمستوياȼ ǧ كل șاهرة يف بنيتها مȸ أنȚمة و   و بقدر ما تشتمل علي

ما  وÛد ـتعقي أرقɂ الȦنـوƫ  ȷا ȥيȼ مȡ ȸموȏ ور مȸـيعد الشعوÛللعبقرية اƫبدعة 
  .ǮƢيلها الƗȦ توياőا اƫتȦاعلة يف دőɍɍا وة ƞسـƷتويȼ مȸ أنȚم

هي ملتقŎ ɂموعة مȸ األنȚمة يف البناǒ الشعرƜ Ƀيث  وÛة ـيستǺدم الشاعر اللغ  و
  .ر اƫستوɁ الȎوź و التركيƑ و الدɍيل يف نسيƗȥ ǰ متȮامل ـاȚȥيت

ا مȸ طاقة ـ تƘǲȦ ما ȥيه–Ɏلȼ توșيȼȦ للغة توșيȦا Ƥاليا ـƷاوȯ الشاعر مǹ ȸ    و
 ريشة –بعد ذلȮ– Ȭلماȥ  ǧتȎبǴ الÛالتǲسيم طواعية يف التȎوير والتنغيم ووÛإبداعية 
مŻ ȸ يتولد الشعر هبǾه الطبيعة التركيبية   وÛل ـ وعǲينة تشÛȮرا يعزف ـ ووتÛترسم 
مǾاهبȼ  وما Ƥالياǧ الشعر وÛرɁ ـȜ بƙ اجلوانب الȦنية اللȎيقة  بȦنوȷ أǹـالƟ Ɣم
  .ب جلانب Ƥايل لغوɃ علɂ اجلوانب األǹرɁ ـإɍ تغلي
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ز يȎبǴ يف يمȯɎǹ ȸ هǾا التمي وÛستوياǧ متداǹلة يف الشعر ميȸȮ التمييز بǭɎǭ ƙة م  و
إمȮاȷ أɃ دارƟ ȃلية القوانƙ العامة اƫتحȮمة يف العملياǧ اإلبداعية يف بنياǧ الشعر 

عادɃ للغـة يف البنية اȯ الـإذا كاȷ اɍستعمالنȚمية والدɍلية والعروȑية واألساسية 
Ʈور التوزيȜ علƮ ɂور  األديب يف عملية إسقاɍ ȓستعماȯالدɍلية يشترȫ مȜ ا وÛالتركيبية
أساسيا لتȦسÛ  Ƙاȫ ـما يتم ȥيȼ مȸ مǒɎمة أو انتهويعد هǾا اإلسقاȓ و -  Ûاǹɍتيار

ȼ)1(  Û كما يقوȯ جاكبسوȷ ـوƤالياتÛة ـأƴاطȼ البȡɎي وÛطبيعتș ȼاهرة األسلـوب و
ما وÛور العروȑي ـهو اȷǚȥ :ǂ هǾيȸ اǂوريȸ يف اإلبداț الشعرƸ Ƀضعاǂ ȷور ǭالث 

 اور الǭɎǮةـة للتȦاعل بƙ هǾه اǂـ إɍ نتيƠÛǲديȼ لȮل تȦسŒ Ƙائي وƧو الشعر 
  النȦسي و بƙ السياȧ اخلارجيعɎقاőا ȥيما بينها ووÛها ـطبيعة تركيبو
ر أسلوبية ـǴ بƎوز șواهـكل هǾا يسمو Ûواها ـا علɂ ما سـة Ʈور منهـهيمن و

 وميÛ ȸȮمستوياőا الȦنية  وهاـقيمǴ التǲربة الشعرية وتياراőا وم مȤȸɎ عـتȮش
( رسم التǺطيطي الɃǾ استوحيناه مȸ الناقد الȦرنسي الإدراȫ هǾا بشȮل جلي يف هǾا 

ȷباتلو ȯ2()ميشا(  Û ضعنوǹالتغـأ Ȑتتناسب مياه لبع Ɣال ǧاƘطبيعة الشعـ Ȝر ـ
 قȎيدة الȎورة وقȎيدة اƫوȑوț كما يزاǧ بƙي أيضا مȸ بعȐ التمȸمستȦيديÛ  العريب 

  )3(حددها الدكتور نعيم اليايف

    
  
  
  
  

  ــــــــــــ
(1) oswal ducrout , tzveton todorov , dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage , Edition du seuil paris , 1972 . P145 . 
(2) michael patillon ,Precis d’analyse littéraire université  nathon ,France      

     14منشوراǧ اƠاد الȮتاب العربÛد ȋ Û ǧ .  نعيم اليايف يف الȎورة الȦنية يف الشعر العريب احلديث -3
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سقاȓ اǭɍنƙ وهǾȮا تȎبǴ القȎيدة نتيǲة إلسقاƮ ȓور اǹɍتيار علƮ ɂور التوزيÛ Ȝ وإ
 Û ɁƎوك Ɂغرȍ ǧوحدا ƙتوزيعها ب ȷǚȥ Û Ȭذل Ƃة إȥاȑباإل Û يȑور العروǂا ɂعل
يȮشȤ عȸ النسيǰ الȮلي اƫتȦاعل بƙ هǾه الوحداǧ يف اƒƫ الشعرɃ اƫتميز بالتعقيد 
والتداǹل والتǮȮيȤ واɍنȎهار بȦعل حركية اإلبداÛ ț ليȎبǴ يف النهاية عمɎ شعريا 

  .تÛ ȼ منغلقا يف شȮلÛ ȼ حسيا يف ƤالÛ ȼ حيويا يف ȥعاليتȼ الدɍلية متميزا بشȎǺي
     و ɍ يȦȮي اɍعتماد علɂ العɎقاǧ بƙ هǾه البنياǧ لتحديد طبيعة الشعر مȸ حيث 

Ɵɍاهـا.ǲنية للتȦربة ـ و القيمة الÛو Ȯـل ǧه البنياǾقة هɎديد عƠ Ƃتاج أيضا إƷ ȸ
Ƀالشعر ƒللم ȸريǹآ ȸوريȎبت:   

     Ƭامأو  : ȟɎام اإلبȚبن ȼقتɎع ȯɎǹ ȸم ȼببنيات Ƀالشعر ƒƫة اǒقرا.  
  مȯɎǹ ȸ عɎقتȎƝ ȼائȌ الرǗية - أيضا –قراǒة اƒƫ  الشعرɃ ببنياتǭ :  ȼاȹيȾماو     

  .الȦنية 
 ƶدر Ûقبل التحليل اƫستȦيǾƬ Ȑه اجلوانب و األطر الǮƢ Ɣل اخلȎائȌ الȦنية يف الشعر و

  ة واƫستوياǧ باƟɍاه ـداية هǾا الȎȦل إعطاǒ نȚرة عامة عȸ عɎقة هǾه األنȚمبنا يف ب
  

 القȎيدة

 األȍواǧ اللغوية
تاداألسباب واألو  
ǧɎعيȦالت 

البحور   

 األȮȥار اجلزئية
 اƫعƖ اجلزئي

Ɩعƫلي اȮال  

 الȮȦرة العامة

  العروȑي اǂور

)قȎيدة الرǗية(الدɍيل  اǂور  

  التركيƑ اǂور

 الȦقراǧ وأجزاǒ النȌ اجلملة   الȮلمة

الȎورة 
 الȮلية 

الȎورة 
 اجلزئية

ȯدلوƫا  ǧقوماƫا  

  لدɍليةا

اǂور الدɍيل 
)țوȑوƫيدة اȎق(
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    .يف شعر ȍاǹ ſريف القيمة الشعريةو
      شعره يتوزț بƙ الرǗية التقليدية  قراǒة ȥنية تبƙ لنا أȷ معȚم ر ǹريفـقراǒتنا لشع    و

وطƗ والقومي واإلسɎمي عـد الاȷ يف البـتتǲلɂ هاتاȷ الرǗيتوÛة ـو الرǗية الوجداني
ا وما يندرج ȑمنها مȸ ـومواقȦها وهواجسه Ûموȑوعاőا و Û رɁ ـا الȎغـƮاورهو

 كما يتضǴ ذلȬ مƟ Û ȯɎǹ ȸربة الشاعر الȮلية -يف  النهاية -معاƟ  ȷسد دǧɍɍ و
 źطيطي اآلǺل التȮالش:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

البعد اإلسɎمي :  والتǖملالشعر الروحي  
البعد القومي :احلنƙ إƂ اƫاȑي  

: لغربة واحلنƙ إƂ الوطȸشعر ا  
 Ɨالبعد الوط 

البعد الوطƗ: شعر الǮورة 
Ƀالبعد القومي  : الشعر التحرير  

البعد اإلسɎمي : شعر اجلهاد  

 
 ȄواجƬشعر ا 
 اإلحساȃ بالȚلم

 اخلوفÛ السǖمÛ احلب
 Ƀالتحد Ûɂقȥالر 

  الوجدانية الرǗية

Ȥوقƫا
 ɃورǮال 

 Ȥوقƫا 
 Ɔالوجدا 

Ȝالواق  Ƀاخلطاب الشعر  ǧاǾال 

 الشعر احلريب
 Ɨالتقليدية الشعر الدي Ɔعاƫا 

 الرǗية الɎȮسيȮية

ȯالغز Ûǳدƫا
Ȥȍالو ÛǒاǲƬا 
 الǺȦر واحلماسة 

ǧوانياǹاإل 

ر البناǒ الوطƗ شع  اليومية ةمعاƆ احليا  
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   : لرǗية التقليدية ا-أ
Ƨإ ȸيعرف عز الدي ȯيقوȥ ية التقليديةǗاعيل الر: " Ɓ Ɣاعل وتوتر تهي الȦة تǲنتي Ȩتحق
 Ûيف اƟاه واحد ل هي رǗية للموȑوț مȸ وجȼ واحد و بÛاƫوȑوț وجدȯ بƙ الǾاǧ و
 ومŻ ȸ يȎبǴ شرȓ الȸȦ اجلوهرÛ Ƙȡ Ƀأقرب الطرȧ إليȼ  اƫوȑوț وميȷɎǮ أبرز وجوه

    )1("  مǮل تلȬ الرǗية ȸتȎدر عƘȡ متواȥر يف تلȬ األعماȯ الƔ  وÛقائم 
Ɩعƫتقرير ا ȸم ƙطƴ يدة التقليديةȎ2(      وتستعمل الق(  :Û Ƀاحلريف اإلشار Ȕالنم 

والنمȔ الȎورɃ البȡɎي Û وعɎقة الǮاƆ باألوȯ هي عɎقة التابȜ باƫتبوÛ ț أو الȦضلة 
يل يقدمȼ علɂ أساȃ باألȍل Û وهǾا معناه أȷ الشاعر التقليدɃ كاȷ يȦهم عملÛ ȼ وبالتا

ǭنائي مزدوج Û يسƘ يف ǹطوتƙ متتابعتƙ أو منȎȦلتȥ Û ƙهو يعرف الȮȦرة يف اخلطوة 
 علȡ – ɂالبا –وإذ إنȼ يعتمد . األوŻ Û Ƃ يلبسها ȍورا مستقلة عنها يف اخلطوة الǮانية 

ر يف ȷǚȥ هǾا اƫوروƸ ǫلƎǹ Ȩة Û واخلƎة تستق" اƫوروǫ الǮقايف يف ȍنعتȼ اللغوية 
 ƙأو نشاط ƙتȮا ملőزوناǺƞ دƢ اكرةǾوال Û اكرةǾال :  

ارا ـاطا ǹياليا يدور يف نطاȧ األوÛ ȯ والنشاȓ الǾهƗ ينتǰ أȮȥـا ونشـنشاطا ذهني
 ȸوع Û نيةȦال ȯاȮاألش ǰاخليايل ينت ȓوالنشا Û ددةƮ ǧɍɍد ǧية ذاȥحر ǧأو إشارا

ابÛ Ȝ ـورة Û أو بƙ األȍل والتـابل بƙ الȮȦرة والȎـارȏ أو التقــطريȨ التع
    .)3("وم بناǒ القȎيدة ـيق

 Ƀة العمل الشعرȡياȍ ȸع Û ر التقليديةȚيدة وجهة النȎنائية للقǮه البنية الǾكد هǘوي    
 Û بالعملية اإلبداعية ȼتسميت ȸȮأو ما مي Û ȼيلȮيف "أو تش Ɩعƫا ȐǺالشاعر مي ȷقد كاȥ

  ȷǖ يلبسȼ ألȦاșا أǹرÛ Ɂ ويضȜ لȼ القوايف اƫواȥقة Û نȦسȼ نǮرا Ż Û يبƗ عليȼ العمل Û ب
  ــــــــــ

 . اجلبɎوɃمطبعة . معهد البحوǫ و الدراساǧ العربية . الرǗية و الÛ  ȸȦالشعر اƫعاȍر يف اليمÛ  ȸ عز الديȸ إƧاعيل -1
   .ȋ195  . 1972مȎر . القاهرة 

   .ǧ1981ȋ Û 35 – 38 وزارة الǮقاȥة Û سوريا Û Û الشعر العريب احلديث Û منشورانعيم اليايف :  ينȚر -2
3- Û Ȩدمش Û تاب العربȮاد الƠا ǧمنشورا Û نية يف الشعر العريب احلديثȦورة الȎتطور ال Û 1983 نعيم اليايفȋ Û 13   
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اƫناسبة Û ويȚل ǾƷف ويضيÛ Ȥ يسقȔ ويزيد حƓ يȦرȟ مȸ  والوزȷ الɎئÛ Ȩ والȎور
يتȎور : Ȯȥرة Û أو يشƘ إƂ معÛ Ɩ أو لنقل بادǛ ذɃ بدǒ ويف ȍنعȼ هǾا يقرر . العملية 

Ƃإ Ȥيضي Ż Û țوȑذا مو ɎȮهي ȼهبا  عمل Ɋمي Ɣور الȎال ȼوعȑأو معناه أو مو ȼرتȮȥ
 ȼأو يلون ȼل أو يزينȮيƬا ǧواǲȥ ")1(.   

 )2("أنǨ ليɃɎ " تقليدية يف ديواȷ و ميȸȮ أȷ نقȤ عند الشعر الɃǾ يȎدر مȸ رǗية 
ا يف أȡراȏ تقليدية ـقاƬ سواǒ تلȬ الȍ Û Ɣاǹ ſريف م ƭموعة مȸ أشعارـȥنǲده يض
ها يف موȑوعاǧ ـشعر اƫناسباǧ أم تلȬ الƔ نȚمو رـالǺȦ وȤـالوȍكالغزȯ و
  . القومي األشعار الǲƢ Ɣد البناǒ الوطƗ وجديدة ك
ساسية يف بƙ البنياǧ األ يȎبǴ يف إمȮاننا الربÛ ȔرɃ ـبعد هǾا اɍستعراȏ النȚ    و
 ȷǚȥ كانǨ الرǗية تقليدية يف شعر ȍاǹ ſريف ȷǚȥ البنية  Ûةـبƙ طبيعة الرǗير وـالشع

 بينما Ûا تȎبǴ متحȮمة يف العملية الشعرية ـوموȑوعها اخلارجي ـالعروȑية بǚطاره
ƫورة واȎتضـم ال Ɣلية الɍالبنية الد ǳتنـزاɂية الرمزية و موسيقȦاخلل Ɔاإليقاعا ț 

ر ȍاǹ ſريف يبƗ ـ ȷǚȥ الشاعÛرɁ ـ و بعبارة أÛǹأو اƫوسيقɂ الداǹلية  ÛالنȦسي 
 يدǹل معȚمها يف Ûة الɎȮسيȮية بناǹ ǒارجيا مȸ عناȍر معدة مسبقا ـقȎيدتȼ يف الرǗي
  .  و تضعȤ دɍلة العناȍر األǹرɁ الƔ تدǹل ȑمـȸ السياȧ النȦسي Ûاإلطار اخلارجي 

ة ـ يف قȎائد اƫوȑوعاǧ التقليدي-يف الغالب - ة  تȚهرـوهǾȮا ȷǚȥ الرǗية الɎȮسيȮي
Ȝ  ـقɂ اخلارجي و هǾاȷ اƫقياساƵ ȷا اللǾاƷ ȷدداȷ عɎقة الǾاǧ بالواقـاƫوسي بǚطارها

 ȥهو Ûلطبيعة هǾه العɎقة تتȮشȎǹ ȤائȌ التǲربة الشعرية يف هǾا اƟɍاه  ومƠ ȸديدنا
ȑوƫا ȸوعا مȑمو ȯيتناو ȷحينما يريد أ ɎǮالشم ǧأوعا ȸه مǾǹǖعرية ي Ɨȥ قرب سبيل  

  ــــــــــ
1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ14 ا .   
2- Û ريفǹ ſاȍ   "ɃɎلي Ǩاجلزائر " أن Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزيÛ1974.  
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 ȼإلي Ƀدǘي ȷأ ȸȮميÛ Ɠحة  حȑسطحية وا Ɔعاƫوا ǒاألشيا ƙب ǧقاɎالع ɂتبقÛ ɍ 
حقȨ بعȎǹ ȐائȌ الرǗية الɎȮسيȮية يف تت وهبǾا ÛيضيȤ شيǞا ȡريبا عما هو مǖلوف 

 ǒاألشيا Ȩنطƞ هاșاȦاحتÛ ȼميلƟ اولةƮ أو Ȝالعام يف نقل الواق ȧوǾاراة الƭو Û ا ماǾو ه 
ơ ɍتلȤ كƘǮا عȸ   وهيÛنلمسȼ يف انȦعاȯ الشاعر مȜ مناșر طبيعية رآها بالقاهرة 

 أو Ûر يف مسرǳ احلياة انȦعاȯ الشعراǒ القدامɂ الǾيȸ استنǧǾȦ قȎائدهم نقل ما يدو
 ƙǭدǂا ƙالتقليدي ǒالشعرا ȯعاȦانÛ ȼيدتȎريف يف قǹ ſاȍ ȯيقو  ) ƙتنة العȥ يا: (  

  
Łا فتنـة العيـن يÛ ـ    سلـمياƥرك فارǶر سǶيالس  

   متـــرȹÛ        Ƅاغــم      أجـراس لȦـɍȘ تعـزيف    
  األوتـار يف يد ملȾـم    ǲơ ɍـــليő ɍÛمسـي    
     ƖȢتȗاǶاللÛــزاتǲـ     املعǵيالو Ûتتكلمـي ɍ   
   ذاوي الȦـمÛالـرɁǗ    فاملنȾـل الرقـراق Ưضـل    
  يو علɂ املȦاتــن أرƢ    جنباتـــȼأشتــار من     
  ـرم ـمـرت بȼ يد مض  ـل  ÛȽو املسبـل الȽǾبـي     
    Ȼبنار ȷتـروي العيـــو     Ǣقلـ ǡوǾاملو يȢ  ـرم  
    ة موسمن فيȬ قمــت  ـاـ املȦـÛيا فتنـة العيـن     
    Ȭالربيــع علي Ȥمتوسـم      وقــ ȼــة والȦوق  
    ǵƎي Ɓ ȷيــراǵـȬ :يام مــولد برعــم     فاأل  

                          أقدس مرسمÛيف السǶر    ـȾاـيا لوǵــة Ɓ يعȎـ  
   Ơ Ɓلـم  Ûـدț ـيد مب     يفÛ ءوالريشـة املعȖــا

  ǥɎ متيـم  ـ صـÛجي    اـالشعـر يف حمرابـȬ الس    
  م  الشعـر Ƶـس متمتـ    ǵــةالشعـــر يف فȎا    
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  ي  فالســر فيȬ تلعǮمـ   لي أبياتـــȼــǲơ ɍـ    
  )1(يالسǶر سǶرك فارƥـ    اسلـمي Ûيا فتنـة العيـن     

 ȸلة مȮشƫية اȑالعرو ȼاإلطار اخلارجي ببنيت ȼيȥ يسود ɃǾال Ȕتار الشاعر النمǹوقد ا
 مȸ أشهر البحور الشعرية العربية Û وأكǮرها تواترا Û ومȸ القاȥية ƭزوǒ الȮامل Û وهو

 Ƃيل شعره إȮهو ينحاز يف تشȥ Û يمƫل يف اǮتمƫبرويها ا ȫتدارƫا țنو ȸطلقة مƫوحدة اƫا
ǹطɂ اƫتواتر مȸ التشȮيǧɎ يف ر العريب القدÛ Ƈ ويترسم ـور يف الشعـما هو مشه

لبنياǧ األǹرɁ الơ ƔضƬ Ȝا وتسƘ يف اƟاههاÛ وهǾه البنية العروȑية Û باإلȑاȥة علɂ ا
 țوȑوƫأو ا Ȝوالواق ǫالترا Ȝاعلها مȦية يف تǗالر ǰنتائ ȸة مǲهي نتي Û اور وطبيعتهاǂا
وهǾاȷ اجلانباȷ يسوقاȷ القȎيدة ويȦرȑاȷ عليها مȸ التȎوير واألداǒ اللغوɃ الƗȦ ما 

  -  حينǾǞ –تȎبǴ الرǗية ǹرÛ Ɂ واǧ األـاƫلȮيناسبهما Û وƷدداȷ دور اخلياȯ و
 ƙالدارس Ȑا أجاز بعǾل Û țوȑة للموȥالتقليدية  )2(مراد țوȑوƫيدة اȎق ƙب ȨريȦالت

 إذ األوƂ يغلب عليها طابȜ إعادة القدÛƇ وتȎبǴ الرǗية مساوية  ÛالرǗية احلديǮة وقȎيدة
  .رها علɂ اجترار اƫتوȷ القدمية دو للمحاكاة ويقتȎر

ǾƬه القȎيدة علɂ أساȃ نȚام اإلبȥ Û ȟɎقد جعلتها الرǗية الɎȮسيȮية تتȼǲ أما قراǒتنا 
Ƃاجلهر يف طبيعة األسلوب  إ ÛȄمƬها اجلهر واƧطابية يتقاǹ تيار لغةǹا Ż ȸوم Ûتلقيƫا

 ...السÛƙ احلاÛǒ اƬاǒ: اخلطايبÛواƬمȄ يف تلȬ اƫوسيقɂ اƫتǖتية مȸ تȮرار حروف مǮل
ب مȜ مبدأ الرǗية ـدة وȍورها ومعانيها بالوȑوÛ ǳ وهǾا يتناسالقȎي Ȝ لغةـكما تطب

 ȸا مƘǮعل كƶ اư Û Ƞيل والتبليȍواهتمامها بالتو Û ȏالغمو ȸية يف ابتعادها عȮسيɎȮال
 ركة ـدɍلة الȮلماǧ يف القȎيدة ƠاȘȥ علɂ وșيȦتها اƫرجعية سواǒ أكانǨ شيǞا أم ح

   ةÛـاألوتارÛاƫنهلÛالريش ÛأجراÛȃاȗ العƙـǾه األلȦـȘ ذلȬ يف هـا نɎحـكم
  دة ȥيمǮل اǂـرȫ األوȯ لتوجيـȼ شعورـداȷ يف هǾه القȎيـأما دور الوج ...Ʈراب

  ـــــــــــــ
  .ȋ  Û195 " أنǨ ليȍ   "ɃɎاǹ ſريف -1
2-  ȋ Û نية يف الشعر العريبȦورة الȎتطور ال Û 14نعيم الباقي  
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رȷ بالضرورة ƞرحلة اخلȎب ـيقتاه Ûووț دوȷ سوـار هǾا اƫوȑـالشاعر Ʋو اǹتي
 لوسائل Ȍ وƴوهÛ ليترȫ مȮانȼـ أǭنـاǒ وɍدة الن- بعد ذلȬ-بـيغي رŻ Û Ƀـالشع

Ȏكحاسة الب Ɂرǹعليهـأ Ǵيلـ Ɣه ـر الǾلة ا الشاعر يف هـɍرر دȮيدة ويȎالق
 ǧمرا ǫɎǭ يغة احلاسةȍ ار يفȎاإلب"ƙالع " ƙا مرتƬ رادفƫيغة اȍ ويف)ȗاللحا(Û    

 )ɁǗالشاعر )الر ȷأ ȘحɎكما ي ÛÛ ويـرا تقريرياȎب تɎر اخلȚنƫور سحر اȎي Ǿǹأ 
ة ـويف ȍيغ) العƙ(ار يف ȍيغة احلاسة ǫɎǭ مراǧ ـة اإلبȎـويȮرر دɍل.القȎيدة

ƙا مرتƬ رادفƫا   ȼلنقل ما يريد نقل Ȩر طريȎأق Ƃإ ǖǲويلÛ Ǜالقار Ƃإ Ƀرف أȎكما يت
ƫه اǾل هǮيف م Ƀعاد ȌǺا شƵدور ȫوتر ȷائباȡ هماȥ ȼيالǹالشاعر و ǧأما ذا ÛȤواق

ة شعرية متȮاملة يف سياȧ انȦعاÛǧɍ ـالنهي يف Ʈاولة لنقل Ɵرب ولȎيغƔ األمر
اǧ والدواȜȥ لتقدم لنا ـر األدواǧ واƫلȮـوȯ إȥ Ƃضاǒ شعرɃ تǖتلȥ Ȥيȼ سائـتتح

د ـة Û وقد اعتمقȎيدة شعرية تǭǘر ȥيناȥÛننȦعل ونشارȫ الشاعر مشاركة وجداني
اعر يف نقل مشاعره علɂ الȎورة احلاȑرة والȎورة الغائبة اƫقابلة أو الȎورة ـالش

و الوطȸ األم ) احلاȑرة ( ة ـر اǂبوبـǨ مȎـاخلارجية والȎورة الباطنية Ȯȥ Ûان
ر عȸ معاناتȼ ـȯɎ هاتƙ الȎورتƙ اƫتقابلتƙ يطلعنا الشاعـمǹ ȸوÛ) الغائبة ( اجلزائر 
  .نية الوجدا

ǡ-  يةȹية الوجداǗالر :  
ترȐȥ الواقȜ حقاÛ ويȸȮ "أما الرǗية الوجدانية Ƙȥاها الدكتور عز الديȸ اƧاعيل بŒǖا 

 Ɓ Ȩȥا الرǾه Ȩمسب Ȑـȥبل هو ر Ûȼجديل من Ȥة موقǲبالضرورة نتي ǖينش– Ǵȍ ȷإ 
Ƙيعد-التعب ȬلǾإلغا  وهو ب Ƀاألساسي أ țوȑللمو ǒإلغاǒر منǮأك ÛȼسȦن Ȝضا  للواقȥر ȼ

ر لتǲربة التȦاعل اجلديل مȜ ـة الشاعـȥيها معايش ǴـلÛ ȼ ويف كل احلاǧɍ الƔ تȎب
 ȷوȮت Û وعهاȑمو ȼمن Ǩوتستنب Û سهاȦن Ƃإ Ǿعندئ ǧاǾال ȼǲتتȥ Ûمتاحة Ƙȡ ȼوعȑمو

ة Û إذ الǾاǧ يف مǮل هǾه احلاǧɍ تȎبǴ هي ـالرǗية ȥيما ينتȼǲ مȸ شعر رǗية رومنتيȮي
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Ƃم يف الدرجة األوȑمير هبا الشاعر هيـو Ɣعاناة الƫا ǴبȎوت Û اőذا țعل : وƶ Ȥكي
 ȼوعا(ذاتȑمو (سهاȦلن" )1(  

   ةـا عȸ دور الرǗية الوجدانية يف تشȮيل البنياǧ األساسية للشعر بȮيȦيـ   وإذا تساǒلن
  سنȎل إƂ اجلواب مȸ-دوȷ عناǒ– اȎƯوȍـة Ƣيزها عƘȡ ȸها مȸ التشȮيȥ ÝǧɎاǒنن

ǹـȚحɎم ȯɎـǂا ɂعل ȼوهيمنت ÛسيȦالن ȼضمونƞ يلɍور الدǂـة بروز ا Ƒور التركي
نȚامها اإلبȡɎي علɂ الشاعر وما ينǲر عȸ ذلȬ والعروȑيÛ كما أȷ هǾه الرǗية تركز 

وɁ الداǹلي لنȦسية الشاعرÛ وهǾا ـمȸ تغيƘاǧ يف وșيȦة اللغةÛ واƟاهها إƂ نقل اǂت
 źوȎال Ɂستوƫا Ƃإ Ɂيتعد Ƙالتغ Ƃيدة إȎللق źوȎال Ƀاللغو ǰالنسي ȼǲيث يتƜ ÛȼسȦن

  .اƬمȄ ليتناسب مǹ Ȝلǲاǧ النȄȦ ويبعد عȸ اخلطابية اŎلǲلة 
كما Ɵدر اإلشارة إƂ أȷ هǾه الȚواهر األسلوبية الناƟة عȸ طبيعة الرǗية الوجدانية تȚهر 

ǧاطها بدرجاƴطوابعها وأ țتنو Ƃة إȥاȑباإل Û رǹوآ Ȍن ƙاوتة بȦمت.  
 ɍو ÛȜاد تلغي الواقȮوت Ûوعهاȑمو ǧاǾال ȸم ǾǺا تتȍوȎد نƱ نناǒاȥ ددȎا الǾويف ه

  . تتعدɁ مهمة الشاعر ȥيها Ʈاكاة عاȼƫ الداǹلي 
ونرجȜ اآلȷ إƴ Ƃوذج شعرɍ Ƀ يسمȥ Ȝيȼ الشاعر إɍ إيقاț معاناتȼ النȦسيةÛ يقوȯ يف 

   "انتȚار"عنواŒا  قȎيدة
  مايامنيÛƔ سكن الوجود وȹا        
        ɂأترام Ûɂضن الدجǵ يف Ǩوبقي 

  تيمȕ ǨرفاÛ ما يǾوق مناما 
  ȹاجاȕ ȻيȬȦ فاستȖار Ƚياما        

   سȾدي يف اƬوÛɁ وعɎماÝ فɍǚم
  ا للبيوتÛوراǵواوالناس Ǔب        
        ǳاألشبا ƗǵتاƟ ÛناȽ اȹوأ  

  ــــــــــ
1- ȋ Û ȸȦية و الǗالر Û ȸر يف اليمȍعاƫالشعر ا Û اعيلƧإ ȸ200 عز الدي.   
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        ǳاإلصبا ɍو ÛƆالليل يسعد ɍ  
        ǳحلاǙ ȼيف خافقي أمل ب  

   الɎȚم وما لȼ مȎباɁǳيȖو
   أيǢ Ȭيا ȕائرا قلƑ لȼ يف احل        
        ȬليǙ أصبو Ɨȹأ Ƒȹذ ȷكا ȷǙ  
         ƆǙأقضيȬر عليȾالليل يف س   
        Ȭنا يف يديȽر Ǣالقل Ǩعȑو ƆǙ  
  )1( سǶر اƬوɁ يف مقلتيȬ فالǢȹǾ من        

Ȝ الȎلة بƙ ـ يȮاد يقط*"اƫناجاة" أو"*اƫونولوج"Ɏم وهǾا ـǾا اɍستغراȧ يف األحȥه
واǒ نȦسية مȦعمة باƫعاناةÛ ـويشحȸ الȮلماǧ والȎور بǖج ÛȜـالتǲربة الشعرية والواق

منغمسة يف الوجداÛȷ تتميز عȸ اللغة يف اƒƫ الشعرɃ التقليدÛ Ƀ  وهǾا ما نɎحȼȚ يف 
يطوɁ الɎȚم وما بȼ ) ( أنا هنا Ɵ ÛتاحƗ األشباǳ(ية الوجدانية هǾه األساليب التȎوير

ǳباȎم . ( ȷأ ƙتب Û ية والوجدانيةȮسيɎȮال ƙيتǗالر ȯɎǹ ȸائد الشاعر مȎة قǒوقرا
 تندرج ȑمȸ الرǗية الɎȮسيȮية Û وهǾه القȎائد موزعة علɂ - يف أȡلبها–قȎائده 

 أما شعره يف اƟɍاه الوجداȥ ƆيȮاد .ƤيȜ اƫوȑوعاǧ وƯتلȤ مراحل حياتȼ الشعرية 
 ɂȦنƫا ȼوهي مرحلة تشب Û ȧشرƫا ȷبلدا ƙيها بȥ يتنقل ȷكا Ɣرحلة الƫر يف اȎينح
 ǧأو مقطوعا ƘȎأو ق Ȕمتوس Ƀشعر ȄȦن ǧاه ذاƟɍا اǾائد هȎلب قȡوأ Û Ƀتيارǹɍا
 Û ȄواجƬا ȸم Ȅا حƬ Û سيةȦل توقيعة نǮƢ ǧموعة أبياƭ أو Û شعرية

  ـــــــــــ
   ȋ208،207 " أنǨ ليȍ  "ɃɎاǹ ſريف  - 1
للدɍلة علɂ مȦهوم واحد Ûهو حديث ) اƫناجاة(و) اƫونولوج (  شاț يف الدراساǧ اƫسرحية استǺدام مȎطلحي -*

 Ȩدقي ȧارȥ ƙلمتȮال ƙوب Û ȸريǹاآل ȸبعيدا عÛ سهاȦن Ƃية إȎǺونولوج . الشƫاȥ) Ȕقȥ ية واحدةȎǺتوب لشȮقد) حديث م 
أما اƫناجاة ȥهي نوț مȸ أنواț اƫونولوج  . اƀ ...يźǖ علɂ شȮل Ɏȍة أو ترتيلÛ ȼ أو مناداة لغائب Û أو رǭاÛ ǒ أو أȡنية حب 

  . عندما تȦضي الشȎǺية Ȯƞنوناǧ قلبها علɂ انȦراد يف حلȚة مȸ حلȚاǧ التطور اɃƘȎƫ احلاسم (تتحدد 
    75م Ƣ1985ȋ Ûوز /  هـ Û 1405 شواȯ 100ج ƭ Ûلة الȦيȎل ț Û نبيل راȡب Û بƙ اƫناجاة واƫونولو: ينȚر 
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ويتǲلɂ ذلȬ يف استعراȏ عناوينها Û وشاعر نȦسȼ أطلȨ علɂ ديوانȼ الɃǾ يضم ƭموعة 
"  ليÛ"ȫɎ " لوÛ"ȫɍ ومȸ هǾه القȎائد واƫقطوعاǧ واƫنوعاǧ " أنǨ ليɃɎ"منها اسم 

إƂ " ... دÛ"ȯɍ " بǖمر احلب"Û " سيǲارة"Ǯ "Ûةعاب"Û " ياȥتنة العÛ"ƙ " عودة إƂ احلياة"
 ȷالشاعر أ țاستطا Ɣال ǧقطوعاƫواÛ ةƘȎتوسطة والقƫائد اȎالق ȸم Ȭذل Ƙȡ رȎƷ

خلاطر مȸ اخلواطر ȥيها Ɵربتȼ الشعريةÛويضمنها اǂتوɁ النȦسي Ƭا جȄ مȸ اƬواجȄ أو 
شعرɃ الرɁǗ الوجدانية  Ơمل يف منهǲها ال-أو لعاطȦة مȸ العواطÛȤ وهي يف أȡلبها

 ƙيتƫالعا ƙاحلرب ƙيما بȥ ǧوتطور ȷا القرǾه Ȝمطل Ǿيف الشعر العريب من ǧساد Ɣال
 Ƀاه التقليدƟɍا ɂسها علȦن Ǩȑرȥو.  

 Ɂرǹائد األȎتسمأما القƫةاȦوقƫعنها ا ȔتلǺيȥ Ûطويل نسبيا Ƀشعر ȄȦـ بن Ƀالتقليد ȷا
Ɠح ÛنيةȦال ɁǗيها الرȥ وتضطرب ÛƆا والوجداǾتمل هƠ ɍ Ɣال ǧوعاȑوƫا Ȑيف بع 

اȑɍطراب كالوȤȍ والغزÛȯ ومرد ذلȬ إƂ تبƖ مواقȤ اɍلتزام بقضايا الوطȸ واألمة 
 Ûديدǲلقضايا الت ȟرȦالت ɂا علƬ Ɔواإلنسا Ƀيف التحرر واستعادة الدور احلضار

 يف وȤȍ واإلƟɍ ȋɎǹاه مȸ اƟɍاهاǧ الȦنيةÛ ويتضǴ ذلȬ مƠ ȯɎǹ ȸليلنا لقȎائد
الطبيعة واƫدÛɁ ويعود أǹيارنا ǾƬيȸ اƫوȑوعي إƂ كوŒما ملتقɂ للتناȋ بƙ القȎيدة 

  . التقليدية واŎددة
 Ûرهاȍبالطبيعة وعنا ȼاهتمام Ûريفǹ ſاȍ الشاعر țادر إبداȎم ȸةمǞللبي ȷالطبيعيةأل    - 
őم ومراحل حياőǖنش ȯɎǹ يهاȥ ȷأو يتنقلو ǒيها الشعراȥ يولد Ɣم ال– ƘǲȦدورها يف ت 

عبقرياőمÛ وتȮويȸ عناȍر ǭقاȥتهمÛ ومȎادر ƯيőɎمÛ وأبعاد ƟاريهمÛ ورǗاهم 
ل أذواقهم الȦنيةÛ وإȦȑاǒ اƫعƖ األȍيل والشȮل اجلميل علɂ ـةÛ وȍقـالشعري

ة الوجود ـحركة األشياÛǒ وƘȍورة احلياةÛ وأسǞلم وانȦعاőɍم إزاǒ ـأحاسيسه
  .دɃ بƙ اخلƘ والشرواÛƘȎƫ والȎراț األب

 ɃويرȎأو ت Ƀرمز ȧيف سيا ȼر طبيعتȍعنا Ȥيșالطبيعة أو تو Ȥȍو ȏوقبل استعرا
 Ûالطبيعة Ɂحوȥ عند Ȥنق ȷدر بنا أƶ Ûوالقومي Ɨالشعر الوط țوȑوƞ Ȭقة ذلɎوع
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Ǩ متناوȯ ـƠ Ȝـما ǹرج عȸ ذاǧ اإلنساȷ ووق" تعȐ Ɨ الدارسƙـوهي عند بع
ȼا التعري)1(.."حواسǾـ وهȷأ ȼنǖش ȸم Ȥ دائرة الطبيعة لتتوا Ȝالواقزيوس Ȝم Ɂـ ÛȜ
ȸȮاهر الطبيعةولȚرها يف مȎليح Ɂرǹمرة أ Ȝتحركة  الناقد يرجƫطرية احلية واȦ2( ال(   

  وșهر موȑوț وȤȍ الطبيعة يف الشعر منǾ أƖȡ ȷ اإلنساȷ حلنȼ األوÛȯ ويȮاد Ƹ ɍلو
ȷكا ȼنȮول Ûالشعر العريب ȸلنا مȍو ȷديوا Ƀأ ȼأبياتا شعرية -يف البداية -من Ɂيتعد ɍ 

 يف -ȸ وșلـواألندلسييالعباسيƙ عند الشعراǒ ام ـاستقور وـتتǺلل القȎيدةŻ Û تط
ȼمȚواألشي-مع ȷالوجدا ƙلي بȮندماج الɍا ȸا حسيا بعيدا  عȦȍـ و Ǩأطل Ɠح Ûǒا

 أƠ ȷقȨ اندماج Ǩ يف وȤȍ الطبيعةÛ واستطاعǨعلينا اƫدرسة الوجدانية الƔ أبدع
Ȯيف ال ǧاǾبـال ȷوǚارة أحاسيǭشاركة الوجدانية ـƫا Ȩوتعمي Ȥالتعاط ȄادقةȎوقد . ال

عي وƛماƬاÛ وبƙ تشȮيل ال  العɎقة بƙ وȤȍ الطبيعة والتغƗدǭوȷ الدارسوȷ اǂرȫأد
عتزاز باƫاȑي واحلاȑرÛ ومȸ هǭ ǒɍǘارة اǂبة لɊرȏ وأهلهاÛ واǚɍمي بقوالوطƗ وال

يف دراستȼ للشعر  )3(هيȮل ƥدأ وȤȍ طبيعة أوطاŒمÛبهتمام لدارسƙ الǾيȸ دعوا إƂ اɍا
  . احلديث ȼ للشعر اجلزائرɃـ يف دراستǹريف وȍاƑ)4( ſياȎƫرÛɃ وعبد اǃ الرك

ها نلÛ وأȥاǨȑ يف وȤȍ مȦاتـǨ القȎيدة باجلزائر كما Ɓ تتغȸ هبا مȸ قبـȥتغن"... 
 البطولية الرائعةÛازداد الشعر Ȥطبيعة الساحرة يف اجلزائر باƫواقالطبيعيةÛ ويوم امتزجǨ ال

  )5( منȚرا مȸ الطبيعة ɍ تعلوه مسحة ǭوريةتȦتقدهبǾا الوطÛȸ حƓ كدǧ انا تاȥت
  ويف احلقيقةȷǚȥÛ . عتزاز بالوطـȸهتمام بوȤȍ الطبيعة واɍقد بينوا اɍرتباȓ بƙ اɍو

  ـــــــــــــ
  ȋ5.1972ه1391Ûوالشاعر العريبÛ دار مȎر للطباعةÛ القاهرةÛ  حسƙ نȎار Û الطبيعة -1
  5اƫرجȜ نȦسȋÛȼ:   ينȚر -2
3- Û القاهرة Û ورة األدبǭ Û لȮد هيƥ1953 أ ȋ Û 124.   
4-Ƒالركي ǃاجلزائر  عبد ا Û Ȝالشركة الوطنية للنشر و التوزي Û Ɂـرǹأ ǧيف الشعر العريب و دراسا ȃاألورا Û 1982 Û 

 ȋ12-30   
   . ȍ 1984 ȋ Û 253اǹ ſريف Û الشعر اجلزائرɃ احلديث Û اǘƫسسة الوطنية للȮتاب Û اجلزائر -5
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Ɣنة الǂر منهم  اǮأك ȸاهديƭ شعرائها ȸم Ǩستعمار جعلɍل اș عاشتها اجلزائر يف
ȸوط ȧوعشا Ûǒشعرا  ȸȥ أو ȯاƤ ȧر منهم عشاǮأك.  

الطبيعة يف شعرهم لƷɌاǒ ببعȐ والشاعر ȍاǹ ſريف مȸ الشعراǒ الǾيȸ وȦșوا       
ÛسيةȦالن ȄواجƬوا Ȥربة الشعرية يف أبعادها وقضاياها  العواطǲمزوجة هبموم التƫا

  .الɁƎȮ الوطنية والقومية واإلسɎمية واإلنسانية 
 ȼيدتȎوق"ǧزاǲعƫا Ȅسنة"أطل Ȩالث يف دمشǮالشعر ال ȷألقاها الشاعر يف مهرجا Ɣال   

  لوȤȍ  عند الشاعر يف اƟاهȼ إƂ تشǺيȌ مȚاهر Û تعȄȮ تطور موȑوț ا1961
  الȮوȷ والطبيعة وجعلها تعيƵ Ȉوم العȎر واإلنساȷ وتتبƖ مواȥقة مȯɎǹ ȸ رǗية

 يف -أحيانا-شعرية Ƣحي ȥيها اƫساȥة بƙ اإلنساȷ ومȚاهر الوجودÛ بل يȎدر الشاعر
 ȸويره للطبيعة مȎتȯاحللو Ȩأو* منطل ȼاتȥوȍلي يف موȮندماج الɍا ǒالشعرا ȸم ȼيقربÛ

  .اƫتȎوƙȥ الǾيȸ  يǘمنوȷ بوحدة الوجود
  وذراÛ تنǴȖ السمـاء مȦـاخر    أي سǴȦ من عاصȤ الȚلم ساخر
 Ȩاألفـ țدȎل يǲلƭ أي صوت    Ýيــر ابن اجلزائــرȦم النɍǙ   

ƃ فقـلÛǨبǲفاستÛاخللد Ȭشاق    Ýاخللـد سائر ƂǙ أمÛرȎللن Ǩȹأ  
  ريȼ عزفǨ حلــن البشـائوعل    مل Ƨع الورɁ أƙȹ الضǶايــا
  وعلɂ الȎȢن يرسل اللǶن ȕائر    تتɁƕ دماÛفيــروق غȎــن
  جرعتȾا لȚـي احلروǡ مـرائر    وǙذا استمرأ الȦيـل ربوعـــا
  وجرɁ بالـزȹ ȯɍبـع اŎـازر    فǲر املوت أŒرا مــن دمــاء
ɍل يف ربــاك جبـاȾالس ȯاوȕ    و صاغرȽو ÛـاȾƽ مǲالن Ǵيلم  

  Ȏǵ ȷǙاءȽا النǲـوم الـزواȽر    ا مستنيــرايتملȎǵ ɂاءȽــ
  ـــــــــــ 

  . حȨ يف ȍورة عبد : șهور العبد بȦȎة إƬية . الɃǾ يƘȎ الǾاتƙ واحدة ) : اƠɍاد ( احللوȯ أو -*
 ȋ Û 1981 1 دندرة للطباعة والنشر Û بƘوȓ Û ǧ– احلȮمة يف حدود الȮلمة –سعاد احلȮيم Û اƫعǲم الȎويف : ينȚر 

1180 .  
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  وازدȽر بالعǲيǢ من صنع ساǵر    كم بɎد تȖاوȯ األفـȨ فيȾــا
Ǩفتنـاس Ûȼبــ ƙأعـ Ǩواألواصر    فتن Ɂوالعر Ûȏم األرǵر  
ȏشيــر أر ɂعل Ɣمقل ǨƢفرقرق الـدمع فـائر    وارÛديɎمن ب  

  مȖرق العÛƙشارد الȦكـر ǵائر    Ǔ Ǩيــة اŎـد فيـƧȼكم تو
  ƯضǢ التـراǡ عاȕر.فدق شƎ    معǲـزات السمـاءÛغاȏ رǗاȽا
Ȼمـات صدا ǷــاروȎائـر    وأزيز الǭ سƵ يفÛǴاجلريـ ƙȹيف أ  
  ȼȹǙ منبـǨ العــɎ واملȦـاخر    بالسماوات Ɓ أبـع بشـر أرȑي

ȯيقو ȷأ ƂǙ:  
Ȥصـ ǥــدǵوÛǡمنوا بالشعوǓ    كـافر ƆǙ ȣɎاخلـ ȤـȎف   
  غضǢ اÛǃيـوم تبلɂ السرائـر    واجعلوȽا سريـرǥ تتǶـــاشر

  سǶنات لكم عليȾــا بشـائر    العرȕ ǡائـȕ Ǩǵɍ Ż ÛȤاȣ ب
  وȽدتƂǙ Ɨ التعيـن منــائـر    فتنورت بارق النȎــر فيȾــا

  )1(تبقɂ يف جبȾــة العرǭ ǡائر لسǨ أخشɂ علɂ العروبـة شـرا          ما

  ونشƘ إƂ أȷ الشاعر استطاț أȷ يستوعب بعƟ Ȑارب وȤȍ الطبيعة يف الشعر العريب 
 ÛƇالقد Ûاعة أبوللوƤو ƙريǲهƫكا ƙارب الوجدانيƟ Ȑيستلم بعـ ȷأ țكما استطا

  وقد بدأǧ أȍداǒ الشعر الوجداƆ تتسرب إƂ الشعر اجلزائرɃ منǾ العشرينياǧ مȸ هǾا 

يف  ور مبارȫ جلواǳـالقرȷ علɂ يد رمضاƥ ȷود  Ż تطور الشعر الوجداƆ بȚه
 عبداǃ  األربعينياǧ واخلمسينياǧ عند كل مŻ ȸ استقر يف شȮـلȼ النهائي يفǧالǭɎǮينيا

Û ضـر السائـحيǹمد األƮو Ȕبوشامةوالشري Ȝربي.    
 هǾه الروǳ اجلديدة يف واكبـواراǒ هǾه الȦترة الǾيȸ ـوكاȍ ȷاǹ ſريف أحد شع

حرÛ ȫ تالتǲاوب معها واɍندماج ȥيها وبعث احلياة يف مȚاهرها لت ووȍـȤ الطبيعـة
  ɍمȼ وأحزانȼ و ǭورتȼ علɂآǖسرارها و يبوƬ ǳا بǖسراره ȥ Ûتشارȫ وتتȮلم Û وتبوǳ لȼ ب

  ــــــــــــــ
1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 55 – 56-63-64.   
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رحبة حيث يسود احلȨ الƲو اآلȥاȧ تنشد معȼ اɍنطÛ ȸ ȧɎ وـالȚلم والȚاƫي    
الƔ يتȥ ǾǺيها مȸ القȎائد " اجلرǳ اƫتǲاوب " دتȼ ـقȎيدÛ ȯ واحلرية Û وـعالو

   :Ȥ الوجدانيƙ يف تساőɍǗم عȸ سر احلياة Û وجلوئهم إƂ كنȤ الطبيعةـالشاعر موق
ƂǙ األفــȨ تشرئــǢ يداȻ     )التيȼ(وǳ يف ـƃ ǳɍ Ǵ يȖشبـ    
    ÝرǲȦال Ɠم Ýأعــود Ɠي مƬǙ يا    Ý Ȼما مدا ɂاألس ɂو ليلـي عل
    Ɩǵأ Ż Û ȼصوت Ȩرجــع األفـ     ȏاألر ȯǖيس :ȽÝȻداȹ ǨعƧ ل  
    ȼمن اجلزائــر صوت Ƃفتعـــا      Ȼن فداƲ أمــل العائــدين  
     ǡمن عبا )Ȕيـǂا (ǡـرȢيف امل     ƂǙ ɂترام ɂȎاألق)ǰاخللي( Ȼصدا  
  و رجـس اليȾـود Ʋن فـداȻ     )صȾيوȷ(مȾبȔ الوǵي من Ǯǵـالة    
  جــروǵنا تتنــادɁ ) شليا(    يا أخي يف خيـام غـزǥ يف قمـة    
  فكـــنا لȼ منــارا و زادا     قرياȷ مـدȹ žشيـد الǲȦـرƲن    
     ǳيا صا Ȭالــربا    رعشة الضوء يف سراج ȼاءت لȑادا *أȽو الـو   
     ȼــة احلزينـة وافتـȽɇو من ا     ɁـادȾمــة تتȢȹ من العــز  
     ǡالدر ɂالـورود عل țـزرȹ ناȹǙ    نـي من الـورود القتـادƱ 1(او(  

  اج إليȼ مȸ نضاȯ دائم ـȷ بالطبيعة الƁ Ɣ تنسȼ قضية الوطȸ وما Ʒتȷǚȥ الشاعر قد استعا
راب يف الرǗية ȥ Ûالشاعر ɍ ـو مȜ ذلȷǚȥ Û Ȭ شعر الطبيعة يعȄȮ أيضا ذلȬ اȑɍط

  ȸ اƫوȑوț و اƫناسبة و احلالة ـȮلɍ يلتزم باƟاه Ɨȥ معÛ ƙ و ـد وƸلƫ  ȌوقȤ واح
Û ȼȦȍمة يف طبيعة وȮتحƫسية هي اȦشعرييالن ƙȦهور موقș Ƃإ Ȭذل Ɂيف ـ و قد أد ȸ

  : متɎزمƙ  و Ƶا تناوȯ الطبيعة ولدا 
1-  Ƀالتقليد Ȥوقƫا  

  ــــــــ
*- Ǩا كتبǾȮالربا( ه ( وابȎوال Û)ŷالر (Ɏوهي كل ما ع Û رابية ȜƤ Û ȏاألر  .      
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫا Û ريفǹ ſاȍ 123 – 124 . يدة موجودةȎأيضا –و الق – ȷيف ديوا "ǧزاǲعƫا Ȅأطل " ȋ

219   
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  اƫوقȤ الوجداƆ  ـ  2
Ǻور يتȍومشاهد و ǧر الطبيعة يف أبياȍالشاعر لعنا Ȥيșتو ȷأ Ƃدر اإلشارة إƟل لو

ونقȎد باƫوقȤ . وƝاȍة شعره الوطƗ يف بعده الوجداƆ والǮورɃ . أȡلب شعره 
Ȭذل Ƀالتقليد  ȷقترƫاهر الطبيعة اȚƫ احلسي Ȥȍوالشاعر يف البالو Û Ɔاعل الوجداȦت

شȮل هǾه احلالة يوجǹ ȼيالƲ ȼو تشȮيل ȍور تعتمد علɂ التȎوير اخلارجي مȸ حيث ال
وتȚهر هǾه اخلȎائȌ يف قȎائد وȤȍ الطبيعة الȎحـراوية  والنقل اخلارجي Û Ûاحلǲمو

    :الƔ يقوȥ ȯيها " قسم الȎحراǒ " مǮل قȎيدة 
   اƬوج Û تنتعل اجلديǢ املقȦـراǳ    أقسمـǨ بالرمضـاء فيȾا Û بالريا  
   ȯƕت Ɓ اȾاقــة الوجنـاء فيȦبال     ɁرǾـة الƯشا Û ـواتȖعربية اخل 
  Ɣال ɂǶȎȦو بال Ûباحلادي Ǩا الليــل اجلميل املقمـرا    أقسمŏ ɂاجȹ  
  القــرا   ) ȕائي(بنارȽا Û ما اȦȹـȬ    باخليمة السـوداء Û بالليل األȹيس  
   ǨعشقـÛراǶȎيف ال ȔȦبالنȻـرا    سوادȦالنضار األص ȼب ǨȦو عÛɂالدج  
  Ɏالرعنــاء أقعد راج ǥرǾبالــ    Ȏمب ɂو أعم  Û ا املوديȾشعاعǙرا  ـ  
  راـو ǵ (Ⱦȕراء(ق الوǵي ȹقـاȽا     أقسمǨ بالǶȎــراء مȾدا ȹɍبǮا  
   )1( )قيȎرا(أوتȖيǴ بـ)كسرɁ( بـيőو  نعيد ذكـرɁ القادسيـة للنȾـɂ س  

    الشعرية Û يف الوȤȍ و اɍتȎاȯ هبا وجدانيا Û باإلȑاȥة إȷ هǾا الولȜ بتȮديȄ الȎور
Ǩ جديدة Û ـاعر يبȍ Ɨوره ألȦاșا وعناȍر ليسـإƂ طبيعة التشȮيل Û حيث Ʊد الش

Ȯـمبتȍوȥ Û حـرةȎال Ȥو اخليمة ـ Û وجƬا ǳوبالريا Û ǒبالرمضا ǒرا ... Ǿمن Ƈقد  
  .واألندلسيƙ  عهد الشعـر اجلاهلي Û وابȸ اƫعتز

 ومȜ هǾا التȮـديȄ يف توايل ȍور الȎحراÛ ǒ واɍستغراȧ يف ذكر عناȍر طبيعتها      
 ɂورة علǮوال Û Ɨينا الوعي الوطȥ Șما يوقـ Û يهاȥ يبث ȷأبدا أ Ȅينـ Ɓ الشاعر ȷǚȥ  

ƫالشاعرستعمرا ȯيقوÛ:  
  ــــــــــ

1-ȷلبنا Û ǧوƘب Û ميɎدار الغرب اإلس Û ǒ حراȎال ȧأعما ȸم Ûريفǹ ſاȍ ȋ Û ǧ د Û 129.   
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  سنǮيـر رملتȾـا قتـاما أغبــرا     )سعديــة) (عمريـة(سنشنȾـا 
ǥƎع ɂوتبقÛاȾعلــǲسن Ɂكـرا      ذكـرǾو ت ɂيف اخلافقيـن ملن وعـ  
  أجـدادȹا Û من باț فيȾا واشتـرȷǙ      Ɂ كنتـم Ɵـار ǵـرȷǙ Û ǡ من
  Ý)تراعن(و)ابن الوليد(كم أسرجǨ بـ    فرسـاǵ ȷومتȾا Ý سلـوا صȾواőا

)ȯـوƶد(يف Ǹوبة التاريـǾويا من     يا أكـ Û Ɨȕلـو)يـرȎتنكرا ) امل   
)ȯـوƶسة اجلزائر) (دȹـا)فرȾـرا    غيمǺقـات تبȽـا يف الشاŏباȑو  

  )1(يا من علɂ التاريـǸ زور وافتـرɁ    عربية األȹساÛ ǡسـل تارƸــȾا
  ستعمار Ûللتǖكيديف بيتƙ متتاليÛ ƙ يف سياȧ الرȐȥ لɎ) دƶوȯ(قد ذكر الشاعر و
–Ǵريȍ لȮذكر -بش Ƃالشاعر إ ǖوقد جل Û اƸنسبا وتار Û عروبة اجلزائر ɂعل )ȯوƶد (

بلÛ ȼȚȦحقيقة ƭ ɍازا Û ألȷ اإلمياǒ أو الرمز أو اإلƷاǒ يف رأيɍ ȼ يȦȮي يف مǮل هǾه 
وعلɂ الرȡم مȸ أȷ . ما ميȸȮ توȍيلȼ يف وȑوǳ وسرعة  اƫواقÛ Ȥ الƔ تتطلب توȍيل

وردǧ يف قȎيدة حاȥلة بǖلȦاƠ Û ȗيل علɂ الطبيعة الȎحراوية ȷǚȥ Û ) دƶوȯ(ة كلم
الȎحراÛ ǒ واللعب بالȮلماǧ يف  الشاعر يبدو وكǖنɍ ȼ يعنيȼ التقاȓ مناșر الطبيعة يف 
  .قعȼ اƁǘƫ اتȎويره الشعرÛ Ƀ بقدر ما يستهويȼ اƬم الوطƗ وو

 Ȕيتا   ويستنبǗر ȯɎǹ ȸم Û Ȝا الواقǾنهمالشاعر هȮول Û ƙتȦتلƯ ƙشعريت ƙ  ȷɎȍتو
 ƙحركت ƙسيد التضاد بƟ ɂعل Ƃية األوǗويعتمد يف الر Û احلركة : معاناة واحدة
بŒǖا الغالبة  اخلارجية Û وتبدو ȥيها األشياǒ تعيȈ حياة Ûكلها حرية وƘǹ وƤاÛ ȯ وتȚهر

ا Û لتلتقي باحلركة يف القȎيدة ȥ Ûهي تبدأ مȸ األبياǧ األوÛ Ƃ وتتȼǲ اƟاها واحد
  .الداǹلية للشاعرÛ يف األبياǧ األƘǹة النȦسية 

اإلحساƞ ȃرارة (Û و الداǹليـة ) الȎور الطبيعية(ومȯɎǹ ȸ هاتƙ احلركتÛ ƙاخلارجية 
الشاعر Û وما يƘǮه مȸ كǔبة تارة Ûوتشوȧ إƂ احلرية تارة أǹرȷǚȥ Û Ɂ ) اɍستعمار 

Ȯلبة النـيعȡ Ȅالغائـ Ȍيـǭيب التراȎعة ـ  يف القƕال ȃرȮوي Û التقليإدة ƂـÛ د  
  ـــــــــــــــ

1- ȋ Û  Ȩدر السابȎƫا Û ريفǹ ſاȍ  129-130.   
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  .واƟɍاه إƂ اخلارج Û ولو أدɁ ذلȬ إƂ التضحية باحلركة النȦسية الداǹلية 
ركة     أما اƫوقȤ الوجداȥ Û ƆنقȎد بȼ اƟɍاه بالوȤȍ إƂ اɍندماج العاطȦي Û بƙ ح

 ȄȦوجعلها تواكب الن Û سياȦوتركيبها تركيبا نÛ ورȎوبعث احلياة يف ال Û الوجدانية
حركة الشعور Ûوő ɍتم باألشȮاȯ واأللواȷ واألحǲام Û ومȸ القȎائد الƔ يبدو ȥيها 

Ûل جليȮبشÛ Ɔالوجدا Ȥوقƫيدة  اȎد قƱ"اجلزائر ȸحب م   :"  
   غدي م ـȤ العǵ ƙلـبرفيواستǵ     ƃƕبيبـة العمـرȑÛمي بالوفاء يدي
ǨȖبȽ ريشة Û ـرǶتة سȦرد      يف كل لȢالشاعـر ال ǳجنا Û ـوȹو يف الد  
ǨȖبȽ ريشةÛ ـرǶتة سȦرد      يف كل لȢالشاعـر ال ǳجنا Û ـوȹو يف الد  
  ملرفǖ النǲــم Û منȦـاȹا ƂǙ األبـد     أسلمǨ كȦي لɌسـراء ÛفاȖȹلقي
  Û بسوɁ األعراس Ɓ تȦد يف غȦــوǥ     أسلمتȾا لنǲي النبـÛ Ȑ غارقـة
   شباك سوء Û فȾــاź الكȹ Û Ȥبتعد     ǵبيبȻǾȽ Ɣ الدȹيــا بƤǖعــȾا
ȼالبــدر يف علياء بسمت ȯـازȢȹ    من بعـد ȏسي األرǔم Ȥستشـȹو  
Ǩغرق Ɣال ȏرɊل Ȩر األفȦȢستȹ      حممومــة الزبد Û للـدما ǥǖـƥ يف  

  Ɵلو Û وصمة  الكمـد بقبلة احلÛ Ǣ     وȹنǮر الزȽـر فوق األرȢȹ ȏمرȽا 
   ومرفــǖ النǲـم باملرسـاƶ Ɓ ǥـد      وǵيدȻǾȽ ź األفــɎك ترمقنـا
ǰȽربة السوداء يف وȢنــا الȦبالرمـد      تل ƙالع Ȥيلــ Û من الضياء  
  Ʒدȹا ɍ Û يد Ƣتــد من أǵـــد      ȹتيȼ يف الȦـلȬ الدوار ɍ Û أمـد
   )ȹ)1عــدام الوزȷ منȦــرديف عاƁ با    كȹǖنا ريشـة يف كȤ عاصȦــة 

Ǿه ǴتȦالطبيعة احليوتن Ɓعا ɂيدة علȎه الق ȷتهتم باأللواȥ Û اخلارج ȸها مȦȎلت ɍ Û
ȼبة وتشاركǂوا Û ةȦاألل ǧقاɎليعقد معها الشاعر ع ȸȮول Û ȯاȮواألش ǧواحلركا 

  .ƵومÛ ȼ ويبوƬ ǳا بǖسراره  
  ــــــــــ

1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 215-216 .  
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 Û يف األدب العريب وما قȎيدةبƙ الشاعر والطبيعة احلية جديدة   وليسǨ هǾه العɎقة 
أليب ȥراȃ احلمداÛ Ɔ إɍ مȸ هǾا القبيل Û ولقد اهتم الشعراǒ "* احلمامة الباكية"

 Ȑائد بعȎوق Û يدةȎه القǾه ƙشبها ب ȫهنا ȷونعتقد أ Û قةɎه العǾهب ȷالوجدانيو
Û ƙالوجداني ǒالشعرا ȯاǮو" عمر أبو ريشة" أم"Ƀئم "القروɎƫا ƗȦال ǰتيار النهǹويف ا Û

البلبل "يتȮلم يف قȎيدتȼ" القروɃ"لنقل أحاسيسهم إƂ اƫتلقي ǚȥ Ûذا كاȷ الشاعر 
Ǩالساك "-ɎǮويب- م Ûțالقنا ǒورا ȸم ȼسȦسرار نǖب ǳريف وǹ ſاȍ الشاعر ȷقد كاȥ

ǹآ ƙوجداني ǒف شعراɎǹ ɂعلÛȼسȦن ǒعل الشيȦيȸطاهبم  ريǹ نائية يفǮال ɂعل ȷيبقو  
 ȼلǮمي ȷاǭ و طرف Û الشاعر ȼلǮمي Û ȯطرف أو ȸم ȷوȮتƫا Ƀر الشعرȍعنا ȸر مȎعن

Û ومȸ علȍ " ɂاǹ ſريف"الطبيعة Û وهبǾا اǹɍتɎف يف اƫنهǰ الÛ ƗȦ يȮوȷ الشاعر 
 Ȝوالواق ǧاǾال ȸة يȥساƫا ȼيȥ حيƢ ɃǾال Ɔالشعر الوجدا ȸȥ يف ȧرȡأ ȼشاكلت  .  

مȸ اƫوȑوعاǧ إŒا  ومȸ مȎادر إبداț الشاعر ǹريفÛ اهتمامȼ وولعȼ بوȤȍ اƫدÛȷ إذ
 الƔ ازدهرǧ يف العȎر العباسي Û وǹاȍة عند الشعراǒ األندلسيƙ يف الȦترة الƔ القدمية

 Ɂرǹم الواحدة تلو األŒمد ȓسقو ǒناǭا . عاشها أǾـالعامل ساعوهɂما تطور  د عل
 ƙالنهضة احلديǮة التقليديشعراǒ اƫوȑوț إƂ  ل هǾاـدÛ ȷ وانتق عندهم برǭاǒ اƫعرف

  . يف اƫشرȧ واƫغرب 
ة الشاعـر باƫدȍǖȥ ȷبǴ يشȮل القȎائد وȍـورها ورموزها منها  ـ عɎقǧوقد تطور
Ȩعم ȸوم  Ɓعمة باألȦƫسية اȦالن ǒاألجوا Ƃة إȥاȑباإل Û ا الرتيبةőأحيائها الشعبية وحيا

 Ȩطهادوواخلوف والقلȑɍا .  
  دɃ يف ـوȷ يف اجلزائر ƞنɁǖ عȸ التراǫ أو الشعر التقليـ    وƁ يȸȮ الشعراǒ التقليدي

  ـــــــــــــــ 
  :  قȎيدة أيب ȥراȃ احلمداƆ الƔ مطلعها -*

Ý ايلƜ ȸامة          أيا جارتاه هل تشعريƥ بقريب Ǩوقد ناح ȯماذا أقو  
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Ȑ ـ Û ومȦدɃ زكرياǒ وأبو اليقȚاȷ بوȤȍ بعةǹليȯȦ آد ـاƫشرȥ Û ȧاهتم Ʈمد العي
ȑدينة حاƫا ǨانȮȥ Û ريفǹ ſاȍ طاهمǹ ɂوقد سار عل Û ائدهمȎيف ق ȷدƫرة يف ـا

  .شعره ȍ Ûورة ورمزا وقد يتǾǺ منها موȑوعا أساسا يف قȎائده 
: مȸ أشعاره Ʊ Ûد مȸ اƫدȷ الƔ اهتم هبا وƬ ȌȎǹا قȎائد شعرية أو حيزا     و

ȡ Û القرارة Ȩدمش Û تبسة Û ȃاألورا Û ȷبريا Û Ȥالعط Û بنورة Û ȸǲيس Û رداية.  
    : واهتمام الشاعر هبǾا اƫوȑوț وعɎقتȼ بالشعر الوطƗ القومي ÛيƘǮ عدة مɎحȚاǧ منها

أȷ وȤȍ اƫدȷ والتعلȨ هبا ǮƢيل جزǒا مȸ التعلȨ بالوطȸ الȮبƘ يف مȚاهره  -1
  .اǺƫتلȦة وحياتȼ اƫتنوعة 

2- Ȏǹ الشاعر ȷأ Û الشاعر هبا Ȩتعل ȯا حوŒيدة بدور مضموȎل مدينة قȮل Ȍ
 .وبتارƸها ورجاőɍا مȸ العلماǒ واألبطاȯ ووȤȍ احلياة ȥيها 

    3-  ȸا مǒيف كل واحدة منها جز ȇقد عاȥ Û رهƎما ي ȼل ȷدƫه اǾƬ تيار الشاعرǹا ȷأ
احلنƙ مȸ أهم حياتÛ ȼ وكلما ȡاب عنهاÛ تتحوȯ يف نȦسȼ الǾكرياȥ Û ǧيȮوȷ الشوȧ و

Ɔعاƫا Ȏالق Ȭالوجـيف تل ȟراȥو إƲ ميل الشاعر ȷأ Ƙȡ Û ـائد Û اǲȥ اȡراȥإ ȷدا
 Ȥعȑ Ƃإ Ɂأد ȯاخليا ȸبتعاد عɍة  واȦالعاط ɂويروالتعويل علȎالت Ȕتسل Ƃة إȥاȑباإل Û 

ة علɂ لغة اخلطاب واƟاهها يف تراكيبها إƂ الوșيȦة اɍنȦعالية العارية مȸ الوșيȦ" األنا"
تȎويرية وƲاوȯ اآلȷ استعراȏ بعȐ القȎائد يف وȤȍ هǾه اƫدȷ ونبدأ بقȎيدة 

  حب الوطȸ ألوȯ مرة ȷÛاب ȥيها لورȜȑ الƔ ولد هبا وعاȥ ȇيها طȦولتÛ ȼ" القرارة"
ة علɂ الشاعر سيتحوȯ ـل الوجداƆ والتارƸي ǾƬه اƫدينـتساȯǒ ما إذا كاȷ هǾا الǮقنو

 Ý Ȭإǭ Ƃقل شعرÝ Ƀ وكيȤ يتم ذل
ونشƘ منǾ البداية إƂ أƠ ȷويل شيǒ عȚيم إƂ شعر رȥيƶ ȜمȜ بƙ روǳ األمة    

وتارƸها وبƙ ذكرياǧ الطȦولة أمر عسƘ علɂ الشعراÛ ǒ وتتȮسر عليȼ أقɎم العȚام 
  : يقوȯ الشاعر Ûمنهم 
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  ȕ ȷǙلبǨ اإلفȎاǳ عنÛ ȼ استكنا     ســرا) القــرارǥ(أودț اǃ يف         
    ǢȖơǢــن قلǵ لمـاǮمÛ الـود   ƖـǮيت ÛȼـنȎيف غ Ȩلرشيــ  
   ـاـيف رǗاɍǙ Û Ȼ وأغمـȐ عين   ـنقمـة احلسن Û ما سرǨǵ بعيـ    
  أȹا) اȻɇ(أȹـÛ Ǩ أدرɁ بــȼ   قلــƑ) قرارǥ(قبلـة العȾـد Û يا     

  كلما Û اɍسم يف املسامـع Û رȹا        أǨȹ أدرÛ Ɂ بعǥƎ العő Û ƙمــي 
  دقـة القـلÛ Ǣ تعـزȣ حلـنا     Ƕر Û يف ǵروفÛ Ȭ يǾكيجرس الس    

Ÿوشبا Û ƔولـȦȕ Û عنــدي Ǩȹالعمـ      أ Ȍواك أرخȽ يف Û رƖوأف  
  مǮلما النبع Û صافيـا Û شȤ لوȹا    أǨȹ أورǭتنــي ȹ Ûقاوǥ صــدر    
  أستشȤ األذÛ Ɂ فǖسدȯ جȦنـا   أǨȹ عودتÛ Ɨ السمـو Û بعيــدا    

  وأزكي يـدا Û فيبـǺس ȑمنا     تـÛ Ǣ فǖداري    يضمـر النيل Û كا
  وأسوق الوفـاء Û ينبǵ ȐسـƖ  ويـدس احلـروÛ ȣ تنضـǴ سوءا    
  )1(ا يبيـǨ غبنــاـوأرɁ كاتب  أȦȎȹتنـي األقـɎم من كل جنـس    

 ǖǲلȥ Û ائمةƬا ȼȦية وعواطȎǺواطره الشǹ ȸالشاعر قد استسلم جلوانب م ȷويبدو أ
وإƂ اخلياȯ وتȎويره ليقدم لنا يف النهاية شعرا ȡنيا يف معانيȼ إƂ تعميȨ رǗيتȼ الȦنية 

 Û ورهȎرا بǭǘم Ƙمȑ ȯرر للمدينة باستعماȮتƫا اخلطاب اǾوما ه Û ȼربتƟ عميقا يف
عƎة ) (يا قرارة قلƑ) (قبلة العهد) (قمة احلسȸ(وهǾه اإلȑاȥاǧ ) أنǨ(اǺƫاطبة 

ƙالع ... (Ǿال Ȩالعمي ȯعاȦنɍا ȸورة مȍ ɍباشر إƫاألسلوب ا ȸيدة عȎيبعد بالق Ƀ  
يعتمد علɂ لغة السرÛ وƶنǴ باللغة الشعرية إƂ . العادɃ الɍ ɃǾ يȮشȤ شيǞا جديدا 

  .الوșيȦة اƫرجعية ويبعدها عȸ الوșيȦة الشعرية 
Û مȯɎǹ ȸ استحضاره لǾكرياتȼ الƔ ) القرارة(ويƎز تعلȨ الشاعر الشديد هبǾه اƫدينة 

إلȑاȥة إƂ الȎورتƙ النمطيتƙ اللتƟ ƙعȷɎ منها Û قمة مرة Û وقبلة عاشها ȥيها Û با
Û Ɂرǹمرة أ  ȷدƫه اǾƬ الشاعر Ȥȍورة يف وȎه الǾرر هȮا تتǾȮوه:  

  ــــــــــ
    ȋ22" مȸ أعماȧ الȎحراȍ  " ǒاǹ ſريف -1
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  ـƖـوأسوق الوفـاء Û ينبǵ Ȑس   ويـدس احلـروÛ ȣ تنضـǴ سوءا
  Ɩ ــدارǥ اخللد Û سكـÝ Ȥ          تتقɂȎ بـك) لقرارǥا(    Ȧȹ ȤƬسي Û أيف 
  )1(ا ــز ركنـامɂ         دار علم أم مسǲدا عـ Û تتسɁدـــ    لبنات علɂ امل

  :وقاȯ يف وȼȦȍ مدينة ȡرداية 
ȹاجلنـ    أ ǥيا در Ǩعنــ Û ǡاملتمن) اي دارــاغ(اقا         ـو ǥــيا ذرو ɂ  

Ȏيف مع Ǩȹسـ    أ Û ȯوȾاملدائن الــم الس ƙب Ǩȹوار       أȢسنـيǵ Û 2(اء ـد(  
  :وقاȯ يف بلدة بنورة 

  ورǥ البǖس Ơ Ûرس السȾل أمناــ    ȹ ة Û قامǨ    ــوÛ ǥ املنيعــوعلɂ الرب   
 ȾتتƲ   ــا عنايــǺص Û ǃــة اȕا رباȾنـرا         ورعتȎǵ Û ȇǖ3(ا ــة اجل(  

 Ȩيف مدينة دمش ȯوقا :  
Ƭبع اȹ Û Ȩيا ري من وردـ   دمش Û Ɂنقا          اوȑ Û اȽتاȦش Û ـب"يا بسمةɁرد"  

Ŏء اɎيا خي Û Ȩسدرتـ    دمش Û د       ȼيف ــ "ȷقاسيو * "ǲما س ǃا ƘȢداـل  
        ǶȦواألجيـيا ص Û قارئة  ة الشرق ȯدا    ـاȾكم ش Ǹوالتاري Û رȎة النȦيا وق    

  )4(       واǃ أكÛ Ǝ يف كل الدروǡ صدɁ رقة ـــاك مشــ    منائر اÛ ǃ يف دȹي

ȼنǚȥ اهرهȚوم ȸالشديد بالوط ȼتعلق ȸع ȷدƫه اǾƬ ȼȦȍالشاعر يف و ȤشȮبقدر ما يȥ  
ـار ة وقدرتȼ علɂ التعبƘ واحتواǒ األȮȥـيȮشȤ مȸ جهة أǹرɁ عȸ طاقتȼ الشعري

  الƔ اǧ ـة الضرورية يف مǮل هǾه اƫوȑوعـȼ يف األدواǧ الȦنيـوȮƠم.التǲارب و
ة Ƥالية إƷائية أكǮر مȸ األساليـب اخلطابية والتقريرية واحلȮي والسرد ـتتطلب لغ

 Ȥȍالو țـوȑالشعر يف مو ǳتتناسب ورو ɍ Ɣال.  
  ــــــــــــ

1-  ȋ Û Ȩدر السابȎƫ32ا  
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ45 ا 
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ60 ا 
 * ȷيف أحضان: قاسيو Ȩدمش ɂطل علƫا Ǹاجلبل الشام ȼ ) رȚان"ȼسȦدر نȎƫا " ȋ165(   
4- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ165ا  
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    Ǩاللغة الشعرية ليسȥ Ûاألديب Ȍأساسيا لدراسة الن Ɏǹم مدǲعƫل دراسة اȮتش
Ûربةǲار التǭدمها الشاعر يف نقل آǺرد أداة يستƭ  يف Ɨȥ Ȩلǹ ا هيƴوإ Ûتلقيƫا Ƃإ

ȟɎة اإلبȦيșاوز وǲتتÛ ȼحد ذات  ɂما يسم Ƃإ Û ليةȍة التواȦيșالو ɂأو ما يسم Û
 مȸ التȎوير Ǯƞ Ûابة األلواȷ" ألولية للشعر Û وهي منȼ إŒا اƫادة ا". ȸȥ الȮلمة "

Û بل إȷ إمȮاناǧ التعبƘ النحوɃ تȦوȧ إمȮاناǧ التعبǨ Ƙـوالرǹام مȸ  النح
   .) 1(" الشȮلي 

 Û دراسة نقدية Ƀأ ȷǚȥ Û األديب Ȍادة األولية البانية للنƫاللغة هي ا Ǩومادام   
اȷ بنياǧ اƫعǲم وحقولȼ الدɍلية ȥ ÛالنƠ Ȍليلية ǾƬ Ûا النƶÛ Ȍب أȷ تǾǹǖ باحلسب

 ȯوجودة " :" تودوروف"كما يقوƫالباطنية ا ǧقاɎالع ȯɎǹ ȸم Ûلǹالدا ȸيتحدد م
بƙ الȮلماǧ الȎانعةÛ واƫبنية للعمل األديبȥ Ûالترابطاǧ اللغوية هي السبيل إƠ Ƃليل 

   . )2(" قراǒتȼ النȌ وưارسة
ȯǒنتسا ȷب: ولنا أƫـما هي ا ǛنيادȦال ǴمɎƫديد اƠ تساعدنا يف Ɣال Ȅقاييƫة ـوا

يف ƽوليتȼ ة باƒƫ ـاألساسية الƔ تȮتسي أƵية أكǮر مƘȡ ȸها Û وقدرة علɂ اإلحاط
   : )ǭɎǭ)3ة مبادǛ أساسية وهي" جاȷ بيار ريشار "حدد لقد . حركيتȼو
     مبدأ التȮرار -أ
   مبدأ التواتر -ب
 السابقاÛȷ يساعداȷ ويرشداȷ الباحث يف Ʈاولة إذا كاȷ اƫبدآȷ:  اإلجرائية -ج

   اخلȎائȌ الȦنية اƫهيمنة Ɏȍ ȷǚȥ Ûحية اخلاȍية الȦنيةÛ تتمǮل يف مدƠ Ɂديد
  ـــــــــــــــــ

1- Û اعيلƧإ ȸالشعرعز الدي  Û رȍعاƫالعريب ا ȓÛǧوƘب Ûدار العودة Ûعنويةƫنية واȦواهره الș3قضاياه و Û1981Û    
 ȋ139.   

ام الدجاÛ Ɔ الدار  الوطنية للتوزيÛ Ȝ دمشȨ  ـهش: ȥينوȡـرادوف Û اƫضموȷ والشȮل يف العمل األديب Û تر . Ƀ  إ-2
 ȋ Û ǧ 55د   .   

Col  pierres  3- j.p. Richard : L’univers imaginaire de mellerme . ed  de seuil  
1961,  p 24.                                                                                                     
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 الɃǾ ميȸȮ مȸ – اǂرȫ –لǾا تتǲلɂ اخلاȍية بوȦȍها العنȎر الرابȔ "إجرائيتها 
اǹتراȧ اƫساحة الداǹلية للعمل األديب Û يف اƟاهاǧ متعددة Û أو بȦȎتها العنȎر 

ȯدا ȯاƭ يف ȫللعمل األديب التحر Ǵيتي ɃǾل الȎȦمƫا ȃكرميا ȯيقو Û  " : ǒاȎحǚȥ
تواتر اȦƫرداÛ ǧ يسمǴ لنا ȎƜر اȦƫرداǧ اƬامة يف النÛ Ȍ ولȮنɍ ȼ يتعدɁ هǾه 

إنȼ يسمǴ بالتحليل الɃǾ نسميȼ بنيويا Û بدǒا مȸ هǾه اȦƫرداǧ : الȦائدة Û ولنقل 
 Ȝȥا ما دǾوه Û ر تواتراǮاألك "ȸكوه " ɂالتركيز عل Ƃإ" ǴاتيȦƫا ǧلماȮيف ال" ال Ȍن

 ȯيقو ƙح Û لمة أساسا لتحديدهاȮلل Ƀعنوƫا ȷا الوزƎتتحدد : " معت ǳتاȦƫلمة اȮال  
ȷأ Ȝنستط Ɓ اǾȮوه Û ǳتاȦƫلمة اȮا الŒكو  ȯɎǹ ȸيتها تلتبسها مƵوأ Û يتهاƵǖب 

   الوزƳȷرج مȸ هǾه احللقة اȦƫرȡة Ż Û عمدنا إƂ معاجلة األمر مȸ باب آǹر Û وهو
ǧرداȦللم Ƀعنوƫ1("ا(.   

يف أƵية الȮشȤ عȸ مراكز الǮقل يف النȌ األديب Û مȸ " كوهȸ"    وإذا كنا نساير 
ȯɎǹ التعرف علɂ كلماتȼ اǂورية ǚȥ Ûننا نعرف أƠ ȷديد الوزȷ اƫعريف للȮلمة 

ȸموعة مŎ ȼضعơ  لمةȮال ȷة وأȍاǹ Û ديدهاƠو Û بطهاȑ عبȎي Ɣال ǧاƘتغƫا  
  . ǧɎ وتǖويǧɎ قد يبتعد هبا عȸ دőɍɍا اƫعǲمية الشعرية ملتبسة وơضȜ لتعدي

   إȷ الȮشـȤ عȸ حقيقة أș Ƀاهرة Û يقتضي Ơديد وحداőا األساسية اƫشȮلة 
 ǧوحدا Ƃوانقسـامها إ Û األساسيـة ǧه الوحداǾه Ǩما كانȦوكي Û ـاőلبنيا

 Ǩأكان ǒوسـوا Û ɁƎك ǧأو اندماجها  يف وحـدا Û Ɂغرȍ " هي ȗــاȦاألل
   Û علɂ تȎور النȌ )3(" أم اجلملة هي األساÛ " ȃ )2("اȃ كـل  قȎيـدة أس

  ــــــــــ
Û اǘƫسسة اجلامعية للدراساǧ و النشر والتوزيÛ Ȝ " دراسة يف شعر السياب " عبد الȮرƇ حسÛ ȸ اƫوȑوعية البنيوية -1

ȓ Û ǧوƘ1ب Û 1983 ȋÛ 33 – 39 .   
2,3- paul ricoeur , la methaphorevive , aux éditions du seuil , paris , France , 

1975 ,p91 .                                                                                                       
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  ƭموعة Û أو سلسلة مȸ اجلمل تربطها عɎقاǧ نȎية Û وتنȚمها اƫستوياǧ التركيبية
ȥ Û يةȑلية والعروɍودرجة والد Û يف البداية والنهاية Ƀيل لغوȮتش Ƀالشعر Ȍالن ȷǚ

هǾا  التشȮيل أو اإلبداț انتقاȯ لنȚام األدلة اللغوية مȦȍ ȸتها اɍعتباطية Û إȦȍ Ƃة 
تعليلية يف دɍلتها النȎية Û وهǾا ما يȮشȤ عȸ العɎقة بƙ اجلوانب اللغوية ونȚامها 

ومȸ اƫسلماǧ النقدية أȷ . دها وقواعدها Û واجلوانب النȎية ونȚامها وقواع
   Û بداية مȸ )1(العɎقاǧ النȎية تتحȮم يف زيادة درجة اإلبداعية Û بطريقة طردية

الȮلمة واǹتيارها Û واشتقاقها Û وتوșيȦها توșيȦا حقيقيا أو ƭازيا Û واجلملة وبنيتها  
  ل اƫشاعروتȦاعل دǧɍɍ ألȦاșها تȦاعɎ تقريريا أو رمزيا Û وتشȮيلها لȎور Û تنق

ȼوأجزائ Û Ƀالشعر Ȍاية بالنŒو Û يهاȥ ȯدوره األو ȯاخليا Ƀدǘوي Û Ȅواألحاسي  
 ȸع ȤشȮي ɃǾال Û طيطيǺا الرسم التǾيف ه Û ل جليȮا بشǾهر هȚوي Û ȼومستويات

ǒواألجزا ǧوحدود اللغةوحدود الوحداÛɃاللغو ǒيل اإلبداعي والبناȮالتش ȯاƭو 
   .وتداǹلهماالنقد والعɎقة بينهما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
   .ȋ Û 127 1985أƥد درويÛ Ȉ مȮتبة الزهراÛ ǒ القاهرة Û : جوȷ كوهÛ ȸ بناǒ الشعر Û تر :  ينȚر -1

  

 بنية اجلملة 
 

حمور درجة اإلبداعية 

 Ȍبنية الن 
ديةالعɎقة التعليلية         القواعد النق  

العɎقات اɍعتباȕية           القواعد اللȢوية بنية الكلمة 
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 ǒالبحث اإللقا ȸاللغة م Ȥيșتو ȓاƴأ ȸع ȤشȮن ȷالدراسة أ ȸم ǒا اجلزǾه ȸȮومي

ية تƘǭǖية Ż Û سƘ علɂ الوșيȦة اإلبȡɎية للȮلماǧ أو شحنها بوșيȦة تȎويرية Ƥال
أȡوار هǾا اƫعǲم مȸ حيث اǹتيار لغة شعرية جديدة مȸ حقوǭ ȯقاȥية عربية 
وإنسانية Û أو ưا استǲد يف حياة اإلنساȷ وعȎره أو اإلبقاǒ علɂ اللغة القدمية 
التقليدية Ʈ Ż Ûاولة Ơديد مستوياǧ هǾا اƫعǲم مȸ حيث الغريب و اǖƫلوف 

ǲم Ȧƞرداǧ مƲ Ż ȗ ȸاوȯ رȍد șاهرة تطعيم هǾا اƫعواƫبتȯǾ مȸ هǾه األلȦا
  .               ȥنياوبعȐ األلȦاȗ الدǹيلة وƮاولة تȦسƘ ذلȬ دɍليااللهǲة العامية أو 

ɍة -أوȢالل Ȥيșتو ȓاƴأ  :  
    إȷ لغة الشعر الرȥيȜ تعتمد علƠ ɂرير لطاقاőا الȎوتية و التعبƘية و توجيهها 

جǜ اƫتلقي Û ويهز مشاعره و يستƘǮ أحاسيسÛ ȼ ويتسلȔ علɂ توجيها Ƥاليا يȦا
بقيود اƫعاƆ اƫتوارǭة والسياقاǧ الǹ ...." ƔيالÛ ȼوعندئǾ تȎبǴ الȮلماƘȡ ǧ مقيدة 

ǧقيد Ɠعليها ح Ǩـحركته تعاقب ɂربة اجلمالية حرة علƟ لمة يفȮال ǴبȎا تǾوهبÛا
رة أǹرɁ مȎور ƯتلȤ مȸ بطوȷ يدɃ اƫبدț ويرسلها ȍوب اƫتلقي ɍ Û لتȦيدها م

Û اليتهاƤ سادȥيسهم يف قتلها وإȥ Û عاجمƫا واƬ ȼيالǹ أبواب ǴتȦاعل معها بȦا للتƴإ
   .)1( "لتحدǫ يف نȦسȼ أǭرها اجلمايل

    وƯتلȤ الشعراǒ يف قدرőم علƠ ɂرير لغتهم Û وهǾه القدرة مرتبطة ƞوهبة 
  .تǲربة الشعرية وندț الوالǮقاȥية واƟاهȼ الÛ ƗȦالشاعر 

وميƢ ȸȮيز عدة أƴاȓ يف منهǰ توșيȤ اللغة يف شعر ȍاǹ ſريف بالنȚر إƂ درجة 
Ơررها Û بعضها يندرج ȑمȸ اƟɍاه التقليدÛ Ƀ وبعضها اآلǹر يدǹل ȑمȸ اƟɍاه 

 Ɔالوجدا .  
  ــــــــــــ

   .Û 1 Û 1987 ȋ Û 19 تشريǴ النÛ Ȍ دار الطليعة Û بƘوÛ ǧ لبناȓ Û ȷمي عبد اǃ الغǾا-1



 
 

   الȎȦل الǮاƆ                                                           التشكيل اللȢوي يف شعر صاحل خريف 

[89] 
 

   والنمȔ األوȯ مȸ هǾا التوșيÛ Ȥ هو الɃǾ يبقي ȥيȼ الشاعر علɂ الدɍلة احلرȥية 
للȮلماǧ الƔ يوȦșها يف شعره Û وترجȜ إƂ سياقاǧ معرȥية ɍ تȎلǴ يف حقيقة 

 ألȷ توȤș توșيȦا Ʒررها مȸ مȦاهيمها أو دőɍɍا يف ƭاȯ حقلها اƫعريف –أمرها 
ȦاÛ ȗ تلȬ الƔ يستǺدمها الشاعر يف التȎوير التقريرɃ أو السردɃ   ومȸ هǾه األل–

ȯباشرة يف التناوƫيتسم با ɃǾال Û  يف țا النوǾر هǮȮوي Û واخلطابية يف األسلوب
 ȼلغت ȯƕوقد ت Û القضايا الوطنية والقومية ȯوعها حوȑيدور مو Ɣائد الȎيف –الق 

 ȷاألحيا Ȑبع–Ǝالسياسي بن ȷالبيا Ɂمستو Ƃإ  ȼت  
  " :  األمم اƫتحدة " التنديدية Û وهǾا ما نɎحȼȚ يف هǾه األبياǧ مȸ قȎيدة 

   فيـا دȹيا ƂǙ Û أين املسيـر Ý    رـد الضميـا وئـŏ) سـكوالي( 
  فȦي أرجائÛ ȼ اȹتǶر الشعور     وȽنا) اŎمـع الدوƃ(قȦــي يف  

Ɂيــارǵ اساȦȹأ Û ت   يداس احلــر ȗاȦو ألȽو ɁـدȦدور    ـو ي  
  كما زفȯǙ Ǩ القƎ الزȽـور     وبالتȦȎيـƷ Ȩيــا والتنــادي 

  بȬ الدȹيا Û فȾل صدق اÝƘŎ    استǲـارت ) Ƥعيــة األمم(فيا 
  وباألǵقـاد Ơتدم الȎـدور      تȦيــȐ عليȬ ألسنــة التǔخي
ɁتردÛ ǥــزرƭ ǨــǶذا أصبǙ     Ý يـرȎفما امل Û ǥا قيم احلياŏ  

   )1(وفيȼ احلƯ Û ȨتنــȨ أسيـر    ـرمنبـــر للǶــǵ Ȩ: وقالوا
 ȗاȦألل Ǵتسم ƁÛ هام واألمرȦستɍوا ǒأساليب الندا ȸة مǮنبعƫاخلطابية ا ǳه الروǾهȥ
 ǒسوا Û ميةǲعƫلتها اɍومهمتها التقريرية ود Û رجعيةƫتها اȦيșو ȸم ȌلǺالت ȸم ǧاألبيا

أنواț الȚلم أكانǨ مȦاهيم سياسية أم عباراǧ وȦȍاǧ دالة علȑ ɂروب التسلȔ و
) Ƙأس Û زرةƭ Û األحقاد Û ȨيȦȎالت Û الدويل ȜمŎا Û Ȅكوالي. ( ...  

أما النمȔ الǮاƆ مȸ التوșيȤ التقليدȥ Û Ƀهو ذلȬ الɍ ɃǾ تتحرر ȥيȼ الȮلماƠ ǧررا 
  كليا Û وإƴا ترتبȔ باƫوȑوț الɃǾ تتحȮم ȥيÛ ȼ والƶ ɃǾعل مȸ تȦاعل دőɍɍا

  ــــــــــــ
  .184-183يف Û أطلȄ اƫعǲزاȍ  ȋ Û ǧاǹ ſر-1
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      اƫعǲمية ƭموعة سياقاǹ ǧارجية مهيمنة ƞ Ûا ɍ يسمǴ بƎوز السياȧ النȦسي يف 
 Ƀب الشعرȎأو اخل ǫنبعاɍيف مرحلة ا ɍإ Û يدةȎالق.  

وم بƙ دɍلتها اƫعǲمية ـرر اجلزئي ƶ Ûعل الȮلماƠ ǧـوț مȸ التحـ      وهǾا الن
Û  مǮاɍ " ذكرɁ استقȯɎ تونȄ"ي للموȑوÛ ț ونǾǹǖ مȸ قȎيدة اȧ اخلارجـوالسي

Ǵ لوحدة ـÛوالعبارة األوƂ مȎطل" النȎر" و " تونȄ اخلضراȸ" :ǒ ـعلɂ ذلÛ Ȭكلمتي
" تونȄ خلضراǒ" مȮانية ɍ تتغƘ بتغƘ الزمÛ ȸ وقد قام الشاعر بتǖطƘ اȮƫاÛ ȷ اƫتمǮل يف 

وهǾا كاف Ǻƫاطبتȼ ومناجاتȼ . تارƸي بالنȎر وطنا و شعبا وǭورة Û وربطȼ يف السياȧ ال
د إليȼ أȥعاɍ وأوȍاȥا ومشاعر وآماÛ ɍ هي أȥعاȯ الشعب ـǲƞوعة مȸ النداǒاÛ ǧ ويسن
 ȼمɍومشاعره وآ ȼȥاȍوأو:  

  ـدك اخلȦاق يف كبد السماء ينادي              يا توȹس اخلضـراء ǾȽ Ûا بنـــ
        Û س اخلضـراءȹي خلدي يا توƘاد     سƭاأل ȤائــǶذكـراك بيـن ص  

  ـȬ خلȖـوǥ أوƂ لȖــي بعـاد            ɍ تقنعي بالنȎر ȷǙ Û النȎر منــ
  ئـم أو ȖƷـم قــوǥ األفــراد      ǵ ɍيز يف النȎر ينـاȯ من العـزا
  أيـام كنǨ رȽينــة األصȦــاد      ǵلقـǨ يف أفـȨ العɎ فتǾكـري
  Ǩ يف الوغـɂ ومȦــاد دم مستمي    وتǾكري روǳ الشȾيد وأكبـري 
  رك ما صȦـǨ لɊذȢȹ ȷمة شــاد     لوɍ رȹيـن رصاصȼ بƙ املعــا
 ǥـاوǺالدمـاء بس ȼراقتـǙ ɍللــوراد     لو Ȉما راق ورد العيــ  

   )1(بȦȎــاء أفȨ واخضرار وȽــاد    بدمائȼ احلمــرا Ƣ ÛلـǨ توȹس 
تونȄ اخللود Û تونƫ : ȄعاƆ واقتراȷ اȮƫاȷ بالǾكرياǧ يȦتƭ Ǵاɍ لتداعي ƭموعة مȸ ا

... األƭاد Û تونȄ العÛ Ɏ تونȄ الشهيد Û تونȄ الوÛ ɂȡ تونȄ الȦȎاǒ واǹɍضرار 
  مȸ دɍلتها اƫعǲمية Ơ Ûريرا أɂȦȑ " تونȄ" وهǾه اƫعاƆ استطاعǨ أƠ ȷرر كلمة 

  ــــــــــــــــــ
1- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 152،151  .  

  



 
 

   الȎȦل الǮاƆ                                                           التشكيل اللȢوي يف شعر صاحل خريف 

[91] 
 

Ɔعاƫا Ȑاجلزئية عليها بع .  
  : اللȢة الرامزǥ -أ

    وƁ تقتȎر اƫزاوجاǧ اللȚȦية عند ȍاǹ ſريف Û علɂ األƴاȓ السابقة Û وإƴا تعدőا 
ǲȥعل لغتȼ . إƂ استغȯɎ الȦȎاǧ اللونية يف تشȮيل مزاوجاǧ تتǲلɂ قيمتها األسلوبية 
تونȄ (م اȮƫاȷ الشعرية Û لغة رامزة موحية ɍ Û سيما إذا وȑعǨ الȦȎة اللونية مȜ اس

ǒمباشرة ) اخلضرا Ƙȡ متشعبة ǧɍɍد Ȩلǹ ة اللونية هنا يفȦȎتبدو قيمة الȥ Û .
ƶلب ) يا تونȄ اخلضراȥ) ǒاǹɍضرار رمز الƎكة والدعة والراحة Û وكȷǖ النداǒ هنا 

  . البهǲة والراحة والƎكة 
واȑحا يف     Ȧȥي شعر ȍاǹ ſريف Û يتحوȯ اللوȷ إș Ƃاهرة ȥɍتة Û تشȮل ǹطا 

. إنتاج الدɍلة الشعرية Û وناǾȥة لɌطȯɎ علɂ عواƁ الشاعر الداǹلية Û واإلƷاǒ هبا 
ȥاللوȷ داȯ يسهم يف تشȮيل الȦضاǒ الشعرÛ Ƀ وينȦتǴ علɂ كينونة ȡياب Û تقǹ Ȝارج 

 Ȍالن ǒضاȥ يف Ǵتسب Û ل حرة طليقةȚت Û يابيةȡ ǧɍيها مدلوȥ ȸتتساك Û اللغة . Ɠح  
Țحل Ǩȥإذا أز ǒضاȥ ا يفƬɎǹ ȃوƶ Û تلقيƫا ȸيوية مǗحركة ر Ȭذل ɂاقتض Û ة التلقي

  النǮƜ Û Ȍا عȸ اƫدلوÛ ǧɍ واقتناȋ إƷاǒاőا الطليقة ȥÛاللوȷ عند ȍاǹ ſريف أداة
 ȼيȥ Ǩبȍ ɃǾال Ƀالشعر ȧضل السياȦب Û تلقيƫوعي ا ȼتنب Û يةƘالشاعر . تعب ȷأ Ȭذل

 ȼأكسب Û داماǺاست ȷدم اللوǺوقدرة قد است Û وبةȎǹو Ɩȡ" ȫور اإلدراȍ ǒاحتوا ɂعل
 Û يةȥقاǮجتماعية أو الɍأو ا Û سيةȦل منها باجلوانب النȎما يت ǒسوا Û اőة مستوياȥاȮب  

 ȈوامƬا ȸوم Û عة أحياناȑواƫا ȸيستمدها م Ɣال Û ȼتɍقوƞ Ȝيل الواقȮتش ɂوقدرة عل
Ɂرǹية أحيانا أȥاȑلية اإلɍ1("الد(   

  ȖƠم صǺــرا " موجــة"ȾƧـا     رقــة أو بياɍȏ تسمȾــا بز 
  تنتمــي للســɎم أين استقــرا    فȾي ɍ تنتمـي للـوÛ ȷ ولكـن

  ــــــــــــــــ
   .Ʈ 1995 ȋ Û 140مد عبد اƫطلب Û قراǒاǧ أسلوبية يف الشعر احلديث Û اƬيǞة اȎƫرية العامة للȮتاب Û القاهرة -1
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  ) 1(فȾـي Ȧơي صـابا ȽنـالȬ مــرا     ɍ يرقـȬ رǗاȽــاة املاء ـزرق

مȸ هǾا اɍستǺدام للوÛ ȷ إɍ إنȼ يȚل ذا دɍلة وإمياƞ Û ǒا تنطوɃ عليȼ وعلɂ الرȡم 
 Ȅوأحاسي ɁǗر ȸم Û سية الشاعرȦمل . نƷ الشاعر ȷأ ɂعل ȯدد يدƮ ȷتيار لوǹوا

اǹتيار مقȎود ȥ Ûاǹɍتيار يف الشعر ɍ يȮوȷ حياديا أو بريǞا Û إƴا هو . " بعدا نȦسيا 
 țوا Ƙȡ أو Û țل واȮبش ǒسوا ... ȄȦوالن ȸهǾاللونية تستحضر يف ال ǧرتباطاɍاȥ

ƭموعة مȸ العواطȤ الƔ اقترنǨ بالتǲربة الشعورية Û لȸȮ تلȬ اɍرتباطاȥ ǧردية Ʈضة 
تتȎل بǾكرياǧ وأحداǫ ومواقǹ Ȥاȍة ǮƢ ɍ Ûل قاعدة موȑوعية ȍاحلة للتطبيȨ يف 

ǧɍالشاعر حينما يردد  . )2("كل احلاȥ :  
  سـوȣ يكسـوك خضـرǥ وƤـاÛ       ɍ كم يشيــر لنȎـروم Ǔذارـ ي      

   )3(فسيلقـاك أŒـــرا وșـــȷǙ    ɍɎ جــرɁ اليوم أدمعـا ودماء  
 Ȭتل Ȝم ȼربتƟ ǧكل ارتباطا ȼسȦيف ن ƘǮل تȚت Û ائيةƷضر وسيلة إǹاأل ȸم ǾǺهو يتȥ  

ǹضر ذا قدرة Ơويلية Ɵسيدية Û تشȌǺ هǾه الطبيعة Û الطبيعة اخلضراÛ ǒ ويȎبǴ األ
Û ومȸ هنا كاȷ تركيز الشاعر علɂ ) اǹضرار األرȏ(وتدȯ علɂ أهم Ƨاőا الȦارقة 

 Ǵبȍأ ȷاللو ȷأ Ƀأ Û ȷللو ȼȦيșيف تو ɃرȎرحلة–اجلانب البƫه اǾيف ه - Ȕيرتب ɍ   
لسياȧ الشعرɃ الɃǾ ميد بȍǖلȼ الوȑعي ودɍلتȼ اƫعǲمية Û ألȷ الشاعر ȸȮƢ مǹ ȸلȨ ا

 ǒاƷاإل ȐيȦتلقي بƫا " . Û ميǲعƫا Ȕاخل ɂعل Ƀالنحو Ȕاخل Ȕوالشعرية هي نتاج تسل
 Ƃة إȥلوǖƫا ȼوطبيعت Û القاموسية احليادية ȼتɍɍد ȸر مǹاآل ȟراȥǚب ȯحيث يقوم األو  

   .)4("كينونة لغوية ذاǧ نسȨ عɎئقي جديد Û يهب اȦƫرداǧ دőɍɍا وإƷاǒاőا 
  ــــــــــ

1- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 130-131 .   
2- Ƀوير الشعرȎالت Û قاسم ƙحس ȷربة الشعورية ( عدناǲة الشعبية للنشر ) التǖنشƫا Û ورة الشعريةȎر سم ال ǧوأدوا

ȓ Û ليبيا Û ȷɎواإلع Ȝ1والتوزي Û 1980 ȋ Û 172.   
3- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 86.   
   . 123 عبد اƫطلب Û قراǒاǧ أسلوبية يف الشعر احلديث Ʈ  ȋ  Ûمد-4
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     ȥالȎورة اللونية تȦيȐ باإلƷاǒ اŎسد ألمل الشاعر Û يف انعتاȧ أمتȼ مȸ ربقة 
  .اɍستعمار Û وșلمÛ ȼ والȦرحة بيوم النȎر اƫرتقب 

ȼب Ȝعل األسلوب يتقنƶ Û Ȕا النمǾهب ȷدام اللوǺاست ȷǚȥ Û رǹجانب آ ȸوم     Ȍالن 
 ȼوعي ȗوإيقا Û تلقيƫب اǾج ɂويعمل عل Û باشرةƫأسلوب التقرير وا ȸم ȫاȮȦلل
ȷلواɊرمزية قارة ل ȸم ȼȦطم ما اعتاده وألƷو Û تلقيƫا ǘǲȦي ȼألنÛ Ȍاه النƟا ȼوإحساس  

 ȸكوه ȷجو ȯاألسلوب كما يقوȥ" : مطابقا ɍو Û عاديا ɍو Û شائعا Ȅهو كل ما لي
   .)1("فللمعيار العام اǖƫلو

     مȸ هنا كاȷ اǹتيار الشاعر للوȷ ميǮل أداة تعبƘية وƤالية وإƷائية ƛوهر اǖƫساة 
  . اƫقترنة بǖمل اɍنتȎار علɂ اƫستعمر الغاشم 

 ɂة دالة علƧ Û رƥاأل ȷاللو ȷقد كاȥ Û ريفǹ ſاȍ العام لشعر Ɂستوƫا ɂأما عل     
  : يقوȯ . وȷ مساحة عريضة مȸ شعره Ɵربة الشاعر النضالية Û إذ ȡطɂ هǾا الل
ɂم الدجـȾتلت Û النار Ȭفي Ǩــرا     قدسƥيبا أƬ ȼلمتــș يـلǶفت  
................................    ...................................  

  بـيÛكل شƎ عبǖتــȼ معسكـرا     ƥراء الـروا) اخلضراء(أمسŏ Ǩا 
     ǥخوǙ يا "Ǣن السليȕــرا      غد لنا" الوƥالع أȖامل ǢȾملت ǳ2(سيلـو(  

   ): العيد جلريǴ(ويقوȯ يف قȎيدة 
  )3(اƬـدار يȦȖـو يف جلة من دمــاء     )األȕلس(يف الرواŸ احلمراء Û يف

  : ويقوȯ أيضا 
    )Ƚ)4ضباőا احلمــرا أللȤ مȎـرț     ا ŏا ɍǙ Û ويفـرق الدȹيـɍ تش

  ــــــــــــ
    Ʈ1986 ȋ Û 15مد الوايل و Ʈمد العمرÛ  Ƀ الدار البيضاÛ ǒ اƫغرب Û :  الشعرية Û تر  جوȷ كوهÛ ȸ بنية اللغة-1
2- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 170-171-172.   
3- ȋ Û Ƀ Ɏلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 43 .   
4- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ71 ا .   
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 Ȅاطبا عبد احلميد باديƯ ȯويقو :  
Ɂا ترȹزر ɍب*     أǲـعǲــرا    اباــا عƥ وكȦبالـدم املس Ȭـȑرǖ1(ف(   

 Ȩاطبا دمشƯ ȯويقو :  
    )Ɂبـرد ( Ȼلو ترا ȷن أƷ كـم      ɍــرا من دما عــدوك سـاƥأ)2(  

وقد ارتبطǨ إƷاǒاǧ هǾا اللوȷ يف شعره بقضية جوهرية Û هي اɍستشهاد يف سبيل 
 ȸالوط– ȋاǹ لȮبش - .  ſاȍ ر يف شعرƥاأل ȷاللو ȷقد كاȥ هنا ȸريف أداة مǹ

ومŻ ȸ .أسلوبية مهمة لطرǳ قضية الǮورة اجلزائرية Û والȎراț العريب مȜ اɍستعمار 
 ǴبȎر(يƥاأل ( Ƀدمو Ɓزعة لعاȦية مǗموحيا بر Û ستشهادɍالبطولة وا ɂمة دالة علɎع

ȥاللوȷ ميǮل أحد . ومȸ هنا تنشƤ ǖالية اللوȷ ويتولد أǭره . ȥرȑتȡ ȼطرسة اƫستعمر 
غوية اƫنتǲة للمعƖ والشعرية Û وتسهم الرǗية البȎرية لɊلواȷ يف إȡناǒ هǾا الدواȯ الل

Ƹتار  ȥالشاعر Üاجلانب وȎơبÛ ȼ ألŒا تشȮل جوهر ارتباȓ اللوȷ بالشاعر واƫتلقي معا 
اللوȷ ويȎبȼ يف نسȨ عɎئقي Û يهبȼ دɍɍتÛ ȼ وإƷاǒاتȼ اǂملة برǗاه ومȮوناتȼ النȦسية 

  النسبة للمتلقي ȥÛينعȄȮ اǹتيار الشاعر للوȷ علƮ ɂاولتȼ تȦسƘ هǾا أما ب. والشعورية 
هو اǹتيار اǘƫلȤ واسترجاț : "اǹɍتيارÛ ذلȬ أȷ األسلوب كما يقوȯ برند شبلنر 

Ǜ3("القار(.   
 Ȝيسترج Ǜالقارȥ Û Ȍابتة يف النǭ يةȍاǹ Ȅة -لغويا–وليȦتلǺƫتيار اǹɍا ǧاناȮإم 

 Ɣال Û Ȥلǘو– بدورها –للمȮت  ǧإشارا Ɨا يعǾوه Û Ȍيف الن ǰنتائ ȸع ǨضǺƢ قد ȷ
Ȍاألسلويب للن ȼليلƠ يتبعها يف Û Ǜا يسهل عملية العبور اجلمايل )4(أسلوبية للقارư Û 

  ــــــــــــ
  . ألŒا ƭزومة Û لوقوعها جوابا للطلب Û وألŒا ɍ تǭǘر يف الضرورة الشعرية " تر"أȷ تȮتب :  الȎواب -*
1-Û ريفǹ ſاȍ  ȋ Û Ƀ Ɏلي Ǩ16 أن.   
2- ȋ  Û ȼسȦدر نȎƫ84 ا.   
تر Ʈمد جاد الربÛ الدار الȦننية للنشر  . علم النȌ -البȡɎة- علم اللغة والدراسة األدبيةÛ دراسة األسلوب برند شبلنر-3

ȓ Ûȏالريا Û Ȝ1والتوزي Û1987 ȋ Û108.  
  .111-110اƫرجȜ نȦسȋ Ûȼ :  ينȚر -4
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  . ɂ اللحȚاǧ اجلمالية والتوȍيلية ȥيȼ للنÛ Ȍ ويساعده يف القبȐ عل
ǡ-اجلملة الشعرية:   

وحدة تقدم معƖ تاما يف ذاتÛ ȼ : ميȸȮ تعريȤ اجلملة الشعرية علɂ اƫستوɁ الدɍيل بŒǖا 
 Ƀالنحو Ɂستوƫا ɂترابطة تراكبيا: وهي علƫا ǧلماȮال ȸموعة مƭ)1(.   

 Û Ȍر أسلويب يف النǭأ ǧذا ȷوȮت ȷملة أǲلل ȸȮل     وميȮعندما يستعملها الشاعر بش
يتǲاوز الغاية اإلبȡɎية اǂضة إȡ Ƃاياǧ تƘǭǖية Û وذلȥ Ȭيما يتعلȨ بطوȯ اجلملة 

  .اƧية أو ȥعلية : وقȎرها Û أو بنوعها 
   أما بالنسبة لطوȯ اجلمل وقȎرها ȥ Ûقد استǺدم ȍاǹ ſريف اجلمل القƘȎة 

 طوȯ اجلملة يف العربية Û مييل إƂ اجلملة إȷ معيار:وميȸȮ القوȯ . واƫتوسطة والطويلة 
 Ȥلǖتت Ɣتوسطة الƫأربعة - يف الغالب–ا Ƃإ ƙȚȦل ȸم  . ƙالدارس Ȑبع ȯوقد حاو

 ȼعيار بقولƫا اǾتعليل ه " : Ƃيميل إȥ Û مɎȮال ȯإذا طا Û يتعبȥ Ȝيتقط ȷاإلنسا ȄȦن ȷإ
Ǩالعن ȼنبƶو Û الراحة ȼل Ǵيتي ɃǾم الɎȮال ȸام مȚا النǾل هȮب ǧوȍ جهاز Ȭبتحري Û 

 ȼا نبغي لư رǮقطعة أك . ȯأطو ȷإ Ɠح Û األدبية الراقية ȋوȎم النȚيف مع Ȭذل ȘحɎون  
  .) 2("شطر بيǨ يف الشعر العريب ɍ يتǲاوز Ʀسة ألȦاȗ يف اƫتوسȔ العام

  اƫتوسطة يلتزم اجلمل - يف األȡلب األعم–واƫتǖمل يف شعر ȍاǹ ſريف يلحȘ أȷ شعره 
ȄƦ وحداǧ طويلة Û حيث Ʊد أȡلب اجلمل مȮونة مǫɎǭ ȸ وحداǧ إƂ أربȜ أوأو ال

واɎƫحȘ أȷ معȚم قȎائده ǮƢل Ɵارب وجدانية ǲȥة علɂ اƫستوɁ . علɂ األكǮر 
أما علɂ اƫستوɁ الȥ Û ƗȦهي قȎائد يعوزها األداǒ الشعرɃ الراقي حيث يغلب . الدɍيل 

ر ȥيها ناتǞا حادا Û وقد șلǨ معȚـم هǾه عليها لطابȜ الǾاÛ ź ويȚل ȍوǧ الشاع
 ȃ الشاعر مار ȸȮل Û Ƀالتقليد Ƀالشعر Ȩالنس Ȅوذة هباجǹǖائد مȎيف بعضها –الق –  

  ــــــــــــ
   . 70جوȷ كوهÛ ȸ بنية اللغة الشعرية ȋ Û :  ينȚر -1
2- ț Û بغداد Û مɎلة األقƭ Û يدةȎبنية الق Û ȏمرتا Ȭالƫأيار 05 عبد ا Û 1990ȋ Û 40      
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نوعا مȸ اخلداț الÛ ƗȦ إذ إȷ أȡلبها قȎائد تقليدية Ƙȡ Û أȷ الشاعر كتبها علɂ طريقة 
Û كما )1(األسطر الشعرية ɍ Û األشطر التقليدية ȥ Ûبدǧ وكŒǖا قȎائد مȸ شعر التȦعيلة

  : يبدو مȯɎǹ ȸ هǾا النموذج 
  يا ابن  شعƑ تبوء اليـوم  ƽسا     
     ȏاألر ƂǙ أخي ǜȕǖȖت ɍ   رأسا   
  فـدț األرȏ والǮرɁ لȦرȹسـا     
     ɂا ليس تنسـȦيـا مواقƠ Ǩȹأ  
  يوم زفوا ǙليȬ أغلɂ البشائـر           
           Ɨكومــة(بتبǵ ( اجلزائـر  
  يا أخي șللتȬ أقدس رايــة     
  وŏا سرت Ʋو أشرȣ غايـة     
     Ǩوليس Û ا دولةŒǙ )ايـةƥ (  
  ŒǙا النȎر والعɎ يف النȾايـة     
  ŒǙا يا أخـي برغم اجلبابــر           
   ) 2(دولة من صميـم شعǢ اجلزائر          

 Ȩالنس ȯاȮأش ȸل مȮش  ȼنǖب Û يف اجلملة ȯعيار الطوƞ تعليل التزام الشاعر ȸȮهنا مي ȸم
  التقليدÛ Ƀ انبعث يف أدائȼ الشعرɃ بشȮل تلقائي Û دوȷ اǹتيار واț منÛ ȼ أو مقȎود 

Ƙȡ Û الية معينةƤ Ȥائșو ǒألداÛ Ƀعيار التقليدƫا اǾه ȸا عȥراƲل اǲالشاعر يس ȷأ   
ȥعلɂ اƫستوɁ : حيث Ƣيل معȚم Ƥلȼ إƂ الطوÛ ȯ ولعل ذلȬ مرده إƂ أكǮر مȸ عامل 

 ǴمɎم Ȅسǘت Ǩوراح Û ǧالبدايا Ȥعȑو ǒالنشو ȸوه ȸربة الشاعر مƟ ǨȎلơ ƗȦال  
  هو يف ذلȎǹɍ Ȭوȍيتها ȥ ÛتǺلǨȎ مȸ النسȨ التقليدɃ علɂ مستوɁ العروÛ ȏ و

  ــــــــــــــ
1- Ûه القضيةǾه ȯيل- سنتناوȎȦالت ȸم ǒوسيقي-بشيƫيل اȮلدراسة التش ȌȎǺƫل اȎȦيف ال   
2- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 109 -110.   
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والتǲربة األƘǹة للشعر احلر :" ƸتلȤ عȸ شعراǒ جزائريƙ آǹريÛ ȸ يقوȍ ȯاǹ ſريف 
Û مقيدة ɂطƝ بدايتها Ǩا عاشǾول Û Ƀالشعر التقليد Ȝطواب ȸتتحرر م ȷأ Ȝتستط Ɓ إذ 

 Ɓ Û عيلةȦالت Ƃإ ȸأسلوب الشطري ȸم ǧررƠ ȷوإ Û ربةǲه التǾƬ Ƃائد األوȎد القƱ
تستطȜ أȷ تتحرر مȸ الȎبغة التقريريـة الƔ منيǨ هبا القȎيدة التقليدية يف عهد  

   .)1("اƲطاطها 

ɂأما علÛ ربة احلياتيةǲالت Ɂبتعدد أبعاد  مستوÛ Ȉعيƫا ȼية الشاعر لواقعǗر ǧقد تعددȥ 
هǾا الواقȜ وتداɎǹتÛ ȼ وراǳ الشاعر يǨƠ ȸǞ وطǖة هǾا الواقȜ بتناقضاتȼ السياسية 
 ÛȼحقɎالشاعر ي ǳورا Ȩȥتد ɃǾال Û Ƀالشعر ȼبوتȮم ɂعل Ȭذل ȄȮانعȥ Û جتماعيةɍوا

 الشعرية Ûوامتدǧ عناȍرها Ʈاوɍ أƷ ȷيȔ بȼ مهما طاȯ وامتد Ûومȸ هنا طالǨ اجلملة
  . ƭموعة أسطر - يف بعȐ األحياȷ–لتغطي 

  :  اجلملة اƧɍية -ج
  يلحȘ اƫتǖمل يف شعر ȍاǹ ſريف أȷ اجلملة اƧɍية ذاǧ حضور Û Ǩȥɍ وقد عمد 
Ȝȑواƫه اǾيف ه ȷوȮيث تƜ  Û سواها ȷدو Ȝȑها يف مواȦيșوتو Û تيارهاǹɍ الشاعر  

علɂ سبيل اǮƫاÛȯ " اجلرǳ اƫتǲاوب"لية Û كما يتضǴ يف قȎيدة أكǮر ȥاعلية إƷائية وƤا
  : حيث سيطرǧ اجلملة اƧɍية علɂ بنية القȎيدة 

  ـوȷ ورجس اليȾـود Ʋن فـداȻ     مȾبȔ الوǵي Û من Ǯǵالة صȾيـ
  جروǵنــا تتنــادɁ ) شليا(ـة     يا أخي يف خيام غزǥ يف قمـــ
  ȼ منـــارا وزادا ـر فكنــا ل    Ʋن قرباȷ مدž ينشد الǲȦــ
  ǳ أȑــاءت لȼ الـربا والوȽادا    رعشة النور يف سراجȬ يا صـا

ȹأ ǥƎـ       عȖوالع ȷناǶلل ǨــȤ     ɁـوǮم Ɩعي ȷسـاȹا ǨابـȖاست  
  ويف غȦــوǥ الدجɂ أȹـƱ ǨوɁ             أǨȹ أȹشودǥ الȎباǙ ǳذا افتــر

  ـــــــــــ
1-ȋ Û احلديث Ƀ الشعر اجلزائر Û ريفǹ ſاȍ  354.   
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  őادت يف ساǵة احلـرȹ ǡشـوɁ             خȖـوǥ أǨȹ للكȦاǳ وللǮــǖر 
     )1( غلة الشȾيـد وأروɁ*كم شȦــا    قȖــرǥ أȹـǨ من دم قدسي  

Ʊد أȷ اȡلب اجلمل Û يف هǾه األبياÛ ǧ تتȮوȷ مȸ مبتدأ وÛ Ǝǹ وجار وƭرور Û وهي 
 اجلملة اƧɍية دورا بارزا يف  Ƥل قƘȎة Û أو متوسطة الطوÛ ȯ وتǘدɃ- يف أȡلبها–

طبيعة التǲربة اƫطروحة يف القȎيدة ȥ Ûالشاعر ɍ يȎور Ɵربة حركية Û لȮنȼ يȎور 
Ɵربة وȦȍية مȦرȡة مȸ الزمȸ واحلركية Û وșيȦتها األوƂ هي أȷ توحي Ɯقيقة قارة 
ɂباحلرية عل Ȩيعب Û جديد Ɓعا Ƃإ ȼوتطلع ȼل بشوقȎتت Û ة يف وعي الشاعرǺومترس 

 Ȝالواق ȷأل Û ȼالعريب كل ȸالوط țربو– ȼميتɎș ȸم مȡالر ɂعل – Ȝȥا يدƞ راǹل زاȚي 
ȥالشاعر يبحث عȸ عاƁ وادț بș Ɏلم أو استغǚȥ Û ȯɎذا ما أعياه . احلياة إƂ األمام 

 ǳاȦȮيف قوة ال ȼالتمس Û ȼوحياة أمت Ûȼحيات Ȝقود يف واقȦƫا ȃردوȦا الǾه ȸالبحث ع  
  Ȧȍ ȼة احلقيقة الǮابتة Û الƔ تتǲسد يف مبتدأ Û يقوم اخلƎ ومتعلقȼالɃǾ يتǾǺ يف وعي

 ȼيلȍاȦأ بعاده وت Ȥوكش Û ȼيحȑبتو .  
ȥ Ûالتǲربة تتحوȯ لتتǾǺ طابȜ الǾاتية ȥ Ûيسرد " حب مȸ اجلزائر"   أما يف قȎيدة 

 Û ȯل أطوƤ متدة يفƫية اƧɍدام اجلمل اǺاست ɂا علǞȮمت Û دهɎلب ȼاية حبȮالشاعر ح
  .وكŒǖا تريد أƢ ȷتد مȜ حبȼ الȮبƘ لوطنȼ وتارȼƸ الطويل 

  لنا ŏا رǵـم األǵباǡ و الولــد     ǵبيبƔ عـودǥ لɊرȏ تبعǮــنا 
  ويف اǂبة ســر الواǵد األǵــد     احلـǢ يȦȢرȽا . لكل أرȏ خȖايا 

    )2(ويف اخلمائـل șل للوصـاȹ ȯـدي    يف كل منعȖـȤ عــȈ يȢازلنا
  ة توحي بعاƁ تتراȥ Ɂǒيȍ ȼور احلبيبة Û وهي تنهاȯ بالǾكرياȥ ǧتولد يف ȥاجلمل اƧɍي

  . نȄȦ الشاعر أحاسيȄ الشوÛ ȧ وتبث ȥيȼ روǳ احلياة 
  ــــــــــــ

*- Ǩا كتبǾȮا" هȦواب "  شȎوال Û"ɂȦش " ȼي"ومضارعȦيش. "  
1- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 219 – 220 – 222   
2-Ɏلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ  ȋ Û Ƀ 218 .   
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وعناȍر الطبيعة تشارȫ الشاعر يف Ɵسيد تلȬ اƫشاعر واألحاسيÛ Ȅ ويضطلȜ اƫبتدأ 
ȥاجلمل اƧɍية تȮرƟ ȃربة الشاعر إزاǒ حبيبتÛ ȼ وهي . واخلƎ بوșيȦة الوȤȍ والرمز 

  . تعد بǘرة إƷاǒ و Ɵسيد لرǗيتÛ ȼ أسهمǨ بدور ȥاعل يف إȎǹاب Ƥالية القȎيدة 
  : Ȧعلية اجلملة ال-د

     Ȝإذ يضطل Û األسلوبية ǧالسما Ɂريف إحدǹ ſاȍ علية يف شعرȦل اجلملة الȮتش
 Û يطها اخلارجيƮ ȸم Û ائدȎر بنية القȍلعنا Ȝواجلام Û ولد اإليقاعيƫعل بدور اȦال

 ȬلǾب Ɨاللغة(ونع ( Ƀلي أǹمركزها الدا Ƃإ Û)ȷضموƫريف تنمو ) اǹ يدة عندȎالقȥ Û
ركة الȦعل وتناميÛ ȼ حƓ يǘدɃ الȦعل وșيȦة جوهرية يف القȎيدة وتتقدم مȯɎǹ ȸ ح

" Ȕقامة ترابǚعل بȦيقوم ال Û ر البنيةȍوبقية عنا Û علȦال ƙب ǖل ينشȍل تواȮيف ش ɂلǲتت
 Ƙتغ ȸوما يعقبها م Û ȯحركة اجلد Ȝȥيد Ż ȸوم Û ǧواǾوال ǒاألشيا ƙجديل بÛ Ƀعضو

   . )1("ليȼ ذلȬ الترابȔإƂ األمام ȥ ÛيǘسȄ اƫرتȮز الɃǾ يقوم ع
Û حيث تغلب عليها اجلمل الȦعلية Û موزعة علɂ " التيȼ يف سيناǒ"  كما نلحȘ يف قȎيدة 

 ÛواألǹرɁ 1967مشهديȸ أو لوحتÛ ƙ األوǮƢ Ƃل احلاȑر اƫتمǮل يف هزمية العرب سنة 
 ȯشهد األوƫيف ا ȯيقو Û زميةƬيما بعد اȥ ɂلǲيت  ɃǾال Û ستقبلƫل اǮƢ :  

  يف ȹقعȾـــا كاحلاصـǢ املنǮــور    ȹǙنـا) العنتريــة(ـزت عليناعـ 
ȼفالوجـ Û زور      أودت بنا النكسـات ǥادȾور غدا شȎالع ɁمدÛ يءȑالو  
ȼر األبيـات يف وجــȦȢشداد    ابن(است ( ــورȾاملش ȼـȦوومضـة سي)2(  

ǫل يف حدǮعل هنا يتمȦوال Û يدةȎالق ȼتتوالد من ɃǾال ǳل القادǮعل ميȦالȥ يȑاƫار اǭاند 
  التليدÛ عندما كانـǨ العنتـرية العربية ɍ تقبل إɍ بالعـزة واألنȦة والشموȦȥ Û Ƿعل 

  استدعɂ أȥعاɍ أǹرÛ Ɂ تنامǨ مƬɎǹ ȸا القȎيدة وترابطȥ Û Ǩالشاعر يستدعي) عز(
  ــــــــــــ

1-Ȅتون Û للنشر ȃسرا Û رȍعاƫيف بنية الشعر العريب ا Û يȦي اليوسȦمد لطƮ ȓ Û 2Û 1992ȋ Û 123.   
2- ȋ Û ɃɎلي Ǩريف أنǹ ſاȍ 142.   
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  ǧساȮالن ǨبحȍوأÛ Ƃرامة قد وȮالعزة وال ȸزم ȷأ Û البداية Ǿويقرر منÛ يȑاƫذاكرة ا
  .تعȦر الوجȼ الوȑيÛ ǒ حȡ Ɠدا شهادة زور 

 ȸوم Û زامŒɍسار واȮنɍا ȸزم ǒانقضا ɂر علȎالشاعر ي ȷǚȥ Ȭذل ȸم مȡالر ɂوعل    
ȥهو يدǹل علɂ هǾه األȥعاȯ اƫاȑية Û أȥعاȯ أمر Û لينسǸ دɍلتها ÛويغƘ زمنها Ʋو هنا 

 ȯيقوȥ Û ƆاǮشهد الƫا Ƃينتقل إ ȬلǾوب Û ستقبلƫا :  
  Ʒكي رعشـة العȦȎور ) سيناء(يف     )امليــǰ(وتعȦري زȦǵا Û فȚل 

  خبȖـة عشــوا بƘȢ جــǾور     وتǲȦري لȢما Ûفǖقـدام الزعامة 
..............................    .................................  

    )1(فما تȦȎو السما لنسور) ǵزيراȽ    )ȷوت النسـور Ûمع دقائȨ من
 ȯعاȥتوالد األ ȯɎـǹ ȸم Û ستقبلƫو اƲ يدة وتقدمهاȎويستمر تنامي الق)ɃرȦتع (

)ɃرǲȦت (Ơ Ɣطيا احلدود الǺنشود متƫستقبل اƫللشاعر ا Ɂǒيتراȥ Û الشاعر ƙب ȯو  
  .ونشوة اɍنتȎار 

 ǧقاɎا يف عőɎǹوتدا ȋوǺوالش ǫيدة تستوعب كل حركة األحداȎيف الق ȯعاȥاألȥ
 Ƀلغو Ȝواقـ Ƃإ ȼقاتɎل عȮب Ȝا الواقǾيستحيل هȥ Û Ȉعيƫواقعها ا Ȝل .جدلية مȮتش
ǲتوهƫساحة اƫا Û ستقبلƫا ɂعل ȯواألمر الدا Û يȑاƫعلية بزمنيها اȦاجلملة ال ƔالÛ ȼيȥ ة

 Ȝا الواقǾƬ ȼيتǗلها رƥتارها الشاعر وǹا.  
  ȥهǾه .يف إطار وحدة القȎيدة ) الواقȜ(واخلارج ) اللغة(وبǾلȬ تتȮامل عناȍر الداǹل 

  الوحدة التȮاملية الƟ ƔمȜ بƙ اƫسلȬ الباطƗ والتعبƘ الȚاهرÛ Ƀ هǾه الȮلية البنيوية "
Ȧسȼ يف العناȍر اƫتȦرقة Û هي ما أǴƫ إليȼ الƔ تتسم بالشموÛ ȯ وتǾوب يف الوقǨ ن

)Ǩمارسل بروس ( ȯبل: عندما قا Û ȬنيȮلة تǖمس Ȅلي Ȥلǘƫا Ƃاألسلوب بالنسبة إ ȷإ  
  ــــــــــــ

1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ145 -144 ا  
  



 
 

   الȎȦل الǮاƆ                                                           التشكيل اللȢوي يف شعر صاحل خريف 

[101] 
 

  .)1("مسǖلـة رǗية 
ȼعلي ȃوما ميار Û Ȝوير الواقȎهبدف ت Û علية توالدا ذاتياȦوقد تتوالد اجلملة ال ȯعاȥأ ȸم 

 Ƃتتواȥ Û Ƙعل التدمȥ تضمنـة جوهرƫعلية اȦتتوالد اجلملة ال Ż ȸوم Û ية وقمعيةƘتدم
 Û لةɍحيث الد ȸا مȦيȦارقا طȦارقة تȦتƫوا Û يغةȎحيث ال ȸم Û قةȥتواƫعلية اȦاجلمل ال

يقوȯ الشاعر يف قȎيدة . هبدف تǮȮيȤ هǾا الواقÛ Ȝ وتƘǲȦ إƷاǒاتȼ يف وعي اƫتلقي   
" ǧبالشاهقا Ǿورة التحرير الوطنية "  يا عيد لǭ ȯɎǹ Û ǒوالنسا ȯورا بطولة الرجاȎم Û  

  يتسابقوƂǙ ȷ الوغÛ ɂ أرواȾǵم          فوق األكƂǙ Ȥ الردɁ تتȖلـع
      .....................................................       

  احليا واجلƣ Əة برقـعȖƸرȷ يف اƬيǲا بوجÛ ȼ ماعليـ          ـȼ من 
   مǮل عرائس بƙ الرصـا        ȋ وباخلراȈȕ صدرȽن مرصع*وƹسن

  )2(   ردǥ صداȽا يف البـɎد يرجـع  يرسلن فوق Ƥاجم األعداء زغـ    
     تتمحور أȥعاȯ هǾه القطعـة Û حوȥ ȯعل واحد Û يدȯ علɂ طلب اƫوǧ والرȡبة يف 

Û وهي )إƂ الردɁ تتطلƸ( Û) Ȝطـرȷ يف اƬيǲا (Û )يتسابقوȷ إƂ الوɂȡ (اɍستشهـاد 
أȥعاȯ مضارعة تسعɂ لتȎوير أحداÛ ǫ تȮاد تȮوȷ ماǭلة للعياÛ ȷ وهǾه األȥعاȯ متقاربة 
 ȸجزئية م ȼنȮيست ȷأ ȯاوƷ عل منهاȥ كل ȷأ Ƙȡ Û Ȑبع ȸومتوالدة بعضها م Û لةɍالد

ƫـرها اȍوعنا Û عركةƫنتشرة يف ساحة اƫا ǧـوƫا ǧجزئيا Ż ȸوم Û ادية و البشـرية
 ǧـوƫمركزها ا Û ور دائرةƮ ɂنها تتمدد علȮل Û مستقيـم ȔƝ Ƙتس ɍ يـدةȎالقȥ

 Ȩتتحلȥ Û ـل بعضها والشهـادةȎويت Û وهرهƛ موحيةÛ ركزƫا اǾه ȯعلية حوȦاجلمل ال
وɁ لتحقȨ البنية الدائرية للقȎيدة علɂ مست) كالواو أو الȦاǒ (ببعÛ Ȑ دوȷ روابȔ لغوية 

 Ɩعƫوا Ɩبƫحيث  .ا Ûعند الشاعر ǧوƫة اǾبل ȃاإلحسا ȄريȮعلية لتȦاجلملة ال źǖوقد ت  
  ــــــــــــــــ

  .5ț Û 1 Û 1984ȋ Û 72 ليوزف Û األسلوب األديب ƭ Ûلة ȎȥوÛ ȯ اƬيǞة اȎƫرية العامة للȮتاب Û م -1
*- ȷيف الديوا ǧا وردǾȮه ) ȸميس( وابȎوال Û)ƙميس. (  
2-ſاȍ  Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ȋ 75  
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Û باحليوية ȐيـȦتبدو حية تȥ Û الشاعر ȯحـو ȸم ǧاجلمادا Ȅنǔالشاعـر تت ȯاوƷو  
 ȸȮمي ɍ Û ييليةơ لةɎمتسربلة بغ Û تركيبة لغوية ȯɎǹ ȸم Û يهاȥ ȯالتوحد معها واحللو
لة تȎورها Û إɍ علȦȍ ɂحة القȎيدة Û وذلȬ عندما  يلǖǲ الشاعر إƂ توșيȤ اجلم

" كما يتضǴ يف قȎيدة . الȦعلية لتشǺيȌ األشياǒ وتǖنيسها وبث احلركة واحلياة ȥيها 
Ǵالعيد اجلري " ǒالشهدا ǒتشرب دما ǧكائنا ȧواخلنادÛالضحايا جسورا Ǩاستحال ƙح.  

  Ȼ دماء تȢــȌ منȾا اخلنــادق      شربوا املاء سائȢــا Û وشربنـا
ǲـة فنسȖرب Ȩة العنـ    ناــقلدوا العنȖرب Ȩـȹاملشا ȯباǵ من Ȩـ  

...............................    ..................................  
  )1(بȢǮــور وســȔ الɎȚم بوارق           وعȹƎا علɂ جسـور الضǶـايا

Ȥș اجللة الȦعلية ǹɍتراȧ عناȍر الواقȜ الƷ ɃǾيȔ بȥ Û ȼيشرȫ اجلماد ȥالشاعر يو
  .ليȎبǴ احلاȑر ميتا ) جلسور اخلنادÛ ȧ حباȯ اƫشانÛ Ȩ ا(

     وآية ذلȬ كلȼ أȷ اجلملة الȦعلية Û كانǨ ذاǧ حضور Ǩȥɍ يف شعر ȍاǹ ſريف 
  كما أسهمǨ يف Ɵسيد رǗية الشاعر . أسهمǨ يف توليد بنية القȎيدة وتناميها وترابطها 

 Șتلقي وتوقƫر اȚن ǨȦتل Û مساحة براقة ȼيدتȎيف ق ǨلȮشȥ Û ȼب ǒاƷواإل ȼلواقع Û ȼوعي
 ȼاليتƤاألديب و ȯاȎاعلية اإليȥ ا يسهم يفư . ȯا يعزز قوǾبرند شبلنر"وه" : " ȷإ

 ǫدƠ Ɣال ȯاȎتɍر اȍعنا ǒوȑ يف ɍإ ȼدراست ȸȮمي ɍو Û Ȍل النǹاهرة داș األسلوب
   . )2("النȌ واǘƫلȤ واƫتلقي : وهي ) روماȷ جاكبسوȷ(عنها 
Ȼ-اجلملة السياقية :  

  اجلزئي للȮلماƶ Ûǧمȥ Ȝيȼ الشاعر بƙ نسقƙ مǹ ȸر مȸ التحرر وƱد ƴطا آ      
  ـــــــــــ

1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫا Û ريفǹ ſاȍ 141 .   
ويǾكر يف هǾا الȎدد Û أȷ عبد السɎم اƫسدÛ Ƀ أقام  . Û 105 علم اللغة والدراساǧ األدبية ȋ Û شبلنر برند:  ينȚر -2

Ǯر الȍه العناǾه ɂة كتابة األسلوبية علǭɎ)تلقيƫا Û Ȥلǘƫا Û Ȍالن. (  
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  األسلوبÛ يȮوȷ األوȯ مباشراÛ بينما يźǖ الǮاƆ وȦȍا Ƙȡ مباشر لتǖكيد األوȯ وهǾا ما 
 ȼيدتȎيف ق ȼȚعهد جديد"نلح"  
   اليوم ƽسا *ياابن شعبـي تبوء

  ɍ تǜȕǖȖ أخي ƂǙ األرȏ رأسا  
  فدț األرȏ والǮرɁ لȦرȹسـا  

 ǨȹاأȦي مواقǲƠ* ɂليس تنس   
  يوم زفوا ǙليȬ أغلɂ البشائر       
       Ɨكومـة(بتبǵ ( اجلزائـر  

  ياأخي șللتȬ أقدس راية 
  وŏا سرت Ʋو أشرȣ غاية 

Ǩوليس Ûا دولةŒǙ)ايةƥ (  
  ŒǙا النȎر والعɎ يف النȾاية  

  ŒǙا ياأخي برغـم اجلبـابر       
  )1(دولة من صميم شعǢ اجلزائر      

 مȸ تقرير ȍحايفÛ يȎور ȥيȼ الشاعر ȥرحتȥ ȼما جاǒ يف األبياǧ الشعريةÛ يقترب
  م1958بǚعȷɎ احلȮومة اǘƫقتة للǲمهورية اجلزائرية بالقاهرة Û يف شهر سبتمƎ مȸ سنة 

 ȸرر اللغة مƠ ȷأ ǧه األبياǾيف ه ǧورد Ɣازية الŎا Ƙالتعاب Ȑبع Ȝتستط Ɓو
Ȅ والȚل للدɍلة علɂ وșيȦتها اƫرجعية أودɍلتها اƫعǲميةÛ علɂ الرȡم مȸ استعارة الشم

Û ومƁ Ż ȸ يتمȸȮ ) ياأǹي șللتȬ أقدȃ راية(Û ) تبوǒ اليوم ƽساياابȸ شعƑ (احلرية 
 ȸينقل اللغة م Ɓو ÛɃشعر ǫحد Ƃي إƸالتار ǫاحلد ȯوƷ شعر Ȩلǹ ȸالشاعر م  

  ـــــــــــــــ
  ) . تبوأ( الȎواب أȷ تȮتب -*
  .ة نونǨ للضرورة الشعري وقد) مواقȤ( الȎواب -*
1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 109-110.   
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  .تقريرها لواقȜ العهد اجلديدÛ إƂ لغة مشحونة بطاقاőا التعبƘية ودőɍɍا اجلديدة
 ȼألن Ûالعمل األديب ǨتيȦهواة ت ȸأننا لسنا م Ǵȑنو ȷب أƲو –ȫاǾقد -حينȦقد ي  

ÛȼسȦن Ǩويف الوق ÛايزهƢ ǴمɎم Ȑوبع Ûره اجلماليةȍعنا Ȑأمربع Ȭذل ȷسب أƲ   
 ȯة أسرار اجلماȥومعر Ûناه العمل األديبȮوالباحث است ȃالدار Ȝيستطي Ɠح ÛɃرورȑ

ȼيȥ . ǳاȎȥواإل Ûȼوطبيعت ƗȦقيمة العمل ال ȸع ȤشȮية يف الƵأ ȸا للتحليل مƞ Ȭوذل
إذا ماكاȷ التحليل قائما علȥ ɂهم وحدة العمل الÛƗȦ "عȸ تǾوقنا لȼ علƲ ɂو موȑوعي 

ȼريد وتركيبǲرة التȮȥ ȓوإسقا Ûرهȍعنا ƙب ȯتبادƫا Ƙǭǖالت ȫوإدرا ÛاملȮتƫا Ƀالعضو 
Ɏمستق ȼر إليȚأو الن Ûر ماȎ1("لعن(.   

 Ȝها مƥɎت ȸوم Ûȧالسيا ȸا مƬاƤ تسبȮلمة تȮال ȷإمياننا أ ȸم مȡالر ɂوعل
كما ȥالȎورة . "جاراőا مȸ األلȦاȗ األǹرǚȥ ÛɁنȼ يبقɂ للمȦردة ƤاƬاÛوسر تƘǭǖها

تȮوȷ يف ƭموعة مȸ األلȦاÛȗ تȮوȷ لȚȦا واحداÛ والشاعر يف ȼǮƜ وتركيبȼ للȎورة 
ȗاȦاألل ȸموعة مŎدم اǺكما يست ÛردȦƫا ȘȦدم اللǺ2("يست(.  

 النȚر إليها - دائما-وɍ ȸƲ نريد أȷ نțƕ الȮلمة مȸ بنائها الشعرÛɃ بل ƶب
 ȷأل Ûȧل السياǹا األد"داƬة يف حالة استعماȚȦالل Ûاتب إياهاȮال ǒيب لدعاǲيب تست  

 ȯɎȚوال Ɔعاƫا ȸما مǺȑ يداȍها رȦلǹ وهي تسحب Ûواستحضاره لتركيبها
 ɂلتبدو حبل  Ɠح ÛورȎارة والǭشاعر واإلƫوالرموز وا ǧاǒواإلميا ǧɍɍوالد ǧاǒاƷواإل

 Ƙكب ǒلمة . بعطاȮال ȷا–إőا-يف ذاƬ لةȎƮو ÛǨور مضȎورة لعȍ ")3(.   
 ȘحɎون–ȦȎيف -ة عامةب ǧاوȦا التǾهب ȼسȦاه نƟɍيف ا Ƙورة تسǮائد الȎق ȷأ 

  اƫنهǰ الƗȦ اللغوÛɃ سواǒ أتعلȨ األمر بالقȎائد الƔ تدور يف الȦلȬ الوطƗ أم القومي أم 
  ـــــــــــــ

1-ȓ ÛǧوƘب Ûقايف العريبǮركز الƫا Ûورة الشعرية يف النقد العريب احلديثȎال Ûſاȍ ɂموس Ɂ1 بشر Û1994 ȋÛ94.   
   2-ȓ Û القاهرة Ûر العريبȮȦدارال Ûȼنونȥاألدب و ÛاعيلƧا ȸ5عز الدي Û1973 ȋÛ139.  

3-ȓ Ûȏالريا ÛمɎة والنشر واإلعȥقاǮالة للȍداراأل Ûليةǹية داǗر Û Ƀيف األدب السعود Ûلȥنو ȸحس Ȥ1يوس Û 1984 Û 
ȋ53  
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يȚهر هǾا التȦاوǧ بشȮل واƫ ÛǴȑا تتميز " سɎحنا وسɎحهم"اإلسɎميȦȥ Ûي قȎيدة 
  بȼ األبياǧ مȸ نȄȦ طويلÛ أدɁ إƂ سرحاȷ ذهÛƗ وحشد لǾكرياƯ ǧتلȦةÛ سياسية 
 ǨهƟاȥ Ûȼوعȑمو ɂيسيطر عل ȷالشاعر أ Ȝلم يستطȥ ÛريةȮية واجتماعية وعسƸوتار  

 ȷأ ȷدو Ûليةɍا الدƬحقو Ƃاللغة إȸررها مƷ ÛɃشعر ȧهرها يف سياȍ ȸم ȸȮيتم 
 Ƀرمز Ƀلغو ǰيف نسي ÛيƸجتماعي والتارɍوا Ƀيها السياسي والعقدȥ اعلȦا ليتƬوȍأ

Ɨȥ :  
  Ƚزمنـا دولـة الȢـرǡ العنيـد     بƹǚاȷ وعــزم من ǵديــد
  فدوɁ الوقـع يف Ƨع الوجـود    ورتلنـا البȖولــة يف ȹشيـد
ȹبــاș اعـة منƘنـا بالǞيـد     ا وجȾبـدم الش ȼيـǓ ǨـȖǺف  
  فȦينـا للȦـدا حلـن اخللــود     فمـن عȾـد الȦـدا قوȽ ɍباء

  Ƚـل من مـزيد Ý : تنـادي ȹارȻ    فويلȬ يافرȹســا من جǶيـم 
 Ǩت سيقـɍɇين بنـوك باǖســل والقيـود    فɎلينــابسǙ  
  ƂǙ األجـواء تقȤȎ كالرعـود     وأيـن الȖائـرات Ǚذا تنـادت

  أȕاǵــǨ باملسـن والوليـد     تـȬ العشـواǙ Ûذا مـا ودبابا
  Ǚذا تـرك اخلɎئـȨ كاحلȎيـد    وأيـن املدفـع الرشـاȹ ȇارا 

ǵ واألجوا ȏت األرɊديد    ـديدامǵ من Ɂأقو Ǣالشعـ ȷفكا  
  سلي خيـر األتɂ مع السـدود     زȦǵنا كاألتɂ فكنـǨ سـدا
  نقـود وȹـربǖ أȹ ȷسـǺـر لل    يعـززȹا اعتقــاد باملبـادي

 Ƈن  بنو املعـامع من قـدǶا     فنȾـȑابن الوليـد(سلي خوا(  
  عزائمنا القـǾائȤ كالرعـود    ولسنا يف الوغɂ جددا فتǮنـي
Ɂعشـاق دينـار فتلـو ɍأعنتنـا بـوارق من وعــود    و  
  ودوȷ بلوغȾـا ȹيـل اخللـود    ولكن عيشـة األǵرار ȹبȢـي
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   )1(يـوم اجلزائــر بالبعيـدفما     فƎȎاÛ يا بƗ األƭـاد صبـرا 
 الشاعر يف منهȼǲ الƗȦ اللغوɃ اƫقرر لدɍلتها بشȮل جزئي علɂ ما ميȸȮ ولقد اعتمد

ȯعوƫا ɃورǮي الƸالتار ǫالسياسي واحلد ȯئم اجلدɎت Ɠقابلة السياقية الƫبا ȼتسميت  
 țاحلركة والتموج واإلشعا.  

  عɎقة "... ة السياقيةÛ بŒǖا تلȬ الƔ تȮوȷ        ويعرف Ʈمد اƬادɃ الطرابلسي باƫقابل
اƫتقابلȥ ƙيها توزيعيةȥ Ûتقابل الشقƙ يف هǾا النوț ليȄ مرجعȼ إƂ الوȜȑ اللغوɃ وإƴا 

 وحدهȥ Ûالشاعر يف إǹراج اƫقابلة السياقية Ƹ ɍضȜ لضغȔ اƫعǲم سلوب الشاعرإƂ أ
ƗȦ2(.."ال(.  

ƙ العزم واƬزميةÛ وبƙ الƘاعة والدم Û وبƙ اƬباǒ        والشاعر يقابل مقابلة سياقية ب
وهǾه الوسائل األسلوبية البȡɎيةÛ وإȷ حررǧ اللغة ...واخللودÛ وبƙ الطائراǧ والرعود 

مȸ الدɍلة اƫعǲمية اƫشتركةŒǚȥ Ûا Ɓ تستطȜ تǾويب مȮوناǧ التȎوير ومȎادرهÛ وبقي 
دباباÛǧ اƫدمÛȜ الرشاÛ ȇ اƫعامÛ Ȝالوɂȡ (: التمييز بƙ لغة احلرب والǮورة ودőɍɍا 

 ȤائǾا " القőɍɍاللغة السياسية ود ƙوب" . Ûوعود ÛǛبادƫا " ... ȸلغة الدي ƙوب  
  .."إمياÛȷ الشهيدÛ اعتقادÛ ابȸ الوليدÛ نيل اخللود"ودőɍɍا 
                ا الȎȦل بƙ احلقلƙ الديƗ والعسȮرɃ عȸ طريȨ التشبيȼ وهǾا م-أحيانا–     ويتم 

  . نɎحȼȚ يف تشبيȼ الشاعر اإلمياȷ والعزم باحلديد الɃǾ يهزم ȥرنسا دولة الغرب العنيد
     أما النوعاȷ األƘǹاȥ ȷهما ميȷɎǮ اƟɍاه الوجداƆ وينبعاȷ مȸ رǗيتÛȼ وتȚهر ȥيهما 

  .اللغة أكǮر Ơررا يف دɍلتها وأعلȨ بالنȄȦ والوجود والطبيعة
لنوț األوȥ ȯهو الɃǾ يهرب ȥيȼ الشاعر إƂ اƫاȑي وƷبǾ احلياة يف أجواǒ      أما ا

  الطبيعة حيث الȦطرة والȦȎاǒ والنقاǒ والبساطةÛ وهبǾا اƫوقȤ الوجداƆ تتȼǲ لغة الشعر 
  ـــــــــــ

1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 65-66.   
2- Ûǧاألسلوب يف الشوقيا ȌائȎǹ Ûالطرابلسي ɃادƬمد اƮ  ÛȄتون Ûاجلامعة التونسية ǧ1981منشورا ȋ Û 102.   
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للتعبƘ عȸ هǾه األجواǒ الƔ تتطلب لغة تتميز بالرقة والشȦاȥية يف تȎوير مȚاهر الوجود 
والطبيعةÛ ويƎز مƬɎǹ ȸا اƫوقȤ النȦسي للشاعر ȥهǾا اƫزج بƙ احلياة الداǹلية 

 هو ما مييز هǾه اللغة وƷوƬا مȸ واخلارجية Û وهǾا اɍندماج النȦسي يف مȚاهر الوجود
  وșيȦتها اƫعǲمية اإلبȡɎية إƂ لغة ǹاȍة تنقل نبȐ الشاعر وتتلوȷ بدم قلبÛȼ ويȚهر 

  .مÛ1960 وقد نȚمها الشاعر بالقاهرة سنة " نداǒ الضمƘ"هǾا واȑحا يف قȎيدة 
       ƃخيا ǳƎت Ɓ ذكريات األمس Ɣبيبǵيا  
       Ǝبنا عǵ عن Ɣـو مقلȦȢت Ȥكي ƃالليا  
  ɍتلمȷǙ ÛƗ تـرامŸ Ǩ أمـواج البعاد       
  ɍتلمتƁ ÛƗ يزȦƸ ȯـȨ للǢǶ فـǘادي       
  غƘ أȷ القلـȽ Ǣـزتȹ ȼداءات شǲية      
  صعـدőا يف دجɂ الليل قلوǡ عربيـة      
      țبالدمو ǨȎȢف Ûا الضيمȾمس ȷوȦوج  
  فاستȖارت شعلة احلƬ Ǣيبا يف ȑلوعي       
  عɎم البشائر وتراءت ƃ وراء الȎوت أ      
  فوȽبـǨ احلǢ قرباȹاÛ وبايعـǨ اجلزائر       
  يا ǵبيÛƑ ربعنا باألمسÛ ربع الǾكريات       
       ǥـو احلياȦكدرت ص ǡئاǾال Ɂوǖم ȼȹǙ  
  كاȷ عشا للتناجيÛ كاȷ أȹسا وȹعيما      
  Ż أمسɂ للرɁǗ الȢضة ȹارا وجǶيما      
  يا ǵبيÛƑ كم فرشنا الربع وردا وزȽورا      
  ن Ƚواȹا ألماȹينا قȎورا كم بنينا م      
  فتعالǨ صرخة الرعǢ بǖشباǳ املنايا       
  فاستǶاȯ الورد شوكا ودماء وǶȑايا       
  ياǵبيƁ Ƒ أخن عȾدي وɍ خنȽ Ǩوايا       
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  غƘ أȷ احلǢ أمسǭ ɂورǥ بƙ احلنايا       
       Ɂيف ذر Ƒǵ Ȭلس(لȕاأل ( Ÿالروا Ȭيف تل  
       ǡم الشباɎǵأل Ǣǵالر Ȩناك األفȾف  
      Ȭا لȹراǭ رȎة النƧ يوم تعلو Ƒǵ   
  ويǾيǢ الليل واɍɇم فǲر من دماȹا        
  سوȣ ألقاك مع النȎرÛ وأفراǳ البشائر       
   )1(سوȹ ȣبƗ عشنا يف șل Ơرير اجلزائر      

ȥهǾا اɍنȦتاǳ بƙ أسرار الوجود واحلياةÛ وعلɂ أسرار النȄȦ والروǳ والقلبÛ هو ما 
ها اللغوɃ يف اǹتيار الȮلماǧ واƫزج بƙ األجواÛǒ وǹلȨ مييز هǾه القȎيدةÛ ومييز قاموس

 ȏالغمو ȸم ǒالتراكيب شي Ȑيف بع ȯهوŎوا Ȩطلƫبا ǒاƷتنشد اإل Ɣال " Ûأمواج البعاد
وɂȦơ ɍ الروǳ اجلديدة يف هǾه ..." ربȜ الǾكرياÛǧ الرɁǗ الغضةÛ أشباǳ اƫنايا 

  .لتǖملية يف وȤȍ الطبيعة والوجودالتراكيب الƔ شاعǨ عند الوجدانيƙ يف أشعارهم ا
      ويȚهر Ȕƴ آǹر مȸ هǾا التوșيȤ الوجداƆ للغة يف هǾه األبياǧ الƔ يعȥ Ǝيها 

 țبالضيا ȃاإلحسا ȸالشاعر ع :  
  Ƒبضـات قلȹ ȻوȖتتابع خ     Ƒيل Ɏاحلنيـن ف Ȼويدعو  
  ǵبيبـيÛ  أȼȹ يǖويȼ قلـƑ     وعن مǖواȑ ȻللÛƗ أيدري  
  فتقضǵ ɂاجة الداعي امللȾ     Ƒم سبعـايȖاȣ ببيتȬ الل  
  مودőاÛ فǺيبنـي التǖبـي     وǨȦȕ ببيتȾا عمري أȹاجي  
  ǨȹأÛǡيار ÛɂȎألن قلبا ق    Ƒقل ȼا يقاسـي منƞ العليم  
  )2(لǾاǡ الǺȎر للقلǢ اǢǂ    ولو ذابǨ ملǺلوق صǺور  

  ــــــــــــ
1-  ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ179-180.  
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ109ا.  
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 ȸايل يتضمƤ ɃويرȎت Ƀشعر ȧيف سيا ÛȄاجƬا اǾيقدم ه ȷالشاعر أ țوقد استطا  
 ƙب Ȝمƶ ɃǾال ȯا بواسطة اخلياőرة لطاقاǲȦƫوا Ûررة للغةǂا Ûائية الرامزةƷاإل ȸقدرا م
األجواǒ واألشياǒ واألحɎمÛ وهǾȮا ȷǚȥ إحساȃ الشاعر بالضياț ينقلȼ إƂ البيǨ احلرام 

سعي والدعاÛǒ وهǾه التǲربة الشعريةÛ هبǾا التطور تقربȼ مȸ الشعراǒ للطواف وال
  .الوجدانيƙ الǾيǹ ȸاȑوا التǲربة الشعورية نȦسها

     ومȸ اǘƫكد أȷ النموذجƙ األƘǹيȸ تغلب عليهما الƕعة الوجدانية يف التǲارب 
ƫشتركةÛ والرɁǗ واǹتيار اƫوȑوعاÛǧ ويتميز اƫعǲم الشعرɃ بالتحرر مȸ الدɍلة ا

 ÛǧراداȦامشية للمƬا Ɔعاƫوحية باƫالطاقة الرمزية ا ƘǲȦة يف تȍلة اخلاɍهر الدȚوت
 ȸرية مǾطرية وعȥ رǮتيار ما هو أكǹوا Û Ɓالعوا ƙزج بƫوا ÛسيةȦالن ǒوير األجواȎوت

  .األشياǒ ومȚاهر الوجود والطبيعة للتعبƘ عȸ موقȤ شعرɃ جديد
قدم Ơديد مستوياǧ اللغة الƔ استǺدمهاȮȥ ÛانǨ اللغة حاوȯ اإلنساȷ منǾ اللقد     

 ȯوقد تناو Ûيعةȥدبية الرɍاللغة ا Ǩوكان Ûةȍاللغة األدبية اخلا Ǩشتركة وكانƫاليومية ا
 عȸ الȎȦاحة مراتب الɎȮم وȑروبȼ ومستوياتȼ إبائتهمالعرب القدمɂ والبȡɎيوȷ يف 

 Ûɂلغة وسط ȷضلوȦالبا ما يȡو Ûȯاحلا ɂسب مقتضƜم Ǩنقحليس Ǵة كل التنقي 
..." Ǵوتنقي ȘȦالل Ǵل يف تنقيǹويد Ûȯستعماɍر يف اǮȮب ɍ ǒبنا ȼمن Ɩيب ȷأ ȘȦالل

ȼوحشي ȯاستعما ȼوسهل ȼسلس ȫ1(.."وتر(.  
تƎئتȼ مȸ الرديǜ "     كما يعزȥوȷ عȸ اللغة اƫهǾبة كل التهǾيبȥ ÛتهǾيب الɎȮم 

   .)2( .."اƫرذوȯ والسوقي اƫردود
ǾȮوكما      وه ÛيةȚȦاحة اللȎȦال Ȩنطƫ Ȝضơ اللغة األدبية ǧمستويا ȷوȮا تȯيقو  

  ــــــــــــ
1-  Ǵت Ûتابة والشعرȮال ÛƙناعتȎكتاب ال ÛɃرȮالعس ȯɎأبو ه/ Ûȷلبنا ǧوƘب Ûتب العلميةȮدار ال Û يد قميحةȦم

1971 ȋÛ40 .  
2-ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ41 ا.   
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ولɍ ȸȮ تȯƕ إƂ العاميةÛ وɍ أȷ تȮوƶ ȷب أȷ تȮوȷ كƘǮة اɍستعماÛȯ :" السȮاكي 
  .)ȡ")1ريبة

  بƙ األساليب الرȥيعة واƫتوسطة "   وقريبا مȸ هǾه النȚرة يǾهب الغربيوȷ يف تȦريقهم 
  .)2("ةȦواƫس

 țوȑوƞ Ȭاللغة وربطوا ذل ǧديد مستوياƠ وا يفȦتلǹر الرومانسي اȎنهم يف العȮل     
 ȷأل Ȝرة التقليد"الشعر والواقȚالن ȯزƬشعر ا ɂتطبيقها عل ȸȮمي ɍ Ƀالشعر ȯالقو Ƃية إ

ǒاǲƬ3( ."وا( ȷأ ɂȦƸ ɍو Ûرة يتطلب لغة حيةȍعاƫالشعر باحلياة ا Ȕرب ȷم " كما أɎȮال
  .)4( .."احلي يف عȎره مȎدر دائم مȸ مȎادر يف الشعر

الوجدانية  كنا نرɁ بسهولة التميز يف شعر ȍاǹ ſريف بƙ األساليب التقليدية وا      وإذ
وبƙ لغة تعƎ عȸ اƫوȑوعاǧ وجواب مȸ احلياة اƫاȑيةÛ وبƙ لغة احلياة اليومية اƫعاȍرة 

 Ȝنستطي ɍ نناǚȥ Ûل يسر–والعاميةȮالغريب -ب ƙحة للتميز بȎȦاللغة ال ȤنيȎت 
  Û وميȸȮ لتوقȤ ذلȬ علɂ طبيعة القراǒة Û واƫوقȤ الشȎǺي للقارÛǛ واƫبتȯǾواǖƫلوف 
 بالشاعر نȦسȼ لشرǳ بعȐ األلȦاȗ واȎƫطɎحاǧ مȯɎǹ ȸ هوامȈ دواوينȼ اɍستعانة

 ȼسيما ديوان ɍو"ǒحراȎال ȧأعماÝ ȸم " ɃǾيل بالقدر الȍهمة التوƞ الشاعر اهتم ȷأل
اهتم ȥيȼ بالتشȮيل يف اƫواقȤ الشعرية النابعة مȸ اɍحساȃ باɍلتزام بقضايا األمة 

 ȷواإلنسا ȸوالدي ȸوالوط.  
  :Ȩ الشاعر مȸ مهمة التوȍيل يف شعره يف اطاريȸ اǭنƙ    ويتحق

            أوƬما النȎي أو السياȧ الداǹليÛ وهو الطبيعي واجلوهرÛɃ ألنȼ يتم عند وɍدة
  ــــــــــــــ

1-  ÛǴت Ûالعلوم ǳتاȦم ÛاكيȮالس :ȓ Ûȷلبنا ÛǧوƘب Ûتب العلميةȮدار ال Û1نعيم زرزور Û1987 ȋ Û416 .  
  .Ʈ 132ي الديȍ ȸبحيÛ مطبعة جامعة دمشȋ ÛȨ : مقاȯ يف النقدÛ تر: ȡراهم هو -2
3- ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ131 ا .  
4- ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ132 ا.  
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النȌ نȦسÛȼ وتتǔزر ȥيƤ ȼبȜ مȮوناǧ النȌ ومستوياتȼ لنقل إحساȃ أو Ȯȥرة شعرية أو 
  .ƮتوɁ نȦسي أو وجوɃ إƂ اƫلتقɂ عȸ طريȨ مباشر أو Ƙȡ مباشر

وهو مȮمل ومساعد لɊوÛȯ ويعمد ȥيȼ طار اخلارجي أو السياȧ اخلارجي وǭانيهما اإل
الشاعر إƂ اقتțɎ عنȎر أو لȘȦ مȸ النȌ ويشرحȼ شرحا سياقيا ǹارجيا باɍستعانة 

  .بعناȍر أǹرǹ Ɂارجية مǹǖوذة مȸ حقوȯ تارƸية أو ǭقاȥية
األماكȸ الƔ أكǮر      ȥبالنسبة للنوț الǮاƱ Ɔد األلȦاȗ الدالة علɂ أƧاǒ األعɎم و

الشاعر مȸ استǺدامها يف شعره ȥيلǖǲ إƂ شرحها بǚسهاب يف هوامȈ قȎائده يف Ʈاولة 
 ɂلتقƫا Ƃذاتية إ ȼتƘنقل س.  

Û )القرارة:(    ومȸ أƧاǒ األعɎم واألماكȸ الƔ شرحها الشاعر شرحا مƱ ɎȎȦد 
) ÛǴȦالس ÛنانةȮالƙتȦالنيلالض Û( Û)بنورة ÛةȮملي( Û)قرادɃباتنة ÛرةȮبس Ûالطاسيلي Û(     

Û )1(أمومةǹ Ûضراǒ: ومȸ األلȦاȗ الƔ شرحها الشاعر Ɯسب سياقاőا البȡɎية Ʊد
  .)4(Û القرɁ السبÛȜ نÛȔȦ الغازȡ Ûدوة روț)3(Û الداÛȯ مÛƒ سبعƙ)2(األقɎم

 مȸ     وقد يلǖǲ الشاعر إƂ إدǹاȯ األلȦاȗ العامية أو الدǹيلة مȸ لغاǧ أجنبية وƝاȍة
عهد "الȦرنسيةÛ إلȦȑاǒ الواقعية علɂ شعره يف نقلȼ للحياة وأجوائهاÛ يقوȯ يف قȎيدة 

                                                                     ":جديد
  Ý )5(أين اجلبابر)* بلوبلوȷ والروج(أين 

  " :العيد اجلريǴ"ويف قȎيدة 
  ـــــــــــــ

  .16ماȧ الȎحراȍ  ȋ Ûǒاǹ ſريفÛ مȸ أع-1
2- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ22 ا .  
3- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ27 ا.  
4- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ42 ا.  
   ألواȷ العلم الȦرنسي -*
5- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 110  
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  "ماما"و" بابا"     أين Ȧȕل ينادي 
 ȼعلي ɁدȎور                              فترد الǺȎ1(ال( Ý   

  " :يف سيناǒالتيȼ "ويف قȎيدة 
   )2(وقع ȹسور) للȦنتوم(ưزقة و   العرǡ ياسيناء أشɎء     

 هǾه األلȦاȗ الدǹيلة بارجاعها إƂ اǹتراȧ أو انتهاȫ أسلويب يف ستوǷومهما حولنا 
اƫعǲم الشعرȷǚȥ ÛɃ هǾه الȮلماǧ تȚل عناȍر اȑطراب دɍيل يف بنية القȎيدةÛ وهي 

اȷ الشعراǒ القدامɂ يدǹلوȷ بعȐ هǾه șاهرة ليسǨ جديدة يف الشعر العريبÛ إذ ك
األلȦاȗ األجنبية يف أشعارهم مȸ اƫوايل يف العȎر العباسيŻ Û تطورǧ هǾه الȚاهرة عند 

 للترويǴ والتȼȮȦالشعراǒ األندلوسƙ يف موشحاőمÛ وكاȷ يلǖǲ إليها بغرȏ إشاعة نȮتة 
 ɂويبق ȄȦالن ȸع–Ȭذل Ȝدودا-مƮ عندهم ȗاȦه األلǾدام هǺاست .  

   Ƒاألجن ǫي مقابل -عموما–     والتراȦȥ Ûريفǹ ſاȍ يف شعر Ƙل يسȮضر بشƷ 
Û وذلȬ إميانا منȼ بȷǖ التراǫ العريب هو الɃǾ احلضور اȤǮȮƫ للتراǫ العريب اإلسɎمي

 Șهنا نلح ȸوم Û العريب ɂȡالو ȸل بعيدا عȚيȥ Ƒاألجن ǫأما الترا Ûȷالوجدا ȼيȥ Ȉيعي
راǫ األجنƑ تقحم يف جسد القȎيدةÛ ويطغɂ عليها التراكم أȷ األلȦاȗ ذاǧ عɎقة بالت

ȼكقول Ûيهاȥ ƗȦام الǲنسɍوانعدام ا :  
  ɂوعل)ƙس (ǡرية من الضبا    ɂوعل)لسȕاألشم أعامر ) األ  
  ...........................    ...........................  

  
 ȷكم الزماǵعاصمة النور(يا(  اورȢا يف املȽيـرȎقي مɎت)3(  

  ـــــــــــــ
1- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ138 ا.  
2- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 141 .  
3- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 235 Û237.   
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  Ȧة يف الشȹاللبا Ǩȹيفـأ Ûاللعس Ȼكوكتيل(    ا (ǳاȎعية اإلف Ûɂصرع)1(  
  أو  
    )2(Û غرŸ املساق)النǺاس(يف قبضة     مسموم املǾاق. الدوɍر) برصة(يف   
ș لقد ǧبد ÛدودةƮ وهي إشارة لغوية جزئية Ûيةǭالترا ǧباللمحا ȼأشب ǧلماȮه الǾه Ǩل

 ȷأ ȸم مȡالر ɂعل ǳرو ɍيها وȥ حياةɍ ÛيدةȎجسد الق ɂشاذة عل ǴمɎا مŒǖوك
 Ûرةȍعاƫاليا مرحيا بقضاياه اƤ ا بنائياȦيșها توȦșبل و Ûƙرد التزيƭ يرد هبا Ɓ الشاعر

  .Û ليȎل إƂ درجة مȥ ȸاعلية اإليȎاȯ اجلمايلȮوƆبوعي سوƁ يȸȮ يتعامل معها 
 ȏللنهو ÛيدةȎالق ȷوب يف كياǾت ȷاألجنبية أ ǧلماȮه الǾه Ȝتستط Ɓ Ȭذل Ȝوم      

  : لتلȬ الشǺوȋ التارƸية يف قولȼ هƞهمة اإلƷاǒ بتǲربة الشاعرÛ وما اǹتيار
   )3()ورȦبل(سوȕا عليȬ الوعد من     أم للنȦايات الرخيȎةÛ صبȾا  

  يف قولȼو
  4(Ý(Û وقȎة ستȖوȯ )بيǲو(أين     )*كلوزيل(أين منȼ ) *دوماȯ(أين   

 ȼويف قول   
  )5( عن العيوȷ توارɁ*)بيǲو(واسم     كم أزǵنا بالǺȦر عنȼ ستارا  

   بواقȜ وطنȼ وأمتÛȼ وما يعتوره مƢ ȸزȧ وȍراț دائمÛ وɍ ةإɍ انعȮاȃ ألحاسيسȼ العميق
  ــــــــــــ

1-Ɏلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ  ȋ ÛɃ136 .   
2- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ131ا.   
3- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ141 ا .  
*- ȯدوما ȫ1897 -1822( الدو ( Ȅلوي ǒوهو أحد أ بنا ÛȯɎحتɍأشهر قادة ا ȸوم ÛƘحاكم اجلزائر العام لعهد األم

 ȯɎحتɍكانوا يف طليعة ا ȸيǾة الǭɎǮيليب الȥ  .  
*- ȯاريشاƫكلوزيل( ا ( ȯɎحتɍرواد ا ȸم)ر ). 1842 – 1772Țين : ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ68  .   
4- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ68 ا .   
وهو أوȯ مȸ اجتمȜ بȼ األمƘ مȸ  ) تاȥنة(معȼ وقعǨ معاهدة . اقترȷ اȼƧ باسم األمƘ عبد القادر) 1849-1784(  بيǲو -*

 ȯɎحتɍا Ȉقادة جي  .  
5- ȋ ÛȨدر السابȎƫ72 ا .   
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ȥيها العاƁ العريب أحداǭا وانȮساراǧ بدǒا باحتȯɎ اجلزائرÛ سيما يف الȦتراǧ الƔ شهد 
  .وȥلسطƙ وكƘǮا مȸ األقطار العربية

   :املȎادر األساسية للمعǲم الشعري: ǭاȹيا
 ȯاحلقو ȸع ȤشȮي Ûريفǹ ſاȍ عند Ƀم الشعرǲادر األساسية للمعȎƫإبراز ا ȷإ   

 علɂ الوقوف علɂ -أيضا– الدɍلية الƔ تعود إليها األلȦاȗ والȎورÛ كما يساعد
والرɁǗ والتǲارب مȸ جهةÛ وبƙ اللغوية  اƫوȑوعاǧ  العɎقاǧ بƙاخلȎائÛȌ وƠديد

 Ɂرǹجهة أ ȸيل مɍوالد Ƒوالتركي źوȎالشعرية يف مستواها ال.  
 ȸالشعرية يف دواوي ȋوȎالن ƙب ǧقاɎالع ȸع ȤشȮادر شعره تȎكما دراسة م       

لغائبة مȸ حقوȯ دɍلية ƯتلȦةÛ وتتǲلɂ مȯɎǹ ȸ ذلȬ الشاعر وبƙ تلȬ النȎوȋ ا
درجة التȦاعل بƙ النȎوư ȋا يسمǴ بالتمييز بƙ التناȋ اƫركزɃ والȦرعي ȑمȸ ما 

  )1(يسمɂ بتناسل اخلطاب الشعرɃ يف حواره اخلارجي

تسƖ  لنا مȯɎǹ ȸ ذلȬ كلȼ استǒɎǲ مɎمǴ أȍالة الشاعر وƟديده أو ي     كما 
  .Ƙȡ ȯه تȮرار ألعما

 țأبدا اإلبدا Ɨيع ɍ Ƀديده الشعرƟرده وȦالة الشاعر وتȍأ ȷأ ɂȦƸ ɍو     ȌǺƫا 
كاƶ ȷب علينا أƳ ȷترț كلماǧ يف كل مرة نتȮلم ȥيها " ... ألدواتȼ الȦنية ألنȼ لو 

 ǨانȮتميزة "لƫل " اللغة اƤ سنا يف ترديدȦدد أنƱ ȷم معناه أɎȮال ȷولو كا Ûمستحيلة  
  )1(.."ائدة Ƭاɍ Ûȥ " اللغة ưيزة"ȸ قبل لȮانǨ قيلǨ م

 Ȭتل Ƃإ Ȝترج ÛنيةȦال ȼأدوات țأقرب مادة يعتمد عليها الشاعر يف إبدا ȷوبديهي أ     
اƫنابȜ الǮقاȥية الƔ تشرهبا الشاعر منǾ طȦولتȼ يف إطار Ɵاربȼ اخلاȍةÛ وƟارب اجلماعة 

 ȸم ɍا قدرا مقبوƬ ȸويضم Ûينتمي إليها Ɣال Ɣاجلماعة ال ƙوب ȼاوب بينǲل والتȍالتوا  
  ـــــــــــــ

   .Ʈ1987 ȋ Û104مد مȦتاÛǳ دينامية النÛȌ اƫركز الǮقايف العريبÛ الدار البيضاÛǒ اƫغربÛ :  ينȚر -1
2- ȋ ÛȈد درويƥة أƤتر Ûلغة الشعر ǒبنا Ûȸكوه ȷ127 جو.  
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  .تستقبل إبداعȼ األديب
 ȘȦالشاعر قد ح ȷوإذا كا      ȸل مŒ Ż Ûعمره ȸوهو يف الرابعة عشرة م ȷالقرآ

 ÛلŒ مية ماɎة اإلسȥقاǮال Ɣية الȥقاǮر الȍه العناǾه ȷǚȥ Ûيلةȍاأل ȼشعريت Ƃة إȥاȑباإل
  .تشبȜ هبا كاƬ ȷا أǭرها يف تشȮيل مادتȼ الشعرية وƟاربة يف احلياة السياسية والǮورة

عام للحركة الشعرية جليلÛȼ لȎدورهم يف     ويف احلقيقة Ƹ Ɓرج الشاعر عȸ التيار ال
أشعارهم مȸ بواعث نȦسية تȮاد تȮوȷ واحدةÛ ومȎادر ǭقاȥية أȍيلةÛ وǹضوعهم 
لعوامل مشتركة يف حياőم الراȥيعةÛ وقد ɍ نلمȄ التȦرد عند أɃ واحد منهم إɍ طريقة 

ȫشترƫل اȮا الǾه Ȝالتعامل م.  
ȼادر األساسية للغتȎƫديد اƠ نناȮومي      ƇرȮال ȷرها يف القرآȎوح Ûة  الشعريةȥقاǮوال

اإلسɎمية والتراǫ العريب والتاريÛǸ وألȦاȗ أǹرɁ ترجȜ إƂ احلقل السياسي والǮورةÛ أو 
  .إƂ أشياǒ ومɎمǴ مȸ احلياة اƫعاȍرةÛ وسنتناوȯ هǾه العناȍر كل منها علɂ حدة

  : الكرƇالقرȷǓ -أ
نȎوȋ اƫركزية الƔ تȦاعل معها الشاعر يف     إȷ القرآȷ الȮرƇ مȸ األساسية أو ال

Ɵربتȼ الشعريةÛ وأمدتȼ بقاموȃ شعرɃ ميǮل نسيǲا لغويا متميزا يف بنية قȎائدهÛ لغة 
ƇرȮال ȷللقرآ ȼȚȦالدينية وح ȼتǖم نشȮƜ Ȭوذل Ûɂورة وموسيقȍو.  

  د مȥ     ȸمȯɎǹ ȸ قراǒتنا لشعره قراǒة تȍǖيلية ƫادتȼ اللغوية يبƙ لنا أȷ القرآȷ يع
  اȎƫادر األساسية ƫعǲمȼ الشعرÛ Ƀ ويȮاد هǾا اȎƫدر يتسرب بعناȍر مادتȼ إƂ معȚم

  .سواǒ أكانǨ يف بعدها الوطƗ أم القوميقȎائده 
     ومȡ Ż ȸدǧ هǾه اƫادة اللغوية القرآنية تشȮل مǘشراǧ لȚواهر دɍلية وأسلوبية 

  .متميزة يف شعره
 شعرهÛ ما يعود إƂ اإلمياÛȷ والعباداǧ كالǾكر      ومȸ هǾه الƔ يǮȮر تواترها يف

 ȷوȮيف احلياة وال Ɔمل القرآǖالت ȸور مȍو Ûواألمم الغابرة ǒاألنبيا ȌȎوق Ûǒوالدعا
Ƙواخل ȯوالعد Ȩقضايا احل ȸع Ɏضȥ ÛȄȦوالن.  
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      وتتǲلɂ هǾه األلȦاȗ بدرجاǧ متȦاوتة يف نȎوÛȼȍ وميȸȮ أȷ نعد قȎائد ǲƢيد 
 اإلسɎم واƫسلمƙ مȸ أكǮر النȎوȋ الƔ يغǾيها الشاعر هبǾه األلȦاȗ الǮورةÛ وقضايا

ǧاوȦالت Ȭذل ȄȮتع Ɣه النماذج الشعرية الǾيف ه Ȭكما يبدو ذل Ûالقرآنية:  
  Ƚزمنا دولة الȢـرǡ العنيد      دـبƹǚاȷ وعزم من ǵدي  
  فدوɁ الوقع يف Ƨع الوجود       دـورتلنا البȖولة يف ȹشي  
  فǓ ǨȖǺية بدم الشȾيــد       اȹاـ من șبوجǞنا بالƘاعة  
      فȦينا للȦدا حلن اخللـود   فمن عȾد الȦدا قوȽ ɍباء  
      تنادي ȹارȽ ÛȻل من مزيدÝ  فويلȬ يافرȹسا من جǶيم  
  )Ǚ    )1لينا بالسɎسل والقيـود  باȣɍɇ سيقǨ بنوكفǖين   

  :قولȼ تعاƂ  بȥالشاعر متǭǖر
"                                           ")2(  

Ƃتعا ȼوبقول:  
"                                    ")3(  

  : ȍاǹ ſريف قوȯيÛ "احلميدذكرɁ عبد "ويف قȎيدة 
  
  

  أسرɁ) سد ذي القرƙȹ(فكنا     جنودا) بياجوج(وجاǗوȹا   
  فكاǵ ȷديدȽم للسد قȖـرا    فراموا باحلديد لȼ اȎȹداعا  
  )4(علɂ األعقاǡ يلتمسوȷ أزرا    فما استȖاعوا لȹ ȼقباÛفولوا  

  Ƃتعا ȼقول ȸم Ǿǹǖي Ȭوهو يف ذل:   
       ـــــــــــــــ

1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 65.  
2-ȧ /30.  
  .ȡ/71اȥر-3
4-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 16.   
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  :يقوȯ" أطلȄ اƫعǲزاǧ"ويف قȎيدة 

  ɂاشǶتت Ȼسرير Ȼالسرائر    واجعلو ɂيوم تبل Ûǃا Ǣ2(غض(  

Ƃتعا ȼقول ȸوذ مǹǖƫا:  
"   ")3(  

 ȯɎǹ ȸنيا بارزا مȥ احاƱ ȨقƷ ȷالشاعر كا ȷأ Șونلح ÛƘǮريف كǹ ſاȍ يف شعر ȼلǮوم
 ÛȬيف ذل ǒسوا ÛƇرȮال ȷالقرآ Ɔومعا ȗاȦأل Ȥيșيف تو Ƀرǘالب Ȕللنم ȼدامǺاست

ƛ ǒاƷɌل ƙدم األسلوبǺيست ȷإذا كا Ûباشرƫا Ȥيșأو التو ÛɃالطرد Ȥيșوهر قضية التو
 Ûƙاألسلوبي Ȑبع ȼيد ما ذهب إليǘا يǾوه ÛȼاتȥرȎستعمار وتɍوهي تعرية ا ɍأ Ûواحدة

  مȸ األسلوب هو التعبƘاǧ اǺƫتلȦة عȸ الȮȦرة أمǮاȯ بيƘ جƘوÛ وجوȷ كوهÛȸ وƵƘȡا 
  Û ويȚل)4(الواحدةÛ وأȷ أȮȥ Ƀرة مȸ األȮȥار ميȸȮ إبȡɎها بǖشȮاȯ وكيȦياǧ متنوعة

 شȮل تƘǭǖه اخلاȋ علɂ اƫتلقيÛ وهǾا التƘǭǖ ما تبحث عنȼ األسلوبيةÛ لȮل كيȦية أو
ولعل الȎور الƔ قدمها الشاعرÛ وهي كƘǮة يف شعرهÛ تǭǘر يف وعي اƫتلقي بسبب 

  ـــــــــــــــــــ
1-ȤهȮ97،96،95،94/ ال.  
2- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 63.ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅ238وأطل.  
3- ȧ10-9/ الطار.   
عبد : Û ينȚرȋ Û  132 1986 1شȦيȜ السيدÛ اƟɍاه األسلويبÛ يف النقد األديبÛ دار الȮȦر العريبÛ القاهرةȓ Û: ينȚر -4

ȓ ÛǨويȮال ÛǳباȎدار سعاد ال Ûاألسلوبية واألسلوب ÛɃسدƫم اɎ4الس Û1993 ȋ Û58،59   
 ȯاǮأم ȸم Ûريفǹ ſاȍ للشاعر Ɂرǹائد أȎيف الترا: وعندما نقرأ ق Ƙاة يوم تغȥب الر.  
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وعندما  .اƫقارباǧ الƔ تƘǮها بƙ معاƆ اآلياǧ وسياقها وبƙ واقȜ األمة العربية وقضاياها
ȯاǮأم ȸم Ûريفǹ ſاȍ للشاعر Ɂرǹائد أȎنقرأ ق:  

  ǥالرفـا ǡيـر يف التـراȢيوم ت  
  ǥـا أتتنــا احليــاŏ بدمـاء  
   ǥɎـȎــا تقام الȾǵرو ɂوعل  
   ǡاǵيف ر)ǥواتوالدع) *كتشاو  
  كاȹ ȷاقوسǾȹ ȼير Ưاȕر          
  فاعتـȻɎ مǘذȷ للبشائر           
  يوم Ƹبو دوي تلȬ املدافع   
  صوامع) اǃ أكƎ(لتـدوي   
  وȽتاȣ بالنȎر يȢزو اŎامع  
  ومǾيع ȹداȻ مـلء املسامع  
  أخي أǵ ǨȹرÛ أخي أǨȹ سائر        

        Ȏȹ وƲزائــرـǲلل ǥ1(ر وعز(  
Șالقرآنييلح ȗاȦرة األلǮقارئها ك  Ûيل العملية الشعرية اإلبداعيةȮيف تش Ǩأسهم Ɣة ال

ألȷ الȮلمة ميȸȮ أȷ تȮوȷ عɎقة "ȥغǧƘ مȸ طبائȜ األشياǒ الداǹلة يف القȎيدة 
(Relation)أو عملية )Processus ( هاȦȍكما و Û"ȷا كما " إمبسوǭحد Ɩعƫوا  

ȯقا"ǧشور" ȯورية كما قاȍ ǧقاɎع ȼكل Ƀوالعمل الشعر Û"ريد ǧ2("هربر( .   
ة تȍǖيلية تبƙ أȷ األلȦاȗ القرآنية اƫتواترة يف بنية شعره اǒة شعر ȍاǹ ſريفÛ قراǒإذȥ ȷقر

الشهيد واɍستشهادÛ واŎاهد واجلهادÛ وأƧاǒ اǃ : اللغوية تتمǮل Ɯسب أƵيتها يف
  وȦȍاتÛȼ وعباداǧ الǾكر والدعاǒ والعباداǧ كالɎȎة وما يتȎل هبا مȸ آذاȷ وطهارة

  ــــــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ117،116 ا  .  
2-ț ÛȜلد الرابŎا ÛȯوȎȥ لةƭ ÛƇالقد ȸاذج مƴو Ƀالشعر Ɩعƫيل اȮتش Û2 عبد القادر الرباعي Ûȃمار ÛɃƘȦيȥ ÛيȦجان Û

1984ȋ Û55 .  
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 ǒاƧوجهنم واجلحيم وأ Ûر كاجلنة والنعيمǹاآل Ɓالعا ǒاƧوأ Ûودǲوس țوركو Ûțشوǹو
برة الواردة يف القرآȷ كعاد وƣود وأȍحاب الȮهÛȤ وأƧاǒ أƬة العرب بعȐ األمم الغا

 إƘȡ Ƃ ذلȬ مȸ األلȦاȗ القرآنية الƔ يȎعب حȎرها بشȮل كامل العزɁكالǧɎ و
ودقيȨ لȎعوبة Ƣيزها عȸ ألȦاȗ شعرية أǹرɁ عامة تȦتقد يف دɍلتها إƂ اخلȎوȍية 

ǧه الدراساǾل هǮتعتمد عليها م Ɣالضرورية ال.  
ǡ-Ƈم الشعري القدǲاملع  :  

     يعد الشعر العريب القدƇ مȸ اȎƫادر األساسية لشعر ȍاǹ ſريف يف مادتȼ الشعرية 
ȷأ Ƃإ Ȭومرد ذل Ûɂورة وموسيقȍلغة و ƙاهƟɍا ƙب ƗȦال ȼǲيف منه Ȝمƶ الشاعر 

 Ɔوالوجدا Ƀالتقليد.  
يهتدɃ هبا الناقد يف Ơليلȼ أساسية     ولعل اɍستǞناÛȃ بعلم الدɍلةÛ ميȸȮ أȷ يقدم مادة 

  .ماتȼ للغتȼاإلبداț الشاعر واستǺد
     ȥالشاعر واألديب ينتقياȷ األلȦاȗ ويضȦياȷ عليها مɎمȥ ǴتنتȚم يف تǔلȤ تركيƑ يف 

   .)1(كل سيلȨ القȎيدة وكل موقȤ انȦعايل
ǹ ſاȍ م الشاعرǲمع ȷأ Ǵيتض ȤنيȎوالت ǒاȎعملية اإلح ɂعتماد علɍريف      وبا

 ȼتǞيف بي Ƈالشعر العريب القد Ƃا إƬوȍيف أ Ȝترج Ɣال ȗاȦاألل ȸا مƘيضم قدرا كب
 Ƃحراوية األوȎال.  

     ومȸ اƫعلوم أȷ الشاعر عاȇ شطرا مȸ حياتȼ يف جنوبȼ اجلزائرɃ اƫتميز بطبيعتها 
شعرɃ بقراǒتȼ للتراǫ الالȎحراويةÛ وهǾه احلقيقة تساعدنا علɂ تȦسƘ الȚاهرة بربطها 

 Ƈالقد.  
  ليȡ ȄريباÛ أȷ يضم هǾا اƫعǲم تتعلȨ بالȎحراǒ ومȮوناőا وتضاريسها وحضورها

  ـــــــــــــــــ
ȥ1978 Ûايز الدايةÛ اجلوانب الدɍلية يف نقد الشعر يف القرȷ الرابȜ اǲƬرÛɃ دار اÛǳɎƫ دمشÛ Ȩ سورياȓ Û:  ينȚر -1
ȋ30.  
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Ȕƴ احلياة ȥيهاÛ كما نɎحȘ ذلȬ يف هǾه النماذج       ونباتاőا وحيواناÛǧ وƧائهاÛ و
  :الشعرية

      ȹاșـر مرÛȤȽ وقلـǢ معȤ    Ɩ اجلواȹـÛǴعناـȷǙ يسل Ƚات  -1
   علɂ املواقـعÛ غƖ اǳـ جنو     ɂـشعراء املدÛɁ جناǳ تسام  
  فوجدȹا القȦارÛ أشـرȣ معƖ    اǶȕǡات سǶكم ȖȖǵنا بنا   
  اȹـȨ الشمـس ǵضنا فنȹ źǖع    يف ǵياǥ الضباÛǡيȦȎعنا الƎد  
  Ȩـة أفȹلوÛاسȦȹاأل Ȩا      وتضيـȹعو ǢلȖȹ ÛراءǶȎال ǡوǲفن    
   Ȩخلــ ǥǖȕوÛوسȦـا    وتنوء النȹس صوȦالن ǥيف بداو Ɂفنر  
  )1(فالتمس ƯرجاÛ فȬȹǚ مضȽ      Ɩي دȹيـا تلوǫ واختنـاق   
   Ûهو يلوذ هباȥ ÛɎا بديƬ ينبغي ɍ ÛǒحراȎويبدو الشاعر متعلقا بال Ȅويلتم

 -يف نȚره– وأسباب الرȥاهيةÛ ألŒا التمدȷ حياة وليسǨ تغريȼوسائل اǘƫدية إليهاÛ ال
ȨتضميȃاȦاألن ǒحراȎال ȷأحضا ɍإ Ȭكل ذل ȸرج مƯ ɍاة وƱ Ɏȥ ÛȨȥاأل ǫوتلو .  
  ǥزأر ȬعتـƧ Ûا الداميȹرȾيا ش  
           Ǩ الǮرɁـا فƬǖبـدوت بǖفريقي  
   Ɨ يف رǵاǡ البيدعاـ عيرأتȬو          
          Ⱦتس ÛةȦاـصƎƟو ɂـȢȕ د من   
  الȦضـاء بȹǖتا ) ةـقرصن (رـخب  

  الكرɁ يف البيد علي ɍ يراودȽا   
  سǴȦ لɊشـمÛ كƵɎا د ـالبي          
  والعـرɁ األواصر للǖǮر مشدود           
  يا من علɂ الǶȎراء ساȯ لعاŏم   
  Ýل أصدراȽ سلوا ÛاȾكم مورد في   

    ـــــــــــــــ
  .15ماȧ الȎحراȍ ȋ Ûǒاǹ ſريفÛ مȸ أع -1
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  أقسمǨ بالرمضاء فيȾاÛ بالريا          
  ǳ اƬوجÛ تنتعل اجلديǢ املقȦرا           
   ȯتـز Ɓ اȾبالناقة الوجنـاء في  
  عربية اخلȖواتÛ شافǶة الǾرا   
           Ɣال ɂǶȎȦوبال Ûباحلادي Ǩأقسم  
  ȹاجŏ ɂا الليـل اجلميل املقمـرا           
  باخليمة السوداءÛ بالليل األȹيس   
  القرȕ ( Ɂائي (بȹȬȹǖبارȽا ما   
          Ȼسواد Ǩراء عشقǶȎيف ال ȔȦبالن  
  )1(الداجي وعǨȦ بȼ النضار األصȦرا          

 ɂعل ȯايل تد ȗاȦاألل ȸقدرا م ȸا تتضمŒالبنية اللغوية أ Ǵتشري ȯɎǹ ȸهر مȚي     
 ȗاȦل ألǮم Ûوطبيعتها ǒحراȎال :ÛرȦقƫا Ûاجلديب Ûǒالرمضا Ûالبيد Ûبداوة ÛارȦالق Ûالناقة 

  .اخليمة
 Ƈالقد Ƀم الشعرǲعƫا ǴمɎم ȘحɎكما ن     țأنوا ɂدالة عل ȗاȦيف شعره يف أل

  .السيÛȤ احلرابÛ واحلسام: األسلحة القدمية مǮل
ȼيف قول     :  

  )2(ملن صȾـوÛǥ اƎȹت للȖرادÝ  ملن السيـȤ تنتقيȼ األعـادي   
  ..........................  ........................  
  )3(اȹ ȷǙضا سيÛȼȦ وشد الزمـام  وǥ وǵساماـر صȾـتوج العم  

..........................  ........................ 
  ـــــــــــــ

1-  ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ176 Û 177    
2-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 65.  
3-ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ66 ا.  
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  ام األجل ــق يف املأǵلتـȬو   بȬ غنǨ منابر السيȤ قبلي 
    Ýǡواحلرا ƑȚ1(أين شعري من ال(  

 ÛحراويةȎة الǞلة بالبيȎال ǧلغة األسلحة القدمية ذا ƙزج بƫا ȋوȎالن Ȑيف بع Ȅونلم
ولغة البحر يف تȎويره لبطولة األمƘ عبد القادر اجلزائرÛɃ ويعود ذلȬ إƂ طبيعة 

ȸ رواسب القȎيدة القدمية التǺطيȔ اخللȦي لوɍدة النÛȌ لعدم ơلȌ التǲربة الشعرية م
العالقة بǾاكرة الشاعرÛ ويǘدɃ هǾا اȑɍطراب يف الرǗية وȎǹائȌ تشȮيل األداة الȦنية 

ǧه األبياǾيف ه Ȭذل ȘحɎكما ن:  
  بالعـزمÛ باإلƹاÛȷ باإليǮار    جيȈ بسيȤ اǃ خاȋ غمـادȽا   
   د املعضɎت بǮاقǢ األفكار    Ơميȼ جبȾـة العقيدǥ يف ســوا  
  ȷǙ والوعداك Ȥم بالسيȾم لبـوار  ـأي الشدي    رـ قتلتŒǚف Ûد  
  رÛ وɍ كتائǢ جȦǶل جرار     ƶ Ɓـد أسȖـوƢ ȯوج بȼ البǶا  
    )ȕ)2ائرات الȢازÛ واإلعȎـار    كÛɎ وɍ قامǨ بتȾدئة اخلواȕـر   

      ومȸ هنا تتضǴ أƵية السيطرة علɂ األدواǧ الȦنية الƠ ƔقȨ التوازȷ بƙ اندماج 
  .بيعة للتدليل علɂ أȮȥاره وبƮ ƙاكاتȼ للشعراǒ القداȃ يف ȍياȡة قȎائدهمالشاعر بط

  : املعǲم الشعري اجلديد-ج
 Ȭهر ذلȚوي Ûريفǹ ſاȍ حة يف شعرȑوا ǴمɎم Ɔالوجدا Ƀم الشعرǲعƫل اǮمي 
 Ƃإ Ȝأو ترج Ûرةȍعاƫاحلياة ا ȸم ȷألوا ȸع Ǝجديدة تع ȗاȦلǖب Ƀالشعر ȼيف تطعيم قاموس

ياة السياسية العسȮريةÛ وهǾه األلȦاȗ طبعǨ شعره بطوابȜ أسلوبيةÛ سنقƭ Ȥاǧɍ احل
  : عنها عند استعراȑنا لنماذج مȸ شعره

      السǶر سǶرك فارƥـي     يافتنة العيـنÛ اسـلمي     -1
     ȘȦتعزيف أجـراس ل ɍ    ــمȹمتر Ûاغـــمȹ  

  ـــــــــــــــ
  . ȋ Û67السابȨ اȎƫدر -1
2- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ24 ا .  
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   األوتـاريف يـد ملȾـم    ő ɍمسـي ǲơɍ Ûلي     

  الوǵي ɍ Û تتكــلمي    تƗȢ اللǶاÛ ȗ املعǲزات    
  الȦمالــرǗيÛ ذاوɁ     فاملنȾل الرقـراق حمضل     
    .....................     .......................  
    Ȭالربيـع علي Ȥمتوسـم     وقـ ȼـة والـȦوق  
    )1(ام مـولد برعــميـ    ƘǵاƁ ȷ يǵƎـÛȬ فاأل    

  واستƃƕ برفيȤ العǵ ƙلم غدي     ǵبيبة العمرȑ Ûمي بالوفاء يدي     -2
     ǨȖبȽ ريشة ÛرǶتة سȦالشاعر     يف كل ل ǳجنا Ûوȹـردويف الرȢال  
  د ـاȹا ƂǙ األبـمÛ منȦـملرفǖ النǲ    أسلمǨ كȦي لɌسراءÛ فاȖȹلقي    
  ألعراس Ɓ تȦدÛ بسوɁ ا يف غȦوǥ    أسلمتȾا لنǲي النبÛȐ غارقـة    
    .............................    ...............................  
  بقبلة احلƟ ÛǢلوÛ وصمة املكد     وȹنǮر الزȽر فوق األرȢȹ ȏمرȽا    
    ..............................    ..............................  
   وفاء يـد  ما بƙ خȦقة روÛǳ أو    Ƚيا ƂǙ روȑة تȦȢو مرابعــȾا    
    ǨلǶفما كتÛيȽبلدي    جزائر األمل الزا ŷمن ر ɂŏǖب Ǣاحلبي ƙ2(ع(    

ويستطيȜ أɃ دارȃ أȷ مييز بƙ هǾه اƫناهǰ الشعريةÛ والنماذج السابقة يف البنية اللغوية 
 Ƀم الشعرǲعƫا ȸويغترف الشاعر م Ûɂوسيقƫورة واȎيف ال ȌائȎǹ ȸل هبا مȎوما يت

ǒعند الشعرا țشا ɃǾلة الطرب  الǔل بȎم ما يتǲعƫا اǾه ȗاȦأل ȸوم Ûƙالوجداني
 ɂوسيقƫتعزف:(وا( Û)مȡنا( Û)Ƅمتر( Û)الطيور )األوتار ɂعل ȯما يد Ȑأو بع Û :

  ).ȡرد(Û )جناǳ(Û )ريشة(
 ȘحɎه النماذج لغة الطبيعة -أيضا–     كما نǾيف ه )ȧنهل الرقراƫة) (اȑرو (

  ــــــــــــ
1- ȋ ÛȨدر السابȎƫ193 ا Û194.   
2- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ217،216،215 ا .  
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  ) .اإلسراǒ) (األبد) (ȡد) (األيام) (الربيȜ(والȎȦوȯ والزماȷ ) رŷ) (مرابȜ) (الزاهي(
 ÛƘبȮال ȷوȮاخلارجي أو ال Ɓالعا ȸع Ƙما يعرف بالتعب ȸمȑ اهر كلها تندرجȚƫه اǾوه

 ȸتتضم ȋوȎه النǾه ȷǚȥ Ȭا ت-أيضا–ويف مقابل ذلșاȦأل  Ɓمايعرف بالعا ɂعل ȯد
 ƘغȎال ȷوȮلي أو الǹالدا–ȗاȦلǖب-) Ȅمő) (لǲơ) (ǒاȥالو) (حلم) (Ȑالنب) (احلب (

)ǳرو ( ǒناȡإ ȼل ǳأتا Ɔالوجدا Ƀالشعر ȃالقامو ɂالشعرية عل ȼربتƟ الشاعر يف ǳتاȦوان
 Ûȷوالوديا Ûŷوالر ÛضابƬوا Ûوالقمم ȯكاجلبا Ûالطبيعة ȸشعره برموز مستقاة م

  . سȦوÛǳ والǺȎورÛ والȮهوفوال
  :كما يȚهر ذلȬ يف هǾه النماذج   

  يف النارÛ فالرشاÛȇ يف تلȬ القمم    ǵرية األوȕـاȷ ياعشـاقȾا     -1
  النار يف قمماجلباȽ ȯي احلكيـم     ɍ تȖلبوا ǵكما Ƭا يف ƭلس    
  ور ǵيǬ تنȨȖ الرصاصة كالنȢم    اŎمع الدوƃ يف تلȬ املȢـا    
     ǬǮج ȼاتǶȦالعداصÛ ȼواحلب   ويراع Û1(ر من دمع ودمـرشاشنا(   

  ـمعاÛƃ فȦيȾا للمǶافل ƭمـع     يا عيد دوȬȹ شاȽقات األȕلس الـ     -2
  )2(قعȎـة باللȾيȽ Ǣي اخلȖيǢ امل  قمـم اجلبـاȯ منابــر واملدفعيـ     

3-        Ÿالــروا ƙالبȢافيــة      Ǣلسنا احلبيȕأ ǴȦيف س  
  )3( شبǴ غريǢتقȦو خɂȖ    سȾـرت جȦـوȷ داميـة       

ونȎل إƂ دراسة Ȕƴ آǹر تبدو ȥيȼ مɎمǴ اƫعǲم الشعرɃ اجلديدÛ وتربȔ القȎيدة 
Û وƢيل يف اƟاه الشاعر بلغتȼ الشعرية ƴو اɍنȦتاǳ علɂ عاƁ اƫناسباǧ الدينية كما احلديǮة

 ȼيدتȎأم"يبدو يف ق Ɏعيد ب: "  
  Ȩـل امȼ ويعاȹـي كل Ʊـ يȾن!أمي
  ـــــــــــــ

  .ǹ ſ62،61ريفÛ أطلȄ اƫعǲزاȍ  ȋ Ûǧا-1
  .ȋ Û74نȦسȼ اȎƫدر -2
3- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 99.   
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  Ȩـم للقا أȹا واǭـم منȾـلكنƗ برغ
  وأȎȹ ȷيƑ منȬ يا أمي اخلياȯ الȖارق

  الوȑيء مȦـارقأǵيا Ƚنا وأȹا ملرǓك 
Ȼا ال!أǾȽ Ûا املعتديǾȽ Ȩالناع ǡراȢ  

  Ȩأȹا واجلميع وأǨȹ يا أمي عليȼ صواع
....................................  
  Ȼلكن يا أماȻ واأليـام Ȗơو عاǭــر
Ȼرǭمتنـا ȼمـالǓ أيام غربـة شاعـر  

 Ȼي عليا مشاعرȦن يضƞ ياȹيف الد Șǵأ Ɓ  
    Ɨينسي Ȼرǵيف املواسم سا Ȭادي بسمة لǘف  

Ȼـة باكرȚادي يقǘينسي ف Ɂمن يا تر  
  برȻيف فǲر يوم العيدÛ واألعياد ذكرɁ عا  
                      Ȼاجلميل لزائر أو زائر Ǩلتزين البيـ  
                     Ȼيرسم يف حمياك اجلميل بشائر Ƙ1(والبش(    

 Ûƙالوجداني Ɂلد Ǩراج Ɣاجلديدة ال ȗاȦاألل ȸيستوعب قدرا م ȷالشاعر أ țوقد استطا
لية وƝاȍة يف توșيȼȦ أو عند Ƙȡهم مȸ شعراǒ اƫدارȃ احلديǮة كالرمزيةÛ والسريا

  .األلȦاȗ العواطȤ اجلياشة رموزها الƔ يزȥر هبا الشعر احلديث 
 ȼاعلȦاحلقيقي لتتطوره وت Ǹالتاري ȄȮريف تعǹ ſاȍ عند Ƀم الشعرǲعƫدراسة ا ȷإ      
مȜ وقاعȼ النȦسي والوطƗ والقومي واإلسɎميÛ وȡ ɍرابة يف ذلȥ ÛȬقد أشار ȍاحبا 

 Ƃرية األدب إȚن..". Ǹالتاري ȷأ Ƀبتحليل اإلطار اللغو Ǵرحلة معينة قد يربƫ ƅبقدراألد  
  .) 2(..."السياسية واɍجتماعية والدينية  اƫيوȯما يربǴ علɂ األقل مƠ ȸليل 

  ــــــــــــ
1- ȋ ÛȨدر السابȎƫ40،39 ا.   
  . 1973ȋÛ224الطرابلسيÛ تونÛȄ  استƙ واريÛȸ رينيȼ ويليÛȬ نȚرية األدبÛ ترƤة Ʈي الديȍ ȸبحيÛ مطبعة ǹالد -2
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     ويف هǾا السياȷǚȥ Ûȧ الشاعر حاوȯ إدǹاȯ لغة احلياة اƫعاȍرة تشبعƭ Ǩاőɍا 
 Ɨوبقضايا التحرر الوط Ȝبالواق ȼم ارتباطȮƜ Ûشعره Ƃلية إɍا الدƬحقو țتساɍوا

  .والقومي واإلسɎمي 
 الناسǺة للواقÛȜ والɎقطة لتȦاȍيل      وهǾا اƫنهǰ الشعرɃ اƫبƗ علɂ الرǗية التقليدية

 Ƃا إǾه Ɂوأد Ûرةȍعاƫب احلياة اƴم شعره يتغلغل يف جواǲمع Ǩجعل Ûǒشياɍاحلياة وا
 إƂ مستوɁ التقرير الȎحايف أو اإلداريǖو جرد - يف بعȐ األحياȷ–نزوȯ شعره 

هǾه اƟɍاهاǧ والرسائل والتنȚيماǧ السياسية واإلداريةÛ وهǾا اإلحلماǳ علɂ نقل 
اɍشتراكيةƤ Ûعية األمم Û عȎبة األممÛ : اجلوانب يف شعره ƧحǨ بȚهور ألȦاȗ مǮل 

 Ûالدولة Ûاحلزب Ûالدويل ȜمŎا Ûاحلضارة ÛȯɎستقɍا Ûالتحرر Ûستعمارɍا Ûالعدالة  
 Ȑاألبي Ǩالبي Ûغرب العريبƫا Ûالدستور ÛǒتاȦستɍا ÛومةȮاحل ÛǧناȮǭ . يف ȘحɎكما ن

  :ره هǾه النماذج مȸ شع
  يشـوروادالةÛ أȷ ـوɍǙ فالع  فيا دȹيا العدالة أȎȹيȦيȾم   -1

  Ⱦا األمل النضƘـخيوȕاǵ Ûاك  ويا Ƥعية األمم استردي   
  ɍǙة بيضاء وǶȦما صǚيـر  فȎبة أمـم املȎواك كعȕ)1(  

2-  Ƙا وئد الضمŏ كواليس   Ýأيـن املسيـر ƂǙ Ûيـاȹفياد    
     )2(ئȼ اȹتǶر الشعور  فȦي أرجا  قȦي يف اŎمع الدوƃ وȽنا  

    سيȚل ينǬȦ يف عروق الȚلم Ƨا              
   Ʒ ƓǵقȨ يف جȦوȷ الشعǵ Ǣلما       
   ويتوج البيضا دستورا وǵكـما       
   فȢداőا سنقوȯ يا يوم اجلزائر       
         

  ـــــــــــــ
1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل  Ûريفǹ ſاȍ 190  .   
2-ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ183 ا .  
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  )1(زا للسعاǥ والبشائرأصبǨǶ رم      

الȎغرɁ وقد يǘدɃ ولȜ الشاعر ه وهǾȮا تتوزț ألȦاȼș علɂ أبعاد شعره الɁƎȮ وƮاور
  .هبǾه األجواǒ السياسية ولغتها إƂ توșيȦها توșيȦا تȎويريا أو رمزيا

  كانǨ هǾه أهم Ƨاǧ التشȮيل اللغوɃ يف شعر ȍاǹ ſريف Û وƶدر بنا هاهنا أȷ ننوه 
ɍ نزعم أننا وȍلنا إƂ  وȸƲ. لسماÛ ǧ تعتمد علɂ التǾوȧ يف األساȃ أȷ دراسة تلȬ ا

 ȼتعين ȼول Û ام اللغةȚنونا يف نȮل جوهرا مȚالشعرية ت ǳالرو ȷأل Û Ȍاخلال Ȍالن ǳرو
 ȷأ ȸȮمي Û ƙا التعǾاولة استشراف هƮ ȷأ ɍإ Û ȋياخلاȼاتƧ أبرز Ǵȑو.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  ـــــــــــ
1-ȋ ÛȨدر السابȎƫ165  ا.   
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اǹتلȤ اȮȦƫروȷ والبȡɎيوȷ والنقاد منǾ القدم يف Ʈاولتهم الرامية إȥ Ƃهم الȎورة      
ȮشȤ عȸ لÛ واإلƫام Ȯƞوناőا Û واȦا يسمƬ Ǵم بالوقوف علɂ طبيعتهاوتعريȦها تعري

مȸ القوɁ العقلية ودورها يف إبداعها وتشȮيلها تشȮيȥ Ɏنيا Û وتركيبها تركيبا وجدانيا 
  .)1(قائȨ أكǮر حسية رǗية Ɵعل احل

 بȦهم  اهتمǨور علوم جديدةـبƙ الدارسƙ يف العȎر احلديث Û بȚهواتسȜ اخلɎف 
الȎورة ɍرتباطها باحلياة النȦسية لɌنساȷ وبنȚرية اƫعرȥة والتشȮيل اجلمايل واللغة Û وما 

علم وÛة وعلم الدɍلة الرمزية والسريالي: تȦرț منها مȸ علوم ومدارȃ نقدية وأدبية مǮل 
ي ـوالنȦس اźـد اƫوȑوعـوالنقالبنيويةÛوة اجلديدةÛواألسلوبيةÛـاÛǧوالبȡɎـالعɎق

 Ƀ2(واألسطور(.   
 ɂواألديب –وستبق Ƀالنقد ǒراǮف والɎتǹɍا اǾه Ȝم– Ƀالشعر Ɂتوǂا Ƈاهرة تقدș

 ǧوتقدميها تقدميا حسيا يف قسما Ȩاحلقائ ǒملية إزاǖالت ȼاربƟالوجدانية و ȼتɍعاȦبان
  .وألواǳ ومشاهد وأنغام جوهر الشعر وبنيتȼ اƫركزية 

 Ƈا التقدǾه ɂعل Ǵطلȍيل بـ كما اǮورة " التمȎو أ)4("التوقيعة  " و أ)3(" ال "  ƘȮȦالت
ɍا Ƀوالرمز Ƀ5(" ستعار(  

بȔ بƙ الرسم د والبȡɎيƙ منƮ Ǿاوőɍم الرșهر عند النقا" الȎورة " كاȷ مȎطلǴ  وإذا
Ƈأوائل والشعر يف التقد ȸيعد م Șاجلاح ȷǚȥ ÛȨواحلقائ ǧɍعاȦنɍوا ǒشياɊاحلسي ل 

 ȼوير يف مقولتȎالشعر و الت ƙلة بȎه الǾه Ƃتنبهوا إ ȸيǾالنقدية النقاد العرب ال  

  ـــــــــــــ
   ƛريدة الشعر 14/03/1983 حوار أجراه سليماȷ سباحي مȜ الدكتور ابȸ حلي عبد اǃ يوم -1
  105Û 183ور Û الȎورة الȦنية يف التراǫ النقدɃ و البȡɎي Û دار اƫعارف Û القاهرة Û مȎر ȋ Û جابر عȦȎ:ينȚر -2
Û 2قضاياه ومȚاهره  الȦنية و اƫعنوية Û دار العودة Û بƘوÛ ǧ لبناȓ Û ȷ عز الديȸ إƧاعيل Û الشعر العريب اƫعاȍر -3
ȋ140   
4-ȋ ȼسȦن Ȝرجƫ140ا   
   Û 1958ȋÛ 05 مȮتبة مȎر Û  مȎطɂȦ ناÛ Ȥȍ الȎورة األدبية-5
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 ȷأ Ƃيها إȥ رȚين Ɣشهورة الƫو" ا ǰالنسيـ ȸرب مȑناعة وȍ الشعرȄجن ȸم 
د القاهر اجلرجاƆ وحازم بوƝاȍة عند ع Ż تطور مȦهوم الȎورة )1(" التȎوير

 ȯسيد اخلياƟ Ɨتع Ɂرǹومرة أ Û ة مرةȡياȎال ȸعندهم حس Ɨتع Ǩوكان Û Ɨالقرطاج
   .)Ɔ)2 وتقدميها تقدميا حسيا للحقائȨ و اƫعا

 ȷسوȡرنسي برȦيلسوف الȦال ɁƘȥ ƙأما عند الغربي      : Ɠورة حȎال ǴطلȎم ȷأ
 Ȭبعد ذل Ż Û رةȮȦهوم الȦم ȸع ȼيتميز يف استعمال ɍ ȷعشر كا ȸامǮال ȷالقر ȤȎمنت
 ǧالعمليا Ȭتل Ȩللحقائ ȼيف تقدمي Ɂورة يتعدȎهوم الȦم ȷجهة أ ȸا مƬ مضادا Ǵبȍأ

   .)3(لȮȦرية اŎردة ا
مȎطلǴ مȸ اȎƫطلحاǧ " ...وتعرȥها دائرة اƫعارف الȦرنسية الȥ Û ɁƎȮترɁ أŒا      

  .الƔ يȎعب Ơديدها ولȸȮ ميȸȮ إدراكها جيدا
 ǧقارناƫا Ȭهبا تل Ɨأرسطو يع ȷǚȥ Û ǳاأللوا Ȥȍرد وƭ ɂعل Ȩتطل Ǩوإذا كان    

 ɂعل Ȩورة تطلȎال ȷǚȥ العموم ɂوعلƘا هي التعابư ر حسيةǮأك ǧوعاȑوƫعل اƟ Ɣال 
ǹوتارة أ Û قيدƫا Ȥȍهر تارة يف الوȚوت Û يف حالتها الطبيعية ȼـعلي ǧقارناƫيف ا Ɂر

  .)4(" السريعة 
    ومنها تعددǧ تعريȦاǧ الȎورة الشعرية وستȚل رƧا قوامȼ الȮلماǧ ومركبة تركيبا 

عȸ طريȨ  اƫتقاربة واƫتباعدة ألشياǒوجدانيا يف معادȯ موȑوعي Û وجامعة بƙ حقائȨ ا
  وار Û وƮدǭة انتهاكا يف اإلسناد أو الȦȎاǧ واإلȑاȥاÛ ǧ التداعي باƫشاهبة أو باجل
  ـــــــــــــ

1-Șاجلاح ȷاحليوا Û ȨقيƠ Û.م Û ȷمد هاروƮ مɎرعبد السȎالقاهرة م ÛƑالبايل احلل ɂȦطȎ Û1984 ȋ 121  
   Ơ Û1988ȋ 105قيƮ Ȩمد رشيد رȑا Û دار اƫعرȥة Û بƘوÛ ǧ لباȷ  أسرار البȡɎةÛالقاهر اجلرجاƆ عبد :نȚر ي -2
 Û1961 تونȄ بيب اخلوجة Û دار الȮتب الشرقيةÛ منهاج البلغاǒ وسراǳ األدباƠ Û ǒقيƮ Ȩمد  احلƗ حازم القرطاج:نȚريو
ȋ120.  

Dictionnaire alphabitique et analogique de la langue française ,                        -3 
sociale administrative française , tome 3,1957,p :49                                           

4- Grand Ency, Tome 20,HERONAS jamcki ,paris,France,p578                             
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Ȉدهƫوا ǜاجȦƫسي اȦتلقي باهتزازها النƫرة يف اǭǘعا)1( ومƤ Ȥا التعريǾه ȷوإذا كا   
 ȼنǚȥ Û ةȦتلƯ نقدية ȃومدار Ɠعلوم ش Ƃتعود إ Ɣال ǧاȦالتعري ȸموعة مŎ اراȎتǹوا
 Û ليةɍا الدƬوȍادة اخلام وأƫبداية با Û ǜنشƫا ȸورة وعملها وطبيعتها مȎيلم برحلة ال

  ƙ النȌ وŒاية باƫتلقي   لقوانȼمرورا بالشاعر ودوره يف استغȯɎ ملȮاتȼ العقلية واستيعاب
الƔ ميȸȮ اǹتȎارها يف  النȌ  للȎور وانȦعالȼ هبا Û وهǾا كلȼ يدǹل يف نȚريةȼواستقبال
الȸȦ هو التƘȮȦ بالȎورة وإذا كاɍ ȷوجود لȸȦ دوȍ ȷور " الƟ Ɣعل " باشɎر "مقولة 
  )ɍ  "...)2 وجود لشعر دوȍ ȷور  أȷرɁحȥاأل

والدراسة التطبيقية ɍ Ûبد مȸ الوقوف علɂ ر نȚرية للȎوولȮي نوȨȥ بƙ هǾه اخللȦية ال
لȎورة Û وألواȷ تشȮيلها اللغوɃ ÛɃ مȸ حيث رǗيتȼ الȦنية Û ومȎادر اطبيعة اƒƫ الشعر

 țموƭ يدة أوȎيستوعب الق Û رديا أو كلياȥ ȷكا ȷنسقها إ ȯاƭو ƗȦتركيبها ال ȓاƴوأ
مȜ اجلوانب الȦنية وانب يف الȎورة القȎائد Û ويف األƘǹ نقȤ عند عɎقة كل هǾه اجل

 Ɂرǹوسيقي –األƫة اإلطار اȍاƝه اجلوانب –وǾام هبƫاإل Ȝنستطي ɍو Û Ƀالشعر ƒللم
ز بƙ وșيȦة الȎورة التقليدية وȎǹائȎها Û وبƙ يكلها دȥعة واحدة Û بل ƶب التمي

ساسا وșيȦة الȎورة الوجدانية وȎǹائȎها Û ويف احلاǧɍ كلها ȷǚȥ الȎورة تعد أ
  ا Û وأطرƵا وأساليبهما يف الوȤȍ و التعبƘ مز بƙ اƟɍاهƙ وموȑوعاőيحقيقيا للتمي

  .البناǒ و
  ɍا -أوȾȎائȎالتقليدية وخ ǥورȎة الȦيșو  :  

  :  التقليدية ǥ وșيȦة الȎور-أ       
Û اƫتȼǲ اƟاها تقليديا مȸ ميȮننا أȷ نȮشȤ عȸ وșيȦة الȎورة يف شعر ȍاǹ ſريف 

ȯɎǹطريق ɂنا علȥة وقوǲوتسÛ القضايا Ƈوتقد Û Ȝالواق Ȝوي التعامل مÛ Ȥواقƫالل ا Ƙتعب  
  ــــــــــــ

 ȋ Û 1982أƥد نȎيȤ اجلنايب Û منشوراǧ وزارة الǮقاȥة Û بغداد Û العراȧ  :  دɃ لويÛ Ȅ الȎورة الشعرية Û تر: ينȚر -1
21   

2- paul recoeur , la metaphorevive , p12 .                                                                
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 ǧɍعاȦنɍا ȸع.  
  طة بالتزامȼ بقضايا أمتȼ الوطنية      وɍ شȬ يف أȷ وșيȦة الȎورة ȥهǾا اƟɍاه مرتب

 اإلقناț اƫنطقي واجلدȯ الȮȦرɃ والنȚرة يغلبسɎمية ÛوالƔ جعلتȼ إلاوالقومية و
  ƤيȜ األحواȷǚȥ ȯ النقاد القدامɂاƫبدÛ ț ويف اجلمايل التحليلية علɂ مهمة التشȮيل

  .) 1(واǂدƶ ƙǭمعوȷ علɂ وșيȦيتƙ أساسيتǾƬ ƙه الȎورة 
  .وșيȦة الشرǳ والتوكيد والتوȑيǴ واƫغاɍة : أوƬما 

الȎور Û  Û وهاتاȷ الوșيȦتاȷ تتƥɎاȷ يف هǾا النوț مȸ زيينيةالوșيȦة الت: وǭانيهما 
   .)2(كما يȎطلǴ عليهما مȎطɂȦ ناȤȍ) التنميقية(و) يةالعار(رőا لتɎحم بȍ ƙو

إȷ كاȷ يرɁ أȷ "   ويف هǾا اجلانب ȷǚȥ النقد الغريب يسƘ يف اƟɍاه نȦسȥ Û ȼهو 
النقد النȦسي تقدƇ لɎشعور Û وƞعƖ آǹر تعبƘ عȸ اƫستوɁ الȎورة مȸ وجهة نȚرية 

لتقليدɃ ينȚر إليها علɂ أŒا تزيƙ النȦسي يف وسائȔ نȦسية حسية ȷǚȥ Û النقد ا
الǭɎǮة للموȑوÛ ț أو اخلطاب الشعرɃ ويقȎروȷ مȚاهرها علɂ اɍستعماǧɍ البȡɎية 

اɍستعارة والتشبيȼ والȮناية ȥ Ûهي عندهم Ǯƞابة حباǧ الȮرز اƫزينة : اƫشهورة 
 ǧ3(... "للحلويا(.   

طحي Û الɍ ɃǾ يرɁ إشȮالية    ويبدو أȷ هǾا النقد ينطلȨ مȸ اƫوقȤ اخلارجي الس
اƫعƖ إɍ يف األشياǒ العرȑية Û ويȎبǴ النȌ الشعرƮ Ƀضا للتقدÛ Ƈ وتسهل عملية 

  . Ȏȥل شȮلȼ عȸ مضمونȼ بطريقة تعسȦية 
يقوȍ ȯاǹ ſريف يف .    وميȸȮ أȷ نقȤ عند هاتƙ الوșيȦتƙ يف هǾه النماذج الشعرية 

 ȼيدتȎق" :ȷورة الشعب وزǮرنسا لȥ يا. "  
  ـــــــــــــــ

   .16نعيم اليايف Û تطور الȎورة الȦنية يف الشعر العريب احلديث ȋ Û :  ينȚر -1
   .ȋ Û 39 1965 مȎطɂȦ ناÛ Ȥȍ نȚرية اƫعƖ يف النقد العريب Û دار العلم Û القاهرة Û مȎر -2

3- Jean le galliot et patilloo , psycanalyse et langage litteraire , p, 58 .                  
      

  



 
   الȎȦل الǮالǬ                                                  تشكيل الȎورǥ الȦنية يف شعر صاحل خريف 

[133] 
 

  زيات مȦن  ـأو لȦيȤ يف املǺ    د وعتادـيا فرȹسا ما النȎر ǵش
Ȗخ ȼȹǙـȾا اللـــة يوجȾمن السم    ــ Ȩǵو ȼاء يسن ــ  

ǫɎــǭ ساȹجنوا      سنــوات أيا فر ǡباحلر ǡئاǾوبنوك ال  
................................    ...........................  

Ǚ Ûـساȹاجلــزائر قبـر يا فر ȷ    وȹباملـوت تر ȬليـǙ اȽوبنو  
  جيــȈ لȼ الƎيـة عـوȷ     يا فرȹـساÛ مƘȎك اليوم يف قبضة

  ................................    ...........................  
  فالǮـǖر يف الدما مستكن ـǖر     يا فرȹـسا ɍ شيء يȹ ǜȦȖار الǮـ
  )1(فرȹـسا لǮورǥ الشعǢ وزȷيا     ǭـورǥ الشعـÛ Ǣ ما بǮـورǥ فرد

أراد الشاعر أȷ يقنȥ Ȝرنسا Û أȷ جيشها اɍستعمارȥ Ƀشل يف إƦاد Ƭيب الǮورة 
التحريرية وقوőا Û وقد حقȨ الشاعر الوșيȦة التوȑيحية التحليلية Û التزيينية يف ƭموعة 

  Ȝستعمرة والواقƫرنسا اȥ ɂرها علǭورة وأǮكد قوة الǘت Ɣال Ȩاحلقائ ȸاجل. "م Û Ǝزائر ق
Ƙȡ أȷ الشاعر جلǖ إƂ إȦȑاǒ روǳ درامية علɂ لغتȼ .." الǖǮر مستǭ Û ȸȮورة الشعب

 ǒيف احتوا Û رنساȥ شلȥ ل يف تقريرǮتتم Û ساوية هابطةǖبنية م ƙتزاوج ب Û ويريةȎالت
حتمية انتȎار الǮورة Û وبƙ بنية سحرية ȍاعدة علɂ لساȷ الشاعر Û يǘكد مƬɎǹ ȸا 

 Û ألنȼ يقود ǭورة شعب ɍ يقهر Û كما يȚهر ذلȬ مȯɎǹ ȸ هǾا  الوطƗجيȈ التحرير
  . الرسم 

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 36 Û 37.   
  

  )اƫرسل( الشاعر

)جيȈ التحرير(حياة  

)  بنية مǖساوية) ( اجليȈ الȦرنسي(   موǧ)    إليȼاƫرسل(ȥرنسا  

)جيȈ التحرير( حياة  

)بنية سحرية(  

بعد الǮورة 
 التحريرية 
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وتȚهر وșيȦة اإلقناț والتǖكيد Û والتوȑيǴ والشرǳ يف أشȮاƯ ȯتلȦة Û ميȸȮ الوقوف 
  . عليها يف هǾه النماذج الشعرية 

األوȯ يتضمȸ الȮȦرة اŎملة لɊبياǧ : الشȮل األوȯ يقسم ȥيȼ الشاعر البيǨ قسمƙ و
 Û ملةŎرة اȮȦزينة للƫحة واȑوƫكدة واǘƫورة اȎال ȸيتضم Û ȼسȦن Ǩويف الوق Û السابقة

  : كما يȚهر  يف هǾا الرسم 
     ȯالشطر األو              ƆاǮالشطر ال  

  ـــــــ                         ـــــــ
  الȎورة  التوȑيحية التزيينية                    الȮȦرة اŎملة 

 ȼيدتȎق ȸم Û Ƀالشعر Ǩا البيǾيف ه ȼا ما نلمسǾوه"Ɨيف " وط ȼمعانات ȸيها عȥ Ǝيع Û
  : الغربة Û وحنينȼ إƂ وطنȼ اجلزائر 

   )1(وȽواك يا وȕن اجلزائر يف دمي    وÛ Ɨȕ مدɁ األيام ذكرك يف فمي  
  " :اجلزائر تتȮلم" هǾا النوț مȸ التȎوير يف هǾا البيǨ أيضا Û مȸ قȎيدتȼ كما يبدو

     )2(أȹا الȦنا. أȹا اȹɍتقام من الȢȖاǥ      *ر Ƚا أȹاـادوȷ اجلزائــ يا من تن      
 Û ȼوطن ȸع țاȥاجلزائر للد ȸيقرر استعداد اب ȯالشطر األو ȷوإذا كا ȷǚȥالشطر ƆاǮال 

  . وőا وɎȍبتها يǘكد هǾه العزمية وƷدد ق
     أما الȎورة التالية ȷǚȥ وșيȦتها التزيينية Û تطغɂ علɂ كل وșيȦة أǹرÛ Ɂ علɂ الرȡم 
 Ǵيسم ɍ Û احلرب ȷوهي يف أتو Û رأة اجلزائريةƫعاناة اƫ Ƀساوǖƫسي اȦالن Ȥوقƫا ȷأ ȸم

 ƙالتقليدي ǒرار الشعراȡ ɂعل Û ȃويرها بالعروȎبت .  
  )ȋ)3 وباخلراȈȕ صدرȽن مرصع   لرصاوƹسن مǮل عرائس بƙ ا  

  ــــــــــــ
1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û  ريفǹ ſاȍ 103.   
  " . هاأنا"وللضرورة الشعرية كتبǨ " هǖنا" الȎواب أȷ تȮتب -*
2- ȋ ȼسȦدر نȎƫ95 ا   
3- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 75 .   
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ƫ يحية التزيينيةȑور التوȎال Ɂرǹاأل ǧاألبيا Ȑربة وتتعدد يف بعǲعايل لتȦان Ȥوق  
 ȼوطن Ƃإ ȼيف حنين ȼȚحɎا ما نǾوه Û Ǜالقار Ƃيريد الشاعر نقلها إ Û واحدة :  

  اء ــيا موȕن العȖ    اء ــرق الضيـيا مش  
  د ـري اجلديـيا فǲ    ـد ـي اŎيــيا أمس  
   )1(تلبية الشȾيد للǺلود    لبيȬ باألرواǳ والدماء  

د ما يǘكد بȼ ائرɃ يف كȦاحȼ الطويل ƶ ɍعب اجلزوحينما Ʒاوȯ وȤȍ معاناة الش
 ȯǾبتƫوير التشبيهي اȎا التǾه ɍإ Û تلقيƫا ȸرأة اجلزائرية يف ذهƫاعة اǲبطولة وش :  

    )2(عاÛ ما Ƭن عن الكȦاǳ ترفع    وبناőا مǮل اللبوءات اȹدفا  
 ȃأسا ɂعل Û ورةȎة التقليدية للȦيșالو ȼيȥ يقيم ɍ ɃǾهو الȥ ƆاǮل الȮقة أما الشȥواƫا

بƙ الȮȦرة اŎملة والȎورة التوȑيحية التǲميلية Û وإƴا يقيمها علɂ أساȃ مȸ التضاد 
  . بينهما Û كما يȚهر يف هǾا الرسم 

  ــــــــــ    ــــــــــ  
  الȎورة اƫناقضة       الȮȦرة اŎملة   
ة العنيȦة النوț مȸ التȎوير يǮȮر يف مواقȤ اǲƬاǒ والسǺرية Û أو اƫواقȤ العاطȦيوهǾا 

 ȼشبƫا ƙأو ب Û ȼستعار لƫأو ا ȼستعار منƫسب اƜ ورȎلل ǒتقسيم القدما Ȝم Ȩويتس
التهȮمية "...يف اƫواقȤ واƫشبȼ بÛ ȼ إȍ Ƃور وȥاقية وعنادية Û واألƘǹة تستعمل 

  .) 3("والتمليحية وƵا ما يستعمل يف ȑده أو نقيضȼ أɃ تستȯƕ التضاد مƕلة التناسب
  : لȬ يف هǾيȸ النموذجƙ كما نɎحȘ ذ

  
  ــــــــــ

1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û  ريفǹ ſاȍ 177.   
2- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 75.   
3-ȓÛ ȷإيرا Û قم Û ائرǹǾدار ال ǧمنشورا Û Ɔعاƫر اȎتƯ ǳشر Û ƆتازاȦالتت ȸ3 سعد الدي Û 1985 ȋ Û 274.   
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  ا فالـدار ǵـرǡ وȷǙ أبـو    Ǚذا راموا السɎمة فȾي دار السɎم  
  ـــــــــــ    ـــــــــــــ  
   )Ǣ )1 وȹدǡـعɎ أرجاءȽا صŏ Ǩ     Ǻا الضǶكات Ɠǵـوما اȹقȖع  

 ȼيدتȎر يف قȍعاƫا ȷدعاة حضارة اإلنسا ȸر الشاعر مǺتحدة"ويسƫيف " األمم ا ȼǲيتȥÛ
  : األشياǒ مغايرة حلقيقتها ȍوره إƂ إșهار 

  ƂǙ أين املسÝ Ƙ . فيا دȹيا    Ƙ ـكواليس ŏا وئد الضم
  فȦي أرجائÛ ȼ اȹتǶر الشعور       قȦي يف اŎمع الدوƃ وȽنا      

     Ɂيارǵ اساȦȹأ Ûتدور    يداس احلر ȗاȦو ألȽو ɁـدȦوي  
             ــــــــــــــــــــ    

  )2(وباألǵقاد Ơتدم الȎدور     تȦيȐ عليȬ ألسنة التǔخي 

  : لƘȡ ɂ حقيقتها ȥ Ûيقوȯ وƷاوȯ جعل حقائȨ األشياǒ والȮلماǧ تȚهر ع
    )3(ليǢȖǺ ودȻ احلمل الȢرير  تباɂȽ الǾئǢ فيȬ بǮوǡ سلم     

والشȮل الǮالث يقرر ȥيȼ الشاعر الȮȦرة اŎملة Û يف أبياŻ ǧ يǘكدها Û وينمقها بȎور 
  : يف أبياǧ أǹرɁ كما يȚهر يف هǾا الرسم 

             ـــــــــــ  ـــــــــ  
                الȮȦرة اŎملة                    

             ـــــــــــ        ـــــــــ
  الȎورة التوȑيحية التزيينية                  

  : وهǾا النوț مȸ التȎوير ميȸȮ الوقوف عليȼ يف هǾا النموذج 
  ـــــــــــ

1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 165.   
2- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 183-184.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ185 ا .   
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  أيـن أميÝ أÝŸ أجبنـي ƬǙي     
   Ýɍاǘا السǾȽ Ǣيƶ أي صوت  
         ȯجبا Ǩجابǖلس(فȕأ ( ȼعنـ  
        ɍاǾـȹـم األȖƷ ȋ1(برصـا(  

والشȮل الرابÛ Ȝ علɂ عȄȮ الǮالث Û حيث يقارȥ ȷيȼ الشاعر بȍ ƙورة وحالة Û كما 
  :يȚهر يف هǾا الرسم 

           ــــــــــ  ــــــــــ  
                                   ȍورة توȑيحية 

             ــــــــــــــــــــ
                        حالـة وȍـورة 

  : وهǾا النوț مȸ التȎوير Û ميȸȮ إدراكȼ يف هǾا النموذج 
   ƃɈجولة يف ال Ǩذا رمǙاألغرا    و Ǣاللبي Ǵفكن الساب  
   ȷس أǖسليما غاية الب ǡوǘرا    تƜ ȯتناز ȷس أǖالب Ɂأر ɍ)2(   

وهǾȮا ȷǚȥ Û أشȮاȯ العɎقة بƙ الȮȦرة اŎملة التقريرية Û وبƙ عنȎر التȎوير اǘƫكد 
واƫوÛ Ǵȑ واƫنمȨ للȮȦرة ɍ Û ميȸȮ حȎرها Û ولȸȮ تبقɂ هǾه األشȮاȯ واألنȚمة 

 ȯاǮم واألمȮاحل ȟوȎب ȼاهتمام Ƃة إȥاȑباإل Û ها تواتراƵأ ǒيها القدماȥ Ɂير ɍ Ɣال
  . واǂدǭوȷ إɍ الوșائȤ التقليدية للȎورة 

ȤشȮلل Û التقليدية ȼليساير هبا نزعت Û م يف شعرهȮواحل ȯاǮطبيعة     ويبث األم ȸع 
الناȃ والوجود Û وتقلباǧ الدهر Û والتحدɃ واإلȍرار والǮباÛ ǧ واɍعتزاز بالنȄȦ أمام 

  Ûوȥيها يقرر أƵية استمرار الǮورة " ر Ɓ يعد رهƙ اجلباǭ ȯائ"يقوȯ يف قȎيدتȼ . اƫستعمر 
  : وينǴȎ بǖسلوب طلƞ Û Ƒواȍلة الȦȮاŻ Û ǳ يǘكد ذلȬ بȎورة اǮƫل واحلȮمة 

  ـــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ80 ا.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ132 ا    
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  فاǾǵروا أȷ يȨǵɎ البند ȹكس     قد رفعتـم بƗ اجلزائر بنـدا   
  ـم وأدت مȾمة القȎد قوس     صابǨ سȾامكم مقتل اخلȎـوأ  
     )Ǚ )1ذ ȑرجـǨ منƦ ȼس *كسعيا    فعلɂ القوس ǵÛافȚوا ɍ تكوȹوا  

ومهما حاوȯ الشاعر الغوȋ يف أعماȧ األشياǒ والوجود Û والنȄȦ اإلنسانية ȷǚȥ Û شعره 
țا النوǾه ȷǖوهو ش Û ية والسطحيةȑالعر ȸم ǒشي ȼم يعتريȮواحل ȯاǮالشعر يف األم ȸم 

 ɍالنقاد إ Ȑبع ȼيȥ Ɂير ɍ ɃǾال ..." ȸƲ ȯاوƲ Û الرئيسة ȯعاȥار واألȮȥاأل ȸموعة مƭ
  ) ɍ"..)2 لنǲعل ȍاحبها ȥيلسوȥا رȡم أنȼȦ...أȷ ننسقها بغرȏ الȦهم والتقرير ȥحسب 

 ȋوȎلب النȡأ Ǩذا كانǚȥ Û ȯأية حا ɂوعل   Ȧقد تن Ɨالوط ǳاȦȮيف جو ال Ǩس
Ȭ يعد مȸ العوامل الƔ رسǨǺ الوșائȤ التقليدية للȎورة يف شعره Û والقومي ȷǚȥ Û ذل

 ȸموعة مǲƞ تهاƧوو Û هاƘǭǖقوة ت Ǩوأوهن Û يهاȥ ارȮبتɍر اȍعنا ȸم Ǩوقلل
   . اخلȎائÛ Ȍ كما سنرɁ ذلȬ يف اجلزǒ التايل مȸ هǾا الȎȦل 

ǡ- التقليدية ǥورȎال ȌائȎخ  :  
حية Û يالتوÛ Ƀȑ علɂ اƫهمة التوكيدية ولتقليدإȷ تركيز وșيȦة الȎورة يف الشعر ا

نية Û وƧها ǲƞموعة مȸ اخلȎائÛ Ȍ منها الشȮلية والوȦȍية واɍبتǾاȯ واجلمود Û يوالتزي
ȥهي ȍور ساكنة شبȼ ميتة Û يف مقابل الȎور احلركية احلية Û وهǾه اخلȎائȌ تȦرȑها 

 لعملية تȦاعل النȎوÛ ȋ نȚرية اǂاكاة التقليدية Û ومȷǚȥ Ż ȸ اƫبدأ اƫتحȮم واƫنȚم
والتقائها عند اإلبداț الشعرɍ Û Ƀ يتعدɁ قانوȷ اɍجترار اƫعتمد علɂ ما ترسب يف 
ذاكرة الشاعر مȍ ȸور Û ويف هǾه احلالة ɍ ميȸȮ للȎورة أȷ تȮوȷ إبداعا نȦسيا Ʈضا 

  كيبا ناƟا عȸ نور احلدÛ ȃ ونشاȓ اخلياȯ اخلȧɎ الɃǾ يȦتǨ األشياÛ ǒ ويعيد تركيبها تر
ǧوعبارا Ȥȍوإعادة لقوالب الو Û لةǾبتƫور القدمية اȎرارا للȮت ȷوȮا تƴوإ Û جديدا  

  ــــــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ58 ا.   
  .وقȎتȼ مشهورة يف أمǮاȯ العرب ) ندم ندامة الȮسعي : (  إشارة إƂ اǮƫل العريب -*
   ȋ Û 204 1972اȎƫرية للȮتاب Û القاهرة Û مȎر Û  عبد القادر مȮاوǭ Û Ƀورة الشعر احلديث Û اƬيǞة -2



 
   الȎȦل الǮالǬ                                                  تشكيل الȎورǥ الȦنية يف شعر صاحل خريف 

[139] 
 

النسɎƫ Û ǸمǴ وقسماǧ لعاɍ Ɓ وجود لÛ ȼ إɍ يف ذاكرة الشاعر Û يعيده عند النȚم 
 Û لي أو اخلارجيǹالدا ȼسياق Ȝم Ȥلǔأو يت ǰيندم ɍ ȼنȮول Û يف شعره ȼف بǾويق

 بنيتها الȦردية أم وهǾȮا تȚهر ƭموعة مȸ اخلȎائȌ تطبȜ الȎورة وتشȮلها Û سواǒ يف
 Û يدةȎباشرة يف نسقها العام يف القƫواÛ ية والتقريريةȑوتعرف باحلسية واجلمالية والعر

 Û واجلمود ȯاǾبتɍوا Û ǳوȑوالو Ȑوالتناق Û ȬȮȦوالت ȄديȮطراب والتȑɍوالتعميم وا
őعانيها وشرارƫو Û ائيةƷية وحيويتها اإلƘاعليتها التعبȦتقد لȦلمة جامعة تȮا الضوئية وب

اخلاطȦة واȦƫاجǞة لوعي القارÛ Ǜ اƫستƘǮة لعواطȼȦ واƫمتعة خليالÛ ȼ ويȎبǴ دورها 
  . ɍ  يتعدƭ Ɂرد اإلبȟɎ واإلǹبار والتسمية – يف النهاية –الدɍيل 

    وتتواتر يف شعر ȍاǹ ſريف تلȬ الȎور القدمية اƫتǔكلة الƔ أȑناها اɍستعماȯ لǮȮرة 
نة الشعراÛ ǒ يف ƯتلȤ العȎور والبيǞاǧ بعناȍرها ودɍلتها اجلامدة Û دوراŒا علɂ ألس

الȥ Ɣقدȥ ǧيها طاقتها اŎازية والرمزية Û وƠولǨ إƂ الدɍلة احلرȥية Û وإȷ اǹتلǨȦ يف 
  .تركيبتها ونسقها ومرجعيتها الواقعية والنȦسية 

    1- ǳوȑغة الوɎوالتكرار ب:   
 ǳوȑة الوȡɎب ƙقة بɎالع ȷإ ȟɎام اإلبȚن Ɂمستو ɂزم علɎقة تɎع Û جترارɍوا

وقنواǧ اɍتȎاȯ الشعرÛ Ƀ ولȮي يȮوȷ الشعر واȑحا ɍ Ûبد مȸ بقاǒ الوسائȔ الدɍلية 
 Ƃة إǒيل األداة والقراȮيف تش ǰنهƫا اǾه Ƀدǘوي Û اليتهاƤا وƬاȎات ǧالقدمية وقنوا

  .ة سيادة قانوȷ اɍجترار يف بنياǧ اƒƫ الشعرɃ األساسي
وإما .. مبتǾلة لȚهور اجلامȥ Ȝيها "   وعند بعȐ البȡɎيƙ القدماȷǚȥ Û ǒ الȎور إما 

   . )ǹ")1اȍة وهي الغريبة 
 Ƃإ Ƀدǘي Û Ƈالقد Ƀالشعر ȷزوǺƫا țاسترجا ɂار مهمة الشاعر علȎاقت ȷكما أ      
Û ورةȎال ȌائȎǹ ɂعل ȼا كلǾه ȄȮوينع Û لية القدميةɍمة الدȚاألن ɂعل ȗاȦويفاحل   

  ـــــــــــ
1- ȋ  Û Ɔعاƫر اȎتƯ ǳشر Û ƆتازاȦالت ȸ276 سعد الدي.   
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  هǾا السياȷǚȥ ȧ الشاعر حينما Ʒاوȯ تȎوير الشǲاعة واإلقدام والتحدɃ واإلȍرار
علɂ الȦداǒ ومقاومة اɍستعمار Û والتمسȬ باجلهاد ƶ ɍ Ûد ما يسعȼȦ بǹ ȼيالȼ أو 

النمر Û والشبل Û والنسر Û والȎقر Û وهǾا ما ذاكرتȼ إȍ ɍور األسد Û والليث Û و
  :حƙ يقوȯ " علɂ الشاهقاǧ"نلمسȼ يف قȎيدة 

  Ǭر ليƭقات زȽالشا ɂووجس     وعل Ǣرع Û ǡيف القلو ȼفب  
   )1(عـزÛ Ȼ واحلياǥ بالضيـم تعس    مسȼ الضيم فاɁƎȹ مستردا   

 ȼب Ɨم ɃǾال Û ȯستقباɍا ǒسو ȸالشاعر ع Ǝويع"ȼعند ز*"جي مولي Û  Û زائرǲلل ȼيارت
ƶ Ɏȥد أسلوبا ȥنيا سوɁ اǲƬاÛ ǒ ليȎور بǭ ȼقل تلȬ الزيارة علÛ  ɂ 1956سنة  

 ȯيقوȥ Û ƙاجلزائري. :  
   Ƃو Ż اجلـزائر ɂل علȕأ     ɎـȾوس ȼقدمـƞ ɎـȽأ Ɏف   
  Ÿأ Ǣشعـ ȼل فراعـȕأ    Ɏا وشبǮا ليȽغمـار ȏـوƸ)2 (   

 اŎملة Û اƫقررة Û اƫرȥوȑة الƔ  يȥ ȤȎيها ويتǾǺ الشاعر أسلوب التبايȸ بƙ الȮȦرة
اعر يف الشعب اجلزائرɃ عدم الرȡبة يف تلȬ الزيارة Û وبƙ الȎورة اǮƫلɂ الƔ ينشدها الش

ȸم ȯاوƷورة وȍ ɍإ ƗȦال ɂنحƫا اǾيف ه ȼȦد ما يسعƶ Ɏȥ Û ȸالراه Ȝالواق Ƙا تغيƬɎǹ 
  .الليث اǘƫكد بȎورة الشبل 

الƔ  يȦتǺر ȥيها برائد النهضة اجلزائرية Û ابȸ " ذكرɁ عبد احلميد"    ويف قȎيدة 
  : باديƸ Û Ȅاطب ȥرنسا ǾƮرا جيوشها مȸ اƫوǧ اǘƫكد Û علɂ أيدɃ أحرار اجلزائر

  عليȬ فباƬشيم النار تضـرɁ     فȷǚ تǭ Ȭورǥ األǵرار ȹـارا  
   ȼك ودعيـǖشȹ Ǩذا أرسلǙ    م قبǘي ȣفسـو Û لقا ƘȢرا ـل  

  ــــــــــــ
 1- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 53.   
*- ȼجي مولي : Ǹوزار اجلزائر بتاري Û رنسيةȦرئاسة الوزارة ال Ƃ06/02/1956:تو Ɣشتراكية الɍا Ǜبادƫمتشدقا با Û 

 ȯستقباɍواستقبلوه أسوأ ا Û هددوه ȷبعد أ Û ȸبوقا للمعمري Û اجلزائر ȸعاد م ȼنȮول Û ȼيعتنقها حزب .  
2-Ȏƫا  ȋ Û ȼسȦ25در ن .   

  



 
   الȎȦل الǮالǬ                                                  تشكيل الȎورǥ الȦنية يف شعر صاحل خريف 

[141] 
 

ǫبقبضة الضرغام جا Ǩȹǖـرا     فȦم ɍو Û ȼلبـيǺƞ Ȭ1(علي(  

ونلحȘ يف هǾه األبياǧ أȷ الشاعر ȥ ÛتȈ يف ذاكرتȥ Û ȼلم ƶد ما يȎور بȼ شǲاعة 
 ɍإ Û ستعمرƫبالعدو ا ǒراȮزمية النƬا ȧوإحلا Û رȎالن ȨقيƠ ɂوعزمهم عل Û ƙاجلزائري

 Û البǺƫا Ƀام ذȡورة الضرȍ ميمȎوالت ǧباǮاعة والǲالش ɂلة علɍللد.  
ƶ Ɓ Ûد ما يȎور تلƞ  ȬواقȤ الǺȦر واɍعتزاز يريد تȎوير اƫاȑي اƫليǜ    وعندما 

  : اƫعاȍ Ƙȡ Û Ɔورة األسود 
   )2(أي أسودي Ý: تتساءȯ اɇجام     يتساءȯ التاريǸ عن أيامنا   

 ɂل علǮيتم Û Ǩا البيǾميز يف هƫر األسلويب اȎالتوتر والعن Ȭيف ذل Û يȑالعرو Ɂستوƫا
 ƙساحة الشعرية بƫا Ȭل يف تلǮيتم Û Ƒالتركي Ɂستوƫا ɂوعل Û ȼيتȥوقا Ǩبداية البي ƙب

  .التاريǸ واآلجام 
" عشراǧ األلوف"   وƷاوȯ الشاعر تقدȍ Ƈورة عȸ الشهداǒ يف سياȧ التحديد الȮمي 

ȥ ÛيȦلǴ يف تضمƙ هǾه الȎورة " ȑحايا "واللȚȦي Û بتȮرار لȑ " ȘȦحايا "والنوعي 
 ƆاȮƫوا Ɔعمقها وامتدادها الزما ȸا مǞالتقليدية شي :  

  Ǣا الشعȾقدم ȣايا   عشرات األلوǶوما أعز الض Û اياǶȑ   !   
  Ɔايا   عرق العمـر من عزيز املبـاȚش ȷاجلنو ǥوȦار يف غȕ     
   ȏرǖايا   لن يضيع الـدم الزكي بȖي العƢاǵ ǾȦا الȾبȎ3(   خ(  

إذا كاȷ الشاعر يȎور شǲاعة اŎاهديȸ بȎور األسد Û ومرادȥاتÛ ȼ أو شيǒ مȸ و
مستلزماتȑ Û ȼمȸ التشȮيل البȡɎي الǭɎǮي اƫعروف ǚȥ Ûنȼ يȎورهم أيضا بالȎور 
 Ȝيدة بالطابȎالق Ȝا ما يطبǾوه Û ȷوȮوما سي ȷا كاƫ يƸتار ȧيف سيا Û سهاȦن

  :ǒ الشȎǺياǧ القȎȎي Û بǖساليبȼ يف احلوار والسرد وبنا
    ـــــــــــ

1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û  ريفǹ ſاȍ 17.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ172 ا.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ52-51 ا.   
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  Ȼبزأر ȯـوȾالس ǢـȽم يرȢيȑ     ǥـرȚȹ ȼيف العدا من Ǣالرع țتزر  
   Ɨتسل ɍ سلÛ ȼعلي"ǥƎȽ ات     *"واديƯالشا ɂوعلǥرǺسل كل ص Û)1 (  

جعة مȎادر ȍور شعره الوطƗ والقومي Û تȮشȤ عȸ تناȼȍ مȜ ويف احلقيقة ȷǚȥ Û مرا
 Ȥȍوالو ȯيف احلماسة والغز Û Ƈر . الشعر القدǮحراوية أكȎوالطبيعة ال ǧل احليواناǮƢو

 Û رةȍعاƫاهر احلياة اȚم Ȑبع ɂالباقي عل țويتوز Û ورةȎادر الȎم ȸم ƙǮلǮال ȸم
  .واإلنساȷ ومعتقداتȼ اǺƫتلȦة 

 ɍ يستحضر هǾه الȎور القدمية إɍ بعد أȷ يشحنها - كل ذلȬ يف–     والشاعر 
Û وهǾا النوț مȸ الȎور ơ ɍ Ûلو منها حƓ بعȐ القȎائد بنبȐ وطƗ أو إسɎمي 

 ȼيدتȎيف ق ȼȚا ما نلحǾوه Û يةȦȍالغزلية والو"ȷورة الشعب وزǮرنسـا لȥ عندما " يا Û
Ƃ تȎوير حاȯ اƫقاومة الǮورية Û وما ينتقل الشاعر مȸ الوȤȍ العام للǮورة اجلزائرية Û إ

هي عليȼ مȸ قوة اإلرادة وقلة العتاد Û وحاȯ العدو اƫستعمر Û وإȍراره علɂ اȮƫائد 
 ȼواستباحة حرمت Û Ƀالشعب اجلزائر ɂعل ȏنقضاɍوا .  

 Ƀالشعر ȼعالȦيف ان Û Ǜالقار Ƃإ Ȩه احلقائǾه ȟɎورة     وإلبȎب ȷاستعا Û"ئبǾال "
ƫا ɂلة علɍلم للدȚال ɂرار علȍة واإلȡراوƫبا Ƙالغ ȸوالنيل م Û țر واخلداȮ :  

   ǡل من ذئاȦǶƛ ȻـوƵفن     دا Ȩاخللـ ǥبـادǙ ـم يفƬ  
  ƴǙا الȎدق يف احلروǡ اŎن     فتȎدƬ Ɂم بعزم وصدق   
  ........................    ...........................  
   ǫɎǭ ساȹسنوات أيا فر     ǡئاǾجنواوبنوك ال ǡ2(باحلر(   

 ȷبعنوا Ɂرǹيدة أȎأم"ويف ق Ɏورة " عيد بȍ Ɂد الشاعر سوƶ Ɓ Û"الغراب " ȤȎلي
  : هبا اƫستعمر اƫعتدÛ Ƀ وهو يبشر بقرب السيطرة علɂ الǮورة وإƦادها إƂ األبد 

  ــــــــــــ
  . الȦرنسي شر هزمية اƫشهورة Û وȥيها اŒزم اجليȈ ) اƫقطȜ(بالقرب منȼ وقعǨ معركة :  وادɃ هƎة -*
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ67 ا.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ36-35 ا .   
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 Ȼا !أماǾȽ املعتدي ،  Ȩالناع ǡراȢا الǾȽ  
 Ȩصواع ȼيا أمي علي Ǩȹا واجلميـع وأȹ1(أ(   

 Ȅدن ȸم ȸرير الوطƠ ɂعل ȼوعزم Û Ƀوير إرادة الشعب اجلزائرȎوحينما يريد الشاعر ت
 Ɓ يلȨ ما يهيǰ بȼ -مر أȷ يƖȦ اجلزائريوȷ عȸ بȮرة أبيهموإȷ اقتضɂ األ–اɍستعمار 

" البوم"ƥاȃ اجلزائريÛ ƙ وǾƷرهم مȸ مȮائد اɍستعمارÛ سوȍ Ɂور 
  : يقوǹ ȯريف " .. الɎȮب"و"الغراب"و

   لبومـة وغـراǡ قɂـفستب    سوȣ تبقɂ لنا Û فȷǚ عز Ȏȹر  
  ɂȑ ǡ مقاما علɂ جوار الكɎ   تربة ترتضي الȢراÛ ǡ وɍ تر  
   Ɔأ Ƙغ–ƙيق Ƙويف الضم -    ǡوس احلراǗر يف رȎالن Ǵ2(أمل(  

 مȸ مناسبة عادية أو بواعث ذاتية Û ولȮنȼ يتǲاوزها إƂ -أحيانا–وينطلȨ الشاعر 
 بالȎور -أيضا–القضايا القومية Û ليȮشȤ عȸ الواقȜ العريب وتناقضاتÛ ȼ مستعينا 

هة Û والطيور الضعيȦة مȸ جهة التقليدية الƶ Ɣمȥ Ȝيها الطيور الȮاسرة مȸ ج
 țراȎال Ȝل مǭتماƫا Û القائم بينهما țراȎال ȸع ȤشȮنائية ليǮه الǾويستغل هÛɁرǹأ

  : القائم بƙ الضعȦاǒ واألبرياǒ مȸ األمم والناȃ وبƙ األقوياǒ والȚلمة منهم 
   ǰـل امليـȚا فȦǵري زȦـور   وتعȦȎكي رعشة العƷ يف سيناء     
  .............................  ................................     
      ɍ تستƘȖي الريȈ فوق قبـور   Ơ ɍرمي العقباȷ من غȦـواőا   
   )3(فما تȦȎو السما لنسور) ǵزيراȽ  )    ȷوت النسور Û مع الدقائȨ من   

ƴا ويف احلقيقة Û إȷ تقليدية الȎور وقيمتها ɍ Û ترجȜ إƂ قدم مȎادرها أو جدőا Û وإ
  إƂ طريقة التعبƘ والبناÛ ǒ وكƘǮ مȸ الشعراǒ اǂدÛ ƙǭ يلǖǲوȷ إƂ هǾه اȎƫادر يف 

  ـــــــــــ
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ39 ا.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ51 ا.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ145-144 ا.   
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Ɠح Û واحلياة القدمية ǧاȥقاǮال ȸادر مȎƫه اǾبل بعضهم يغايل يف استمداد ه Û ورهمȍ   
 ǴطلȎعليها بعضهم م Ȩأطل"ȫƘالس ǧتقليدية )1("حيوانا Ǩهي ليسȥ Ȭذل Ȝوم Û .  

 ȸع Ƙللتعب Û ور التقليديةȎلب الȡالشاعر حشد يف شعره أ ȷǚȥ Û ȯأية حا ɂوعل   
 ɂعȥواألÛ سادȦم والǘيانة واللǺئب للǾالȥ Û ميɎوالقومي واإلس Ɨقضايا التحرر الوط

 Ƀالغدر والتماد ɂرار علȍɌاخلراب والدمار ل Ȝتوق ɂلة علɍوالغراب والبوم للد Û ȼيȥ
 țانتزا Ȩيف طري Ƙحقة والسɎƫوالنسر والعقاب لقوة ا Û ل يف األمورȎȦلل Ȥوالسي
النȎر Û والريǴ للǮورة Û والرعد للرهبة والȧƎ للسرعة Û وƘȡها مȸ الȎور القدمية 

  .اƫعتمدة أساسا علɂ حيواناǧ الȎحراǒ وطبيعتها 
  : الشكلية واحلسية  -2

تشȮيل ȍوره أساسا علɂ التشبيȼ وبعȐ اƫقارناǧ احلسية يعتمد الشاعر ȍاǹ ſريف يف 
 Ɂرǹاأل ǧازاŎا țستعارة والرمز وأنواɍا ɂوبدرجة أقل عل Û يةȦȍوالو .  

   واتسمȍ Ǩوره يف اƟɍاه بالشȮلية والوȦȍية ɍ Ûهتمام الشاعر بǚبراز اجلوانب 
  . ة والعرȑية احلسية واجلمالي

   وتتركز اجلوانب احلسية يف ȍوره علɂ أعراȏ األشياǒ وحقائȨ الوجود الƔ يلتقطها 
 Ȅا اللمƘǹوأ ȷاألذ Ż ɍره أوȎاسة بƜ.  

   وƷاوȯ الشاعر يف الȎور البȎرية Ɵسيد األبعاد واألشȮاȯ واأللواȷ واألحǲام Û كما 
  .درƶي Û والȎور البطيǞة والسريعة Ʒاوȯ التقاȍ ȓور عȸ بعد Û وȍور اǹɍتȦاǒ الت

    ونعود اآلȷ إƂ النماذج الشعرية Û لدراسة هǾا النوț مȸ الȎور البȎرية Ȧȥ Ûي 
 ȼيدتȎياب"قǮناشرة ال " ȯيقو Û :  
  Ǩفلي ǡياǮتنشر ال Ǩسلكا     خرج ȷافة كاƲ Ɨاجلسم م   
  Ǯليل بȢال ǜȦȖا تȾـعلǡفتـكا     و Ǣأغالـ ƗȹǙ Û بارد       
  ــــــــــــ

   .Ƥ1963 ȋ Û 74يل احلسÛ ȸ اȮƫتبة األهلية Û بƘوÛ ǧ لبناÛ ȷ : روزنتاÛ ȯ شعراǒ اƫدرسة احلديǮة Û تر . ȯ . م-1
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  وƤـاȯ تبـوأت منȼ ملكا       أيقنǨ أŏ Ɨȹا عبد ǵسـن
  مǮل عȦȎـورǥ تراقȌ أيكا     فقضǨ ساعة تروǳ وتȢدو  
  ȯ املزكɂ تنشر احلسن واجلما    وȽي ɍ تنشر الǮياǡ ولكن   
   )1(وسǖلتم عن قاتلي Û فȾي تلكا    ǙخـوȷǙ ź وجدƢوƆ ميتا   

 ɍو Û ور اخلارجيةȎال Ȭتل ȸȮول Û ليةȮحسية وش ȸم ǧه األبياǾما يف ه ɂȦƸ
Û " عبد حسÛ"ȸ " أȡالب ȥتȮا"عȮسǨ اجلو النȦسي للشاعر يف كلماǧ وعباراǧ مǮل 

هǾه القȎيدة الƔ يȥ ȤȎيها وميȸȮ الȮشȤ عȸ بعȐ اخلȎائȌ األǹرɁ يف ".. ميتا"
  :عزيزا عليÛ ȼ يعود بالسɎمة مȡ ȸرȥة العملياÛ ǧ بعد إجراǒ عملية جراحية 

   ȼكعبة احلسن عندȽا مستباǵ     كȤ قد ƽرت للǲراǵـةأي  
  والȎمǨ ملȨ وشاȼǵتتبارÛɁ    د ووجـوȻ ملǮمــات Ûوأيـ  
  Ɂاوő جسما ǡـوƶ Ȍر     ومقـȎȽ)ǰالبن (Ȏـغ ȼǵاȕǖف ȼن  
  اȼǵ ـعز أȷ تȖرق النسائم س    ـل املدɁ ترفـƛ Ȩسـم يا ƭي  
    ȑارعا يرƟي الرȑا والسماȼǵ    بƙ كȦيȬ مضȢـة من فـǘادي   
  Ǩاد موساك جالǘȦال ȣاȢكـفت    يف شȹ فقد Ȩـرف ȼǵت جراǖ  
  Ǩ جناȼǵ ـصبȾا مدÛ ȤȹأȽض    Ƚي يف غȦـوǥ املǺـدر Ûلكن   
   Ɂاوő جسـم Ǩȹوأ Ƒبيǵ يا    ɂواحلس ألق Ƒبيǵ ـ سياȼǵɎ  
  ȼ ـوعيǨ فȎاǵأغمضǨ مقلةÛ    يا ǵبيƑ وقد مضوا بȬ شلوا   
  ȼ ـواصȦرار Û فȢاȏ لوȷ املǵɎ     وعɎ جسمȬ املورد سقـم   
  ...........................      ...............................  
  Ʒدو اȹشـراȼǵ ام ـوأزاǳ اللǮ    وأȕل الȖبيȕ Ǣلعـة Ȏȹـر   
   )2(أȹـǨ جددت بالشȦـا أفراȼǵ     كـرا يا ƬǙي والقلǢ يلǰȾ ش  

 ȌائȎمنها اخل Ǵتتض Ɣور الȎال ȸموعة مƭ يلȮيدة تشȎه القǾالشاعر يف ه ȯحاو  
  ــــــــــــ

1- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 205 .   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ191-190-189 ا .  
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  Ȏور وتركيبها مȸالتقليديةÛوقد اعتمد الشاعر علɂ اǺƫيلة البȎرية يف تشȮيلǾƬ ȼه ال
Û وإحلاحȼ علƟ ɂميل جزئياǧ الȎور واɍعتناǒ بالوȤȍ اخلارجي مشاهد عامة 

كما يلتقȔ الشاعر الȎور واƫشاهد . التقريرÛ Ƀ الɃǾ يهتم بعرȏ الȎور مȜ جوهرها 
مȸ أبعاد ƯتلȦة وأوȑاț متنوعة Û وحاǧɍ متباينة Û وأزمنة متɎحقة ȥ Ûهو يȎور هيǞة 

ɂ طاولة اجلراحة Û وɂȦƸ ɍ أȷ التȎوير هنا يركز علɂ األعراŻ Û ȏ اƫريÛ Ȑ وهو عل
ينتقل إƂ التقاȓ الȎورة نȦسها يف حالة أǹرÛ Ɂ حينما يلȤ هǾا اƫريȐ الشحوب وهو 
يستسلم ألدواǧ وآǧɍ اجلراحة Ż Û يضيȤ شيǞا إƂ هǾا اƫشهد ȥ ÛيتǺيل عزيزه 

 Û احلياة ȧارȥ قد ȼنǖور وكȎي Ż–Ȭروج الطبيب  حل-بعد ذلǹ ƙة السعادة حȚ
ȥتȎويره التدرƶي اƫتɎحÛ Ȩ يشبȼ التȎوير . اجلراǳ مستبشرا ومبشرا بنǲاǳ العملية 

ȄȦواألمل يف الن Ɓر األǭأ ƙسي بȦالن Ȑالتناق ȄȮتع Û ور كلهاȎه الǾوه Û السينمائي.  
ƫا Ƃة إȥاȑباإل Û حاȑور واȎه الǾيف ه Û ريةȎيلة البǺƫا    ويبدو دور اǾنية وهȦهارة ال

Ƹ ɍرج ȍور الشاعر مȸ تقليديتها Û ألŒا تغترف مȸ اƫعǲم الشعرɃ القدÛ Ƈ واƟاهها 
 Ƃامها إȮواحت Û عالية احليةȦنɍربة اǲالت Ȝوانبها احلسية والتزيينية مƛ ȯاȮاألش ɂعل

 Ȩنطƫوا Ȝالواق .  
  :  الȎورǥ الساكنة -3

 ſاȍ اهر التقليد يف شعرȚأهم م ȸم ȷوره إȍ ريف عدم تطورǹ.. " يȮستاتي Ȝȑو ȸم
   )1("جامد إƂ وȜȑ ديناميȮي

 وȡياب التعاطȤ النȦسي الضرورɃ الناتǰ    ويرجȜ هǾا إƂ انطȍ ȧɎوره مȸ اخلارج
 Û عمة باحليويةȦƫور اȎولد للƫوا Û ȧɎاخل ȯياǺلل ȫرǂيل اȍاجلمايل األ ȯعاȦنɍا ȸع

ة لǾلȬ الوهǰ الƗȦ بȮل ما Ʒملȼ مȸ معاناة نȦسية واجلامعة بƙ اƫتباعداÛ ǧ والناقل
  Ơدǫ اهتزازا نȦسيا ǧ قيȼ يف روț القارǛ مȸ دهشة ومȦاجǔووǭباǹ ǧيالية Û وما يل
  ــــــــــ

1-ȓ Ûȷلبنا Û ǧوƘب Û عبود ȷدار مارو Û قضايا أدبية Û سعادة ɍ1 نقوÛ 1984 ȋÛ83.   
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  .وة Ƥالية ưاɍ ɎǭنȦعاȯ الشاعر Û وانتعاشا روحيا ونش
   إȥ ȷلسȦة الȎورة ووșيȦتها وȎǹائȎها قد ơضȜ لنȚرية اǂاكاة الɎȮسيȮية Û أو 

 الő ƔبȔ بعȐ نȎوȍها إƭ Ƃرد اǂاكاة الداǹلية لɎنȦعاǧɍ ةلنȚرية التعبƘ الرومانسي
 ȸايل مǮوم Ȩوعمي Ȑامȡ ا هوƫ Ƀالرمز ǒاƷرية اإلȚلن Ȝضơ أو Û ȄواجƬوا Ȥوالعواط

  . اسيȄ األح
     ويȮشȤ شعره الɃǾ درسناه عȍ ȸوره الƔ تتسم ȎƝائȌ اƟɍاه التقليدɃ أو 
 Ȥالتعاط ȸسي ويبعدها عȦتواها النƮ Ȥورة يضعȎاتية يف الǾغياب الȥ Û Ɔالوجدا
واƫشاركة الوجدانية Û ويقرŒا بالȎورة التقليدية يف استنساǹها للواقÛ Ȝ وبالƎناسية يف 

Ȯومي Û وعيتهاȑورة اجلامدة القدمية للحياة موȎال ƙب ȧرȦال Ǵȑل واȮبش ȫندر ȷأ ȸ
 Marc Eigeldinger"مارȫ إƶلدƱر"وبƙ الȎورة اȦƫعمة باحليوية واحلركة عند الناقد 

إŒا تلȬ الƔ تتƕه عȸ الرǗية باحلدقة لتسمو إƂ :"الɃǾ يقوȯ عȸ الȎورة الدينامية 
 تتǺلȌ مȸ شوائب اƫادة Û ومȸ كل ما يشدها الرǗية بالقلب أو بعبارة أǹرÛ Ɂ عندما

 Û الواقعية Ƃريد منها إǲالت Ƃأقرب إ ȷوȮتȥ Û العقلي ȷهاƎوال Ƀالتقرير Ȥȍالو Ƃإ
وتتƎأ مȸ أدواǧ التشبيÛ ȼ ومȸ احلروف والȚروف Û وعندما ɍ تȮتȦي بوȤȍ الشȮل 

ƫا ǴريȎالت ɂوعندما تتحاش Û احلركة Ȥȍو Ƃا إƵتتعداȥ Û ȷواللو ǒها شيȦتنȮيȥ ƙب
عندها ترقɂ الȎورة . مȸ الغموÛ ȏ يدȜȥ القارǛ إƂ التǖمل ويتيǴ لȼ متعة تȦسƘ الرمز 

   . )1("البيانية مȸ الستاتيȮية إƂ الدينامية 
   ونɎحȘ يف  شعر ȍاǹ ſريف أƴاطا مȸ الȎور اجلامدة Û اخلالية مȸ اɍندماج 

Û Ȥ والباعث للحياة واحلركة Û األمر الƶ ɃǾعل الوجداƆ اǂرȫ للǺياÛ ȯ واƘǮƫ للعواط
  األشياɍ ǒ تنقل انȦعاȯ الشاعر يف Ɵربتȼ الشعرية Û بقدر ما تنقل الواقȜ نقɎ حسيا جامدا 
ȯيقوȥ Û ȷوȮيم عليها السǹ Ɣال ǰŒاأل ȸع ȼيبƶ ȷأ Ƃإ Ǜة آمرة القارƎيدعو الشاعر بن :  

  ــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩالساب Ȝرجƫ82 ا   
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  أم ȕوɁ شعبȾا املكافǴ رمس     س ــروƆ أباجلزائـر أȹـخب  
   رسـخوأȹاس بƙ املنـازȯ     ا ـوȷ عليȾـم السكـأǰŒ خي  
  كعباǡ اخلضم تȦȖو Ûوترسو    ɍÛǨ سكوȷ عǲز ÛوكاǨȹسكن  
  وذئاǡ سƱ ǨȖور وتقسـو       غȹ Ƙار ومتــريات تــدوي  
  أȹس  وƬا يف Ǚبـادǥ النȦـس     بȖـرتÛفاǮȹنـǨ تعÛȐوتعوي  
    فǖودŏ Ɂا اȹقضاȏ ورفس ـن     جȾات الدكاكيـاوتȎـدت لو  
      )1(ملبيــد لـȼ احلضـارÛ ǥ أس    عǢǲ شوÛǨȽوجȾȾا املنسÛ Ȩفا  
وجهاÛ" ǧ" اƫنازÛ"ȯ "أǰŒ" واȑحا هǾا الوȤȍ اخلارجي الɃǾ يهتم باألماكȸ ويبدو

 ƙالدكان " ȷاإلنسا Ɓعا ƙب ȼعƤوÛ ȃسوǂبا ȃسوǂويره اȎوت Û ȷذئاب "واحليوا
بواسطة التشبيȼ واɍستعارة Û وتزيينȥ " ȼانǮنǨ تعȐ وتعوɃ " "سطƟ Ǩور وتقسو

 ǧاȦȎال ȸموعة مǲƞ للمشهد"ȃرǹ "Û"Ƀتدو " Û"Ǩسط " Û"Ȩنسƫا. "  
 ǴمɎƫ قطةɎرية الȎرة احلسية البȚالن Ȭور تلȎه الǾلب هȡالشاعر  يف أ Ɂيتعد ɍو    

ووǭ ȜȑابǨ يف ȡياب التǖمل العميȨ للتǲربة نية معينة Û اƫشهد نقɎ جامدا يف حلȚة زم
 ƘǮوقد ي Ȩحقائ ȸم Ȑامȡعما هو مستور و ȤشȮوت ǒيف األشيا ȋتغو Ɣالشعرية ال
 ȼحب ȸا عǭمتحد ȯيقو ȌيǺالتش Ƃإ ȼاهƟور باȎال Ȑاحليوية يف  بع ȸا مǞالشاعر شي

  :ووجده 
   Ƒبضـات قلȹ ȻوȖيلب    تتابع خ  Ɏف ƙاحلن Ȼـي ويدعو  
  ǵبيÛ Ƒ أȼȹ يǖويـȼ قلبـي     وعن مǖواș ȻللÛ Ɨ أيدري  
  فتقضي ǵاجة الداعي امللƑ      يȖاȣ ببيتـȬ اللȾم سبعا  
  التـŸǖا Û فǺيبƗ ـمودő    وǨȦȕ ببيتȾا عمري أȹاجي   

  
  ـــــــــــ

1- Û ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 47 Û 48.   
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  Ǩȹأ Ûǡيار Ûقسا Û ألن قلبا    ƞ العليـم Ƒقل ȼا يقاسي من  
   )1(لǾاǡ الǺȎر للقلǢ اǢǂ     ولو ذبǨ ملǺلوق صǺـور  

ȥهǾا الوȤȍ بتلȬ الرǗية التقليدية اƫعتمدة علɂ استǺدام األساليب اƫوحية الرامزة 
 يترنǴاƫناسبة Û مƧ ȸاǧ شعر هǾه الȦترة الɍ ɃǾ يستقر علɂ منهƗȥ ǰ واحد Û وإƴا 

  . و الȎورة اجلديدة اƫتسمة باحليويةاجلامدةبƙ الȎورة التقليدية 
        وهǾاȷ النموذجاȷ يȦȮياȷ للدɍلة علɂ اتسام الȎور التقليدية باجلمود اȦƫعم

ببعȐ احليوية Û الƠ ɍ ƔقȨ التعطȤ النȦسي الضرورɃ ومƠ ɍ Ż ȸدǫ -أحيانا– 
ǖملية اخليالية اƫوحدة التƘǭǖ الɎزم يف اƫتلقي Û وɍ تنقل إليȼ انȦعاȯ التǲربة الشعرية الت

  بȮل ما تتضمنها مȸ حرارة ونبȐ وحيوية 
  
  : وșيȦة الȎورǥ الوجداȹية وخȎائȾȎا -ǭاȹيا

إȷ احلديث عȸ طبيعة الȎورة الوجدانية ووșيȦتها وȎǹائȎها Û ونسقها يف بنية 
ة Û ز بƙ التǲربة الشعرية الوجدانية Û والتǲربة الشعرية التقليدييالقȎيدة ƶرنا إƂ التمي

وقد عرȥنا أȷ التǲربة التقليدية Û يف رǗيتها الȦنية تعتمد علɂ اƫنطقي و اخلارجي 
يȼ وسيلتها واƫوȑوعي واƫتقارب يف العɎقاǧ بƙ احلقائȨ واألشياÛ ǒ وتتǾǺ التشب

سǸ الواقȜ يف اƟاه واحد بينها وبƙ الǾاǧ وتȎور اخلاȋ عȸ طريȨ اȦƫضلة ưا ƶعلها تن
  .موجزة جامعة ȥ Ûهي ȍور ستاتيȮية العام Û وبȮلمة 

 Ȝاجلم Ƃإ ǨهƟاȥ جوانبها ȜيƤ يف Ƃاألو ɂورة علǭ Ǩقد كانȥ ورة الوجدانيةȎأما ال
بƙ األشياǒ اƫتباعدة وعولǨ علɂ اɍستعارة و الرمز يف أدواőا وعلɂ اƫشاعر و األحɎم 

  .اȋ لنقل كل ماهو ذاź وجداÛ Ɔ وعلɂ التعبƘ عȸ العام عȸ طريȨ اخل
       ȥهي ȍور ديناميȮية Û ومȸ هǾا اƫنطȨ الȷǚȥ Û ƗȦ طبيعة الȎورة الوجدانية يف 
شعر ȍاſ احلزيف ووșيȦتها وȎǹائȎها ơ ɍرج عما هو معروف يف الدراساǧ اخلاȍة 

Û Ɔندماج الوجداɍا يف طبيعة اƬاƤإ ȸȮومي Û اهƟɍا اǾلي هبǹالدا ȸع Ƙهتمام بالتعبɍوا 
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Û ووșائȤ التƘǭǖ بدȯ التقرير واإلƷاǒ بدȯ اƫباشرة Û والتȦاعل مȜ السياÛ ȧ اخلارجي ب
 ȼأو الزيادة إلي țوȑوƫا ɂاإلقحام عل ȯركزية بدƫلة اɍالد Ƃامشية إƬا ǧɍɍة الدȥاȑوإ
  كما تتسم ȎƝائȌ اإلسقاȓ واإلبداț النȦسي والتركيب اخليايل والتشǺيȌ واɍمتداد 

   .)1(والترابȔ والتȮامل 
  ونźǖ اآلȷ إƂ دراسة طبيعة الȎورة الوجدانية ووșائȦها وȎǹائȎها 

  :الȖبيعة والوșائȤ -أ
 Ɣاتية الǾال ȋوȎالن Ȭيف تل ɂلǲاحلزيف تت ſاȍ ورة الشعرية الوجدانية يف شعرȎال ȷإ
يعȥ Ǝيها عȸ ذكرياتȼ و هواجسȼ و أحɎمȼ وآɍمȼ ومعاناتȼ مȸ الواقȜ السياسي 

  .ȼ يف الغربة واحلنƙ إƂ الوطȸ واألهل واألحباب والروحي وƟارب
وهǾȮا يستǖنȄ الشاعر بالطبيعة الƔ تغترف ȍورها مȸ الǾكرياǧ واحلنƙ إƂ اƫاȑي 

  :يف لغة توحي باألحاسيȄ الشȎǺية واɍنȦعاȯ الوجداƆ للشاعر 
  البǖس ƠÛرس السȾل أمنا *ȹورǨ      ǥـوعلɂ الربوÛ ǥ املنيعة Ûقام

ȾتتƲـا عنـ ǃـرا            اية اǺص Ûǖة اجلȕا رباȾورعتȇ ناȎǵ Û   
   وتضاȽي رواسي األرÛ ȏوزȹا صنوȽا الكÛ Ȥ يف اǂافل Ûعدا         

        Ȧذا النǙالبتـوȕ مـسǖب Ȭ         يف ذرا س  فالتمـن )ǥبنور(Ɩسك  
Ƕي للȾموـف Ûومئـر Ûذ       لɎـƖȢمÛ ة املكارمȑي يف روȽ2(   و(  

ما يهرب الشاعر مȸ اƫدȷ واحلواȑر وواقعها اƫليǒ بالتسǖم والقلÛ Ȩ وƸتار العيȈ وعند
   مȜ الȎحراǒ يف نقاوőا وȥطرőا Û عندئǾ نȤ الطبيعة العǾراÛ ǒ وتتǲاوب روحȼيف ك

  ــــــــــــ
1- ȋة Û نية يف الشعر العريب احلديثȦورة الȎتطور ال Û 104،105نعيم اليايف  
ويشتهر أƵها بشدة .وقريبا مȡ ȸرداية Û وتتمركز يف قمة ربوة Ǻȍرية منيعة ) بنييسȸǲ(و)مليȮة(واجهة تقȜ يف م: نورة * 

  )بنورة ȍغƘة وƮانيها كبار(البȃǖ حƓ قاȯ اǮƫل العامي عنها 
2-  ſاȍريفǹȋ Û ǒحراȎال ȧأعما ȸم Û 60.  
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Ƃ تȎبǴ الȮلماǧ ذاǧ إƷاǒ تȎويرɃ رامز Û ويتحوȯ كل تƘȮȦ استعارɃ إ
حياة دائبة  ȥتمحي احلاجز و اƫساȥاǧ بƙ اإلنساȷ واألشياÛ ǒ وهǾȮا ما نɎحȼȚ يف 

 ȼيدتȎق" ǒالشعرا ȸƲ")1(  
   ɂ ـǢ معنـȤ وقلـ ȹاșر مرȽ      ا     ـȷǙ يسل ȽاتȤ اجلواǴȹ عن 

Û Ɂتس شعراء املد ǳـجنا     ɂاملواقـوجن     ام ɂعل ǳــاƖغÛ ع    
  Ɩـ  فوجدȹا القȦار Û أشرȣ مع       ȖȖǵنا بناǶȕات سǶاǡ   كم 

   Ûǡالضبا ǥياǵ د    يفƎعنا الȦȎالشم        ي Ȩȹعاȹ Û źǖضنا ـفنǵ س  
 ǭلو Û اسȦȹاأل Ȩـوتضي      Ȩا     ة أفȹعو ǢلȖȹÛ راءǶȎال ǡوǲفن   
 Ȧـوتنوء الن      Ȩخل ǥǖȕو Û ا    وسȹصو Û سȦالن ǥيف بداو Û Ɂفنر   
  Ɩ ـ فالتمس Ưرجا Û فȬȹǚ مض    ق     ا تلوÛ ǫ واختناـȽي Û دȹي 

 ȼربتƟ الشاعر يف ȯعاȦان ȸع Ǝتع Û اőɍɍرية بدǮال Û وحيةƫور الوجدانية اȎه الǾه
 Û لي و اخلارجيǹالدا ƙة بȥساƫتمحي اȥ وعيȑوƫوا źاǾال ƙيها بȥ Ȝمƶ Ɣالشعرية ال

ميز بǭǚارة اƫتلقي بدȯ ويتǾǺ مȑ ȸمƘ اƫتȮلم أسلوبا للبوǳ واƫناجاة وهي ȍور تت
 ȼأمام Ȩتقرير احلقائ. ȸم Ȩتنطل Ɣلة الɍيف الد Ȩة والعمȥاǮȮالرامز و ال ǒاƷكما تتميز باإل

  .اƫعƖ اƫركزɃ للȮلماǧ إƂ اƫعاƆ احلاȥة اإلȑاȥية 
ǡ- ǥستعارɍا :   

ǧ احلسية إȷ ما مييز الȎورة الوجدانية عȸ الȎورة التقليدية Û ابتعاد األوƂ عȸ اƫقارنا
اخلارجية اجلامدة اƫعتمدة علɂ وسيلة التشبيȼ بǖدواتȼ اȮȮȦƫة لبنيتها وȮƫوناőا الداǹلية 

  .واخلارجية 
 تعتمد أساسا  Œǚȥا–وإȷ جلǧǖ إƂ التشبيȼ بƙ احلƙ واآلǹر –     ȥالȎورة الوجدانية 
  عي احلر وتراسل ية اجلامعة بƙ اƫتباعداǧ أو اƫتولدة عȸ التداعلɂ اɍستعارة اƫوح

  ــــــــــــ
    Û  ȋ 15السابȨ اȎƫدر -1
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 ǴبȎتȥ Û ȃورة تركيباحلواȎال Û والوجود ǧاǾال Ȩيها حقائȥ وبǾت Û ة وجدانية
خلياǧɍ الشاعر وعواطȼȦ رامزة وتȮوȷ مȸ إبداț النÛ ȄȦ وơتزȷ طاقة إƷائية 

ها علɂ أساȃ التƘȮȦ  يبنيالƔ" عيد بɎ أم " وهواجسȼ وهǾا ما نɎحȼȚ يف قȎيدة 
ƙ معاناة احلركة الداǹلية اƫعƎة عȸ أƁ الغربة و احلنƙ إƂ توتر ب الرمزɃ اɃƫعاراɍست

 ƙتǞالناش ƙتضادتƫا ƙاحلركت ƙهات ȸوم Û اƬاƤاحلركة اخلارجية بعبقها و ƙوب ȸالوط
ɁدȦƫا ȸالوط ȷأحضا Ƃالغربة وأمل العودة إ Ɓǖب ȃاإلحسا ȸتتولدم Û  يدةȎالق 

  : Û وإȷ بقيǨ بعȐ األساليب التقليدية كالنداǒ وƘȡها ةاريبȎورőا اɍستع
Ȩـȹويعا ȼل أمـƱ كل ɂنـȾأمي  ي  
  وأȹا ȎȹيƑ منȬ يا أمي اخلياȯ الȖارق

  أǵيا Ƚنا وأȹا ملـرǓك الوȑيǜ مȦـارق 
Ȩـǭا واȹباللقا أÛ ـمȾبالرغم من Ɨلكن  

 Ȼأما!Ȩالناع ǡراȢا الǾȽÛا املعتديǾȽ    
Ȩصواع ȼيا أمي علي Ǩȹا واجلميع وأȹأ  

....................................  
 ǥـرǭـو عاȖơ واأليام Ȼلكن يا أمــا  
 ǥــرǭمتنا ȼمـالǓ أيام غربـة شاعـر  
Ȼي علي مشاعرȦن يضƞ ياȹيف الد Șǵأ Ɓ  
ǥرǵيف املواسم سا Ȭادي بسمة لǘينسي ف  
ǥباكر Ȭة لȚادي يقǘينسي ف Ɂمن يا تر  

  ǲر يوم العيد Ûواألعياد ذكرɁ عابرǥيف ف
  ر أو زائرǥـل لزائـǨ اجلميـلتزيƗ البي

 Ȼ1(والبشر يرسم يف حمياك اجلميل بشائر(  
  ــــــــــــ

1- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û حزيف ſاȍ 95،96.      
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 ǧستعاراɍه اǾي ما يف هȦƸ ɍو " Ƀادǘȥ ينسي Û رةǭطو عاơ األيام Û ȧالطار ȯاخليا
 Û ةȚيق.. ". Ɣورة الȎال Ȭتل Șكما نلح ǧتباعداƫا ƙب ȜƤ ȸم ǒإزا ȼعالȦيها انȥ يلتقي

 Û هماȦالعودة للحياة يف كن Ȅوهباج Û Ɂرǹجهة أ ȸم Û اجلزائر ȼجهة ووطن ȸم Û ȼأم
  : قد عوȑتȼ عȥ ȸقداȷ بعȐ ذلȬ احلناÛȷيقوȯ الشاعر) مȎر(وإȷ كانǨ أرȏ الȮنانة 

    ȹاǮر أمي الȎم Ǩȹأم لكا Ǩȑلو عوȼي  
   )1( أȹـǨ احلاȹيȼاȻ أǨȹ األم ـلكن يا أم    

ويǮȮر الشاعر مȸ الȎور اƫبنية علɂ اɍستعارة اƫرشحة الƔ تضȦي علɂ الشعر ذلȬ اجلو 
Ƀستعارɍا ǧاهاƟɍا ȜيƤ تد يفƢ Ƃورة األوȎركزية للƫلة اɍعل الدƶ ɃǾائي الƷاإل 

لȎور تطغɂ عليȼ اȎƫادر النابعة مȸ لتǺلȨ جوا مȸ اƫعاƆ اƬامشية Û وهǾا النوț مȸ ا
 ǧوكائنا ǧأدوا ȸة مǞالبي Ȭبتل ȔيƷ وما Û ǒحراȎال Ɓعا .  

  اƫقȦرا ǳ اƬوج تنتعل اجلديǢ     أقسمǨ بالرمضاء فيȾا وبالريــا  
  ȯتز Ɓ اȾرا     بالناقــة الوجنــاء فيǾة الƯوات شاȖ2(عربيـة اخل (  

ر اجلزائرɃ بالليث يف تركيبة لغوية استعارية Û ويوȨȥ الشاعر يف تȎوير األمƘ عبد القاد
والعɎقة بƙ األمƘ والليث عɎقة ƥيمة ơ ÛلȨ جوا استعاريا يف إطار الȎورة الȮلية 

  . اƫقنعة 
   Ȼبـزأر ȯـوȾالس ǢȽم يرȢيȑ     ȻرȚȹ ȼيف العدا من Ǣالرع țتزر  
   ȼعلي Ɨتسل ɍ .سل)ǥƎȽ وادي(    ȻرǺات سل كل صƯالشا ɂوعل  
  ŒǙ Ȼوعبـر Ɂميــر ذكـرɊا ل      Ȼا منبــر يـردد شعــرŒǙ  

Ÿالروا ǡشعا ɁدȎال Ȼ3(                                  فتر(    
 ȷاإلنسا ǒوأعضا Û ةǮاألسلحة احلدي Ȑدام بعǺاست Ƃالشاعر أيضا إ ǖǲكما يل.  

  ـــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ96 ا.   
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ177 ا   
3-ȍ  ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſ67ا .    
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   ـȼ من احليـا واجلƣ Əة برقـع     ȖƸرȷ يف اƬيǲا بوجÛ ȼما عليـ  
   )ȋ)1 وباخلراȕيȈ صدرȽن مرصع    وƹسن مǮل عرائس بƙ الرصـا  

هǾا التشǺيȌ اɍستعارɃ يعد مȸ أهم Ƨاǧ الȎور الوجدانية اƫليǞة باحليوية لتعبƘها 
ا للوهǰ النȦسي إƂ القارǛ للتȥ Ƙǭǖيȼ وهز وجدانȼ وإمتاț عȸ انȦعاȯ الشاعر ونقله

إȍ ȷور ȍاǹ ſريف Û "  الشعرية Ûه الƔ طبعȍ ǨورالتقليدǹيالÛ ȼ علɂ الرȡم مƧ ȸة 
Û وإƴا ينحتها ưا حȼȚȦ مȥ Û  ȸهو ɍ يراعي يف تȮوينها الواقȜ اƫعاȍ ȇور تقليدية قدمية

ه علɂ التنȄȦ يف اجلو الȎحراوÛ Ƀ وتوșيȼȦ اقتȎار ȍور *قدمية Û وإɍ كيȤ نǖوȍȯور 
   . )Ƭ")2ا Û وهو يعاž موȑوعاǧ الǮورة التحريرية 

 ȓاƴأ ȸطا مƴ ɍإ Ȅلي Û ريفǹ عند Ƀوير الشعرȎالت ȸا الضرب مǾه ȷويبدو أ    
 Ƃهو يعمد إȥ Û ائية شعوريةƷبطاقة إ Ɨتغت Ɣور احلسية الȎدام الǺاست Ƃإ ȼنزعت

Ɔعاƫدام اǺبة يف استȡر ɍ Û Ȭعل ذلȦوهو ي Û هاƘȡ هبا ȷاحلسية ليقر ǧɍدلوƫوا 
  .اǺƫالȦة Û وإƴا لبث إحساȃ أو ǹلȨ مناǷ شعورɃ معÛ ƙ يعƙ علɂ توȍيل ما يريد 

   : الرمز -ج
يعرف بعȐ أȍحاب اƫعاجم الرمز Û باɍعتماد علɂ بياȷ مواطȸ اɍلتقاǒ واǹɍتɎف 

أȷ الرمز Ƹتلɍ" Ȥستعارة Û ومȸ هǾا اƫنطلȥ Ȩهم يروȷ بينȼ وبƙ العɎمة والȮناية وا
علɂ العɎمة لتطابȨ الداȥ ȯيها مȜ اƫدلوÛ ȯ وهو Ɵاوز اƫدلوȯ للداÛ ȯ إذ أȷ السɎم 

)ȯدلوƫا (حدود احلمامة Ɂيتعد )  ȯوالرمز ) الدا Û عروفƫيف الرمز ا ȼإلي Ƙتش Ɣال
 ȯالدا ƙقة بɎبينما الع Û ويلǖت Ƃتاج إƷ رةȑقة آنية حاɎهي ع ȯدلوƫ3("وا (.  

  ـــــــــــــ
1- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 75.   
والȎواب أȷ تȮتب اƬمزة علɂ الواو . للدكتور Ʈمد ناȍر .." الشعر اجلزائرɃ احلديث " هǾȮا أوردǧ يف كتاب -*
)ȯوǘن. (  
دار الغرب اإلسɎمي Û بƘوȦ1925 – 1975 .  Û ǧنية Ʈمد ناȍر Û الشعر اجلزائرɃ احلديث Û اƟاهتȼ وȎǹائȼȎ ال -2

ȓ Û ȷ1لبنا Û 1985 ȋ Û 433 .   
3- ȋ Ûǧد Û Ȅتون Û تابȮالدار العربية لل Û ةǮة احلديȦلسȦيف ال ȗاȦاهيم واأللȦƫا Û ȨديȎال Ȥ209 يوس .   
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ɁƘȥ رسلƫاز اŎناية واȮال ƙب ȧرȦأما ال  )ȷورȡكنا) لو Ǵبȍأ Ȭالرمز إذا استهل ȷية أ
  Ƙȡ Û أȷ) اƫلȬ(اللǾيȸ يرمزاȷ إƂ ) التاج(و) العرȇ(أو ƭازا مرسÛ Ɏ ويضرب مɎǮ بـ

 ƔȚȦمة لǲمع)ȇالتاج(و) العر (ɍا Ǩجعل Ȭلƫا ɂلتهما علɍيف د Ȭلƫا Ƃمنهما إ ȯنتقا
Û لȸȮ اǹɍتɎف بƙ الرمز واɍستعارة يȮمȸ  )1(لية اɍنتقاȯ يف اŎاز اƫرسلشبيها ألو
 اɍنتقاȯ مȸ اƫدلوȯ األوȯ إƂ اƫدلوȯ الǮاÛ Ɔ بينما عقلنةاألوȯ يبدو يف :"ƙ يف جانب

 ƙدلولƫا ƙمعنوية مشتركة ب ǧوحدا ȯɎǹ ȸستعارة هو مɍيف ا ȯنتقاɍ2("ا (.  
 ȯنتقاɍا اǾه ȷأ ɂȦƸ ɍاحلرية يف الرمز "    و ȸدرجة عالية م ɂبينما ) 3(.."يبدو عل Û

   .ɍ يȚهر يف اɍستعارة
  :   ويȦرȧ أȡلب الدارسƙ بƙ معنيƙ للرمز 

هبا املة الƔ يبƗ عرف بالوșيȦة الرمزية العامة والشويتȼǲ بالرمز إƂ ما ي: اƫعƖ العام 
    ÛهومȦƫا اǾوهب Û ةȦتلǺƫا ȼطاباتǹ ور يفȎوالت ȫيف اإلدرا ȼƫعوا ȜيƤ Ƀر البشرȮȦال

  . إɍ علɂ أساȃ الرمزية ɍ تقوم اللغة عموما وسائر الȦنوȷ والعلوم
ǹآ ǒشي ȸع Ǝتع Ɣمة الɎالع ȼأن ɂالرمز عل Ƃر إȚينȥ ȋاخلا Ɩعƫأما ا Ȩطري ȸر ع

  .ية ȼ يف دőɍɍا اɍعتباطية اآلنالتǖويل Ƙȡ الɃǾ تعني
ǚȥ Û Ɂرǹمستقل   وبعبارة أ ƙمل معنيƠ مةɎالرمز ع ȷ ȜمƟ Ɣقة العادية الɎالع ȸع ƙ

يف الوșيȦة  واƫرجȜ عɎمةوعȸ العɎقة بƙ ال) . الوșيȦة الدɍلية(وȯ يف بƙ الداȯ واƫدل
Û ومȸ هǾا اƫنȚور يوحي الرمزز مȸ مȸ اƫعƖ الȚاهر ƞعƖ آǹر ) الوșيȦة التعيينية (

 Ƃدية إǘƫويل األديب اǖوعا لعملية التȑل موǮمي ɃǾال Û احلر ȯاألو Ɩعƫا ȸمتولد ع
تميز والرمز ƞعناه الدقيȨ ية يف إطار الȦهم واɍستمتاț ة نوعي حدǫ مȸ قراǒاستحضار

 ȸمريǖب :  
  ـــــــــــــ  
1- ȋ Ûǧد Û Ȅتون Û تابȮالدار العربية لل Û ةǮة احلديȦلسȦيف ال ȗاȦاهيم واأللȦƫا Û ȨديȎال Ȥ209 يوس.   
   . ȍȓ 1 1986 ȋ 186بحي البستاÛ Ɔ الȎورة الشعرية الȮتابة الȦنية Û دار الȮȦر اللبناƆ: قɎ عȸ ن -2
3- Û ȼسȦن Ȝرجƫ185 ا.   
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" ɍأو : ȼيستأن ƙاحلسية أو ا: لزم مستوي ǒاألشيا Ɂقالبا مستو Ǿǹǘت Ɣور احلسية الȎل
مز Û ومستوɁ احلاǧɍ اƫعنوية اƫرموز إليها Û وحƙ يندمǰ اƫستوياȷ يف عملية للر

  .اإلبداȎƲ țل علɂ الرمز 
 اƫستويÛ ƙ هǾه العɎقة الő Ɣب الرمز قوة ذينȬة بƙ أنɍ ȼبد مȸ وجود عɎق: ǭانيا 

 Ɨنع Û ȼيȥ يل الباطنةǮشاهبة التمƫقة اɎ1("ع(.   
   والشاعر ȍاǹ ſريف يوȤș الرمز يف شعره التقليدɃ والوجداÛ Ɔ وɍ يتعدɁ يف 

 Ȕالبسي Ƀالرمز اللغو ȯاه األوƟɍاȯǾبتƫيهااȥ ورȎي Ɣال ȼيدتȎيف ق Ȭد ذلƱ كما Û 
 Ƀيرنو إليها الشعب اجلزائر Ɣموجة احلرية ال.  

  ȏا بزرقة أو بيــاȾتسمـ ɍ     ـاȾƧ"را" موجةǺم صȖƠ  
             تنتمي للسɎم أين استقـرا     فȾـي ɍ تنتمي للوÛ ȷولكـن  
  Ǩذا ما استكنـǙ Ǩتقل سامل ɍ      ـة تـراود كـراȹدȽ اŒǙ  
  ǭو Ɏرم ȓوȖتكسو الش ȣاسوƘ    ɂور وتعر من اوتنقǺȎلɁ)2(   

وهي  رموز معروȥة " البياȏ"و" الزرقة"ويرمز الشاعر يف األبياǧ إƂ اƬدوǒ والسɎم بـ
 باستǺدام الرمز اƫستهلȬ بل جلǖ إƂ – علȡ ɂرار الشعراǒ التقليديƙ -وƁ يقنȜ الشاعر 

 Ɩعƫا ȯاȎيǚب ǳوȑالو ɂكيد علǖضالتȥ Ȩطري ȸعȸا مǾوه Û الثǮال Ǩرموزه يف البي Ǵ 
 Ƀالشعر التقليد ǧاƧ.  

وȨȥ يف ƴاذج أǹرɁ إƂ التȎوير الرمزɃ لɎǹ ɂف هǾا النموذج ȷǚȥ الشاعر     وع
ȘحɎكما ن ǴالناجȬذل Ȧاألمل يف اقتراب ساعة ال Ƃإ ǳباȎر والǲȦرج يف رمزه بال   

   Ɓ ȷǙÛ ƙȖيا فلسÛ درȎـر     سعة الșلنا ǳباȎر والǲȦال Ǵيل     
  ƙȖر يا فلسǲȦال ɂما عل Ǣي سادر     عتȢوال ȣɎليل اخل ȷǙ)3(   

  ـــــــــــــ
   .Ǝȥ 1949 ȋ Û 258-259اير سنة Û 3 العدد 4 عدناȷ الǾهÛ Ƒ سيȮولوجية رمزية ƭ Ûلة علم النÛ ȄȦ اŎلد -1
2- ȋ Û ǧزاǲعƫا Ȅأطل Û ريفǹ ſاȍ 103.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ216 ا    
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اǧ كما رأينا يف اƟɍاه التقليدɃ ولȮنها ويوȤș الشاعر الطيور ولȮنها ليسǨ يف تشبيه
  " :تبسة"رموز Û يقوƯ ȯاطبا 

   ǨȦȎع ȷǙ للوكر ƆزƠ ɍاـجب     ǡوالسر Û ȼب ǥفبر ǴريȖارا ـ  
   ) 1( اسرŏـا فتǲـدد األوكــار    فȢدا تǘوǡ الƘȖ واɇماƠ ȯـدو  

عد ليل ب" تبسة"ȥالطȍ Ƙورة رمزية للمستقبل اجلميل اƫشرȧ الɃǾ تنتȚره مدينة 
        . اƫستعمر الغاشم 

وهواجسها Û النȄȦ اŎازية اƫقنعة الرامزة إƂ حقائȨ     ومȸ أƴاȓ تلȬ الȎور 
أبو  ")4(الطرȃ والȮتاب ) 3(والȚباǒ) 2( أسرار اƫستقبل ȍ Ûور الليثافواستشر
ȯوƬ6("الشمعة ")5("ا ( .  

جلميلة الȦاتنة Û وتȮلم مȯɎǹ ȸ     أما رمز اجلزائر ȥقد وȼȦș الشاعر يف ȍورة اƫرأة ا
ذلȬ الرمز عȸ القضايا القومية واإلسɎمية Ûوȑمنها معاƆ احلرية واƫعاناة Û والقهر 

لبيȬ يا  "تȼواآلɍم Û وما إƂ ذلȬ مȸ اƬواجȄ والعواطȤ كما Ʊد ذلȬ يف قȎيد
  " :جزائر

   الǾي ɍ يستكƙ شعǢيا منبǨ ال    الدين اخليا روȑة ȑمǨ رفات   
  أȽـواك فǺـر اليعرŸ املسـلم       واك لƭɊاد أقدس موسمأȽـ  
  فǲرا يبشر بالتǶـرر والسـɎم     أȽواك لǵɊرار يف  دȹيا الɎȚم   
  يȾــǢ السعــادǥ للشقـي     لوǵـي بوجــȼ مشــرق   

  رارـاألǵل ـموئيا                                      
   )7(زائرـ        يا ج                                      

  ــــــــــــ
1- ȋ Û Ȩدر السابȎƫ22 ا  
2- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ53 ا.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ65 ا.   
4- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ82 ا.   
5- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ84 ا .   
6- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ102 ا.   
7- ȋ Û ɃɎلي Ǩأن Û ريفǹ ſاȍ 119 Û 120 .   
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النȦسي أو السياسي ȮȥانǨ اƫغاور مȸ واقعȼ رموز النابعة لوقد كǮرǧ يف شعره ا 
ȯرة وتضي) 1( واجلباȍاǂا Ƃترمز إ Ûاخلنا Ȩي ȷوكا Û ستبدادɍوا ȃاȦاألن Ǩوكب ȧ
العاطȦي Û كما لɎرتواǒ  يرمز )3(نبȜلɎستعمار والȯǾ والتǺلȤ وكاȷ اليرمز ) 2(الليل

  .يرمز بالربيȜ والǮلوج إƂ اخلƘ واألمل 
  يا غȦوǥ اجلباȯ يف الǮلوج     مـروج يا بسمة الربيع لل  
  ƙللساعد األم żراقـة اجلبيـن    ردي الوȕǙ لليș4(و (  

  :  بلȘȦ احلديد  مȸ حرية الشعب اجلزائرɃ وانطɎقȼويرمز إƂ اƫوانȜ والقيود الƠ Ɣد
  ) 5(ـاǵ ȯديدكم من عزمنا معشارا    الكل Ƹضع للǶديـد ولن ينـ  

تȎويرية ليسǨ قيمتها أȮȥاره ومعانيȼ اŎردة إƂ لغة  وبǾلȬ أمȸȮ للشاعر أȷ يترجم  
  .يف ذاőا Û بل ȥيما تشƘ إليȼ مȸ معاȷ ميȸȮ للمتلقي أȷ يدركها يف Ƙȡ ما جهد 

التǲربة نوعا مȸ الشموȯ ويȮسر م الشاعر التراǫ عȸ وعي Ɨȥ يضȦي علɂ ا واستǺد
وتȮوȷ التǲربة مȦتوحة احلاجز الزمƗ بƙ العȎور ȥ ÛيȮوȷ احلاȑر امتدادا للماȑي 

  .زمنيا ومستمرة 
 ɃليزƱوقد دعا الشاعر اإل     " ȃتوماǧإليو " ȓرتباɍرورة اȑ Ƃإ ǒالشعرا ǫوروƫبا

Ƙالشه ȼه الدعوة يف مقالتǾƬ ريةȚالن Ȅاألس Ȝȑردية"ة ووȦوهبة الƫتباعية واɍ6("ا(.   
أبعاد يعمȨ ستǺدام اƫوروȥ ǫرأوا أȷ ا:    وتابعȼ يف هǾا الرأɃ رواد احلداǭة الشعرية 

  .متداد ɍالتǲربة ويضمƬ ȸا ا
 Ȅأدوني ȯلية :"    يقوȍاأل Ȝالينابي ǧوȎلم بȮيت ȸم ȷإ ȸم ȧأعما ȼينقل إلينا شعب  

  ـــــــــــ 
1- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ63 ا.   
2-  ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ65ا.   
3- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ118 ا.   
4- ȋ Û ȼسȦدر نȎƫ118 ا.   
   .Û 22 أطلȄ اƫعǲزاȍ  ȋ Û ǧاǹ ſريف-5
6-Ƙج ǧÛ ȫرȥبرو ȸونش.ȃإليÛتروÛǧ : دار Û Ȥȍسامي اليو Ȥيوسȓ ȷعما Û للنشر ǧ1960 1مناراÛȋ14.                    
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  ) 1("مɎيƙ األȍواǧ ويرȜȥ مƘȎ كل ȥرد منا إƂ مƘȎ اإلنسانية 
لتراǫ واستمداده منȼ باألسباب يث إƂ الل عزالديȸ إƧاعيل ركوȷ الشاعر احلدويع
  :) 2(ية اآلت
 إحساȃ الشاعر اƫعاȍر ƞدƖȡ Ɂ تراȼǭ وǭرائȼ باإلمȮاناǧ الȦنية وباƫعطياǧ -أ

  .والنماذج الƔ تستطيȜ أƢ ȷنǴ القȎيدة اƫعاȍرة طاقاǧ تعبƘية ɍ حدودƬا 
 ر اŎاȯ يف قȎيدتȼا Û وطبيعي أȷ يȦسǴ الشاعاŒدالتراǫ بضمƘ األمة ووجلȎوȧ  -ب

 Ɣوال ȼاوب معǲتت Ɣال ǧواȍɊربة وعانتها كما عاناها لǲالت ȄȦيوم بن ǧذا ǧمر
 ȼسȦالشاعر ن.  

 مȸ حدة الǾاتية والنغمة الغنائية ȤȦكتساب شعره موȑوعية Ƃơ إالشاعر إنزوț  -ج
ȥ اȮر تشابǮربة الشعر احلديث أكǲاتية البسيطة التǾربة الǲالت Ȭتل ȸوتعقيدا م Ȝتتس Ɣ

  .الغنائية وتستوعبها Ƭا القȎيدة 
 ȸشعرائنا م Ȑار بعǮالسبب يف إك ȷوȮتمعة قد تƭ ه العواملǾه ȷإ     ǒاȮتɍا ɂعل

  .نȎوȋ أو شȎǺياǧ تراǭية 
  : أƴاȓ أخرɁ من الȎور الرامزǭ-  ǥالǮا

 Ɣال ȗاȦاألل ȸم ȼȡوȎي ɃǾمي الǲعƫدام الشاعر الرمز اǺاست Ƃقبل إ ȸزعها ينت"أشرنا م
وƬا الضيȨ مȸ اƫعǲم أɃ مȸ معناها اȍɍطɎحي وƷوƬا إƂ رموز تتحرر ȥيȼ مȸ مدل

   )3(.."تǖويƮ ɍ ǧɎدودة لتȮتسب معاƆ جديدة و
Ȏيستمد مȥ Ɂرǹاأل ȓاƴوا    أما األ Ǹوالتاري ȷالقرآ ȸالشعبيةدرها م ǧروياƫا 

  .ب ادواآل
  :  الرمز التارƸي -أ

  ـــــــــــ
1- Ȅأدوني  ȋ Û ةǭدمة احلداȍ Û37.   
2- ȋ Û رȍعاƫالشعر العريب ا Û اعيلƧا ȸ307 عز الدي.   
3- ȋ Û نيةȦتابة الȮورة الشعرية يف الȎال Û Ɔبحي البستاȍ 190.   
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الشاعر الرمز التارƸي مȸ مȎادره التارƸية اǂلية والعربية واإلسɎمية واإلنسانية يستقي 
Û كما واألماكȸ واألحداÛ ǫ واألقوامɂÛ الشȎǺياǧاǹتياره ǾƬا الرمز علويركز يف 

 إƂ يتǾǺ األسطورة قالبا رمزيا ميȥ ȸȮيȼ رد الشȎǺياǧ واألحداǫ واƫواقȤ الوƵية
Û وبǾلȬ تȮوȷ وșيȦة األسطورة تȦسƘية استعارية شȎǺياǧ وأحداǫ ومواقȤ عȎرية

بغية اإلƷاƞ ǒوقȤ  اسي ȥيهاسأو إƵاȯ شȎǺياőا وأحداǭها واɍكتȦاǒ بدɍلة اƫوقȤ األ
ȼلǭر مياȍومعا Ûاألسطورة رمزية بنائية ȷوȮت ȬلǾب Ɂإحد ǴبȎيدة وتȎسم القƛ تزجƢ Û

  .العضوية لبناőا 
 șو Ɣالرمزية ال ǧياȎǺالش ȸها الشاعر   ومȦباد ȸد ابƱ ÛȄي Ûعبد القادر Ƙواألم Û

 *لسامرÛɃ ودالȄوا* مونورÛɃ و*Û وعمر اǺƫتارÛ وسليماȷ الباروƆوǹالد بȸ الوليد
لمة الǾȮابÛ وعنترة بȸ يوحاŹ الطائيÛ قيȄ بȸ اƫلوÛǳ وسعد بȸ أيب وقاÛȋ ومس

  ...شداد 
 Ƀرمز ȯدلوƞ يةƸالتار ǧياȎǺه الشǾه ȸية مȎǺكل ش Ȥșويو     Ȩيتس Ȝم

Ɔ اȮƫر ايركز علɂ مع" السامرɃ"شȎǺية معاȍرةȥ Ûهو حينما يوȤș شȎǺية 
اللǾيȸ )  ومونورɃ*مويل(ȼ وقومȼ لتتناسب مȜ شȎǺية واخلداț والغرور اƫهلȬ لȎاحب

  .تنȮرا ƫبادئهما واƳرطا يف Ȥȍ الȮائديȸ للǲزائر وشعبها 
  Û أو يكن يȾȚر العداأين من     ) وريمن(وأين منȼ ) موƃ(أين      
  Ȧن Ǵ جـ بȖلعة الȎبوƢلɂ     فتɎشɂÛɂـم ساقȼ الدجـǵل     
       

  ـــــــــــ
  .دɃ مȸ أكƎ قادة اجلهاد الليȑ Ƒد اɍستعمار اإليطايل   سليماȷ البارو-*
*- țاȥلية والدǹرنسية ووزير الداȦومة الȮاحل Ȅرئي ȷكا Ƀمونور Ȅهو بورجي  .  
  . ȥوستر دالȄ وزير ǹارجية الوɍياǧ اƫتحدة األمريȮية -*
ادǛ اɍشتراكية الƔ يعتنقها حزبÛ ȼ  متشدقا باƫبƎȥ 1956اير 06 رئيȄ وزارȥ ǒرنسا Û زار اجلزائر يف ȡي مويلهو  -*

  . استقباȯ أ للمعمريȸ بعد أȷ هددوه Û واستقبلوه أسوبوقاولȮنȼ عاد مȸ اجلزائر 
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  ) 1*(يناس داء وأـ مسÛ ȼ فاملس     يوقɂ) سامريا(م ـأصبǴ احلك

 مركزية ةدɍلمنهǰ يف استحضار واستدعاǒ الشȎǺياÛ ǧ وجعل بعȦȍ Ȑاőا وهǾا 
  .ǹرɁ تساير الدǧɍɍ األ

تحضر ȥيȼ شȎǺية تارƸية وتǘوȯ إحدȦȍ Ɂاőا الƔ  الɃǾ يسأما اƫنهǰ الǮاȥ Û Ɔهو
  .اشتهرǧ هباÛ إƂ ما يناسب موقȦا أو شȎǺية معاȍرة 

     Ȍيتقم ȷأ ȼلɎǹ ȸأراد الشاعر م ɃǾال Ƀا النموذج الشعرǾده يف هƱ ما Ȭذل
ȃارȦية الȎǺالشاعرش Ǯال ȸǲƮ أيب ƕال Ȭتل ǒي إلذكاȦمعة احلزبيق ɂنطوية علƫشاعر ة ا

حرية ȥيهاÛ بɎد ɍ اƷ ȷسها الشاعر وسائر الشعب العريب يف القهر واƫرارة الƔ ك
  : قوɁ اɍحتȯɎ أقسɂ ألواȷ الضغȔ علɂ الشȎǺية العربية اوƭتمعاƢ ǧارȥ ȃيه

  األɎǵم ɍ Û يف السنبȬ املقداǳ     يا كǾبة التاريÛǸ فǲر النȎر يف  
                      يا جباÛ ȷ سǵɎي - ɍ أبالƗ     -Ȭلأȹ. مȦȎود  *)ǮقȦيال(الȦارس   
     )ǵ)2ييف ساǳ الȦدا والȎايد العرب    يف جولة الشرȣ املعȦر يستوي   

Ƃورمز هبا إ Û يف شعره ǧتردد Ɣال ȸاألقوام واألماك ȸد ومƱ القضايا الوطنية والقومية   

  ـــــــــــ
  . التعب واإلعياǒ: أليȸا -*
1- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 34،33 .   
ةÛ يوم وȜȑ يف رجلȼ القيد إلدمانȼ شرب مشهور) أيب ȸǲƮ الǮقȦي( إȷ قȎة سعد بȸ أيب وقاȋ مȜ الȦارȃ الشاعر -*

  : قاȯ أبياتȼ اƫشهورة Ƹاطب زوجة سعد) القادسية(اخلمرȥ Ûلما ترامǨ إليȼ أǹبار يوم 
  واترȫ مشـدوداÛ علɂ وǭاقيا   كɂȦ حزنا أȷ تطعȸ اخليل بالقنا  
   Ǩلقȡوأ Ûحلديد Ɔعنا Ǩناديا  إذا قمƫم اȎت Ɔدو ȸم țارȎم  
  أرɁ احلرب ɍ تزداد إƢ ɍاديا   إنɍ- Ɨ أبا لȬ–هلم سɎحي   

 أȷ تطلȨ سراحȼ علɂ وعد منȼ أȷ يعود إƂ القيد بعد اǒɎƱ احلربȥ Ûلما ȼǂ سعد بƙ - وسعد يف اƫعركة–وطلب منها 
ȯوف قاȦȎال :Ǩلقل Ûȼنتǲس ɃǾأنا ال ȸأك Ɓ لو :ȸǲƮ أبو ȼإن .ȸǲƮ رد أبوȥ Ûيها أبداȥ أشرهبا بع: وعاد ɍ ǃد اليوم وأنا وا

  . أبدا
2-  ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ139ا .  
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  Ƙȥمز بغزية إƂ جوهره العريب..ȡزية Û سيناÛ ǒ حائȔ اƫبÛ ɂȮ القادسية Û عمورية 
  .األȍيلÛ والتزامȼ بقضية وطنȼ األوƂ إɍ وهي اɍستقȯɎ والتحرر مȸ اɍستعمار 

  أو Ǩƽ يف مȾوɁ اخللود جناǵي     يف اخلوالƽ  ȤتƗ) غزية(أȹا من   
  )ȹ)1اغيǨ حلÛ Ɨ أو لعقǨ جراǵي     يف العرǡ منȖلقي Û وفيȾم موقعي   

 الǾاź اƫسرف ɍ ينقطÛ Ȝ ويتحوȯ أحيانا إȍ Ƃورة عاطȦية كامنة Ƣتزج هǾا اɍعتزاز
  .ȥيها اƫرارة العميقة بيقƙ الشاعر أȷ احلرية آتية ɍ شȥ Ȭيها 

ƙ " Ûحط"و" الƘموȫ" التارƸي Ʊ Ûد مز    ومȸ األحداǫ التارƸية الǮƢ Ɣل ƴطا مȸ الر
يوȦșها الشاعر للدɍلة علɂ التضحية يف سبيل احلȨ اƫغتȎب أو إȥ Ƃضاعة الغريزة 

  .العمياǒ يف التنȮيل والتقتيل وتدمƘ تقدساǧ األمة اإلسɎمية 
   ƙƠاȦال Ȥموك سيƘال ɂتضȹت     يوم اƎȹيوم ا)ƙȖǵ (ƙقد اللعǶلل)2 (   

ƸلȨ بقضايا أمتȼ ساعده علɂ توșيȤ العناȍر التارƸية توșيȦا رمزيا والتزام الشاعر 
ية Ƹعمقا تارƸيا للواقÛ Ȝ لȸȮ الشاعر أدɁ بȼ شغȼȦ بتوșيȤ الشȎǺياǧ واألماكȸ التار

 Ƃقد إȦادر تȎƫه اǾƬ ا جعل الطاقة الرمزيةư Û Ȩيȑ Ƀيف حيز شعر ȗاȦه األلǾƬ حشد
ɍɍد Ƃإ ȯوتتحو Û رائها وعمقهاǭ اǾيف ه ȘحɎكما ن Û يةȥردة جامدة حرƭ ǧ

  " .ȡمرة وستنǲلي"النموذج مȸ قȎيدة 
  ل اƬرمـ عن القناÛ ǥ ساإلƱليز    عن جـɎء ) اإلƧاعليةمȎر و(سل  
  تشكـو صواريǸ العدو واملنتقم     وما تزاȕ ȯرƷـة ) بورسعيـد(سل  
  م  ـالقلالȢازي أمƘ السيȤ فيȾا و   )روŒاابـ(ơبـرك عن ) ليبيـا(سل  
    ـȾيد ƞوتȼ بعǬ البɎد من العدم     البȖل الشـ) ƯتـارȽا(Ǝơك عن   
    ل األشـم الȦاتǴ املقدام Û واجلب    ) العزيزعبد( سل قبلة اإلسɎم عن  
          استقƬɎا Ɠǵ Û استȚلǨ بالعلم  كيȤ افتكǨ) توȹس اخلضراء(سل   

  ـــــــــــــــــ
1- ȋ ÛȨدر السابȎƫ139  ا .   
2 – ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ129 ا .  
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    قǙ Û ȼȦذا وǰȽ امللمات اȖȑرم     وȽل تنسɂ موا) املȢرǡ األقɂȎ(و  
   Ȥدك عن مواقɎب ȯǖذاذ عن احلرم ) درك    عبد قا(واس Ȥوكي Ÿاأل    
     ) 1(اء كيȤ جـرɁ بدمǥ الشعـو    غدا) بردɁ(Ǝơك عن) سوريا(سل  

ي Û حيث يتوارɁ الوعي الƗȦ  إƂ اȍطياد حلȚاǧ الǾهوȯ النȦسȷǖȮȥ الشاعر مييل
  .ة Ȧو علɂ السطǴ منها رȡباǧ كانǨ مȮبوتوتنساب اخلواطر طليقة حرة ȥ Ûتط

Ʒدǫ كƘǮا قد هي مغلȦة بǖلȤ ستر Û ووإƴا إȷ النȄȦ البشرية عموما ليسǨ واȑحة "
أȷ تعƎ الǾاǧ عȸ نȦسها بǖساليب ملتوية تƘǮها آɍف الǾكرياǧ اƫنطمسة الراكدة يف 

 ȧر أعماƢ Ɣور العابرة الȎال ǧاǞوم Û ǧوسنوا ǧسنوا Ǿمن ȸيها العقل الباطȥ ȧيحدȥ
يا كليا ȥ ÛيتلقȦها العقل الباطȸ ويƕȮها مȜ مɎيƙ ينساها نسالعقل الواعي بƎود و

آنȦȡ Ȅلة مȸ العقل الواعي أطلقها ȍورا الȎور التاȥهة Û ويغلȨ عليها الباب Û حƓ إذا 
وليسǨ مǮل هǾه األحاسيȄ الغريبة وقȦا علɂ إنساȡ")2(  . ȷامضة ɍ لوƬ ȷا وɍ شȮل

دوȷ إنساÛ ȷ سوɁ أȷ التعبƘ عنها Ƹتلȥ Û Ȥاإلنساȷ العادɃ يراها يف أحɎمÛ ȼ أما 
  .الشاعر ȥيعƎ عنها بشعره وأحɎمȼ معا 

ǡ- قايفǮالرمز ال  :  
تعلقة بسƫ Ƙويدǹل يف هǾا الرمز توșيȤ الشاعر للمروياǧ الشعبية واȎƫادر األدبية ا

أسطورية مȎادر ȸ عȎرهم Û أما الرمز النابȜ مȸ ارهم ومواقȦهم ماألدباǒ والشعراǒ وأǹب
ȷǚȥ الشاعر Ɓ يȸȮ شغوȥا بÛ ȼ واقتȎر علɂ القȌȎ العربية وأمǮاƬا الƔ تندرج كلها 

ƫا ȸمȑ Ƃا يعود إǾوه Û الشعبية ǧستندروياƫة الشاعر اȥقاǭɎة العربية اإلسǞالبي Ƃمية  ة إ
  " .ȸ األجواǒ العربية الƔ اȡترف منها Ʊد شȎǺية عنترةȥم

  Ǯــور نيف ȹقعȾــا كاحلاصــǢ امل    ȹǙنا ) العنترية(عزت علينـا   
  ــــــــــــــــــ

1- ȋ ÛȨدر السابȎƫ30،29 ا .  
Û 3ارÛɃ بƘوÛǧ لبناÛȓ Ûȷ منشوراǧ اȮƫتب التǲ" جامعة الȯɎȚ"قȎيدة  Û"شȚايا ورماد"ديواȷ  نازȫ اɎƫئȮةÛ:  ينȚر-2

1959 ȋ Û14.   
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  ȼفالوجÛزور       أودت بنا النكسات ǥادȾور غدا شȎالع Ɂيء مدȑالو     
  ȼر األبيات يف وجȦȢشداد    ابن(است ( ȼـȦوروومضــة سيȾاملش)1 (  

  مȯɎǹ ȸ استحضاره ألحد رموز البطولة العربية ȥهǾه األبياǧ يȥ ȤȎيها الواقȜ العريب 
 ƭد اآلباǒ لǮورة والǖǮر هو سبيل إƂ إدراȦȫار العرب وحضهم علɂ اȷ اƫوȑوț استنأل

  .واألجداد 
 Ƙǭǖمهمة الت Ƃكيد إǖوالت țاوز مهمة اإلقناǲبطريقة تت ȯاǮالشاعر األم Ȥșويو    

 Ǩا البيǾيف ه Ȭذل ȘحɎكما ن Û ائيƷاجلمايل اإل:  
  ) 2(كسعيا Ǚذ ȑرجǨ منƦ ȼس    فعلɂ القوس ǵافȚوا ɍ تكوȹوا  

ȼ وبȼ ƙ وعيا كامÛ Ɏ علɂ بعد العهد بينȥالشاعر يبدو مȯɎǹ ȸ هǾا البيǨ واعيا ƞاȑي
إذ ɍ وقǨ حلياة Ȯسعي الɍ ɃǾ ينبغي أȷ يتȮرر Û الأجداده Û ومازاȯ ماɎǭ يف ذهنȼ ندم 
ȷواƬبا ɂȑوالر Ȉي العيǹالدعة ور.  Ȩيȥالتو ȼȦالشاعر قد حال ȷǚȥ أمر ȸم ȸȮومهما ي

  . اƫعǲمي والتارƸي واألديب يف توșيȼȦ الرمز
:                                        ويقوƯ ȯاطبا ȥرنسا عȸ بطولة اŎاهديÛ ȸ وɎȍبة موقȦهم 

 Ɨج țيقرɍ ȼȦȹل اجلزائر أǶف             Ÿدȹزك يف اجلزائر واǲ3(بع(  
تضربȼ للشريɍ Ȥيرد عȸ مȎاهرة " هو الȦحل ɍيقرț أنȼȦ"وهو توșيȤ للمǮل العريب "

  . )4("ومواȍلة
مور الɃǾ يضرب يف احتماȯ األ" ȡمرة وتنǲلي" كما يوȤș الشاعر اǮƫل العريب

  . والƎȎ عليها)5(العȚام
  ــــــــــــــــ

1-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 142 .  
2-ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 58 .  
3- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ72 ا .  
4- ȋ Ûاحلديث Ƀالشعر اجلزائر Ûرȍمد ناƮ 493.   
5- ÛرȎم Ûالقاهرة ÛɁƎȮارية الǲتبة التȮƫا ÛȯاǮاألم Ȝمƭ ÛƆيداƫج1959 ا Û2 Û ȋ58 .   
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  )ɍ)1 تيǖسوا من غمرÛ ǥ فستنǲلي            ببɎئكم وستنقضي تلȬ الȢمم
 ǧمهما اشتد ƙȎلǺƫا ȸاهديǲللم ȷوȮار يف النهاية سيȎنتɍا ȷǖور الشاعر بȎيȥ 

  .حلقاǧ األزمة 
ومهما يȸȮ مȸ أمر ȷǚȥ الشاعر قد حالȼȦ التوȥيȨ يف توșيȼȦ الرمز اƫعǲمي والتارƸي    

  .واألديب 
ميتزج باɍستعارة والȮناية واŎاز اƫرسل  وȍɎǹة القوȷǚȥ ȯ الرمز عند الشاعر șل 

 ǧلة يف جزئياǭماƫو اƲ ȼȥراƲɍور الرمز يȍ يف كل ȄƲو Û Ɔعاƫاوزا ȃسوǂا ƙج ب
 Ȝالواق Ȥلǹ وما Ȝوالواق Û Ƀعنوƫوا.  

  : رية اأو الȎورǥ اإلش الرمز الديƗ -ج
ɂالقدام ȯاللقد تناو  Û Ǿبǂاألسلويب ا ƙاهرة التضمȚما يعرف ب ȸمȑ ورة اإلشاريةȎ

واǺƫتلȤ عȸ التضمƙ العروȑي اƫعيب Û ويعنوȷ باألوƴ ȯطا مȸ اإلȡارة علɂ بضاعة 
 ǒوالبنا Ƙوسائلهم يف التعب ǒناȡإل Ƙالغ.  

 ȸهر عند ابș قدȥ Û جديدا كل اجلدة ȸȮي Ɓ ȋورة اإلشارية أو التناȎال ǳɎطȍوا    
 ȼيف قول Ȩرشي ": ȼنǖك źǖيȥ إشارة ȼب Ƙالشاعر إحالة ويش ȼيȥ يلƷ ما ƙالتضم ȸوم

 ȼب ȼبار أو شبيǹم ألȚ2(.."ن(   
معناه أȷ يضمȸ "وɍ يرɁ لȍ ȼاحب جوهر الƕȮ وșيȦة Ƙȡ التنميȨ والتǲميل     

 وɍ ة وحɎوة بالتضمÛ ƙالشاعر شعره أو الناǭر كɎمȼ كɎم Ƙȡه ليȮوȷ للɎȮم طɎو
  . )3(.." القرآȷ الȮرƇ ية مȸسيما إȷ كاȷ التضمƙ آ

     وقد شاț هǾا األسلوب مȸ التوșيȤ يف الشعر احلديث وأȍبǴ ميǮل ƴطا مȸ الȎور   
  ــــــــــــــــ

1-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 31.  
  .2ȋ Û88 ابȸ رشيȨ القƘواÛƆ العمدةÛ ج-2
  . Ʈ262مد زȡلوȯ سɎمÛ دار اƫعارفÛ اɍسȮندريةÛ مȎرÛ دǴ : ȋ Ûǧ ابȸ األƘǭ احللÛƑ جوهر  الÛƕȮ ت-3
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أŒا وسيلة مȸ وسائل اخللȨ والتعبƘ يستعملها الشاعر مȸ وǹ Ȝȑاȋ "يعرȥها نعيم اليايف 
 يف ȼأو مقطعا لشاعر سابȨ بǭ ƙنايا كɎمÛ ȼ ويستǺدم لغتȼ وإيقاع كȷǖ يورد شطرا

 ȍورة حƓ إȷ كاȷ النȌ اƫنقوȯ تعبƘا حرȥيا ألȷ تضاعيȤ لغتȼ وإيقاعÛ ȼ وقد اعتƎناها
 ƙȑرȡ أو ƙȦأو موق ƙحالت ƙب ȷطريقها ويقار ȸيقابل ع ȷناȦيف... ال ƘǮوي ȄȦن 

   .)1(..."نȦعاɍ مȸ نوț ما اƫتلقي ا
ȑة أو     ومȸ وșائȦها أŒا ơلȨ جوا وجدانيا بƙ النȌ األوȯ والǮاƆ عȸ طريȨ اƫعار

ȸȮومي Û اإلشارة ƙطƴ مية يفɎة الشاعر العربية واإلسȥقاǮرتبطة بƫاطها اƴديد أƠ 
 ƙأساس : Û هƘȡ اربƟالشعرية و ȼربتƟ ƙب ȋاد تناƶالشاعر إ ȼيȥ ȯاوƷ ȯاألو Ȕالنم

 ليعƎ بȼ عȸ واقȜ أو موقȤ أو حالة بطريقة اعبارة أو إيقاعشطره أو أو بيتا ȥيǾǹǖ منها 
  . والعواطȤ واƬواجȄ واألحاسيȑ Ȅة لɊمزجةرتعضيدية أو معا

 Û حاهباȍمعاناة أ ȸة عƎعƫا ǧالعبارا Ȑل يف استحضار بعǮيتمȥ ƆاǮال Ȕأما النم    
  .ومǖساة شعبȼ أمتȼ ومǖساة حياőم للتعبƘ هبا عȸ معاناة 

  ÛوȤȍ عمورية"   ȥمȸ النموذج األوȯ اعتماد الشاعر علɂ قȎيدة أيب Ƣام اƫشهورة يف 
  . شارة بطريقة تعضيدية إƂ دميومة اجلهاد Û وامتداد الǮورة الɍ Ɣ تنتهي Ʈاوɍ اإل

  وليس احلرǡ ما Ơـويȼ كتǢ   بɎد قوƬا يف احلـرǡ فعـل   
  ) 2(وغȎن التÛ ƙ واألعناǡ رǢȕ   فيȾاالبȢيفكم ȹضǨǲ جلود   

  :ȥهǾه الȎورة مستمدة مȸ قوȯ أيب Ƣام 
  يف ǵـدȻ احلد بƙ اجلد واللعـǢ     أȹباء من الكتـǢ دقالسيȤ أصـ        
  ȷتسعوǨǲضȹ Ɂساد الشرǔا كȦأل     Ǣوالعن ƙالت ǰضȹ قبل Û مȽ3(جلود(  

  ــــــــــــــــــ
1- ȋ Ûنية يف الشعر العريب احلديثȦورة الȎتطور ال Û354،353 نعيم اليايف .  
2-  ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ164 .  
   .ǧ1ȋ Û129 البارودÛɃ دار العلم للǲميÛȜ بƘوÛǧ لبناÛȷ دÛǧ جƮمود سامي البارودƯ ÛɃتارا:   ينȚر-3
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 ǹريف هǾه الȎورة ليȤȎ هبا رباطة جȇǖ الشعب اجلزائرɃ وȍموده أمام يستغل" 
   . )1("القواǧ اɍستعمارية إباȷ احلرب التحريرية 

 سɎميȥ ÛموقȼȦ احلاسم     ويرتبȔ اسم هǾا الشاعر بǖحداǫ عرȥها التاريǸ العريب اإل
Ʋو Ơريرهاș Ûل نƎاسا يعطي الǮقة واألمل يف ودȜȥ سيȤ الدولة " عمورية"مȸ معركة 

  .أحلȬ اللحȚاǧ الƔ يراد ȥيها أȷ تسد السبل أمام النȦوȃ كيɎ تدحر العدو واخلȎم
 Ɣوال Ûالعريب Ǹالبارزة يف التاري ǧماɎالع Ȭتل ȸام مƢ ية أيبȎǺش Ǩولقد كان    

  . ة النÛȄȦ واكتساب النȎرأƬمǨ الشاعر بدɍلة قو
الɃǾ يتقمȌ " أيب الطيب اƫتنƑ"    ومȸ النموذج الǮاƆ اعتماد الشاعر علɂ شȎǺية 

  :شȎǺيتÛȼ ليȮوȷ رمزا للوعيÛ والǮورة ȑد اƫستعمرÛ يقوǹ ȯريف 
  أȹقلـوȽا عن شاعـر متنبـي   
  Ƒر شعȎȹ الوجود يف ƖƸ لو  
  Ǩـȹǖمȕɍـ علي Ƒدقة قل ȼ  
  Ȥ بƙ جنـƑ فكـŏ Ɔǖاتـ  
  زƃ ȣ يف الدجɂ عروس البشائر         
   )2(يف يديȾـا ǵريــة اجلزائــر        

مɎمƟ Ǵربتȼ اƫعاȍرة بȮل أبعادهاÛ وƶعل هǾه " اƫتنȥ"Ƒالشاعر يسقȔ علɂ شȎǺية 
بǘرة اإلƷاǒ يف القȎيدةÛ ومركز النبȐ اǂورȥ ɃيهاÛ ترتبȔ هبا الȎور الشȎǺية 

اǭية واƫعاȍرة بشȮل متȮاƜ Ûǜȥيث يتبادȷɍ اɎƫمǴ والȦȎاǧ وتتمازج الشȎǺيتاȷ التر
ƙȥبة للطرȎƯ قة حيويةɎيف إطار ع .  

 Ɔي معاȦستعمار الغاشم تنتɍقبضة ا ǒجرا ȸالبائسة م Ƀل حياة الشعب اجلزائرș ويف   
 ǒاǲيف ه Ƒتنƫائد اȎأشهر ق Ȝالشاعر م ȋيتنا ǾǞوحين Û العيد ȯحلو Ȝالسعادة والبشر م  

  ــــــــــــــــ
1- ȋ Ûاحلديث Ƀالشعر اجلزائر Ûرȍمد ناƮ 488 .  
2-  ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ105،104 .  
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     ."بǖية حاȯ عدǧ ياعيد عيد": كاȥور
 ȼسȦن Ȝطلƫريف مرددا اǹ ȯيقو :  

      )ƞ )1ا مضɂ أم ألمر فيƟ Ȭديد         عيد بǖية ǵاȯ عدت ياعيد
 اللغوɃ دورا حيويا يف هǾا البيǨ بوȼȦȍ وسيلة إقناț قوية Û       وقد لعب التشȮيل

 هبا الشاعر ذهȸ اƫتلقي لتقبل عدم اجلدوɁ مȸ اɍحتȦاȯ بالعيد مادام الوطȸ يرزǳ ميهد
  .ǨƠ نƘ اɍستعمار 

 ȼسȦن ȷنوȮا مƬɎǹ ȸم ȐيȦي ǧاستحضار الشاعر لعبارا ƆاǮالنموذج ال ȸوم     
  . ɍستقÛ ȯɎ وعدم اɍستسɎم لليȃǖ والقنوȓ التواقة إƂ أمل احلرية وا

   ȷǙ من بلواك Ǣس يا شعǞتبت ɍ   مƬذا الليل أدǙ سǖتي ɍو Û Ǩالȕ  
      وɍ كȤ مضرجـة بــــدم   ƭ ɍد يف الدȹيا بɎ عƙ مǘرقة   
  ............................   ................................      
  )2(الȢازي األمƘ السيȤ فيȾا والقلم   )بروŒا(Ǝơك عن ) ليبيا(سل   

ȥنستحضر يف ذه ȸوالقلم " عبارة نناانح Ȥالسي Ƙأم " ȃارȦة الشاعر الƘكرنا بسǾت Ɣال
ơو Û Ɔاحلمدا ȃراȥ جوا شعريا مأيب ȨعلȦاعة والتضحيةǲما بالبطولة والش.  

ئد ȍاǹ ſريف إحدɁ      وهبǾا النمȔ مȸ التوșيÛȤ تȎبǴ اللحȚة التراǭية يف بنية قȎا
مȮوناőا الداǹليةȥ ÛالتوșيȤ الƗȦ للتراǫ يȮوȷ عندما يتمȸȮ الشاعر مȍ ȸهر اللحȚة 
التراǭية يف بنية قȎيدتƜ Ûȼيث تتبادȯ الȦȎاǧ واɎƫمǴ مȜ اȮƫوناǧ اƫعاȍرة لتǲربة 

ȎبǴ الشاعر اƫعيشةÛ يف إطار عɎقة حيويةÛ ويف إطار تلȬ العɎقة بƙ الشاعر والتراǫ ت
ألŒا عɎقة قائمة علɂ تبادȯ العطاÛǒ يǾǹǖ الشاعر مȸ تراȼǭ "العɎقة أكǮر ǭراǒ وعمقا 

  ويعطيÛȼ ويسترȥده ويرȥدهÛ وهبǾا تغƖ التǲربة الشعرية اƫعاȍرة والتراǫ كƵɎاǚȥ Ûذا 
ȼيتǗسيد رǲها لتȦșيو ǧر ومعطياȍوعنا ǧأدوا ȼǭد تراȥر يسترȍعاƫالشاعر ا ȷكا  

  ــــــــــــــــ
1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 33 .  
2- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 29 .  
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اƫعاȍرة ǚȥ Ûنȼ يǮرɃ هǾه العناȍر التراǭية ƞا يȮتشȥ ȼȦيها مȸ دǧɍɍ إƷائيةÛ وƞا 
يǲȦره مȸ قدراǧ تعبƘية متǲددةƜ Ûيث ترتد هǾه العناȍر أكǮر Ɩȡ وحيوية وƟددا 

ǒالبقا ɂالتر. )1("وقدرة علȥ دȦين ɍ ɃǾال ǒاƷباإل ȐيȦبا يȎǹ دراȎل مȚي ȷإذ ǫا
  .عطاǗهÛ إذا أحسȸ الشاعر استغɎلȼ وتوșيȼȦ توșيȦا ȎƯبا يف قȎائده

     Ȥيșتو ȷإ ɂعل Ȑعل الشاعر يقبƶ ÛƇرȮال ȷالقرآ Ȝم ȋأو التنا Ûيةǭة التراȚاللح
ȥ ɃيهاÛ لƷɌاǒ البǘرة اإلƷائية للقȎيدةƞ Ûا ƶعلها تنهȐ بعبǒ مركز النبȐ اǂور

 يف -أحيانا–وتتمǮل اللحȚة التراǭية . بتǲربة الشاعر اƫعاȍرة بȮل أبعادها ومƮɎها
 ȋوǺالش ȷأل Ûية معينةǭية تراȎǺعادة–ش- ȸم Ûا يف الشعرȦيșر توȍر العناǮهي أك 

منطلȨ أȷ الشǺوȋ هي الơ Ɣوȏ التǲارب احلياتيةÛ والتǲارب بدورها متواترةÛ وهǾا 
لشاعر يستلهم إحدɁ الشȎǺياǧ التراǭية القادرة علɂ التȦاعل اإلƶايب مȜ ما ƶعل ا
ȼربتƟ)2(ȷالقرو Ǝربة اإلنسانية عǲالشاعر بوحدة الت ȸإميانا م Û.  

لتǲربة الشاعرÛ حيث ) اƫعادȯ اƫوȑوعي(     وتتǾǺ الشȎǺية يف هǾا النمȍ Ȕورة 
Ȭذل Șكما نلح Ûرةȍعاƫا ȼربتƟ ǴمɎعليها كل م Ȕيسقȯيقو Ûريفǹ ſاȍ ائدȎيف ق :  

   )3(مسÛ ȼ فاملساس داء وأين    يوقɂ) سامريا(أصبǴ احلكم   
  : ويقوȯ أيضا. الɃǾ أȑل بƗ إسرائيل مشهورة يف القرآȷ الȮرƇ ) السامرɃ(وشȎǺية 

   )4(يف الوغɂ فارسÛ كƭ Ǩȹǖلي     Û أǨȹ أعÛƗ وȽل ƃ )ȹاصر الدين(  
   )5( "أنǨ ليɃɎ"ما يشƘ الشاعر نȦسȼ يف ديواȷ ك–) األمƘ عبد القادر( هو واƫقȎود

  مȜ استلهام شȎǺية الناȍر ǳɎȍ الديÛ ȸ وكلتا الشȎǺيتȷɎǮƢ ƙ رمزا مȸ رموز 
  ــــــــــــــــ

1- Ûزايد Ƀعلي عشر ǫالترا Ȥيșرتوȍعاƫالعريب يف شعرنا ا ț Ûȯلد األوŎا ÛȯوȎȥ لةƭ Û1 Û1980 ȋ Û204 .  
2-ȋ  ÛȼسȦن Ȝرجƫ207-204 ا .  
3- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 34 .  
4- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ66 ا .   
  .66اȎƫدر نȦسȋ Ûȼ :  ينȚر-5
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البطولة والعزة والشرفÛ وƵا شȎǺيتاȷ تتبادȷɍ اɎƫمǴ والȦȎاǧ يف إطار العɎقة 
 ƙȥبة للطرȎǺƫا–احليوية اȦكما أشرنا آن- .   

Û العموم ɂإذا قوعل ƙمبالغ ȷوȮن ɍ نناǚȥ  ور : لناȎشاعر ال ȸȮي Ɓ ريفǹ ſاȍ ȷإ
الȮلية Û وإƴا كاȷ شاعر اللوحاǧ التȎويرية الǮورية البديعة ƞ ÛعƖ إنȼ جعل مȸ قȎائده 
 Û ليةȮور الȎال ǴمɎيف كل منها م ɂلǲتت Ɣويرية الȎالت ǧاللوحا ȸموعة مƭ

  .اǒ عȎره والنموذج األعلɂ للشعر عنده مȸ القدÛ Ƈ وكانǨ هǾه السمة عامة لشعر
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  : التشكيل املوسيقي يف شعر صاحل خريف 
ɍيف شعر صاحل خريف : أو ȷركة األوزاǵ:  

Ȕ باحلالة النȦسية للشاعرÛ وبتǲربتȼ الواقعية تب      إȷ اƫوسيقɂ مǮل الȎورة واللغةÛ تر
 ȼشبيه Ûتلقيƫارة حالة عند اǭوإ Ûربةǲه التǾهب ǒاƷيف اإل Ƙبدور كب Ȝوتضطل Ûعيشةƫا

  .يها الشاعربتلȬ الƔ يعان
التشȮيل اƫوسيقي يف القȎيدة علɂ اعتبار أȷ  اجلمايل لȮȦرة األساȃ      ويقوم 

 ɍ يف ÛعȄȮ هǾه احلالةنر بǾاتȥ ÛȼتعالقȎيدة بنية إيقاعية ترتبƜ Ȕالة شعورية معينة لشا"
ȍورőا اƫهوشة الƔ كانǨ عليها مȸ قبل يف نȄȦ الشاعرÛ بل يف ȍورة جديدة منسقة 

ǹ نتنسيقاǖش ȸم Ûا هباȍا ȼ ȷمشاعرهم أ Ȩوتنسي Ûهبا ǒلتقاɍا ɂعل ȸريǹيساعد اآل
  .)1("اƫهوشة وȥقا لتنسيقها

 ɂيقوم عل Ûواألسلوب بدوره Ûاألسلوب ȸرب مȑ هو Ûȷوسيقي إذƫيل اȮالتشȥ      
 هي كيȦية إعادة تشȮيل احلالة الشعورية والȮȦرية أوشعوريةÛالالة احل عȸ تعبƘالكيȦية 
  .ها اƫهوشة الغامضة إƂ منȚمة منسقةمȸ حالت

 ɂوسيقƫاȥ     Ûاما كما هو األسلوبƢ ÛيȦيșبدور و ȜلتضطلǮتتم ȷضموƫوير اȎيف ت 
 ومǹ Ż ȸلȨ حالة عند اƫتلقي شبيهة )2("وإشباț اƫعƖ بالبعد الȎوź للغة أو احلروف

  .بتلȬ الƔ يعانيها الشاعر
ɂ يف الشعر تستطيȜ أȷ تقيم بناǒ متȮامƶ ɎمȜ وعلɂ ذلǚȥ Ȭننا نǘكد بȷǖ اƫوسيق    "

بƙ التǖليȤ القائم يف أعماȧ الȦناȷ والغائر يف نȦسÛȼ وبƘȡ ƙه مȸ اƫتلقÛƙ يف قدرة ȥنية 
 ȼاقǾتعطي م ɃǾال Ƀبواسطة النغم الشعر ȸريǹب اآلǾƟ ȄȦالن ǧجعل إيقاعا ɂعل

  ــــــــــــ
1-ȍعاƫالشعر العريب ا ÛاعيلƧإ ȸعز الدي  Ûقدمةƫا Ûȓد Ûǧد ÛǧوƘب ÛةȥقاǮدار ال Û1966رȋ Û64.  
2-ȓÛȜوالتوزي Ûللنشر Ûاألهلية ȷعما Ûستعارة يف النقد األديب احلديثɍا ÛȤسامي اليوس Ȥ1 يوس Û1997ȋ Û265.  
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  .)1("موسيقɂ الشعر
Û تقترǳوɍ تقررȎ Ûب اƫوسيقɂ وجوهرهاȥ Ûاƫوسيقɍ ɂ       ويشȮل اإلƷاǒ ع

تƘǮ وتستƘǮ قبل أȷ تȦهم أو تعلمÛ تȥ ƘǮينا حالة قبل أȷ ندرȫ كنههاÛ ولȮنها توحي و
  .لȮننا ننȦعل هبا ونقǨƠ Ȝ تƘǭǖها اɍستهوائيÛ وهǾه ȡاية الشعر والȸȦ عامة

ƫوسيقɂ هي ولعل ذلȬ كاȷ إلبراز أȷ ا".  ذاǧ أȮȥارالشعر موسيقɂ:"    وقدميا قالوا  
Ɏȥ يوجد شعر بدوȷ . " عȸ بقية ȥنوȷ القوȯعنȎر األساȃ يف الشعرÛ والƴ ɃǾيزهال

 بالنغمÛ موسيقɂ تǭǘر يف أعȎاب السامعƙ  الزاǹرموسيقÛɂ يتǲلȥ ɂيها جوهرهÛ وجوه
 ȸم ǧوسهم موجاȦتنشر يف ن Ɂقو Ûالسحر Ɂقو ȼتشب Ɣية الȦومشاعرهم بقواها اخل

ǹتل اɍنȦعاƷ ȯسوȷ بتناȡمهم معهاÛ وكƴǖا تعيد ȥيهم نسقا كاȷ قد اȑطربÛ وا
ȼامȚ2("ن(.  

 داǹلنا  مزȧحنا وعقولنا احلاجاǧ اƫرتبة ƫااȜ يف أرو     وموسيقɂ الشعر هي الƔ تشي
وتعيد لǧɍɈ العاطلةÛ ولɊوتار اǺƫتلطة نȚامهاÛ ونسقها الطبيعيÛ ونغماőا الساحرة يف 
 تواƶ Ȩȥعلنا نعيȈ يف جو موسيقي منȚم تتǲاوب أȍداǗه يف أعماقنا آǾǹة بعضها بيد

  .الشاعرÛ وانسǲام اƫتلقيإنشاد بعȐ إƂ عاƁ القȎيدةÛ حيث 
Ȅإبراهيم أني ȯيف الشعر أمرا جديدا :"      يقو ȷيرو ɍ العربية ǒعلما ȸم ǒالقدما ȷكا

يف كتاب –مييزه مȸ النǮر إɍ ما يشتمل عليȼ مȸ األوزاȷ والقوايفÛ وكاȷ قبلهم أرسطو 
ȡريزة اǂاكاةÛ أو : Û أوƬمارجȜ إƂ علتƙ ي يرɁ أȷ الداȜȥ األساسي للشعر-الشعر

  .)3("نية ȡريزة اƫوسيقɂ أو اإلحساȃ بالنغمالتقليد والǮا
       ȥليȄ الشعر يف احلقيقة إɍ كɎما موسيقياÛ تنȦعل ƫوسيقاه:" Ż يعود الناقد الȮبƘ مقررا 
  ــــــــــــ

  . رجاǒ عيدÛ التǲديد اƫوسيقɂ يف الشعر العريب-1
  .Û28 دȑ 2ȋ ÛǧيȎȥ ÛȤوȯ يف الشعر ونقدهÛ دار اƫعارفÛ مȎرȓ Û شوقي-2
3-ȓ Ûالقاهرة ÛريةȎƫلو اƱتبة األȮم Ûالشعر ɂموسيق ÛȄ5 إبراهيم أني Û1981ȋ Û14.  
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  .)1("النȦوȃ وتتǭǖر هبا القلوب
ȯيقو ȷحد النقاد  ألǖا ماحدا بǾولعل ه":ÛارقةȦال ȼتƧحد الشعر و ɂوسيقƫدمها اǺيست

الȦنية Ɏئم بƙ اإليقاț وحاɍتȼ اسب بينها وبƙ اƫواقȤ اȎƫورةÛ ويالشاعر لين
  .  )2("اخلاȍة

 ÛردةŎاعيل اȦوره التȎت ÛɃرȚن ǒرد بناƭ وير النقادȎيف ت Ƀالشعر ȷيعد الوز Ɓو     
معزولة عȸ سياقها اللغوɃ والشعرÛɃ وتȮشȤ عȸ بعده الȎوź الɃǾ يدǹل يف عɎقة 

ناȍر العمل الشعرɃ األǹرɁ وșواهره الƔ كشȤ عنها النقادÛ يتȦاعل ȥيها مȜ سائر ع
 ǧɍيف استعما ɂلǲكما يت ÛɃاإليقاعي يف النموذج الشعر ǒر البناȎتب Ƃإ ȷوهم يسعو

ǒالشعرا.  
ينبغي :" معينة يف العمل الشعرɃ اجليدȥ Ûقالواا    ومȥ Ż ȸقد اشترȓ النقاد شروط

لي الضروبÛ ويźǖ بǖلطȦها Ûǲ وأȷ يست ووطيǞهاȐركب مستعمل األعاريللشاعر أȷ ي
  .)3("موقعاÛ وأȦǹها مستمعاÛ وأȷ يتǲنب عويȎهاÛ ومستȮرهها

ر النقاد للنموذج الشعرɃ األمǮل شروطا أǹرÛɁ تتǲاوز استقامة     ويستوعب تȎو
 Ûوالتركيب ǒمة البناɎس Ƃإ Ûيةȥوبة القاǾوع Ûȷا الوزư استنتاجها ȸȮمي ȓوهي شرو

ƫم اɎورد يف ك Ûرية رزوقيȚن ȟاȍ ƙبل " رعمود الشع"ح Ûȷر الوزȎل عنȦلم يغȥ Û
 Ƙơ جعل" ȷالوز ǾيǾيف عملية اد" ل Ɏǹ"امهاǞم والتȚالن ǒمدار . )4("التحام أجزا ȷأل

اللȘȦ والوزȷ إƂ نقȎها علɂ البنية بالزيادة عليها ائتɎف واɍلتǞام علɂ هǾا اɍلتحام 
   .)5(والنقȎاȷ منها
  Ɓ ÛمستوȥاةاƫعاƆ تامة " علɂ ائتɎف الوزȷ واƫعƖ ائتȥɎا تȮوȷ بȼ ومداره أيضا 

      ـــــــــــــــــ 
1-ȋ ÛȨالساب Ȝرجƫ17 ا.  
2-ȓ ÛرȎم Ûعارفƫدار ا Ûنية يف شعر دعبل اخلزاعيȦورة الȎال Û2 علي إبراهيم أبو زيد Û1983ȋ Û371.  
  .1ȋ Û119 ابȸ رشيÛȨ العمدةÛ ج-3
  .09أƥد أمƙ وعبد السɎم هاروÛȷ دار اجليلÛ بƘوÛǧ دȋ Ûǧ: يواȷ احلماسةÛ تǴ اƫرزوقيÛ شرǳ د-4
  .1963ȋ Û189كماȯ مȎطÛɂȦ مȮتبة اخلاƱيÛ القاهرةÛ : قدامة بȸ جعȦرÛ نقد الشعرÛ تǴ: ينȚر-5
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ȼيها عليȥ الزيادة Ƃإ ɍو Ûالواجب ȸها عȎنق Ƃإ ȷ1("يضطر الوز (.  
وعيار الشعر :" الباب علɂ الطبȜ واللساȥ Ûȷقاȯ  وقد عرȏ اƫرزوقي عيار هǾا      

Ƙơ ɂعل ȼامǞم والتȚالن ǒالتحام أجزا ȷالوز ǾيǾما :  لȥ ȷواللسا ȜالطبƁر يǮتع Ȝالطب 
 مȯɎ وɍ بɎبǖبنيتÛȼ وƁ ينحبȄ اللساȷ يف Ȏȥولȼ ووȍولÛȼ بل استمرا ȥيÛȼ واستسهɎه 

بيǨ كالȮلمةÛ تساƫا ألجزائȼ كǾȥ ÛȯɎلȬ يوشȬ أȷ تȮوȷ القȎيدة منȼ كالبيÛǨ وال
  .)2("وتقارنا

 ɍ وهي Ûمعا ȷواللسا ȷاألذ Ɓمرتبطة بعا Ǩلقها كانǹ طرةȥ يدة يفȎالق ȷأل Ȭذل     
اƫرزوقي تدǹل حيز الوجود الȦعلي إɍ هبماÛ ومŻ ȸ كاȷ وȤȍ الوزȷ باللǾة يف كɎم 

ا علɂ اللساȷ الɃǾ يقرأ تعويل هنالويȮوȷ "ذا دɍلةÛ حيث يتعلȨ األمر بǾائقة اƫتلقي 
 ȷأ ȷدو ÛȨحɎمت Ȩȥر وينشد يف تدǮيتعǒلة القراȍد عسرا يف مواƶ أو Û3(ة واإلنشاد(  "

 ȷاألذ ɂوعل Ûور معريفȎأو ق Ûلقيǹ لديلعيب ǧلماȮوتغدو ال Ûوتعي Ȝتسم Ɣها ال
  .دوȷ أȷ تنȬȦ عنها دőɍɍاي ǲأȍواتا تطرب وتش

 ȷالوز ƙب ȓرتباɍا اǾل هȚاعتد النقاد هبا اعتدادا       وي Ûطريةȥ ريزةȡ تعة وليدƫوا
واȑحاÛ ورتبوا عليها أحȮاماÛ تتعلȨ باƫطبوعƙ مȸ الشعراƢ ȸư Ûǒرسوا أساليب النȚم 

اƫطبوț مستغȸ بطبعȼ عȸ معرȥة األوزاÛȷ وأƧائها وعللهاÛ لنبو ذوقهم :"والبياȥ Ûȷقالوا 
ƫمنها وا Ȥزاحƫا ȸرهستعȮ")4(.  

 لɊحȮام التقريبية يف تطبيȨ هǾه اƫعايƘ علɂ شعر ȍاǹ ſريفÛ تضبȔ الدراسة     وƟنبا
 ÛائيةȎإح ȯداوƛ اőطواǹ اƫ ȸم ȬلǾل بȎوما يت Û ȷاألوزا ȸريف مǹ ȼيستعمل ȷكا

  ȥاȧ اƫوȑوț آعناȍر اإليقاț العروȑيةÛ لنعرف إƂ أɃ حد تǭǘر طبيعة اإلƬامÛ و
  ـــــــــــــــ

1-ÛȨالساب Ȝرجƫا ȋ 190.  
2- ȋ Ûاحلماسة ȷديوا ǳشر Ûرزوقيƫ110ا .  
3-ȋ Ûǧد Ûليبيا ÛɃبنغاز ÛȄجامعة قار يون ǧمنشورا Ûارطة النقد األديبǹ ɂعل ǧماɎع ÛɃمد البدوƮ دƥ70 أ.  
  .ȋ Û113 1ابȸ رشيÛȨ العمدةÛ ج  -4



  
                                                          التشكيل املوسيقي يف شعر صاحل خريفالȎȦل الرابع  

[176] 
 

   ÝاƬر واستعماȍه العناǾتيار هǹيف ا ÛɃالشعر    
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يتȎدر اخلȦيȤ يف شعر ȍاǹ ſريف سائر األوزاȷ األǹرÛɁ وȡ ɍرابة يف ذلȥ Ȭهو Ɯر 
يǮȮر النȚم عليȼ عند الشعراǒ اجلزائريÛƙ علɂ الرȡم مȸ نسبتȼ القليلة يف العȎور 

 Ɓ يȸȮ لوزȷ اخلȦيȤ وجود :"يقوȯ سيد البحراوɃ. السابقةÛ ماعدا يف العȎر العباسي
 يف العȎر اجلاهليŻ Û بدأ يشيȜ يف أوساȓ الشعراǒ رويدا رويداÛ ليبلȠ أعلɂ نسبة يǾكر

بعد %) ǮƢ)9.6ل معدȯ انتشاره يف النȤȎ األوȯ مȸ القرȷ الǮالث اǲƬرÛɃ وهي 
 .)1("مقايستها بنسب شيوعȼ يف العȎور السابقة

عراǒ هǾه احلقبةÛ        أما يف العȎر العباسي ȥقد انتشر هǾا الوزȷ واستǭǖر بعناية ش
ǖȥما حƠ ƙضر القومÛ واستǖنسوا "وذلȬ بسبب التقدم احلضارɃ الɃǾ شهده هǾا العȎر

ÛȤيȦم وجدوا يف نغم اخلŒǚȥ Ûر العباسيȎه احلياة الوادعة يف العǾƬو  ÛȜا السريƞر
 ȼحركت Ƀتبار Ûدمث ƙل țإيقا ȸتبحث ع Ɣتحضرة الƫه احلياة اǾئم هɎما ي Ûǳنسرƫوا

  .)2("ياőم اجلديدةلوȷ ح
Û وإذا كانǨ نسبة ȥ      31.81%لقد بلغǨ نسبة انتشار اخلȦيÛȤ عند ȍاǹ ſريف 

تواتره يف الشعر اجلزائرɃ مرتȦعةŒǚȥ Ûا أقل مȸ نسبتȼ يف كل مȸ الشعريȸ العراقي 
ɃرȎƫوا . ȏالعرو Ƀالتام ذ ȤيȦاخل ȸم Ûريفǹ ا البحر يف شعرǾه źǖر ما يǮوأك

  الȎحيÛǴ أما ما كاȷ مƭ ȸزوǒ اخلȦيȤ ذɃ العروȏ الȎحيحة الȎحيحة والضرب 
   ǾƬا البحر Œǚȥا ترجȜ أساسا إƭ Ƃيǒ*أما الȎور Ƙȡ اǖƫلوȥة. والضرب اƫماǭل ȥهو قليل

  .)ȸƫ")3 الȦارȃ"اخلȦيȤ مشطوراÛ كما يف قȎيدة 
  ــــــــــــــ 

  .Ƥ1996 ȋ Û89،88ة والنشرÛ القاهرةÛ  سيد البحراوÛɃ العروȏ وإيقاț الشعر العريبÛ نوارة للتر-1
2- Ƀالبنية اإليقاعية يف شعر البحتر Û ةȦليǹ ليلية– عمرƠ دراسة نقدية-ȓ Ûليبيا ÛɃبنغاز ÛȄجامعة قار يون ǧمنشورا Û1 Û

2003 ȋ Û65.  
*- ȼل ȫاستدر ƙيȑالعرو Ȑبع ȸȮول Ûربȑسة أƦو Ȑأعاري ǫɎǭ ȤيȦǺلل ȷأ ɂعل ȏر كتب العروǮأك ȨȦا عرو" تتȑ

دار العلم Û اƫتوسȔ الȮايف يف علمي العروȏ والقوايفÛ اƫلياƆ األƥدɃ: ينȚر). ȥعولƭ)ȸزوǒة مقȎورة Ưبونة Ƭا ȑرب مǮلها 
ƙيɎللم ÛǧوƘب Ûȷلبنا Ûȓ2 Û1969ȋ Û276.  

  .ȍ65اǹ ſريفÛ أنǨ ليȋ ÛɃɎ:  ينȚر-3
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بحر اخلȦيƁ ÛȤ يȸȮ إɍ وليد ذوȧ يوجȼ هǾا       ويبدو أȷ استعماǹ ȯريف ل
Ɂرǹا أوزانا أȦوج Ûȷا الوزǾه ɂعنده ارتض ȧوǾالȥ ÛȼمȮƷو ȯستعماɍا *اǾويف ه Û

  .بيتا) 1349(اƟɍاه ميضي استعماȯ الشاعر لوزȷ اخلȦيȤ يف أبياǧ عددها 
Ȝ نǮرɃ        والنȚم يف وزȷ اخلȦيƘȡ Ȥ يسÛƘ إذ إȷ حركة التدوير تطبȜ قȎائده بطاب

ȼأقبل علي ȸل مȮيستقيم ل ɍ ȼيȥ ȯويد القوƟ علƟ Ûمسترسل .  
 Ûناعة وتنويعهاȎيف أسلوب ال ȼمȮاهرة بتحȚه الǾم يف هȮƠ ريف قدǹ ſاȍ ولعل      
 ȯسترساɍا ǴمɎم ɂعل Ȥلنق Ûȷا الوزǾه ɂم علȚما ن Ȑبع ȸتار قطعا مƳ ȷي أȦȮوي

Ȭوأسلوب الشاعر يف معاجلة ذل Ûȼيȥ :  
    ـيد جـروǳ تشـكǨ األغɍɎ    عـم القȖـن كم Ʒن لتضمـبر    
  كاȽ ȷـوɍ علɂ العـدا ووباɍ     وأبـو اƬوȯ لو يȖيـǵ Ȩـراكا     
  ـر وقد عـززتȬ روǵـا وماȷǙ     ɍ يكن جاƣاÛ فما جǮمǨ مȎـ    
    )Ɂبرد (Ȼلو ترا ȷـن أƷ كـم    ɍـرا مـن دما عـدوك ساƥأ  
  Ƒ وصابا علɂ الȢȖاǥ استǶاɍـ    ساȯ شȾدا علɂ شȦاȬȽ يا شعـ    
  ليتيــم بكـɂ أبـا مȢتـاɍ    رجع ǵنـƙ) الȦرات(وخـرير     

  ـضǢ من جرȬǵ الزكي قǾاɍ    لو ơـ) لبناȷ(كم Ƣنǭ Ǩلوج 
    ȼل Ǣقل Ǩȹأ)Ȉـرا    اخلضـ(و)مراك (ɍاȎالن Ȭترد عن țلوȑ  

     ...........................    ...........................  
    ȻǾـȽـǵبة األǭيا جزائـري و     ɍرك األمياȎلن ɁـوȖـرار ت  

...........................    ...........................  
  )1(ـǴ ولو șنـȼ الدخيـل خياɍ    يوم Ȏȹـر كȼȹǖ فلـȨ الȎبـ    

Ûسة عشر بيتا منهاƦ اب التدويرȍأ Ûبيتا ȷسوƦا واحد وőيدة عدȎق ȸم Ȝا مقطǾه  
  ـــــــــــــــــ

  .الطويلÛ اŎتثÛ اƫتدارÛȫ اƬزجÛ السريÛȜ اƫنسرÛǳ اƫديدÛ اƫقتضب واƫضارƁ  :ț ينȚم ȍاǹ ſريف علƜ ɂور-*
1-ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ 86،85،84 .  
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źǖا يƞ Ȩتتعل ȓالنقا ȸلة مƤ Ǵيȑا يف توőلياƟ ناȦاهرة إيقاعية تسعș هǾوه :  
  قدماǒ وحدة إيقاعية قائمة بǾاőاư Ûا جعلهم يȦضلوȷ  كاȷ الشطر يف تȎور النقاد ال-1

   عȸ قرينة يف سياȧ البيÛǨ حɍ Ɠ يتحطم اɍستقȯɎ اإليقاعي للشطر)1(استقȯɎ الشطر
 ومȜ ذلȷǚȥ Ȭ الشعراƁ ǒ يȮترǭوا هبǾا النوț مȸ التوقȤ بƙ الشطريǖȥ Ûȸدƭوا -2

ƴأ ȸطا مƴ زƎتعليقا ي Ûȼوعلقوه ب Ûرف يف الشطر يف الشطرȎبالت Ûاإليقاعي Ȝالتنوي ȓا
التركيب اللغوɃ والبناǒ العروȑيÛ وهو ȥعل تتبدɁ حيويتȼ اإليقاعية حƙ القراǒة 

  .)2(واإلنشاد
 ومعƖ هǾا أȷ تȎور النقاد لعɎقة الشطر بالشطر إيقاعيا ميǮل Ɵاوزا لواقȜ اƫمارسة -3

 ȍوب اɍستقȯɎ حينا وȍوب الشعرية الƔ تبدț إيقاعاőا بȮيȦياǧ متعددةƟ Ûنȥ Ǵيها
ȷار األوزاȎق Ȑوبع ȤيȦو ما يف اخلƲ ɂعل Ûرǹاإلدماج حينا آ .  

 ȸيها بضروب مȥ رفȎد الشاعر قد تƱ نناǚȥ Ûيدة كلهاȎنا القȑوإذا ما استعر    
 Ɏضȥ Ûم وعدم توكيدهɎȮوتوكيد ال Ûǧباǭي واإلȦوالن Ûǒواإلنشا Ǝاخل ƙما ب ÛمɎȮال

 ȧوالطبا ȃاجلنا ȸع Ɠالشاعر ح Ȩȥينضب تد Ɓ بل Ûور الضمائرȍ țوتنو ÛديرȎوالت
 Ûȼوانسياب ȷا الوزǾه ǰنهƫ ضعهاǹوأ Ûذكرها متناسقة Ɣم الɎاألع ǒاƧأ ȼوهو يواج
 Ɣاألحاديث ال Ȭكتل Ûا عادياǮحدي ǫبل يتحد Ûم شعراȚين ɍ ȼأن ȄȦيف الن Ȝوقǖȥ

  . م وأوطاŒميتداوƬا الناȃ يف ƭالسهمÛ ويȦتǺروȥ ȷيها بƭǖاده
 ȯباجلدو ƙكما هو مب Ûالشاعر ȸيف دواوي ȤيȦانية بعد اخلǮرتبة الƫامل اȮتل الƷو    
الȎƷ ɃǾر أوزاȷ الشاعرÛ وقد تبƙ لنا مȸ متابعة قȎائد الȮامل أȷ الشاعر نȚم كƘǮا 

ȥنلحȘ يف ديواǹ Ɔريف مÛɎǮ استǺدامȼ يف أناشيده . "مȸ قȎائده علƭ ɂزوǒ الȮامل
ǒزوƭتقاربƫا Ż Ûوالرمل ÛȤيȦواخل Ûوالرجز ÛاملȮامل .  الȮلل ɁƎȮوالنسبة ال  

  ــــــــــــ
  .1995ȋ Û66رمضاȷ عبد التوابÛ مȮتبة اخلاƱيÛ مȎرǭ : ÛعلبÛ قواعد الشعرÛ تǴ:  ينȚر-1
  .ȋ Û179 1993أƭد الطرابلسيÛ نقد الشعر عند العربÛ دار توبقاÛȯ اƫغربÛ :  ينȚر-2
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  .)1(" قل نȚمȼ علɂ البحور القƘȎة يف اƫوȑوعاǧ األǹرɁوالرجزÛ بينما
    ȥاإلنشاد والتعبƘ عȸ احلاǧɍ اإلنسانية كƘǮا ما اȑطلعǨ بȼ اŎزوǒاǧ وقȎار 

ȷتعددة . " األوزاƫارب اǲللت ȜضƸ ÛǒزوŎالتام وا ȼامل بنوعيȮال ȷǚȥ ȸȮومهما ي  
ȄȦ حơ ƙور وتضعȤ وحƙ واƫوȑوعاǧ اǺƫتلȦةÛ ويتسȜ للتعبƘ عȸ أحواȯ الن

تتوجȜ وتتÛƁǖ وحƠ ƙب وƷتدم ȥيها الوجدÛ ويتسم بالغنائية يف مواقȤ اجلدÛ ويف 
ȯزƬا Ȥ2("مواق(.  

     وهي مزايا هيǧǖ لȎاǹ ſريف أȷ ميارƟ ȃويد الȎناعة وإحساŒا يف نطاȧ هǾا 
 احلاǧɍ الوزÛȷ ويتǾǺه طريقا يȎلǾƞ ȼهب األوائل ومنهǲهم يف األداÛǒ وتȎوير

ȯاحلا ǧومقتضيا țاȑسب األوƜ ÛسيةȦالن.  
     كما يȚهر اجلدوȯ الɃǾ أعددناه حلركة األوزاȷ يف شعر ȍاǹ ſريف أȷ وزȷ الواȥر 

والدراساǧ الƔ أجريǨ حوȯ أوزاƷ . ȷتل الترتيب الǮالثȥ Ûيźǖ بعد اخلȦيȤ والȮامل
 الوزȷ كاȷ مȸ أهم األوزاȷ الشعر العريب وتطورها عƎ العȎور األدبيةÛ تȚهر أȷ هǾا

 يف اƫرتبة الǮالǮة بعد الطويل والبسيŻ ÛȔ يهمعند شعراǒ العȎر اجلاهليÛ وأنȼ كاȷ يرد لد
ȯاألو ȤȎالن ǒرتبة الرابعة عند شعراƫيف ا źǖلي ÛɎقلي Ȝيف التراج Ǿǹأ ȼ3(إن( ȷالقر ȸم 

ɃرǲƬالث اǮال.  
تبة عند ȍاǹ ſريف إƂ هيمنة اخلȦيȤ       وميȸȮ أȷ يعزɁ تقهقر الواȥر إƂ هǾه الر

علɂ إنتاجȼ الشعرÛɃ هيمنة جعلتȼ يتǺطɂ البسيȔ والواȥرÛ ويتقدم عليهماÛ وهǾا أمر 
ȫأو ذا ȷا الوزǾه Ȝية تطبȍوȎǹ Ƃإ ɍ Ûتيار الشاعرǹا Ƃإ ȼلǔا . مǾالشاعر يف ه ȄȦون

  ما نȚمȼ علɂ الوزȷ يتسم بالطوȯ الɃǾ ألȦناه عنده يف قȎائد اخلȦيȤ والبسيÛȔ وجل 
  ــــــــــــــــــ

1- ȋ Ûاحلديث Ƀالشعر اجلزائر Ûرȍمد ناƮ 268،267  
2-ȓ Ûليبيا ÛɃبنغاز ÛȄجامعة قار يون ǧمنشورا ÛɃالبنية اإليقاعية يف شعر البحتر ÛȄإدري ȸة بȦليǹ 1 عمر Û2003 Û
ȋ64  
 وƮمد أوراÛȟ الدار البيضاÛǒ دار توبقاȯ للنشرÛ مبارȫ حنوÛȷ وƮمد الويل:  Ƥاȯ الديȸ بȸ الشيÛǸ الشعرية العربيةÛ تر-3
ȓ1 Û1996 ȋ Û145 .  



  
                                                          التشكيل املوسيقي يف شعر صاحل خريفالȎȦل الرابع  

[182] 
 

 ȸم ȼȚوح ÛȜطي ȷا الوزǾه ȷأل Ûǧة األبياƘǮائد كȎة قǞهي ɂيرد عل ȷا الوزǾه ǰمنه  
 Ȝقاطƫرة اǮك Ƃإ ƙǮالباح Ȑاهرة يعزوها بعș وهي ÛɂȦƸ ɍ اعلية اإلطرابȥو ǳوȑالو

  .يلة علɂ اƫقاطȜ الطو)1(القƘȎة وȡلبتها
وهǾا رأɃ قد ɍ يȮوȷ مقبوÛɍ إذ إȷ تغليب نوț مȸ اƫقاطȜ علɂ نوț آǹر منهاȥ Ûعل 
 ɍ رȥالوا ɂعل Ƀرƶ ɃǾالزحاف ال ȷوأل Ûȼيȥ ǫدƷ ɃǾال Ȝوقƫا ȼالزحاف ويرشح ȼǭدƷ

Ȅيف اخلام ɍإ ȼل Ƙǭǖ2(ت(ȫتحرƫا  . Ȝتوزي ȷǚȥ Ûالزحاف țنو ȷو كاƲ Ƀأ ɂعل ȼينȮوتس
ɂعل ǒبنا Ȝقاطƫه اǾه Ǵيȑولتو Ûȼونوع ȼوموقع Ûرا بالزحافǭǖمت ɂمنح Ǿǹǖي Ȭذل 

 ȸعبد احلميد ب Ɂا الشاعر يف ذكرƬقا Ûȷا الوزǾه ɂيدة علȎق ȸتار أبياتا مƳ رةȮȦال
Ȅبادي :  
   أيا من عشǨ يف العلياء صقـرا     بǾكراك النȦوس تȦيȐ بشرا    
    لتǺلـد يف لساȷ الدȽر فǺـرا   ȹقيـم لȬ اǂافـل كل عام     
  بكـل دقيقـة Ȧǵـل وذكرɁ     وتلȬ قلـوبنا لȬ يف ذراȽا    
  ȢȹالـǢ يف ȕريȨ اŎـد وعرا    فȹǚا) ابن باديـس(أجدك يا    
  قلوبا كم ترɁ يف املوت فǺرɁ     أǭرت ƥاسنا وتركǨ فـينا     
    ȯقـو ȷببيا ɂȾالن ǨȚبـرا    وأيقǵ Ǝـرس يستـدر التȕو  
  ـȼ باألمس بǾرا يـرÛȣ رعيت   فɎȾ زرتنـا أو زرت أيكـا     
  فǖرȬȑ بالدم املسȦـوك ƥرا    أɍ زرȹا ترɁ عǲبـا عǲابا    
  )3(فكنا يف اتساț الȎـدر Ɯرا   رماȹا الȢرǡ بالنوǡ الدواȽي    

   ȥاƫقاطȜ الطويلة والقƘȎة تتوزț تبعا ƫبدإ الزحاف والسɎمة منȥ Ûȼالشطر الواحد إذا     
  ـــــــــــــــ

  .Û1ȋ Û330 جÛ1970 2شد يف ȥهم أشعار العرب وȍناعتهاÛ دار الȮȦرÛ بƘوȓ Ûǧ عبد اǃ الطيبÛ اƫر-1
عقÛɎ أو بتسƙȮ اخلامȄ :  ذلȬ ألȷ الزحاف الɃǾ يقȜ يف الواȥر يȮوǾƜ ȷف اخلامȄ اƫتحرÛȫ وهم يسموȷ هǾا-2

ȼوهم يسمون Ûȫتحرƫه: ا ȷويسمو ÛȄاخلام ƙȮوتس Ȝف السابǾƜ أو ÛƘǮȮوهو الغالب وال ÛباȎاعǾ : اȎر. نقȚين :
Ǵت Ûالغامزة ȷالعيو ÛƗالدمامي :ȋ Ûǧد Ûالقاهرة ÛƆدƫمطبعة ا Ûǃعبد ا ȸحس Ɔ86،83احلسا.  

3-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 16،15 .  
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  Ɏǹ مȸ الزحاف احتوɁ سبعة مقاطȜ قƘȎةÛ وستة مقاطȜ طويلةÛ كما يف الشطر 
ɎǮم ƆاǮال Ǩالبي ȸم ȯيف الشطر. األو ǨȦذا زوحǚȥ Ȝقاطƫا Ǩعيلة واحدة تراجعȦت 

القƘȎة إƦ Ƃسة مقاطÛȜ وارتȜȦ عدد اƫقاطȜ الطويلة إƂ سبعة مقاطÛȜ كما يف الشطر 
ȯاألو Ǩالبي ȸم ȯاألو . Ǩإذا ركب ÛǨالبي Ƀيف شطر Ȝقاطƫا ƙب ȯل التعادȎƷ هنا ȸوم  

  . علɂ هǾا النحو
ر يف هǾا الوزȷ تناقǨȎ اƫقاطǚȥ      Ȝذا استوƂ الزحاف علɂ تȦعيلتƙ مȸ تȦاعيل الشط

القƘȎة ليȎل عددها إǭɎǭ Ƃة مقاطȜ قƘȎة ليÛƘȡ Ȅ وتȮاǭرǧ اƫقاطȜ الطويلة تȮاǭرا 
Ƙǹاأل Ǩالبي ȸم ȯل يف الشطر األوȎكما ح Ûطويلة Ȝانية مقاطƣ ȼب Ƞتبل .ȯالقوȥ ȷوإذ :
ɍ ȯقو ȷا الوزǾالطويلة يف ه Ȝقاطƫا ɂة تتغلب علƘȎالق Ȝقاطƫا ȷإ Ȝيده الواقǘي 

Ƀالشعر .  
 ȸم Șقليل احل ȬلǾوهو ب Ûريفǹ ſاȍ رتبة الرابعة يف شعرƫر الرمل يف اƜ źǖوي     
العناية والǾيوÛț علɂ الرȡم مȸ أȷ اإليقاȥ țيȼ متȎل النغماÛǧ ينساب يف تǘدة 
 ȼيȥ ƙحيث يسهل التلح Ûǒطبيعة الغنا ȼقتȥواƫ Ûويبعث النشوة والتطريب Ûȧواتسا

وهو وزÛȷ إذا استعرȑنا مسƘتȼ يف الشعر العريبÛ . )1(شɂ مȜ األȡاƆ واألحلاȷويتما
ألȦيناه ƷاȘȥ علɂ مرتبة متقدمة بعȐ التقدمÛ وƷتل اƫوقȜ اخلامȄ عند شعراǒ العȎر 
 Ûالعمل ɂزهم علȦƷ إذا أرادوا شعرا ȼإلي ȷزعوȦكانوا ي ǒɍǘه ȷسب أƲو Ûاجلاهلي

  .)2(ارȫ الرجز يف أداǒ وșيȦتȼويدȥعهم إليȥ Ûȼهو إذƜ ȷر يش
ȼمنها لȑ ةȚȥاƮ ƆاǮوال ȯاألو ƙالقرن ȯɎǹ ȼȮاسƢ ɂا علȚȥاƮ ȷا الوزǾل هșو        

  Û وƵا وȦȍاȷ )3( شعراǒ الغزÛȯ الǾيȸ ألȦوا نغمتÛȼ واǹتاروا لينȼ وسهولتȥ-ȼيما يبدو-
  ــــــــــــــ

  . ȋ Û195 1976ة العȎريةÛ تونƮ  ÛȄمد العياشيÛ نȚرية إيقاț الشعر العريبÛ اƫطبع-1
2- Ûبغداد ÛƆمطبعة العا Ûȼوإعادة تدوين ȼيبǾő ȏالعرو ÛيȦاحلن ȯɎ1978 ج ȋ Û309 .  
3- ȋ Ûǒوسراج األدبا ǒمنهاج البلغا ÛƗ269 حازم القرطاج.  
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  .ɍزماه حƓ أيامنا هǾه
لعربية اƫعاȍرةÛ قد      واجلدير بالǾكر أȷ الشعر اجلزائرɃ اƫعاȍرÛ كغƘه مȸ األشعار ا

  أǾǹ يهتم بالرملÛ ولȸȮ اɍهتمام بȼ يف الشعر احلر أكǮر منȼ يف العمودÛɃ وإذا كاȷ قد
 بعد )1( احتل اƫرتبة الرابعة يف الشعر العمودǚȥ ÛɃنȍ ȼار Ʒتل يف احلر الرتبة الǮانية

  .اƫتقارب مباشرة
سلم ترتيبها لدɁ الشاعرȥ Ûيتǹǖر       ويźǖ البسيȔ يف اƫرتبة اخلامسة بƙ األوزاÛȷ يف 

بȼ عȸ اƫرتبة الǮانية الƔ كانǨ لȼ يف العȎر اجلاهليÛ واƫرتبة الǮالǮة الƔ كاȷ يتبوǗها يف 
  )3(% 12.18أما يف الشعر احلديث ȥقد ورد يف الشعر العراقي بنسبة . )2(العȎر العباسي

  .)5(Û 02.25% وشعر األرȏ اǂتلة بنسبة)4(%10.09والشعر اȎƫرɃ بنسبة 
" ƆاǮال ȷيف القر ȼنسبت Ƃل إȎت Ɓ ȷوإ ÛɃيف الشعر اجلزائر ȼنسبت ȷأ ȘحɎƫا ȸوم

ونȤȎ الǮالثÛ إɍ أŒا أكǮر مȸ نسبتȼ يف األشعار العربية احلديǮةÛ بل إŒا ȥاقǨ نسبتȼ يف 
  )6("بعȐ العȎور القدمية حƙ كاȷ البسيȔ مȸ األوزاȷ الدائرة كƘǮا يف الشعر العريب

     ويبدو أƭ ȷيǒ البسيȔ يف اƫرتبة اخلامسة عند الشاعر راجȜ أساسا إƂ انتشاره يف  
 ينهل الشاعر منȼ -ولو كانǨ بسيطة–الشعر العريب القدÛƇ ومǚȥ Ż ȸنȼ يشȮل ǹلȦية 

 ȼيȥ اƫ Ȕالبسي Ȥأل ɃǾال ÛǛالقار Ƃل هبا إȎها وسيلة يǾǺويت Ûȼاتǒوقرا ȼاتșوȦƮ مȮƜ  
  ــــــــــــ

1-Ƀيف الشعر اجلزائر Ƃتل الرتبة األوƷ الرمل ȷأ Ûشراد ȟعبود شلتا Ɂر.  يرȚسسة : ينǘƫا Ûحركة الشعر احلر يف اجلزائر
 Ûاجلزائر ÛتابȮ1985الوطنية لل ȋ Û145.  

  ).1974-1954(وƟدر اإلشارة إƂ أȷ شراد قد اكتɂȦ باƫرحلة األوƂ مȸ حركة الشعر احلر 
  .56العروȏ وإيقاț الشعر العريبȋ Ûسيد البحراوÛɃ :  ينȚر-2
3- ÛمɎوزارة اإلع ǧمنشورا Ûǰالنسي ǧالياƤيا وǗالر ǧاهاƟا Ûȧتطور الشعر العريب احلديث يف العرا Ûȃعلي عبا ȷعلوا 

 Û1975بغداد ȋ Û295.  
4-ȓ Ûالقاهرة ÛريةȎلو مƱتبة األȮم Ûالشعر ɂموسيقÛȄ5إبراهيم أني Û1986ȋ Û207.  
5- ÛȜبȍأبو أ ſاȍ  ÛǧوƘب Ûسسة العربية للطباعة والنشرǘƫا Ûتلةǂا ƙلسطȥ 1979احلركة الشعرية يف ȋ Û389 .  
6-ȓ Ûالقاهرة Ûةȥعرƫدار ا Ûالشعر ȷميزا Û دƥ3 بدير أ Û1970ȋ Û44.  
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 ȸوة"مɎ1("بساطة وط(  

 Ȝيق ȷوهو وز Ûتقاربƫا ȷوز Ûǳوȑداها يف يسر ووȍ ȷاألذ Ȕتلتق Ɣال ȷاألوزا ȸوم
تبة السادسة بƙ األوزاȷ عند ȍاǹ ſريفÛ وقد كاƷ ȷتل اƫرتبة نȦسها يف العȎر يف اƫر

 عند شعراǒ النȤȎ األوȯ )2(اجلاهليÛ لȮنȼ تراجȜ عȸ ذلÛȬ واستقر يف اƫرتبة السابعة
مȸ القرȷ الǮالث اǲƬرÛɃ ويبدو أȷ هǾا الوزȷ ذا احلركة السريعة اƫتȮررةÛ كاȷ يناسب 

الƔ تتطلب نشاطا دائماÛ ورحيɎ وتنقÛɎ وكɎما مطرداÛ تضاهي إيقاț احلياة البدوية 
وșلǨ هǾه الȦȎة ألȨȎ الȦȎاǧ بȼ يف وجداȷ األمة . إيقاعاتȼ روǳ اجلدية والعزم

 ǧاǒزوƭو ȤيȦكاخل ÛةǮالدم ȷم األوزاőواستهو Ûضر القومƠ ȷبعد أ Ɠح ÛقايفǮال
șروف شبيهة بتلȬ الȚروفÛ أو البحورÛ ومŻ ȸ كانوا يلوذوȷ بǚيقاعȼ كلما واجهتهم 

مواقȤ تتطلب حركة ودأباÛ ولعل كɎمنا هǾا يواجƞ ȼا نراه اليوم مȸ سيادة نغم هǾا 
 يعود إƂ عȎرنا الɃǾ شهد وجودا قوميا -ȥيما نعتقد–الوزÛȷ وتȦسƘ هǾه السيادة 

شيد ووطنياÛ انعȮسǨ تƘǭǖاتȼ علɂ أƴاȓ احلياةƞ Ûا ȥيها مȸ شعر وȡناȚȥ Ûǒهرǧ األنا
الوطنيةÛ واإليقاعاǧ العسȮرية الƔ استعملǨ وزȷ اƫتقاربȥ ÛرسǨǺ وجوده يف 
 Ɣهور حركة الشعر احلر الȚرنا بȎا يف عǹرسو ȼقدم ǧازداد Ż Ûاألمة ǒأبنا ȷوجدا

  .تƲ țƕو استعماȯ البحور الȎاȥيةÛ واƫتقارب واحد منها
باƫتقارب ɍ يȮاد يعادلȼ احتȦاȯ ومȸ البديهي أȷ احتȦاȯ الشعر احلر يف اجلزائر       "
ومȸ هنا ȥاƫتقارب يف الشعر اجلزائرɃ ميǮل النقلة الȮبƘة الƔ يتميز هبا يف كل . )3("آǹر

ǒالسوا ɂواحلر عل Ƀالعمود ȸم.  
 ȷوز ȷأ Ƃإ Ûريفǹ ſاȍ ȸيف دواوي Ƀالشعر ȷعد لدراسة الوزƫا ȯاجلدو Ƙويش        

  ــــــــــــــ 
  .ÛƗ269 منهاج البلغاȋ Ûǒ حازم القرطاج-1
2-ȋ Ûالشعر العريب țوإيقا ȏالعرو ÛɃ56 سيد البحراو.  
3- Ûاجلزائر Û Ƙرسالة ماجيست Ûرةȍعاƫيدة اجلزائرية اȎي للقȑاإلطار العرو Ûاǲأبو الن ƙ1987،1986 حس ȋ Û181.  
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ȥ ÛȬب يف ذلǲع ɍو Ûاستعملها Ɣال ȷاألوزا ƙة بƘǹرتبة األƫيف ا Ȝالرجز يق Ɓ ȷهو وز
 حƙ كاȷ القوم يستعملونȼ يف )1(ينل حȚا مȸ الشيوț واɍنتشارɍ Û يف العȎر اجلاهلي

 Ûاحلياة احلضرية Ȕئما لنمɎيعد وزنا م Ɓ ȼألن Ûر العباسيȎيف الع ɍو ÛةȦتلƯ دȍمقا
 Ûهور الرجازș ǧشهد Ɣترة الȦال Ȭهي تل Ûȷا الوزǾبة يف حياة هȎترة احلية اخلȦوال

ȷ األوȯ والقرȷ الǮاÛƆ وهي طبقة أǹلǨȎ القوȯ يف هǾا الÛȸȦ وعاž أȥرادها إباȷ القر
معȚم األȡراȏ الشعرية يف وزنÛȼ ليدȥعوا عȸ أنȦسهم استȦǺاف الناȃ بالرجز 

  .)2(والرجاز
 ȼȍحر Ȝم Ûشطورƫقبيل ا ȸم ȷريف يف باب الرجز كاǹ ſاȍ ȼما قال ȷأ ɂعل       

Ȯل القȎيدةȥ Ûهو ɍ يبنيها أوتاراÛ بل يتƬ ǾǺا علɂ أȷ تǾǹǖ مشطوراتȼ الرجزية ش
  .ȍدورا وأعǲازا

 ȼأن Ûريفǹ ſاȍ ȸالشعرية يف دواوي ȷوزاɊنا لȑاستعرا ȯɎǹ ȸم Ûلنا ȷوقد استبا      
 Ûيةȑالعرو ǒطاǹاأل Ȑبع țشيو ȸم مȡالر ɂعل Ûام العارفȮإح ȼنعتȍ مȮƷ شاعر

 ȷطراب الوزȑاهرة -أحيانا–واș وهي Ûيف أشعاره  ǒالشعرا ȸم ƘǮيسلم منها ك Ɓ
 ƙللشعر "اجلزائري ȷل عنها الدارسوȦيغ ȷأ ȸȮمي ɍ اهرةș Ƃهنا إ Ƙنش ȷبد أɍ

 Ɓو Ûȼمراحل ȜيƤ ا الشعر يفǾية يف هȑالعرو ǒطاǹشو األȥ وهي Ûاحلديث Ƀاجلزائر
يȦةÛ يسلم مȸ هǾا الضعȤ إɍ النادر القليل مȸ الشعراǒ اƫتمرسƙ مǮل Ʈمد العيد آǹ ȯل

ǒزكريا ɃدȦ3 (.."وم( . Ûيلȍأ ȧذو ɂعل ȼيȥوقوا ȼتيار أوزانǹهو يعتمد يف اȥ Ȭذل Ȝوم
 ȔيƮ يف țاإليقا ȷوȮي ȷأ Ƃإ ɂيسع ȬلǾوهو ب ÛȸȦومطالب ال Ûاألوائل ǫة بتراȥومعر

  ــــــــــــــــ
1- ƙب Ǩة شاعƘȎق ǧمقطوعا ȼموا منȚن ƙاجلاهلي ȷها يف أƘسȦبعضهم ت Ȅاهرة يلتمș هǾالرواة وه ȸȮول Ûȃالنا 

ƙعند اجلاهلي Ƒل األدب الشعǮƢ اŒأل Ûدب هباǖيت ȷوأ Ûȷيدو ȷأ Ȩا يستحư يروها Ɓيتناقلوها و Ɓ .رȚإبراهيم : ين
 ȋ Ûالشعر ɂموسيق ÛȄ128أني.  

  .65عمر ǹليȦةÛ البنية اإليقاعية يف شعر البحترȋ ÛɃ :  ينȚر -2
3-  ȋ Ûاحلديث Ƀالشعر اجلزائر Ûرȍمد ناƮ268.  
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 ȸع ǴȎȦوي ÛȄȦميازج الن Ûالوجود اخلارجي ȔيƮ يف țباإليقا ɎȎمت Ƀالشعر ȯالقو
  .التǲربةÛ ويقوɃ الطاقة التƘǭǖية

  :اإلȕار الƗȦ لقȎائد صاحل خريف: ǭاȹيا
     إȷ أɃ دراسة للشعر ɍ تȮتمل إɍ إذا تناولǨ نȚام تشȮيل األطر الȦنية الƔ يبƗ هبا 

لغة يف تشȮيلها للمȮاȷ والزماÛȷ وهندسة إيقاعهاÛ ويتم الشاعر قȎائدهȑ Ûمȸ نȚام ال
 Ɂستوƫواإلدماج يف ا Ȝالتوزي Ɣعملي ȸدودة مƮ Ƙȡ مةȚضل قابلية اللغة لتوليد أنȦا بǾه
 ǒأجوا ȸوالتراكيب م ǧلماȮراج ما يف الǹإل Ɂرǹاأل ǧستوياƫا ɂعل ǴتȦنƫا źوȎال

و يف اللغة الشعريةÛ هي ȡاية بǾاőا ألȷ األȍواǧ يف النȌ األديبÛ أ"إƷائية نȦسية 
Ƀعيارƫم العلمي اɎȮيف ال ȯكما هو احلا ÛɁرǹواسطة لغاية أ Ǩ1("وليس(.  

      وميȸȮ دراسة التشȮيل اƫوسيقي يف شعر ȍاǹ ſريفÛ وهندستȼ اإليقاعية اخلارجية 
 الɍ ɃǾ والسياقية انطɎقا مƠ ȸديد األنȚمة الȎوتيةÛ وأƴاȓ البناǒ العروȑي يف شعره

ة وبنياőا العروȑية يف ƯتلȤ مراحلهاÛ وميȸȮ أȷ بييȮاد Ƹرج عȸ نȚام القȎيدة العر
źǖيما يȥ Ûيةȑعرو ȓاƴمة وأȚأن ȸمل ما يف شعره مƱ:  

  ) القȎيدة العمودية( النȚام التناșرɃ البسيȔ بقاȥيتȼ اƫوحدة -1
  )طȜقȎيدة اƫقا( النȚام التناșرɃ البسيȔ بقاȥيتȼ اƫتلونة -2
  ..)اƫربعاÛǧ اǺƫمساǧ( نȚام الشȮل اƫتعدد بتوزيعȼ اƫعقد وقواȥيȼ اƫتلونة -3

ومادام الشاعر őيمȸ عليȼ الƕعة التقليدية بǖنȚمتها الدɍليةÛ وأƴاطها التركيبية وطوابعها 
نȚمة الȦنيةɎȥ Û عǲب إȷ كانǨ القȎيدة اخلليلية هي الغالبة يف شعرهŻ Û تźǖ بقية األ

ǹاوتة يف تواترهااألȦمت ǧبدرجا Ɂر . Ɂهبا تتعد ȃǖبɍ موعها نسبةƭ ل يفǮƢ38و %
 ȷوإ Ûكاملة مغلقة ǧالشعرية وحدا ȋوȎاعتبار الن ɂعل Ȭوذل Û ائدهȎق țموƭ ȸم
  .اǹتلǨȦ اǹتȥɎا كميا يف عدد البنياǧ العروȑية الȮƷ Ɣمها نȚام اƫتوالية يف القȎيدة

  ـــــــــــــــ
   .49،48اÛƆ الȎورة الشعريةȍ ȋ Ûبحي البست-1
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       ويتǲلɂ هǾا بشȮل واǴȑ يف هǾا اجلدوȯ اإلحȎائي اƫوزț للنȎوȋ الشعرية 
  . Ɯسب أنȚمتها العروȑية

 عدد النȎوȋ النȚام العروȑي

 82 التشȮيل التناșرɃ اƫوحد-1

 17  التشȮيل التناșرɃ اƫقطعي-2

 15 التشȮيل متعدد األسطر والقوايف-3

Ŏاț114 مــو 

       
     والتحديد السابȨ يعتمد علɂ النȎوȋ بوȦȍها وحداǧ كɁƎ مǘلȦة مȸ سلسلة 

  .مȸ اجلمل بǖنȚمتها ومستوياőا الȎوتية والتركيبية والدɍلية
 ɂيعتمد عل ÛȯوɊر مغايرا لǹديدا آƠ مةȚه األنǾتواتر ه ǧديد مستوياƠ ȸȮومي      

ƤيȜ النȎوÛȋ وإذا كانǨ اجلملة هي الوحدة الوحداǧ العروȑية األساسية يف 
 Ȥتلơ يȑالعرو Ɂستوƫالوحدة األساسية يف ا ȷǚȥ ÛȌللن Ƒالتركي Ɂستوƫاألساسية يف ا

źǖيما يȥ اƬاƤإ ȸȮومي ÛاȦحددناها آن Ɣوسيقي الƫيل اȮالتش ȓاƴف أɎتǹبا:  
1-șيل التناȮية األساسية يف التشȑهو الوحدة العرو Ƀالشعر Ǩوحدة البيƫا ȼيتȥبقا Ƀر.  
 التشȮيل التناșرɃ اƫقطعيơ ɍ ÛتلȤ وحداتȼ العروȑية األساسية عȸ األوƂ إɍ يف -2

  .تغيƘ جزئي لعنȎر مȸ عناȍرهاÛ ويتǲلɂ يف تغيƘ حروف الروɃ بƙ مقطȜ وآǹر
 أما التشȮيل الǮالث ȷǚȥ بنيتȼ العروȑيةÛ أو وحداتȼ العروȑية األساسية متغƘة يف -3

ا ومتعددة يف قواȥيهاÛ ومعقدة يف توزيȜ وحداőا علɂ النÛȌ وبعƴ Ȑاذجها ɍ أشطره
  .ơتلȤ عȸ األوƂ والǮانية يف درجة Ơررها

  ):اخلليلية(القȎيدǥ التقليدية -1
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      إȷ البيǨ الشعرÛɃ هو الوحدة العروȑية األساسية يف القȎيدة العمودية بشȮلها 
 باɍكتȦاǒ العروȑي -يف الغالب–يǨ شعرɃ يتميز التناșرÛɃ وقاȥيتها اƫوحدةÛ وكل ب

Ƒيل والتركيɍوالد.  
      وهǾا يتȨȦ مȜ مȦهوم القدماǒ للبيǨ الشعرÛɃ ويلȌǺ ابǹ ȸلدوȷ تلȬ النȚرة 

هو : "يف كɎمȼ عƠ ȸديد البنياǧ األساسية أو الوحداǧ العروȑيةÛ يف قولȼ عȸ الشعر
يف احلرف األƘǹ مȸ كل قطعةÛ وتسمɂ كɎم مȎȦل قطعا متساوية يف الوزÛȷ متعددة 

 Ûيةȥرويا وقا Ûȼيȥ ȨȦتت ɃǾال Ƙǹاحلرف األ ɂويسم Ûعندهم بيتا ǧالقطعا ȸكل قطعة م
 ȼيف تراكيب ȼادتȥǚب ȼمن Ǩرد كل بيȦوين Ûيدة وكلمةȎره قǹآ Ƃم إɎȮلة الƤ ɂويسم

 .)1("حƓ كǖنȼ كɎم وحدهÛ مستقل عما قبلȼ وما بعده
 بȚاهرة اɍكتȦاǒ العروȑي والدɍيل والتركيƑ يف البيǨ الشعرÛɃ       وهǾا ما يعرف

ائتɎف الوزȷ مȜ اللȘȦ واƫعÛƖ مȯɎǹ ȸ : وهو أيضا ما يطلȨ عليȼ قدامة بȸ جعȦر
  .)2(نȚرتȼ إƂ الشعر نȚرة Ơدد عناȍر بنياتƠ ȼديدا كميا

ǧ األسلوبية  كما إȷ اخلروج عȸ طبيعة هǾه البنياǧ يǘدɃ إƭ Ƃموعة مȸ اƲɍراȥا
علɂ اƫستوɁ العروȑي والنحوɃ والدɍيلÛ يقبلوȷ هبا إƂ حد معǚȥ Ûƙذا Ɵاوزǧ احلد 

  .اƫقبوÛȯ أȍبحǨ مȸ عيوب الشعرÛ وƝاȍة يف الوزȷ والقاȥية
اخلȦيȤ والȮاملÛ والواȥرÛ :   ويȮشȤ اجلدوȯ السابȨ عȸ هيمنة سبعة ƜورÛ وهي

  .والرملÛ والبسيȥ ȔاƫتقاربŻ Û الرجز
 Ȕتوسƫا ȄȦالن Ƃالشاعر مييل إ ȷأ Ûريفǹ ſاȍ ȸائد دواويȎق ǒاستقرا ȤشȮكما ي    

 ƙب ȼمǲح ǳيتراو ɃǾ40(و) 17(ال ( țموǲƞ Ûبيتا)ائد ) 75Ȏالق źǖت Ż ÛيدةȎق  
  ـــــــــــــــ

1- Ǵت Ûȷلدوǹ ȸمقدمة اب Ûȷلدوǹ ȸاب :ȓ Ûالقاهرة Ûمطبعة الرسالة Û2عبد الواحد وايف Û1968 ȋ Û1409.  
2- Ǵت Ûنقد الشعر ÛرȦجع ȸقدامة ب :ȓ Ûالقاهرة Ûاألزهرية ǧلياȮتبة الȮم ÛاجيȦǹ نعمƫمد عبد اƮ1 Û

1980ȋÛ165.  
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 ƙسها بȦن ǳيتراو Ɣة الƘȎ16(و) 07(الق ( țموǲƞ Ûبيتا)25 ( źǖت Ż ÛيدةȎق
 .قطȜ) 07(أبياǲƞ ǧموț ) 06(اƫقطوعاǧ والنتȤ الشعرية الɍ ƔيتعدɁ النȥ ȄȦيها 

 ƙمساحتها ب ǳتتراو Ɣال Ûائد الطويلةȎ70(و) 50(      أما الق ( عددهاȥ Ûبيتا)07 (
قȎائدÛ وɍ يتغƘ هǾا الترتيب عندما نعتمد الوحدة العروȑية أو البيǨ الشعرƜ ÛɃيث 

țموǲƞ دارةȎتوسطة يف الƫائد اȎالق ɂ2149(تبق ( بنسبة Ƀأ Ûبيتا)76 (% ȸم
 .يقترب مȸ نȤȎ شعرهƭموț إنتاجȼ الشعرÛɃ وهبǾا 

يف –     وميȮننا استنتاج بعȐ احلقائȨ مȯɎǹ ȸ هǾه النسبÛ ولعل أبرزها أȷ الشاعر 
يتحȮم يف نȦسȼ الشعرÛɃ واǹتيار إطاره اƫوسيقي Ɯسب طبيعة –ƤيȜ مراحلȼ اإلبداعية 

اƫوȑوÛț ويطبȨ يف ذلȬ قانونا بسيطا وواȑحاÛ وهو اǹتياره للنȄȦ اƫتوسȔ والبحور 
ليلية اƫشهورة لɊحداǫ الɁƎȮ كالǮورة التحريرية اجلزائرية والȎراț العريب اخل

ذكرɁ األمƘ عبد القادر :(اإلسرائيليÛ وميȸȮ أȷ نǮبǨ ذلȬ مȯɎǹ ȸ القȎائد
Ƀ1()اجلزائر( ȸونة مȮتƫا )51 ( ÛاملȮر الƜ ȸوهي م Ûوبيتا)عبد احلميد Ɂ2 ()ذكر( 

 ȸونة مȮتƫ36(ا (ر اƜ ȸوهي م ÛبيتاÛرȥولوا ) مǮلƫدائي اȦ3 ()ال( اőوعدد أبيا )37 (
  .بيتاÛ وهي مƜ ȸر الȮامل

بيتاÛ وهي ) 70( اƫتȮونة مȸ )4 ()العيد اجلريǴ(     ومȸ القȎائد الطويلة نǾكر قȎيدة 
ȤيȦر اخلƜ ȸيدة . مȎكر قǾن ÛةƘȎالق ǧقطوعاƫا ȸوم)Ɂا )5 ()النيل وبردőوعدد أبيا 

  .ملÛ وهي مƜ ȸر الȮا)06(
     وهǾȮا يȚهر مبدأ القȎائد اƫتوسطةÛ والبحور اƫشهورة لɊحداǫ الɁƎȮ يف 

  .أبعادها الوطنية والقومية واإلسɎمية
  ــــــــــــــــــ

1-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ21.  
2-ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ15 ا.  
3-ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ135ا.  
4-ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ43 ا.  
5- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ175 ا.  
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  :اإلȕارموسيقɂ  - أ
 إȷ أɃ دراسة ƫوسيقɂ اإلطار وȎǹائȎها تنطلȨ مƠ ȸديد عنȎريȸ أساسƙ يشȮل 

البحور الشعرية :  بǖنغامȼ العامةÛ وأحلانȼ اƫميزةÛ ونعƗ هبمايهبما الشاعر إطاره اƫوسيق
  .والقوايف

يف        ومȸ الȚواهر الƔ نȮشȤ عنها مȯɎǹ ȸ دراسة عدد اƫقاطȜ القƘȎة والطويلة
وسننتهǰŒ ǰ كƘǮ مȸ الدارسƙ يف ركوŒم  -لبحور الƔ نȚم عليها الشاعر قȎائده ا

 Ƃإ" ȷورة التطبيقية الغالبة يف شعر العرب دوȎالال Ȭة وتلƵه متوǾه ȷأل ÛريةȚن
Û أȷ الشاعر ȍاǹ ſريف يلتقي مȜ الشعراǒ التقليديƙ والوجدانيƙ يف اǹتيار )1(.."واقعية

أƥد : ة تواترهاÛ وƞوازنة بسيطة بينȼ وبƙ شاعريȸ تقليديƵ ƙاالبحور وتوزيعها ودرج
 هشوقي وƮمد العيد آǹ ȯليȦةÛ نقȤ عند حقيقة مȸ حقائȨ اɎƫمǴ العامة إلطار

اƫوسيقيÛ وتتمǮل يف نزوț الشاعر Ʋو البحور الƔ يȦضلها الشعراǒ التقليديوÛȷ وهǾا ما 
 قليلة ولȮنها هي األكǮر تواترا عند أمǮاȯ  اƫوسيقية علƜ ɂور جوقتȼما يȦسر اقتȎار

 Ûتواترها ȯابتة يف معدǭ ورƜ اŒǖتبدو وك Ɣهي الȥ ÛȬويف موازاة ذل Ûǒالشعرا ǒɍǘه
وحيادية يف استȮشاف اجلديد يف اإلطار اخلارجي للقȎيدةÛ كما يبدو ذلȬ بشȮل جلي 

ȯا اجلدوǾه ȯɎǹ ȸم: 
 موțاȍ Ŏاǹ ſريف Ʈمد العيد أƥد شوقي البحور

1 -ȤيȦ121 50 38 33 اخل 

 202 44 43 115 الȮامل- 2

 79 07 37 35 الواȥر- 3

 45 05 09 31 الرمل- 4

5 -Ȕ65 04 29 32 البسي 

 58 02 35 21 اƫتقارب- 6

  ـــــــــــــــــ        
1-ȋ Ûǧسلوب يف الشوقياɍا ȌائȎǹ Ûالطرابلسي ɃادƬمد اƮ 28.   
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2- ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ28 ا.  
 67 02 17 48 زالرج- 7

 66 00 42 24 الطويل- 8

 19 00 14 05 اŎتث- 9

10-Ȝ16 00 03 13 السري 

11-ȫتدارƫ08 00 03 05 ا 

 08 00 04 04 اƬزج-12

13-ǳنسرƫ02 00 02 00 ا 

 02 00 02 00 اƫديد-14

 02 00 00 02 اƫقتضب-15

16-țضارƫ00 00 00 00 ا 

țمــوŎ760 114 278 368 ا 

ما الȚاهرة الǮانية والƔ تلتقي مȜ األوƂ يف الȮشȤ عȸ مɎمǴ وȎǹائȌ التشȮيل     أ
 Ûه البحورǾƬ اإليقاعية Ɂديد النوƠ ȸقا مɎيها الشاعر انطȥ مȚن Ɣاإليقاعي للبحور ال

 Ɂه النوǾأبو ديب–وه ȯددها كماƷ 1(كما(-ǧإيقاعا ȸرج عơ ɍ ةǭɎǭ  لȮتش 
) علȥ) (ȸا(ويطابقها ) 0---(و) 0--(و) 0-: (هيالنوɁ األساسية جلميȜ البحور و

  :وعلɂ هǾا األساȃ يȚهر التشȮيل اإليقاعي لبحوره السبعة يف هǾا اجلدوȯ). نا1ف(و
 اŎموț 1ف النواة علȸ النواة ȥا النواة البحور

1 -ȤيȦ121 06 08 14 اخل 

 202 00 08 08 الȮامل- 2

 79 04 06 06 الواȥر- 3

 45 00 06 06 الرمل- 4

5 -Ȕ65 02 08 08 البسي 

  ـــــــــــــــــ
  Û1974ȋ Û68 1كماȯ أبو ديبÛ يف البنية اإليقاعية للشعر العريبÛ دار العلم للمɎيÛƙ بƘوȓ Ûǧ: ينȚر-1
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 08 00 04 04 اƫتقارب- 6

 08 00 04 04 الرجز- 7

țمــوŎ12 44 50 ا  

تحليل التشȮيل اإليقاعي العام      أوȯ ما نɎحȼȚ أȷ اɍعتماد علɂ النوɁ اإليقاعية ل
الواȥر والرملÛ : للبحور اƫتواترة يف شعره يȮشȤ عȸ اɍلتقاǒ الواǴȑ بƜ ƙريƵ ȸا

وتقاربا أيضا بƙ بقية البحورÛ وهي النتيǲة نȦسها الƔ أوȍلتنا إليها طريقة Ơليل البحور 
لتحليل يȮشȤ علɂ أساȃ الȮشȤ عȸ بنياǧ مقاطعها القƘȎة والطويلةÛ كما أȷ هǾا ا

 السائدة يف هǾه دɊوتالأيضا عما تسميȼ بعȐ الدراساǧ احلديǮة باإليقاț العروȑي 
  .البحور اƫتواترة يف شعره

 ȷوسيقي ويربطوƫا țاإليقا ȸم ƙنوع ƙب ȷرقوȦي ƙالدارس ǒɍǘه ȷعلوم أƫا ȸوم      
Û كما يربطوȷ النوț األوȯ بالوتد اŎموÛț ويطلقوȷ عليȼ مȎطلǴ اإليقاț الȎاعد

ȯالناز țباإليقا ȼويسمون ÛȧروȦƫر بالوتد اǹاآل.  
العليا والوسطɂ والسȦلÛɂ حسب :       وتȎوروا لɌيقاț األوȯ درجاǫɎǭ ǧ هي

ȷكا ȷǚȥ ÛǧɎعيȦالوتد يف الت Ȝيفموق  ȷوإ Ûاعدا يف الدرجة العلياȍ ȼإيقاع ȷا كاƬأو 
 الوسطÛɂ وإȷ كاȷ يف آǹرها كاȷ كاȷ يف وسطها كاȷ إيقاعȍ ȼاعدا ولȸȮ يف الدرجة

ɂلȦيف الدرجة الس ȸȮاعدا ولȍ ȼإيقاع.  
 ÛɂلȦوالعليا والس ɂالوسط ȼاعد يف درجتȎال țاإليقا ƙب ȷا التوازǾوالشاعر هب      

ة اƫناسبة لɊسلوب ويƶمȜ بƙ نزعة التقليديƙ إƂ الȎوǧ اŎهور واإليقاعاǧ الق
بة األȍواǧ اŎهورة والشديدة عȸ األȍواǧ اخلطايب وما يتطلبȼ مȸ زيادة يف نس

% 20اƫهموسة والرǹوة عȸ معدőɍا العادية الƷ Ɣددها علماǒ أȍواǧ اللغة العربية بـ
 Ȕقȥ همـوسةƫا ǧواȍɊقد"لȥ ɍوإ ȬلǾك ȷوȮت ȷالطبيعـي أ ȸومǧ اللغة 

ȸ ع وعنȎـرها اƫوسيقي ورنينها اخلاȋ الɃǾ يتميز بȼ الɎȮم عȸ الȎمǨ واجلهر



  
                                                          التشكيل املوسيقي يف شعر صاحل خريفالȎȦل الرابع  

[194] 
 

ƙ الǾيȸ مييلوȷ يف نȚام ǹطاهبم إƂ التركيز علɂ يÛ وبƙ الوجدان)1("اƬمȄ واإلسرار
الشاعر والقȎيدةÛ وبالتايل ȥهم مييلوȷ إƂ األȍواǧ اƫهموسة اƫواȥقة لوșيȦة اللغة 
ȮسيɎȮال ȸع ȷوȦتلƸ علهمƶ اǾوه ÛɁرǹجهة أ ȸوالشعرية م Ûجهة ȸعالية مȦنɍيا ƙ

لتوȍيل بالدرجة األوȥ ÛƂتتȼǲ لغتهم إƂ اجلهر واخلطابيةÛ كما إȷ الǾيȸ يركزوȷ علɂ ا
 Ƃناجاة تعود إƫواخلطابية وا ȄمƬواجلهر وا Ȥالقوة والضع ƙوسيقية اجلامعة بƫا Ȝالطواب
 Ƃة إȥاȑإ Ûالقضايا الوطنية والقومية Ȝيغلب عليها طاب Ɣال Ûشعره ǧوعاȑطبيعة مو

Țلم واحلريةÛ واɍطمǞناȷ واخلوفÛ والبعد عȸ أحاسيسȼ وهواجسȼ إزاǒ مشǧɎȮ ال
  .األوطاȷ واحلنƙ إƂ األهل واألبناǒ واألحباب

  ǡ-القافية يف شعر صاحل خريف:  
 ÛɃعنوƫا يف توجيهها اƴوإ Ûحسبȥ يدة العربيةȎالق ǒيف بنا ɍ Ûر مهمȎية عنȥالقا      

  .)2("مȎب تتȼǲ إليȼ كل ينابيȜ العاطȦة واƫعاƆ يف البيǨ" إذ هي
 ȸونا مȮم ȷقد الوزȦل Ûȷوزوƫا Ǩاية البيŒ واعتبارها Ûيةȥالوقوف عند القا ɍولو     

ɍو Ûاإليقاعية ȼوناتȮقتربم ȷالوز ɂالشاعر عل Șȥولو حا Ûȼل معǹوتدا ÛرǮالن ȸم 
ȼȮاسƢ3(و(.  

 Ɂهي إحدȥ Ûعنها Ƀللشعر العمود Ɩȡ ɍ موحدة أم منوعة Ǩأكان ǒية سواȥالقاȥ      
ȍـرعناȥعما يو Ɏضȥ Ûȼيȥ Ȕإذ هـر الوحـدة والرب Ûقيمة إيقاعية ȸترددها وتوقعها م   

  ــــــــــــــــــ 
1- ȓ Ûالقاهرة ÛريةȎƫلو اƱتبة األȮƫا Ûاللغوية ǧواȍاأل ÛȄ1989إبراهيم أني ȋ Û126.  
2- ÛمɎقɍلة اƭ ÛɃالشعر ȼية ودورها يف التوجيȥالقا ÛƆاحلمدا Ƀالسنة الرا72هاد Ûآذار Ûبعة/ Ûȃ1968مار Ûȧالعرا Û
ȋ29.  
Û وƁ يعزها ألحد ȋ Û:56"إعǲاز القرآȷ"ميȮننا أȷ نشƘ يف هǾا الȎدد إƂ تلȬ اǂاولة القدمية الƔ ذكرها الباقƆɎ يف – 3

  بعينÛȼ وهي Ʈاولة تبدو متحررة مȸ القاȥية Ơررا كامÛɎ وإƂ تلȬ األبياǧ الƔ أوردها أبو العǒɎ اƫعرɃ يف 
"Ǵاهل والشاجȎرسالة ال"ȋ Û:698ȯوقا Û : ȯسترسل استرساƫوذجا للشعر اƴ وهي تعد Ûالعامة ȸألس ɂعل ɃرƟ Ǩا كانŒإ

ȼاستمراريت ȸد مƠ Ɣية الȥتقاره للقاȥɍ رǮالن.  
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ȷإ"ȼاور لŎا Ǩالبي ȸع ȼعزل ȸبد مɎȥ ÛيدةȎتقوم عليها الق Ɣهو الوحدة ال Ǩالبي  
  وȑمȸ هǾا اƫنȚور كاȷ للنقاد اɍهتمام بنهاياǧ األبياǧ. )1("قȜبȦاȍلة نغمية عالية الو

وهǾا هو الرأɃ الɃǾ انتهɂ إليȼ ". مطالȜ"وببداياǧ األبياȥ ǧسموها " مقاطȥ "Ȝسموها 
 ÛȜطلƫوا Ȝقطƫهوم اȦم ȸع ƙالسم ǃأبا عبد ا Ǹالشي ȯǖعندما س ÛȨرشي ȸتيار ابǹا

ȯقاȥ:  
"Ȝطالƫوا Ûǧر األبياǹأوا Ȝقاطƫاȯقا Ûم:  أوائلهاƬقو Ɩومع):Ȝطالƫجيد ا Ȝقاطƫا ȸحس (

 Ûȼا حسنǾهȥ ÛهƘبغ Ȩمتعل ɍو ÛȨقل Ƙȡ ÛناȮية متمȥوهو القا ÛǨالبي Ȝمقط ȷوȮي ȷأ
Ȝطلƫوا :ȼدير وماشاكلȎكالت Ûما بعده ɂعل ɍدا ȷوȮي ȷأ ȼجودت ÛǨالبي ȯ2("وهو أو(.  

ȸذكرها اب Ɣال ǧاȦȎه الǾية هȥللقا Ȩولتتحق       Ƃتاج إƷ بطهاȑ ȷǚȥ ÛهƘȡو Ȩرشي 
 ȷولضما Ûȼيȥ Ȝتق ɃǾحدودها يف احليز ال ɂة علȚȥللمحا Ûȷمعايرة الوز ȸم ȧمعايرة أد

  .Ɵاوهبا مȜ قوايف األبياǧ األǹرɁ يف القȎيدة
      ولȸǞ كانǨ التعريȦاǧ الƔ وȑعǨ للقاȥية كƘǮة ومتعددةȥ Ûما زاȯ تعريȤ اخلليل 

ةɍ Ûعتماده علɂ مȦهوم احلركة والسȮوÛȷ اللǾيȸ اعتمد عليهما أكǮر هǾه التعريȦاǧ دق
الساكناȷ :" القاȥيةÛ أŒاȼيف نȚامȼ العروȑيÛ وبناǒ كيانȼ اإليقاعيÛ الɃǾ حدد مɎǹ ȸل

  .)3("اآلǹراȷ مȸ البيÛǨ وما بينهما مȜ حركة ما قبل الساكȸ األوȯ منهما
ȯاȮيف دراسة أش Ȥا التعريǾه Ȩنطب ȷأ ȸȮمي ɍا يف شعر      وőبنيا ȓاƴية وأȥالقا   

  ــــــــــــــــ
1- Ûبغداد ÛمɎة واإلعȥقاǮوزارة ال Ûولوجية الشعرȮسي ÛةȮئɎƫا ȫ1993ناز ȋ Û44.  
Û وɍ ننسɂ أȷ ابȸ رشيȨ ذكر أقواɍ أǹرɁ يف Ơديد مȦهوم اƫقطȜ واƫطلƱ ÛȜملها 1ȋ Û189ابȸ رشيÛȨ العمدةÛ ج-2

źǖيما يȥ:  
اǹر الȎȦوÛȯ واƫطالȜ أوائل الȎȦوÛȯ والȎȦل آǹر جزǒ مȸ القسيم األوÛȯ وهي العروÛȏ هي أو: اƫقاطȜ  - أ

  .أوȯ جزǒ يليȼ مȸ القسيم الǮاƆ: والوȍل
  .أوȯ القȎيدةÛ واƫقطȜ آǹرها: اƫطلȜ - ب
 .أوائل األبياÛǧ واƫقاطȜ أواǹرهاÛ ومقطȜ البيǨ هو القاȥية:  اƫطالȜ-ج

 .Ʈ1975 ȋ Û37مد عوƆ عبد الرǗوفÛ مȮتبة اخلاƱيÛ مȎرÛ : Û تǴ أبو يعلɂ التنوǹيÛ كتاب القوايف-3
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  ȍاǹ ſريفÛ دوƠ ȷديد عناȍر مȮوناőا الǮابتة واƫتغƘةÛ ومȯɎǹ ȸ اجتماț هǾه
 Ɩوهي بالضرورة تب Ûه القوايف وقوالبهاǾه ȯاȮياب بعضها تتحدد أشȡ أو Ûر معاȍالعنا

  ȷ ساكنا ȥتلȬ هي القاȥية اƫقيدة الƬ Ɣاعلɂ روɃ يȮوȷ ساكنا أو متحركاǚȥ Ûذا كا
 Ƃإ Ƀدǘي Ɂرƭ يلحقها Ɣطلقة الƫية اȥهي القا Ȭتلȥ متحركا ȷكا ȷوإ Ûهر هباȚقوالب ت
الوȍلÛ يتبعǹ ȼروج أوɍ يتبÛȜ ويźǖ قبل الروɃ ردف وتǖسيȄ ودǹيلÛ ومȸ هǾه 

 Ûالقوايف حسب قوالب معينة țل أنواȮة تتشƘتغƫابتة واǮر الȍالوقوف عليها العنا ȸȮمي
  .بȮل يسر يف شعر ȍاǹ ſريف

 ǒاǲƬحروف ا Ȩȥقوايف الشاعر مرتبة و ȼيȥ يناȎأح ɃǾال ÛȨالساب ȯهر اجلدوȚي    
  :مايلي

   ɍحرف : أو ȷأ"ǒما " الرا Ƞقد بلȥ Ûوشيوعا عنده ɍتداو Ƀر حروف الروǮهو أك
Ǿه رويا جلملة مȸ الɃǾ اơ" الداȯ"بيÛǨ يلي ذلȬ حرف ) 906(قالȼ علɂ هǾا احلرف 

 Ǩبلغ ǧقطوعاƫائد واȎ531(الق ( źǖت Ż Ûبيتا"ȷبها " النوȎقد نȥ ÛةǮالǮيف الرتبة ال
يف الرتبة الرابعةÛ حيث استقام لȼ علɂ هǾا الروɃ " الباǒ"وتقȜ . بيتا) 459(رويا لـ

  .بيتا) 199(
يبلȠ مالȼ علɂ روȥ Ƀتǖتياȷ يف الرتبة اخلامسة والسادسةÛ إذ " اƬاǒ"و " العƙ"     أما 

 ƙ202(الع ( ǒاƬا ɂعل ȼمال Ƞويبل ÛǨبي)177 ( ȸكل م źǖت Ż Ûيم"بيتاƫم واɎيف " ال
بيتاÛ ) 136(بيتاÛ ولȼ علɂ اƫيم ) 144(ولȼ وȨȥ روɃ الɎم . الرتبة السابعة والǮامنة

ة يف الرتبة العاشر" السƙ"بيŻ ÛǨ ) 102(يف اƫرتبة التاسعة بـ" الȮاف"وتليهما 
الياÛǒ "بيتاŻ Û تȮوȷ )69(يف الرتبة احلادية عشرة بـ" احلاǒ"بيتاÛ وƟيǜ ) 89(بـ

بعد ذلȬ متدرجة علɂ توايل " القافÛ الȦاÛǒ اƬمزةÛ األلÛȤ التاÛǒ الواوÛ الȎادÛ واجليم
 ɂعل ȼملة مالǲȥ Ûترتيبها"ǒ53" (اليا ( ɂعل ȼلة مالƤو Ûالقاف"بيتا) "وأما ) 41 Ûبيتا

"ǒاȦال "ȼلȥ 27( عليها ( بينما ترد Ûمزة"بيتاƬيف " ا)وترد ) 26 Ûبيتا"Ȥو" األل"ǒالتا "
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Ż Û )02(يف بيتƙ اǭنƙ " الȎاد"أبياÛǧ و) 08(Ƙȥد يف " الواو"بيتاÛ أما )16(روياÛ يف 
  .يف بيǨ واحد ȥقȔ" اجليم"
 الǮاÛǒ اخلاÛǒالǾاÛȯ:"هناȫ حروف Ɓ يقل الشاعر عليها شيǞا يǾكرÛ وهي: ǭانيا   

ƙوالغ ÛǒاȚال Ûالضاد Ûƙالش ÛɃالزا."  
ومعƖ هǾا أȷ احلروف الƔ ذكرȑ ǧمȸ الطائȦة الǮانيةÛ مȸ قبيل تلǭ : ȬالǮا   

Ȥعيȑ تتميز بتردد Ɣرها )1(احلروف الǲريف هǹ ſاȍ ȷǚȥ اǾƬو ÛɃم العادɎȮيف ال 
  . مطلقاÛ وƷ ƁتȦل هباÛ حƁ ƙ يقل عليها شيǞا يǾكر

ريفÛ قȎائد تعددǧ حروف الروȥ Ƀيها تعددا يقوɃ القاȥية ويƎز ȍاǹ ſويف شعر      
قيمتها الȎوتيةÛ وهǾا Ȕƴ مȸ أƴاȓ الȎنعة الشعريةÛ الƔ يلǖǲ إليها الشعراǒ إذا ما 

اƫوسيقɂ الƔ يبعǮها حرف الروɃ الɃǾ اǹتاروهÛ والقوايف الƔ بنوا "أحسوا بضعȤ يف
  .)2("شعرهم علɂ حروȥها وحركاőا

ɍتارها الشاعر رويا       وƸ Ɣام بطبيعة احلروف الƫاإل ȷأ ȃدار Ƀأ ɂعل ɂȦƸ 
 Ûيȑالعرو Ɂستوƫية وباȥتعلقة بالقاƫاجلوانب ا ȸجانب م ȸع ȤشȮي ÛائدهȎلق

Ɂرǹاأل ǧستوياƫما باőقاɎوع.  
         ونعتقد أȷ اǹتيار الشاعر لبعȐ احلروف دوȷ أǹرÛɁ أو تواتر بعضها بشȮل 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .ư1994ȋ Û58دوǳ عبد الرÛȸƥ اǭǘƫراǧ اإليقاعية يف لغة الشعرÛ دار اƫعرȥة اجلامعيةÛ اɍسȮندريةÛ مȎرÛ : ينȚر-1
2-ȋ Ûǧد Ûالقاهرة Ûعارفƫدار ا Ûواألدب ȏية يف العروȥالقا ÛارȎن ƙ138حس.  
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يف –د مÛȤǮȮ مييزها عȸ الباقيÛ تȦسره ȎǹائȌ هǾه احلروف وكلماőا الƔ تعو
  . إƂ الطبيعة الȎوتية واƫعǲمية واƫوȑوعاǧ واƫوقȤ الƗȦ والنȦسي للشاعر-ƭملها

       أما ما يرجȜ إƂ اƫستوɁ الȎوȷǚȥ Ûź أȡلب احلروف الƔ اǹتارƵا الشاعر رويا 
 ȸر يف عشريȎائده تنحȎاآلتية مرتبة ) 20(لق ǧموعاŎرها يف اȎح ȸȮومي Ûاȥحر

  :Ɯسب درجة تواترها
1-Ƃموعة األوŎوتضم : ا"ȷوالنو ǒم والراɎال " ÛɁƎموعة كƭ ȸرعية مȥ موعةƭ وهي

 ƙارجها بƯ تتقارب" ȷاللسا ȯأو–ȼȥطر ȼيȥ اƞ- نايا العلياǮا– والƞ اƬوȍيها أȥ-")1(  
 ȸر مǮل أكǮƢ ةǭɎǮه احلروف الǾه ȷǚȥ العموم ɂومرد % 44     وعل Ûشعره țموƭ ȸم

أما .  الȎوتيةÛ ونتيǲة لǾلȥ ÛȬقد عدها القدماǒ مȸ األȍواǧ الǾاتيةذلȬ إȎǹ ƂائȎها
 ȷأ ȷوƘȥ ȷوǭدǂا" Ǵȑأو ȸهي مȥ Ûاőوȍ ǳوȑارجها ونسبة وƯ بينها تقارب Ȝمƶ ما

ƙالل ǧواȍه الناحية أǾه ȸم Ǩا أشبهǾƬو ÛȜالساكنة يف السم ǧواȍوهي . )2("األ
 Ǩنها ليسȮل ÛهورةŎاحلروف ا ȸشديد"كلها م Ǩوليس ÛارǲȦمنها ان Ȝيسم ɍ Ƀة أ

وإذا . )3( .."رǹوةɎȥ Û يȮاد يسمȜ لȼ ذلȬ احلȦيȤ الɃǾ تتميز بȼ األȍواǧ الرǹوة
 Ǩكان"ǒم والراɎال " ȷǚȥ ÛمǺȦوت Ȩترق"ȷحروف الغنة" النو ȸم.  

" الداȯ والتاǒ والضاد والطاǒ"      أما اŎموعة الǮانية ȥتتȮوȷ مȸ أربعة حروف هي 
ويستعمل احلرƙȥ اآلǹريȸ يف قواȥيÛȼ . الضاد والطاǒ: اعر منها حرƵ ƙȥاويهمل الش

وما ƶمȜ بƙ هǾيȸ %. 15الɃǾ تȎل كǮاȥتȼ إƂ أكǮر مȸ " الداȯ"وƝاȍة حرف 
 ǒبينما التا Ûهوراƭ وتاȍ ȯالدا ȷوȮل ȷاȦتلƸ نهماȮل Ûȷشديدا ȷوتاȍ ماŒأ ƙȥاحلر

ȃمهمو ǧوȍ.  
  ــــــــــــــــ

  .Û1984 ȋ Û46 6أنيÛȄ األȍواǧ اللغويةÛ مȮتبة األƱلو مȎريةÛ القاهرة ȓ Ûإبراهيم -1
2-ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ63 ا.  
3-ȋ ÛȼسȦن Ȝرجƫ63 ا.  
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" اƫيم والȦاǒ والباǒ:"       أما اŎموعة الǮالǮةȥ Ûهي تضم األȍواǧ الشȦوية وهي
 Ƃل نسبتها إȎة تȥاǮȮب ȼيȥوتتحد يف%13.25ويستعملها الشاعر يف قوا Û ÛارجهاƯ 

مهموسةÛ " الȦاǒ"ولȮنها ơتلȤ يف اجلهر واƬمȄ والشدة والرǹاوةÛ وتبعا لǾلƱ Ȭد 
ƭهوريÛȸ كما إȍ ȷوǧ الȦاÛǒ يتسم بالرǹاوةÛ أما ȍوǧ اƫيم ȥمتوسȔ " اƫيم والباǒ"و

  .بƙ الرǹاوة والشدةÛ بينما يتȍ ȼǲوǧ الباƲ ǒو الشدة
Ȩموعة الرابعة حروف احللŎوعددها أربعة     وتضم ا Û":مزةƬوا ǒاƬا " Ȩاحلل ɂȎأق ȸم

Û بينما يهمل الشاعر احلرƙȥ اآلǹريȸ اللǾيƸ ȸرجاȷ مȸ أدƅ مȸ وسطȼ" العƙ واحلاǒ"و
وتȎل نسبة كǮاȥة استǺدام هǾه احلروف يف قواȥيȼ إƂ ". الغƙ واخلاǒ"احللȨ وƵا 

14.16.%  
 حرȥاÛ تتواتر يف شعره بǮȮاȥة      وهǾه اŎموعاǧ األربعة الƔ تضم أربعة عشر
 ȸر مǮأك Ƃموعها إƭ ل يفȎنها تȮول ÛاوتةȦوتغطي األحرف اخلمسة %86مت Û

  .السƙ والȮاف والقاف واجليم والȎادÛ النسبة اƫتبقية مȸ أشعاره: األǹرɁ وهي
  :)غƘ اخلليلية( القȎيدǥ التقليدية-2

اƫاȑي بالنسبة لȼ ميǮل قيمة ذا ǭقاȥة تراǭية عميقةÛ وșل  كاȍ ȷاǹ ſريف لقد    
حضارية وȮȥرية ونȦسية كƢ ÛɁƎده باألمل ɍستعادة ذلȬ الزمȸ النبيل الغابرÛ مȸ هنا 
ȥقد șل سحر اƫاȑي يǖسرهÛ وșل هاجȄ الشعر العمودɃ كامنا يف أعماقɍ Ûȼ يلبث 
 ƙب ǳتتراو Ûمتعددة ȯاȮيف أش ȼيدتȎق Ȥيف تضاعي ȃيندȥ ÛɁرǹترة وأȥ ƙحو بȎي ȷأ

  .التǲلي واخلȦاÛǒ ومȸ أهم هǾه األشȮاÛȯ الشȮل التناșرɃ اƫقطعي بقاȥيتȼ اƫتلونة
 ȯاȮواألش ÛȜقاطƫيدة اȎو قƮ ȼليتوج Ûيدة اخلليليةȎالق ȸرج عƸ ȷأ ȯوقد حاو     

ǧمساǺƫوا ǧوشحاƫالشبيهة با Ɂرǹاأل...  
 شعره Ǟȑ Ûيلة       وتبدو نسبة ƭموț هǾه القȎائد اخلارجة عȸ اإلطار العمودɃ يف

باƫقارنة إƂ قȎائده األǹرÛɁ ومȜ ذلȷǚȥ Ȭ هǾه النسبة متǲاوبة مȜ طموحȼ ورȡبتȼ يف 
Ƀالشعر ȼإبداع Ȝتنوي.  
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 ȼيلة يف ديوانيǞالنسبة الض Ȭتل ȸم مȡالر ɂوعل      "ǧزاǲعƫا Ȅو" أطل"ɃɎلي Ǩأن" Û
 ȼديوان ȷǚȥ"ǒحراȎال ȧأعما ȸلوا تاما "مǹ Ɏǹ Û– يدةȎق ȸا واحدةماعدا مŒعنوا Û

)ȃارȦال ȸƫ()1( ȷوهي موجودة يف ديوا Û"ɃɎلي Ǩالنسبة بقليل يف -أيضا" أن ȜȦوترت Û
 ȼديوان"ɃɎلي Ǩو "أنƲ Ƃددة إŎائد اȎالق ȼيȥ لȎت ɃǾال Û39.4 .% ɍ الشاعر ȷبيد أ

يضيǹ Ȥطوة أǹرƲ Ɂو أشȮاȯ موسيقية جديدةÛ ونعƗ بǾلȬ عدم Ɵريبȼ لقȎيدة 
ư ÛعيلةȦوسيقية التقليديةالتƫربة اǲر التȎتعت Ûالشعرية ȼاربƟ Ȥȍعل عملية وƶ ا.  

 : قȎيدǥ املقاȕع-أ
  ơ ɍتلȤ الوحدة العروȑية األساسية يف التشȮيل التناșرɃ اƫقطعي عȸ نƘȚها يف 
 Ƙتغي ɂب علȎوين Ûرهاȍعنا ȸر مȎلي لعنȮالش Ƙيف التغ ɍإ Ûيدة العموديةȎالق

 Ȝمقط ƙب Ƀربة حروف الروǲطبيعة الت Ȝاوب مǲيت Ƀشعر ȄȦن ǒإلعطا Ûرǹوآ
  .الشعريةÛ ومنطقها الشعورɃ اƫتلوÛȷ الɃǾ يتسȜ للǲهر واƬمȄ واخلطابة واƫناجاة

 Ƀيل الشعرȮالتش ȸم țا النوǾه ȷيف الشعر احلديث "...  وإذا كا ȃاألسا Ǹراس
   )2( .."عريبÛ ويف أمريȮامȯɎǹ ȸ السعي الدائب للشعراǒ اللبنانيƙ والسوريƙ يف العاƁ ال

األشȮاÛȯ يف الǮلث األوȯ مȸ هǾا القرȥ Ûȷقد șل هǾا النوț مȸ  إƂ الȮتابة يف هǾه
التشȮيل راسǸ األساȃ أيضا يف القȎيدة التقليديةÛ ألȷ هǾا التشȮيل ɍ ميȄ جوهر 
 ȼنȮول Ûسا للشاعرȦارجيا يعطي نǹ وتياȍ هراȚم Ȅاألساسية بقدر ما مي ȼالشعر يف بنيت
Ʒ ɍرره Ơريرا ƶعلȼ يǲȦر ما يف الȮلماǧ مȸ طاقة للتشȮيل اجلمايل لɊنغام الƔ توحي 

ȥقي Ʈدود يف أشȮالȥ ɍ ÛȼهǾا التغيƘ السطحي األ. Ɯاǧɍ نȦسية ɍ حدود ƫعناها
 Ȭذل Ǵكما يتض Ûيدة العموديةȎناه يف القȥعما عر Ûيةȑالعرو ȼام وحداتȚيف ن ȤتلƸ

źل اآلȮالش ȯɎǹ ȸم:   
  ــــــــــــــــ

  . ȍ147اǹ ſريفÛ مȸ أعماȧ الȎحراȋ Ûǒ: ينȚر-1
2-ȃ  .تر Ûالشعر العريب احلديث ɂديد يف موسيقǲالت ǧحركا Ûȼموري :ȓ Ûالقاهرة ÛتبȮال Ɓعا ÛǳلوȎ1سعد م Û

1969ȋ Û11.  
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 Ƀرșقي التناȥاأل ɁستوƫيللاȮلتش  
  أــــــــــ     ــــــــــــ-1  
  أ ــــــــــ   ــــــــــــ -2  

  أ ــــــــــ   ــــــــــــ -3
  أ ــــــــــ    ــــــــــــ -4
  أ ــــــــــ    ــــــــــــ -5
  أ ــــــــــ    ــــــــــــ -6
  ب ــــــــــ    ــــــــــــ -7
  ب ــــــــــ   ــــــــــــ -ب
  ب ــــــــــ    ــــــــــــ -9

ية الƔ ارتضاها الشاعر لقȎائده اƫقطعيةÛ ونستعرȏ اآلȷ التشȮيǧɎ اƫوسيق      
. وأبرزها قȎائده اƫتȮونة يف مقاطعها وهي موحدة القاȥية يف كل مقطȜ مȸ مقاطعها

 ȼيدتȎق Ûاألشعار Ȭتل Ƃوأو"ǜجɍ ر )1("أناƜ ȸوهي م ÛȜستة مقاط Ƃوهي مقسمة إ 
  :علɂ النȚام التايلالȮاملÛ ومقاطعها موزعة 

  )ȷ         ȷ)2          م          د         د       ر         

   ـــ    ـــ /ـــ +ـــ /ـــ /ـــ
  2        2        2         2         2       2      
  

  .كالداȯ والراǒ والنوȷ واƫيم علɂ اǹتيار احلروف اƫشهورة -كما نلحȘ-يركز الشاعر 
حد عشر مقطعاÛ وهي مƭ ȸزوǒ مقاطعهاÛ أÛ وعدد )3("الȎاعدوȷ"والقȎيدة الǮانية 

 ǧالياƤ ȸمȑ يهاȥا لقواȥرǹل تلوينا مزȮسها لتشȦبالطريقة التداولية ن Ƙوتس ÛاملȮال
  :  القȎيدة اƫقطعيةÛ كما نرɁ ذلȬ مȯɎǹ ȸ هǾا التشȮيل

  ـــــــــــــــــ
  .ȍ89اǹ ſريفÛ أنǨ ليȋ ÛɃɎ: ينȚر-1
  .بياǧ ترمز احلروف إƂ الروɃ والعدد إƂ عدد األ-2
3-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 99 .  

Ȯيل
لتش
Ƀ ل
اșر
 التن
Ƀد
عمو
Ɂ ال
ستو
ƫا 
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    ب      ǳ         نا         ȃ       م          ر          د         ț         د          د         ر

  .ـــ / ـــ+ ـــ / ـــ / ـــ/  ـــ/  ـــ   /ـــ /ـــ /ـــ /ـــ
  2        2        2         2         2       1          2         2        4          4        2  

  
Û )1("العيد اجلريǴ"يستمر الشاعر علɂ هǾا النهǰ يف قȎائد أǹرÛɁ مǮل وهǾȮا      
Û وميȸȮ تȦسƘ هǾا النوț مȸ التشȮيل ƞحاولة )3("ȍرǹة جزائرɃ" و)2("عهد جديد"و

جلمالياǧ الɎȮسيȮيةÛ الشاعر الترويǴ عȸ نȦسÛȼ وإȦȑاǒ مسحة زǹرȥيةơ ɍ Ûرج عȸ ا
يف التناسȨ والتوازȷ والتداوȯ بƙ األلواÛȷ سواǒ أكانǨ بȎرية أم ƧعيةÛ وهو ما يندرج 

  .ȑمƤ ȸالياǧ اȮƫاȷ والزماÛȷ يف تركيب القȎيدة وتشȮيل بنيتها العروȑية
 Ûل أسطر شعرية متتاليةȮش ɂائده العمودية علȎق Ȑكتابة بع Ƃالشاعر إ ǖǲويل     

ƫا اƵو موƲ ÛتةƜ ائد عموديةȎوهي ق ÛعيلةȦشعر الت ȸم ȷوȮما ت ȼائد أشبȎا قŒأ Ûتلقي
 الƔ قاƬا الشاعر ƞناسبة انعقاد مƢǘر كتاب آسيا وإȥريقيا )4("يوم اجلزائر"قȎيدة 

ȥهǾه القȎيدة مȮتوبة يف . بالقاهرةÛ والɃǾ انبȨǮ عنȼ يوم تضامȸ مȜ الǮورة اجلزائرية
  .Ȯيل السطرɃالديواȷ علȔƴ ɂ التش

  ــــــــــ ر        
  ــــــــــ ر        

  ــــــــــ ر
  ــــــــــ ر

  ــــــــــ ر

  ــــــــــ ر 

  ـــــــــــــــــ
1- ȋ Ûǧزاǲعƫا Ȅأطل Ûريفǹ ſاȍ135.  
2- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ109 ا.  
3- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ101 ا.  
4- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ159ا.  
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  ـــــــ ـȼـــ
ȼــــــــــ ـ  

  ــ ـȼــــــــ
  ــــــــــ ما
  ــــــــــ ما
  ــــــــــ ما

ǴبȎتȥ ا العموديةőورȎطبقا ل ÛيدةȎالق Ȝإعادة كتابة مقاط ȸȮومي :  
  ــــــــ ر  ــــــــ ر      

  ــــــــ ر  ــــــــ ر
  ــــــــ ر  ــــــــ ر
  ــــــــ ر  ــــــــ ر
ȼــــــــ ـ  ȼــــــــ ـ  
ȼــــــــ ـ  ȼــــــــ ـ  

  ــــــــ ـȼ  ــ ـȼــــــ
  ــــــــ ما  ــــــــ ما
  ــــــــ ما  ــــــــ ما

  .ȥهǾه قȎيدة عمودية ǹالȎةÛ تلتزم القاȥية اƫوحدةÛ وأبياőا كلها جاǧǒ مȎرعة
Ȑيف بع ÛتابةȮا األسلوب يف الǾا هبȮل متمسș ȼأن Șيلح Ûريفǹ ſاȍ مل يف شعرǖتƫوا 

 Ɔديوا ȸائده مȎق"ǧزاǲعƫا Ȅو" أطل"ǨأنɃɎلي " ȷائد ديواȎق ǧǒبينما جا Û" ȸم
ǒحراȎال ȧيل" أعماȮالتش ȸم Ȕا النمǾه ȸلوا مطلقا مǹ اليةǹ.  

 ȷكا ȷوإ Ûريفǹ وجودها يف شعر ɂة علȚȥاƮ يدة العموديةȎالق Ǩلș قدȥ اǾȮوه      
 بقناț يتǾǺ مȸ شȮل قȎيدة السطر لبوسا لÛȼ لȮنȼ لبوȃ -أحيانا–هǾا الوجود مقنعا 

التزام : طȜ أȦƸ ȷي جوهر هǾه القȎائد العموديةÛ ومƮɎها التقليديةƲ ÛوشȦاف Ɓ يست
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الوحدة الȮȦرية للبيÛǨ أو التزام șاهرة التȎريȜ أو القاȥيةÛ أو الوقوț يف أǹطاǒ القاȥية 
ǒل اإلقواǮم.  

ǡ-اتȖاملسم:  
هاÛ        إȷ بنية هǾا التشȮيل العروȑيÛ ووحدتȼ متعددة يف أشطرها ومتغƘة يف عناȍر

Ȍرها يف النȍا وعناőوحدا Ȝومعقدة يف توزي.  
      وإذا كانǨ أƴاȓ هǾه الوحداǧ مȸ حيث الوزÛȷ قد حȎرها الدارسوȷ يف Ʀسة 

țلمة : "أنواȮر معروف بƜ ɂرج علǹ ما ƆاǮوال Ûور اخلليلƜ ȸر مƜ ɂعل ȷا ما كاƬأو
ا لȼ وزȷ مƘȡ ȸ أو حرفÛ والǮالث ما اشترȥ ȫيȼ أكǮر مȸ وزȷ واحدÛ والرابȜ م

  .)ǒ")1تÛȼ واخلامȄ ما ليȄ لȼ وزȷ شعرɃاألوزاȷ اخلليلية يدركȼ السمȜ عند قرا
 ȸر ارتباطا مǮدد أكŎعل شعره اƶ ا ماǾوه Ûȯاألو Ȕيف النم ɍريف إǹ مȚين Ɓو     

  .حيث التشȮيل اƫوسيقي بالقȎيدة التقليدية
ة ǾƬا النوț مȸ النȎوÛȋ الɍ Ɣ       وعند استعراȏ التشȮيǧɎ اƫوسيقية األساسي

 ɂعل țالشعرية تتوز ǧه اإلبداعاǾوه ÛيدةȎعشرة ق ǫɎǭ اوز عددها يف شعرهǲة يتǭɎǭ
țأنوا:  

 Ƀالشعر ȼلها عملǮمي Ɣال ǧسمطاƫا اƬأو"ƙالث احلرمǭ 2("يا( ÛاملȮال ȷوز ɂوهو عل Û
  :وهندستȼ العروȑية تعتمد يف بنائها علɂ هǾا النȚام

  ــــــــ ȷ    ــــــــ
  ــــــــ ȷ    ــــــــ
  ــــــــ ȷ    ــــــــ

          ȷ ــــــــ  
ȷ ــــــــ  

  ـــــــــــــــ
1- ÛرȎم Ûعارفƫدار ا Ûȯواألزجا ǧوشحاƫا ÛƇرȮال ȏعو ɂȦطȎ1965 م ȋ Û22.  
2- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ129.  
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  ــــــــ م    ــــــــ
  ــــــــ م    ــــــــ

ȷ ــــــــ  
  ــ ȷــــــ

  ــــــــ د    ــــــــ
  ــــــــ د    ــــــــ
  ــــــــ د    ــــــــ

ȷ ــــــــ  
ȷ ــــــــ  

Ȯوȷ مǭɎǭ ȸة أبياǧ مȸ قاȥية واحدةÛ يف شȮلها تنɎحȘ أنȼ اȥتتǴ قȎيدتƞ ȼقطȜ يو
 Ûية واحدةȥا بقاƵو Ûرșبالتنا ɍ Ƀبالتواز ƙمتوالي ƙطƧ أو ȸاف شطريȑأ Ż ÛɃرșالتنا

  .عد كل عدد مȸ األبياǧتتȮرر ب
Û وهي مƜ ȸر الȮاملÛ وإذا كانǨ )1("يوم اجلزائر"      أما النوț الǮاȥ ƆتمǮلȼ قȎيدة 

  .هǾه القȎيدة تشترȫ يف نȚام توزيȜ األشطرŒǚȥ Ûا ơتلȤ يف تنويȜ القوايف
  ــــــــ دا  دا  ــــــــ

  ــــــــ دا  ــــــــ دا
ȫــــــــ ا  ȫــــــــ ا  

  اȫ اȫ ـــــــ           ـــــــ          
  ــــــــ ȃ  ȃ  ــــــــ

ȃ ــــــــ  ȃ ــــــــ  
  ــــــــ ود  ــــــــ ǹا

  ــــــــــــــــــ
1- ȋ ÛȨدر السابȎƫ85 ا.  
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  ود اǒ ـــــــ ـــــــ 
Ȝا        ويتبǾوه ÛيدةȎر أقسام القǹآ Ƃإ ȼسȦي نȑام العروȚا النǾي   هȑام العروȚالن
وقد شاț هǾا النوț مȸ اƫسمطاǧ يف الشعر احلديثÛ .  مسمطاǧ أǹرɁيطبقȼ يف

Ȅإبراهيم أني ȯيقو.." : ȼيȥ مواȚون ȼروا منǮكǖȥ بوا موسيقاهǾقد استحسنوه واستعȥ
ǒيطرقها القدما Ɓ اȑراȡ1("أ(.  

 Ɩعƞ Ûǧام األبياȚون Ûام األشطرȚن ƙب ȼيȥ Ȝمƶ الشاعر ȷǚȥ ÛالثǮال țأما النو       
 ȌȎƸ لȮل بيǨ قاȥية تتȮرر يف الشطريÛȸ دوȑ ȷوابȔ عددية مسبقةÛ ويلتزم أنȼ قد

ȼيȥاألقسام بشطر واحد متحد يف قوا ȜيƤ ǒاŒǚالشاعر ب .źيدȎده يف قƱ țا النوǾوه :
"ȃارȦال ȸƫ")2(و Û"وتنا اجلبارȍ")3( . ɂانية علǮوال ȤيȦاخل ȷوز ɂعل Ƃيدة األوȎوالق

ƙ بالتشȮيل اƫوسيقي الɃǾ يȚهر يف اƬندسة العروȑية وǮƴل Ƭاتƙ القȎيدت. الرمل
  ــــــــ وا                  ــــــــ وɁ :اآلتية

  ــــــــ وة    ــــــــ وة
ǒــــــــ ا  

  ــــــــ نا    ــــــــ نا
  ــــــــ نا    ــــــــ نا

ǒــــــــ ا  
  ــــــــ سا    ــــــــ  سا
  ــــــــ سا    ــــــــ سا

   اǒــــــــ
  شطراÛ يف حƁ ƙ تتǲاوز يف النماذج ) 14(      وقد تȎل اƫقاطȜ إƂ أربعة عشر 

  ـــــــــــــــــ
1- ȋ Ûالشعر ɂموسيق ÛȄ30إبراهيم أني.  
2-ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ 65.  
3- ȋ ÛȼسȦدر نȎƫ81 ا.  
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كما إȷ الشاعر جرب . )1(شطرا) 12( اƗǭ عشر-حسب دراسة حسƙ نȎار–القدمية 
 ȼيدتȎزدوج يف قƫبا ǒعروف عند القدماƫيل اȮيدة واحدة يف التشȎق"Ƙالضم ǒ2("ندا( Û

  :  علɂ هǾا اƫنواȯهاوهي مƜ ȸر الرملÛ وشȮل
Ƀ ــــــــــــ  
Ƀ ــــــــــــ  
  ــــــــــــ د
  ــــــــــــ د
  ــــــــــــ ـة
  ــــــــــــ ـة
ț ــــــــــــ  
ț ــــــــــــ  

إȷ دراسة هǾا النوț مȸ التشȮيل ƶ Ûعلنا نقȤ علɂ حقيقة تتمǮل يف : ȯوȍɎǹة القو
 ȸمȑ قدȥ ȬلǾوب Ûƙالتقليدي ǒوسيقي عند الشعراƫيل اȮديد يف التشǲمواكبة الشاعر لل
لشعره التنوț النغميÛ الƷ ɃǾث اƫتلقي علɂ كشȤ التȎوراǧ واألحاسيȄ الƷ Ɣملها 

لȜ بدور وșيȦي يف كل شȮل مȸ تلȬ تشȮيل موسيقي معÛƙ ألȷ اƫوسيقɂ تضط
ȯاȮاألش.  

 إȷ عملية        ومȸ هنا تنبȜ بعȐ اخلȎائȌ األسلوبية اƫوسيقية يف شعر ǹريفÛ إذ
 ȯأو التحو Ûرǹآ Ƃيل إȮتش ȸم ȯالتحو Ƀالشعر Ǩللبي Ɂرǹورة أȍ Ƃورة إȍ ȸم

ȷاألذȥ Ûالرتيب țالتقليدية واإليقا ǧسر رتابة الوحداȮي ȷأ ȼنǖش ȸم ÛȼسȦل الرتابة نƢ 
 Ɂكما ير Ûواحدة ȯحا ɂعل ǒتعاف البقا ȄȦوالن Ûالطويلة"ƘاتȦية " ريȍاخلا Ƙǭǖت ȷأ ȸم  

  ــــــــــــــــــ
1-Ǹيف تاري ȓطوƯ Ûامعة باتنةƛ عهد اآلدابƞ ألقاها ǧراȑاƮ ÛارȎن ƙ29: حس Ƀ1983ما.  
2- ȋ ÛɃɎلي Ǩأن Ûريفǹ ſاȍ179.  
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واترهاȮȥ Ûلما تواترǧ اخلاȍية األسلوبية يف نȌ ماÛ األسلوبية يتناسب عȮسيا مȜ ت
باإلȑاȥة إƂ ذلȷǚȥ ÛȬ هǾا التنوț يف التشȮيل . )ȑ)1عǨȦ طاقاőا التƘǭǖية واجلمالية

اƫوسيقي يتيǴ للشاعر حرية أكÛƎ يف التȎرف يف تشȮيɎتȼ اللغويةÛ حيث تȮوȷ أكǮر 
Ȩȥ الشعورɃ بتلقائية وعȦوية ɍ قدرة علƟ ɂسيد أحاسيسȼ وأȮȥارهÛ واستيعاب تيار الد

Ơدها الȎورة اƫوحدة للقȎيدةÛ ويف الوقǨ نȦسƷ ÛȼتȘȦ الشاعر بالنسȨ الزمƗ العام 
ȼيدتȎستعمل يف قƫالبحر ا țإليقا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .86عبد السɎم اƫسدÛɃ األسلوبية واألسلوبȋ Û : ينȚر-1
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وتضاريȍ " Ȅاǹ ſريف"لǨ يف هǾه الدراسة تنȚيم رحلƔ يف شعاب شعر اوح     
Ǟتȼ وعȎره علɂ اƫستوɁ الوطƗ والعريب يشȎǺيتÛȼ ودروب حياتÛȼ وربطǨ كل ذلȬ بب

 Ɔمي واإلنساɎواإلس.  
     وقد اȑطرتƗ طبيعة الدراسة إƂ اجلمȜ بƙ الرǗية التارƸية للȚواهر الشعرية 

  .ليل Ʈتواها وƟلية ȎǹائȎها الȦنيةȥ Ûهي دراسة تارƸية Ơليلية ȥنيةبعادها وƠأو
  :إƂ نتائǰ ميȸȮ إƤاƬا ȥيما يلي  وȍلǨ  وقد
    ɍية دراسة : أوƵأ ȸل جلي عȮبش Ȥأكش ȷه الدراسة أǾه ȯɎǹ ȸم Ǩاستطع

  . ألدب Ɓ تȮتمل بعد عملية التǖريǸ لȼ -وƝاȍة-الشȎǺياǧ الشعرية وبياȷ جدواها 
 Ȩنطƫ Ȝضǹ إذا ɍسليمة إ Ȅأس ɂيتم عل ȷأ ȸȮمي ɍ أدب Ƀأل Ǹريǖالت ȷأ ɂȦƸ ɍو   
 ȋامها اخلاȚاهرة نș لȮل ȷإ Ż ÛواهرȚال ȸاهرة مș ȼونȮية لȦليǖالتوزيعية والت ǧقاɎالع

 إƂ ومنهǲهاÛ وكل نȚام Ƣيزه مبدئيا الوحدة األساسية اȮƫونة لنȚامȼ والƔ تتǲزأ
  .ǰ يف وحداǧ كɁƎوحداȍ ǧغرÛɁ وتندم

    وإذا كانǨ الوحدة األساسية للغة هي الȮلمة ȷǚȥ الوحدة األساسية للǺطاب هي 
ȸȮ الوحدة األساسية لعملية التǖريǸ الشعرÛɃ هي شȎǺياتÛȼ وهǾه اجلملةÛ ل

 ȸها مƘȡ Ȝم ǰوتدم ǧياȎǺه الشǾيف حياة ه ȯمراحل وأعما Ƃزأ إǲتت ǧياȎǺالش
ɁƎȮ للتǖريǸ الشعرɃ لعȎر مȸ العȎور أو لȦترة مȸ الشȎǺياǧ لتȮويȸ الوحدة ال

 ǧتراȦال.  
 Ǹريǖم أيضا عملية التȮƠ هيȥ ام اللغةȚية نȦليǖالتوزيعية والت ǧقاɎم العȮƠ لماǮوم     
 ǧقاɎبع Ȕنية ترتبȥ اهرةș أو țوȑأو مو țعمل أو نو Ƀأ ȷأل ÛɃاألديب أو الشعر

الȚواهر يف مستواهاÛ وتندمǰ مƘȡ Ȝها توزيعية مƘȡ Ȝها مȸ األعماȯ واƫوȑوعاǧ و
يف مستوɁ أعلÛɂ وهنا ȮƠمها العɎقاǧ التǖليȦية لتȮوȷ يف النهاية البناǒ التارƸي 

ȼاألديب كل țأدبية أو اإلبدا țأو أنوا Ûأديب țنو Ƀامل ألȮتƫا.  
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ȍاſ "عر إȷ قيمة هǾه الدراسة تعود إƂ أƵية اƫرحلة الƔ ترتبȔ هبا Ɵربة الشا: ǭاȹيا     
Û وهǾه اƫرحلة شهدȥ  ǧترة األربعيينياǧ إŒ Ƃاية التسعينياǧوتنحȎر ȥيما بǹ "ƙريف

باإلȑاȥة إƂ مواكبتȼ للȦعل التحررǞÛ  Ƀة للǮورة وميɎدهاÛ وȥرحة النȎربداياǧ التهي
  .علɂ اƫستوɁ العريب واإلسɎمي

توɁ الوطƗ والقومي ة الشاعر السياسية والǮورية علɂ اƫس    وهǾا الǮراǒ يف حيا
 ǧالدراسا ȸها مƘȡ ȸيزة عư ةȍاǹ يةƵتسي أȮدراسة شعره ت Ǩمي جعلɎواإلس

ȸريǹآ ǒلشعرا.  
كما أȷ قيمة شعره تعود أيضا إƂ حرارة اɍلتحام بƟ ƙربتȼ الشعرية وقضايا :  ǭالǮا    

لتزام قاȥتÛȼ واȜɍ إƂ تربيتȼ وأȍالة ǭوطنȼ وأمتȼ العربية واإلسɎميةÛ وهǾا اɍلتحام يرج
 ÛɁƎȮه األبعاد الǾه ƙشعره موزعا ب ȷاȮȥ ÛميɎوالقومي واإلس Ɨبقضايا التحرر الوط

  .يف كل Ɵربتȼ الشعرية أƷ ȷيد عنها ȜوƁ يستط
  إƂ نوț مȸ التطابȨ بƙ سƘة هǾا الشاعر وتاريǸ وطنȼ وأمتȼ العربية      قد أدɁ هǾا    و
  .سɎميةاإلو

ة إƂ ن كǮرة إنتاجȼ الشعرɃ باƫقارƂأȷ قيمة هǾه الدراسة ترجȜ أيضا إ كما :رابعا    
مŻ" ȸ" أنǨ ليɃɎ"و"  أطلȄ اƫعǲزاǧ "واوينƘȡȼه مȸ الشعراǒ اƫعاȍريȸ لÛȼ ود

ǒحراȎال ȧأعما"Ƀزارة يف اإلنتاج الشعرȡو ÛةǾȥ شاعرية ɂعل ȯتد Û .  
ية والتراǫ ومȑ ȸغȔ الواقƟ ȸ Ȝربتȼ الشعرية مȸ اخللȦعإȷ الشاعر يȎدر : خامسا   

 ȌائȎه اخلǾوه Ûالشعرية العامة ǒة يف األجواǲديد الرائǲالت ǒداȍأ Ȑوبع ÛȈعيƫا
 توجيȼ رǗيتȼ الشعرية وȎǹائȎها الƔ اǂددة لتǲربتȼ الشعرية كاƬ ȷا أǭرها أيضا يف

تتوزț بƙ الرǗية التقليدية والرǗية الوجدانيةÛ وإȷ كانǨ الغلبة يف النهاية للرǗية التقليدية 
  تȸȮعاشها الشاعرÛ وƁ  بواعث نȦسية وșروفألȷ الرǗية الوجدانية كانǨ نتيǲة

ألعماƬاÛ وǾƬا كانǨ استǲابة لروǳ هǾه اƫدرسة أو ɎǮƢ خلȎائȎها أو قراǒة معمقة 
مȮوناǧ شعره مستمدة مȸ اخللȦية التراǭية والواقȜ النȦسي واɍجتماعي والسياسي أكǮر 
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مȸ رياǳ التǲديدÛ باإلȑاȥة إƂ ذلȷǚȥ ÛȬ التƘǭǖاǧ التǲديدية اǂدودة ưا هي مستمدة 
  .șلǨ مشرقية يف أȡلبها وƁ تȡ ȸȮربية

عاǧ األسلوبية الغالبة علɂ شعره ƕة مȸ جهة الإȷ النȚرة إƟ Ƃربتȼ الشعري :سادسا    
اƫوقȤ اǖƫساوɃ ويȚهر يف : تتǲلɂ مȯɎǹ ȸ موقȤ شعرɃ عام وواÛǴȑ هوƱدها 
ȼاوبƟالدموية ǫاألحدا ȤتلƯ Ȝم  ȯعزƞ يتم Ɓ اǾوه Ûالسياسي țراȎورة والǮوقضايا ال 

ƫقضايا ا ǒإزا ȼتɍعاȦوان ȼيف هواجس Ƈالقد Ƀالشعر Ȍالن Ȕغȑ ȸوالشر ع Ƙواخل ǧو
  .واحلب والȮرهÛ والوȥاǒ واخليانةÛ واألمانة والغدر

 التǲارب الشعرية العربية يف  بعȐكما حاوȯ الشاعر أƷ ȷشد يف ديوانȼ: سابعا     
زمانيةȥ Ûقد كتب القȎيدة العموديةÛ كما نȚم قȎيدة اƫقاطÛȜ البنية القȎيدة اȮƫانية و

 ÛǴوشƫيمنة كاالشبيهة باƬا ȸȮول ȋوȎرة النǮيف ك ǒيدة العمودية سواȎللق Ǩأمن 
 ȄȦالن ȯطو Ƀأأمالشعر ǧوعاȑوƫية اƵنيةم أȦالقيمة ال  .  

إȷ منهǰ توșيȼȦ للغتȼ الشعرية Ɓ يستطȜ أȷ يسمو يف ƤيȜ احلاǧɍ مǭ : ȸامنا     
ƘǮ  أدɁ إƂ سقوȓ ك ماǾاهالوșيȦة اإلشارية اإلǹبارية إƂ الوșيȦية التȎويرية اجلمالية و

 ȼد قاموسƱ نناǚȥ Ȭرية والتقريرية واخلطابية ويف مقابل ذلǮالشعرية يف الن ȼȍوȎن ȸم
 ÛسيةȦجتماعية والسياسية والدينية والنɍية واȥقاǮلية الɍالد ȯلب احلقوȡيغطي أ Ƀالشعر
 Ɓعا Ƃة إȥاȑباإل Ɔالطبيعي واحليوا Ɓوالعا Ûدينةƫا Ɓومعا ǒحراȎالبادية وال Ɓوعا

   .الغيب
 إȍ ȷوره الشعرية șلǨ يف أȡلبها تقليدية يف موقȤ اƫضاف إƂ اǘƫطر :عاشرا    

 Ûاخلارج ȸم Ɩالشعرية يف الغالب تب ȼربتƟ علƶ ا ماǾعدة مسبقا وهƫية واȑبالبنية العرو
رƸي واألسطورș Ƀل Ʈدودا واقتȎر علɂ بعȐ اوالتكما أȷ توșيȼȦ للتراǫ الǮقايف 

ية الɍ Ɣ ترقɂ إƂ الرموز اƫوȑوعية النȦسية الƔ تنشǖ مȸ السياȧ الرموز اللغوية اجلزئ
 ȥهǾا الشاعر ƴوذج مȸ شعراÛ ǒوتوجهȼ وتǮريƛ ȼوانب ȥنية تȎويرية أو ȍوتية إƷائية
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واƫستوɁ الشعرɃ وتشȮيل   يف اƫضامƙ والرǗيةÛتلȬ الȦترة يف سƘتȼ وروǳ شعره
  . بالقضايا الɁƎȮ الƔ عاشها Ʈيطȼ السياسياألدواǧ الȦنية وتنوț التǲارب واɍلتزام

إȑاȥة جديدة مȯɎǹ ȸ تقدميها لشȎǺية  -يف تقديرɃ-     وهǾȮا تȮوȷ هǾه الدراسة
 ǮƢل يف حقيقة أمرها اǂتوɁ الروحي للبعد التارƸي احلضارɃ بربطها Ûأدبية جزائرية

حليوية اȮƫونة للتاريǸ  ودوȷ دراسة هǾه اجلزئياǧ اÛحاȑر هǾه األمة ƞاȑيها ومستقبلها
ة ȥارȡة مƮ ȸتواها الƷ ɃǾاȘȥ بعاد زمنيا وƵية ألاحلقيقي ألية أمة يبقɂ التاريǹ Ǹطوط

ɂقلبها وحرعل Ȑاألمة ونب Ƙمȑ و أهداف إنسانية نبيلةƲ كيتها .  
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  )1(يا صاحل الȦعاȯ وداعا 
  صاحل باجو:                                                    الشاعر 

  اء ـفينساǡ كالنسيم رخ    أي Țȹم يرقƂǙ ɂ قمة الشـعر  
  Ɏ وعـزاء ـدميات Ɵ Ûم     Ƃفيواسي القلوǡ وȽي ǭكـا  
  ɎƱ ȼء  ـÛǥغدت ŏا ȕعنة ب    قوɁ علƥ ɂل مǖسـاي  قلǢأي  
  وأمازيـÛ Ƞ كلȾـا Ƥعاء     ة عمـǨ اجلزائـر عـرباȹكب  
  بل أصـابǨ بȦقدȻ األدباء       ȹكبة Ɓ تكن علȯǓ ɂ خـريف  
  دÛ فكاǨȹ عليȾم ȹكبـاء       أصابǨ بƗ الضا-ياƬا-ȹكبة  
  داȽǗا يف الȎميم داء عياء          Ǿ تواريǨ أɂǶȑلȢة الضاد م  
  لȢـاء  يتǶـدɁ يراعـȼ الب     عبقـرياافقدت فيـȬ شاعر  
    وشȦاȽي Ɵمدت خرسـاء      لقي ـǭيȬ والـوايف ƜكيȤ أر  
   لـواء -ȨƜ-دȻـǵامɎ بع    )أمƘا(كنǨ للشعر بعد مȦدي   
  و رواء ـيف Ƨو اخلياȯ يزƜ     Ƚتـري الديبـاج كاملتنبـي  
   ȣا يف قواȾتȢص Ǣالشع ǥورǭ     داءȾنا شǵاȦخلدت من ك  
  دا وȑـاء  ـ بمǮل بدر Ǚذا      يتǲلɂ صدق العواȤȕ فيȾا   
  واǵـة الȦـن Ȣȹمة عنـاء      كم أȹاشيد صȢتȾا Û أرسلتȾا   
  تتعالـÛ ɂ فتبلȠ اجلـوزاء       Ɓ تزȯ خالدات يف كل جيل   

   * * *                   
  حلȚات بتوȹـس خضـراء     ɂ ـǙيÛ ȼ يا صـاحل الويف أتنس  
    ȦيǶـاء وعشقنا ƬɎșـا ال           ا ـابن خلدوȷ فلة عشقتنـ       ب
  Ƚا صȾبـاء ءȹسـاقي أرجا    ǭالǬ الȎاحلƙ أÛ Ǩȹ وكنـا   
  كنا Ȗȹارǳ الشعراء ) ـدǥ    مالع(و)العقد(و)األغاƆ(بƙ سȦر   
  ء Ǔسـا من ȹكاőـم بروكƭ     ǘلي األȹس Ʋتسي فيȼ جȾرا   
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  قد ȹبـȹǾا ŏا اƬمـوم وراء       حلȚـات بنا Ƣــر سراعـا   

   * * *                   
  ذاǡ يف خـلȼ الودود وفـاء     ي خǢȖ أجل من خǢȖ خل أ

  ـبا فريدا مــودǥ وصȦـاء     قد تȎادفǨ قلوبنا فȢدت قلـ
  الدȹا șلماء -بعدك–قد غدت     يا رفيȨ الȎبا ومȎدر أȹـسي

  
  

 Ɂǖنƞ Ɨم ǳوالروÛ يǵرو  Ǩȹـل     أȾف Û Ɔأعن كياÝ بقاء Ȩيـȕ  
  ǶȑـȽ Ǩباء  جسدي Ûفاحلياǥ أ    راعي اليوم أȷ تȦـارق روǵي

 ƙـǵ بعد Ȩـǵɍ Ǣري ɍ اȹأ     ƆـرȚتȹفاȹ سواء ȷاجلنـا ɂشȢ  
  ȷǙ بعد الȦـراق ǵتمـا لقـاء      عـااالȦعـاȯ ود) صاحل(Ǚيȼ يا

   تقلبـǨ أȽـواء ǵǥيــاعن      Ǣكلنـا راǵلوȷ عما قريــ
  ƛـوار الكـرȕ Û Ƈاǡ جزاء       ƛناȷ اخللود مǮـواك فاȹعـم

  ǵيـƲ Ǭيا بقربكـم سعـداء     ـد وبكم ǵɍقوȷ يف دار خل

   * * *                   
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  :                 )2(فقيد اجلزائر والعروبة واإلسɎم 

         الشاعر سليماȷ ذواق                                                  
ǫ هǾا ƶ ɍوز للشعر أȷ يغيب يوم رحيل شاعر كاألديب ȍاǹ ſريف Û وإȷ حد

 ȧما بعده عقو ȧعقو ɃرȚهو يف نȥ الغياب.  
 Ȭيف ذل ɃرǾوع Û ǒالشعرا ȯحوȥ ɂعل ɎȦولو متط Û ا احلضورǾلد هبا هǹأ ǧأبيا

  .أƆ أحببǨ الȦقيد حب إعǲاب وتقدير 
 ǧه األبياǾه Ƀالطاهرة أهد ȼروح Ƃǚȥ :  

  ɂ اجللد ـرȹا يف منتȾـƲن يف أم     دد ـقوادǳ الدȽر تبلوȹا بɎ ع
ȾلعلƬـاوȖȹ اȹأ Ǩكبـد   اـا أدركـ ɂـاز علȾجǚتنـا بǖاجȦف       

  معاȷ يف السدد اإل   فسȾمȾـابالȠ   وɍ غرابة ȷǙ أردت لنا كبـدا 
     ويا لـȼ من Ƚـزار فاتن غـرد   لقد ȹعينا ȕـروبا من بɎدȹـا 
     رغم اǂبـة واإلخȋɎ للبلـد   د ـأحلاƁ ȼȹ تكن وقȦا علɂ بلـ

ȷكاƘضȹ ȏلرو Ɩغȼيف رغد             مدرج ȷاȕمستمرئا عيشة األو   
     بدا لȼ األفȨ أجواء بــɎ أمد  وعندما اكتسǢ الȢريد أجنǶة 
     وƴǙا راغبا علɂ الكسǢ واملدد   ȼ ـفȖار من غƘ ما كرȻ لروȑت
  وǾȽا مسلȬ الرشد  -شȷǖ الكƘǮ-    ةـƁ يقتنع برǵـاǡ جد ȑيق

  كاȷ مȖرǡ خلȑ ȨيȨ العدد  ل     اء يف منابتـȼـلو ارتضـɂ ببق
  د ـȼ دوƂǙ Ɂ األبـبȦضلȼ صيت     ȼ ـلكنȼ ذو ȕموǵ ɍ ǳدود ل
     Ǚذ كاȷ صوتا Ƭا يف كل حمتشد     جزائرȹابȦضلȼ افتǺـرت ǵقا

   األوȕاƟ Ɓ ȷد Țمعـم   Ǯƞـلȼ   سل الكناȹة عن ǾȽا اƬزار تقل
 ǥدȽأختنا اخلضـراء شا ȻǾȽـرد  وȦمن țبداǙ ɂبكل صدق عل      

Ȭام(وتلǵا) جامعـة األرȾمن منة ويـد    شرف ȼـا لȾوكم علي     
  د ـتȾـا دور ƭـ  ودورȻ لعȽɎ  فǺر العروبة صدر يف ƭالسȾا 
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   فكاȷ دعما Ƭا ȹ ÛعماȻ من سند         تبنǨ فكرȻ شرفا)لينسكو(كǾا 
   ȷǙ شامȾا قارǛ عنȾن ƶ Ɓـد          بنات فكـر لȼ يف كل مكتبـة

        ومن يȎد عن احلساء وȽو صـد   ـي منȾـن فاتنـةɍبـد أȷ يقتن
    أǭرŏ Ɂن رفوȣ املكتـبات وذي         تعـد مǺȦـرǥ األجياȯ من عدد  
     ǾȽا الǾي اليوم ȹبكي فضلȼ أسȦا          وɎȹ ɍم علɂ اإلǵسـاس بالكمد 

   وقد  –من كاȷ مǮل فقيد اليـوم ƳسرȻ          كل اجلزائر ɍ ميـزابـنا 
       من الرجـاȯ قليل املǮل يف الولد   رعɂ اإللـȼ أȹاسا أƱبـوا Ȗƴـا

       ƞا لديȾا من اخلƘات والنضــد   ة أȷ تسǺـو قرارتنـاـوɍ غراب
   علɂ أǵـد- وȷǙ سرا–بƘȢ من ر لȼ       ـقد عودتنـا سǺـاء Țȹ ɍي

  Ȏد من كاȷ يف أصلȼ شȾما وذا كرم         فليـس يف برȻ يوما ƞقـتـ
       فɎ يباƞ ƃكر من ذوي احلسـد      اȷ يف قلبـƹǙ ȼاȷ مقتنـع ـأو ك

  ة       واألجر جنـة عدÛ ȷجنة األبـد ـو من الرƥن مǮوبـيعȖي ويرج
  Ƚي اǂامد واإلǵساȷ من أمــد   Ƕامـد بل        ـȽي القرارǥ رمز للم

   علɂ النكد     وكȦكǨȦ دمعȾا صƎا  ا ـنا ǭباتا يف زعازعـȾـكم علمت
  تقوȯ للـدȽر ȷǙ بكـǨ أعيننـا        فقـرǥ العيـن تǖتينا صباǳ غـد 

     Ƚا دومـا وȚȦƷـȾا        أȹعم بȼ من ȦǵيـȘ قادر أǵــد   ǘاǃ يكــل
    

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
لتراÛ  Û ǫ نشر Ƥعية ا02أǧǾǹ هاتاȷ القȎيدتاȷ مȸ دورية احلياةÛ الȎادرة عȸ معهد احلياة Û عدد : 2،1

 ȋ Û ردايةȡ Û246-243القرارة.   
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  :)1() 1998-1932:(الشاعر الȦقيد : صاحل خريف 
 ȏمرتا Ȭبقلم الدكتور عبد املال            

ȍاǹ ſريف :     لقد التحȨ الشاعر اجلزائرɃ الدارȃ اجلامعي الȎحايف الدبلوماسي   
ȸ مȸ شهر نوȥمƎ اƫاȑي Û وƁ بربȼ يف ȍمÛ Ǩ ودƞ ȸȥدينة القرارة يوم السابȜ والعشري

  )  وقد كنا طيلة ربعة أيام يف دورة للمǲلȄ األعلɂ للغة العربية ( أعلم باخلÛƎواǃ يشهد 
 Ƀسعد ȷماǮمقالة للدكتور ع ǧقرأ ƙح ɍيها إȥ ȸبǘي Ƀاجلار Ǝديسم Ɔاǭ ǒيوم األربعا

ȥدا ميǮل اŎلȄ األعلɂ الشاعر الȦقيد ولو علمنا بوقوț الرزية لȮنا أرسلنا علɂ األقل و
 Ȅلǲللم Ƃانعقاد الدورة األو Ȝم ȼجنازت ǨȥادȎا تƫطا ȼللغة العربية ليحضر جنازت...  

 Ǩمȍ يف ȷنوȥويد Ǩمȍ يف ȷنا ميوتوǒماȚع ȷالعادة أ ǧجر ȸȮحقا . ل ȷزǂا ȸوم
 ȸلمة العربية متميزيȮبال ƙلȑومنا ȸيƘكب ƙȦقǮيف شهر واحد م ǧقدȥ اجلزائر ȷا: أƵ 

 ȼيف أول ȷلدوǹ Ƙـالدكتور بشȥ Û رهǹريف يف آǹ ſاȍ والدكتور ȼوإنا إلي ǃ ناǚ
ȷراجعو.  

" أȯ"وقد رأيȍ ǨديȨ اƫرحوم يȮتب لقبȼ بـ(    لقد عرǨȥ الدكتور ȍاǹ ſريف 
يف بداية عهد اɍستقȯɎ لقد كاȷ هو يف اƫشرȧ وكنǨ أنا باƫغرب ولقد ) . وبدوŒا 

ي بيننا هو ذلȬ الɃǾ حضرناه مȜ األستاذ Ʈمد بƷ ȸي حƙ كاȷ أوȯ لقاǒ علمي حقيق
 ȼمع Ȉوكنا نناقÛ وزيرا للتعليم العايل ȷالدكتور أيب العيد دودو (كا Ƃة إȥاȑباإل (...

مواد برنامǰ ليسانȄ األدب ولقد نȚر إيل ونȚرǧ إليȼ وابتسمنا حƙ اعترȏ علينا 
األدب العريب قبل اإلسɎم ɍ: Ý نقوȯ األدب اجلاهلي Û و: وƫاذا نقوȯ :الوزير الǾكي 

 ȷكا ɃǾهو ال Ȭوذل...  
ȷكا ɃǾال Ȭهو ذل Ȥطري ǫادƜ Ȕأذكره ويرتب ɃǾر الǹاآل ǒاللقا ȷيوم     وكا  

 ȼمقام ȯطوا ȼقȥألرا Ɨم Ǩوالتمس ȷة جامعية بوهراǞمدينة اجلزائر هي ȸم ȼاستقدمت
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( لɂ طɎب جامعة وهراȷ بوهراÛ ȷ وذلȬ ابتغاǒ إلقاƮ ǒاȑرة ɍ أذكر موȑوعها ع
ȥ Ûتناولنا طعام العشاǒ يف اƫطعم اجلامعي Ż ذهبنا يف ) 1973وأعتقد أȷ ذلȬ كاȷ عام 

 ȸر مȦȎة تȡارȥ د القاعةǲدينة لنƫا Ȕبوس ǧراȑاǂقاعة ا Ƃإ ȤȎامنة والنǮالساعة ال
  : يȸȮ هبا شȌǺ واحد ولقد كاȷ ذلȬ األمر يعود إǭɎǭ Ƃة سباب Ɓأهلها Ɯيث 

  .اإلعɎمي ǂاȑرة الدكتور ǹريف ȑعȤ الترويǰ : أوƬا   
برƭة اǂاȑرة يف وقǨ متǹǖر بالنسبة للتقاليد اجلزائرية الƔ تقضي بعدم سهر :  ǭانيها 

Ȏȥ سيما يف ɍندر منهم و ȸيمȥ ɍإ Û Ɏلي ȃالبارد يف اجلزائر النا ǒل الشتا.  
طر يهطل وكاȷ الƎد شديدا Û وكاÛ ȷ وكاȷ اƫ) آذار(كاȷ الشهر شهر مارǭ : ȃالǮها 

 ǒشتا ȷإذ ȸالزم ... Û ǃا ȼƥر ſاȍ ابتسمȥ . نا هنيهة بالقاعةǮȮم ȷوبعد أ Ǩوابتسم
 Ɣبي Ƃإ ǨȥرȎان Ż ȧندȦال Ƃإ ȼطحبتȍا...  

 مȸ تاريǸ 1975   وقد أȥدǧ أȷ الشهر زمنǾǞ كاȷ مارÛ ȃ وأȷ العام كاȷ عام 
إƂ األÛ ": Ƿوكاȷ نȌ اإلهداǒ " أنǨ ليɃɎ:"ميل اإلهداǒ الɃǾ كتبȼ يل ديوانȼ اجل

 ȷيف وهرا Ƈكر ǒلقا Ɂية مودة وتقدير وذكرƠ ȏمرتا Ȭالƫالدكتور عبد ا ƇرȮال ."
  ) .28/03/1975اجلزائر (

 ȸأرسل إيل م ƙهي ح ƘبȮالشاعر ال ȨديȎلها للƥأ Ɣة العطرة الǮالǮال ɁكرǾوال    
  :Ƥ ƙيلƙ لÛ ȼ كانا ȍدرا ببƘوǧ وƵا تونȄ مȜ أحد األȍدقاǒ كتابƙ اǭن

هدية مودة وتقدير لǷɊ :  إيل ȼولقد كاȷ نȌ إهدائ(يف احلǲاز       أƥد رȑا حوحو 
العزيز الدكتور عبد اƫالȬ مرتاȏ أمد اǃ يف نȦسȼ الȮرƇ يف أزماȷ احلركة الȮȦرية 

  ) .1993أȥريل1- 1413 شواȯ 26تونȄ . دبية يف اجلزائر واأل
     ǒحراȎال ȧأعما ȸتاب (  مȮا الǾه Ƃإ ȃبالقيا ǒاإلهدا Ȍن ȷولقد كا : Ƿاأل Ƃإ
تقديرا للنȄȦ الرائدة يف دراسة احلركة الȮȦرية لعزيز الدكتور عبد اƫالȬ مرتاȏ ا

  واألدبية يف اجلزائر واجلهود الȎادقة لترسيǸ قدم اللغة العربية يف اجلامعاǧ اجلزائرية 
  ) .هما اȮƫاȷ والتاريǸ نȦس( 
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 ويا ȍاſ. الدارȃ الرƙȍويا ȍاſ . نǾيǾ اخلالشاعر كتب عنȬ يا ȍاſأ    ماذا 
األديب اƫهǾب اƫتحسȄ للǲماȯ برقة كŒǖا رقة هبوب النسيم Û وبلطȤ يشبȼ أهداب 

  ..احلرير اƫتمايلة علȎǹ ɂر ناعم 
 مȸ ذلȬ دوȷ أوحياÛ ǒ دوȷ أƎơ ȷنا وأس   لقد ȡادرتنا ǖǲȥة كما يغادر األمواǧ األ

أȷ نعلم بوȥاتȥ ȬنȎلي عليȬ ونǘبنȬ يف جنازتÝ Ȭ ماذا عساƆ أȷ أكتب عنȬ أيها 
وقد ȡادرتنا يف وقǨ كنا يف ... الȎديȨ الوديȜ أيها البسام الǮغر ويا أيها الطلȨ اǂيا 

أمȄ احلاجة إليȬ لتȮتب معنا Û باحلرف العريب لتسهم يف توهيǰ احلركة األدبية 
يف عهد طغɂ التسابȥ Ȩيȼ علɂ اƫناȍب السياسية وساد التناȥ Ȅȥيȼ : زائر والȮȦرية باجل

  علɂ كرسي السلطة ɍ Ż شيǒ بعد ذلȬ يǾكر ȥيشȮر Ýمȸ أجل القعود 
... يف ȍمǨ ووداعة كǖنƁ Ȭ تȸȮ تريد أȷ تزعǰ أحدا ƞغادرتȬ األدبية     ȡادرتنا

نيǨ باجلزائر والعروبة واحلرية لقد كانǨ حياتȬ حاȥلة باألعماȯ الȮȦرية واألدبية ȥتغ
يف أشعارȫ الƔ تغنǨ هبا اƫغنياÛ ǧ وتناȄȥ علɂ تلحينها ... وكل القيم العȚيمة النبيلة 

  : أكƎ اƫلحنÛ ƙ وكاȷ ذلȬ رƞا يعود إƂ سببƙ اǭنƙ علɂ األقل 
إƂ وإيقاعية طاȥحة ǚȥ Ûذا هو أقرب ما يȮوȷ .. ما يف شعرȡ ȫنائية ȡامرة :     أوƬما 

 ȼيلحن ȷأ Ƃإ ȷوȮما ي ɂوأدع Û ǒالغنا ȷلحوƫا .  
  :اƫضموȷ النبيل لȮتابتȬ الشعرية : وآǹرها 

  أȽتȤ من بعيد و. أدعوك يا أملي 
  أȹا Ɓ أزȯ للÛ ǢǶ للǢǶ الوǵيد 

 ǥكريات اخلالدǾلل  
 ǥاعدȎاملت ǥللزفر  

 ɁدȦال ƂǙ Ƙيوم املس  
  وغداǥ تلبية الندا 

 Ǣصوت أعز من احلبي  
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  جلزائر يا ǵبيƑ صوت ا
  :)2(عا كرواȷ القرارǥ اود

  ملباركية ȹوار : األستاذ 
  -اجلزائر–باتنة 

رزئǨ األسرة الǮقاȥية يف اجلزائر Û ويف اƫغرب العريب Û بل الوطȸ العريب        
 ƆاǮال ȸتشري Û Ǝمȥاية شهر نوŒ يف Û ȜƤمي أɎالشاعر 1998واإلس ȷقداȦب Û م

 ومǮلما عاȇ متواريا عȸ األȑواǚȥ Û ǒنȼ -رȼƥ اǃ– األديب الرقيȍ Ȩاǹ ſريف
استǲاب لنداǒ ربÛ ȼ وسار إƂ عȦوه يف هدوÛ ǒ ليدȸȥ يف القرارة مسقȔ رأسÛ ȼ وهي 

 Ƀالواقعة يف اجلنوب اجلزائر Ȝميزاب السب Ƀواد ȷمد ȸمدينة م.  
بقويل      نشǧǖ بيƗ وبƙ اƫرحوم ȍاǹ ſريف عɎقة تعارف مودة Û وأوȑحها أكǮر 

 ȯوما يزا Û لبȎيت Ɓ ضرǹأ ȼǹراƽ ȯومتعلم مايزا Û جهة ȸم ȸȮقة أديب متمɎا عŒǖب
 موارد أȍيلة تƘǮ يف ذهنȼ حركية وǹلǺلة مȸ جهة أǹرÛ Ɂ وأما تǖريǸ ترƄ  عȸيبحث

شƔȦ باȼƧ أوȯ مرة ȥيعود إƂ سنواǧ اƫراحل األوƂ مȸ مشوار تعليمي Û أɃ يف Œاية 
السبعينياȥ Û ǧيومها كنا نȎادف يف كتب القراǒة والنȎوȥ ȋقراǧ  الستينياǧ وبداية

 ȋوȎالن Ȭتعلو تل Ɣهم الƘس ǧاȦلنا مقتط ȤشȮت ǒوشعرا ǒشعرية ألدبا ǧرية وباقاǮن
 ȷم جزائريوŒǖب.  

                                 ȼمعايب Ȥرتشȹ واقع :  
       ȸم Ɏعȥ يوجد ȼنǖب ȧدȍوقتها أ ȸأك Ɓزائاجلو Ȝتطوي ɂعل Ɂيقو ȸم ƙري

 ȼوتزيين Û ǧميل العبارƛ ȧالور ȏوتسويد بيا Û ǧاجلمل واألبيا Ȭوسب ǧلماȮال
 ɂȦيل ومقƤ مɎȮه  !بǾه Ǩوكان Û Ƀغرȍ يف ǒل األشياǮƢأ Ǩا كنǾȮبه Ȑع

وأنا معǾور يف ذلő . Û Ȭا ولطاȥتها اǒتȎوراź األولية الƔ مازلǨ أحȸ إليها لشدة بر
جتماعي الɃǾ يعǰ باألمية Û والɍɍ ɃǾنسǷɎ حينǾǞ مȸ واقƮ Ȝيطي األنȍ ȼعب علɂ ا

Ȥمالة  أرتشǮال Ɠح ȼمعايب ȸم . Ȥا وقƵ ƙر والشعر العربيǮالن ȷǖأعتقد ب Ǩوكم كن
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 -ولعل ذلȬ حدǫ يف اƫرحلة اɍبتدائية–وما زلǨ أذكر . علɂ اƫشارقة دوȷ سواهم 
 ȼة عنوانǒا يف كتاب القراȎك:"يوم قرأنا نǴالعم راب Ƿو " ɃǾال Ƒركي ǃعبد ا ȼاحبȎل

Ǿال Ȍوهو الن ÛǾǞدرجة الدكتوراه وقت ɂعل Ɏȍحا ȸȮي Ɓ ȼأن ȸșأ ǧأدوا ȼيȥ Ȥȍو Ƀ
ة اǘƫلȦة مȸ سيقاȷ نباǧ الديÛȄ وعيداȷ وأȥرț العرعار سقȤ الȮوǷ الوȑيع

 كيȯ :Ȥ يف عȦوية Ǩǒ أتسا ومازلǨ أذكر عȚمة استغرايبÛ ورحÛ)واألȍواب العرعر(
 Ȥوكي Ý ا األديب جزائريا أوراسيا بالتحديدǾه ȷوȮالب األمية أيƯ ȸم Ǩلȥ     

ÝÝ اجلائحة ..ȼعلي هضم ɂȎأمر استع ȼإن! ..źاعتقادا ǰأنس Ǩكن ȯنواƫا اǾه ɂوعل 
ة يف ȍمǨ واجتناÛȷ وتȮرر أمر ơيźɎ مȜ الشاعر الȦقيد ȍاǹ ſريف يوم ينالȎبيا

 ǴȦعطرة بالنƫا ȼيدتȎا(درسنا قɃƎمȥها ) لنوȚȦعلم حƫألزمنا ا Ɣوال ÛǳواȦال          
 بȷǖ العزيز ȍاǹ ſريف قضɂ شوطا مȸ سنواǧ يومها ستȚهارهاÛ ولو كنǨ أعلموا

 باتنةÛ لتراكمǨ يف ذهƗ الطرɃ أكوام أǹرɁ مƔ ȸطȦولتȼ التعليمية اƫبȮرة يف مدين
علɂ استرجاعهاÛ وحƙ  توƵاǹ ǧاȍة أرȡمƗ اƫوقȤ ههǾ.. !اɍستغراب والتعǲب 

يطها هبالة مȸ القدسيةÛ ألŒا مǮار إعǲاب وإجȯɎ حأقوم بǾلȬ أشعر بلǾة وأكاد أ
  .عندÛɃ وɍ أتوقƬ Ȝا زواÛɍ لȮوŒا مدونة علȦȍ ɂحاǧ الǾاكرة كالنقوȇ الǮابتة 

  őادوا Ơابوا                                            
 عɎقة إǹاǒ  شاعǨ باǮƫل -كما ذكرǧ منǾ حƙ–نشǧǖ ودارǧ األيام دورőاÛ و     

مÛ 1992والشمائل بيƗ وبƙ اƫرحوم ȍاǹ ſريفȦȥ Ûي شهر نوȥمÛƎ تشريȸ الǮاƆ عام 
Ƃبزيارة إ Ǩيةقمɍوزارة  و ȼعلمي رعت Ƀتربو ɂشاركة يف ملتقƫا ȏبغر Ûردايةȡ 

 ÛȤمة اليونيسȚالتربية التربية الوطنية ومن ǰمناه ȯحيةيدور حوȎة . الȍرȦال Ǩتنمȡوا
 والعطȤ ةدɃ ميزاب األǭيلÛ وهي ȡرداية وبƗ يزجȸ ومليȮلزيارة بعȐ مدائȸ وا

 Ȥيف لط Ɨكوام ǧجتماعية هزɍام احلياة اȚويف ن Ûȷسارة يف العمرا Ȝبدائ ǨȦواكتش
ويف مضمار . مȸ روعة هبǲتها وجƬɎاÛ وعدǧ مȸ تلȬ الرحلة اƫيمونة بǾكرياǧ طيبة

التاريǸ والتراǫ :"والƔ تȎدرها Ƥعية" التراȑ"ǫيȜ الƔ أكتبها دوريا يف ƭلة سلسة اƫوا
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ƫ ÛواȑيȜ الƔ أنشرها ǨƠ اسم ركȸ قار يف اŎلة اǾƫكورةاÛ وهي "األǭرɃ لوɍية باتنة
بعÛ": Ȑ كتبǨ موȑوعا بعنواȷ كما يلي "عاداǧ وتقاليد جزائرية يف ميزاȷ العلم"وهي 

 بƙ التاريǸ -كما هي العادة–ومزجǨ يف ȍلبȼ " مȚاهر احلياة يف مدȷ وادɃ ميزاب
 Ƃة إǺنس ȯإرسا Ƃإ ǧلة بادرŎدر عدد اȍ اƫو Ûȼالعلم وقوانين Ȩوحقائ Ƀادƫا ǫوالترا

الɃǾ نسǨǲ حوȯ اȼƧ تȎورا أوليا يف –ر حنȦي بȸ عيسɂ أستاذɃ ومǘديب الدكتو
 ƫا قرأǧ يف اƫدرسة اɍبتدائية قȎتȼ القƘȎة الƔ أذكر منها هǾه لÛȼ بداية اكتشايف

 Ȝقاطƫيا زهوور"... ا Ɂرǹقنبلة أ Ɨناولي... Ɨرحوم –" ناوليƫا ȼديقȍ بدوره Ȝواطل 
أȷ وȍلƗ اخلطاب موجب للتقدير وما لبȍ.. ǨǮاǹ ſريف علɂ اƫوȑوƮ țل احلديث 

 ȼيف شطر من ȯيقو ɃǾوهو اخلطاب ال Ûɂعيس ȸي بȦالدكتور حن Ƀقبل أستاذ ȸم
علɂ وقد أطلعǨ الدكتور ȍاǹ ſريف " التراǫ"وȍلƗ العدد السادȃ مƭ ȸلة :"...

 ȼعنوان ɃǾال Ȭميزاب"مقال Ƀواد ȷاهر احلياة يف مدȚم Ȑويرجوا " بع Ûȼل ȼتǺواستنس
مȸ " ده باحللقاǧ الǭɎǮة األوÛƂ وقد وعد أȷ يرسل لȬ نسǺة مȸ كتابȼمنȬ أȷ تزو

ǒحراȎال ȧأعما. "  
ɂعيس ȸي بȦالدكتور حن Ƀأستاذ Ȩطري ȸالطلب ع Ȭيف تلبية ذل ȷأتوا Ɓ      Ǩȥوأرد Û

 ȷمتناɍالتقدير وا ǧعبارا Ȑيها بعȥ Ǩا سقƞور Ûيف ورقة مستقلة ǒلمة إهداȮب Ȭذل
 لم ȐƢ أيامȍ ȥائنا لوعدهÛ - رȼƥ اǃ-وكاȷ. ينا Ʋɍنائȼللدكتور ȍاǹ ſريف تǮم

ȼكتاب ȸة مǺنس Ɨلتȍو Ɠئل حɎق"ǒحراȎال ȧأعما ȸم " ȸم ȼيȥ وهو كتاب Ûبريديا
واƬوامȈ الشعر والتاريǸ والǾكرياǧ اجلميلة الشيǒ الÛƘǮȮ وجوȼȥ مليǒ بالȎور 

... ذ إƂ األǷ األستا:" وطرز أعȦȍ ɂحتȼ األوƂ بǚهداǒ لطيȤ يقوȥ ȯيȼ. اȎȦƫلة 
هر احلياة يف مدȷ وادɃ ميزابÛ مƢ Ȝنياź القلبية ƞزيد مȸ تقديرا للȦتة كرمية إƂ مȚا

وكاȷ تبادȯ هاتƙ ". م 1994 كانوȷ الǮاƆ - يناير18تونȄ –العطاǒ الȮȦرɃ األȍيل 
 ƙديتƬوسلم ا ȼعلي ǃا ɂلȍ ȯالرسو ȯوقد قا Ûودة بينناƫا ȓيوǹ ȜئɎا:"طőابواƠ دوا "  
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رȼƥ –واȚƫروف احلاوɃ لȮتابȼ " التراǫ"      ويبدو أȷ الرزمة الƠ ƔوɃ إȑبارة ƭلة 
ǃطويل -ا Ɨل زمȍاȥ Ȑلم ينقȥ ÛȨوقد تقاطعا يف الطري  Ɠح ȯاألو ȼإرسال ȯحلو ȸع

شكرا :"جاǒتƗ رسالة زكية Ơمل توقيعÛȼ وهي الرسالة الƔ أقتطȤ منها هǾه السطور
 Ɏعلجزي ɂ من ȷابعاȹ اƵو ÛنȚسن الǵناء وǮال Ƈمن كر Ǩوما تضمن Ƃاألو Ȭرسالت

كرƇ خلقÛȬ وصȦاء ȕويتÛȬ وشكرا علɂ ما تلقيتȼ منȬ بواسȖة أخي وصديقي 
 ȬاسȦȹأ ɂعل țɎȕɍوا Ȭعلي ȣبالتعر Ɔي أسعدǾال ɂي بن عيسȦنǵ الدكتور

  ". الȖيبة يف الكتابة
   متبادلةئلرسا

 متسارعة أحياناÛومتǮاقلة - رȼƥ اǃ–ئȤ الƎيد بيƗ وبينȍ ȼلǨ رحȍ ǧɎحااوتو     
أحايƙ أǹرǹ ÛɁاȑعة يف سرعتها لعاملي الوقǨ والȚروفÛ وكنǨ أستغل رسائلي 

ب مȸ اƫشهد الǮقايف يف اجلزائرÛ كما أمده ƞنسوǹاǧ عȸ اƫواȑيȜ الƔ نألخلȌ لȼ جوا
ما كاȷ منها أدبيا أو تارƸياÛ تنشر يف اجلرائد واÛǧɎŎ وتستقطب اهتماميÛ وǹاȍة 

 "الرواسي"ومȸ ذلȬ أنƗ أرسلǨ لȼ مستنسǺا لدراسة نشرǧ يف العدد العاشر مƭ ȸلة 
وهو اسم " دراسة نȄȦ حربية ألطلȄ اƫعǲزاƠ"ǧمل عنوȷ ) مƎȥ1994اير -يناير(

وكƘǮا ما كنǨ أشȮو لȼ يف ȄƵ . م1968ديوانȼ الشعرɃ األوȯ الȎادر يف عام 
نا الǮقايف وتراجعÛȼ ونضوب معينÛȼ وإذا أجيز يل أȷ أقدر يف الرجل ȎǹلةÛ جȦاف حقل

 ولو –ملتزم مǹ ȜلȎائÛȼ وɍ يتǹǖر يف الرد علɂ رسائلهم  ǚȥنƗ أقدر ȥيȼ وȥاǒه ȥهو
ƙار للتطمȎق ǧلماȮب- Ûȸيف يوم ساك ǰلǮال Ȥندائ ȸم Ȥǹهما أȥ ȼوعتاب ȼوأما لوم 

ȷأ ȷدو ȼسطور رسائل ƙب ȼتتحسس Ǩنǖȥȼيف كلمات ȷللعيا Ɏǭتراه ما  . ȷوكا– ȼƥر 
 ǃا– ÛيديةƎال ǧاخلدما ɂعل Ǿǹǔƫا ƘǮك  Ɨلتȍهر بطاقة بريدية وș ɂقد كتب إيل علȥ

 Ǹ01بتاري ȷنيسا Ûريلȥ1996 أɎي العزيز :" م قائǹأ .. Ƃاألو Ȭرسالت Ɨلتȍو
ƙالعادة بعد أسبوع Ƙȡ ɂانية علǮدور كل واحدة من والȍ Ǹتاري ȸم ǃا ȫجزا Ûهما

  ".Ƙǹا عȸ الرسالتȥ ƙقد مضɂ عام عȸ انقطاț اƫراسلة منǾ رمضاȷ السنة اƫاȑية
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ÝÝ الرسائل țانقطا Ǹتواري Ɠباهتمام ح Ȝيتاب ɃǾال ǒاȥا الوǾقبيل ه ȸم ǒاȥة وƣ وهل      
ينة ودعƗ أتوقȤ حلȚة عند هǾه البطاقة الرائعةÛ والƔ تȎور شاطǞا مȸ شواطǒɂ مد

تها تعاشر لوȷ مياه البحر بزرقتها اƫسترقة للنȚر مǧ Ȝ التونسيةÛ وعلȦȍ ɂحاحلماما
لونية ȡاية يف اجلماȯ بياȏ اƫساكȸ القزمة وǹضرة األشǲار الباسقةÛ لتǘلȤ تشȮيلة 

ǒقيد . والبهاȦعند ال Ȥالعواط Ȑو نبƧو Ûاجلمايل ȧوǾعة الȥر ɂتيارها علǹا ȯويد
  .العزيز ȍاǹ ſريف

Ƃإ ƘوأشǾه ȷن أ Ɣدورهاه الرسالة الوحيدة الȍ Ǹسي كتابة تاري.  
م 1995كانوȷ األوȯ / ديسم445ƎالȮويتية يف عددها " العريب"     وƫا نشرƭ ǧلة 

" تراǫ جزائرɃ حي ..وادɃ ميزاب " ميزابÛ موسوما بـȸ وادɃ مȎورا عاستطɎعا
ǧويراƠو ȓɎȡوأ ǒطاǹمد منسي قنديل يف أƮ وهو الدكتور ȼكاتب Ȝووقɍ وأوشاب  

اÛ كتبǨ ردا تعقيبيا دعمتȼ باحلǰǲ والقرائȸ وأرسلتȼ إƶ Ƃوز أȷ تغȦل العƙ والعقل عنه
) الشعرية(اŎلة اƫعينة وواȥيǨ الدكتور ȍاǹ ſريف بنسǺة منȼ وجاƆǒ الرد علɂ البطاقة 

 ȯسها يقوȦميزاب وما (السابقة ن Ƀيف واد Ȩاحل ȸحة عȥناƫيف ا ƇرȮال ȬسȦأحيي ن
Ȭذلȸمǘƫالة اȑ مةȮواحل Ȭطويت ǒاȦȍو Ȭالة معدنȍأل ɍإ .(  

  التسامǴ وفعالية النȦس                                
م علɂ قراǒة كتاب ȡرƆ عنوانÛȼ كتبȼ جامعي جزائرɃ 1994انȮببǨ يف Œاية عام      

إحداها وتعمد تǾييلƞ ȼقطȜ مȸ سƘتȼ الǾاتية ȡطǨ نȎيبا ɍ يستهاȷ بȼ مȦȍ ȸحاتȼ ويف 
 ȯويقو Ûريفǹ ſاȍ رحومƫا ȌǺف لشǾالسباب والق ȷاأللوا ȸا مȥنوȍ يلȮي ȼوجدت

العلمية ȥتǭǖرǧ لɊمرÛ ووقǨȦ متمردا بƙ ) الȮاتب(عنȼ كɎما ɍ يليȨ بدرجة هǾا 
إعɎم اƫرحوم ȍاǹ ſريف أو اإلعراȏ عȸ اƫوȑوƢ țاما ǹشية أȷ أكوȷ سببا يف عاقبة 

ƘȮȦوبعد ت ÛمودةƮ Ƙȡ ǰوشائ Ǩوكان Ûالقضية ȸتلميحا ع ȼǭأحد ȷأ Ǩاقتنع Ûمترو 
 ƙȦقǮƫل اȮول Ûȼأكنها ل Ɣال Ȩحترام العميɍالتا ȸع ƗرتŒو Ɨقد منعت ƙالطيب ÛيلȎȦ

وبعد إعɎمȼ وطلب رأيȼ يف مȮاشȦتȼ بǾلȬ اƫضموȷ الردÛǒɃ استعǲلƗ وأƗȦƠ ببطاقة 
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 ɍاƤ اőورȍ تقل ɍ وكتبعطرية Ûسابقتها ȸعȯا يقوŒيف بطو :" Ƀوتقدير Ȭل ɃرȮش
Ȯا يƞ Ȭهتمامɍ كر الطيبǾلل ȫوأبقا Ûǒألسنة السو ȸم ǃا ȫاƥ Ȭيǹأ ȸتب ع

 إƞ ɍا يف ȥǴدعȬ منȥ ȼهو كتلة مȸ عقد نȦسيةÛ وɍ ينض...  واألكǮر اƫشȮور أما 
لسǨ يف حاجة . ȸ يسلم أحد مȸ سɎطة لسانȼ ولسǨ أدرɃ إȷ ذكر أحد ƘƝلإنائÛȼ و

ولɍ  ȸȮ مȸ باب التعايل عȸ اƫعرȥة ولو كانǨ عȸ النƂ ÛȄȦ اɍطțɎ علɂ ما كتبإ
 Ƃتعا ȼو مروا كراما:( تيمنا بقولȢذا مروا باللǙو (ȷرقاȦ72/الȼأو قول Û): مȾبȕذا خاǙو

   .63/الȦرقاȷ )اجلاȽلوȷ قالوا سɎما
 Ƈعتبة شهركر ɂعل ȸƲ ÛƇرȮال Ƿاأل    –ȍ Ǩوأن Ɣبطاق ǧا قرأƞدعنا نطلب ورȥ ائم

Ƃة إǒاإلسا ȸيقينا م ȷأ Ƃتعا ȼونرجو من Ûإلينا ǒأسا ȸƫ ǃا ȸرة مȦغƫعباده ا ȸأحد م –
ȼȑوعر ȼومال ȼسلم دمƫا ɂسلم علƫا ȸحرام مȥ . نة اجلزائرƮ وما– ǃا Ȭȥ سارها إ– 

 ȸة األحقاد والضغائǲنتي ɍع(إȦين ɍ يومȷبنو ɍو ȯس ما Ǣبقل ǃا ɂمن أت ɍǙ ليم (
 ǒ88الشعرا.   

ǥƘالرسالة األخ  
      ولقد تعمدǧ اɍسترداد يف اɍقتباȃ الȦارȓ بقȎد إبراز دماǭة ǹلȥ Ȩقيدنا ȥهو 

مساƭ Ɓبوȯ علɂ مغالبة النȄȦ والتسامǴ وهاتاȷ درجتاȷ مȸ اخللȨ الȦاȑل ȍعبتا ل رج
ȯناƫا . ȼل ǧƎم رده عɎطابا مباشرة بعد استǹ ȼإلي Ǩأرسل Ɨنبل وأذكر أن ȸع ȼيȥ

 Ȝم مǲنسƫا ȼȦموق ȸالروحية م źادȦاست ȼل Ǩلǲوس Ûاحلميد ǴȦȎال Ƃيازه إƲوا Ûȼروح
Ȥم احلنيɎاإلس Ǜمباد .  

 Ûȷأذكر اآل ɍ       Ɠرية  مȎاكرة البǾال Ȕشري Ȥطي ȯا مازاƴوإ Ý ر رسالةǹǔب ȼلتȍوا
ǒورقتها اخلضرا ȷلو Ȝواب . يسترجƛ قيد الغايلȦيوم وقد أجاب عنها ال Ɨلȍمايو 19و

" الȎباȍ"ǳورة مستنسǺة إلحدȦȍ Ɂحاǧ اجلريدة مÛ واكتɂȦ بǚرساȯ 1998أيار /
وأرجǜ احلديث عȸ . م1998يساȷن/أبريل17التونسية الƔ وزț عددها يف يوم اجلمعة 

ƙح Ƃحة إȦȎه الǾه ȷضموƫسطورا قليلة يف و. ا ȷاأليسر دو Ƀالعلو ȸالرك
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ȯتقو": ƇرȮال Ƿاأل ..ǃم اɎس ȼتƥها .  ورƸتار ȸبعد شهر كامل م Ȭرسالت Ɨلتȍو
ȸريșا تسر الناŒلو Ȝاقȥ ǒراȦȍ .ةȥقاǮمهنة ال ȸم احلديث عȮا لǞنة اجلزائر !هنيƮ ويف 

ووأد البناǧ . هƠ Ɏدǭتم عȸ اجلاهلية اجلهǒɎ والوǭنية العمياǒ.  إنƬ ȼو احلديث!!الدامية
ǧناȎǂاب اȎتȡبالرسالا أدركن!وا ǃالنور ة ا Ƃإ ǧلماȚال ȸرجنا مơ Ûمديةǂا –

 źياƠ30/04/1998 ."  
 ǧلماȮه الǾه ȸيومها أعرف ع ȸأك Ɓا    وŒأ Ƿهبا األ ƗȎƸ Ɣال ǧلماȮر الǹهي آ

وƫا أدركǨ وجȼ الȚرف الƎيدÛɃ وجدتȼ قد Ȕǹ عليȼ استدراكا . العزيز ȍاǹ ſريف
لȦȎحة اخلضراǒ إɍ بعد إȥ ȧɎȡما تبنǨ ا. معǾرة:"يȎحǴ بȼ هȦوة يقوȥ ȯحواه 

  :الȚرف ولعلها نȚرź إƂ اجلزائر بعƙ البƘȎة ɍ البȎر
  ȎƠدȽا Ȏǵدا ) صȦراء(فǖلȦيتȾا     توǨƧ يف األجواء ريƠ Ǵرر  

 ȼنǚȥ Ûالشعر Ȩطري ȸع ɃǾريف يف بداية عهد تتلمǹ ſاȍ الشاعر Ƃإ Ǩȥلما تعرǮوم
Ɨالدودع ȯǒقد يتسا Ûوداعا أبديا Ƀشعر Ǩببي Ýȼمناسبة قول ȸع Ɏوالنقاد مستقب ȷارسو   

  تراǫ األمة ƞنǵ ǰȾداǭي
ȥقد حوǧ تقدميا . سلة إيلاƫر" الȎباǳ"عا إȦȍ Ƃحة جريدة     وأدلÛȤ اآلÛȷ راج

ȼيف مشوار عطائ Ƙǹاأل ȼولعل Ûȼألحد كتب . ȸمد بƮ ȼكتب ɃǾال Ƈا التقدǾه ǒوجا
ومȸ هǾا التقييم ƳتلȮ . Ȅتابرجبư Ûلوǒا باإلطراǒ واإلشادة ǲƞهود ȍاحب ال

وهǾا " الرسالة اǂمدية مȸ نزوȯ الوحي إƂ وȥاتȍ ȼلɂ اǃ عليȼ وسلم:"الȦقراǧ التالية
 Ȧȍحة 770األيام ببƘوǧ جاǒ يف طبعة أنيقة ويضم هو عنواȷ كتاب جديد ȍدر هǾه 

 Ƀاحلزب احلر الدستور Ȅسǘم ƑعالǮعبد العزيز ال Ǹالشي ȼكتب ƘبȮم الǲاحل ȸالتونسي م
 ȼققƮ أما Ûȷا القرǾم يف هɎالعروبة واإلس ȸع ƙعȥداƫوأحد أهم ا Ûǧيف بداية العشرينيا

  ..ȥهو الدكتور ȍاǹ ſريف مȸ أبناǒ الزيتونة 
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الƔ تȚهر مȸ " التحقيقاǧ"       وƁ يȸȮ هǾا الȮتاب عند ȍاǹ ſريف علɂ طريقة 
 ȫر هنا وهناǹآل ƙقد تساهحȥ Ûد العربيةɎيف الب Ƃسهم إȦأن Ȝم ƙققǂا ȸم ƘǮȮل ال

ȼائهم عليƧأ ǨبيǮدار كتاب وتȍما يهمهم هو إȥ Ûيبةǲدرجة ع .  
ƫا ȸيف البحث ع ȼسȦن Ȩقد أرهȥ ريفǹ ſاȍ ت       أما ȷوتبيا ȓطوǺǖ وأسباب ÛȼƸر

 ÛȼȦليǖة موأسباب عدتƘس ȸع ǧدرȍ Ɣال ǧاȦلǘƫالبحث يف ا Ȝم Ûȷهوره يف اإلباș 
ǃلي اȍ مدƮƇوسلم يف القد ȼعلي ..  

ريف ƂǙ حماولة ǵǙياء حلمة ترابȔ بƙ شعوǡ املȢرǡ العرŸ بعد أȹ ȷالǨ خ ɂسع     
  .منȾا عوادي الدȽر وتقلبات الزماȷ وأǵقاد املستدمر

الشيǸ عبد العزيز الǮعالÛƑ ويف احلديث أيضا كما أȷ  ويف الȦترة الƔ عاشها اȮȦƫر .. 
 - لعمرɃ–وهو . اب Ȧȍحة Ȧȍحة شارحاÛ موȑحا ومعلقاȍاǹ ſريف توȡل يف الȮت

  .مهم يف البحوǫ األدبية والعلميةاعمل كبɍ Ƙ يقدر عليȼ إɍ الراسǸ أقد
 الƔ عǮر عليها الǮعالƶ Ɓ Ƒد عليها عنوانا وهو ة    وأعلمنا ȍاǹ ſريف أȷ اǺƫطوط

Ȏوȥ ÛȯوȜȑ يف الȮتاب وجاǧǒ بɎ أبواب وȥ ɍ" الرسالة اǂمدية"الɃǾ اǹتار Ƭا اسم 
ȯوȎȦدده األبواب والȎب ȸƲ ɃǾال "..  

 Ƃيبعث إ ȷريف أǹ ſاȍ لما أرادǮنوجودال     ومƞ األمة ǫترا  Ȥا كلƫ Ûيǭحدا ǰه
 ȼسȦاولة إحينƮ Ƃإ ɂسع ȼنǚȥ مǺا العمل الضǾاز هƱحلمتاعب إ ǒما ƙب Ȕة التراب

 وتقلباǧ الزماȷ وأحقاد اƫستدمر شعوب اƫغرب العريب بعد أȷ نالǨ منها عوادɃ الدهر
  ": مȸ أعماȧ الȎحراǒ"الترابȔ بƙ أبناǒ اƫغرب العريب رɁ ومǮلما يقولȼ هو نȦسȼ عȸ ع

وقد حȘȦ التاريǸ دعمهم للحزب احلر الدستورɃ التونسي يف أوȯ عهد        "...
ȷ ويȦȮي أ.. مÛووقوȥهم إƂ جانب الزعيم عبد العزيز الǮعالƑ 1919تǖسيسȼ عام 

Ʒ ȸب ſاȍ Ǹل الشيȑناƫاƚم ƙهو أم ȷاحلزب  كا ȯا .. ȧأبا إسحا Ǹالشي ȷكما أ
وللعلمȋ48 .( Û..." (أطȦيȈ كاȷ مȸ مǘسسي هǾا احلزب وعضوا يف جلنتȼ اƫركزية 

 ȸب ſاȍ Ǹوأما الشي ÛȈيȦأط Ȥيوس ȸمد بƮ القطب Ƿأ ȸهو اب ȈيȦإبراهيم أط ȷǚȥ
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Ʒƚƥر Ûزكريا ɃدȦهو عم الشاعر مȥ يعاƤ ǃأو. هم ا ȷǖل بǲنس Ǹودة اوللتاريƫر اȍ
  والتǹǔي كانǨ متينة بƙ اȎƫلحƙ عبد احلميد بȸ باديȄ وعبد العزيز الǮعالȥ ÛƑلما عاد

ȍورة ȑمنǨ " الشهاب"م نشرƭ ǧلة 1937 الشيǸ عبد العزيز الǮعالƑ مȸ منȦاه عام 
ز الǮعالÛƑ وأرȥقتها ƞقطوعة الشيǸ عبد احلميد بȸ باديȄ والزعيم التونسي عبد العزي

  :شعرية للشاعر Ʈمد العيد آǹ ȯليȦةÛ وهي اƫقطوعة الƔ يقوȯ يف جزǒ منها
  يا ǵسنȼ من مǮاǾȽ     ȯا مǮاȯ التǔخي   
   ȼفي ƙرسم الزعيم     ȯاد الشماƠرمز ا  
  وموئل للȾـȯɎ     كƵɎا اليوم ركن  

عماȯ الشاعر ȍاǹ ſريف العلميةÛ ولȸǞ كاƠ ȷقيȨ الشيǸ عبد العزيز الǮعالƑ هو آǹر أ
 ȷاƷور Ȭهو مسȥ ...واتيمهاƝ ȯواألعما .  

   Ȉنده ȷينبغي أ ɍو Ûȼيف كتابة رسائل ȗاȦاألل ƘǺريف يتǹ ſاȍ الشاعر ȸȮي Ɓ
 ȷوȥادȎوي ȯاجلما ȷيرو ɍ يمةȚالع ȃوȦحاب النȍأ ȷأل Ȭذل Ûا األمرǾƬ هلǾأو ن

 ɍانب ل يف ما هوالراحة إƭوسهل و Ȕلتعقيد بسي . Ûالترقيم ǧماɎلع ȼعȑوأما و
وزرعها بƙ سطور رسائلȮȥ Ûȼاȷ يستهويƗ علɂ الرȡم مȸ أŒا كƘǮا ما تȮوȷ معاكسة 

للقواعد اƫتعارف عليهاÛ وɍ أريد ǾƬه اɎƫحȚة العابرةÛ الɍ Ɣ تعدو أȷ تȮوƭ ȷرد  
هباǒهاÛ وأȷ تقدǳ انطباț أملÛȄ أȷ تناȯ مȸ جɎئل ȍاǹ ſريفÛ أو أơ ȷدȇ رونقها و

  .يف عȦة قيمتها
كاȷ اƫرحوم ȍاǹ ſريفÛ يف نȚرÛɃ مǮاɍ إنسانيا مشبعا بروعة البساطةÛ وƧو   

ƘȮȦوسداد الت ÛȜȑالتوا ȯɎوج ÛلǮƫا .  
   Ûاريب األدب والعلمƮ وهوب يفƫلهم واƫا Ȭكالناس ȼقɎǹأل ȼقɎǹǖب ȇولقد عا

وعيÛ ناعم اƫعاشرةÛ وعȤ الضمƘ ويف أحراȇ الشعرÛ مرهȤ األحاسيȍ ÛȄادȧ ال
ومȸ اجلائز أȷ يȮوǭ ȷقل الساعاǧ اليومية الƔ كاȷ يقضيها يف البحث والتحȎيل 

هو السبب الرائد يف إȍابتȼ اƫرȑيةȥ Ûحسبما ترامɂ إيل مȸ أنباŒ ȷǚȥ Ûǒاره يبدأ واإلنتاج 



 
  امللǶــȨ                                                                             أشعار ومقاɍت تǖبينية 
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 ǒساƫا ȸر مǹǖمت Ǩوق Ƃويستمر إ ÛرǲȦقبل ال ǧية .. بسويعاǖȥل لة قلبيآǮة تتحمل م
 ȷأ ȼضل لȥ Ûȼنǖجل ش Ƀالبار ǒساعة لقا Ǩا جلƫو Ýǧمدار سنوا ɂوعل Ûا اإلجهادǾه

ليعود طائر الȮرواȷ اƫغرد إƂ  ومستراحȼ األبدȼ ÛɃتȮوȷ أرȏ القرارة الطيبة منتǲع
والقرارة يف .. بد مȍ ȸنعاǒ وإȷ طاȯ السȦر  وكاɍ ȷ.. مدارج طȦولتÛȼ ومنبǨ عزه

ȸǞطمƫهي ا ȏكما األر ȏارم األرȮم ȸوهي م Ûيهاȥ يستقرȥ ǒاƫإليها ا Ȝȥستقر يندƫا 
ȷاحب اللساȍ ȯمبـر 23تويف يف  وقد. يقوȥنو  / ƆاǮال ȸم يف حدود 1998تشري

الساعة السابعة والنȤȎ مساƞ ǒستشɂȦ درقانة بتونȄ العاȍمةȡ Ûريبا وبعيدا عȸ ألȦة 
وحلقǨ . م1998تشريȸ الǮاƆ /مƎنو27ȥاألهل وحناȷ الديارÛ ووورɃ يف التراب يوم 

/ ديسم11Ǝبȼ والدتȼ اجلليلة السيدة ɍلة بنǨ احلاج بƘȮ الشيǸ باحلاج بعد șهر يوم 
 ȯاألو ȷم1998كانو .  

كنǨ أƖƢ أȷ ألتقي الشاعر العزيز ȍاǹ ſريف يف القرارة كما كاȷ يتمƖ هو   
 ȼǭوأحاد ȼألجالس Ûرǹمقسوم... اآل ǃمر اǖب ǒكل شي ȸȮومقدر ول.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــ
   .1998 ديسمȍ Û239 Û07 Ǝوǧ األحرارÛ اجلزائرÛ عدد ة اجلريدة اليومي-1
  .م 2000نوȥمÛ  / Ǝ أكتوبر290 الȦيȎلƭ Ûلة ǭقاȥية شهريةÛ العدد -2
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 ǒاألربعا ÛǳباȎلة الƭ20 Ǝمȥم 1985 نو  
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< 

 Ʈمد مزايل 
 ȍاǹ ſريف

 الرئيȄ احلبيب بورقيبة
 يوسȤ السباعي
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Ûƙنǭɍا Û05جريدة اجلمهوريةƮ Ûلـ/ هـ1413رم Ȩȥواƫم 1982جويلية 02ا  
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20/05/1955أوȯ أبياǧ نشرǧ للشاعر باجلزائر   
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   اقتراǳ جلنة مناقشة أȕروǵة/  املوȑوƮ       țمد زȡينة       : ذ الدكتور األستا
  Û بلقاسم دكدوȫ / الطالب الباحث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                    

            تشȮيل اإلبداعيالمستوياǧ "بـاƫوسومة          اللغة العربية           و  اآلدابقسم
               "                            يف شعر  ȍاǹ ſريف-باتنة–جامعة احلاج خلضر 

   يف األدب العريب احلديث    هرجة الدكتورادلنيل                                           
   

  معȾد اɇداǡ واللȢة العربيةمية لرئيس اللǲنة الع/ السيد  
 ȫم جلنة مناقشة أطروحة الطالب بلقاسم دكدوȮسيادت ɂعل ǳأقتر ȷأ Ɨȥوهم :    يشر

 źكاآل :  
   رئيسا -    جامعة باتنة     عبد الرزاȧ بȸ السبȜ:  الدكتور  -1
   مشرȥا ومقررا-    جامعة باتنة     Ʈمد زȡينة : دكتور  األستاذ ال-2
   عضوا -  ج أم البواقي.م    خلضر عيȮوȃ :  األستاذ الدكتور -3
   عضوا  -  ج أم البواقي.م      العلمي لراوɃ :  الدكتور   -4
   عضوا -    ج تبسة .م      رشيد رايȄ :  الدكتور   -5
  

   اقتراحي هǾا الرȑا والقبوȯ منȮمȯمل أȷ يناآ
Ȯحترام والتقدير ولɍكل ا Ɨم م  

  
  12/03/2008 :  يف                                              باتنة

                                                     
   : األستاذ  اƫشرف                                                           

   Ǚذȷ بȖباعة أȕروǵة/ املوȑوƮ                     țمد زȡينة: األستاذ الدكتور 
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  بلقاسم دكدوȫ الƔ يعدها: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية               الطالب السيد 

  .              بǚشرايف لنيل درجة دكتوراه العلوم             اآلداب واللغة العربيةقسم
  -باتنة–جامعة احلاج خلضر 

  
  
  

  س اللǲنة العلمية معȾد اɇداǡ واللȢة العربيةرئي/ السيد 
بلقاسم دكدوÛ ȫ الɃǾ يعد بǚشرايف أطروحة Û / يسرƆ أȷ أعلمȮم بȷǖ الطالب السيد 

 źاآل ȷلنيل ) مستويات التشكيل اإلبداعي يف شعر  صاحل خريف : (موسومة بالعنوا Û
 Û وأȍبحǨ متȮاملة درجة الدكتوراه يف األدب العريب احلديث Û قد أŹ هǾه األطروحة

وقد نالǨ مƗ الرȑا والقبوÛ ȯ ولǾا ȥقد . ƞقدمتها ومدǹلها وȎȥوƬا الǭɎǮة وǹاƢتها 
  . أذنǨ لȼ بطباعتها Û استعدادا لعرȑها علɂ اƫناقشة 

  
 Ƀاحترامي وتقدير ȯضلوا بقبوȦوت  

  
  12/11/2007:                                                 باتنة يف 

  
  

                                                            األستاذ اƫشرف 
  
  
  

           تقريـر تقييمي لرسالـة/ املوȑـوƮ                țمد زȡينة: األستاذ الدكتور 
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  Ɣ يعدهابلقاسم دكدوȫ ال: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية               الطالب السيد 

                   بǚشرايف لنيل درجة دكتوراه العلوم واإلذȷ               اآلداب واللغة العربيةقسم
  .                    ƞناقشتـــها -باتنة–جامعة احلاج خلضر 

  
   ƛ Ûامعة العقيد احلاج       رئيس اللǲنة العلمية معȾد اɇداǡ واللȢة العربية/ السيد 

   -باتنة–     خلضر     
بلقاسم دكدوÛ ȫ قد أŹ أطروحتȼ الƔ  / يل الشرف أȷ أعلمȮم بȷǖ الطالب السيد 

  : يف األدب العريب احلديث Û وموȑوعها ) دكتوراه العلوم(يعدها بǚشرايف لنيل درجة 
  "مستويات التشكيل اإلبداعي يف شعر صاحل خريف " 

 Ɣه األطروحة حوايل مائǾه Ǩل ) 200(بلغǹمد ȸم Ȥلǖوتت Û قدمةƫما عدا ا Û حةȦȍ
 الباحث يف  تعرȏوǭɎǭة ȎȥوÛ ȯ وملحȨ وǹاƢة Û وǭبǨ للمȎادر واƫراجÛ Ȝ وقد

 ȼوعȑوƞ Ȥقدمة للتعريƫا ſاȍ وشعر Û عامة Ƀالشعر اجلزائر Ǩتناول Ɣال ǧوللدراسا
اǧ شȎǺيتǹ  ȼريف ǹاȍة Ʈ Ûاوɍ إبراز Ɵربتȼ الشعرية والȮشȤ عȸ قيمة شعره ومȮون

 Ȝوالواق ǫبالترا ȼقتɎوع .  
    ويف اƫدǹل  قدم الباحث تعريȦا Ȧƫهوم التشȮيل واإلبداț مȯɎǹ ȸ تȎور النقاد 
القدماǒ واǂدÛ ƙǭ والɎȦسȦة Û وعلماǒ النÛ ȄȦ كما عرȏ الباحث سƘة الشاعر مƎزا 

العربية اإلسɎمية Û أɍ شȎǺيتȼ النضالية Û ومواكبتƫ ȼرحلة هامة مȸ مراحل تاريǸ أمتنا 
أطلȄ اƫعǲزاǭ) ǧورة التحرير اجلزائرية الɁƎȮ وأƵية دواوينȼ الشعرية الǭɎǮة : وهي 

ǒحراȎال ȧأعما ȸوم Û ɃɎلي Ǩأن . (  
 ǨونȮت Ɠل منها الشاعر حŒ  Ɣادر الȎƫا ȸالباحث ع ǫدƠ Û ȯل األوȎȦويف ال    

Û الشعرية ȼربتƟ Ǩǲونض Û األدبية ȼيتȎǺمل مضمونا وطنيا شƷ شعره ȷأ ƙوقد تب 
 ȃاإلحسا ȧدȍلمة وȮال Ȑالشاعر يف نب ȼملƷ مياɎوقوميا وإس .  
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 ƗȦيل اجلمايل والȮالتش ǧأدوا ȼيȥ الباحث ȃليدر ƆاǮل الȎȦال źǖي Ż      : ɂعلȥ
مستوɁ اللغة ȷǚȥ Û نسيȼǲ الشعرɃ مشبȜ بȚواهر ȥنية تعود إƂ اجلانب الȎوź والȎريف 

وعلɂ مستوɁ الȎورة ȷǚȥ Û الشاعر قد اǾơ مȸ اɍستعارة والȮناية وبعȐ . نحوɃ وال
  .الȎور اƫركبة تركيبا ȥنيا ووجدانيا Û أدواǧ لتشȮيلȼ اإلبداعي 

    ويف الȎȦل الǮالث عȤȮ الباحث علɂ دراسة كيȦية تشȮيل الشاعر ƫوسيقɂ شعره 
ǒسوا Û هيمنةƫيدة العمودية هي اȎالق ȷأ ƙوقد تب ȯأم طو ȋوȎرة النǮȮاألمر ب Ȩأتعل 

 Ƀالشعر ȄȦالن .  
 ȼيزاتưانة الشاعر وȮمبينا م Û ل إليهاȍتو Ɣال ǰالباحث أهم النتائ ȏة عرƢويف اخلا   

  . اإلبداعية 
كدوȫ أȷ يلم بǖشتاǧ اƫوȑوÛ ț معتمدا بلقاسم د/    لقد استطاț الباحث السيد 

وقد درȃ مادة موȑوعƞ ȼنهǲية علمية Û تعتمد . .اƫنهǰ التارƸي والوȦȍي Ż األسلويب 
  . علɂ الشاهد والتدقيƞ Ȩحتواه Û وذلȬ يف أسلوب سليم يتȤȎ بالرȍانة والدقة 

بلقاسم دكدوȫ باƫناقشة Û وأرɁ أȷ /    وǾƬا ȥقد أذنǨ للطالب الباحث السيد 
يف اƫوعد أطروحتȼ هǾه تستحȨ العرȏ علɂ اƫناقشة Û الƔ أبدɃ استعدادɃ حلضورها 

  . الɃǾ ترونȼ مناسبا 
                       وتȦضلوا بقبوȥ ȯائȨ اɍحترام والتقدير 

   
                                                                  

  12/03/2008:                                                          باتنة يف 
                                                       األستاذ اƫشرف                     
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ɍيف شعر صاحل خريف: أو ȷركة األوزاǵ  172-187  
  204-187  اإلȕار الƗȦ لقȎائد صاحل خريف: ǭاȹيا

  189  )اخلليلية(القȎيدة التقليدية-1      
  191  موسيقɂ اإلطار-      أ
  194  القاȥية-     ب

  200  ) اخلليليةƘȡ( القȎيدة التقليدية-2      
  200  قȎيدة اƫقاطȜ-       أ
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  204   اƫسمطاǧ  -      ب
  213-210       اخلاƢة

  223-215       قائمة املȎادر واملراجع
     ȨǶ247-225  املل  

  252-249       فȾرس املوȑوعات 
  
  


