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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةاج خلضر ـة احلـجامع
اللغة العربیة و آدابـهاقسم- بـــاتنــة - 

القاسم سعد اهللالتجربة الشعرية عند أيب
مة لنيل شهـادة املاجستري مذكرة مقد

األدب العـريب احلـديثيف

:إشراف الدكتور :إعداد الطالب 
السعيد لـراويعبد الكرمي شربو

2006/2007: السنة اجلامعية 
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةاج خلضرـة احلـجامع
اللغة العربیة وآدابـهاقسم - بـاتنــة- 

القاسم سعد اهللالتجربة الشعرية عند أيب

األدب العـربي الحـدیثفيمذكرة مقدمة لنیل شهـادة الماجستیر 

السعید لراوي:شراف الدكتور إعبد الكریم شبرو     :إعداد الطالب 

رئیــسااتنةــجامعة بأستاذ التعلیم العاليالعربي دحو

مشرفا اتنةــجامعة بأستاذ محاضرالسعید لراوي
ومقررا

عضوا مناقشااتنةــجامعة بأستاذ محاضرعبد السالم ضیف

عضوا مناقشااتنةــجامعة بأستاذ محاضرعبد الحمید بن صخریة

عضوا مناقشاجامعة بسكرةأستاذ التعلیم العاليقودةصالح مف

2006/2007: السنة اجلامعية 
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 ))           هيـعأَنَّ س ى وعا ساِن ِإالَّ مسِلِإلن سأَنْ لَي و

))سوف يرى ثُم يجزيه اجلَزاَء اَألوفَى 

40-39- 38:النجم 
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ان هلما الفضلُن كَإىل ميف إيصايل إىل هذا املستوىالكبري

.الـوالدين الكرمييــن...مع الصرب و العطـاء دومـاً

شـواري اجلــــامعي ـوال ِمـاندتين ِطإىل اليت س

.الغـاليـة زوجـيت... ي مع التضحية و الدعم املعنـِو

...نينــاً ـها ِسيت انتظرتإىل زنبقيت ال

.ابنيت الغـالية ) ارـونأَ...( مع الدعاء والتضرع إىل اهللا 

.أهدي مثرة جهدي املتواضع 
*عبد الكرمي*
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أوال وأخريا الذي من علي وأعانين على إاء املذكرة علـى هـذه              -سبحانه وتعاىل    -هللالشكر  

.لصورة ا

على جمهوداته اجلبارة الـيت بـذهلا معـي ،           السعيد لراوي كما أشكر األستاذ املشرف الدكتور      

وتوجيهاته السديدة ونصائحه القيمة اليت أفادين ا ، حىت ترى هذه املذكرة النور على هذا الشكل 

باتنةملاجستري جبامعة   األفاضل الذين درسوين خالل مرحلة الليسانس وا       األساتذةكما ال أنسى كل     

.فالشكر كل الشكر لكم أساتذيت األفاضل 

*عبد الكرمي*
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مقدمة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-8-

:مقــدمة 
كثريا ما يقف الباحث حائرا أمام اختيار موضوع حبثه ، ورمبا تواجهه من الصعاب ما جيعله 

ين سأكون ظاملا لنفسي ولألدب اجلزائري مترددا لفترة طويلة بني هذا املوضوع أو ذاك ، لك
لو قلت أنين ترددت ولو مرة واحدة يف اختيار هذا املوضوع ، فعندما   " سعد اهللا " ولشاعري 

اختياري على جتربة سعد اهللا الشعرية،وذلك لعدة أسباب ؛ عبدأت يف التفكري مبوضوع رساليت وق
دة ، باإلضافة إىل أن جلّ شعره مرتبط ارتباطا حيث جيمعين بالشاعر الوطن الواحد واملنطقة الواح

وثيـقا بقضية اجلزائر وحمنتها إبان االستعمار الفرنسي وكفاحه الطويل ونضاله املرير لعقود عديدة 
و الذي صادف فترة ازدهار جتربة الشاعر ، كما أنين ملست يف شعره جتربة رائدة يف الشعر 

ه ، خاصة وأن الدراسات اليت سبقتين تناولت جوانب اجلزائري احلديث تستحق الدراسة والتنوي
خمتلفة من نتاجه الشعري والنثري ومل ختصص له دراسة وافية عن مجيع أعماله الشعرية املتمثلة يف 

.ـ موضوع دراسيت ـ "  الزمن األخضر " ديوانه 
لت علي فكرة كذلك من األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع رغبيت امللحة اليت أم

اإلسهام يف إثراء األدب اجلزائري بنفض الغبار عن أحد أعالمه يف الشعر والتاريخ والذي يستحق 
.منا دراسة أكادميية جادة 

كما أن إعجايب بشعر سعد اهللا ، وتتبعي لقراءة ما جادت به قرحيته جعلتين أقف على شيوع 
مما يدعو إىل استجالء تلك التجربة الشعرية الثرية ظاهرة التقليد مرة للقدامى وأخرى للمحدثني ، 

.بأشكاهلا ومضامينها املختلفة 
ومن هنا وقع اختياري على جتربة سعد اهللا  الشعرية بشقيها الكالسيكي والرومانسي ؛ أي 

.القصيدة العمودية واحلرة 
الشعرية حباجة إىل وقد بدا يل بعد متابعيت هلذا اخلطاب الشعري عن كثب أنّ هذه التجربة

دراسة تناصية تضعها يف خريطة الثقافة اليت تنتمي إليها و تنطوي على أهم املنابع اليت غذت تلك 
.التجربة واهتدى إليها الشاعر أبو القاسم سعد اهللا ول منها

و سأحاول انطالقا من تلك األسباب الرحيل إىل عامل سعد اهللا الشعري من خالل قصائده اليت 
تعني الباحث على التواصل والتحاور مع النص الشعري ، وتدفعه يف الوقت نفسه إىل استحضار 
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النصوص الغائبة اليت امتصها النص احلاضر باإلثبات أو النفي و بالنقل أو بالتعميق ، و بالتكثيف أو 
.بالتفكيك

رأيت أنّ -موضوع البحث-ونتيجة لتعدد املفاهيم اليت اصطبغ ا مصطلح التجربة الشعرية
من الواجب إتباع مناهج حمددة ، كان من أبرزها املنهج النفسي واإلحصائي والفني ، وإن وجد 

.املنهج التارخيي فاستعماله قليل 
وهذا ال ينفي ـ أيضا ـ استفادتنا من بعض اإلجراءات السيميائية اليت تفك رموز النص ، 

لتأويل هلا خاصة أثناء دراسة عناوين القصائد وفك رموزها وتستنطق إشاراته عن طريق ا
.اوطالمسه

كما انفتح البحث على املنهج البنيوي الذي يكشف عن التداخالت النصية اليت تتحكم يف بناء 
النص احلاضر عن طريق وضعه يف السياق الثقايف السابق له أو املتزامن معه ، من خالل االقتباس من 

.أو من شعر التراث القدمي أو احلديث القرآن الكرمي
:  كما قسمت البحث إىل مدخل و أربعة فصول وخامتة 

للتجربة الشعرية : تناولت يف املدخل الذي خصصته للجانب النظري مع جزء تطبيقي يف ختامه 
.وعالقتها باللغة الشعرية 

عية والثقافية اليت سادت عهد الشاعر      كما تناولت يف الفصل األول املؤثرات السياسية واالجتما       
وتأثرياا على شخصيته وأهم احملطات يف حياة سعد اهللا ، كما تناولت بالتفصيل الـديوان وأهـم       

.مواضيعه ، مث أهم مؤلفاته 
بينما تناولت يف الفصل الثاين اللغة الشعرية عند سعد اهللا وركزت على أهم الظـواهر اللغويـة            

.و منها املعجم الشعري وظاهرة التكرار جبميع أنواعها الواردة يف الديوان
بينما خصصت الفصل الثالث و املعنون بالصورة الشعرية عند سعد اهللا فتناولت الصور الشعرية              

صورة قدمية جتسدت يف التشبيهات واالستعارات وما إىل        : الواردة يف ديوانه ووجدت أا قسمان       
البسيطة ، املركبة والكلية جبميع مكوناا   : هرت يف ثالثة أنواع هي      ذلك ، بينما الصورة احلديثة ظ     

.احلداثية 
كما تناولت يف الفصل الرابع املوسيقى الشعرية عند سعد اهللا فقسمته إىل مبحثني ؛ تناولـت يف       

: املبحث األول الوزن وقسمته إىل قسمني 
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.الوزن يف الشعر العمودي : أوال 
.لشعر احلر الوزن يف ا: وثانيا 

:كما تناولت يف املبحث الثاين  القافية ، وتوصلت إىل التقسيم التايل 
:القافية العمودية ، ووجدت أا نوعان : أوال 

القافية العمودية املتكررة-
القافية العمودية املتعددة-

:القافية احلرة ، وهي بدورها نوعان : ثانيا 
القافية احلرة املقطعية-
حلرة املتغريةالقافية ا-

.مث ذيلت البحث خبامتة أوجزت فيها أهم النتائج املتوصل إليها يف كل فصل على حدا 
:وكان زادي يف مشواري هذا جمموعة من املصادر واملراجع أمهها  

كتاب دراسات يف الشعر اجلزائري احلديث وأفكار جاحمة لسعد اهللا ، وكتاب الشعر اجلزائري              
ور حممد ناصر ، وكتاب الشعر اجلزائري احلديث للدكتور صاحل خريف ، ورسـالة              احلديث للدكت 

دكتوراه حول الكتابة األدبية عند سعد اهللا لعبد السالم ضيف ، وكذلك التجربة الـشعرية عنـد              
.فدوى طوقان لعمر يوسف ، وغريها من الكتب والدراسات اليت أفادتين يف حبثي هذا 

تناولت اجلانب التطبيقي من شعر سعد اهللا بالتحليل والشرح والتفسري           ورغم قلة الدراسات اليت   
إال أنين خضت هذا البحث ومتكنت أن أمجع ما أمكنين مجعه ، فكانت مثرة جهدي ومبلغ غـاييت                  
هذه املذكرة املتواضعة اليت مهما قلت ومهما اجتهدت يف إخراجها يف حلّة أنيقة وجديـدة تبقـى          

.أقل جمرد اجتهاد ال أكثر وال
ويف اخلتام نسأل اهللا أن يكون قد وفقين فيما نويت من خدمة خالصة لتراثنا الشعري اجلزائـري       
من خالل هذا اجلهد العلمي املتواضع ، فإن استطعت أن أضع يدي على اجلوانب اليت مل يشر إليها                  

هد لغريي ممن يشتغل يف     غريي ممن سبقوين يف هذا احلقل املعريف الواسع ، أو أن أنبه إىل فكرة قد مت               
هذا اال سبيل البحث والتنقيب فتلك غاييت املنشودة ومبتغاي ، وإن قصرت يف بلـوغ املـراد                 

.فعزائي  أنين بذلت جهداً خالصاً
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السعيد لراوي ، نظري : وال يسعين يف األخري إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ املشرف 
الدائم الذي أكسبين ثقة بالنفس كانت دافعا إلمتام هذا البحث على هذه توجيهاته القيمة وتشجيعه 

.الصورة 

.واهللا نسأل السداد والتوفيق 
عبد الكرمي شربو 

01/01/2007:الوادي يف 
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مدخـل
التجربة الشعرية وعالقتها باللغة
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:عرية عند سعد اهللا التجربة الش

:توطئة 

إن تعريف التجربة الشعرية شيء يف منتهى الصعوبة ، على الباحث ، ذلك ألا شـيء يعانيـه          

إن التجربـة   : الشاعر أو األديب يف دخيلة نفسه ، وبشيء من اإلجياز والتركيز ميكن أن نقـول                

. غاية ختلّقه فنيا يف شكله النـهائي       الشعرية تعين معايشة كاملة إلحساس معين بدءا باملالحظة إىل        

كمـا  . عامل له توهجه واقتداره على احللول فينا بشكل معني ، يدفعنا دفعا إىل خلقه يف إطار فني              

.ختلّق معنويا على املستوى العاطفي والفكري 

ـ . وبديهي أن معايشة إحساس معين ال تعد جتربة شعرية إال إذا حتققت فعليا يف عمل فني                  إذا ف

استطاع العمل الشعري أن يقتنص إيقاع هذه التجربة يف تناغم واتساق ، فقد أعطى جتربة شعرية                

ناجحة ، أما إذا أفلت اخليط من يديه ، وختبط املبدع يف رحلة التعبري من بدء إىل ختام ، ومن ختام         

ا يفعل، فقد أحـبط     إىل بدء ، ومن توهج إىل انطفاء ، أو من انطفاء إىل توهج دون وعي بنائي مل                

.متاما يف إعطائنا جتربة شعرية حقيقية 
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:عند احملدثني واملعاصرين التجربة الشعرية 
ومعىن هذا أنه جتربة إنسانية لألديـب املبـدع          . األدب نشاط إبداعي يتشكل يف شكل لغوي        

فاألديـب    -ال غـري   -تأخذ طريقها إىل اآلخرين عن طريق الشكل اللغوي الذي تتشكل فيه            
يالحظ الواقع ، ويتلقى منه الكثري من االنطباعات اليت تسقطها على ذهنه اليقظ صـريورة احليـاة    
العادية ، وهو ال يبدد هذه االنطباعات بل خيتزا يف الالشعور ، وهذا االختزان أبعد ما يكون عن                  

ائل من انطباعـات التجـارب      التجميد ، إنه االحتفاظ ذه االنطباعات حية متفاعلة مع الكم اهل          
ومع جتدد الواقع واختالف املواقـف  وتبـاين         "املاضية واحلاضرة وانطباعات التجارب املتخيلة ،       

التجارب ، متتزج التجربة األدبية الفعالة ، وتتآلف ، وتسعى سعيا دائبا إىل أخذ شكلها اللغـوي                 
د  للشاعر يف أثناء ذلك كلـه مـن أن   و ال ب. )1("املناسب ، الذي جيعل منها كيانا حمسوسا مجاليا      

يضغط على نفسه وعقله حىت يستخرج منهما األحاسيس واألفكار احلبيسة ، حىت تنبض جتربتـه               
.     باحلياة 

إنه خالق جتربته ، وال بد له أن يعاين فيها من حني ختلقها يف قلبه إىل حني اكتماهلا ، يعـاين يف        "
قاعاا ، يدفعه إىل ذلك يف أول األمر انفعال مبهم إزاء حقيقة مـن              إيصورها و معانيها ويف لغتها و   

حقائق النفس أو حقائق الوجود ، ويأخذ هذا االنفعال يف التخلُّق والتولُّد عن طريق ما حيرك فيـه                  
من أحاسيس ويثري من أفكار وعواطف ، وينقل إلينا ذلك يف كلمات موسيقية هلا دالالت خمتلفـة            

.)2(" عرب التاريخ 
غري أن هذا اجلهد انصب عند اجلاهليني على الصياغة        " فالتجربة الشعرية ِعبٌء ومشقَّة وجهد ،       

، وال تكتمـل التجربـة       )3("وصقل العبارات وتنقيحها كما حدثونا عن زهري وحولياته املشهورة          
وحياولون النفـوذ    للشاعر إال إذا كان ممن يتعمقون احلياة ويسربون أغوارها ويتغلغلون يف كوامنها           

إىل دخائلها وأسرارها املستغلقة ال يف مظاهرها الكربى فحسب ، بل يف كل مظهر مهمـا كـان                 
.صغريا أو زهيدا 

.119، ص1997ط ، .قراءة الشعر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، د: الربيعي،حممود )1(

.143، ص 1981، 6، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، طيف النقد األديب: ضيف ، شوقي )2(

.144املرجع السابق ، ص ) 3(
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إن موضوع التجربة الشعرية ، والبحث يف ميدان نظرية الشعر تناوله بالدراسـة كـل مـن        
وبالرغم من كثرة الكتابة على هذا النحو ، فإن املوضوع ال يزال مـن   . تصدى للكتابة عن الشعر     

وضوعات املبهمة الغامضة ؛ رمبا بسبب خضوعه يف التحديد الجتاه الناقد الباحث ، ورمبا لتعلقه               امل
.)1("ورمبا لصعوبة التحديد الواضح باعتباره مبحثا من املباحث اجلمالية"بنفسية الشاعر املبدع ، 

ربة من مواد كثرية    ليس كل ما ينظمه الشعراء من شعر يعد جتربة شعرية كاملة ، إذ ال بد للتج               
تستوفيها حىت تصبح عمال شعريا تاما ، وهي مواد مردها إىل أا حدث له بدء وايـة ، حـدث     
قائم بذاته له متيزه وله طوابعه وصفاته اليت تشيع فيه واليت تشخصه ، حبيث إذا قرأه أو مسعه أحـد                   

.ع ا من قبل تراءى له يف صورة بينة وعلى شاكلة مل يسبق له أن قرأها أو مس
وهو حدث وجداين أو عاطفي ، حدث ينبع من نفس صاحبه ومن عقله ومن كـل حواسـه                  

يف اعتقادي أن إنتاج املرء     " ودخائله النفسية والفكرية الظاهرة والباطنة ، وعلى حد تعبري سعد اهللا            
وبطئ  حدث عـاشه أوضح مـا تكون املعيشة ، عـاشه يف تريث         . )2("هو جزء منه وصورة له      

. يتأمل فيه متنقال من جزء إىل جزء متمهال كمن يصعد إىل قمة جبل شامخ 
يف ضوء اجتاهه التجرييب يف النقد و القـائم علـى التحليـل             ) رتشاردز(لقد استطاع األستاذ    

نزعة أو جمموعة من الرتعـات تـسعى إىل أن   " السيكولوجي أن يعرف التجربة الشعرية على أا       
، وتتكون هذه التجربة الشعرية من انفعاالت هي        )3(" ة اهلدوء والسكون بعد الذبذبة      تعود إىل حال  

مبثابة اإلحساس الذي تولّده االستجابة مبا تتضمنه ذبذباا من تغيريات جـسدية ومـن مواقـف                
وهي الدوافع اليت يئها االستجابة اليت تؤدي بنا إىل نوع هو بعينه من السلوك ،               " وأوضاع نفسية   

على أنه ينبغي أن نضع يف االعتبار أن هذا التهيؤ حيـل  . هي مبثابة الناحية اخلارجية من االستجابة     ف
، غري أننا نالحظ بعـض       )4("حمل السلوك احلقيقي ، وهذا هو الشكل األساسي للتجربة الشعرية           

الغموض يكتنف هذا التعريف ملا يشتمل عليه من مصطلحات نفسية ، فهو يشمل كل التجـارب               
.وينطبق عليها 

، 3اا الفنية وطاقاا اإلبداعية ،دار النهضة العربية، بـريوت ،لبنـان ، ط           لغة الشعر العريب احلديث مقوم    :الورقي ، السعيد    )1(

.54، ص 1984

.184، ص 1988ط ، .أفكار جاحمة ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، د: سعد اهللا ، أبو القاسم )2(

.19ت ، ص .ط ، د.اهرة ، دالعلم والشعر ، ترمجة  مصطفى بدوي ، مكتبة األجنلو املصرية ، الق: رتشاردز )3(

.24املرجع السابق ، ص ) 4(
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إن نظرية الشعر يف    : " حينما قال   ) رتشاردز(كان أكثر حتديدا وتوضيحا من      )هاملتون(إال أن   
جوهرها تعين بالتجربة اخليالية التأملية اليت تنشأ عن طريق وضع الكالم يف نسق من الوزن خـاص             

كبري املفهوم الذي ذكره الدكتور      وهو مفهوم قريب منه إىل حد     . )1("كما تعين بقيم هذه التجربة      
الصورة الكاملة النفـسية أو الكونيـة الـيت         " إن التجربة الشعرية هي     : غنيمي هالل حينما قال     

.)2("يصدرها الشاعر حني فكر يف أمر من األمور تفكريا ينم عن عميق شعوره وإحساسه 
إفضاء بذات الـنفس ،  "ة هي أن التجربة الشعري) Stephan Spender(وقد رأى ستيفن سبندر

باحلقيقة كما هي يف خواطر الشاعر وتفكريه ، هي يف إخالص يشبه إخالص الصويف لعقيدتـه ،                 
.)3(" ويتطلب هذا تركيز قواه وانتباهه يف جتربته 

ألا خلق وإجياد حلدث "وعليه فالتجربة الشعرية إذا ليست عمال سهال ، بل هي عمل صعب ،            
حدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة ، و هو لذلك يرجع فيه إىل ما عملـه                 )4("شعري وجداين 

وقـد  .   قبله ، بل يرجع إىل ما عمله الشعراء السابقون ، ليستوحي و يستضيء يف أثنـاء عملـه    
كما قرأت جلـربان     ...: "استوحى سعد اهللا جتربته الشعرية من عدة روافد لعل أمهها كما يقول             

مث توالت اهتمامايت بالشعر املهجري وبشعر مدرسة أبولو خصوصا         . ه تقريبا   خليل جربان كل كتب   
) الرسالة(اجلديد يف مصر على صفحات      تابعت معركة القدمي و   ادي ، و  ـشعر أمحد زكي أبو ش    

.)5("...وغريمها) الثقافة(و 
بعمـل جديـد    رحلة هلا كل ما مييزها ، حبيث إذا انتهى منها شعر أنه ض            "فالتجربة الشعرية   

.)6("كامل ، مل تتنازعه فيه أعمال أخرى وال عاقته دون متامه عقبات أو عثرات 

.55لغة الشعر العريب احلديث ، ص : الورقي ، السعيد )1(

، 3النقد األديب احلديث مصادره األوىل تطوره فلسفاته اجلمالية ومذاهبـه ، دار ومطـابع الـشعب ، ط   : هالل ، غنيمي    )2(
.390ت ، ص.القاهرة ، د

.102،ص 1،1998يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر، ط:الصباغ،رمضان)3(

.143، ص يف النقد األديب : ضيف ، شوقي )4(
.184ص أفكار جاحمة ،: سعد اهللا ، أبو القاسم )5(

.138، ص يف النقد األديب: ضيف ، شوقي )6(
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إن التجربة الشعرية كتجربة فنية عامل قائم بذاته ، كما يراها الدكتور مصطفى بدوي فهـي    
تمكِّن الشاعر أو القارئ من التخلص من العوامل الشخصية اليت حتبسه يف حدود ذاته الـضيقة                " 

.)1("مبشاركته بقدر أكرب يف صفة اإلنسانية العامة 
التجربة الشعرية كتجربة فنية ، جتربة مدارها عامل مستقل قائم بذاتـه ، ال يعـىن                والواقع أن   

فهذه األفعـال   " بالفعل االجتماعي ، سواء أكان فعال أخالقيا أو دينيا أو سياسيا أو حىت فكريا ،              
االجتماعية وإن وصلت إىل أن تكون غايات إال أا يف الواقع وسائل لغايات أخـرى الرتباطهـا                 

.)2("بقيمة املنفعة ، بعكس التجربة اليت هي غاية يف ذاا أساسا 
فالتجربة الشعرية تقوم بتنظيم الذهن ألا تتميز بالنظام البديع ، وعلى هذا النحو فهي تـشجع     

وذا يستطيع الشعر خاصة بالنسبة ألولئك الذين يتميزون إزاء " على إجياد عادة التأمل يف الذهن ،  
.)3("األوزان و اإليقاع ، أن يساعدهم على إدراك ما هو عميق وهام يف احلياة األلفاظ و 

)4(:ويف هذا السياق يقول سعد اهللا 

يقِة  فاجنابت دياجيهاِقإىل احلَكَم من شعوب أَضاء الشعر منهجها
ـًا          )5(الشعـر قُنبلـة مـوارة يـهاإذا تفجرت األوزان تلِقهلبـ

عم عـرزة اإلهلام طَِجالشـةً    ـافحبواِقِمن النيهاوغ اإلهلي يف  س
ـاقة رب عـراٍنـحيالشأَهـا       فُصفِّتيديهادي املالِئك و األحالِم

أن إن التجربة الشعرية هي جتربة لشاعر، على صلة باحلقائق الكونية اليت تتقوم ا جتربته ، كما                 
هي عنصر جـوهري     -أي اخلفية    -والعالقة غري املرئية بني الشاعر والعامل       . مركزها هو الشاعر    

.يف هذه التجربة ، إا مبثابة اخلط الناظم لذات الشاعر ، وعامله 
فالتجربة الشعرية ليست جمموعة من املعاين املتناثرة يفرغها الشاعر يف قوالب مـن الـشعر كمـا               

فلكل    كل وجداين متماسك متناسق تتبادل أجزاؤه التعاون يف التعبري عنه ، يشـاء ، وإمنا هي
.64، ص 1960ط ، .دراسات يف الشعر واملسرح ، دار املعرفة ، القاهرة ، مصر ، د: بدوي ، حممد مصطفى )1(

.61لغة الشعر العريب احلديث ، ص : الورقي ، السعيد )2(

.61املرجع السابق ، ص )3(

) .70،71(ص ،1985ط ، .املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، د، الزمن األخضر ، ) هزار الشعر(من قصيدة )4(
.753، ص1986، 32منجد الطالب ، دار املشرق ، بريوت ، ط. مثرية للتراب = يقال ريح موارة = موارة )5(
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ال تقصد لذاا ، وإمنـا ليـتم ـا           جزء داللته ، وهي داللة ترتبط بالكل ارتباطا عضويا ، داللة          
وبدالالت أخرى تصوير حالة وجدانية عايشها الشاعر جبميع عناصرها و دقائقها حىت استبانت له              

فاملشاعر واملعاين واأللفاظ واإليقاعات املوسيقية تتولد يف نفـسه ،          . " جبميع تفاصيلها و تفاريعها     
ىل خامتتها يف توازن دقيق وسياق حمكم ، ولكل بيـت           وتنبثق فيها وحدة تعمها من فاحتة التجربة إ       

. )1("مكانه املرقوم ، فال فوضى وال تشويش ، وإمنا بناء كله نظام والتئام ، وكله ضبط وإحكـام                   
ومنه فالتجربة الشعرية يف أساسها جتربة لغة ، ألن الشعر هو االستخدام الفين للطاقات احلـسـية                

ولغة الشعر هـي الوجود الشعري الذي يتحقق يف اللغة انفعـاال          .صوتية للغة والعقلَّية والنفسية وال  
.وصوتا موسيقيـا وفكرا،فهي إذن مكونات القصيدة الشعرية من خيال وصور موسيقية 

.فالصورة الشعرية مبكوناا وأبعادها جانب من اللّغة الشعرية -
.ركيبية والتشكيلية جانب من اللغة الشعريةوالصورة املوسيقية بأنغامها وإيقاعاا وأطرها الت-

ومن جمموع هذه اجلوانب يكتمل لدينا الوجود الشعري الذي نطلق عليه القصيدة الشعرية حمـور               
.دراستنا يف التجربة الشعرية لسعد اهللا 

" والتجربة الشعرية على هذا املنوال هي ميدان دراسة هذا البحث وذلك من خالل ديوان الشاعر                
" و " النصر للجزائر " الذي مجع فيه جلّ قصائده اليت كتبها يف جمموعاته الشعرية          " األخضر  الزمن  

". ثائر وحب 
أن نتِخذ العالقات اللّغوية ، والرموز ، وأساليب التصوير ، واإليقاع اخلاص ، سبيلنا              " وعليه جيب   

لدماغ حناول البحـث عنـها ،   إىل الكشف عن املعىن الشعري للشعر ، وال نبدأ بفكرة جمردة يف ا           
وحنن إذا تأملنا األمر جيدا أدركنا أن املعىن الشعري ليس سوى الشكل ، كما أن الـشكل لـيس       

.)2("سوى املعىن الشعري 
إننا نستطيع أن نقول إن التجربة الشعرية جتربة فنية متميزة ، وإا تعىن بـشكل عـام باالنفعـال          

أما بواعث هـذه التجربـة      . دوافع املثارة يف القصيدة الشعرية      الشعري الذي تولّده االستجابة لل    
.وخصائصها فهو موضوع اللغة الشعرية 

.145يف النقد األديب ، ص : ضيف ، شوقي )1(

.130قراءة الشعر ، ص : الربيعي ، حممود )2(
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:الشعرية بواعث التجربة 
حديث الشاعر عـن جتربتـه الـشعرية     وإن    " يف رأيهم عن خلق القصيدة ،      (*)اختلف الشعراء 

كحديثه عن جتربته يف احلب ، كل مجيلة مبذاق ، وكل قصيدة هي غرام جديد على حـد تعـبري                    
:   " ،كما يتفق نزار قباين مع صالح عبد الصبور فيما ذهب إليه إذ يقـول         )1("صالح عبد الصبور  

      ر العالقات املكرإال أنه يشبهها خبلق اإلنسان )2("سة القصيدة كاحلب إذا فهمنا أن احلب يأيت ليغي ،
القصيدة تلد نغما ، تبدأ مادة غُضروفية ، مضغة ، وهذه حتتاج إىل حلـم وعظـام تكـسوها ،                 " 

.) 3("الكساء يأيت من الثقافة والتجارب والرحالت ، و اإلهلام 

بـة الـشعرية    إال أن ختاصمهم حول خلق القصيدة قادهم لالختالف يف تفسري مضمون التجر           
اليت تتخمر يف نفس الشاعر أو األديب ، ويـدون           –الذاتية   –وبواعثها ؛ أهي التجربة الشخصية        

" عنها ما يشعر به يف قرارة نفسه ، ودخيلة فؤاده من مشاعر فردية خاصة على طريقة الرومانسيني                  
اول منها الشاعر فيما يتناول     فكأا نسك بالعاطفة ، واعترافات حبقائق النفس ، وأسرار الكون يتن          

، أم هي   )4("لواعج احلب ، وحرقة الذات ، أو مهسات الغربة واحلنني ، أو ملسات الوطنية واجلمال              
" التجربة الشخصية املتفتحة على اإلنسانية اليت يرى فيها القارئ ذاته وعواطفه ، ويتجاوب معها ،              

عن ذات فؤاده فحسب ، بل كان يعبر        وكأن صاحب التجربة مل يك يفكر يف نفسه ، أو يكشف            
.)5("عن جتربة اآلخرين ، وينقلها بأمانة ودقة ، ومن مث فإن هذه التجربة ذات نزعة إنسانية عامة 

إىل أن التجربة الذاتية وإن صدرت عن وجدان        ) " Kroutché(ولقد ذهب الناقد اجلمايل كروتشه    
اعر جيعـل ذاتـه مـصدر    ــوضوعية ، ألن الشخاص إال أا حتمل يف نفس الوقت مقومات امل    

.)6("املوضوع 

…خليل حاوي ، نزار قباين ، سليمان العيسى ، أدونيس ،  : من هؤالء الشعراء (*)
.52ص،يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية:رمضان،الصباغ)1(
ط .اء العصر ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، د          مطارحات يف فن القول حماورات مع أدب      : ، حمي الدين    صبحي)2(
.103، ص 1978، 

.110املرجع السابق ، ص )3(

.65ص ، 1972ط ، .مكتبة الوحدة العربية،الدار البيضاء،املغرب ، دالنقد التطبيقي واملوازنات،:عفيفي،حممد الصادق)4(

.66املرجع السابق ، ص )5(

.67املرجع السابق ، ص )6(
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فإذا كان اإلنسان العادي غري قادر على مللمة أطراف         " فالتجربة الشعرية إذن هي مالذ الشاعر       
التجربة اليت خاضها،وجتميع أشالئها املبعثرة، فإن الشاعر احلاذق ينظم خرزاا يف سـلك واحـد               

ولكنـها    ويستخلص منها نتائجها ، ويربط بينها ربطا خفيا مبا يضبط هذه العالقات يف أعمـاقه             
تقفز إىل القمة حني ينفجر الربكان ، ويتطاير شظى األحداث املترسبة يف تلك األعمـاق يف غـري           
نظام كما يظهر للرائي ، وإن كانت تنطلق من الرؤية الفنية اخلاصة اليت كوا الشاعر من عـصارة   

.)1("اتصاالته و احتكاكاته ، و من خالل تناقضه عما حييط به 
ق القصيدة حالة خاصة ، فالشاعر عندما يبدع ال يعبر عن احلياة ، بل خيلق حيـاة                 وإذا كان خل  

" أخرى معادلة لتلك احلياة ، ولكن يف نفس الوقت يرى أن الشعر ليس مقطوع الصلة مبا سواه ،                   
بل إن الشعر ينمو من داخل التراث الشعري ، واحلوار الذي يدور يف نفس الشاعر هو حوار بـني      

لشعري وبني العامل ، وإذا مل يرتبط الشاعر بتراثه الشعري كما يرتبط بالعامل فال جمال لعـده           تراثه ا 
.)2("شاعرا 

لقد خصصنا هذا املدخل للحديث عن التجربة الشعرية وبواعثها اليت تؤثر يف بعثها وتعميقهـا               
باعث اخللق الشعري    و الواقع ، أن التجربة ، هي      . ومد جذورها إىل أقصى حدود النفس واحلياة        

وهي يف الوقت نفسه نتيجة لبواعث نفسية كثرية ـ ال حصر هلا ـ لكـن ضـرورة الدراسـة      
السرية ـ الطبع واألخالق ـ البيئة ـ و    : األكادميية تقتضي ذكر بعض هذه العناصر و لعل أمهها

...اتمع 
:السرية -أ

بد من اإلملام خبفايا النفس البشرية ، ومن معرفة     للولوج إىل البواعث احلقيقية للتجربة الشعرية ال        
التيارات املهمة اليت تنازعت نفسية الشاعر من خالل سريته ، وعليه فقد خصصنا الفـصل األول                
للوقوف على الظروف السياسية ، االجتماعية و الثقافية احمليطة بعصر الشاعر ، فاإلملام بالسرية أمر               

جماال للتحقيق والتدقيق ، حىت تتحول إىل غاية مكتفية بذاا ،            ضروري ، لكنه ال ينبغي أن يكون      
.إن السرية ضرورية بقدر ما جتلو التجربة وتظهرها . دون ارتباط خبط التطور النفسي للشاعر 

.98يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية ، ص : رمضان ،الصباغ)1(

.53املرجع السابق ، ص )2(
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فالنقْد السوي يتوسل بالسرية بالقدر الضروري لفهم البواعث الداخلية الوجدانيـة الـيت      "و عليه   
.)1("أدت إىل إفاضة التجربة الشعرية 

:الطبع واألخالق -ب
الرومانسيني –خاصة  –يصعب على الدارس أن يصل إىل مفهوم دقيق لطبيعة التجربة عند الشعراء             

،حـسب  اختالفا غري قليل يف هذا االلشعراء خيتلفون فيما بينهمذلك ألن هؤالء ا  "وموقفهم منها 
،وعليه فإن معرفة أخالق الشاعر وطباعه،يسهم بقـدر كـبري يف           )2("البيئة والنشأة والثقافة واملزاج   

لقصيدة وراءمايسفرو ينجلي من معاٍن واضحة يف اتتوالدوتتدافعاليتحقيقة العواملوكشفحتليل
الطبع هو الذي يؤدي إىل تنازع الشاعر مـع املـؤثرات   " طة بطباع الشاعر ألن     حاوعليه جيب اإل  

، فَيحفِّزه على اإلبداع األديب ، فهو الشرارة اليت تبعث الشاعر على البوح خبلجـات       )3("اخلارجية  
ث وهكذا فإن طباع الشاعر و نفسيته يلعبان دورا مهما يف البواع. نفسه فيبلورها يف قصائد شعرية     

.اخلارجية ، فهما اللذان يقرران موقفه مما حييط به من أشياء 
فمهمة الشعر هي الكشف عما استتر من لواعج النفس وخلجاا ، خيرجها من حالـة الالّشـعور     
املبهم الغامض إىل وضح احلقيقة ، متتزج فيها التجربة الفردية الذاتية بالرؤية اإلنسانية وكلما كانت               

فتحت آفاقا أخرى للمعرفة والفكرتشرافية قلقة ، دفعت بالعملية اإلبداعية خطوات،والدوافع اإلس
:البيئة -ج

لو نظرنا إىل اآلثار الشعرية ، لرأينا أن املواضيع اليت يتصدى هلا الشاعر هي ، غالبا ، مستقاة مـن                    
، فَجـلُّ   " خـضر الـزمن األ  "واقع بيئته وحميطه الذي حييا فيه ، وهذا ما ملسناه يف ديوان الشاعر              

.مواضيعه مستقاة من حميطه 
.فاجلاهلي مل يكد يتخلى عن ذكر الناقة والبقرة الوحشية ، وما حييط به من صحراء قاحلة 

فالشعر بذلك ليس سوى وجه من وجوه التعبري عن تصارع اإلنسان مبا حييط به ، ومبا يفـرض                  " 
.)4(" سعادة عليه من مؤثرات يف سعيه لتحقيق ذاته ودأبه وراء ال

.53ت ، ص.، د2مناذج يف النقد األديب وحتليل النصوص ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، ط: احلاوي ، إيليا )1(
271ص،1981، 2االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، دار النهضة العربية ، بريوت ، ط: القط،عبد القادر)2(

.81، ص ذج يف النقد األديب وحتليل النصوصمنا: احلاوي ، إيليا )3(

.83املرجع السابق ، ص )4(
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وهكذا فإن البيئة تؤدي للشاعر موضوعه ، فتزيد من قدرته على اخللق والكشف وتنمية صوره               
ومعانيه ، ومنه فقيمة البيئة املادية ليست يف املوضوع الذي تبذله للشاعر بل يف قيمة الصور وكثرا       

:" يقـول سـعد اهللا   . ه ا للتعبري عن انفعاالته ، و منه تضفي على التجربة سحرا ومجاال         اليت متد 
.)1("والواقع أن البيئة تلعب دورا رئيسيا يف اختاذ املرء منطا أدبيا معينا 

:اتمع -د
إن الشاعر ال يدرك حقيقة جتربته إال إذا أخرجها من حدود نفسه الضيقة إىل حـدود اتمـع                  

أن مشكلته تكمن يف نفسه ، بينما تكون ، يف الغالب             –أحيانا     –فاملرء يتوهم     . الذي حييا بكنفه    
يف جمتمعه بقدر ما هي يف نفسه ، أو هي انعكاس لذاته يف اتمع بقدر ما هي  انعكاس للمجتمع                     

.يف ذاته 
للتعبري عن  ...اق قضايا العصر    أن ينفُذ حبدسه وجتربته إىل أعم     " فمن مهام الشاعر يف كل عصر       

.)2("واقع احلياة اليومية وما فوق الواقع وما دونه 
بـالعجز   –غالبا  –ويفرض عليها قيما وحدودا تشعرها    والعامل االجتماعي يطغى على نفس الشاعر       

لعل ردة الشاعر على عادات وتقاليد جمتمعه املوروثة ورفضه لواقعه هي الباعث اجلذري             والضعف
لذلك جند هناك تصادما بني نفس الشاعر اليت تريد أن حتقق ذاا والواقع             .لتجارب الشعرية لبعض ا 

يبعث –بينهما–االجتماعي الذي يصيبها بالكبت وحييـل رغبـاا ويوجه سلوكها،وهذا االصطدام    
بني والـيقني، الـشك بنيوبؤسااالنفصام والشقاق،ومتزقا سورمنعظيمةسورايف نفس الشاعر  

يتمردون على طرق التعبري     (*)وهذا ما جعل الكثري من شعراء احلداثة واملعاصرة          قليد والتجديد الت
غري أن اتصايل باإلنتاج    :"...يقول سعد اهللا يف هذا السياق     . التقليدية نتيجة تأثرهم باآلداب الغربية      

واملـدارس الفكريـة     طالعي على املذاهب األدبية   إو –وال سيما لبنان     –العريب القادم من املشرق     
)3("والنظريات النقدية ، محلين على تغيري اجتاهي وحماولة التخلص من الطريقة التقليدية يف الشعر

.181أفكار جاحمة ، ص : سعد اهللا ، أبو القاسم )1(

.73مطارحات يف فن القول ، ص : صبحي، حمي الدين )2(

...براهيم جربا ، نزار قباين أدونيس ، جربا إ: شعراء احلداثة نذكر منهم (*)
.17، ص ) املقدمة(الزمن األخضر : سعد اهللا ، أبو القاسم )3(
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. كما جند أن أدونيس يدعو إىل خلق حساسية شعرية جديدة ، وتذوق جديد ، وفهم جديـد                
ومعىن ذلك يف الشعر أن نتجاوز طرائق التعبري التقليدية ، ومقاييس النقـد القدميـة ، والـشفوية                  

خلطابية ، وجتاوز األنواع األدبية القدمية ، من أجل تأسيس نوع جديد من التعبري ، حبيث تـصبح                  ا
وإمنا هـي   . ليست وزناً بالضرورة ، وليست ال وزناً بالضرورة           . كتابة جديدة   " القصيدة مثالً   

ـ   . وهكذا تصبح القصيدة شكالً مفتوحاً      . أو نثري وزين    . إيقاع وزين نثري     اوز و هذا يعـين جت
.)1("وحتديد جديد للشعر . مفهوم الشعر كما ورثناه

وال بد للشاعر العريب املعاصر من أن يتخطى قيم الثبات يف تراثه الشعري القدمي خباصـة ، ويف                  
.تراثه الثقايف بعامة ، لكي يقدر أن يبدع شعراً يف مستوى اللّحظة احلضارية اليت يعيشها

أن مثة كثريا من املواضيع املثرية بذاا وطبيعتها اخلاصة ، فاألزمات            -يضاأ-كما ينبغي أن نتنبه     
هذه كلها حترك إعصار النفس وتدوي فيها ، ...القومية والوطنية واألخالقية واالجتماعية واجلمالية    

.مما جتعل الشاعر مهيئاً لقول الشعر 
قصيدة ، مث يسكب عليها الـشاعر       إن كلّ عناصر الشعر تتجمع لدى ال      " ومن هنا ميكن القول     

من روحه فتتألق التجربة ، وتلتهب العاطفة ، ويثور اخليال ، وتتحرك املوسيقى ، ويوحي اللّفظ ،                 
ويهتز األسلوب ، ويتكون من ذلك عناصر الشعر اخلالص ، الشعر الذي هو فن رفيـع ، الـشعر            

.)2("رة والتأثري الذي تنفخ فيه روح الشاعر كل قوى اجلمال واملتعة واإلثا
يف ديوان سعد اهللا وحرك فينا املشاعر لدراسته دراسة فنية مستفيـضة تليـق بـه                 وهذا ما ملسناه  

.وبتجربته الشعرية املتميزة على صعيد األدب اجلزائري احلديث 

.100ص ، 2004ط ، تشرين .مقدمة للشعر العريب ، دار البعث ، دمشق ، سوريا ، د-أدونيس)1(

1975ط ،   .النقد العريب احلديث ومذاهبه ، مكتبة الكليات األزهرية ، القـاهرة ، مـصر ، د               : خفاجي ، حممد عبد املنعم      )2(

.)171، 170(ص
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:أبعاد التجربة الشعرية 
التجربة الوطنية واجلمالية ، لصلتهما بالتجربـة       : للتجربة الشعرية أبعاد كثرية ، سأتناول منها        

يـعرب هذا  :" -موضوع دراسيت –"  الزمن األخضر "رية عند سعد اهللا ، يقول يف مقدمة ديوانه          الشع
وهكذا انـصهرت  !عهد شبايب وعهد الثورة اليت هي شباب اجلزائر     : الشعر عن زمنني أخضرين     

العاطفة الذاتية والعاطفة الوطنيـة    : يف هذا الشعر عاطفتان شابتان مشبوبتان ال تكادان تنفصالن          
")1(.

.وقد أدرجت العاطفة الذاتية ضمن التجربة اجلمالية كما سأوضح ذلك ال حقا 
:التجربة الوطنية –أ 

إن املدلول اجلديد لكلمة وطن أصبح مقترنا بالكيان اجلغرايف القومي والسياسي الذي تولد فيـه          
...مشتركة أمة ، وتتخذه مستقرا دائما هلا ، وتربط أبناءها تقاليد وعادات ومصاحل 

وهي نزعة اجتماعية تربط الفرد     "هي حب الوطن ، والشعور حنوه بارتباط روحي ،          : والوطنية  
.)2("باجلماعة ، وجتعله حيبها ويفتخر ا ، ويعمل من أجلها ، ويضحي يف سبيلها 

أمته  فحب الوطن والشعور حنوه باالرتباط الروحي تفرض على الشاعر أن يعبر عن آالم وآمال               
بشاعر من ال يستطيع أن يرى يف جمتمعه أو عامله إال املظاهر اخلارجيـة وال يـشغله                 " وإال فليس   

منهما إال الربيق الزائل ، ومثله من يبصر احلقيقة ولكنه ال يفصح عنها بل وجيمد الزيف لتحقيـق                  
ك احلقيقة وجياهر   وإمنا الشاعر هو الذي يدر    . مغنم ، أو يركب موجة اإلار ليخطف إليه األبصار          

.)")3ا يف لغة فنية آسرة 
)4(: يقول سعد اهللا 

والشعبيسبحمـُـوِعيف الد ـوعاجلمحيتطبسؤو الب
واَألدأُاملبسمــى صريـعبيـنالِباملخيــعِجو الن
اِئالثَّوونلُيناِضغاِةعلى الطُّونَرونَواخلائنقَيِقهونَهو يرونسخ
.1954عبر عن معاناة شعبه جراء جرائم املستعمر الفرنسي ضد الشعب األعزل بعد ثورة فالشاعر 

.7، ص ) املقدمة(الزمن األخضر :  سعد اهللا ، أبو القاسم )1(
.68النقد التطبيقي واملوازنات ، ص : عفيفي ، حممد الصادق )2(
.262، ص 1984، 1لشعرنا القدمي ، دار احلداثة ، بريوت ، ط رؤية جديدة: حسن فتح الباب )3(

.123، ص ) مواكب النسور(الزمن األخضر ، قصيدة : سعد اهللا )4(
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ومما ال شك فيه أن التجربة الشعرية يف جمال الوطنية ، هي طهارة الـنفس ، والـشعر الـوطين     
يغرسه يف نفوسهم من العواطف السامية      الصادق ال تنكر قيمته ، يف إصالح الشعوب ، وذلك مبا            

واألخالق النبيلة ، إذ يهيب بالشعوب أن تتمسك باحلرية والكرامة ويستحثها على النفور من الذل             
:والعبودية ، وحيبب إليها الثورة على االستعمار ، ويف هذا املضمون يقول سعد اهللا 

سوف تدري راهبات واد عبقر
اع اد أحمركَيف عانقْت شع

وسكَبت اخلمر بني العامليـن
و يِقيـنخمر حب وانطالٍق

ني الفَجر الوِضيةعومسحت أَ
...سوِر الوطنيـةنوشدوت ِل

أن هذا هو ِديـين 
فَاتبعوين أو دعوين

...يف مـروِقـي 
رتتاخ طَريقيفَقَد

ـا ر1(!ي ـيـِقِفي(

والوطن عند سعد اهللا قد اقترن باالستعمار الغاشم ، فما كان منه إال مواجهة كل من يسخر من         
هذا الوطن عن طريق الثورة ؛ و عليه فالثورة اقترنت بالوطن ألنه كان واثقا من عدالة قـضيته ،                   

ا داعيا لتحطـيم    متحديا فرنسا وترسانتها ، فراح يشق طريقه ، طريق كل خملص لوطنه وأمته ثائر             
حطِّموا القَيد وغَنـوا للْحياة:القيود 

ذَة اُألفُق الرِحيبةوافْتحوا نـاِف
ورقُوا النشواعةمساوِصيباٍت خ

ِجدهم يف طريـقيأَملبيد أَني 
)2(!يـا رِفيـِقـي 

.144، الزمن األخضر ، ص ) طريقي(قصيدة )1(
. سابق ، الصفحة نفسها املصدر ال)2(
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فالشاعر قد اختار طريقه ، عن وعي ومسؤولية ، فمأساة وطنه وشعبه جتعله يرفض أن يسري 
.يف درب غري درب الثورة ، فيهتف للخونة واملتخاذلني الذين ال يهمهم مصري وطنهم املعذب 

ة ، إلمخاد هليـب املعركـة   وعندما عمت الثورة كافة ربوع الوطن ، أعلنت فرنسا التعبئة العام         
حسب مزاعمها ، لكن هيهات أن يقْهر شعب يـسقي           -الفالّقة–والقضاء على الثوار واملتمردين     

أرضه بدمائه وال يبايل ، فكلما استشهد بطل أجنبت األرض الثكلى أبطاال أشاوس ، ويصف لنـا                 
:سعد اهللا هذا التحدي 

ِمن حولك الصراع والدمـار 
)الدوار(ر تأْكل األحياء يف والنا

ِمن حولك الدماء كاألـار
جتري فَتسقي األرض ماء الثَّأِر
)1(ِلتنجب اَألشاوس األحـرار 

:التجربة اجلمالية -ب
تعددت نوافذ اجلمال ، فهو يف اخلري واحلق واملعرفة واحلب ، وهو يف السماء والكون والطبيعة ،              

وكـأن اهللا   " ة و املرأة ، و الشيخـوخة ، و الذات املبدعة ، فهو يف كل شيء ،                 و هو يف الطفول   
حني يبدع اجلميل يرسل يف دمه مع الذرة اإلنسانية ذرة من مادة الكواكب هـي سـر عـشقه                   

:يقول سعد اهللا يف هذا السياق .)2("وجاذبيته
ِفريقيت عند الش3(فق(

تا ترابرنا و أنت ذَأَ
رحم يف السسِيما الناهرذَ
َفناملى ِعتا عنـاق

مـروصلتا إىل القَ
وضتا اَألمعشابوالزهر

.249، الزمن األخضر  ، ص ) أوراس (قصيدة )1(
.129، ص 1924ط ، .رسائل األحزان ، دار اهلالل ، مصر ، د: الرافعي ، مصطفى صادق )2(

.317من األخضر ، ص ، الز) سنلتقي(قصيدة)3(
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وغنتا للحوالقَبمر
فلني ميرحاِنعاشتا ِطو..
أنـَفًا و أنت و الشق
وأمسونُفُنا املدراِءبالع

ارفَطاش يف الِقنا الِعاتريكْوِذ
لْسنِقتـي يف ضة انتصارم
اجلدارطُقُو يس.. ا ـدغَ

وميرمن جديٍدفالِنالطِّح..
ال شك أن وراء التجربة الشعرية حماولة لفض حدود األشياء ، وختطي األساليب املنطقية الـيت                

ولئن كانت تلـك التجربـة      .   يهادن ا العقل مظاهر الوجود ، ويرضخ ملا يتضح وينجلي منها            
رتبط ، فإن وراء ذلك الباعث الظاهر جذورا خفية ، تـ          ) شخصي(عن باعث ذايت     -غالبا–تصدر  

مبوقف اإلنسان من الوجود ، ومن كل ما حييط به ، دون أن دئ من روعه وتويف به إىل يقـني                     
وذلك يف معظمه ، وليد ردة النفس على ذاا ، أو باألحرى وليد ردا              . ائي يطمئن ويركن إليه     

تميـة  على العقل وسخطها على حدوده ومنطقه احملدود  الذي يغرر به الوضوح وثورا علـى ح               
." العامل اخلارجي و أقداره ونواميسه و لغزه الثـابت الرتيب ، ساعية إىل التغيري ورفض الرتابـة                 

فالشاعر ينعم ، حينا ، بتقصي األشياء ليستبطن أسرارها ، لكنه يظل يشعر بالرغم من قدح الذهن                 
أمـام حقـائق   والتقصي ، أن ما أدركه خيتلف متاما عن تلك السورة الغامضة اليت تعتري نفـسه               

وهكذا فإن التجربة الشعرية العميقة ، تصدر عن ذلك التوحد احلي بني            .   )1("الوجود ومظاهره   
ما تعانيه النفس يف الداخل و ما تبِصره يف اخلارج ، إنه نوع من فـيض الـنفس علـى الوجـود        

إال أن جتارب .   لزوال والعبث وإخضاع له لقدر احلياة واملوت والبعث وذاك الشعور احلاد مبصري ا   
تتباين مواقفه دون أن يكون قد مر مبراحل من التطور النفسي ميكـن             " الشاعر الواحد قد تتعدد و    

يتقلب  -وهو يصدر عن إدراك وجداين      –رصدها وبيان أثرها يف تلك التجارب واملواقف ، ألنه              
.)2("بني حلظات نفسية يبلغ اختالفها أحيانا حد التناقض 

.29مناذج يف النقد األديب وحتليل النصوص ، ص : احلاوي ، إيليا )1(

.271االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، ص : القط ، عبد القادر )2(
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وهكذا ، فإن وراء التجربة الشعرية حماولة لزعزعة العامل املادي ، وخلقه خلقا نفسيا يزيل ثبات                
ؤامة امللل يف الوجود العقل وعجزه عن الرخرج اإلنسان من دويا اجلديدة اليت ت.

قد تعلو درجته أو تقل وفقا لتضافر جمموعة " ، ) قصائد(وإن كان ما يقدمه الشاعر من أعمال فنية       
من العناصر بعضها خاص بذات الشاعر ، وقدراته الفنية ، والبعض اآلخر خاص خبصوبة التجربـة           

.)1("واملؤثرات احمليطة به
يدع التجربة تكون شكلها بذاا ، وأن يولد التعبري عن طبيعة  " وعليه فالشاعر الناجح هو الذي      

.)2("التجربة ليضمن لشعره الوحدة العضوية 

:بواعث التجربة الشعرية 
: للتجربة الشعرية العديد من البواعث نذكر أمهها 

.معايشة معاناة اتمع و آالمه -1
.د عن األوطان واحلنني إليه البع-2
.معايشة التجربة العاطفية بكل أبعادها و اإلنكواء بنارها -3
) .النزعة اإلنسانية(التعبري عن جتارب اآلخرين -4
.التعبري عن احلقيقة السامية وبيان مقدرة الشاعر على معايشة احلدث املنتج للقصيدة -5

عند سعد اهللا ، فالشاعر عاش مــا  -السالفة الذكر –وقد توفرت بواعث التجربة الشعرية  
:)3(عاناه اتمع اجلزائري إباّن احلقبة االستعمارية حيث يقول 

شعباجلزفَِتائر يف انِهِتاضوجـِهِتلَوالغـوبض
شعبدافَتللْـعحـاِةيوايب والدمدى الروبر
هـانتلَعِهيـَح ـُِةلََّملذَبني اـهاتي وبو اللّغ
ـَاخفَ ـوبطُالقَِلايل اجلبعأَضيِباخلَِرأْار للثَّت

.98يف نقد الشعر العريب املعاصر ، ص : رمضان ، الصباغ )1(

1988ط .يف قضايا الشعر العريب املعاصر ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، د: حممود أمني ، العامل وآخرون )2(

.195، ص 

.313، الزمن األخضر ، ص ) شعب اهللا(قصيدة)3(
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باإلضافة إىل معاناته مع الغربة وحنينه إىل الوطن اليت أوقدت يف نفسه بواعث التجربة ، يقـول                 
:)1()ليل وشوق(سعد اهللا يف قصيدة 

ـَ متهـــلْا ليـلُي
واشدِردك يف األفِقيش
الصخِريفركفْظُزرواغْ
!، ال ختجلْ برالَ
أُسِيغنلنـوِمجك
أُسي قَـاِجنمـرك
ياِررسأَقـزمسأُ
عـني ــاِرن!

فسعد اهللا خياطب الليل يف غربته مغنيا لنجومه ، مناجيا لقمره وحياكيه عن أسراره عن أشـواقه                 
.عن معاناته لبعده عن األحبة واألهل والوطن 

:)2() مخيلة وربيع(كذلك جتربة احلب اليت انكوى بنارها ، حيث يقول يف قصيدة 
اليهالغبزهرك أنت املىنفنـيبعحبي و منمخيلةُ
هاديبا الشهلاة الصوأنِتينحلَفظاليل ومعزوأنِت
نْودى وحلنوجنوحوبوسامِتى وابمنودا الوجوهذَ
نكَنا والوِقو على أفْوحتنو املدامادة حتسعالسي وهِذ

كما عايش الشاعر معاناة اآلخرين بالرغم من بعده عنهم لكن مشاعره وأحاسيسه معهم أينمـا            
:)3()الدم والشعلة(حلّ ، يقول يف قصيدته 

ــوِضـي سأم ف
عي شومعضييب وِعر

ساِحقـاً كلّ حتـد
يِدِحقْو أنا أَمضغُ 

.303الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.)139، 138(املصدر السابق ، ص )2(

.300املصدر نفسه ، ص )3(
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ليس يف حقلي دخيل
مل يلد شعـيب ذليل

..وردنا والطّائر اخلفّاق 
و النهر الظليل

الينا و أيبابو ليام الض
أقسمت بالوطن الظمآن 

ح العِظللصيمب
...يف ركْب النجوم مصبحنا القاِد

كذلك من مهام الشعراء إجالء احلقيقة لشعوم ، فهم كالشموع ينريون الدروب لغريهم بينمـا               
حيترقون من الداخل ، فكم من شاعر أُعدم وسجن و نفي ووضع حتت اإلقامة اجلربية بسبب آراءه                 

عندما زعمت فرنسا أن جيش التحرير ال        )1()النصر للشعب (يدته  ومواقفه ، يقول سعد اهللا يف قص      
:ميثل الشعب اجلزائري

قاة و هم حماة الدارفهم الثِّالرأي رأي القـادة األحـرار
القُلوب هلمـُمواطنـا وهلم يد وظة يف موِطِن األسرارحمف
م نادفإذا هوا أجابتــةٌأممرصة يف موِكِب جبـاروص

ـَاِحال تنثين عن حقّها وكفَ صارلم ِباألنتعان الظُّمهما اساه
لألحرار للش صروالناريب الذيعيبين احلياة على الِكفاِح الن

ال شك أنّ للواقع املعيش تأثريا على صدق التجربة أو كذبه ، فكلّما كان املؤثر قويا ومؤثرا يف                  
ل معه كانت التجربة عميقة وأصيلة ، ويعرف ذلـك بالدراسـة    نفسية األديب ، وانفعل به وتفاع     

املوضوعية للعمل األديب ، من حيث األسلوب واأللفاظ والصيغ واألفكار واملوسيقى والصور ومـا         
.إىل ذلك 

وجتربة سعد اهللا تثبت عمقها و أصالتها من خالل املواضيع اليت عاجلها يف ديوانه الزمن األخضر                
.احلديث عنها يف الفصل األول ، واليت سيأيت

.199الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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:خصائص التجربة الشعرية 

تعد متميزة على صعيد الديوان " الزمن األخضر"إن جتربة سعد اهللا الشعرية يف هذا الديوان 
لديوان أخرج الشعري اجلزائري احلديث ، فهي تبتغي االكتمال، خاصة وأن سعد اهللا يف هذا ا

الشعر اجلزائري من منطيته إىل حقل اخللق واالبتكار ، وعانق رياح احلداثة الشعرية بامتياز ، ألن 
لغته الشعرية كانت تعبريية يف بنائها انزياحية يف تركيبها ، ختييلية يف أسلوا ووسائل إبالغها ، 

رئها عرب التماثل لذلك ملسنا صدق نصوصه من خالل جتليات لغتها وانعكاسها على قا
.الشخصي 

ويبقى ديوان سعد اهللا طافحا بشعرية تفرض نفسها لكوا تصغي إىل أناناَ املعبرة عن 
الطبقات الكادحة واسدة لروحنا ، وما هذه املقاربة املتواضعة سوى حماولة إلثارة بعض 

.األسئلة امللحة يف هذا الديوان ، وللشعر أن يتجلى يف حضور فضاءاته

وبتأملنا للمضامني الشعرية الواردة يف الديوان نلحظ غلبة املوضوعات املترعة باحلزن ، واليت 
تنبع من صميم التجربة القاسية اليت يعيشها الشاعر بعيدا عن الوطن واألهل يف ديار الغربة ، يف 

ف النصر غربة الليايل السود ويف احتشاد الذاكرة بصور احلرب والدمار مع بصيص الستشرا
الذي يلوح من بعيد ، وعنف اللحظات ، حيث يطفح الديوان الشعري بعدة مضامني جنملها 

:فيما يلي 

.املأزق السيكولوجي الذي تعيشه الذات -
.سرية املنايف املادية واملعنوية -
.احلالة املأساوية لألمة العربية مبا فيها اجلزائر وفلسطني -
.صورة اغتيال الوطن البعيد القريب-
.صورة صلْب اهلوية وإعدام الفكر واحلضارة وطنيا وقوميا وإنسانيا -

ولعل التجربة هنا تسلط الضوء الكاشف على نفسية الشاعر ، لكوا تنطلق من الذات 
كموضوعة وكجوهر لتعري جراحها وتنبش تفاصيل جراحها ، وكنوع من التعويض عن 

.قاصي الغربة واليتم ، وكنوع من االمتالء النفسياخلراب املادي واملعنوي الذي يرتادها يف أ
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:)1() جنمة الغروب(يقول سعد اهللا يف قصيدة 

عالم؟حتزنني

واحلباحلِنوني

ِعمن طبنا حننالذيننشهيت

ٍنين ِطألننا ِم

ألننا ال منلكالشعاع

نتوقياِءللض ..نعبده

لكنكُِرنا ال نده

رابتألنناَ

نعيشبوالقَاِءا للقضدر

زنا األشواقوالشراع

لسالقَِةاحمر!

أواه يا حزينة الشعاع

ماَءد السعبما أَ

وما أمرخية اَألبشاِقو!

رِفال تععةَني لوواِقاألش

نُواحلزاِبا ذَيلة العيِنني ..مرهقرهيب

ألنه خِحالصنا الويد

منخيبواِقة األش!

359الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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لكن نداء األرض ، نداء األمومة املقهورة من الداخل تنشد مواويلها العطشى وأغانيها احلزينة 
الدم (ة راب الذي يلتهم الوطن وميزق أحشاءه ، يقول سعد اهللا يف قصيدـن جراّء اخلـم

:)1()والشعلة 

ِةوحي املذبواِخيا أكْ

ة أمحرمك يف الِقرثأْ

حيكيه الصخرعن الصِرخ

ويسجله احلرب عِرن احلب

ثأرراٍبتيف كلِّ

ارنناٍدِزيف كلِّ

لن يستِلسمعمالق

لْالظُّعافالقَة ومياد

اقرك آفَدصحتويه ِب

يرضاها جما أو حلْدا د!

عمالقة ، املروحة ، النصر ( وال يقف الشاعر عند حدود اغترابه الذايت ، ففي قصائده 
يستقرئ ظاهراتية احلياة حيث حتيل مفردات القصائد إىل مدلوالت ظاهرة ، كما ..) للشعب 

اجلمعي والفعل متثل حادثة اجلوهر الشخصي وإرهاصات األنا جتاه العامل واإلنسان والتاريخ 
لٍّاب ذُنا القدمية غَزائرج:اليومي 

وهياليوم منعتققاِبالر

زِعاةَنبريناِئيف الثَّترأَ

م املقَعلى الددِبالَّس والغ

.287الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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اٍتغاِبادي سلتهم أيأوفَ

وضمتهم على الصِرد1(اِبامله(

تكاد قصائد ديوان الشاعر تشكل عاملا حياتيا قائما بذاته ، مبجمل عالقات كائناته املتجانسة 
واملتنافرة اليت حتيل إىل قانون احلياة يف وحدات الداللة ومنتجاا ومستويات التدفق اللساين 

لغوية املغايرة اليت أرست وأفضت البالغي واملعريف إىل جانب تعايل الزمان واملكان والكيانات ال
" .الزمن األخضر " إىل شعرية هادئة يشري هلا بقوة عنوان الديوان 

إن التجربة اإلنسانية اليت  يستعرضها الديوان الشعري حتفل بالصدق ألا أوال تنهل من 
اة داخلية  يستعر معجم الذات املنكسرة احلبلى باهلزائم ومعاين االيار ، وثانيا لكوا صدى ملعان

حيرض هليبها يف األعماق ، و تنفجر براكينها باألنني والصراخ و البكاء حبثا عن تعويض  نفسي 
هذه الذات على مقاومة لعنة الغربة السحيقة ، ولعل الكتابة جسر من جسور هذا التعويض 

منفذ هالمي، من الذي يقلل من حجم الوحشة اليت يبثها هلب الفقد والتيه والغربة ، أو أا 
.خالله ، تعيد الذات املشروخة مللمة أجزائها املتشققة عرب غربة اختيارية أو قسرية 

وينطلق سعد اهللا على املستوى التطبيقي بتقدمي منذجة تصنيفية لتجربته الشعرية من خالل 
:ديوانه حاصرين إياها يف 

.ة التجربة الواقعية  ذات األبعاد االجتماعية والسياسي-1
التجربة الرومانسية اليت يتداخل فيها الوجدان الفردي مع الوجدان اجلماعي ، وجتارب -2

.صوفية ووجودية 
وقد استخلصنا هذا التقسيم من خالل قراءة واعية ومبصرة لديوان الشاعر ، ونضيف كذلك 

:تقسيما للتجربة الشعرية املرتبطة بالشكل إىل ثالثة أمناط هي 
.العامة املرتبطة حبركة شعرية التجربة الشعرية -1
. التجربة الشعرية الفردية اخلاصة بالشاعر ، أو بأحد الشعراء يف مرحلة تارخيية معينة-2
.التجربة الشعرية النصية املرتبطة بنص شعري معني ، أو مبجموعة من النصوص -3

.207الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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ع وإمنا املهم وقعه يف نفس الشاعر وتـشب        –دائما   –هو املهم      ويف التجربة الشعرية ليس املوضوع    
وجدانه به ، وليكن حبا أو طبيعة أو سياسة أو اجتماعا أو شيئا يوميا ، أو آلة صناعية فذلك كلّـه   

من وراء ذلك ومدى وقعه يف نفوس املتلقني ال يهم ، إمنا املهم ما يتجلى 
"      ليم املشترك بني مجيع البشر ، بل إىل التوغّل يف أسـرار            فالشعر ال يسعى إىل جتميع احلس الس

)1("العامل املعجز الفائق الطبيعة والفائق الواقعية 

إىل بعض املواضيع اليت تبدو ) قصيدة التفعيلة(و رغم أن سعد اهللا تطرق يف جتربته الشعرية احلديثة     
ان ، حيث جنده يقول يف قـصيدة  سطحية ـ لدى البعض ـ إال أا تعرب عن عبثية احلياة باإلنس  

) :ورق(
يف الورق 2(أعيش(

اء يف الورقو املس احبأطالع الص
..وأكْتب األيام واللَّياِل 

قرعلى الو
خيالْ.. أصطَاد فكْرةً 

قرو من
قررار يف الووأحفظُ األس

دموالن داِت احلبهتن
للّقاْءأفراح النصر وا

سيم والقمروة النونش
وغنوةُ احلياِة للشباب

.يلُفْها الورق .. ميتصها 

، 1بريوت ، لبنـان ، ط )ش ل ك (احلداثة يف الشعر العريب املعاصر بياا ومظاهرها ، الشركة العاملية للكتاب          : محود ، حممد    )1(

.57، ص 1996

.329ص الزمن األخضر ،: سعد اهللا )2(
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الفصل األول
بيئته وحياته
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:الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية -أ
الشعر يف أي أمة يتأثر بالنواحي السياسية واالجتماعية والثقافية ، وسنوضح هنا إىل أي مـدى                

ن حيث املـضمون    تأثر سعد اهللا ذه اجلوانب املختلفة و إىل أي مدى ظهر هذا التأثري يف شعره م               
.والشكل ، وقد خصصت الفصل األول هلذه الظروف 

:السياسية : أوال 
لقد مرت اجلزائر بفترة عصيبة أثناء االستعمار الفرنسي ، ولوال الثورة املباركة لظلت اجلزائـر               

            ا ود عن هـذ روا شعرهم للذّحتت ظلم االستعمار ما شاء اهللا هلا ، إال أن هناك ثلة من الشعراء سخ
الشعب ؛ وكان منهم سعد اهللا الذي ما فتئ يدافع عن اجلزائر ويساند ثورا أينما أحل أو ارحتل ،                   

وما يدعم ما ذهبت إليه عناوين القصائد اليت أوردها      . وهي يف قلبه رغم غربته يف تونس و القاهرة          
.والدالالت اليت حتملها بني جنباا " الزمن األخضر " الشاعر يف ديوانه 

فالشعر الذي يدعو إىل الثورة ، وميهد هلا ، ويلهب نارها ، ويسمع دويها ، ويدفعها إىل األمام        " 
دفعا ، وخيرجها من ظالم الظلم ، إىل ضياء احلق ، وجيعل منها واقعا فعليا بعد أن كانـت فكـرة             

.)1("وحلما ، وهو الذي نسميه ـ ثورة الشعر ـ 
عد اهللا حيمل الكثري من القصائد ذات الصبغة الثورية ؛ سـواء            و مما سبق ذكره جند أن ديوان س       

صرخة اجلالء ، مواكب النسور ، غضبة       (: من خالل مضامينها أو من خالل عناوينها ، من ذلك           
الكاهنة ، طريقي ، قدوة األحرار ، قصة عمالق ، الثورة ، ليلة الرصاص ، الفدائي ، أمس وغد ،                    

)…ة النسور ، املروحة ، عمالقة ، إىل جبل األطلس ثائر وحب ، النصر للشعب ، عود
ولو واصلت استقصاء الديوان لوجدت أن أغلب القصائد حتمل إشارات ثورية ؛ إما من خـالل                

: )2()عمالقه(العنوان ـ كما سبق اإلشارة ـ أو من خالل املضمون ، كما يف قصيدة 
ائِدالذَحبقيـنعراِبن الت

ومنِإواَءوا اللِّرفعبحاَىل الس

1985، 1أوراق في النقد األدبي ، دار الشهاب للطباعة والنشر ، باتنة ، الجزائر ، ط : إبراهیم ، رماني )1(
.37، ص 
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وحقالشِبعنتِفمضوحاا مج
يرودالنصيف ِقرِممالرـياِبو

ديدجمناجلزائرعثَبدلقَ
عـاِلمم الصالبقة على الص

زاِئجلٍّذُرنـا القدمية غاب
ـَو هي ـاِبقَالرقمنعتموالي

زاة ِعنبـائرينيف الثَّترأَ
عم املقَلى الددِبـالَّس و الغ

ن ذلك مل يفقـده صـوابه       فلقد كان وقع صدمة االحتالل كبريا على الشعب اجلزائري ، إال أ           

وتوازنه فلم يلبث أن مجع قواه من جديد ووحد صفّه وزحف ثائرا على فلول  املعتدين ، وتقـدم                   

األمري عبد القادر ونال مشعل القيادة وتعاقبت الثورات املتفرقة إىل أن ضت ثورة التحرير وأبانت               

.الل واحلرية عن قوا ومتاسكها وساندها الشعب اجلزائري حمققة له االستق
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:االجتماعية : ثانيا 
كان الدين اإلسالمي حمط نقمة وغضب من طرف املستعمر الفرنسي الذي قادته صـليبيته إىل               
حتويل الكثري من مساجد الوطن إىل كنائس وثكنات حربية جليشه إهانة للشهب اجلزائري وللدين              

إال أن  . من عقيدته حىت يسهل عليه االنقضاض عليـه          اإلسالمي احلنيف قصد جتريد هذا الشعب     
هذا الشعب ظل متمسكا بدينه فلجأ املستعمر إىل حيلة دنيئة وهي إنشاء معاهد خاصـة لتكـوين      
رجال دين ميتثلون ألوامرها ويطعنون الدين من الداخل ، كما ام الدين بالتخلف والبدع وركـز    

ستغلت بساطة هذا الـشعب وأميتـه فراحـت تـضلله       على الزوايا وبعض الطرق املنحرفة اليت ا      
.بأكاذيبها

هذه الظروف أوجدت حركة إصالحية أخذت على عاتقها بعث ضة هذا الشعب بتوعيته عن              
، وأعادت له قلبه النابض باحلياة من خالل املدارس واحللقات الـيت             )1(طريق توعية احلرف العريب     

عن املستعمر الذي كان يالحقها بغلق املدارس والغرامات        كانت تقام يف املساجد واملساكن خفية       
.املسلطة على املعلمني املتطوعني 

ومن مث ازدهر الشعر ، فكان من الطبيعي أن يرتبط الشعر بالفكر اإلصالحي ألن دعاة اإلصالح               
لذا عرفنـا  و" احتضنوا التراث واألدب واللغة العربية يف اجلزائر ، وعبر األدب عن أهدافه ومراميه             

أن معظم شعراء ما قبل الثورة كانوا منخرطني يف احلركة اإلصالحية استطعنا أن نفسر ملاذا كـان                 
"الطابع الغالب على قصائدهم دينيا ، خاصة عند أمحد سحنون 

مـن فقـر     –آنذاك   -وقد عرب األدب بشقّيه ؛ النثر والشعر عن الظروف السائدة يف اجلزائر             
فأخذت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني على عاتقها إرسال الطلبة يف          .. وجوع وجهل وتشريد    

بعثات إىل املشرق العريب ليتزودوا بالعلم حىت إذا ما رجعوا شرعوا يف عالج األمراض االجتماعيـة         
.املتفشية يف اتمع اجلزائري 

يوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د ، ط  د،1980حىت سنة1945تطور الشعر اجلزائري منذ سنة : شعباين ، الوناس )1(
.24،  ص 1988

.25املرجع السابق ، ص )2(
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ومضت هذه اجلمعية على هذا الطريق حاملة على عاتقها رسالة النهوض بالشعب اجلزائري 
والعمل على إحياء شخصيته وإصالح عقيدته وربطه بكيانه القومي وتوثيق صالته بنهضة أمته
العربية واإلسالمية ، فكانت بذلك الربهان على أصالة الشعب والرد احلاسم على تسفيه أحالم 
احملتلني الذين تومهوا أم بعد مضي قرن كامل من املواجهة احلضارية بينهم وبني الشعب اجلزائري 

.)1(قد استطاعوا أن يصلوا إىل أهدافهم املسطرة ويف تغريبه وفصله عن دينه وعروبته 
ومن األمراض االجتماعية املتفشية يف اتمع اجلزائري ، احلالة االقتصادية املزرية ألغلب األسر 

. اجلزائرية نتيجة استغالل االستعمار لألراضي اجلزائرية وللعامل الذي يشتغل يف أرضه باألجرة 
الفقر  واألوبئة فكان هلذا الوضع االقتصادي البائس انعكاساته الوخيمة على اتمع ومن نتائجه

اليت كان ضحيتها آالف البشر خاصة مع بداية اخلمسينيات ، والشعر خري مرآة هلذه األوضاع 
.االجتماعية املزرية 

ومن املواضيع االجتماعية اليت تطرق إليها الشاعر اجلزائري طويال الفقر والبطالة املتفشية اليت 
لنهب ، وظهور مساّحي األحذية واملتسولني ، ترتبت عنها املآسي االجتماعية ؛ كالسرقة وا

.فالشاعر كان الناطق الرمسي للمأساة االجتماعية فترة االحتالل 
وتغدو األرض اجلزائرية مسرحا لشقاء اإلنسان اجلزائري ، إا تيارات الشقاء اليت طوقت 

.اجلزائريني من كل جهة ، فلجأ إىل اهلجرة 
ة احلضارية تعمل على إحياء اتمع اجلزائري وإعادة بنائه من وانطلقت هذه احلركة الوطني

جديد وتوجيهه وفق العقيدة اإلسالمية موقنة أن هذه هي الوسيلة املثلى اليت تستطيع أن توقظ ا 
ضمري الشعب وتنبه روحه ، وتدفعه من مث إىل وعي ذاته واحملافظة عليها والعمل على حتريرها ، 

اإلنسان ، بإعادة بنائه من عامله الداخلي ، وذلك بتكوينه نفسيا وعقليا فبدأت لذلك دعوا من
وتصحيح مفهومه للعقيدة واحلياة والكون من حوله ، وبيان دوره فيهما حىت يعي ذاته ومييزها عن 
ذوات اآلخرين  ، ومن مث ينطلق مدافعا عن روحه ووطنه ، ألن اإلصالح احلقيقي هو الذي ينبع 

.من الذات نفسها

يف األدب اجلزائري احلديث ، النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثراا ـ بدايتها ـ مراحلها ،مطبعة : بن مسينة ، حممد )1(
.19، ص 2003الكاهنة ، اجلزائر ، 
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ولعل حممد العيد كان من أوائل الشعراء اجلزائريني الذين عربوا عن االستقالل واحلرية والعلم 
.)1(وطين واجليش ال

وقد وظّف سعد اهللا يف ديوانه بعض املواضيع والقضايا االجتماعية اليت كانت سائدة يف عصره 
آنذاك ، إال أنّ تناوله كان رمزيا ؛ بعيدا عن توظيف الدالالت واأللفاظ اجلاهزة ، واليت شاعت 

:)2()رح واملصرياجل(عند الشعراء اجلزائريني الذين سبقوه ، وهذا ما يظهر جليا يف قصيدة 
الناس والضياع واألمل
وآهةُ الغروب والندم

ة اخلاِبية اإليقاعمغوالن
دفة بال هكُلّ ِفكْرو

أو يلتاع اطر يشكخو
قَد اختفت من مصحِف التحرير

قِْعها احلِزينمن و تدجرو
ننيف السحتيف م دتمجو

أثريالت ها ال متْلكألن
يف نضاِل اجلُرِح.. يف الشعِب 
 يف املِصري!

....
 حب.. اجلرعح الشرج

فالثُموه واطلبوا الغفْرانَ
 وتكُموخفّضوا من ص..

فالصمت عند ضجة السالح
وروعةُ الكفاِح

45ص1985، 3ائري احلديث ، التونسية للنشر ، واملؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، طسعد اهللا،دراسات يف األدب اجلز)1(

.358، ... ، 355سعد اهللا ، الزمن األخضر ، ص )2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-42-

!ِمن أَقَْدس اإلمياِن 
الذي كان سائدا .. فسعد اهللا استعمل ألفاظا رمزية للداللة على الوضع االجتماعي والسياسي 

.وقتها 
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:الثقافية : ثالثا 
لقد كان باجلزائر مراكز ثقافية رفيعة ، فلم يكن ازدهار العلم والثقافة حديث عهد حني نكبت                
باالحتالل الفرنسي يف مطلع القرن التاسع عشر ، بل كان يضرب جبذوره إىل مئات السنني ، ففي                 

ت باجلزائر مراكز ثقافية رفيعة ، وأساتذة أعالم نبغـوا يف           القرنني الرابع عشر واخلامس عشر ظهر     
شىت العلوم ، كجامعة تلمسان اليت يشع منها نور املعرفة والثقافة يف مشال إفريقيا، حيـث كانـت    

.أوروبا تتخبط يف ظالم اجلهل واهلمجية 
مدرسـة   2000حيث كان بـاجلزائر     )1(1830و ال يسعنا إال أن نقف عند احلياة الثقافية سنة           

وأربع جامعات دراسية بكل من مدن اجلزائر العاصمة و قسنطينة وتلمسان ، وكانت هذه املعاهد               
ألف طالب من جمموع الشعب البالغ تعداده ثالثة ماليني ونـصف نـسمة ، وبعـد                 180تضم  

تلميذ  بينما   6000مدرسة تضم   ) 36(ستا وثالثني    1870االحتالل ، أصبح عدد املدارس يف سنة        
انعدمت املعاهد العليا واجلامعات اليت كانت تضيء اجلزائر بنور ثقافة أصيلة انعكست على احليـاة         

.االجتماعية ، االقتصادية ، السياسية للشعب اجلزائري فازدهرت حضارته بازدهار ثقافته 
، وبعد مائة ومخسة وعشرين عاما مـن احلكـم           %14سوى 1830ومل تكن نسبة األمية عام      

.)2(1955عام %92سي أصبحت نسبة األمية الفرن
وعليه فقد امتألت الطرقات بضحايا اجلهل واألمية من الشباب الذي اضطر إىل العمل ما بـني                

، وهذا يدل على أن تعليم األهايل كاد يكون مهمال من طرف            ) 3(املناجم واحلقول ، مسح األحذية    
وذلك بالقضاء على ثقافته الوطنية بإلغاء املدارس       احلكومة اليت عمدت إىل جتريد الشعب من قوميته         

واملعاهد العربية اليت كانت إحدى حلقات العلم والثقافة ، ومل تقف سياسة التجهيل عند هذا احلد                
بل تطاولت يد املستعمر إىل املساجد اليت كانت مقرا للعبادة والعلم فاستولت عليها حىت يتسىن هلا                

، ونتيجة هلذا التضييق     1734وجعل اللغة الفرنسية لغة الدرس منذ قرار      القضاء على اللغة العربية ،      
الشديد على مدرسي العربية هاجر معظم األساتذة من البالد  ومل يبق من املدارس إال عددا حمدودا 

.132، ص 1975،ط .دالفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا ، مطابع الدار القومية ، القاهرة ،: أنور اجلندي )1(

.34ص،1961ط ، .دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، دعشت مع ثوار اجلزائر ،: سعد زغلول فؤاد )2(
.املرجع السابق ، الصفحة نفسها )3(
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وقد تأثرت الثقافة ذه األحداث اليت خلفها املستعمر فاضمحل األدب املكتوب واللغة الرفيعة ،              
،  )1(فون اجلزائريون تدرجييا اتصاهلم مباضيهم نتيجة لفقدان الكتب واملدارس بلغتهم         وهكذا فقد املثق  

، وكان هلذا التعليم الفضل يف احلفاظ على اللغـة العربيـة ،             " الزوايا  " وبذلك احنصر التعليم يف     
وكانت مناهجه قدمية تعىن بتدريس النحو والصرف والفقه ، مما أضر بتقدم األدب والشعر الـذي             
أصبح يتناول موضوعات عتيقة وال خيوض يف قضايا اتمع ، وبذلك أصبح الشعر يـروج بـني                 

.الزوايا والطرق الصوفية ، األمر الذي جعله ينحصر يف الناحية الدينية 
ومل يسلم هذا التعليم ـ الزوايا ـ من مطاردة السلطات الفرنسية اليت أغلقت املدارس األهليـة    

درسني والطلبة من هذه املعاهد منذ بداية الغزو حىت كادت ختتفي الطبقة املثقفـة          والزوايا ونفت امل  
أصـبح   1880لقد شرعت فرنسا قوانني الضطهاد اللغة العربية ، ففي          . )2(يف هذا امليدان خاصة     

بل التعليم الفرنسي إجباريا على األهايل الذين رفضوه ، إذ مل يكن هذا التعليم حبا يف اجلزائريني ،                  
.كان الغرض منه دجمهم ومسخ شخصيتهم الوطنية 

على عدم السماح ألي معلم مسلم أن يتوىل إدارة         " أصدرت فرنسا قانونا ينص      1904ويف سنة   
مكتب لتعليم اللغة العربية بدون ترخيص مينحه إياه قائد الفيلق العسكري ، والتصريح ال يعطى إال                

.)3(" (*)بضمانات
كما كان يدعي ، وإمنـا جـاء   " حضارة"االستعمار مل يأت إىل اجلزائر لنشر      وهكذا يتضح أن  

ليسلب أفكار الشعب ويزور تارخيه ، وبذلك تعرضت شخصية األدب اجلزائري اليت ظلت حمتفظة              
مبقوماا ومالحمها إىل هزات عنيفة كادت تفقدها تلك املقومات واملالمح ، ألـا مل تـستطع أن               

بنفس العتاد الذي جاء به االحتالل يف عنفوانه وانتقامه ، ومل تستطع أن تطور               تواجه الغزو الثقايف  
ذاا ، ونتج عن هذا التباطؤ من جانب احلركة األدبية وفقدان التوازن بني قوة العناصر الوطنيـة ،               

وبني وسائل االحتالل حتجر ومجود يف احلركة الفكرية عموما وحركة األدب 

.75، 73، ص 1967ط ،.داحلركة الوطنية ، دار اآلداب ، بريوت ،: و القاسم سعد اهللا ، أب)1(

. 30،31،ص1981، 1الشعر الديين اجلزائري احلديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط:الركييب ، عبد اهللا)2(

.وما بعدها 12، ص تطور الشعر اجلزائري ، الوناس شعبان : للتوسع يف هذه الضمانات ينظر (*)
.132الفكر والثقافة املعاصرة ، ص : أنور ، اجلندي )3(
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على اخلصوص ، فقد تشتت كل اجلهود العقلية املنتجة وتشرد األدباء والشعراء ، وشغل الناس عن                
األدب والشعر ومل يعد من مههم التعبري اجلميل ألن ذلك لن يغنيهم عن النار اليت يتلظـون ـا ،                  

، وقد بلغ هذا الركود ذروته يف النصف         )1(ساد الركود واجلمود حركة األدب حقبة طويلة      لذلك  
الثاين من القرن التاسع عشر ، ويف الربع األول من القرن العشرين إىل درجة أننا ال نكاد نعثر على                   

.)2(اسم واحد يف دنيا األدب
:بداية النهضة الثقافية و عواملها 

يه يتضح أن اجلزائر كانت ميدانا لالضطهاد الثقايف الذي قضى بتأخر ضتها            مما سبق اإلشارة إل   
يف خمتلف ااالت ، ومنها جمال األدب ، إال أن بوادر النهضة بدأت تلوح يف األفق مع منتـصف                   
العشرينات من القرن العشرين ، حيث شهدت هذه السنوات حماوالت جادة للقضاء على التـأخر               

.التجديد يف خمتلف جماالت احلياة واجلمود والدعوة إىل
:أهم عوامل النهضة الثقافية يف اجلزائر 

حيث ظهر أقوى عمـل يف      " جهود علماء اإلصالح العائدين من املشرق العريب ، ومن تونس           /1
، حيث  )3("تاريخ املغرب العريب كله إلحياء اللغة العربية يف خمطط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني            

واملخالفات وأعمـال االضـطهاد      (*)ت إنشاء ثالمثائة مدرسة على الرغم من كل القوانني        استطاع
.املمارسة ضد أعضائها 

:الصحافة /2
لقد تفطن علماء اإلصالح ألمهية الصحافة يف إيقاظ الشعوب ومحاية ضته ، فعمدوا إىل إنشاء               

خذ من حضارة أوروبا ما ينفع أمتنـا  الصحف الوطنية لنشر التعليم والعلم بني فئات الشعب ، واأل 
.1894اإلسالمية العربية و ما يتماشى مع ثقافتنـا،فقد ظهرت يف مدينة  عنابة  سنة 

.22، 21دراسات يف األدب اجلزائري ، ص : سعد اهللا ، أبو القاسم )1(

.63، ص 1972، متوز ، ) 9ـ7ع(الرواية اجلزائرية املعاصرة ، عن جملة الثقافة اجلزائرية ،: بن عيسى ، حنفي )2(

.49، 41الفكر والثقافة املعاصرة ، ص : أنور ، اجلندي )3(

.الذي يعترب اللغة العربية لغة أجنبية يف اجلزائر )chautane(صدر قانون شوتان1938يف سنة (*)
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ث دامت  ، وكانت أسبوعية حي    (*)أنشأها األدباء املصلحون  " جريدة احلق "صحيفة عربية هي    أول  
جريدتـه  1913سـنة    )1(عاما كامال مث قضى عليها االستعمار ، كما أنشأ الشيخ عمر بن قدور            

لكن يد املستعمر أوقفتـها ، ويف سـنة        1915واليت كانت منتظمة الصدور حىت سنة       ) الفاروق(
واليت كان رئيس حتريرها بن باديس ، لكن فرنسا قضت عليها      ) املنتقد(صدرت يف قسنطينة     1925

اليت عمرت عشر سنوات ، وكان هلا أثرها الكـبري يف           ) الشهاب(يف نفس السنة ، فأصدر بعدها       
) وادي ميـزاب  (أصدر الشيخ أبو اليقظـان جريدتـه األوىل          1926"النهضة الثقافية ، ويف سنة      

.)2(" عددا) 119(، وصدر منها 1929وأوقفتها احلكومة سنة 
تصدر لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت ظلت         ) البصائر(ومن أهم اجلرائد اجلزائرية     

.مع بعض التوقف بتأثري من املستعمر 1956إىل غاية
و إضافة إىل الصحف واجلرائد الوطنية الصدور ، كان االتصال بالثقافة العربية يف املشرق العريب               

طاردة من طرف فرنسا ، ومن هـذه        عن طريق اجلرائد اليت كانت ترد اجلزائر ، إال أا وجدت م           
.)3(املصرية) املؤيد(السورية ، وصحيفة ) الشورى(اجلرائد 

وكان تأثري هذه اجلرائد واضحا يف جمال اإلصالح الديين والتحرر الفكري ، وليس املوقـف دون                
ذلك تأثرا يف اال األديب ، بل ال يكاد يشك مؤرخ منصف بأن النهضة األدبية يف اجلزائر صـدى  
لرائدا يف املشرق ، عليها خترج شعراء اجلزائر وعلى هديها نسجوا ، وبإشعاعاا تلمسوا طريقهم               

.، ويف الصحافة الوطنية تكونت طائفة من املثقفني حيث مت نشر الشعر بني القراء )4(يف اإلنتاج

.سليمان بن بنقي ، عمر السمار ، وخليل قايد العيون : من مؤسسيها (*)
ط ، .ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ديف األدب اجلزائري احلديث تأرخيا وأنواعا وقضايا وأعالما ،: بن قينة ، عمر )1(

.50ص ،1995

.وما بعدها 130، ص الفكر والثقافة املعاصرة : أنور اجلندي : لإلضافة ينظر )2(
.41وأنواعا و قضايا وأعالما ، ص يف األدب اجلزائري احلديث تأرخيا: بن قينة ، عمر )3(

.45، 44، ص 21، عدد) اجلزائرية(املدخل إىل األدب اجلزائري احلديث ، جملة الثقافة : خريف ، صاحل )4(
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:نادي الترقي /3
جمموعة بفكرة من أمحد توفيق املدين وحممد األمرابط ، مجع هذان الرجالن 1926تأسس سنة
زائر العاصمة للتفاوض حول إنشاء ناٍد جيمع كلمة املسلمني يف اجلزائر يف اجل)1(من املصلحني

الشيخ 1930ويوحد صفوفهم يف مواجهة الطائفية اليت شتتت  اجلزائريني ، وقد انضم إليهم سنة 
املسلمني اجلزائريني بل أسباب نشأة مجعية العلماء " الطيب العقيب كمحاضر ، وعد النادي من أهم 

.)2("نشأت يف أحضانهلقد 
:دور تونس و املشرق العريب يف ضة اجلزائر /4

سافرت إىل تونس جمموعة من الطلبة اجلزائريني الذين فروا من االضطهاد الفكري والثقايف يف 
اجلزائر ، ومع العقد األول من القرن العشرين بدأ عدد الطالب يف تزايد مستمر ، إذ شهدت فترة 

عاملية األوىل تدفقا من أفواج الطلبة اجلزائريني على جامعة الزيتونة اليت صارت ما بعد احلرب ال
أبو القاسم سعد اهللا ، حممد : وجهة كل من يريد الثقافة العربية األصيلة ، ومن بني هؤالء الطلبة 

ة عدد الطلبة اجلزائريني يف جامعة الزيتون" وغريهم ، وقد بلغ ...العيد آل خليفة ، مفدي زكريا 
.)3("وحدها ما يربو عن ألف تلميذ 

بعد اية احلرب العاملية الثانية ، بدأت اجلزائر تزداد انفتاحا على العامل اخلارجي عربيا وإسالميا  
كما زادت الصلة باملشرق العريب من ختفيف ِحدة اخلناق الذي كانت تفرضه السلطات 

عديدة ؛ كالصحافة واحلُجاج والبعثات الدراسية االستعمارية على اجلزائر ، وكان هذا عرب روافد 
) 4("األزهر الشريف الذي أجنب لنا الشيخ العريب التبسي"إىل الزيتونة  أو إىل 

أو إىل املغرب والسعودية اليت  أجنبت لنا عاملني جليلني مها الشيخ الطيب العقيب والبشري اإلبراهيمي  
بني املشرق واجلزائر حركة علمية وأدبية متميزة ،كما وقد أحدثت هذه الروابط الروحية والعقلية

.   ال ننكر فضل األشقاء العرب باملشرق أو باملغرب على ضتنا

للتوسع . وغريهم ...حممود بن ونيش ، احلاج مماد املنصايل ، عمر بن املوهوب ، قدور بن مراد التركي ، وحممد ازمريل : من هؤالء املصلحني )1(
.15تطور الشعر اجلزائري ، ص  : اين ، الوناس شعب: ينظر 

.16املرجع السابق ، ص )2(
. املرجع نفسه ، الصفحة نفسها )3(
.142، 137الفكر والثقافة املعاصرة ، ص : اجلندي ، أنور )4(
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:حياة الشاعر -ب
:توطئة 

رحية يف هذه املأساة    لقد كان للكلمة الفنية صوت مسموع يف مضمار احلروب واحملن ، وزفرة ج            

، وأصداء متجاوبة يف جتسيم أبعادها ، فالنص األديب القامت مل يتمخض إال عنها ، ومل يترعـرع إال    

فاألديب حامل الثقافة العربية كان الضحية األوىل للمأساة ، واملرمـى املـستهدف             . يف أحضاا   

مشاريعه ، ويفضح نواياه وغاياتـه ،       بشظاياها ، فهو العدو األلد للمستعمر ، يفِْسد عليه خططه و          

.فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر 

ومن هؤالء األدباء الذين قدموا أنفسهم خدمة لوطنهم بالكلمة الصادقة ، أثناء االحتالل أو بعد                

االستقالل ، وما زال يقدم التضحيات اجلسام يف تنوير عقول شباب اجلزائر مـن منـرب اجلامعـة                

.حلرة ، بالكلمة النبيلة واملعلومة املفيدة ، والرسالة التعليمية اإلصالحية اجلزائرية ا

إننا أمام شاعر مقل ، متمهل ، يروض الكلمة والقول ، وخيترب احلياة قبل أن يضفرها يف تشكيل                  

.شعري 
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:مولده /أ
وف ، وال يذكر أهله سوى أنه بوادي س)2(جبوار مدينة قمار  )1()البدوع(ولد أبو القاسم يف قرية      

.)3(1930شديد احلرارة سنة إعادة ترميم اجلامع الكبري ومدرسته بقمار ، حوايل ولد يف صيف 
فعمروها بغراسة النخيل لشـساعة     ) البدوع(وكان أهله من أوائل السكان الذين جلئوا إىل قرية          

ه كانوا ال يفترشون سوى الرمال     وقت ميالد  –أيضا   -أرضها و عذوبة مائها ، كما أم يذكرون         
الذهبية وال تظلُّهم غري سقائف من جريد النخل ، كبقية عائالت سوف ، فكان هو كذلك عنـد                  

.فراشه األرض وغطاؤه السماء  : خروجه إىل الدنيا 
:تعلُّمه /ب

مث توجه  .عندما بلغ اخلامسة من العمر ، أين حفظ القرآن الكرمي واملتون            ) البدوع(دخل جامع   
إىل جامع الزيتونة بتونس ، مشاركا يف الوسـط األديب           1947بعد احلرب العاملية الثانية ؛ أي سنة        
، وبعد عودتـه إىل أرض  1954، و على التحصيل سنة  1951أين حصل على شهادة األهلية سنة     
إدارة الشهيد  مبدينة احلراش ، حتت     ) الثبات(يف مدرسة    1954الوطن اشتغل مبمارسة التعليم سنة      

.الباردة بالعني ) التهذيب(انتقل للتعليم يف مدرسة 1955الشاعر الربيع بوشامة ، ويف سنة
مبصر وانتسب إىل كلية دار العلوم ، جامعة         1955حتت ستار السفر إىل احلج التحق يف أكتوبر       

سالمية ، وبعد سنة حصل  بالليسانس يف األدب العريب والعلوم اإل      1959القاهرة ، وخترج منها سنة      
إىل الواليات املتحدة األمريكية 1960منها على سنة أوىل ماجستري يف النقد األديب ، مث سافر أواخر       

يف بعثة  وانتسب إىل جامعة منيسوته اليت حصل منها على شهادة املاجستري يف التـاريخ والعلـوم                  
وبعـد ممارسـة      1965ص  سنة    ، وعلى شهادة الدكتوراه يف نفس التخص       1962السياسية سنة   

.جبامعة اجلزائر إىل أن تقاعد 1967التعليم سنتني يف جامعة ويسكنسن بأوكلري التحق يف خريف 
. اإلجنليزية والفرنسية والفارسية واألملانية ، ومبادئ اإلسبانية: وقد درس من اللغات األجنبية 

.كلم 4تبعد عن مدینة قمار بحوالي)1(
.كلم 15تبعد عن مدینة الوادي بحوالي )2(
.177، أفكار جامحة ، ص 1931أو 1930لم تحدد سنة والدته بالضبط فهي تتأرجح بین )3(
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:ثقافته /ج
، ألن البيئة الـيت     ) البدوع(كانت بدايته الثقافية حبفظ كتاب اهللا العزيز يف مسقط رأسه بقرية            

الشعر مية حمافظة جدا ، ويف هذه البيئة الصحراوية بدأ قرض        نشأ فيها كانت ذات ثقافة عربية إسال      
.عطلة الدراسية بعد أن عاد من تونس أثناء ال1948، وكان ذلك يف صيف 

انتقل إىل بيئة مشاة وهي منطقة اجلريد التونسي ، اليت زاول فيها دراسته بالزيتونة أين بـدأت                 
وبني زمالئه يف حلقات الدروس ؛ حىت أن سـعد اهللا            ثقافته تنضج من خالل املنافسة العلمية بينه      

، ) الطريقة(أذكر أن شابا تونسيا كان جيلس إىل جانيب يف حلقة الدرس       : " يذكرنا بإحداها فيقول    
.)1("…وهو ابن محيدة ، وكان ينافسين يف مادة األدب إىل حد بعيٍد 

د اهللا من خالل تشجيعات مشاخيه لـه ؛         وكان هلذه املنافسات أثرها البالغ يف تكوين ثقافة سع        
فبدأ يظهر تفوقه على    . )2("!إنين فخور بك يا سعد      : " كما فعل شيخه علي األصرم حينما قال        

زمالئه من خالل مساجالته معهم ، ومن الطريف أن أحد زمالئه كان حيفظ شعر الشايب وينـسبه       
فكان ذلك حتديا   . يبلغ مستوى شعر الشايب      لنفسه مما جعل سعد اهللا يشعر باحلرج ، ألن شعره مل          

.له ملواصلة قراءة الشعر 
اجته سعد اهللا إىل االجتاه الرومانسي يف شعره ، وكان ذلك نتيجة لظروف البيئة اليت شب فيهـا                
سواء يف وادي سوف أو يف تونس ؛ حيث رمال الصحراء الذهبية والنخيـل وخريـر الـسواقي                  

كلها كانت عوامل ساعدت سعد اهللا على تنميـة      …ء الطبيعة ونقاءها    وأصوات احليوانات وصفا  
ثقافته األدبية وسلوكه املنحى الرومانسي ، باإلضافة إىل حبه الشديد للخلوة واالنزواء ، حيث كان    

يطل على تونس ، يطالع الكتب واالت لساعات طويلـة ،           ) الرابطة(يقصد جبال صغريا يسمى     
.وحتت األشجار الباسقة حتفه زقزقة العصافري وحفيف األشجار فكان جيلس فوق العشب

انكب على شعر املتنيب فحفظ أغلب قصائده ،كما كان إليليا أيب ماضي أثرا يف ثقافة سعد اهللا                 
وما حتمله من مترد و شك وتردد حول مصري اإلنسان يتناسب مـع      " الطالسم"، إلعجابه بقصيدة    

.لوب والثورة ورفضها للظلم مرحلة الشباب اجلزائري املغ
كما قرأ للشايب  و جربان خليل جربان كل كتبه و أولع بالشعر املهجري وبشعر مدرسة أبولو 

.182أفكار جامحة ، ص: سعد اهللا ، أبو القاسم )1(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )2(
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وافرا من ولَِع سعد اهللا     خاصة شعر أمحد زكي أبو شادي ، كما نال مصطفى صادق الرافعي حظًا              
…مبطالعته ألهم مؤلفاته كرسائل األحزان وأوراق الورد و السحاب األمحر 

بدأت جتربته الشعرية يف نظم الشعر احلر من خالل متابعته ملعركة القدمي واجلديد يف مصر على                
السائدة يف خمتلـف    وغريمها ، ومترد أصحابه وحتررهم من املفاهيم        ) الثقافة(و  ) الرسالة(صفحات  

.)1("إنه جزٌء من ثورٍة أو شكل من أشكال الثورة " أوجه احلياة 
البريوتية ، واليت تركت بصمات     ) اآلداب(إىل جانب إعجابه ؤالء الشعراء برزت للوجود جملة         

واضحة على جتربة سعد اهللا الشعرية خاصة يف الشعر احلر وولعه بشعر نزار قباين الذي وجد هوى                 
، أثرا يف صقل ثقافة سعد اهللا األدبية         )2()لرابطة القلم اجلديد  (كما كان   .!نفس الشاعر الشاب     يف

.وتوجيهها الوجهة الصائبة ، من خالل االجتماعات األدبية اليت كانت تعقد بني أعضائها 
) اآلداب(ئرية و اجلزا) البصائر(التونسية و   ) املعارف(بدأ سعد اهللا ينشر إبداعاته الشعرية يف جملة         

.وغريهم ...البريوتية 
ـ وانقطع عن النشاط األديب بسبب ظروف اجلزائر السياسية  1954عاد إىل أرض الوطن سنة 

آنذاك ـ إال أن عالقته بالشعر احلر والعمودي مل تنقطع وظلت وثيقة ، فقد نظم ونـشر بعـض    
.)4()أنشودة املزارع واحلقول(و )3()طريقي(قصائده مثل 

فتوثقت صلته بالشعر احلر ، مـن خـالل النـدوات            1955انتقل للدراسة بالقاهرة يف خريف    
واملهرجانات األدبية اليت كانت تقام ، فتعرف على شعراء مصر املتمردين ؛ أمثال أمحد عبد املعطي                
حجازي وصالح عبد الصبور ، ومن الشعراء الشباب فاروق شوشة و إمساعيل الـصيفي  ومـع                 

.ورجاء النقاش وغايل شكري ) 5(ا كمحمود أمني العامل نقاده

.184أفكار جاحمة ، ص : سعد اهللا ، أبو القاسم )1(

تضم جمموعة من األدباء الشبان ، معظمهم تونسيون ومعهم بعض اجلزائريني ومنهم سعد اهللا ، و الشاذيل زوكـار وابـن                     )2(
يف -أحيانـا –ن أساسي وال مقر جيتمعون فيه مما اضـطرهم لالجتمـاع                  وليس هلذه الرابطة قانو   ... محيدة ومنور صمادح    

) .186، 185(املصدر السابق ، ص . املقاهي أو يف اهلواء الطلق 
.باألبيار 1955مارس 15نشرت يف)3(
.باألبيار 1955مارس28نشرت يف)4(
.الديوان مل يطبع ، ولكن 1958سنة ) أغاين اجلزائر(هو الذي كتب له مقدمة ديوانه )5(
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:نشاطاته /د
) األسـبوع (و  ) النهـضة (بدأ نشر بعض قصائده يف جريدة       خالل تواجده يف تونس للدراسة      

يف نـشاط    1948اللبنانية ، كما ساهم منذ حـوايل        ) اآلداب(اجلزائرية و   ) البصائر(التونسيتني و   
) .رابطة القلم اجلديد(الطلبة اجلزائريني بتونس و إنشاء 

يف 1956أما يف القاهرة ، واليت كانت مركز إشعاع فكري وسياسي ، فقد شارك منـذ سـنة               
نشاط احتاد الطلبة املسلمني اجلزائريني الذي كانت تشرف عليه مصاحل جبهة التحريـر الـوطين                

وقد مثّل هذا االحتاد يف عدة مؤمترات منها املؤمتر التأسيسي لالحتـاد العـام              . كعضو وكمسؤول   
، واملؤمتر الدويل للطالب بأمريكـا       1958العرب واحتاد طالب فلسطني بالقاهرة ، حوايل         للطلبة
.1961سنة 

ويف الواليات املتحدة األمريكية كان ضمن فرع االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ، كمـا    
.مبنيسوته انضم إىل منظمة الطلبة العرب بأمريكا وكندا ، وإىل مجعية الطلبة اإلفريقيني

هذا وقد ألف وترجم العديد من األعمال األدبية والفكرية والتارخيية ، وقد نـشر بعـضها يف                 
اجلزائر والباقي يف األقطار العربية ، وقد تفرغ يف الفترة األخرية للبحـث والدراسـة يف التـاريخ             

.اجلزائري 
:مؤلفاته /هـ

وث الطلبة مبعهد العلوم االجتماعية  جبامعة اجلزائر        وسعد اهللا إىل جانب تدريسه وإشرافه على حب       
.، معروف بنشاطه الدؤوب ، ومؤلفاته العديدة ، وحبوثه املستفيضة يف األدب والتاريخ والفكر 

:من أهم مؤلفاته 
:يف األدب /1
.1986) شعر(النصر للجزائر -

.1977) شعر(ثائر وحب -
.1985) ديوان(الزمن األخضر -

.1986) قصص(اء سعفة خضر-

.1985دراسات يف األدب اجلزائري احلديث -

.1984حممد العيد آل خليفة ، رائد الشعر اجلزائري احلديث -
.1983) حتقيق(حكاية العشاق يف احلب واالشتياق رواية -

.1985الشاذيل القسنطيين : القاضي األديب -
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.1984جتارب يف األدب والرحلة -

.1988) قيقحت(أشعار جزائرية -

:يف التاريخ /2
.1983) اجلزء الثاين(احلركة الوطنية اجلزائرية -

. 1986) اجلزء الثالث(احلركة الوطنية اجلزائرية -

.1989) اجلزء األول(احلركة الوطنية اجلزائرية -

.1982) بداية االحتالل(حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث -

.1982) رمجة كتاب تشرشل عنهت(حياة األمري عبد القادر -

.1982) اجلزء األول(أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر -

.1986) اجلزء الثاين(أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر -

.1988) اجلزء الثالث(أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر -

.1986) ترمجة كتاب جون وولف(اجلزائر وأوروبا -

.1989) حتقيق(تاريخ العدواين -

.1988تاريخ اجلزائر الثقايف -

.1985شعوب وقوميات -

:دراسات وأحباث عامة /3
.1982منطلقات فكرية -

.1985ابن العنايب رائد التجديد اإلسالمي : املفيت اجلزائري -

.1983) حتقيق(لسان املقال : رحلة ابن محادوش اجلزائري -

.1982) اسةدر(ابن محادوش اجلزائري : الطبيب الرحالة -
.1986عبد الكرمي الفكون : شيخ اإلسالم -
.1987)حتقيق(منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى املعلم والوالية ، لعبد الكرمي الفكون -

.1988أفكار جاحمة -
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.)1(1989قضايا شائكة-

"الزمن األخضر : " بني يدي الديوان 
من تاريخ اجلزائر ، وهذا ملا يتميز        )2(ة إباّن حقبة زمنية   يعد سعد اهللا من األصوات الشعرية البارز      

، ولعل أبرز ما مييز هذا الصوت الشعري      " الزمن األخضر "به من شاعرية مبدعة جتسدت يف ديوانه        
القارئ أو املتلقي صـوتا     / أن ديوانه ميثل مظهرا فنيا وفكريا مغايرا لغريه ، حبيث جيد فيه الباحث              

كن أن يلمس فيه الباحث تدرجا ظاهرا يف البناء الفكري والفني ؛ فبينمـا              شعريا متميزا ، كما مي    
كانت بداياته األوىل تفتح صدرها للقارئ أو املتلقي ، وتلقاه بوضوح وسفور ، وتفـسح لـه يف                  
رحاا مكانا أثريا ، وجتود له برحيقها احللو الشهي خالصا ينتج منه ما شاء وطابت به نفسه مـن                   

ءت ايته ناضجة متطورة ، وأعطانا من قطوفها صفحات تقيم للشعر احلقيقـي     عسل مصفّى ، جا   
.مومسا يف زماننا الذي اختلطت فيه األصوات ، والالحقون يعزفون على أوتار السابقني 

وقد وضعت قصائده اليت تنتمي للشعر احلر القارئ أو املتلقي يف مواجهة حتـديات احلداثـة أو              
لكثري من القراء سهولة الكشف عن مضامينها الفكرية ، وإن أسفرت هلم     الغموض ، حيث ال يتاح    

.عن كثري من مجالياا اإلبداعية 
وقارئ الديوان ال خيطئ احملاور األساسية اليت أدار عليها قصائده و أودعها رؤاه الفكرية ، واليت                

فيه وامتدت إىل العنـوان  من خالل أضخم مآسيه وفواجعه اليت تفشت   " حمور الوطن   " كان أمهها   
وما ينطوي عليه من معاناته البالغة والـذي        " حمور احلب   " مث  . لتجسد أمل الشاعر يف غد واعد       

اليت شارك يف التعـبري     " حمور العالقات اخلاصة    " مث كان   . استأثر قسطا وحيزا من قصائد الديوان       
جنـوى  " ؛ ومنها مرثاته البن باديس       عنها مشاركة شعرية بالغة التعبري والتأثري عرب بعض القصائد        

مبناسبة سكوت حممـد    )4("هزار الشعر " ومشاركته للشاعر حممد العيد آل خليفة يف        ) 3("العبقرية  
.العيد فترة عن قرض الشعر ، وغريها 

.292، 291أفكار جاحمة ، ص: سعد اهللا ، أبو القاسم )1(

.انتهى منه يف اية السبعينيات بدأ قرض الشعر يف اية األربعينيات و)2(
.75الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )3(

.69املصدر نفسه ، ص )4(
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فقد يعد هذا الديوان مثرة جتربة شعرية عايشها الشاعر بكل تفاصيلها طيلة ثالثني سنة أو يزيد ،                 
دفتيه حوايل   بأمريكا ، و يضم بني     1978بتونس وأاها بآخر قصيدة      1948سنة  بدأ قرض الشعر    

قصيدة كتبت معظمها يف العقد السادس من القرن العشرين ، حيث صادفت عهـد شـباب       120
.1954الشاعر وعنفوانه ، كما صادفت الثورة التحريرية الكربى سنة 

فقد احتوى الديوان عاطفتني متباينتني ؛ إحدامها ذاتية يعرب فيها سعد اهللا عن              وعلى هذا األساس  
اطفه الرومانسية احلزينة املتِسمةُ بالكآبة واليأس ، وعاطفة أخرى تعرب عن هليب ثورة             أحاسيسه وعو 

.فقد كتب سعد اهللا قصائد رائعة وخلد مالحم بطولية . نوفمرب وتواكب بركاا اهلادر 
ـ فجمع فيه كل أشـعاره   1984وقد ألف سعد اهللا الديوان ـ الزمن األخضر ـ مؤخرا ـ    

وكُتبت يف اجلزائر ، تونس ، القاهرة و أمريكا ، سواء أكانت جمملـة يف امـوعتني                 اليت أُلِّفت   
.أو متفرقة يف خمطوطات مل تنشر من قبل (*)الشعريتني

:أما بالنسبة للموضوعات اليت احتواها الديوان فيمكن أن جنملها يف هذه النقاط اخلمس 
.قصائد ذاتية رومانسية -
.د نضال الشعب يف حب وطنه قصائد تصف الثورة وجتس-
.قصائد تتميز بالغربة واحلنني إىل الوطن -
.قصائد متثل جتارب احلب -
.قصائد تناولت موضوعات متنوعة -

وقد كان موفقا يف اختيار عناوين قصائده حسب حمتوى كل قصيدة ، وإذا عدنا إىل التقـسيمات                 
:السالفة الذكر ـ حسب املواضيع ـ جند ما يلي 

) أغاريـد اجلمـال  (، 65ص) اجلمال احلامل(، 59ص ) نشوة الروح: (ية رومانسية قصائد ذات -
321ص )ال تغريب( ،317ص ) سنلتقي(، 359ص ) جنمة الغروب(، 87ص

221ص)الثائر األسري(،181ص)ليلة الرصاص: (قصائد تصف الثورة وجتسد نضال الشعب-

.121ص ) صرخة اجلالء(، 223ص) بربروس(، 195ص) ثائر وحب (،   227ص) شاعر حر (
.313ص ) شعب اهللا(، 283ص) كفاح إىل النهاية(، 249ص ) أوراس(

.النصر للجزائر  و ثائر وحب : المجموعتان الشعریتان هما (*)
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ليل (،  293ص  ) يف غابة البشر  (،   217ص  ) وطين: (قصائد تتميز بالغربة واحلنني إىل الوطن       -
329ص )ورق(، 325ص ) شك ( ،315ص ) ألحزانحبرية ا(، 303ص ) وشوق

163ص) اخلطاطيف(، 83ص) الشفة الوهلى (،   225ص) إنسانية: (قصائد متثل جتارب احلب     -

ص ) الليل واجلـرح  (،   339ص  ) القلب الصويف (،  335ص  ) احلزن(،   333ص  ) صورة(،  
341.

) جنوى العبقرية (،   167وهي نشيد مدرسي لألطفال ص      ) لغيت: (قصائد متنوعة املوضوعات    -
رسـالة  ) ( تاج العرب (كذلك ،    161ص  ) قدوة األحرار   ( و   75ص) ذكرى ابن باديس    (

ص ) اخلائن(،   69ص  ) رسالة إىل حممد العيد آل خليفة       ( ، هزار الشعر     27ص  ) لإلبراهيمي  
301.

ية عليه ، إذ تشكل  النسبة  وما نالحظه يف الديوان أن القصائد النضالية الثّورية الوطنية هي الطاغ          
.األكرب من قصائده 

حيتوي قصائد عمودية متنوعة القـوايف ، ويظـل         "  الزمن األخضر   " أما من الناحية الفنية فإن      
.العدد األكرب منها متمثال يف الشعر احلر 

ات كما تضمن قصيدتني من الشعر املنثور الذي شاع يف لبنان بادئ األمر مع مطلع اخلمـسيني               
.)2()أيها الشعب(و )1()إىل أين(وهي نفس الفترة اليت كتب فيها سعد اهللا قصيدتيه 

.بتونس 1954وقد كتبها سنة، 111الزمن األخضر ، ص: سعد اهللا )1(

.بالقاهرة 1955، وقد كتبها سنة 191الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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الفصل الثاني
ية عند سعد اهللا اللغة الشعر
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:توطئة 
تعترب اللغة ظاهرة اجتماعية ووسيلة التخاطب والتفاهم ، وهي أداة التوصيل بني البشر لنقل 

.أفكارهم ، وهي أداة الفنون األدبية املختلفة وعلى رأسها الشعر الذي يتحقق ا كيانه 
اليت متيزه عـن النثـر ولغـة    وما الشعر إال كلمات نظمت بطريقة خاصة ، وهذه اخلصوصية هي  

.التخاطب اليومي 
وترجع خصوصية الشعر واختالفه عن غريه من أساليب القول ، إىل تلك العالقات واالرتباطات              

ومهمة األديـب النـاجح أن   " اجلديدة بني املفردات ، وما ختلقه هذه العالقات من صور و أخيلة      
تلك االرتباطات اليت خيلقها اتمع ، وأن خيرج عن          يعمل على حتطيم االرتباطات العامة لأللفاظ ،      

.)1("السياق املألوف إىل سياق لغوي مليء باإلحياءات اجلديدة 
ونرى أن الشاعر يستخدم مفردات اللغة وألفاظها ، إال أنه يصوغ منها ما خيتلف عن لغة احلياة                 

الشائعة يف احلديث اليومي ال سيما      اليومية ، مع أن الشعر اليوم صار يستخدم املفردات والكلمات           
.قصيدة الشعر احلر 

وتظل اللفظة . والكلمة تعترب الريشة اليت يرسم ا الشاعر صورته الفنية وينقل ا جتربته الشعرية 
املوحية ينبعث منها وهجها املعرب عن مكنونات الشاعر ودخائله ، فاأللفاظ ليست وعاء لنقل 

مل يف ذاا معىن عقليا ، حيتشد فيه قدر كبري من املشاعر واألحاسيس األفكار فحسب ، ولكنها حت
واألصداء والظالل ، بل تكون حمملة بتراث متراكم من جتارب األمة وأحاسيسها املختزنة وأصداء 

اليت يتعامل معها الشاعر اجلزائري أثناء الثورة ترد حمملة " األرض" فكلمة . ذكرياا وظالل جتارا 
.ت واإلحياءات واملشاعر والصور واملعاين اخلاصة بنا حنن اجلزائرينيبالدالال

والشاعر املبدع والناجح هو الذي يقوم بعملية امتصاص املشاعر والزخم الوجداين املرتبط ا مث              
سغ يف قصيدته يسكب هذا الن.

.19ت ،  ص .دط ، .دلعريب ، اإلسكندرية ،قضايا النقد األديب والبالغة ، دار الكتاب ا: عشماوي ، حممد زكي )1(
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:اللغة الشعریة عند المحدثین والمعاصرین 
برزت فكرة اللغة الشعرية يف أوروبا يف القرن الثامن عشر ، حني أكد النقاد أن لغة الشعر 

لغة ختتلف عن لغة التخاطب اليومي ، ويرى معظم النقاد أن اللغة هي مركز االهتمام النقدي ؛ فال
الشعر هو "هي اليت حتدد شخصية الشعر من خالل الصور واألصوات اليت يتبناها الشاعر ، أي أن 

الذي خيلق سياقه اخلاص به للتحدث مع أي صوت ، وذلك عن طريق انتقاء ألفاظه من أي 
أسلوب لغوي ، فيستعمل اللفظ يف القصيدة لتحديد املواقف أو بعض وجهات النظر أكثر من 

.)1(" يف اللغة اليومية ، أي أا يف اللغة الشعرية أكثر دقة وحتديدااستعماله 
من (*)فالوعي باللغة الشعرية أصبح يشكل بؤرة االهتمام عند نقاد األدب احملدثني املعاصرين
.منطلق ذلك التالحم العضوي القائم بني اللغة والشعر ، مما يقتضي لغة تدعى لغة الشعر 

كرب يف مقاربة اللغة الشعرية إىل ما حققته الدراسات احلديثة من حتوالت ويرجع الفضل األ
عميقة انعكست على طرق فهمنا للنص الشعري وكيفية تولّد بنياته اللغوية بداية بآراء دوسوسري 

يف متييزه بني اللغة والكالم ، والقول باعتباطية العالمة اللغوية ، والتركيز على تزامنية اللغة ، وصوال 
إىل الشكالنيني الروس الذين قاموا بدراسام الوصفية للغة الشعرية مستبعدين البحث خارج 

.النسيج اللغوي 
غري أن نقادنا وأدباءنا العرب مل يكونوا مبنأى عن حركة التطور اللغوي واألديب اليت مست 

م الشعر حصيلة العالقة الغرب فاستفادوا كثريا من تلك الدراسات يف حتديد ماهية الشعر ، وما دا
القائمة بني اللغة والشاعر ، الذي ما إن يسقط انفعاالته على اللغة ، حىت يصبح الشعر مبقتضاها لغة 

.أصيلة غايتها إرساء أسس كينونتنا 
وانطالقا من ذلك االحتكاك وما متخض عنه من تأثر ، نقوم بعرض آراء خمتلفة املشارب ملقاربة 

.اصطالح نقدي اللغة الشعرية ك

.111، ص 2000ط ، .أصداء دراسات أدبية ونقدية ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، د: عناد،غزوان )1(

نقاد احلداثة هم اجليل الثالث من نقاد القرن العشرين ، وقد ولد معظمهم حوايل األربعينات ، وبلغوا ذروة نضجهم املنهجي             (*)
وقـد  ... توليدية وشكالنية وأسلوبية وتفكيكية : ، ورمبا كان معظمهم من نقاد البنيوية وما بعدها من اآلن عند ملتقى القرنني   

أسهموا بقوة يف حركة الثقافة العربية من الشمال اإلفريقي إىل اخلليج العريب ، وكانت معظم كتبهم ذات مستوى رفيع جـدا                     
. ).ت.ط ، د.فريقيا الشرق للطباعة ، الدار البيضاء ، املغرب ، دمناهج النقد املعاصر ، دار إ: صالح فضل .د: انظر ...(
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التطور احلاصل يف األدب ، وأن هناك (*)لقد أدركت احلركة الرومانسية ، ومنها مدرسة الديوان
أجياال أدبية متباينة ، فقد قسم العقاد األجيال األدبية إىل أقسام ، معتمدا على وصف منط اللغة 

.ه الشعرية يف تقسيم
فالشعر حسب العقاد ليس تشكيال لغويا مقصودا لذاته ، بل هو ترمجة النفعال متوقد يف أعماق 

والوصول إىل أصدق تعبري عن ذلك االنفعال يتم باالهتمام باملعىن دون املبىن،وباجلوهر دون .الشاعر
جوبأن يكون والشكل،فهويرىأن اللفظ رمز مرتبط بأحاسيس الشاعروانفعاالته،لذلك دعاالعقادإىل

للشعر لغة متيزه عن لغة النثر ، وجيب أن تتميز هذه اللغة بإحياءاا واكتنازها لدالالت متعددة 
إمنا نريد باللغة الشاعرة أا لغة بنيت على : " أما اللغة الشعرية كاصطالح فقد عرفها العقاد بقوله 

نظوم منسق األوزان واألصوات ، ال نسق الشعر يف أصوله الفنية واملوسيقية ، فهي يف مجلتها فن م
)1("تنفصل عن الشعر يف كالم تألفت منه ولو مل يكن من كالم الشعراء 

مجيلة مستوية النسق ، أو بيت سائغ " وقد كان معيار األديب الناجح عنده هو القادر على صياغة 
كان سبك احلروف و. اجلرس ، فيسري مسري األمثال وتستعذبه األفواه لسهولة جمراه على اللسان 

ورصف الكلمات ومرونة اللفظ أصعب ما يعانيه أدباء ذلك العهد لندرة األساليب ووعورة التعبري 
.)2("باللغة املقبولة 

اللغةالشعريةاملتميزةعلى مستوى األسلوب التجربةالشعوريةخللق منط منكما أكد العقاد على وحدة
، وتتفاوت صورهم وإيقاعام باختالف جتارم والصورة واإليقاع ، إذ تتفاوت أساليب األدباء 

.الشعورية وتباينها 
فقد وقفوا موقفا متمردا على التراث وحماكاة القدمي ، داعني إىل إبداع (* *) أما أدباء الرابطة القلمية

خاصة الغربية منها،أما ثقافتهم العربية ،جديد،وقد كانت ثقافة أعضائها على قدر كبري من االتساع
.)3(انت حمدودة ألسباب عدة على رأسها بعدهم املكاين عن مصادر التراث العريبفقد ك

عباس حممود العقاد،إبراهيم عبد القادر املازين و عبد الرمحن شكري،وذلك ألن العقاد واملازين أصدرا كتابا نقديا أطلقا :مثل هذه املدرسة كل من(*)
.يف هذا الكتاب، إال أنه يعد من هذه املدرسة ، ألن رؤاهم النقدية تكاد تكون متقاربة ،ورغم أن شكريا مل يشترك معهما)الديوان(عليه 

.08، ص 1960ط ، .اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف اللغة العربية ، مكتبة األجنلومصرية ، د: عباس حممود العقاد )1(

.12ت ، ص .ط ، د.ان ، دار الشعب ، القاهرة ، دالديو: عباس حممود العقاد وإبراهيم عبد القادر املازين )2(
.وغريهم …جربان خليل جربان ، ميخائيل نعيمة ، إيليا أبو ماضي : مثل هذه املدرسة كل من (* *)

)خمطوط(36ذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،إشراف يوسف عروج،صماللغة الشعرية عند الشنفرى دراسة وصفية حتليلية،:مناعي البشري)3(
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وقد أكد نعيمة على وجوب ربط تطور اللغة بتطور اتمع بدال من إقبارها مثـل مـا يفعـل                   
ـ " ضفادع األدب" ومبا أن اللغة مل تكن هي اليت أوجدت اإلنـسان  )1(ـ على حد تعبري نعيمة 

اع لذلك فهي تقوم بدور حيوي يف التعبري ، فاعتربها نعيمة أداة للتواصل ، ومادة للكتابة واإلبـد                
األديب جيب العمل على ذيبها وتنسيقها إلعطائها ميزة الدقة والرقة ، ألا ليست سوى مستودع               

قيمتها يف ما ترمـز     " رموز نرمز به إىل أفكارنا وعواطفنا ؛ ومن مثة فال قيمة هلا يف نفسها ، بل إن                
الفكر ، فهما اجلوهر    ألن الفكر كائن قبل اللغة ، والعاطفة كائنة قبل          ...إليه من فكر ومن عاطفة      

فإن ..ومبا أن البشرية مضطرة إىل استعمال الرموز لإلفصاح عن عوامل احلياة فيها          ... وهي القشور 
. )2("الرمز يف أحسن أحواله وأدقها ليس سوى خيال ممسوخ ملا يرمز إليه

كسر النظـام   وقد أدت دعوة التجديد هذه اليت دعا إليها نعيمة وباقي املهجريني إىل حماولتهم              
اإلعرايب للغة ، والكتابة بالعامية أحيانا ، لكن أغلب شعرهم كان فصيحا رغم أنّ معظمهم كـان                
يعاين من ضعف حمصوله اللغوي ، فتحول تقصريهم هـذا إىل دعـوة للتجديـد ، وإىل قبـول                   

لـه  وهذا التساهل يف اللغة ساعدهم ع     .   استعماالت لغوية فيها حلن وخروج عن النظام الفصيح         
نزوعهم الرومانسي الذي يرفض القيد أيا كان مصدره ومييل إىل احلرية أيا كان منحاها ، فـآثروا                 
اللغة اللّينة الطيعة اليت تنقاد لصاحبها وال تتمنع ، ولو كان ذلك على حساب اللغـة الفـصيحة ،            

.)3(وام فتخلّصت لغتهم من نربا اخلطابية ، وصقلت عبارام لتعبر بصدق عن أعماق ذ
فقد اقتفوا أثر نظرائهم الغربيني يف نظـرم إىل اللغـة            –عندنا   –أما شعراء احلداثة املعاصرين       

الشعرية ، مث انطلقوا بعد ذلك يف نشر هذا املفهوم على مستوى التنظري واملمارسة الفعلية كما هي                 
.العادة دائما 

بشرية يتطلب حتما جتديدا يف اللغة ، فاللغة القدمية فقد أدرك هؤالء أن التطور احلاصل يف حياة ال     
مهما تبلغ ا اخلـصوبة فهـي    ...كالتربة  " ال ميكن أن تعرب عن جتربة جديدة ، ألن اللغة عندهم            

عرضة للتشقق ، وخصوبتها مهددة دائما باستغالل ميتص حيويتها ، فهي حتتاج إىل إنعاش متواصل               
.)4("حىت ال تصبح جمدبة عقيمة 

.406، ص1979ط ،.دبريوت ،، 3دار العلم للماليني ، مالغربال ،اموعة الكاملة ،: ميخائل نعيمة )1(
.415، 414املرجع نفسه ، ص)2(
.38اللغة الشعرية عند الشنفرى دراسة وصفية حتليلية ، مرجع سابق ، ص: مناعي البشري )3(
167عاصر بياا ومظاهرها ، صاحلداثة يف الشعر العريب امل: حممد،محود )4(
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ويؤكد نقاد احلداثة على أن لغة الشعر هي لغة اإلشارة ، يف حني أن اللغة العاديـة هـي لغـة            
ال بد للكلمة   " التواصل واإليضاح ، وميثل هذا التوجه ثورة مستمرة ميارسها الشعر على اللغة ، إذ               

.)1(" به، وأن تشري إىل أكثر مما تقوليف الشعر أن تعلو على ذاا،أن تزخر بأكثر مما تعد
لقـد  :" لذلك كانت لغة الشعر عند هؤالء النقاد هي لغة اخللق ال لغة التعبري ، إذ يقول أدونـيس          

الغاية ، وانتهى معه عهد تكون فيه القصيدة كيميـاء لفظيـة ، أصـبحت                -انتهى عهد الكلمة    
القـصيدة  . انية يتوقّد فيها االنفعال والفكروأقصد بالشعور هنا حالة كي. القصيدة كيمياء شعورية    

إذن ، تركيب جديد ينعرض فيه من زاوية القصيدة ، وبوساطة اللغة ، وضع اإلنسان،  
.)2("وهذا يعين أن لغة الشعر ليست لغة تعبري بقدر ما هي لغة خلق 

وإذا . ن حي يتجددواللغة كائ. والتعبري لغة. فالتعبري الشعري جزء من احلاالت النفسية والشعورية
والتعبري . كان الشعور اجلديد يعرب عن نفسه تعبرياً جديداً، فإن هذا يعين أن له لغة متميزة خاصة

ويعود مجال اللغة يف الشعر إىل نظام . الشعري انفعال وحساسية وتوتر ورؤيا، ال حنو وقواعد
ومن هنا كانت لغة الشعر .لتجربةوهونظام اليتحكم فيه النحو، بل االنفعال أو ا.املفردات وعالقاا

هكذا يؤمن الشاعر العريب اجلديد أن .لغة إحياءات على النقيض من لغة العلم اليت هي لغة حتديدات
وهو يف ذلك يفرغ الكلمة من .على اللغة أن تساير جتربته بكل ما فيها من التناقض والغىن والتوتر

.إطارهاالعادي وداللتها الشائعةرجهامنشحنتها املوروثة التقليدية، وميلؤهابشحنةجديدةخت
والشعر احلر هو الذي يعبر عن قلق اإلنسان ومهومه ، حماوال الكشف عن كنه احلياة وسرب 

والشاعر اجلديد ، واحلالة . أغوارها ، ولذلك فإن من خصائصه أن يعرب عن قلق اإلنسان ، أبدياً
وشعره مركز استقطاب . ماكاته اخلاصة كشاعرهذه ، متفرد ، متميز يف اخللق ، ويف جمال ا

.ملشكالت كيانية يعانيها يف حضارته وأمته ، ويف نفسه هو بالذات
وقد اتسم الشعر يف العصر احلديث بنوع من الغموض ، حذّر بعض النقاد من مغبة اإليغال فيه ، 

يت وقع فيها نقاد احلداثة يف لك مدعاة لقطع الصلة بني الشاعر واملتلقي ، وتلك هي األزمة الذألن 
العموم فأصبح أدم أدبا خنبويا ، ال مجاهرييا ، ، وما ذاك إال نتيجة هلذا اخللل الصارخ يف عملية 

.التواصل بينهم وبني اجلمهور 

.170احلداثة يف الشعر العريب املعاصر بياا ومظاهرها  ، مرجع سابق ، ص : حممد،محود )1(
.153، 152للشعر العريب ، ص مقدمة: أدونيس )2(
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إن الشاعر العريب يف عصرنا احلديث يعاين مشكلة التواصل أكثر من غريه ، يف جمتمع أكثره ال 
يعرف القراءة والكتابة ، واقتناء الكتاب فيه ال يعترب تقليدا ، وتزداد الصعوبة أكثر إذا تعلّق األمر 

.رضه شعراء احلداثة بشعر ال صلة له باحلياة ، مثل ذلك الذي يق
بعيدة كل البعد عن أن تكون داللية حرفية فقط ؛ ألن هلا جانبها التعبريي ، فهي " فاللغة األدبية 

تنقل هلجة املتحدث أو الكاتب وانفعاله وموقفه ، كما أا ال تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبري 
ولئن كانت . عه وأن تثريه وأن تغريه يف النهاية عنه ، وإمنا تريد أن تؤثر يف موقف القارئ ؛ أن تقن

اإلشارة يف اللغة العلمية ترشدنا إىل مدلوهلا دون أن تلفت نظرنا إىل ذاا ، فإا يف اللغة األدبية 
، وهذا )1("تلقى تشديدا عليها نفسها ؛ أي على الرمز الصويت للكلمة كالوزن والسجع والتكرار 

اللغة الشعرية عند سعد اهللا من خالل استجالء الظواهر اللغوية ما سنحاول الوقوف عنده يف 
.كظاهرة التكرار والوقوف على دالالت املعجم الشعري عند سعد اهللا

.151، 150، ص2001، 1اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي ، دار الفكر املعاصر ، لبنان ، ط: حممد قدور، أمحد )1(
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:املعجم الشعري 
وانه لغة فصيحة ، مع ميله إىل لغة احلياة اليومية ولكن دون ابتذال أو سعد اهللا اعتمد يف ديو

إسفاف ، كما اعتمد يف تكوينه الثقايف على التراث األديب عرب العصور املاضية وبالتايل ظل مشدودا 
" .الزمن األخضر " إىل هذا التراث يف نتاجه الشعري ، ونلمس ذلك جليا يف 

ر بنا القول ، أننا إذا ما ألقينا نظرة أفقية على جممل إنتاج سعد اهللا الشعري ، فإننا سنرى ، وجيد
دومنا صعوبة ، أن النقالت يف قصائده ليست باحلادة ، ولكننا نلمس ذلك التحول الذي طرأ على 

ة خط تطوره بعد قصائده األوىل ؛ ومل يكن هذا التحول يف الشكل ؛ أي االنتقال من القصيد
العمودية إىل القصيدة احلرة ، بل هو حتول يف املضمون ، ونقلة من التمركز حول الذات ومهومها 

ولعل من شأن هذه الظاهرة أن ." ومشاغلها ، إىل التمركز حول املوضوع العام وقضيته الوطنية 
يف األفكار يشرطه تغريتؤكد احلقيقة الرامية إىل أن كل تغري يف األشكال األدبية إمنا يسبقه و

.)1("والتصورات،أي تغري يف املضمون حيدد صورة الشكل ويسهم يف استقالا من كيف إىل آخر 
وإن هذا التحول ال يعين انعدام االنتقاالت والتحوالت الصغرية داخل املرحلة الواحدة ، بل كل 

فكل حتول أنتجه . شعري قصيدة متثل حتوال بالنسبة لسابقتها ، وهذا منو طبيعي ملا سبقه من إنتاج
خالل الرحلة اليت يقطعها معها القارئ " التراكم السابق له ، على أن القصيدة اجليدة تكشف 

. الناقد عن قيم روحية وذهنية بعيدة املدى ، ولكن هذه القيم مجيعا تتولد من لغة القصيدة 
أ الشعر ، وإمنا يقرأ أفكاره والقارئ الذي يستنتج من الشعر شيئا ال تنشئه لغة هذا الشعر ال يقر

. )2(" اخلاصة 
أن الطريقة اإلحصائية تضع يدنا على بعض : فإن الذي جيب أن نتمسك به هو " وعليه 

الترددات اليت هي ذات مغزى ، فال أحد ينكر دورها يف رصد احملاور اليت يدور عليها الديوان أو 
من انسجام النص مع نفسه ومع النصوص القصيدة ، وال أحد جيادل يف أن تلك الترددات تض

.)3("األخرى اليت ينتمي إىل جنسها 

.31، ص 1999ط، .التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون ، دار هومة ،د: قادري ، يوسف عمر )1(
.161قراءة الشعر ، ص : الربيعي ، حممود )2(
.60، ص1992، 3ستراتيجية التناص ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ، طإ–حتليل اخلطاب الشعري : مفتاح ، حممد )3(
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.وسنحاول يف هذا البحث القراءة الفعلية لشعر سعد اهللا والوقوف على اجلوانب الفنية فيه 
بإمكاننا ا املوضوعية ودوافعها الروحية،وـودي كانت هلا ظروفهـبالشعرالعمات سعداهللاـوبداي

اموسه الشعري ، وميكن ـاليت تشكل قعنا على املفردات األكثر تواترا يف بداياته وأن نضع إصب
:ترتيبها ضمن فصائل متقاربة اجلزئيات وذات داللة وهي 

السعري ، اللهيب ، الربكان ، ،،جريح،اهلجران،آهاتالبؤس،األسىدموع ، بكاء ، أحزان،جفوة،-1
…حتراق ، الكفاح ، النضال ، الثورة ، الرصاص النار ، الرماد ، اجلحيم ، اجلمر ، عذاب ، ا

…احلب ، الوهلان ، اهلوى ، يهيم ، غرام ، الشوق -2
األرق ، اإلرهاق ، التعب -3
…سجون ، قيود ، احلقد ، ظلم ، بغض ، غل -4
…حريان ، أوهام ، تائه ، ذهول ، غيوم ، ضباب ، قامت -5
…رؤى ، ابتسام ، نشوة ، لذة اخللود ، األبد ، احلياة ، األحالم ، ال-6
…موت ، الفناء ، الفراق ، العدم ، الظالم ، االنتقام ، اغتيال -7

:األرضيةالشعرية وهي حاالت نفسية تطابقهاوتشكلسبععن هذه اموعات اللغوية السابقة تعرب
.واألمل صورة احلزن والكآبة-1
.أو البعد والفراق ب صورة الوحدة والوحشة واحلنني إىل األهل واألحبا-2
.صورة الصراعات النفسية والشروخ والفجوات الداخلية العميقة-3
.اإلحساس باالحتجاز واالحتباس وتعرقل احلركة اإلرادية احلرة -4
.صمت حس التيه واحلرية إزاء االحتباس واالستبهام و ال-5
.والضبابية صورة الغيمومة واخلوف من املوت والتناهي أو استبهام األشياء-6
.صورة األمل يف غد واعد واالنطالق والتحرر -7

الزمن "وهكذا جند أن الزمر اللغوية السابقة هي الناسجة للجزئيات النفسية لديوانه الشعري 
:وميكن اختزاهلا إىل أربع حاالت هي " األخضر

تواجدة تكون جمموعة املفردات الدالة على حالة العزلة واإلحساس بالوحشة واحلزن،فالنفس امل-1
.حمزونة 
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األلفاظ املعربة عن حالة الصراعات النفسية الباطنية اليت تصور اخلوف من املوت والظمأ -2
.والصراع والقلق 

.املفردات املعربة عن حالة التيه واحلرية وانطماس معامل األشياء واستبهامها -3
، وهو جزء من حس العزلة واالنكماش األلفاظ الدالة عن صورة احلبيب النائي أو املفارق -4

.الداخلي ؛ أي االنطواء على الذات 
ولعل ثقل احلياة ومفهوم الوجود له تأثريه . هذا ما ميكن استقراؤه من معجم ديوانه الشعري 

على روحه ، فنرى هذا السيل من األلفاظ املعربة عن القيود واألغالل املكبلة للشاعر ، وحاجته 
لتخلص من التوتر القابض لنفسه واخلروج من حالة الكآبة ، والتعايف من حالة الشديدة إىل ا

.الشعور بالوحدة والعزلة 
إن قاموسه الشعري حيدد أزمة الشاعر ولعله يشكل سببا رئيسيا لشعوره بالوحدة ، ورمبا يعود 

ة بأعماقه ، تطفو ذلك إىل مرحلة الطفولة أو الشباب ومعاناته مبعاناة وطنه اجلريح ، فظلت راسب
:)1() شك(يقول سعد اهللا يف قصيدة .على السطح أحيانا وختتفي تارة أخرى 

أماّ أنا فَالشك دوماً قَاتِلي
الشك يف ِرسالٍة ِبال عنوانْ

وقاَدم ِبال ِلسانْ
ظَالم.. ِمن عاٍمل مغلٍق 

أتِيه منه يف الضباِب
أِسري خطوتني خطْوتني

أستقرئ األشياء مرتِني مرتِني
ح األقداموك جيراك شهن

ميزق الكفِّني
أُطَاِرد األشباح يف الظَّالم

تصطَادين األشباح يف الظَّالم
تعدبوم تجى النأَر

.325الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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أرى الصباح ميتا ، قَتيل
األشباح ، الضباب ، بال ( لديه تدل على الغموض والضبابية والالحمدود من ذلك فكل األلفاظ

...) .لسان ، قتيل ، الظالم ، الشك ، بال عنوان 
: )1() اهلوة( وال يتوقف صراعه مع اهول املبهم والغامض ، حيث جنده يقول يف قصيدته

أَِعيش هوةً بـال قَــراٍر
أََار.. عماِقها أَغُوص يف أَ

..يداي تبحثَان عن طَريٍق 
ملَ تعرفَــا ِبدايتـــه

ـَان  تدميــان.. و تتعب
) رحلة حزن(ويؤكد حالة التيه والضبابية اليت حيياها سعد اهللا ، حيث جنده يعرب عنها يف قصيدته 

: فيقول )2(
يا رِفيقـــِي 

يا يف ضا أَحأنابب
حرين مراودمل ي

مل أضاحك جنمةً عند املساْء
ـا ِستــاردلنذ أَسنم

وطار.. بني قَلْبينــا 
ِمن يدينــا أمسنا ، 
 اعبس يالذي لَي زالِكن..
..يـا رِفيِقــــي 
تميلَ صوا حكُلُّ م

و دوار و عيـــاء
..لُوب ِمن تراب و قُ

.337الزمن األخضر ، ص: سعد اهللا )1(
346املصدر السابق ، ص )2(
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فهو يعلن يف املقطع السابق بأنه مل يراوده مرح وال فرح منذ والدته كما أنه حييا يف ضبابية 
دة ، ، فقد سدل ستار بينه وبني السعا) أنا(مبهمة وغامضة ، وما يدل على ذلك ضمري املتكلم 

.وقد طار ، فجعله حييا يف حالة من الصمت الرهيب ودوار يالزمه على الدوام 
غري –وقد تكرر ) مبهمة(كما لو كان روحا غري منظورة –اهول–كما يتابع الشاعر تصوير

تعامله مع هذا اهول،فهو يغلب على كثري من نتاجه ، وال شك أنه يؤشر إىل عملية –مرة
علىرده إىل األسفل واليت تعملالطاقة املكبوتةفيهاخلفي وبني)املقهور(بني املقموعالصراع الداخلي

.كلما حاول اخلروج من األعماق ليصل على سطح الوجدان والشعور فريى النور ، نور احلرية 
لقد تعايش بني إعالن التمرد والعمل على كبحه باالنسحاب إىل الطبيعة ليطفئ توتره ويعوضه 

:)1() احلزن(حيث يقول يف قصيدة . عن حريته ومعاناته –و مؤقتا ول-
وِحيديت 

..لن يسقُط اخلِريف كُلّ زهرة 
ِمن درِبنـــا الطَّويــلْ

..لن ختنق الرياح كُــل نغمة 
سكْرانة حببنــا اَألِصيــلْ ،

ن ــاِن احلبستاك يف بنهاي
أحلَانــه خضراَء مـا تـزالُ
رو القَم ــاقشسـاِمر العت

وما يبعث على الطمأنينة أن هناك بصيص أمل يلوح من بعيد ، يشده خيط رفيع عبر عنه 
دربنا الطويل ، (الشاعر يف قصيدته اليت حتمل عنوانا حزينا حيث جند األلفاظ دالة على ذلك يف قوله

...) .ضراء ، بستان احلب ، زهرة ، الناي ، األحلان أحلانه خ
وما شاها ...) احلدود ، السجن ، القيود ، (إن شعور التيه واحلرية والتردد وما صاحبه من ألفاظ 

.متثل كنايات للحواجز اليت تقف يف الواقع االجتماعي وحتول دون االنطالق باجتاه غد واعد 

.335، صالزمن األخضر : سعد اهللا )1(
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وإذا كنا قد حتدثنا عن اجلانب السليب للقلق الذي يصاحب الشاعر يف أحيان كثرية ، فإننا ال 
للقلق ، فهو من أهم حمفزات الدفاع عن الوجود ، فهو نستطيع أن نغض الطرف عن البعد اإلجيايب 

لق اإلبداعي الذي الذي يشحن الذهن ويوظف الطاقة النفسية الكامنة والفاعلة ، ويؤدي إىل اخل
.يتغذى باخليال 

وال شك أن هذه احلالة النفسية من اخلوف والصراع والقلق ال ميكن أن تكون قد انتابت الشاعر 
وأملّت به بعيدا عن نكبة اجلزائر ومبنأى عن هذه الكارثة األليمة اليت أحاطت بالشعب اجلزائري 

سنة على احتالهلا لوطننا سنة 100ا مبرور عقب االستعمار الفرنسي ، خاصة بعد احتفال فرنس
.-مولد الشاعر –1930

إن الشعر العظيم حيتاج إىل جتربة عميقة ، إىل تفاعل مع احلياة بعمق وأصالة وصدق ، ألنه هو 
واحلقيقة أن أصوات الرصاص اليت اندلعت . الينبوع الوحيد الذي ينهل منه الشاعر ويثري جتربته 

أيقظت الشاعر من سباته الذايت وفجر شعرا عظيما يعايش 1954ائر بعد ثورة يف كل ربوع اجلز
صرخة اجلالء ، مواكب ( حياته اجلديدة ، جتسدت يف شعر التفعيلة ، وخري ما ميثل ذلك قصائده 

وبقية ...النسور ، غضبة الكاهنة ، طريقي ، الثورة ، ليلة الرصاص ، فداء اجلزائر ، الفدائي ، 
) .قصائده 

ومن غاياا . إا وسيلة استبطان و اكتشاف " فللغة الشعرية أكثر من وسيلة للتبليغ والتواصل 
إا امسنا لكي نصري ، أكثر مما .األوىل أن تثري وحترك ، وز األعماق وتفتح أبواب االستباق 

لغة فعل ، نواة حركة ، هذه ال.إا تيار حتوالت يغمرنا بإحيائه وإيقاعه وبعده .امسنا لكي نتلقّن 
هلا وراء حروفها ومقاطعها دم خاص . والكلمة فيها أكثر من حروفها وموسيقاها . خزان طاقات 

وطبيعي أن تكون اللغة هنا . فهي كيان يكمن جوهره يف دمه ال يف جلده . ودورة حياتية خاصة 
.)1(" إحياء ال إيضاحا 

.95مقدمة للشعر العريب ، ص : أدونيس )1(
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:الظواهر اللغوية 
ونعين ا كيفية بناء اجلمل وترتيب الكلمات واستخدام األلفاظ الدارجة ، واالقتباس من القرآن 

.الكرمي واألحاديث الشريفة لفظا ومعىن ، وظاهرة التكرار والغموض 
فمن املعلوم أن اجلمل االمسية حتتل الصدارة يف االستعمال اليومي حاليا ، بعد أن زحزحت
اجلمل الفعلية من هذا املكان الذي احتلته ردحا من الزمن يف لغة التراث ، ذلك أن اجلملة 

.الفعلية هي األساس يف التعبري 
وأثناء دراسيت لشعر سعد اهللا حملت املراوحة يف استخدام اجلمل الفعلية واالمسية داخل القصيدة 

ن التراث العريب كبري ، ولكنه الواحدة ، أو يف جممل شعره ، وال شك أن رصيد الشاعر م
.استخدم اجلملة مبا يوائم تعبريه الشعري 

أحد عشر مجلة فعلية ، و أحد عشر مجلة امسية من أصل اثنني ) يا عام(فقد ورد يف قصيدته 
تسعة مجل فعلية ، ومثلها مجل امسية من ) الشفة الوهلى(وجاء يف قصيدة . وعشرين بيتا شعريا 
، ومن خالل دراسيت لشعره نرى حماولة التوازن الذي يبغيه الشاعر ، ولكن أصل مثانية عشر بيتا

الكفة ترجح دائما باجتاه اجلملة الفعلية ، من خالل صلته بالتراث و أساليبه ، وقد يرجع 
استخدام اجلملة الفعلية أو االمسية إىل احلالة النفسية اليت صدرت عنها املعاين والرغبة يف التركيز 

معين تكون له الصدارة يف إثارة االنتباه ، كما أن البناء الشعري املوسيقي يستدعي على جانب
يف استعمال راوح الشاعر)الفدائي(ففي قصيدته.أحيانا البدء باجلمل االمسية أو اجلمل الفعلية 

:يقول اجلملتني الفعلية واالمسية ، وأملى عليه بناء القصيدة الفين اجلملة الفعلية أو االمسية،فحني
)1(سالحه يف يديه

وروحه يف النجوم
وقصده يف جبينه
وأرضه يف فُؤاِده

يرى احلياةَ دقيقة
يهز فيها ِسالحه

.189الزمن األخضر ، الفدائي ، ص : سعد اهللا )1(
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عدوه كُلُّ شيٍء
يريد ذُلَّ ِبالِدِه
يقَاِتلُ اخلَصم دوما

ِسالَحهِبروِحِه و 
انته تأَى املوفَإنْ ر

هـاؤو ِدم هـاتيح
كان االبتداء باالسم أو الفعل يرجع إىل أمهيته عند الشاعر ، فقد حتدث عن السالح وأمهيته أثناء   
احلرب ، كما حتدث عن روح الشهيد اليت تصعد إىل بارئها ، كما حتدث عن األرض ومـا أدراك         

ند الشاعر رمزا وحقيقة ، ولذا كان اخلطاب املباشر الذي حيمل هم هذه األرض              ما أمهية األرض ع   
وضرورة الصمود والبقاء والقتال من أجلها وهذا حق طبيعي ومشروع لشعب سـلبت أرضـه و                

.انتهك عرضه 
ولكن عندما تكلّم عن اجلراح واملعاناة وممارسات العدو وجرائمه ، استخدم اجلملـة الفعليـة                

وهذا التتابع يف استخدام األفعال يصور احلركة وترددها مع الـسرعة          ) ، يهز ، يريد ، يقاتل     يرى  (
.وما تقتضيه من اختصار الزمن 

واملالحظ أن سعد اهللا ال يستعمل الكلمات الدارجة يف شعره ، بل على العكس من ذلك فجـلُّ            
) حنق ، الصخاب ، انـضاء     (حيث جند    )1()ثائر وحب (ألفاظه وعباراته فصيحة كما يف قصيدته       

ألفاظـا  )2()اخلطـف (وهذه األلفاظ قدمية مل تعد متداولة يف زماننا ، كما جند أيضا يف قـصيدته          
حيث  )3()طريقي(، كذلك يف قصيدة     ) القشعم ، غيهب ، األقداح    (فصيحة مل تعد مستعملة مثل      

هو ينتقي ألفاظه من التراث العريب    وهكذا يف أغلب قصائده ف    ) سدويف ، غمغموا ، زموا      ( استعمل  
.القدمي ويوظفها توظيفا ينم عن معرفة ودراية بدالالت األلفاظ 

.195الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.245املصدر نفسه ، ص )2(

.141املصدر نفسه ، ص )3(
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إىل أن (وهي)1()خطى السنني(كما وجدت عبارة دارجة واحدة وظّفها الشاعر يف قصيدة 
.)3()احلظ(وتعين بالعربية )2()خبتا(، كذلك عثرت على كلمة فارسية ) نصفِّي احلساب

كما اقتبس الشاعر من . ومل يبتذل الشاعر يف شعره إطالقا حيث ظل حمافظا على لغته الفصيحة 
دما حتدث عن عن)4()الطني(أسلوب القرآن الكرمي ومعانيه السامية ، ويتضح هذا التأثر يف قصيدته 

:أصل اإلنسان حيث يقول 
قُلت لألرض اليت ِفيها رفَات أَبويا

ِلم حنن قَـد خلقنا هكذَا ِطينا دنيا
يا أخي والكَون منا يف ِصراٍع واصِطخاب

" وقد ورد يف القرآن الكرمي  نا ِإنا خلقْناهم ِمن ِطٍني فَاستفِْتِهم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْ: 
.)5("الَِزب

:، حيث يقول ) الطني(كما يبدو الشاعر متناصا مع إيليا أبو ماضي يف قصيدته 
 ه ِطيـنةً أنالطني ساع ِسي6(ن(بـدرفصالَ ِتيهاً وع قريح
وحوى املاَلَ ِكيسه فَتمردوكَسى اخلز ِجسمه فتبـاهى

نِّييع هكا أِخي ال متلْ ِبوجقدفَر ة وال أنتما أناَ فَحم
أما فيما خيص املعاين ) . يا أخي(وهكذا نلحظ التأثر بلغ درجة توظيف األلفاظ كما يف لفظة 

:كما فعل أبو ماضي بقوله )  ِلم حنن قَـد خلقنا هكذَا ِطينا دنيا(حيث جند سعد اهللا يتساءل 
ست أدري ِمن أَين ِجئْت ، وال مالَ

أو ما أكون ، يا صاح ، يف غد ، تكُن

.159، ص الزمن األخضر : سعد اهللا )1(

.259صالزمن األخضر ، ،) يا عام(قصيدة )2(

.23، ص 1987منجد الطالب ، دار املشرق ، بريوت ، الطبعة الثانية والثالثون ، : فؤاد إفرام ، البستاين )3(
.209الزمن األخضر ، ص )4(
.11سورة الصافات ، اآلية )5(
، 1981، 3إيليا أبو ماضي شـاعر التسـاؤل والتفاؤل ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، لبنان ، ط : احلاوي ، إيليا )6(

.217ص 
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:ظاهرة التكرار 
فهو ال يعد . وره متتد إىل تراثنا القدمي يعترب التكرار من ظواهر الشعر احلديث ، وإن كانت جذ

.عيبا ، إذا كان املعىن املقصود ال يتم إال به 
و ال خيرج تقومي التكرار يف الشعر احلديث عن هذا التصور ، فإذا مل حيقق هدفا معنويا أو 

.موسيقيا ال غىن عنهما ، يصبح نافلة ميكن حذفها ، بل ويصبح خمال ببناء القصيدة ذاا 
ويعترب التكرار ظاهرة موسيقية ومعنوية يف نفس الوقت ؛ فهو ظاهرة موسيقية عندما تترد الكلمة 
أو البيت أو السطر أو املقطع على شكل الالزمة املوسيقية ، أو النغم األساسي الذي يعاد ليخلق 

.جوا نغميا ممتعا 
، إذ إنّ إعادة ألفاظ معينة يف بناء ويصبح هذا التكرار على املستوى اللغوي ، ذا فائدة معنوية 

القصيدة ، يوحي بأمهية ما تكتسبه تلك األلفاظ من دالالت ، مما جيعل ذلك التكرار مفتاحا يف 
.بعض األحيان لفهم القصيدة وفك ألغازها 

:التكرار البياين -أ-
.التردد وغرضه التأكيد على الكلمة املكررة أو العبارة ومن معاينة تصوير احلركة أو 

:تكرار التقسيم -ب-
وهو تكرار كلمة أو عبارة يف ختام كل مقطوعة من القصيدة ، والغرض األساسي منه أن 

ومنه نوع آخر يرد فيه . يقوم بعمل النقطة يف ختام املقطوعة ويوجه القصيدة يف اجتاه معين 
اجلرس مؤذنا بتفرع التكرار ، يف أول كل مقطوعة وهو يؤدي وظيفة افتتاح املقطوعة ويدق

.جديد للمعىن األساسي الذي تقوم عليه القصيدة 
:التكرار الالشعوري -ج-

وشرطه أن جييء يف سياق شعوري كثيف يبلغ أحيانا درجة املأساة ، ومن مث فإن العبارة 
وباستناد الشاعر إىل . املكررة تؤدي إىل رفع مستوى الشعور يف القصيدة إىل درجة غري عادية 

ذا التكرار يستغين عن اإليضاح املباشر و إخبار القارئ باأللفاظ عن مدى كتابة الذروة ه
وتنبع القيمة للعبارة املكررة يف هذا الصنف من التكرار من كثافة احلالة النفسية اليت . العاطفية 
.تقترن ا 
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لشكلية إىل تكرار الكلمة وبعد دراستنا لظاهرة التكرار ميكننا تناوله عند الشاعر من الناحية ا
املفردة أو اجلملة أو املقطع ، ومن خالل هذا التقسيم حناول فهم الداللة للتكرار على املستويني 

.املعنوي واملوسيقي 
: تكرار الكلمة -1

إن تكرار الكلمة حيقق إيقاعا يساير املعىن وجيسمه ويعبر عن معانيه ، بل وميكن لتكرار 
عن الزمن وامتداده أو قصره أو عن احلركة بأشكاهلا املختلفة أو يعبر عن القلة الكلمة أن يعبر 

.أو الكثرة 
:)1()كفاح إىل النهاية(يقول سعد اهللا يف قصيدة 

سوف ال أُلْقـي السالح
سوف ال تربح كَفِّي بندقية

سوف ال يفْرغُ جييب ِمن رصاص
دون ثَأْريسوف ال يهدأُ ِحقْدي

وهذا ) فاعلن(إنما هو تكرار إيقاعي إذ كرر الشاعر تفعيلة ) سوف ال(فإن تكرار كلمة 
فحني صور لنا متسك الشاعر حبق . التكرار اإليقاعي يتسق مع املعىن الذي يقصده الشاعر 

ألن يدافع الدفاع عن وطنه بكل السبل اليت جتعله حرا وهي لغة السالح والبندقية والرصاص ،
.فتكرار هذه الكلمة داللة إلصرار الشاعر على السير قدما حنو التحرر واالستقالل. عن ثأره 

...والثَّائرون:)2()مواكب النسور(ويف قصيدته 
الثَّائرونَ على الطُّغاة يناِضلُون

 طِّم األصنامحناجلُناه...س امنأَص
ال الكفاحأبط...ومنجد األبطال

.إنما هو تكرار إيقاعي ) أبطال(و كلمة ) األصنام(وكلمة ) الثائرون(فإن تكرار كلمة 

.283الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.124املصدر السابق ، ص )2(
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واحلقيقة اليت ال مراء فيها أن الشاعر التزم التكرار يف أكثر من قصيدة ، وجاء هذا التكرار 
:ة النمو واالستمرار بل وكأنه يطمئن نفسه على هذه الصريورة ، حيث يقول حلركي

)1(أَقْسمت بـالـدم و السعيـر

أَقسمت بالروح املقدس والعبري
و بشعري الشعث الضفيـر
باجلـبِل األشـم متأَقس

...أَقسمت باحلزِن الشواهق والِقباب
 متأَقس..رفُونإال أنعن تين م...

من ِهي قَاِهرةُ الرجـال
من ِهي معِجزةُ اخلَيـال

الشمال" سيدة"من ِهي 
من ِهي كَاِهنة اِجلبـال

..و سـونفُِرتع
يـنـاصِبا غَي

كيف الصراع الصاِخب
اِصبكيالو ذَابالع ف
ـالُ احلَاِطبكيالِقت ف
كيالالِّهبف ودجالو
ي ندا ج ..يـةا ِظلَّ احلياة الرائع
ي ندا ج ..يا ِشبلَ الرايب املاِنوةـع...

و القننحتيا اخلماِئلُ
طنةُ و الوحتيا الشهام !

.133ص زمن األخضر ، ، ال) غضبة الكاهنة(قصيدة)1(
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ن مقاطع القصيدة ، حيث بدأها بتكرار كلمة وهكذا نلمس التكرار يف كل مقطع م
أربع مرات كذلك ، وأخريا ) كيف(أربع مرات ، مث ) من هي ( مخس مرات ، مث ) أقسمت(
وجاء التكرار ليخدم إيقاع اجلملة ويضفي عليها . مرتني لكل واحدة منهما ) حتيا(و) يا جند(

.أبعادا نفسية مفعمة باألمل واملستقبل املشرق للجزائر 
:تكرار اجلملة أو العبارة -2

استعمل الشعراء تكرار اجلملة ، أو السطر الشعري يف مواقع عديدة من القصيدة ، يف بدايتها 
ويأيت تكرار السطر الشعري يف بداية املقاطع كتنبيه ، متيحا للذهن . ووسطها ويف ايتها 

.توقدا، ليس شكليا وحسب و إنما نفسيا أيضا 
:استخدم الشاعر تكرار اجلمل حيث يقول ) 1()عودة النسور(ففي قصيدته 
ورساد النع

ورساد النألرضهم ، ع…
 ورـسـاد النع

ورساد النلشعبهم ، ع
يعين –وكان استخدامه هلذا التكرار تعبريا عن احلركة واالستمرار ، إذ أن ترديد العبارة  

ويوائم معاين احلركة والدوام وراية ترتفع لالنبعاث من الواقع –دة  استمرارها يف بناء القصي
املؤمل الذي يعيشه الشعب اجلزائري ، من خالل التضحيات اجلسام اليت يبذهلا ااهدون يف كل 

)2(ِعشناك يف احلياِة واملُنى:شرب من أرضهم حني يردد الشاعر 

ِعشناك يف ذوي الوشم الغرر
ِعشناك يف ذوي الفَتح اَألغر

اِحِك الزالِم الضيف الس اكنهر ِعش...
رويف احلُروِب الالَّفحات واخلطَ

وأنتها األنوف ، ال تقر، أي !

.201الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.251، 250، املصدر السابق ، ص ) أوراس(قصيدة )2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-77-

لتكرار أكسب القصيدة أمهية معنوية من خالل الرفض والصمود ومقاومة املستعمر عرب فا
قوافل الشهداء اليت جتسد حالة نفسية ومادية بأن مصري هذا العدو ال خيتلف عن مصري كل 

.الطغاة الذين عرفتهم البشرية عرب تارخيها الطويل 
روريا لتؤدي اجلمل وظيفتها املعنوية إن تكرار األصوات والكلمات والتراكيب ، ليس ض" 

والتداولية ، ولكنه شرط كمال أو حمسن أو لعب لغوي ومع ذلك فإنه يقوم بدور كبري يف 
.)1("من أنواع اخلطاب األخرى االقناعية اخلطاب الشعري أو ما يشبهه 

.39تناص ، ص حتليل اخلطاب الشعري استراتيجية ال: مفتاح ، حممد )1(
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:إن التغري الذي جتلى يف اللغة الشعرية عند سعد اهللا برز يف أربعة جوانب هي 
:التحول من التقرير إىل التصوير -1

إن من أبرز اخلصائص اليت لفتت نظر الكاتب ، هذا التحول امللحوظ يف لغة الشعراء 
ر أصبح يكتب بلغة ختتلف عن لغة حممد الوجدانيني الذين أخذوا يبتعدون عن الديباجة ، فالشاع

أو أيب اليقظان إذ مل يعد الشاعر مقتصرا على توصيل األفكار إىل املتلقني ، ومل تعد التجربة 
الشعرية تتعامل مع اللفظ تعامال معجميا حمضا ، ولكن أصبح الشاعر على وعي ودراية بالفروق 

.واخلطيب األساسية بني لغة الشعر والنثر ، وبني موقف الشاعر
إن طبيعة الشاعر الوجداين كسعد اهللا املتمردة على القواعد والقوالب الكالسيكية ـ يف 
مرحلته الشعرية الثانية ـ جعلته يتمرد أيضا على القوالب اللغوية املتوارثة وينأى عن األلفاظ 

ربته الشعرية الثرية والتراكيب ذات املعاين اجلامدة ، فهو يبحث عن األلفاظ القادرة على إثراء جت
، عن طريق اإلحياء الفين والروحي ، والذي يضفي على القصيدة جوا أشبه ما يكون بذلك اجلو 

.الذي تضفيه اللوحة الزيتية الرائعة 
:اللغة اهلامسة -2

إن الشاعر الوجداين حبكم ميله إىل التعبري عن عواطفه وانفعاالته مل يعد يهمه االلتزام 
للغوية املستمدة من التراث وال االقتصار على األلفاظ الرنانة الصاخبة اليت متأل بالتراكيب ا

األشداق ، واملعربة عن مشاعره وإحساسه الداخلي ، فهو ميال إىل األلفاظ املؤثرة مبوسيقاها 
اهلامسة ، هذه الكلمات متتلك طاقة ذاتية يف إشاعة جو نفسي مالئم حوهلا ، حيث تنساب يف 

.عيد عن القعقعة والصخب نغم هادئ ب
وهذه الظاهرة قد جتلت بوضوح يف الشعر اجلزائري الوجداين وشعر الثورة بالرغم من حرارة 

لقد استطاع بعض الشعراء اجلزائريني من أمثال السائحي ، وزكريا " األحداث وضجيج الثورة 
الوقت نفسه أن وشريط ، وسعد اهللا وباوية ، أن يدركوا ما يف اهلمس من سحر واستطاعوا يف

.)1(" يعربوا عن مواقف ثورية وهم يستخدمون هذه اللغة 

، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان 1975-1925الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية : ناصر ، حممد )1(
.325ص ،1985، 1، ط
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هو الذي يهمس فنحس صوته فإن اهلمس يف الشعر ليس معناه الضعف ، فالشاعر القوي
.خارجا من أعماق نفسه يف نغمات حارة خبالف اخلطابة اليت تغلب على الشعر التقليدي 

واملالحظ يف ديوان سعد اهللا جيد فيه جمموعة كبرية من القصائد اليت تتحدث عن الثورة ، 
الشاعر فيترك فينا فنجدها مس يف آذاننا بكلمات هادئة تعرب عن إحساس حزين ينبع من أعماق 

أثرا نعيش معه أجواء القصيدة جبميع أحداثها ونتجاوب معها ، وإذا أردنا التمثيل هلذه الظاهرة فإننا 
واليت يعرب ) الليل واجلراح(خنلص إىل أن قصائده الثورية جلها متسمة باهلمس واحلزن ، ففي قصيدة 

:فيهمس يف آذاننا خماطبا حبيبته فيقول فيها عن إحساسه احلزين جتاه اجلزائر املكبلة والدامية 
احِحيديت ِجرا و1(اللَّيل ي(

باحعذَّب الصؤى ، مق الرممز
مبِكياِن ديناه تع

هم قَاتهش امهسأن
صريبابِه ِبال ميف ض أََََِسري

وخمْلب اَألسى...أَمِشي 
مييت السمة احلَنونْ

...  فَِمي على
ذه الكلمات اهلامسة اليت حتتوي على حروف الصفري كالسني والصاد واليت تنساب من أعماق 

.الشاعر ببطء ، لتأثر فينا وجتعلنا مشدودين إليها 
فالشاعر من خالل استعماله اللغة اهلامسة استطاع أن ينقل جتربته الشعرية ، وعرف ذه الطريقة 

ناته يف ديار الغربة ، وهو حزين ينتظر أخبار وطنه الذي يئن حتت وطأة كيف يعبر عن معا
.)3()احلزن(، )2()صورة(االستعمار،كما ميكن أن نالحظ هذه الظاهرة بوضوح وجالء يف قصيدته 

.341الزمن األخضر ، ص )1(

333املصدر نفسه ، ص)2(

335املصدر نفسه ، ص)3(
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:تطور املعجم الشعري -3
دخلت القاموس الشعري مفردات جديدة ، وارتبطت بالتجارب املختلفة حسب الظروف 
النفسية والشعورية للشعراء ، ففي مرحلة الثورة جند هذه املفردات الدالة على احلرب والدمار 
والشقاء والتشرد واملعاناة ، إىل جانب مفردات أخرى كالثورة واحلرية والتضحية ، ولنأخذ قصيدة 

السجود ، : ( كمثال واضح هلذا التطور املعجمي للكلمات ، حيث جند األلفاظ التالية )1()البعث(
الليل ، األرض ، الدماء ، النداء ، الدمع ، القيد ، الشوك ، سياط وجراح ، الزنازن ، النصر ، 

...)السالح ، الفداء 
:استخدام اللغة البسيطة -4

لغته أول مظهر من مظاهر هذا التطور والنمو ، لذا إن تطور الشكل الشعري يقتضي أن تكون
فإن القاموس الشعري القدمي ، واستعمال الغريب والشاذ مل يعد ساري املفعول ، ألن هذه الطريقة 
مل تعد قادرة على احتواء التجربة الشعرية اجلديدة،وكان على الشاعر حىت يستطيع النفاذ إىل قلوب 

احلياة احلديثة مستجيبة يستعمل لغة متماشية مع واقع املتلقني،ويؤثر يف وجدام أن
،ومتداولة على ألسنة الناس،ولكن معارضة للقوالب املتوارثة اجلامدة ألن استعمال هذا ملشاكلها

. ةسلسة تواكب احلياة االجتماعيةالزمن،فما على الشاعرإال أن يستخدم لغةفصيحاألسلوب جتاوزه
ـ وال سيما يف االجتاه اجلديد ـ كانوا أكثر وعيا ذه القضية ، وال ريب أن الشعراء اجلزائريني

وحرصهم على استعمال لغة سلسة واضحة نابعة من الواقع اجلزائري ، يعترب من ابرز خصائص هذا 
الشعر ، وقد جتلى هذا الوعي بصفة خاصة يف شعر الرواد مثل سعد اهللا وحممد الصاحل باوية ومخار 

.وغريهم 
ديوان سعد اهللا جنده قد تفوق يف استعمال هذه اللغة ـ خاصة يف قصائده احلرة ـ  وبالرجوع إىل

أنشودة ( فقد جاءت قريبة من الذوق املعاصر ، ال تكلف فيها وال تصنع ، حيث جنده يف قصيدة 
يصف حالة الفالح اجلزائري قبل االستقالل ، الذي يعاين من ظلم اإلقطاعي )2()املزارع واحلقول

:وال يعري للفالح الكادح الذي يأويه كوخ مهدم أي اهتمام وال شفقة وال رمحة اجلشع 

.235الزمن األخضر ، ص )1(

.145ملصدر نفسه ، ص ا)2(
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 أَفْترش احلَِصري م ىتح
احلقري خالكو اِكنأَُس و

اَألملَ املرير ان وماحلر اِهرأُس و
نةُوتلوك جنيب اخلشو
وِحييطُين قَبو العفُونةُ

طفَح باخلشاشياء تميف ظُلْمٍة ع
تصوروا طُول النهار... طُولَ النهاِر 
...طُولَ النهاِر 

اخلراب ضاَألر بتناست
طولَ النهاِر

كَاآللِة اخلرساء أعمل مطلقًا
تائمو ش ِبدراِهم
ال أمل طِليقالَ غاية تدنو و

وأَنا هناَ 
أبدا أناَ 

من خالل هذه القصيدة يتضح لنا جليا كيف أن اللغة السلسة الواضحة والنابعة من صميم 
اتمع تساعد على جناح العمل الشعري ، ألن الشاعر مل يتكلف هذه اللغة فكانت حبق معبرة عن 

.واقع هذا الفالح أدق تعبري وأمجل تصوير 
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الفصل الثالث
الصورة الشعرية عند سعد اهللا 
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:الصورة الشعرية عند سعد اهللا 

:توطئة 

إن طبيعة الصورة الناجحة ال ميكن أن تستمد هذا النجاح إال من كوا صدى للذات ، ومـن                  

.وحي النفس وملتصقة بكيان الشاعر الداخلي 

الـذي خلقـك    : " قال تعاىل   . رة ولكن مبعىن اخللق     وقد وردت يف القرآن الكرمي لفظة الصو      

.)1("فعدلك يف أي صورة ما شاء ركّبك 

)2(" هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء : " وكذلك يف قوله تعاىل 

وهي يف الفن تعين أحد الطرق اليت جينح إليها الفنان لتجسيم جتربته حيث يقتنص أجزاء وعناصر           

ون بينها عالقات هي اخليط الذي يربط القصيدة ؛ أو ما يسمى بالوحدة العضوية              من الوجود ويك  

اليت تنسق الوجود ، وتتحول إىل نقاط مشعة يف العمل الشعري وحتمل أبعادا وإحياءات يف البنـاء                 

.الكلي للقصيدة ، كما تنبثق من موقف خاص للشاعر إزاء الوجود الرحب 

.8یة  سورة اإلنفطار ، اآل)1(

.11سورة آل عمران ، اآلیة )2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-84-

من الشعراء من يرى الكون حبسه هو ، ومنهم من يراه تقليدا لغريه ، ومنهم مـن يـراه بكـل     
جوارحه الظاهرة منها والباطنة ، وهذا أفضل الشعراء ، ومن هنا حصل االخـتالف يف الـصور                 

.الشعرية 
اختالف بنيام الفكرية والنفسية والروحية وبـاختالف  إذ ختتلف رؤى الشعراء للكون واحلياة ب   

قدرام ، ومواهبهم الفطرية ، لذلك جند من الشعراء من يرى الكون من خالل حس غريه وبنيتـه     
الفكرية والنفسية والروحية ، وقد جند من الشعراء من يرى الكون حبسه هو ، ولكن زاوية النظـر                 

كاد تتجاوز احلس الظاهر ، فتراه يعمد إىل تصوير الواقع الذي يراه            اليت يرى الكون من خالهلا ال ت      
، ويعجز عن تفسريه وتعليل حركته ألنه ال ميلك القدرات اليت تسعفه على ختطي احلواجز واختراق       
احلجب املادية اليت تعطل رؤيته للكون الفتقاره إىل النظرة القلبية والروحية اليت متلك تلك القـدرة                

يت متكِّن الشعر والشاعر من الغوص يف أعماق األشياء واإلنسان والكون واحلياة لتعـرف            العجيبة ال 
.كنهها وتسرب أغوارها 

، لكنه ال يتجاوز ذلك إىل اللّب       مكتف مبا هو جلي     وهذا النوع من الشعراء وصاف للظاهر ،        
واقع أو الطبيعة أو الكون ،      والباطن ، ومن هنا تراهم ال يدركون اجلمال إال يف الصورة الظاهرة لل            

وال شك أن إدراك الطبيعة ومجاهلا ذا الشكل املسطّح املذموم لدى كبار املنظرين ملسائل اجلمـال        
يف الفكر اإلسالمي ، مثل الغزايل وابن قيم اجلوزية ، ويف الفكر الغريب مثل هيجل ، تؤكد قلة شأن            

على احلس يف تصوير الطبيعة –فقط -اهر وتعتمد الرؤيا الشعرية واجلمالية اليت تقف عند جمرد الظ
ووصف الواقع ، ولكن ذلك ال ينفي أن يكون هلذا النوع من الرؤى الفنية قيمتها يف احلياة ، غـري          

.)1(أن أصحاا ال ميلكون ما يرفعهم لدرجة أعلى ، ويعينهم على إدراك أعمق
لواقع واإلنسان والطبيعة يف أوضح صورة وسعد اهللا يتميز بعمق النظر ، ألنه يرى الكون وا

وأنا أتصفح " الزمن األخضر " ويدرك أعماق كل شيء إدراكا مكينا ، وهذا ما ملسته يف ديوانه 
.مناذج الصور الشعرية الواردة فيه 

اهرة ، ط      : أحمد ، حماني    )1( ة ، الق ا  و47، ص 2004، 1الرؤیا والتشكیل في األدب المعاصر ، مكتبة وهب م
.بعدها 
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لقد استأثرت الصورة الشعرية بشكل عام اهتمام القدامى واحملدثني ، ملا هلا من أمهيـة يف عـامل      
الشعر، وانطلقوا معرفني الصورة من وجهات نظر خمتلفة ، ومن زوايا متعددة ، وآراء تتفق أحيانـاً   

يب تراثي ، ومنها مـا هـو   وتفترق يف بعض األحايني ، منطلقني من تأثريات شىت ، منها ما هو عر      
أجنيب ، وبعضها توفيقي بني هذا وذاك ، وهناك من يبتكر نظرة صادقة من اجتهاد ، فـضالً عـن    

صدور كتب كثرية تبحث يف الصورة الشعرية و أمهيتهـا من وجهـات نظر خمتلفة 
الغـيني ،   من وجهة نظر علمائنا القدامى ، والفالسفة املسلمني ، والنقـاد ، والب             -كما قلنا    –

واللغويني ، والصورة عند أصحاب املذاهب األدبية والنقدية املختلفة ، ومن وجهة نظـر بـاحثني            
.)1(عرب وأجانب

فالصورة الشعرية تركيب لغوي لتصور معىن عقلي وعاطفي متخيل لعالقة بني شـيئني ميكـن               
فهـي  . شخيص أو التراسـل     تصويرمها بأساليب عدة ، أما عن طريقة املشاة أو التجسيد أو الت           

إعادة إنتاج عقلية ، ذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية عـابرة ، ليـست بالـضرورة تعبرييـة                  "
.)2("مباشرة

فالشاعر يستخدم أشكاال من التعبري املتخيل لتوصيل أفكاره وعواطفه من خالل اإلحياء ا عـن         
.وانفعاالته ومشاعره الداخلية طريق التصوير ، لينقل جتربته اخلارجية ومعطياته احلسية

ومن املؤكد أن الصورة يف الشعر مل ختلق لذاا ، وإمنا لتكون جزءا من التجربة ، ولتكون جزءا                  
من البنيان العضوي يف القصيدة إىل جانب النغم واللغة ، وتكمـن فاعليتـها أساسـا يف متثيلـها         

وإن كانت ختلق نوعا من احليوية لوضـوح        لإلحساس إذ أن الصفات احلسية اليت ختلقها الصور ،          
ودقة التفاصيل فهي ليست العامل احلاسم يف إضفاء الفاعلية على الصورة إذ أن فاعليتها ترجع إىل                

مقدار ما تتميز به هذه الصورة من صفات باعتبارها حدثا عقليا هلا عالقة خاصة باإلحساس  
وت اخليال جمسدا بالكلمات ، متحدا باالنفعال  يف         إا ص . فهي اليت متيزه من سائر األنواع األدبية      

هلذا كان احلكم على الصورة إنما هو حكم على شاعرية الشاعر ، وأدبية. قالب موسيقي 

كتاب الصورة األدبية ، الصور البديعية بني النظرية والتطبيق ، الصورة الفنية يف شعر : من الكتب اليت اهتمت بالصورة)1(
صورة الفنية يف الشعر اجلاهلي ، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، الصورة الفنية يف شعر أيب الطائيني ، ال

متام ، الصورة يف شعر بشار بن برد ، الصورة الشعرية عند أوس بن حجر ، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ، 
.الصورة البيانية يف شعر عمر أبو ريشة

.74التجربة الشعرية عند فدوى طوقان ، ص : قادري ، عمر يوسف )2(
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النص ، وهلذا كان التقليد يف الصور خيلّ ذه الشاعرية املوهوبة ، وذا حتقق الصورة وظيفتـها يف      
.تصوير جتربة الشاعر ، وتتمكن من التأثري يف النفوس 

تعبر عن نفس الشاعر وأـا  " شاعر إذ أا وهكذا ال ميكن النظر يف الصورة مبعزل عن نفسية ال     
.)1("تشبه الصور اليت تتراءى يف األحالم 

والصورة الشعرية جزء حيوي يف عملية اخللق الفين ؛ فكل األحداث واألفكار والرؤى واألحالم            
ها بنـاءه   تتحول إىل مجلة من الصور الفنية الدالة أو الرامزة أو املشبه ا ، اليت يستمد الشاعر منـ                 

الداخلي ، فالصورة تتفاعل وتتشابك و ال ميكن للدارس فهم صورة بدون ذلك االمتزاج الـذي                 
.ينتج عن تراكم الصورة وتداخلها 

وإذا كانت الصورة الشعرية خلقا جديدا لعالقات جديدة من التعبري ، فهي يف الواقع الشعري روح         
الفين الذي حيدد الداللة املعنوية للكلمة الشاعرة        التجربة وبؤرة تشكيلها اجلمايل من خالل السياق      

بكل ما هلا من عالئق بغريها داخل البناء اجلمايل للجملة الشعرية اليت حتمل بني أحشائها وثناياهـا                
.التكافؤ واملبالغة وااز وال سيما يف إضفاء صفات العاقل على غري العاقل والعكس بالعكس 

تراكيب وجمموعة ألفاظ وعالئق معنوية متداخلة فيها ، تتضمن حسا           إن اللغة الشعرية بوصفها   
وجدانيا وإيقاعا داخليا وإحياء ورمزا ، تتبلور كلها يف الصورة الشعرية اليت تستمد من العالقة بني                 

إن الشاعر األصيل   : " أصوات األلفاظ ومعانيها وموسيقاها ، أو إذا شئنا ، إيقاعها ، ومن هنا قيل               
تمتع حبساسية عظيمة ألصوات اللغة وميلك قدرة فائقة على املالءمة بني الصوت واملعىن             هو الذي ي  

، ويعرف كيف يوازن بني األصوات واألفكار من جهة وبني ما يعربان عنه من جهـة أخـرى ،                   
فهناك عالقة بني جرس الكلمات ونغمة املفردات من ناحية وبني األحداث املصورة أو املعرب عنـها       

.)2("الكلمة إمنا تتحدد على ضوء جمموعة احلروف املكونة هلاحيث شخصية

من كلمة أو    -إيقاعي   –فالقصيدة ليست وزنا وقافية وموسيقى شعرية حمضة ، بل هي بناء مجايل             
كلمات و معىن و معان حيث متنح تلك املوسيقى ذلك البناء دميومة التمتع به بوصفه شعرا

.238ت ، ص .، د3، بريوت ، ط فن الشعر: عباس ، إحسان )1(

النقد األديب العريب اجلديد يف القصة والرواية والسرد ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، : عبد اهللا ، أبو هيف )2(
.94، ص 2000ط ، .د
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يعرب من خالل تلك املوسيقى عن جتربة شعورية ذاتية ، وما الترصيع والسجع والتكرار واجلنـاس                
.ال صور ومسات لإليقاع الشعري يف البيت أو يف شطر من البيت إ...

استثمارا فنيا بارعا حيث    ) اإليقاع الداخلي (و  ) التكرار(فالصورة الشعرية عند سعد اهللا تستثمر       
.يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على مناخ القصيدة 

ة أمناطا خمتلفة يتم على أساسها التصنيف هلذه        إنّ املتأمل يف الشعر القدمي جيد أنّ للصورة الشعري        
إذْ  لـم تعتمد الصورة اازية فقط باعتبارها أداة من أدوات التشكيل اجلمايل للـصورة              " الصور  

أخرى للصورة الشعرية ، يتم علـى أساسـها   –أو باألحرى أمناطا –الشعرية بل إن هناك أدوات   
لذلك كانت معاجلتـهم للـصورة      )1("ة يف شعرنا القدمي   ممارسة الكشف عن مجالية الصورة الشعري     

،و )اخلمـس وهي اليت ترتبط حبواس اإلنـسان (الشعرية تتخذ أصنافا خمتلفة ، منها األمناط احلسية       
) واليت يقوم جانب كبري منها على أسس بالغية من تشبيه واستعارة وجماز وكناية(األمناط البالغية 

:   الصورة القدمية : أوال 
تبين أن الشاعر يستعمل األمناط البالغية يف رسـم         ) الزمن األخضر (بعد دراسة ديوان سعد اهللا      

صوره الشعرية بكثرة ، خاصة يف بدايات جتربته الشعرية ، مث تطورت صـوره بتطـور القالـب                  
) .شعر التفعيلة(الشعري الذي أصبح يصوغ عليه قصائده احلديثة 

قدامى مصدرا لكثري من التشبيهات واازات والـصور يف بعـض           وقد كانت ألفاظ الشعراء ال    
اإلبل ، املطايا ، الصحراء     (قصائد سعد اهللا ، رغم ما باعدت احلضارة بيننا وبني هذه األلفاظ مثل              

" الزمن األخـضر "، وهذه بعض مناذج للصور البالغية الواردة يف الديوان ..) ، الغزال ، الصارم ،    
:)2()الشفة الوهلى(يدة حيث جنده يقول يف قص

ضغضة البرحووس مدرن الِفجى ِمزتوبناـلُقُبنيعاين احلبمأنَّكَ
راَءتى لنذْا عبالغيا لنضِيفَقادير مرقوض الريق من شهضا احملْده
أَتأًّـَاها كـَفد عطْون نهسيمـُلغاِزتا بأُـًقرفْهاَـهوِدلُمالغض
تؤقُرا فماَـًمقْين ستنثِينلكعنالصهاَفِّيف كَوِلقُارم املصالبض

. إشـراف د  اللغة الشعرية عند الشنفرى دراسة وصفية حتليلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجـستري ،                : البشري ، مناعي    )1(
)خمطوط() .306–305(، ص ص2006-2005جامعة اجلزائر ، السنة اجلامعية يوسف عروج ، 

.83الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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ىب ِنأْوتاالًزمعها وتصاراعبدي إنْا كَفوقَثَأوتعِنكالنِضب
شبابكيف الوإيلَِّلصِطمةًيوشيبِرك يف اهلجلَعإىل قَيضيب

درة الشاعر على االبتكار ، وقد تصيب صـوره وعباراتـه           وكثريا ما تضعف هذه التشبيهات ق     
املبتكرة بشيء من االختالط واالضطراب ، غري أن هذه الصور القدمية قليلة الشيوع يف ديوان سعد              

. اهللا ، كما أنه عزف عن توظيفها يف قصائده احلرة ، واستبدهلا بالصور احلديثة 
:الصورة التشبيهية -1

املثل ، واجلمع أشباه ، وأشبه الشيُء الشيَء أي : الشـبه والشـبه والشبيه "من  التشبيه يف اللغة  
أي أصـبح عـاجزا     : من أشبه أباه فما ظلم ، وأشبه الرجل أمه          : ماثله ، ويقال يف كالم العرب       

. )1("املتماثالت ، والتشبيه هو التمثيل: ضعيفا ، واملتشاات من األمور 
مجلة من الضوابط تتعلق بالتشبيه من حيث األنـواع          (*)لبالغيون القدامى واحملدثون  وقد وضع ا  

ومن ناحية األركان ، وهي منتشرة بشكل واسع يكاد يكون احلديث عنها مبتذال ، وما يهمنا منها            
إىل –يف الغالب –بدرجة أساسية هي األغراض اجلمالية للصورة التشبيهية ، وقد أوعزها البالغيون       

.  )2(شبه به ، وعدوها يف ضروب خمتلفةامل
وقد وظف سعد اهللا الصورة التشبيهية يف ديوانه بصورة جلية ، فتعددت أمناطها وصورها حبسب        

ومن حيث نوع وجه ) من حيث ذكر األداة ووجه الشبه(األداة ، وحبسب نوع التشبيه 
فة إىل تقسيم التشبيه إىل أمناط من الوجهـة  الشبه الذي يفصل التشبيه إىل متثيل وغري متثيل ، باإلضا     

احلسية أو املعنوية اردة ، وسنعرض للتشبيهات الواردة يف الديوان ، بتقسيمه إىل أمناط وصـور                
مراعني يف ذلك البناء اللغوي للصورة التشبيهية ، وكذلك نفعل مع االستعارة ، وهذا ما يتطلبـه                 

لويب مبا فيه من جوانب بالغيـة ومجاليـة يف الـصورة    طبيعة البحث ، دون أن مل اجلانب األس     
.التشبيهية 

.166و165، ص2ت ، ج.لسان العرب ، قدم له عبد اهللا العاليلي ، دار لسان العرب ، د: ابن منظور )1(
.، السكاكيعمرو بن حبر اجلاحظ ، أبو هالل العسكري ، ابن رشيق القريواين ، عبد القاهر اجلرجاين: نذكر منهم (*)

اإليضاح يف علوم البالغة ، حتقيق حممد عبد القادر الفاضلي ، املكتبة العـصرية ،  : اإلمام اخلطيب القزويين  : للتوضيح ينظر   )2(
.وما بعدها 232، ص 2001، 1بريوت ، ط

.دها وما بع171، ص) أسسها وعلومها وفنوا(البالغة العربية : عبد الرمحن حسن حنبكة امليداين 
.وما بعدها 24، ص 2000، 1، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط) علم البيان(البالغة العالية : عبد املتعال الصعيدي 
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:التشبيه املرسل امل : النمط األول 
وهو التشبيه الذي تذكر فيه األداة وحيذف منه وجه الشبه ، ويعترب هو النمط الغالـب علـى                  

سعد اهللا ، ولعل حذف وجه الشبه يعطي التشبيه مجاال وبالغة أكثـر مـن         الصورة التشبيهية عند  
وجوده ، ألن فيه طلب إلعمال الفكر والذهن وتوظيف اخليال لتحديد الـصفة املـشتركة بـني                 

وقد راعينا فيها نوع    (الطرفني ، وميكن تصنيف هذا النمط من التشبيهات إىل صور ، وهي التالية              
) :األداة

):الكاف(أداة التشبيه : الصورة األوىل*
خاصة منذ بداياته األوىل ، حيث جند ذلـك يف          ) الكاف(كثر استعمال سعد اهللا ألداة التشبيه       

ى كـصد ى الشهد ،    كند(، و   ) 19ياض تضوعت طيب ورس ، ص     كر: (بعض املواضع التالية    
د كطـو لرباكني ، كا(،) 41لنور يغشاك ، ص   كا(،  ) 31ص..لطل باحلسن كا(،  ) 20احلب ، ص  

) .93عيد ،صكبسمةملنام ، كاوطيد ، 
واستعماله ألداة التشبيه هذه ظل مالزما له يف قصائده احلرة ، ولكن بصورة أقل كما يف قصيدة                 

:)1()يف غابة البشر( 
فيخلَع احلياء..يِحب مرة 

ليٍقٍ طَراِعشكَ
ملَاَألديطاِر
...

و يسحباهلمومعوالناس
...فدهالَِبٍراِئطَكَ

):كأن(أداة التشبيه : الصورة الثانية *
، وجند ذلك يف بعض املواضـع       ) الكاف(بصورة أقل من    ) كأن(استعمل سعد اهللا أداة التشبيه      

أطيـاف   فكأنه(، ) 31سعدكم ، ص   كأن(،  ) 29سيف الفجر تستل شارقا ، ص      كأنك: (التالية  
كأاشهاب ،    كأنه(،  ) 39أمل يهشم ، ص    فكأنهأمل بلحن ،     فكأنه(،  ) 33قبالت ، ص   فكأا

) .196جنادل ، ص

.293الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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قصيدة واستعماله ألداة التشبيه هذه ظل مالزما له يف قصائده احلرة ، ولكن بصورة أقل كما يف               
:)1()يف غابة البشر( 

رفَوالغةُة املثريالصور
تسلُِبقْتالعفُصور والواءقَر

ناّءغَجزيرةٌهانأَكَ
قد لفّها النيانُس
اطِئيف الشعيد الب!

) :كما(أداة التشبيه : الصورة الثالثة *
الثائر (هذه األداة قلّ استعماهلا يف الديوان ، فلم ترد إال يف مواضع قليلة منها ما ورد يف قصيدة                   

:)2()األسري
ـيالِحِسمنييت وويايت ك حدتي فَِخأ

فَاكمديِبت اجلزائردمــاِحك النض
…………………………………………………

د إليـاِهوعرابكمام خياحلِرش يقب
:التشبيه البليغ : النمط الثاين 

: من ذلك ، وضع أكثر من مقصائده العمودية واحلرة جلأ سعد اهللا إىل استعمال التشبيه البليغ يف         
.)223أنت اجلحيم ، ص(، ) 275األرض عرق ، الليل عياء ، ص(، ) 156هي األخطبوط ، ص(
:الصورة اإلستعارية -2

إنّ تناولنا لالستعارة كضرب من ضروب التصوير يدفعنا إىل مقاربة اصطالح ااز ، على اعتبار            
.)3("شتق من جاز الشيُء جيوزه إذا تعداه ااز م"و.أن االستعارة نوع من ااز اللغوي 

تشكل وجها من وجوه ااز اللغوي لعالقة هي املشاة مع قرينة ملفوظة أو             " وعليه فاالستعارة   
. )4("ملحوظة متنع إرادة املعىن احلقيقي 

.295الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
.222، 221املصدر السابق ، ص )2(

.67،ص2001، 7،دار العلم للماليني ، بريوت ، ط)علم البيان(البالغة العربية يف ثوا اجلديد :شيخ أمني،بكري)3(

.101المرجع السابق  ، ص )4(
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قمة الفن البيـاين وجـوهر      " وقد أكّد البالغيون على أمهية التصوير بضرب االستعارة ، فهي           
جاز ، والوسيلة األوىل اليت حيلق ا الشعراء وأولو الـذوق          الصورة الرائعة والعنصر األصيل يف اإلع     

.)1("الرفيع إىل مساوات من اإلبداع ما بعدها أروع و ال أمجل و ال أحلى 
إن الباحث عن شعرية الصورة ال جيدها يف صورا التقريرية املباشرة بل يف انزياحاا اليت حتقق                

هـو األسـاس يف      –أو املنافرة الداللية كما تسمى       –سلوب  هذا التنافر يف األ   . ما ندعوه بالتنافر    
هل الصورة الشعرية أساسها املنافرة الداللية بني الطرفني ؟ وإن مل تكن كـذلك               ؛شعرية الصورة   

فهو هل ميكن أن نستثنيها من الصور ؟ فالتشبيه ما دام حيتفظ بداللته املعجمية يف العملية التشبيهية                 
.!رةاالستعاأقل أمهية من

سعد اهللا بالرغم من طموحه التجديدي هذا ، احتفظ بسمة من الوضوح واجلالء يف صـوره        " و
الشعرية ، ومل يوغل يف الرمزية اليت عرف ا بعض اددين يف الشرق العريب ، واليت بلغت ذروا                  

.)2("عند أدونيس 
)3()عواصف(قصيدة : ديوانه ومن مناذج الصور اإلستعارية اليت وظَّفها سعد اهللا يف 

أثَارت الرياح منذ عام
عواصفـا محقــاَء

…………
وكَانت العواصف اهلوجاْء

ومة اجلبحممو القُـاهلوب
ة الشـَحممر وبو النياهف

ن فقد شبه الرياح وعواصفها بإنسان أمحق يضرب خبط عشواء ، شفتاه وأنيابه محراء كناية عـ               
الغضب ، وهو يرمز من خالل استعاراته املكنية إىل ثورة التحرير املباركة اليت عصفت باملـستعمر                

.الفرنسي 
:)4(الذي رمز به لفكرة األخوة واملشاركة اإلنسانية) الطني(كما استعمل الرمز يف قصيدة 

ونُخي والكَا أَيراٍعا يف ِصمنو اصابطخ

.100، مرجع سابق ،  ص ) علم البیان(البالغة العربیة في ثوبها الجدید : ن بكري ، شیخ أمی) 1(
.356الشعر الجزائري الحدیث ، ص : خرفي ، صالح )2(

.253الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )3(

.172ص، 1972ط ، .عفيفي ، حممد الصادق ، النقد التطبيقي واملوازنات ، مكتبة الوحدة العربية ، املغرب ، د)4(
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ضجت الرر اللَّ، وثاَيحيل ، وارتجالعباب
ِمحننِطنني ، ولكنحوا تعوي الذِّلنئاب

ِمحننِطنني ، ولكنيناَر وفْا ظُومنب

)1(وابالصقودفْمانُلك اإلنسذَوأخوناَ

:الصورة احلديثة : ثانيا 

سعد اهللا احلديثة حدة إحساسه ورغبته يف إبراز هذا اإلحساس احلـاد            ومن املظاهر الفنية يف صور      
بأقصى ما ميكن من البيان والتأكيد، وحتقق هذا يف بعض قصائده ببناء العبارات الشعرية يف األبيات              
املتتابعة على منط لغوي وبياين واحد ، وقد تتضمن العبارات املتقاربة بعـض اـاز أو األلفـاظ                  

يثة ، لكن منطلقها يظل هذا البناء اللغوي الذي يعتمد أحيانا علـى االسـتفهام أو                الوجدانية احلد 
التعجب أو النفي مع نسق خاص للعبارة يف أوضاع أفعاهلا وأحواهلا وصفاا وإضافاا ، وغري ذلك              

والتعجب والتساؤل والنفـي    االستفهاميؤدي اعتماد الشاعرعلىصيغ  "وقد.من عناصر بناء اجلملة     
) :الطني(ومن مناذج هذه الصور قول سعد اهللا يف قصيدة .  )2("و النربة وصخب اإليقاع علإىل

ا أَياحفَالِكارب يف دنياَخي الض

أياخر ِمها السِفن عصالرياح

يا ابنأمي ، أيامي اِجلها الدراح

ال ترر بِإ، وابِشعراَشق الصباح
فالغـاملنشدودـفَّخاق اجلناح

فإننا نالحظ أن الشاعر ضمن إىل جانب النداء والنفي وبناء العبارات املتشاة شيئا من املقابلـة                
) .املشرق-الدامي(، ) الساخر-الضارب(، ) الصباح-الغد(املألوفة ، كمقابلته بني 

:)3()اخلطف(كذلك قوله يف قصيدة 
يا فضاًء ملَ ملْ تشهر سالحكيا عقابا ملَ ملْ تقبض جناحك

.209الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.396االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، ص : القط ، عبد القادر )2(

.245املصدر السابق ، ص )3(
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كاحكْت ريسا مساًء مل أميكت ِقداحيا ندمياً مل حطَّم

طين و! ..قدِتآسالديا ِجنراحك!

فقد بىن سعد اهللا كلّ بيت من أبياته على صيغة نداء تتلوها مجلة فعلية تربز اسـتعانة الـشاعر                   
.ببعض اازات اليسرية ليؤكد اجلو النفسي للصورة الشعرية 

تقسيمهـا من حيـث البنــاء إىل      مت  و لتسهيل دراسة الصورة الشعرية احلديثة عند سعد اهللا          
:ثة أنواع هي ثال

) .البسيطة(الصورة املفردة /أ

.الصورة املركبـة /ب

.الصورة الكليـة /ج

ويف دراسة الصورة الشعرية ذا التسلسل ، نسري معها من أبسط أشكاهلا إىل أكثرهـا تعقيـدا            
.وتركيبا 

) :البسيطة(الصورة املفردة : املبحث األول 
لة جمموعة من الصور اليت تترابط متسلسلة حني تقدم لنا الصورة           تعترب القصيدة الشعرية املتكام   

املفردة كأبسط جزئيات التصوير ، إىل أن تصل إىل الصورة املركبة من جمموعة متفاعلة من الصور                
.، اليت تؤدي يف اية املطاف إىل صورة كلية عامة متثل يف جوهرها القصيدة ذاا 

إذ من خالهلا ميكن دراسة الصورة الشعرية . أبسط مكونات التصوير    والصورة املفردة ذا املعىن     
، من حيث اشتماهلا على تصوير جزئي حمدد ، يقدم لنا الصورة البسيطة ، اليت ميكن أن تدخل يف                   

.-كما سنرى الحقا –تركيب بناء الصورة املركبة 
مع الصور األخرى وهـي كمـا      فالصورة املفردة يف حد ذاا تقدم مضمونا نفسيا متفاعال        

تظهر قدرا غري عادي من االكتمال الفردي والتحديد ، وقدرة تدعو إىل الدهشة             ) " جنكرت(يرى  
يف اختيار مادة منتقاة وحمددة فقط يف رصيدنا من التجريد ، واستقالال عظيما عـن مجلـة هـذه              

.)1("التجربة 

.78عند فدوى طوقان ، ص التجربة الشعرية : قادري ، عمر يوسف )1(
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ولرصد دراسة الصورة املفردة بشكل مستقل قصد معرفة مدى تعبريها عـن املعـاين واألبعـاد               
وتبىن هذه الصورة بعدة أساليب ينتهجها الشاعر ليحقق الكيان الفين هلا           . النفسية للتجربة الشعرية    

:وأمهها 
وذلك من خالل تبـادل صـفات املاديـات         بناء الصورة املفردة عن طريق تبادل املدركات        -

للمعنويات أو العكس وهذا يتم عن طريق التجسيد من خالل إكساب املعنويات صفات حمسوسة              
.جمسدة 

أو بالتشخيص حيث يتم خلع الصفات اإلنسانية على كل احملسوسات واملاديـات ؛ أي خبلـع                -
.صفات األشخاص عليها 

على احملسوسات حيث تنهار الفوارق بني ما هو حسي وما          أو بالتجريد بإضفاء صفات معنوية    -
.هو مادي 

وكذلك يتم بناء الصورة عن طريق تراسل احلواس أو تبـادل صـفات احملـسوسات البـصرية         -
بني بعضها البعض ، ويتم كذلك بناء الصورة الشعرية عن طريق التشبيه والوصف             .... والسمعية  

.املباشر 
ة بإحدى الوسائل السالفة الذكر االقتصار على طريق واحد منها دون اآلخر       وال يعين بناء الصور   

.، حيث ميكن أن يستغل الشاعر أكثر من أسلوب واحد يف تشكيل الصورة الواحدة 
حيـث   )1()وحـب ..ثائر(وجند النموذج احلي ملا أسلفنا احلديث عنه عند سعد اهللا يف قصيدته             

:سوسات يف هذا املقطع جسد املعاين اردة وشخص احمل
 "أوراس "قراء والعموالد

قسماء والغةُ  السفْحو ص
حنق اعفوم رواُألفُق احملم
القَِلـق  ـوديجو هكَأَن

………………………………
"واألطْلَس "والِبطَاح وفاألن

احةُ اخلُـدوِد باِجلـررحمم
شبـاحو غَابةُ البلُّوِط  كَاأل

.195الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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ـَاح ترِقصها عواصف  الري
ـةُ  الِكفَاحاجهتثَـائرة م

رـو النهر و النغوم و السم
رـوالضفة اخلرساُء والصخ

ـرـر القَمـو زاِئ.. منتثر 
 ـذَرطلُّ يف حي

 تك احللْـووو صغـمالن
مسمعي كرعشِة احلُلُميف 

ة الصبـاِح املنتِظرـكخفْق
ضرنا النبوح
!حِبيبــِيت 

والشاعر يف هذا املقطع يصف ثورة نوفمرب يف جبال األوراس وتضحيات الـشهداء بـدمائهم               
.من أجل أن ينعم الشعب اجلزائري حبريته وكرامته ؛ وكان هلم ما أرادوا وشاء اهللا وعرقهم 

، حيـث  " إىل جبل األطلس"وجند النموذج احلي ملا حتدثنا عنه عند الشاعر سعد اهللا يف قصيدته    
:جيسد املعاين اردة ويشخص احملسوسات يف هذا املقطع 

أيا صاعد1(اءا يف الفض(

يعانقوجه الساَءم
واألفُحيتضنقمالب دصر
الثَِّذخأر للمد يف وجنتيكج
اليتاَِبلْكقَرحياًجىم

ر صوفجا خورك نار
نيصِبعلى الغاَ

ابعلك شحبوذْو أنقُ
ياةَريد احلي

على صِكِردافئالد

.215الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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ائرالطَِّكرفوصا كعليقًطَ
راِبالعولِكجدا كَيرِض

اء ثورة التحرير الذين ضحوا بأنفسهم كي تعيش اجلزائر حرة          ينعي سعد اهللا يف هذا املقطع شهد      
مستقلة ، فجسد يف تشبيهاته الشهيد و روحه الصاعدة إىل بـارئه بأنـه يعانق وجه الـسماء ، و      

  البصر ، فهو      حيتضن األفق الرحيب كقلب اليتــامى احليـارى      –حسب تشبيه سعد اهللا      -مد
الطليق رضيا مبا نزل أعطاه اهللا من جنان الفردوس حيا          ر الطائر   العصفوبهالثكلى ، وهو أيضا يشبه    

لْب: ((...فالشاعر قد استحضر النص القرآين جنان اخللد ،األخرى ؛ يففهو يريد احلياة  ،  مل ميت   
.)1())ونَقُزريمِهبِّّردنِعاٌءيحأَ

و ألول وهلة بأا من الصور التقليدية كما ميكن أن نتوقّف عند هذه الصورة الشعرية اليت قد تبد       
البسيطة اليت ال عمق هلا وال بعد ، ولكن عند التأمل العميق الذي يربطها بالتصور الكلي للـشاعر                

يف قصيدة : سيكشف لنا منها تقنيات تعبريية راقية جدا تنم عن رؤية مجالية هادئة وناضجة ، يقول      
.)2() نشوة الروح(

ائمـا أَملح الودجوحاملاًاد بكيال عذْباجلمِدبا نـاي
ـاقريو نبيـا بفنـه  عباالخيالرؤى يطرييِفسفَلْ

مالس وئيسة ليتالكَيبعثُريباء بن صاِدوحاا أفقي
ايِجشالبؤس عندليباًظمئَتحييسفالترانيم يف اخلُلُوِد

......
ان مقايلكَفَإذا ما انتشيت:عر تائها باجلالِلقد بدا الش

فجمال هذه األبيات يكمن يف أسلوب االضطراب على الصور واستبداهلا بصور أخرى يـشعر              
القارئ من خالل ذلك أنه يتدرج من صورة إىل صورة ، بينما هو يف احلقيقة يكـشف وجوهـا                   

ن الكرمي بدقة متناهية للتعبري عن      للصورة الواحدة كانت مقنعة ، وهذا األسلوب يستخدم يف القرآ         
ا وم: ((الفكرة اليت ال ميلك العقل اإلنساين القاصر أن يدركها بالتصوير املألوف ، ومثاله قوله تعاىل             

.)3())برقْو أَر أو هصح البملَة إال كَاعر السمأَ

.169:، اآلية آل عمران سورة )1(
.59الزمن األخضر ، ص )2(
.77: ة النحل ، اآلية سور)3(
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:الصورة املركبة : املبحث الثاين 
وهي جمموعة من الصور البسيطة املؤتلفة اليت تستهدف تقدمي فكرة أو موقف أو عاطفة علـى                
قدر من التعقيد أكرب من أن تستوعبه صورة بسيطة ، فيلجأ الشاعر إىل خلق صورة مركبة لتلـك                  

فتكون هذه الصورة نتيجة الصلة بني صورتني مفـردتني أو أكثـر      الفكرة أو املوقف أو العاطفة ،       
، فتأيت الصورة املفردة كعنصر أساسي يف تكامل الصورة         وهذه العالقة ختلق معىن منبثقا من طبيعة        

، حيث جتيء الصورة شارحة أو مفصلة أو مربرة ، وميكن النظر إىل طبيعة هذه العالقة يف                 املركبة  
:تني الصور املركبة من زاوي

من خالل حشد الصور اليت مبجموعها تشكل صورة مركبة ، ويتم هذا بعدة أشكال إما               : أوال  
عن طريق التشبيه املركب ، أو عن طريق تراكم الصور املنتقاة بعناية وبأسلوب تـداعي املعـاين ،      

.حبيث تتفاعل كل صورة مع بقية العناصر وتتكامل معها إلحداث األثر املرجو 
من خالل تكامل الصورة املفردة اليت ترتبط ارتباطا عضويا وتكون الصورة مكملة ملثيلتها             : ا  ثاني

يف بناء فني منسجم حيث تتآزر الصور وتتآلف يف تصوير جانب متكامل من جوانب األثر الـذي      
.يود الشاعر إيصاله للمتلقني 

نفسه كثريا باحلب أو جيد فيه       ال يشغل ؛ فهو   قصائد احلب يف الديوان إحساسا مترفا       وقد جسدت   
فقصيدة احلـب عنـد     .هذه اللّذة وذلك احلرمان اللذين نصادفهما يف الشعر العريب قدميه وحديثه          

"  البسيطة"الشاعر خماطرة طريفة يرمسها متأنقا يف لوحة صغرية تعتمد على األلوان اهلادئة والعبارات            
تلقى مزيدا من الضوء على سائر أجزاء        جبملة موحية  –كما تنتهي بعض القصص القصرية      –وتنتهي

وهو يف هذه القصائد يعلو إىل املستوى الطيب الـذي          .اللّوحة الصغرية حىت تكتمل الصورة الكلية     
يبلغه يف حديثه التجريدي عن الوطن،وكأمنا يصبح أكثر قدرة على اإلجادة حني متـس التجربـة                

يتأمله الـشاعر ويتفـنن يف تـصويره    "ورشع"وجوده الداخلي وتفقد أشكاهلا اخلارجية لتغدو جمرد    
" اخلارجية " ها طبيعة التجربة باإلحساس واخلاطرة،دون حاجة إىل كثري من التفصيالت اليت تقتضي

:)1()اخلطاطيف(من قصيدة ولعل خري منوذج هلذه القصائد مقطوعته 
فْي اُألانِقعقحيباَالر

قُوارصي عبـَر مداه

.163الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا)1(
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ؤاهرإمنــا  أنِت
و تغـَـن اةى حبيـ
مناء ومـراحضي

ـَهذِه كٌ لِْماقاآلف
لتصافيق جنـاحك
اين يف انتشـاٍءواملغ
منترانيم صداحك
يسلوِكيء ِبشكلُّ
غريـاِدعبالحالس

إىل اـازات    –كعادته يف كثري مـن شـعره         –د  على أن الشاعر يلجأ يف بعض هذه القصائ       
:املستهلكة والتشبيهات املألوفة 

1(دع املثريوينتهي للمخ(

عور دفقة اهلناءويف الش
والدفء يغمرداء املكان بالن..
يبِبها هنا حوالضوُء

ينادمالعمركالقَاق ش
..ران بالفتون اجلدويصبغُ
وراملثرية الصوالغرفةُ
والورقاءالعصفورتستقبلُ

هاَكأنجاءزيرة غن
انسيها النقد لفَّ

يف الشعيِداطئ الب!
فقد تعددت الصور يف هذا املقطع ؛ بدءا باالنتهاء للمخدع املثري ، مث الدفء يغمر املكـان       

بـدو  والضوء كاحلبيب العاشق كالقمر ، واستقبال الغرفة هلذا العصفور والورقـاء فأصـبحت ت             
.كجزيرة نائية ، وهذه الصور البسيطة شكلت لنا لوحة متكاملة للعاشق املناجي اهلادئ 

.295، ص ) يف غابة البشر(الزمن األخضر ، قصيدة : سعد اهللا )1(
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:الصورة الكلية : املبحث الثالث 
اكم فيها الـصور    عرفت القصيدة العربية احلديثة تطورا كبريا جعلنا نعتربها كيانا عضويا ، تتر           

مترابطة متفاعلة كأا سلسلة متصلة ببعضها البعض ، ويف حديثنا عن الصورة املفردة اعتربناها لبنة               
أساسية يف بناء العمل األديب ، وارتباطها بالتيار الشعوري العام للعمل الشعري ؛ ذلك أن الوحـدة    

نا الصورة الكلية املتكونـة مـن   العضوية للقصيدة ما هي إال وحدة الصور ومدى متاسكها لتقدم ل      
وقـد   .جمموعة متآزرة من الصور تنفي وجود صور غري جوهرية أو زائدة على بناء العمل األديب                

ومن مث فإن التـرابط  " ترقى القصيدة إىل الصورة الكلية حني تتجمع فيها أعداد من الصور اجلزئية        
ورة كلية من جمموعة الصور اجلزئيـة أم مل    املعنوي والنفسي هو املعيار الذي يقرر ما إذا ائتلفت ص         

.)1(" تأتلف 
وحنن حنكم على قصيدة ما باجلودة ونشعر أا ترضينا عندما تعطينا إحساسا بأا شيء كامل ،                
ال ميكن أن يضاف إليه شيء ، وال ميكن أن يرتع منه أي شيء دون النيل مـن قيمتـه أو حـىت                  

ن القصيدة هي تلك الصور املفردة واملركبة الـيت بـدورها           الذهاب حبياته ، كما نستطيع القول أ      
.تعطي تلك الصورة الكلية للتجربة الشعرية 

:كما استخدم سعد اهللا أساليب خمتلفة لبناء قصائده الشعرية لتغذية الصورة الكلية يف شعره منها 
)اللوحات(البناء املقطعي -1
)احلواري(البناء القصصي -2
استخدم سعد اهللا يف قصائده املقاطع اليت تشكل وحدات متنوعة ذات كيان              :البناء املقطعي   -1

خاص ولكنها مرتبطة مع بعضها ارتباطا وثيقا يف وحدة متكاملة ، نفسية أو منطقية أو عـضوية ،                  
.حبيث يشكل هذا الترابط األساس يف بناء الصورة الكلية 

، سنرى كيف مت بناء الصورة من خـالل         واليت قسمها إىل مخسة مقاطع       )1()البعث(ففي قصيدته   
:هذه املقاطع 

الصورة البيانية يف شعر عمر أبو ريشة ، منشورات دار مكتبة احلياة ومؤسسة اخلليل التجارية : عبد اإلله الصائغ ، وجدان )1(
.105، ص 1997، 1، بريوت ، لبنان ، ط

.235الزمن األخضر ، ص: سعد اهللا )2(
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:املقطع األول
داء والن ..ا لذلِّيداْءي بالن
هبح طريقَعن الصر ضلَِّئحاَ
اْءر املساب يف ناَاري ذَعوِش

اْءيني اليت مثلي هبواملالَ
غ متض)ادالض (وتدعو)األولياء(
هيقوشدي اهللا دمعاًوتناَ

:املقطع الثاين 
راحياط وِجلي ِسيلَطاملاَ

اجلناحق يف كفنوآلمث املخكاتهشِع
ا والشعب الذِيأنعاش احلياه
باحصة خممورة دونَليلَ
دون شعار
أبدا نشو ؟ آلهلِةشكُكو ، ملن نالرياح

أبدرجو ، ومن نرجو ؟ مساَا نسرة احلياه
أبدا نشكو ، ونِراغرجو كالصالضائعني

!كالعبيد التافهني 

:قطع الثالث امل
راحهيل ِجت اللَّت حني هزذاَ
هزعب الِذه الشي طار جناحه
وصانوا أسارىلي األىل كَحا أه

نازنْيف الز
كارىانوا سكَواألىلَ
بالوعائفاَود الزت
..ر ن املخدويش العِفباحلِش
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من قرن مضى
:املقطع الرابع 
إن أهلي عاألرباطلس ثارو
نني املاَبالسضيه
بالسياط الداميه
بالنداءات اليت ترجو اإلله
قوزاءت يوم وج
:ة جمنونة وا يف روعوتلَ
..اء ث جالبعيومإنَّ" واعدوأَ" 

إن أهلي عوارب األطلس ثار
صنع جمداًاليت ت) نوهراَ(عرب 

حلداًاليت حتفر) طنيقسن(و
وتعبالنصر مننبع الصباح

:املقطع اخلامس 
طاملا ليلي صباح ملهم

زمها ال تلنعاراتوِش
األطلِسفِممنِو: دو نشحمدة ال تفص
األطلِسفِممندو نش :منا املنتِقثأر
األطلِسفِممنيا ِف: دو نشلسمطني الد
منا ، منهنقمبالثَّشحونٍةة مائرين
منهنرِقا ، من مشالبيدعث ا
منى األطْذراب النداْءلس صخ
سوفميتالِفداْءد
و الوالْءتلُاليت تطنيسلَلِف

محراَءزلْواليت ملا تجرحا وسالح
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روِحللجاعفَالرات
انتكَي حيثُيف بالِد
ميسوفداء الِفتد!

هذه مخس مقاطع حينما منعن القراءة فيها جند أا تتكامل على املستوى النفسي لتشكل صـورة   
كلية واحدة ؛ حيث تقدم املقاطع اخلمس صورة الكفاح واملعاناة والتضحيات من أجل فجر جديد               

مـا  ) فلسطني(الكبري   وحياة حرة كرمية ، ورغم حمنة الشاعر إال أنه يتذكر جزءا من وطننا العريب             
.تزال تئن حتت وطأة االستعمار الغاشم  

ففي املقطوعة األوىل يصور سعد اهللا هذه اآلالم واالنتكاسات اليت يعيشها اتمـع يف دوامـة                
.القيود اليت بفرضها االستعمار الفرنسي عليه 

يعد يعلم ملـن يـشكو آالمـه    أما املقطوعة الثانية فنجده يؤكد على حالة التيه والضياع ، فلم          
.ومهومه ، فهو كالصغري التائه كالعبد الذليل 

أما يف الثالثة فأبرز فيها حجم املعاناة واجلراح اليت حيياها الشعب والوعود الزائفة اليت ختدر هذا                
.الشعب 

للقيود اليت   أما يف املقطوعة الرابعة صور فيها الشاعر يقظة وانبعاث الشعب من غيبوبته وحتطيمه            
.كبلته فترة طويلة 

أما يف املقطوعة اخلامسة واليت أبرز فيها يقينه بالنصر واألخذ بالثأر واالنتقام من العـدو ، وأن                 
.الثورة املباركة سوف متتد إىل فلسطني لتسترجع كرامتها هي األخرى 

صورة الكلية للقصيدة وهكذا نرى كيف تلتحم هذه الصور اخلمس ، متفاعلة متكاملة لتشكل ال           
وهي أسطورة كفاح هذا الشعب األيب ، من بدايتها إىل ايتها ، وهي لوحة رائعة جسدا هـذه                  

.  )1("اجلزائر من اليأس إىل الثورة " املقاطع اخلمس 

.235الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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لداخلي والسرد القصصي يف بنـاء      اعتمد الشاعر على احلوار ا      ) :احلواري(البناء القصصي   -2
وتشتمل  )1("وذلك لتمثيل الصراع واحلركة ومها جوهر العمل الدرامي         " الصورة الكلية لقصيدته      

.القصيدة على صور متوالدة متجانسة وكأننا نشاهد فصول متتابعة ملسرحية 
منها أن تنقـذه     جسد احلوار الداخلي بني الذات واألخت اليت طلب        )2()إىل أين (ففي قصيدته   

:وتضمه إىل صدرها ألنه يعيش الغربة والوحدة القاتلة ، حيث يقول 
سري ؟ن نإىل أي!تاهخأُ

الميف الظَّ
ثيينحد.. ي قِف

ضميين إىل صرِكدافئالد
..يين من الربِدأنقِذ

ن اجلوِعِم
شهد مسرحي اليت خياطبهاوكأنناأماممواألختاملتكلم حواره شخصيتني اثنتني،يففسعد اهللا تقمص

:)3()مخيلة وربيع(أما السرد القصصي فنجده يف قصيدة 

باح العطراجي الصحت أنوررد واليامسِنيبالوتحتوش:اخلميلة 
رــمالقَوفوق الرباعم ضوِءن شفيت ابتهال احلنِنيعو

ومننـَفهامت لوين على وجنتيهبـَبالص دهدـجياحـ
ولِكائش من حـوحق احلشريِقاحلنان الو، حبقمخيلٌ:الربيع 

ألنت شبايب اخلضيل الذكيحيِقوحق اهلوى والندى والر
هياِلــالغىناملُرك أنِتزهِبع فينـبي ومنـِبحمخيلة 

يِلـأحن إىل حضنك املخمدهاِرـا البتيايل الشلَتسهر:اخلميلة 
يبقِرك العارـَثدت قِيهوهداردهاملىن الشحت فيِكجفأر:الربيع 

.99التجربة الشعرية عند فدوى طوقان ، ص : قادري ، عمر يوسف )1(

.112الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(

.137املصدر نفسه ، ص )3(
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زحالقَونُوايب لَى الرشووقـببالعنُوالكَفبنا رفر:مها معا 
وسالتمولُع اجلدالدفقرؤاناملِراِءـقر اللِّا وشعح

هذه الصور اليت تلد الواحدة تلو األخرى لتكملها وتضيف إليها جديدا هي اليت أضفت إىل بناء                
مخيلة (ت يف حوار بني حبيبني منسجمني       الصورة الكلية للقصيدة مجاال ورونقا ، خاصة وأا ورد        

) .ـ الربيع
وال شك أن سعد اهللا قد إتكأ على املوروث الشعري العريب قدميه وحديثه يف صـياغة صـور                  

.املناجاة و الوفاء للحبيب 
:فقد جسد الشاعر صوره يف هذه اللوحات الثالث 

توشحت بالورد واليامسني إلغرائه-1
البوح باحلب للحبيبة-2
.احلنني إىل لقاء احلبيبة-3

فمن طبيعة القصة الشعرية    . " بني احلبيبني   ) حواريا  (وهذه الصور الثالث شكلت بناءا قصصيا       
أن ختف فيها حدة التوتر املعهودة يف القصيدة ، حىت متتد العبارات ويستفيض الـسرد والوصـف                 

"بديع والتحليل دون اكتفاء بتعبري حمكم أو جماز مبتكر أو تشبيه 
إىل (كما جند أسلوب السرد متوافرا عند سعد اهللا يف بناء صوره الـشعرية كمـا يف قـصيدة              

:)1()املقصلة
إىل اجلولتِني) .. روبسبيري(-1

سنِدعروبسبيريم
سنِرحقهذا اإلله!

رهيباًعب طاغيةًالشقوساَ-2
ِتإىل املوأشقاِتمن املم
وأوقفهعىشب وألقَلى خ

.229الزمن األخضر ، ص: سعد اهللا )1(

.118الصورة البيانية يف شعر عمر أبو ريشة ، ص: عبد اإلله الصائغ ، وجدان )2(
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ِلحبباإللهت يف عنِقاملو
وأوسعىا وولَّه بصقًوجه

احلياِةاِحإىل سمعباحالص
حكاية قدميةٌوهذِه-3

ا طويلٌتارخيه
غاروالصالكباراَيعرفه

قدجدت حديثاًد
يد التتاِرعلى..

علهِفد للحبِلس جدموباَأل-4
وأصالكوست(ر د (القس أمره
نق الثائرونَشيبأنْ
عض أمرهذ يف البونفَّ

ليعترب اآلخرونَ
راهقَسالِقسوقنوبعد غٍد-5

اليدينني مغلولَإىل اجلولت
طاغية إلهونلبسه كَ

مسوحالعار سماءائلة الد
داأبا وجائرونَن الثَّنحفَ
طاَلِّطيح بكُنغية إله

فسعد اهللا عمد إىل أسلوب السرد يف بناء صوره الشعرية من خالل مقاطع القصيدة اليت جـسد               
عرب مقاطعها اخلمسة صورة كلية وهي أن الشعب اجلزائري سيثأر من كل طاغية جبار أذاق املـر                 

شعب ويقدمه للمشنقة كما قدم الثائرين هلا ، فسوف يشرب من كأس الـذل الـذي أذاقـه                  لل
للجزائريني ، وجدد الشاعر وعده باالنتقام يف املقطع الرابع وأكده بإحلـاح يف املقطـع اخلـامس           

:لتكتمل الصورة الفنية الكلية للقصيدة باكتمال الالزمة اليت بدأ ا سعد اهللا قصيدته 
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ِنيتلَوىل اجلَِإ.. )روبسبيري(
سدم روبسبيرينع
سرق هذاَنح1(!اإلله(

إن تشكيل الصورة الفنية تتفاوت من شاعر آلخر لكوا تربز عن مقدرة وبراعة الشاعر  ومـا                 
ميليه عليه الواقع واألثر النفسي يف استحضار الصورة الفنية ، على أن من السمات العامة للموروث                

جتسدت يف هيكل القصيدة املتمثل باالفتتاح عرب االستفهام ، والتساؤل ، وعدم اإلجابة ،               الفين قد 
.تنتظم يف حبور معينة ال تنتظم يف غريها

وإذا كان املوروث الفين ميلي على الشاعر إتباعه لنمط معني من الصور ، فإنـه خيتلـف مـع                   
.ا يغين جوهر احلالة اليت يتصدى هلااملوروث يف التفاصيل الدقيقة اليت تنبثق من جتاربه مب

وسعد اهللا كان ماهرا يف اختيار صوره الشعرية فتنوعت وأثرت جتربته الـشعرية مـن خـالل                 
.استحضار الصور القدمية أو احلديثة اليت مت التطرق إليها 

موديته شاعرا يف انتمائه لزمن شعري ويف ع      " الزمن األخضر   "هذا هو سعد اهللا من خالل ديوانه        
احملدثة وحداثته العمودية ، ويف قصيدة التفعيلة ، وهو يبين قصيدته بناء فنيا حمكما مع طول نفـس                  
يدل على طول باعه يف اللغة العربية مفردة وتراكيب حيث تتدفق يف شعره املعاين األصيلة تـدفقا                 

دة األلـوان   فصوره متعـد  .. جتلّى يف رسم صوره الشعرية الكثرية يف موضوعات و أغراض شىت            
بتكرارها وإيقاعها ، متنح اللفظة الشعرية حركة تستبطن جوهر ااز أو االستعارة أو التـشبيه أو                

.الرمز 

.231الزمن األخضر ، ص: سعد اهللا )1(
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الرابعالفصل
الموسيقى الشعرية عند سعد اهللا 
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:املوسيقى الشعرية عند سعد اهللا
:توطئة 

ال شك أن موسيقى الشعر بكل ما يردفها وحيققها من حيل نغمية تسهم إسهاما فاعال يف 
خلق اجلو النفسي الذي يرسم الصورة الشعرية ، ويعبر عما حتمله التجربة الشعرية وما تفرزه 
من انفعاالت وخواطر حتدد مقاطع البيت وتنظِّم ضروب الوقفات و السكنات وتقرر مدى 

وهو الذي يتيح للشاعر إذا اقتضى األمر أن ينتقل من وزن إىل آخر يف . قافية ونوعها ضرورة ال
.القصيدة الواحدة 

ويعترب نقاد األدب ودارسوه أن املوسيقى من أهم العناصر يف الشعر ، ولعل الوزن والقافية 
يظل للوزن والقافية مها أكثر عناصر املوسيقى أمهية ، وقد تتعدد عناصر هذه املوسيقى ، إال أنه 

.أمهيتهما الكبرية 
فاملوسيقى  جمموعة من الوحدات الزمنية املنتظمة اليت ميكن من خالهلا حتديد وزن معين  تفرضه 
التجربة الشعرية واحلالة النفسية  للشاعر ، فالتعريف ذا املعىن اجلامع يربز القيمة احلقيقية 

.وسيلة إحيائية أكرب منها حلية خارجية للموسيقى من زاوية أخرى ، باعتبارها
" على أمهيتها يف الشعر بقوله " سليمان العيسى " ويؤكد  بأا عصب الكالم : 

" تبلغ ذروا يف الشعر، والذين ال حيسون ا ، وال جييدوا ال ميلكون .. اجلميل شعراً ونثراً 
متثّل يف جوهرها قالباً صارماً بالغ اإلحكام ونفهم من هذا ، بأن املوسيقى )1(" العصب السليم 

والدقة من جمموعة القواعد اليت يقوم على أساسها بناء القصيدة ، فهي قادرة على حماكاة اللّغة من 
داخلها ، من خالل األوزان الشعرية املعروفة ببحور الشعر، والقوايف وكذلك التمييز بينها من 

ري وما يليه ، وصوالً إىل الشكل اجلديد ، وهذا يسوقنا إىل قول خالل اللفظ واملعىن ، والبيت الشع
على اعتبار أن املوسيقى )2("أي الشعر قول موزون مقفى يدل على معىن " قدامة بن جعفر بأنه 

.ترتكز على عنصرين أساسيني مها الوزن والقافية

.87مطارحات يف فن القول ، ص : صبحي ، حمي الدين )1(
.171، ص 1963ط ، .نقد الشعر ، حتقيق كمال مصطفى ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، د: ، بن جعفر قدامة )2(
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وإذا كانت املوسيقى ترتكز فيما ترتكز على احلالة النفسية اليت تعتور وجدان الشاعر، فعلينا أن               
ي والشعوري وعلى   ننبه بعدمية الفصل بني املوسيقى واملشاعر ، لكوا من أساسيات البناء الشعر           

هذا األساس ال ميكن أن يبىن بناء شعري إال من خالل هذا النسيج املوسيقي الذي تتحـول فيـه                   
الفكرة إىل لغة شعرية ، ومن مثّ إىل جمٍل شعرية ، مثّ أبيات منتظمة أو أسطر شعرية  وأخـرياً إىل                     

. قصيدة كاملة البنيان 
الداخلية واخلارجية ؛ أما اخلارجية فتتمثـل يف الـوزن      : وموسيقى الشعر تنقسم إىل نوعني مها       

.والقافية ؛ وهي مبثابة اإلطار الفين الذي جيسد جتربة الشاعر ، ويوافق طبيعتها من حزن وفرح 
هي ستة عشر حبراً وضع     ) وحبور الشعر (،  ) حبراً(هو جمموعة من التفعيالت اليت تسمى       : فالوزن-

ومـن  "  املتدارك"أصوهلا ، مث وضع تلميذه األخفش وزناً واحداً مساه اخلليل بن أمحـد الفراهيدي     
هنا انتظمت األوزان الشعرية ، وأصبحت موسيقى الشعر حمببة إىل كـل اآلذان إذا اسـتقامت ،                 
ومكرهة إذا اعوجت ، وهذا مدعاة إىل أن يكون الشاعر عاملاً خبصائص هذا الفـن مـن خـالل         

..اإلعداد السليم إليه
فهي الكلمة األخرية من البيت وحركتها ، فتمثّل الفواصل املوسيقية الـيت يتوقـع              : القافية   أما-

السامع ترددها بعد عدد معني من مقاطع ذات نظام خاص ركناً من الوزن ، وقد احتلت مكانـاً                  
وف وهو أبرز حر  " الروي  " ، فنسبت إىل     )1(مهماً يف الشعر العريب حىت اشتهرت قصائد بقوافيها       

.القافية 
:فهي نوعان : أما املوسيقى الداخلية 

املوسيقى الداخلية الواضحة ، و املتمثلة يف احملسنات البديعية والتجانس بـني الكلمـات              : األول  
املوسيقى الداخلية اخلفية ، وهي اليت ميكن أن حنسها فيما تشيعه مـن جـو               : والثاين  . واحلروف  

.وع جتربتهيتالءم مع انفعال الشاعر ون

...المیة الشنفرى ، سینیة البحتري ، بائیة أبي تمام ، میمیة المتنبي ، وسینیة شوقي : مثل )1(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-110-

فالوزن يلعب دورا أساسيا يف نقل البهجة والطرب إىل أذن ونفس املتلقي وحيفِّز شعوره ويـثري                
كن تعريفه باملعىن الواسع للعبـارة      كذلك فاإليقاع الذي جيذب املتلقي ويشد انتباهه مي       . مشاعره  

.)1("على أَنه تعاقب أنغام منسقة يف عملية تتابع أحلان و وقت "
هي مـن   "وال يقتصر األمر على الوزن ، بل يتعداه إىل القافية حيث عرفها اخلليل بن أمحد بأا                 

آخر كلمة  " األخفش بأا   وعرفها   )2("آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه مع حركة ما قبله             
و تأيت القافية لتحقق دورا مهما يف اتساق النغم إذ بكوا عدة أصوات تتكـرر يف                . ) 3("يف البيت   

ختام كل بيت أو سطر شعري فإن هذا التكرار يشكل جزءا من موسيقى القصيدة ، حني يـصبح              
ا التردد الـذي يطـرق األذن يف        مبثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع مبثل هذ        "

.)4(" فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معني من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن 
وقد أثار انتشار الشعر احلر منذ حوايل نصف قرن أو يزيد جدال كبريا حول موسيقى الـشعر،                  

تلفـت املـضامني   حيث يعترب بعض الشعراء أن الشكل اجلديد يتيح طواعيـة يف التعـبري وإن اخ           
فبعد أن كانت القصيدة التقليدية تعتمد على وحدة البيت كنظـام أساسـي للبنيـة             . والتجارب  

اإليقاعية وااللتزام بالقافية املوحدة فيها ، عمد الشعراء اجلدد إىل اعتماد التفعيلة ، بل واسـتخدام                
. عدة أوزان يف القصيدة الواحدة 

.146،ص1999ط،.التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الشكل واملضمون ، دار هومة ،د:عمر يوسف ، قادري )1(

.97، ص 1974ط،.أوزان الشعر والكايف يف علم القوايف ، حتقيق حممد الداية ، بريوت ، د: الشنتريين ، ابن سراج )2(

.98املرجع السابق ، ص )3(
.246، ص 1965ط ، .القاهرة ، دجنلو املصرية ، مكتبة األموسيقى الشعر ، : أنيس ، إبراهيم )4(
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:مفهوم اإلیقاع قدیما وحدیثا 
إن اإليقاع يف الدرس العريب القدمي ال يكاد خيرج كله عن مفهوم مطابقته للـوزن ، ذلـك أن                   
العلماء القدامى مل يتعمقوا اإليقاع ، ومل يدركوا جوهره ، فأمهلوا احلركة اإليقاعية ، وركزوا على               

ومل يلحظه الدارسون إال من خالل املوسيقى والوزن الشعري ، مع أنه كان مـن        " ارتباطه بالزمن   
أوضح فني العمارة والزخرفة اإلسالميني ، كما كان األساس الذي قامت عليه علوم البالغة والفن               

.)1("اللغوي 
ال فرق بـني صـناعة   إن أهل العروض جممعون على أنه: " كما أكد الفكرة نفسها ابن فارس  

العروض وصناعة اإليقاع ، إال أن صناعة اإليقاع تقسم الزمان بالنغم ، وصناعة العروض تقـسم                
.)2("الزمان باحلروف املسموعة 

) ابن سيده (أما عن مفهوم اإليقاع يف املعاجم العربية القدمية ، فقد ظل تابعا للمفهوم الذي نقله                
.)3("حركات متساوية األدوار هلا عودات متوالية " بأن اإليقاع ) فراهيدياخلليل بن أمحد ال(عن 

: وقد امتدت حركة اإليقاع عند القدماء إىل احلروف أيضا ، فقد عرفه أبو حيان التوحيدي بقوله          
.)4("فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشاة متعادلة " 

لشعري ظل مرتبطا باإليقاع املوسيقي ملا بينهما من تناسب وبصفة عامة فإن الدرس القدمي لإليقاع ا     
زمين يف املسافة بني احلركة والسكون ، فهم مل يلحظوه إال من خالل الوزن الذي يقوم بدوره على         

فحصروا اإليقاع الشعري   . التناسب يف زمن احلروف وتتابعها وترتيبها ، وتكرارها بنسب حمدودة         
.دوه إىل عناصر أخرى يف إطار زمن النطق ، ومل يتع

أما اإليقاع من وجهة نظر حديثة فهو مصطلح إجنليزي ، انشق أصـال مـن اليونانيـة مبعـىن             
املعبرة عن املسافة   ) Mesure(وتطور فيما بعد ليصبح مرادفا للكلمة الفرنسية        " التدفق"و  " اجلريان"

.)5(اجلمالية 

.281، ص 1992ط ، .دالنقد العريب ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،األسس اجلمالية يف : إمساعيل ، عز الدين )1(
،بريوت،الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،حتقيق السيد أمحد صقر،دار إحياء الكتب العربية: ابن فارس )2(

.238ص،1977
.1978ط ،.دوت ،، دار الفكر ، بري) وقع(، مادة ) 3(املخصص ، السفر : ابن سيده )3(
.285، ص 1989، 2املقابسات ، حتقيق حممد توفيق حسن ، دار اآلداب ، بريوت ، ط: أبو حيان التوحيدي )4(
)5(Paul Robert :Dictionnaire de langue française(7Tomes),Société du nouveau lettre Paris

,1975,p213.
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بني حاليت الصمت والصوت ، أو احلركة والسكون ، أو القوة    ويرمي بصفة عامة إىل التواتر املتتابع     
.والضعف ، أو الضغط واللني ، أو القصر والطول ، أو اإلسراع واإلبطاء ، أو التوتر واالسترخاء 

:1957الصادرة يف سنة " الصخرة " يقول سعد اهللا يف قصيدة 
1(! ٍسوبأٍْرإصراَأي(

أيٍسدر !
توجاملستقبل احلرو عقرب أمِسفى

وأزيم عن آفَاح الغعيباق ش
درِسأي !
زعد الفرنزع اسي
ومناه بنحس(*))نيالس(ار الرعب يف وأثَ

طّه الشعب ببأسحهء إلَما جاَكلَّ
درٍسأي!

األقْطَقَأسزاملم وكرسيعن ح
غيان يف ظلمة رمسالطُّورمى...

فلكي يصور سعد اهللا ، روح املقاومة والتحدي اللذين يتمتع ما الشعب اجلزائري ، جـسده                
تتحطم عليها كل أماين االستعمار الفرنسي الغاشم ، فكان هذا التصور           " صخرة  " الشاعر يف هيئة    

ه على حـرف  دافعا للشاعر على اختيار لغته من ألفاظ قوية حادة توحي ذه املعاين ، فوقع اختيار        
املتوفر على جرس موسيقي صائت حاد ، فقفى كل سطر شعري ذا احلرف ، ومل يراوح          ) السني(

بينه وبني حرف آخر ، وهو أمر ال ينسجم مع متطلبات القافية يف القصيدة احلرة اليت جيـب أن ال          
لنا نشعر بالرتابة   جيع) واحد(ألن االلتزام حبرف معني     . ختضع لغري اخليط النفسي واملشاعر املتدفقة       

املوسيقية إىل جانب التقيد وعدم احلرية على عكس طبيعة الشعر احلر الذي مييـل إىل االنطـالق                 
.والرحابة 

.297الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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يقول ...) . يا ، هلا ، هنا ( كما جند اإليقاع الصويت الناجم عن الياء واهلاء املمدودتني يف بنية 
:)1() صورة(اهللا يف قصيدة سعد 

وحدي هناَ
يف صورة قليب هلا صندوق سر

مغلقا ، حمجباً إالَّ هلاَ
يف صورة كلوح عبقري

يبكطلعِة الن
مرسومةٌ دوماً جتاه ناظري

أعماَقُها رحابة الوجود
ىن مزخرفهَا مألوا

منبعا غرام.. هلا عيناِن 
عماقأغوص ِفيهما إىل األ
!لكنين ضمآن دائما

يا صوريت
ارخ القيمأنِت املثاَل الص

يف خلْويت
عبقري ، ناظري (وهذا املد واالستطالة واالمتداد املالئمني للمناجاة فضال عما حيدثه اإلشباع يف 

ة من يف آخر األسطر الشعري) سر ، الوجود ، مزخرفه ، غرام ، أعماق ( والتسكني يف ) خلويت 
فاإليقاع الداخلي يؤدي " إيقاع صويت ، حيث يتوحد النغم متوافقا مع حلظات التوحد الوجداين 

دورا هاما يف تعميق اإليقاع النفسي ، ويف خلق نغمات وإيقاعات أخرى تتوازى مع اإليقاع 
.)2(" اخلارجي للقصيدة 

.333الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
.441، ص 1997ط ، .نص الشعري وآلیات القراءة ، منشأة المعارف ، مصر ، دال: عیسى ، فوزي )2(
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:الوزن في شعر سعد اهللا: المبحث األول 
:الوزن يف الشعر العمودي :أوال 

اإليقاع يف الشعر ال يأيت من وزنه فحسب ، الذي يطرب النفس ، بل أن الوزن يساند املعىن ، 
القيمة احلقيقية لإليقاع وهو ذلك النوع املسمى " و. ة ويتلون بتلوا وميكن أن يعبر عن العاطف

بالوزن ، ال تكمن يف العالقات الصوتية نفسها بل يف التهيؤ النفسي الذي حيدثه األثر األديب اجليد ، 
من خالل شبكة عظيمة من العادات واملشاعر والدوافع ، يبدأ من الكلمات األوىل ويستمر يف 

.)1("النمو 
جمموع التفعيالت اليت يتألف منها البيت ، وقد كان هو الوحدة " ولقد حدد معىن الوزن بأنه 

، فالوزن هو نظام من احلركات و السكنات يلتزمها الشاعر يف بنائه )2(" املوسيقية للقصيدة العربية 
عددا ال حيصى من الشعري ويسمي هذا النظام بالبحر ، ألن الشاعر بإمكانه أن ينسج على منواله 

.القصائد 
وهي ) باملتحرك والساكن(والوزن يتكون من وحدات صوتية خاصة يرمز إليها يف علم العروض 

بدورها تشكل ما ندعوه بالتفعيالت الشعرية ، وقد حددها اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف مثاين 
.يتشكل البحر –مد التكرار بينها يعت-،ومن هذه التفعيالت اليت ترد على نسق معني )3(تفعيالت

.ومل يتخل الشعر العريب عن الوزن باعتباره عنصرا هاما من عناصر القصيدة 
و سعد اهللا اعتمد القصيدة العمودية ، واليت شكلت نصف ديوانه ، وتبين أثناء الدراسة هلذه 

فيف ، الطويل ، البسيط ، اخل: جاءت على البحور التالية 45.76%القصائد العمودية أن نسبة
.الرجز ، الكامل ، الرمل ، الوافر ، اتث واملتقارب 

ولكن . وال نستطيع أن جنزم باعتبار حبر ما يستطيع التعبري عن عاطفة معينة أفضل من حبر آخر 
عواطفه قد جيد الشاعر يف حبر معين إمكانية تطويعه للتعبري عن جتاربه املتنوعة وسالسته للتعبري عن 

.وأحاسيسه 

.148التجربة الشعرية عند فدوى طوقان ، بني الشكل واملضمون ، دار هومة ، ص: قادري ، عمر يوسف )1(

.50، ص1985ط ، .عضوية املوسيقى يف النص الشعري احلديث ، مكتبة املنار ، األردن ، د: عبد الفتاح ، صاحل )2(
.، مفاعلنت ، فاعالتن ، فاعلن ، مستفعلن ، متفاعلن ، مفعوالت فعولن ، مفاعيلن : التفعيالت هي )3(
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وحيث أن تطور احلياة واختالف املضامني يؤدي إىل استخدام إيقاعات معينة وبالتـايل أوزانـا             
.مناسبة أكثر عذوبة للتعبري عن منط احلياة املتغرية 
بالنسبة للقـصائد العموديـة ،   " ر الزمن األخض" وقد استخدم سعد اهللا تسعة أوزان يف ديوانه       

:وهذه نسب البحور حسب استعماهلا 
23.63%قصيدة بنسبة13اخلفيف 

20% قصيدة بنسبة11الرمل 

12.72% قصائد بنسبة7الكامل 

10.90% قصائد بنسبة6البسيط 

9.09% قصائد لكل منهما بنسبة 5الطويل و املتقارب 

5.45% نهما بنسبة قصائد لكل م3الوافر و اتث 

3.63%الرجز قصيدتان بنسبة 

وقد تعامل سعد اهللا يف القصيدة العمودية مع تسعة أحبر بشكل أساسي ، كما هي مرتبة أعـاله         
ويبدو الشاعر حمافظا وملتزما باألصول العروضية ، فهو يلتزم الزيادة والنقص يف أعاريضه وقوافيـه        

.ت أو علل وزنية ونادرا ما وجدنا لديه زحافا
:)1()جالل اخللد(كما يف قصيدته 

البلهى بن مع أشجصلى الغح عدواصائلِهرح يف مخَوامِدف جىن اخللْأقطُ
لـهـاِئفين عقَجنحر ِمنتهى السومر مـن قيثـار هادلِهى الشعهتنمفَ
ِئراَعساللّهو قدمـاسِبتسِهِتاحوزهـهِلـد  شعت لـداِخقَِقفُْألاةُر
/0/0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0/0///0/0/0//0///0

//0//0/0//0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0///0
//0//0/0//0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0///0

/ مـستفعلن (البسيط مع توظيف كل تفعيالته املمكنة احلدوث ، وهـي           وقد استعمل الشاعر حبر     
).فعلن / فاعلن -متفعلن 

.79الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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اليت تنتمي إىل )1()الشمس(وجنده أيضا يستعمل جمزوءات البحور ، ومن أمثلة ذلك قصيدته 
:جمزوء الرمل 

ااحشء ِوونسجي الضاوااحبن صوي الكَِرماغْ
ـَِشِعوأن ـَيـه جأريِشوهال فِيي اآلم ـَن ااح
ِرثُواناي األزهار تيجا ن ..وـَاغاً ِمالح اأصب

/0//0/0///0/0/0//0/0///0/0
/0//0/0/0//0/0///0/0/0//0/0
/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

ولعله اختاره إلمكانياته اإليقاعية ، ) مرات فاعالتن يف كل بيت4(الرمل دم جمزوء حيث استخ
، ) فعالتن(حيث أصبحت ) فاعالتن(كما حذف الثاين الساكن من التفعيلة الثانية يف البيت األول 

أبيات 10واستغل كل تفعيالته املمكنة ، كما حافظ على القافية يف القصيدة اليت حتتوي على 
باملد فأكسب األبيات ذلك االنسياب الذي يوائم عاطفته احلزينة ، كما " احلاء"دم حرف واستخ

) .غام وناحا ، سال جراحا ، سلوى حلياة ( عبرت عن ذلك األلفاظ 
ورغم تطور البنية اإليقاعية لدى سعد اهللا من التوزيع التقليدي إىل التوزيع احلر القائم على وحدة 

.ع النغمي العام لديه هو الطابع التقليدي التفعيلة ، فإن الطاب
إذ . كما استخدم سعد اهللا حبر املتقارب ، للتعبري عن عواطف متعددة من خالل إيقاعه الواضح 

اليت تتكون -فعولن –األوزان املتميزة اإليقاع بالرغم من القصر النسيب لوحدة إيقاعه " أنه من 
، والسبب يف متيز إيقاعه هو أن وحدة) 0/لن-عو(ومقطعني متوسطني) /ف (من مقطع صغري 

حذف اخلامس ) القبض(اإليقاع فيه ال يعرض هلا يف احلشو من الزحافات سوى نوع واحد هو 
.)2("الساكن 

.153، الزمن األخضر ، ص ) الشمس(قصیدة )1(
شري    )2( ي ع د ، عل وم ،      : زای ة دار العل ة ، مكتب ة الحدیث صیدة العربی اء الق اهرةبن ، 1978ط ،.د،الق

.181ص
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:الوزن في الشعر الحر : ثانیا 
على الرغم من النداءات اليت رفعها رمضان محود يف العشرينات من القرن العشرين لألخذ 
بأسباب احلضارة األوربية ، والنهوض باألدب العريب عن طريق الترمجة ، فإن طابع القطيعة كان 

الثقافة العربية والفرنسية يف اجلزائر أثناء االستعمار الفرنسي هلا وهذا وال يزال يفرض نفسه على
ما جعل شعر التفعيلة يف اجلزائر يتأخر يف ظهوره مقارنة باملشرق العريب ، فكانت بداياته متعثرة 
بعض الشيء عند شعرائنا الشباب الذين اجتهوا هذا االجتاه متأثرين بنظرائهم املشارقة الذين 

.ىل هذا النوع من الشعر سبقوهم إ
الذين استطاعوا السري يف هذا الدرب ، رغم غموضه  (*)ويعد سعد اهللا من أوائل هؤالء الشعراء

حماوال ختطي احلواجز للرفع من مكانة الشعر اجلزائري كي يواكب نظريه يف املشرق العريب 
.ويضاهيه ، وكان له ما أراد رفقة ثلة من الشعراء الشباب 

بالنسبة للقصائد احلرة ، " الزمن األخضر " أوزان شعرية يف ديوانه ) 8(قد استخدم سعد اهللا مثاين و
:وهذه نسب البحور حسب استعماهلا 

13.79%قصائد بنسبة8السريع   

22.41%قصيدة بنسبة13الرمل   

12.06%قصائد بنسبة7الكامل   

3.44%قصيدتان بنسبة 2اتث    

13.79%قصائد بنسبة8املتقارب  

3.44%قصيدتان بنسبة 2الوافر    

22.41%قصيدة  بنسبة 13الرجز   

6.89%قصائد بنسبة4املتدارك  

وقد تعامل الشاعر مع مثاين حبور شعرية بشكل أساسي ، كما هي مرتبة أعاله ويبدو الشاعر 
ف يف صول العروضية ، فهو يلتزم الزيادة والنقص يف أعاريضه وقوافيه و قد وظّحمافظا وملتزما األ

.كثري من قصائده الزحافات والعلل الوزنية ؛ و اليت تنبؤ عن دراية واعية بعلم العروض 

...أبو القاسم مخار ، الغواملي ، حممد األخضر السائحي ، حممد الصاحل باوية : من الشعراء نذكر (*)
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ففي الرمل أصال نوع من " ستخدم الشاعر حبر الرمل ولعلّه استفاد من إمكانياته التعبريية وا
.)1("االنسيابية واالسترسال جيعله صاحلا للتعبري عن العواطف احلادة غضبا كانت أم فرحا 

، ) فاعالتن(يستغل إمكانيات البحر باستعمال أغلب صيغ " كفاح إىل النهاية " ففي قصيدته 
:تزئ منها ما يلي جن

1-ذِههفاعالن-فاعالتن –فاعالتن )2(امنا بني الصخورأي
فعلن-فاعالتن –فاعالتن ا ا هلبؤانرنا رفجنيِح-2
3-وهزمنا خصمنا مليون مرفاعالتن-فاعالتن –فعالتن ..ه
عالتنفا-فاعالتن –فعالتن هنا يف ألف قمدنا بنعورفَ-4
5-فاعالن-فعالتن –فعالتن دنا بالتضحياِتنا غَوبني
6-ِمباسفاعالتن-فاعالتن ال الضحاياَآم
7-ِمباسفاعالتن-فاعالتن آالف اليتامى
8-ِمباسام الكِّأيفاعالن-فاعالتن فاح
9-سلِقال أُوفي السفاعالن-فاعالتن الح

10-يأر كُلثَّاح اا رياصفوين عفاعلن-فاعالتن –فاعالتن ه
11-يا قوى الترير ح ..حِعان املوفاعلن-فاعالتن –فاعالتن د
فاعالن-فعالتن –فاعالتن بعض زمان يا رفاق.. ساعةً-12
13-سوف يتفاعالن-فاعالتن !لوها العناق
فاعالتنيا رفيقِي-14
فعالتن-فاعالتن اقيتإنين مشت ِع-15
فاعالن–فاعالتن –فاعالتن !الحالسِفيف عص.. ِريف زئري الثأَّ-16

نالحظ أنه استخدم صيغ الرمل املتعددة يف داخل القصيدة الواحدة ، وعمد إىل استخدام 
: مثلإمكانيات السطر الشعري ، الذي يطول ويقصر ، إذ جند أسطرا شعرية من تفعيلة واحدة 

.181، ص 1968، 1موسیقى الشعر العربي ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط: عیاد شكري )1(
.283الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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السادس والسابع والثـامن والتاسـع   : السطر الرابع عشر ، وجند أسطرا من تفعيلتني مثل األسطر        
األول والثـاين والثالـث   : ث تفعيالت مثـل  والثالث عشر واخلامس عشر ، وجند أسطرا من ثال    

.والرابع واخلامس والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والسادس عشر 
وميكننا النظر يف أسطر القصيدة وموسيقاها اهلادئة اليت وال شك أا تناسب جـالل املوقـف                

السالح ، الضحايا ، (واستخدام الشاعر حروف املد و تسكني القوايف  ) اليتامى ، الضحايا    (احلزين  
.مما يعرب عن الفاجعة األليمة ويثري كوامن النفس احلزينة ..) ، مره هقم

اليت )1("إىل املقصلة   " ومع اختالف األوزان إال أن اإليقاع احلزين يرافق الشاعر ، ففي قصيدته             
واستخدم حبـر  1956يف ساحة الوفاق سنة    ) روبسبيري(كتبها بعد إعدام أحد قادة الثورة الفرنسية        

:ونوع استخدامه ، حيث يقول ) مفاعلنت(الوافر 
إىل اجلولتني.. روبسبيري 

نعدم روبسبيريس
نحِرسق هذا اإلله!

وساق الشعبطاغية راهيب
اِتمن املمقشأَإىل املوِت

و أوقفه على خىألقَشب و
هنق اإللَحببل املوت يف ع

ىلَّقا ووبصهوأوسع وجه
باحع الصماحلياِةإىل ساِح

……………………………

ِقوأسطوا السونج
وحاربوا اإلرابه

اةغوا الطّموأعِد
هارح النيف واِض

.230، 229الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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نعرف كيف ) فاعلنتم(وبعد مراجعة ترتيب الشاعر لألسطر الشعرية واستخدامه الصيغ املتعددة          
الذي يتناسب مع عاطفتـه  استطاع حتطيم النربة العالية وإكساب الوافر هذا اإليقاع اهلادئ احلزين          

الرومانسية اإلنسانية ، وذلك من خالل متايز طول األسـطر ، و تنويـع تفعيالتـه ، إذ راوح يف                 
...استخدام طول األسطر بني التفعيلة الواحدة وتفعيلتني وثالث تفعيالت 

وجرى هذا التنوع لعله يناسب اللوعة واألسى واحلزن العميق الذي يسيطر على الشاعر ، ومبـا    
يثريه يف نفوسنا من أحاسيس ومشاعر وحنن نقرأ القصيدة ، وأحرف املد املؤثرة الـيت اسـتخدمها    

. الشاعر يف ايتها 
ع أن تتحرر مـن طـابع الـشعر         وجتربة الشعر احلر عاشت بدايتها خبطى مقيدة ، إذ مل تستط          

التقليدي ، ولذا جند القصائد األوىل هلذه التجربة ، وإن حتررت من أسلوب الشطرين إىل التفعيلة مل        
تستطع أن تتحرر من الصبغة التقريرية اليت منيت ا القصيدة الكالسيكية يف عهد احنطاطها ، يقول             

:سعد اهللا 
)1(كانَ حلما واختمار

السنني كانَ حلناً يف
أن نرى األرض تثُور

أَرضنا ِبالذَّات ، أَرض الـوادِعني
أَرضنا السكْرى ِبأفْيـون الـوالء

..أَرضنا املغلولة اَألعناَِق ِمن قَرٍن مضى
فنحن إذا غيبنا الوزن ، بقيت األسطر الشعرية نثرية علمية ، ال تكاد تلتقي بنفحة شـعرية ، أو                

وتكرارها لتؤكد أصالة الفقـرات يف األسـلوب العلمـي          ) ات  بالذّ( وتأيت لفظة   " ة خيالية ،    حمل
.)2("التقريري 

حيث أن الشاعر مـا زال       1956اليت كتبها سنة    ) إىل املقصلة (يف قصيدته   -أيضا–وهذا ما جنده    
:األسلوب النثري العلمي بعد تغييب الوزن ، كما يف هذه األسطر يقع يف 

.179الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(

.354ص ،1984ط ، .املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، دالشعر اجلزائري احلديث ،: خريف ، صاحل )2(
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)1(و هذِه ِحكاية قدمية

تـارخيُهاَ طَويــلٌ
يعِرفُها الِكبار والصغار

ـًا قَد جددت حديث
...ارعلى يد التتــ

شيـدوا الندشطاهلا الِذين أنأَب
))ساحة الِوفَاق((باَألمِس عرب 

والشعراء ال يستخدمون املوسيقى يف قصائدهم لغرض الطرب فقط ، وإمنا لتاليف النقص احلاصل           
ومهما يكن فاملوسيقى عنصر أساسي يف القصيدة أو يف التجربة الشعرية وليـست             " يف تعبريهم ،    

ليت تؤثر فيـنا كل تأثريها إمنا تثريه معها األحاسيس واملشاعر النفسية والتـأمالت العقليـة               هي ا 
. )2(" واخليال 

وقد اقترنت التجربة الشعرية عند سعد اهللا بثورة التحرير املباركة ، فاكتملت هلا روعة التجديد               
،  )3()اجلزائر تتكلم (صيدته  وجالل املضمون البطويل ، فوردت الفقرات ذات نفحة ثورية كما يف ق           

:فاألحاسيس واملشاعر النفسية والتأمالت العقلية متوافرة يف هذه القصيدة باإلضافة إىل املوسيقى 
0/0///0//0//أقُـوهلا لفرنسا

احبة كَالصلي00//0/0//0//ج

ديدج ي كَِمني0/0//0/0//0/0/إن

فّاح0/0/00//0//جليشِك الس

0/0///0//0/0/إين بعثْت ِإليِك

00//0/0//0//على زئِري الرياح

.229، ص الزمن األخضر : سعد اهللا )1(

.151يف النقد األديب ، ص : ضيف ، شوقي )2(

.233، ص صدر السابق  امل: سعد اهللا )3(
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على ن0/0//0/0//0//اِءذير الفن

لى دِوعيالح00//0/0//0//الس

0/0///0//0//..يقيِرطَقد عرفتلَ

فلنتأمل هذه األسطر الشعرية كيف تتلمس للثورة أصداء يف الكمائن ، يف زئري الريـاح ، يف دوي                  
.السالح يف األماين ، يف كل شيء 

، وهـذه األسـطر     ) فاعالتن –مستفعلن  (ذي التفعيالت   ) اتث(وهي قصيدة وردت على حبر      
:كانت يف األصل هكذا 

كالصباحـةًليجـاسرنفَقوهلا ِلأَ
السفّـاحِكجليِشديدجنيِمني كَِإ

يـاحالرِريِئى زلَعإين بعثت إليِك

السالحويى دلَعِءعلى نذير الفناَ
ال تكاد تفرق بني احلقيقة والرمـز ،        وتنضج التجربة العاطفية فتلتحم باملوضوع القومي حىت        " 

فتصبح قصيدة احلب قيثارة متعددة األوتار وتأتلف نغماا فتجمع بني املعشوقة والوطن ، وفـراق               
.)1(..."احملبني والغربة ، وحرمان احملبني ومرارة القهر 

:)2()ثائر وحب(وهذا ما وجدناه متوافرا يف قصيدة 
1-رقماء والعأوراس والد
فحة السماء والغسقوص-2
3-اعف حنقر وماحملم مفعولن مستفعلن مفاعلن(0//0//0//0/0/0/0/0/واألفْق(
4-القلق وجوِدي هكأن
5-إىل الفلق يونهقد ظَمئَت ع

، 2001ط ، .، ديف األدب العريب احلديث ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مـصر  : القط ، عبد القادر    )1(

.7، 6ص 

.195الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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6-فقالش مأَطراَِفه د الَ ِمنوس
7-رقال حتتمالش ة ِمنوجنم
8-قكقَلْيب الذي يد
9-بقِبِذكْرك الع

)مفاعلن(0//0//!حِبيـبـِتـي -10
مرات يف كل 3مستفعلن (ذي التفعيالت )1(وقد وظّف سعد اهللا كلّ إمكانيات حبر الرجز

، بينما التفعيلة ) الطي(قد حلقها ) مفْعولُن(، حيث جند يف السطر الثالث التفعيلة األوىل ) شطر
وهذا ينبئ عن دراية بتوظيف البحور الشعرية وكل ) . اخلنب(قد حلقها ) مفاَِعلُن(الثالثة واألخرية  

.إمكانياا العروضية 

، 2ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، لبنان ، ط: أمحد اهلامشي ، السيد : ينظر )1(

.58، ص 1995
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:القافية : املبحث الثاين 
سيقيا ،  القافية مركز ثقل يف الشعر ، وعليه املعول يف اكتمال بنية البيت الشعري دالليا ومو              تعد  

.ولذلك وجدنا القدماء يدعون إىل وحدة البيت الشعري 
، ألن سعد    )1(تطورا واضحا يف التشكيل املوسيقي يف القصيدة اجلزائرية       " طريقي"ترسم قصيدة   و

اهللا تعمد إحداث هذا التغيري وسعى إليه بغية اخلروج عن الطريقة التقليدية اليت اسـتحوذت علـى     
.زائريني يف األغلب األعم اهتمامات الشعراء اجل

وقد متثل هذا التطور يف أن سعد اهللا حاول أن يقيم تشكيال موسيقيا جديدا خيرج به من إطـار                   
موسيقى الشعر العمودي وزنا وقافية ، فقد أقامه على نظام التفعيلة ال على أساس البيت على النحو    

:التايل 
)2(يقييا رِف

ي روِقمين عن مال تلُ
ييِقا اخترت طِرأنإذْ
اةريقي كاحليفطَ
السماتلَاف ، جمهوك األهدشاِئ

اِصعاِحف األريو ،ِشحضاليالن
صاخب الشيد اخليالِبكوى ، وعر...

:وتقطيعها العروضي يكون على هذا النحو 
فاعالتن0/0//0/
فاعالتنفاعالتن 0/0//0/0/0//0/
فعالتنتنفاعال0/0///0/0//0/

د رمضان               )1( یقي بع شكیل الموس ذا الت ى ه ریین إل شعراء الجزائ ان أسبق ال تجدر المالحظة أن سعد اهللا ك
.218، 217الشعر الجزائري الحدیث ، ص : محمد ، ناصر :حمود ، للتوضیح أكثر ینظر 

.141الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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فاعالتفعالتن/0//0/0/0///
فاعالتفاعالتنفاعالتن/0//0/0/0//0/0/0//0/

وأول ما يلفت النظر يف هذه التجربة الشعرية الراّئدة ، هـو أن سـعد اهللا قـسمها إىل سـبع       
حتتوي كل مقطوعة على عشرة أسطر شعرية ، وهو تقسيم يعطينا انطباعـا علـى أنّ                مقطوعات  

دي ، والقالب التقليدي املتحكم الـذي يـوجــه   الشاعر مل يتحرر متاما من قيود الشكل العمو       
التجربة ، ألن الشاعر واحلالة هذه سيكون مضطرا إىل احترام عدد األسطر يف كل مقطوعة مـن                 

.مقطوعاته 
كذلك مل يستطع التخلص من أسر القافية ونظامها ، فقد اتبع يف ذلك نظاما جلأ فيه إىل اجلمـع     

:ى النحو التايل كل سطرين بقافية متشاة عليف 
ةاحلياريقي كَوطَ
شائكاألهدماولُاف ، جمهتالس
اِصعاَألفرياح ، وحضاشيلالن
اِخصبكوى ، وِعالشليد اخلياِبر

بني األسطر الشعرية ؛ فغير القافية مـن        وقد خرج سعد اهللا على نظام اإليقاع الصويت املتوازي        
، وهو أثـر    "يا رفيقي " و  " طريقي"املقطوعة الشعرية مِتما إياها بعبارة      كل سطرين أو ثالثة ضمن      

من آثار نظام املقطوعات الذي شاع يف الشعر الرومانسي وال سيما عند املهجريني ، كما  أنـه مل           
واليت جعلت قصيدته هذه أشبه بقصائد املهجريني املتراوحـة         " نفكاك من أسر القافية       يستطع اال 
مل يزل يعترب القافية عنصرا مِهماً يف        –وهو يف دور التجريب      –مما يدل على أن سعد اهللا       القوايف ،   

إال أن مـا يغفـر      . )1("العمل الشعري ، يوليه اعتبارا واضحا على حساب العناصر الفنية األخرى          
.األوىل اليت صاغها على نظام التفعيلة تهللشاعر كوا قصيد

:عيوب اللفظية كما يف قوله وهذا ما جعله يقع يف بعض ال
واهللا الوحيد…

.219الشعر اجلزائري احلديث ، ص : حممد ، ناصر )1(
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:وبعد تصفح دقيق لديوان الشاعر أمكننا تقسيم القافية عند سعد اهللا إىل النموذج التايل 
:القافية العمودية 
القافية العمودية املتكررة-أ-
القافية العمودية املتعددة-ب-

:القافية احلرة 
القافية احلرة املقطعية-أ-
القافية احلرة املتغرية-ب-

:القافية العمودية :أوال
وقد نظم سعد اهللا قصائده األوىل على نظام القافية العمودية : القافية العمودية املتكررة -أ-

ى امتداد املتكررة عرب كافة مقاطع القصائد ؛ أي على النهج اإلتباعي بالتزام روي واحد عل
قيثارة (، ) يا روضة اد(، ) تاج العرب(، ) شعاع املاضي(، ) رب يوم(القصيدة كلها ، كما يف 

) .الطبيعة الغضىب(،) مالئك اخللد(، ) كأس احلياة(، ) احلب احلالل(، ) أغاين الربيع(، ) األنغام
:)1()نشوة الروح(وهذا ما جنده يف قصيدة :القافية العمودية املتعددة -ب-

ووجودي ومعبدي ويراعيأنت يا روعة اخلُلود شعاعي
مل ملْ تنعشي اهلوى بطباعينشوة أنِت يف الطِّباِع ولكن

ـّا حاملا باجلمال عذْبا نِديـاداِئما أَملح الوجود بكي
و نبيـا بفنـه عبقريــافَلْسفي الرؤى يطري خياال

إذ رأى الكَون واهلاً غري سالا الشعر تائها باجلالَلقد بد
ـَى طباعـه بـالآليلفتهادى يرفُّه الوجد عنـه و يسل

استعمل الشاعر حرف العني املشبعة بياء املد يف البيتني األولني ، مث حرف الياء باملد بعـد ذلـك                   
.وأخريا جلأ إىل حرف الالم 

.59خضر ، ص الزمن األ: سعد اهللا )1(
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:القافية احلرة :ثانيا 
، حيث جند القافية متغرية من )1()أوراس(وهذا النوع جنده يف قصيدة :القافية احلرة املقطعية -أ-

:مقطع آلخر 
ِمن حولك الصراع والدمار:املقطع األول

والنار تأكل اَألحياَء يف الدوار
من حولك الدماء كاألاِر

...
عشناك يف احلياة واملىن:املقطع الثاين 

نفاخر العصور والدناَ
مبجدِك التليد عندناَ

...
فَأين أنت يا شعارنا السحيِق:املقطع الثالث 

للشروِق–يا مهيب –لَقد ظمئنا 
فَهاب الرعب ، شبه حريِق

مل ال تثور أيها األنوِف:املقطع الرابع 
وتبعثُ الربكَان كاحلتوِف

على مذحبي األطفال يف الكُهوف
حرف الراء ، مث النـون      : فقد استعمل سعد اهللا يف هذه القصيدة أربعة قواف هي على التوايل             

بألف املد ، مث حرف القاف و أخريا حرف الفاء ، وهذا التنوع يف القافية ينم عن مهارة الشاعر يف                 
.وا على القصيدة أبعدت امللل عن أمساعنا توظيفها واليت أضفت ج

.249الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )1(
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وهذا النمط من القافية املتغرية يقوم على استخدام العديد من القوايف يف :القافية احلرة املتغرية -ب-
اخل يف القافية املتغرية  فقد تتشابك القوايف وتتد. " القصيدة الواحدة دومنا انتظام حمدد يف استعماهلا 

)1("حبيث يستعمل الشاعر القافية ، ويتركها وقد يعود إليها ثانية بعد أن يستخدم قافية أخرى

.وهكذا دومنا انتظام معني يف استعماهلا 
:)2()طريقي(كما يف قصيدة 

أملح األطياف ِمن حويل شوادِي
للرؤى السكرى ، آلالف العباِد

يع احللِو شوقا للزهوِرللرب
للهوى الزخار بالذكرى و أنسام العطوِر

غري أين كلَّما حاولت وصالً
مل أَِجد قريب ِظالً غري أعقَاب الشموِع

وغداراَت الدموِع
تتواىل يف طريقِي

!يا رفيِقي 
ي عايشه الشاعر حلظة مـيالد      إن هذا التنوع واالضطراب يف توظيف القوايف ينبئ عن قلق نفس          

القصيدة ، خاصة وأا أول قصائده احلرة اليت صاغها سعد اهللا على نظام التفعيلة ، وما يؤكد ذلك                  
فكـل  ..) األطياف ، الرؤى ، سكرى ، للهوى ، أنسام ، مل أجد            ( األلفاظ اليت وظّفها فيها مثل      

تنوع القواف بتنوع احلالـة النفـسية       هذه األلفاظ تدل على الضبابية واالضطراب والغموض ، ف        
.للشاعر حلظة معايشته للتجربة الشعرية اجلديدة 

.163التجربة الشعرية عند فدوى طوقان ، ص : قادري ، عمر يوسف )1(
.141الزمن األخضر ، ص : سعد اهللا )2(
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حتتـاج إىل األوزان  لقد اشتمل ديوان سعد اهللا على جمموعة من قصائد املدح ، وطبيعة املـدح             
الطويلة اليت تضفي على القصيدة جوا من الفخامة وجدية املوقف إىل جانـب األلفـاظ الفخمـة         

.والعبارات الطنانة املناسبة هلذا الغرض 
تاج (وهذا ما جنده يف قصائده األوىل العمودية واليت ميدح فيها كل من الشيخ البشري اإلبراهيمي                

، و أمـري    ) كأس احليـاة  (،  ) قيثارة األنغام (،  ) يا روضة اد  (وي هايل   ، والشيخ احلفنا  ) العرب
، فجلّ  ) جنوى العبقرية (، والشيخ ابن باديس     ) هزار الشعر (الشعراء  األستاذ حممد العيد آل خليفة        

:عبارات هذه القصائد ألفاظها فصيحة جزلة مقتبسة من التراث القدمي ؛ من ذلك 
كرع من كأسي ، غلس ، الورس ، زهر تضوع من ثغور كمام ،              حجب الردى ، رضاب الدل ي     (

خضل التأرج يف مراشف جام ، مسق قوام ، يهشم نضوة ، طغام ، ثغام ، صقلت للهيجاء عضب                    
ولو تصفحنا أشعار القدماء لوجدنا هذه األلفاظ والعبـارات         ...) حسام ، مياس ، خرائد وكمام       

.مبثوثة فيها 
يف أحـايني    -ورصانتها مع فصاحة عباراته اليت تغلب عليها البـداوة           ففخامة ألفاظه وجزالتها  

كل ذلك ائتلف مع حسه املوسيقي الذي هداه إىل البحور املناسـبة ملـضمون شـعره ،      –كثرية  
هـذا  . فكانت هذه البحور الطويلة اليت اختارها لتكون مسرحا لعرض مدحه يف من سبق ذكرهم        

من ينابيع الشعر العريب القدمي فيما حفظه من قصائد فرسـخت يف  على جانب ثقافته اليت استمدها   
ال شعوره استغلها ومت توظيفها يف جتربته الشعرية ، مع احتفاظه بشخصيته الفنية فيما نظـم ممـا                  

.يفصح عن أصالته الشعرية ومقدرته األدبية الفذّة 
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خـاتمـة
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:خــامتة 
ري عند سعد اهللا طويلة لكنها توقفت عن العطاء ، لنا من ينابيعها الشيء رحلة العطاء الشع

الكثري ، وقطفنا باقات أزهار متنوعة من حدائق ديوانه الذي يفيض شذاه بعبق الكفاح وعطر 
ولكن حسيب أين سلطت . الوطن ، وتبقى ينابع مل نشرب منها ، ورياضا مل نقطف من ورودها 

عرب مسريته احلياتية ـ أطال اهللا بقاءه ـ وأضأت جوانب كثرية من الضوء على رحلة الشاعر 
.حياة الشاعر ، وكشفت الكثري من خبايا جتربته الشعرية 

لقد عايشت الشاعر يف كل ما أبدع وأنتج من شعر ونثر ، يف سكناته وحركاته ، يف وحدته 
ات ، وانطالقته واندماجه وعزلته ، يف شكه و يقينه ، ثقافته ومعاناته ، انطواءه حول الذ

.بالشعب يف لقاءاته الشعرية من خالل ثورة التحرير املباركة واليت مثلها شعر الكفاح والنضال 
لقد اتكأ على التاريخ ، على املاضي ايد ، وتعلق ذا التراث التليد ووظفه الستنهاض اهلمم 

استعان بالدين احلنيف نرباسا وهاديا على درب الثورة واملقاومة والتصدي لالستعمار الدخيل و
.يف أوقات احملن ، بل واستفاد من املوروث الديين والتارخيي لكل األمم السابقة 

ووجدت أن إميانه ينبع من طبيعة متأصلة وأن شكه ناتج عن ظروف قاهرة تزول بزوال القهر 
.بة ، ألننا جنده يف وقت الصفا يبدع شعرا صافيا رقراقا ال تشوبه شائ

كما أشار إىل –وال شك أنه تأثر بقراءاته الكثرية ، وعرف مدارس أدبية كثرية يف بداياته 
ولكنه ظل ينهل من القلب وخياطب الوجدان والذاكرة معا ، واندمج –ذلك يف مقدمة الديوان 

صها بل ذاب  يف الوطن ، قضية وشعبا  ، كفاحا وصمودا ، و الذي جعله حبيبته يغازهلا و يراق
.أحيانا 

وظل الشاعر صامدا على تراب الوطن يشحذ النفوس بشعره ويسجل كفاح الشعب 
.اجلزائري ونضاالته اليومية ضد االستعمار الفرنسي 

:وهذه أهم النقاط املتوصل إليها من خالل معايشتنا للبحث وهي كالتايل 
ا العديد من الرؤى والتجارب منها أن التجربة الشعرية عند سعد اهللا كانت ثرية غنية جتلت فيه-1

الوطنية واجلمالية ، كما أن بواعث التجربة الشعرية عنده متعددة ، وهذا ما جعل خصائص جتربته 
.متميزة على صعيد الشعر اجلزائري احلديث 
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يف الفصل األول املتعلّق بالشاعر وحياته والظروف السياسية واالجتماعية والثقافية اليت كان هلا و-2
را بارزا يف تشكيل جتربته الشعرية اليت تأثرت باجلو السياسي السائد ؛ أي االستعمار الفرنسي دو

.وجتلياته يف جتربة سعد اهللا الشعرية 
ويف فترة العطاء واإلنتاج الغزيرة عند األدباء ستظل شاهدة على عبقريته وعظمته كذلك 

حتكاكه مع شعراء آخرين والقراءة ألشعارهم التنقالت الكثرية إىل العديد من البالد العربية وا
.والتأثر م  

ويف الفصل الثاين ومن خالل تتبعي لظاهرة تطور املعجم الشعري و الظواهر اللغوية يف -3
يالحظ أن وكيب ، االترالقصيدة العمودية واحلرة عند سعد اهللا اليت اعتمد فيها على لغة فصيحة 

ح واخلرق والرمز، متجنبة لغة احلديث اليومي ، ويف بعض النصوص الشعرية توظف لغة االنزيا
ونتج عن هذا تعدد للرؤى الشعرية العامة إذ تصدر . األحيان تستعمل أسلوب السرد واحلوار

بعض النصوص الشعرية اجلديدة عن رؤية ذاتية ، أو رؤيا يتشابك فيها الوجدان الفردي 
ووطنية وإنسانية، وهناك نصوص يمن عليها بالوجدان اجلماعي ، وتنفتح على آفاق اجتماعية
ومن مث ، فقصائد  سعد اهللا اختذت أشكاال . ظالل الرؤيا الصوفية اجترارا و تناصا وامتصاصا 

، ورؤى متباينة ، ولت من منابع  متعددة ، فهي جتربة تتقاطع فيها النصوص الطويلة والقصرية
السردي ، الدرامي ويتشابك فيها الذايت واإلنساين ، البسيطة واملركبة ، ويتداخل فيها الغنائي و

اليومي والواقعي ، الصويف واملأساوي ، الفوضى والنظام ، وهي ذات مستويات شعرية متفاوتة 
.، فيها البسيط واملتألق  وفيها السطحي والعميق ، واملقلد املكرر واملبدع اخلالق 

صوص الشعرية القدمية عن طريق استحضار كما وجدت أنّ الشاعر قد أعاد كتابة بعض الن
معانيها وألفاظها اليت ال تنتمي إىل عصرنا وكشفت من خالل ذلك أن للقرآن الكرمي يف شعر سعد 
اهللا حضورا ال خيفى على الدارس احلصيف ، من خالل توظيف بعض األلفاظ والعبارات  مما 

.يكشف عن بعض مكامن ومنابع ثقافة الشاعر
هذا الفصل إىل ظاهرة التكرار اليت جتلت يف شعره كما استنتجت القاموس كما توصلت يف-4

كذلك التغري .الشعري الذي وظفه الشاعر يف ديوانه من خالل الفصائل املتقاربة املتوصل إليها 
: الذي جتلى يف اللغة الشعرية والذي برز يف أربعة جوانب هي 

التحول من التقرير إىل التصوير/أ
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امسةاللغة اهل/ب
.تطور املعجم الشعري بتطور قصيدة التفعيلة /ج
.استخدام اللغة البسيطة /د
أما يف الفصل الثالث فقد أوضحت الصورة الشعرية عند سعد اهللا ، فقد تنوعت صوره -5

.وتعددت بني صور قدمية بالغية وأخرى حديثة معتمدة على التجسيم واخليال 
يقى الشعرية عند سعد اهللا ،  ففي القصيدة العمودية واليت ويف الفصل الرابع تطرقت إىل املوس-6

سار فيها الشاعر على النمط القدمي حمافظا وملتزما باألصول العروضية ، مما ينبئنا مبعرفة ودراية 
.الشاعر بعلم العروض وإجادته له 

العروض كذلك األمر مع قصيدة التفعيلة اليت جتسدت يف جتربة الشاعر واليت وظف فيها علم
عرب األوزان املستعملة فيها مراعيا الزحافات والعلل موظفا لكل إمكانيات اجلوازات الشعرية 

.املخولة له دون الوقوع يف اإلسراف أو اخللط 
:مث تطرقت يف املبحث الثاين للقافية اليت تنوعت عند وجتسدت يف 

افية املتعددةالق-ب. القافية املتكررة -أ: القافية العمودية بنوعيها 
.القافية املتغرية -القافية املقطعية  ب-أ: كذلك  القافية احلرة بشقيها 

وآمل أن أكون قد وفّقت يف دراسة جتربته الشعرية ، أو على األقل فتحت الباب أمام سواي 
.من املهتمني إلعادة دراسته و تقوميه ، وال أدعي اإلحاطة بكل شيء 
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مـلحـق
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:البحور الواردة في الديوان 

البحرعنوان القصيدةالرقم
الخفيفرب يوم01
الكاملشعاع الماضي02
طويلتاج العرب03
بسيطيا روضة المجد04
الكاملقيثارة األنغام05
طويلدموع العبقرية06
الوافرأغاني الربيع07
طويلالحب الحالل08
الكاملكأس الحياة09
الخفيفمالئك الخلد10
الرجزرغيف النرجس11
المتقاربسراب12
الوافر)شتاء(الطبيعة الغضبى 13
الخفيفنشوة الروح14
الخفيفنغم الوداع15
الكاملالجمال الحالم16
بسيطهزار الشعر17
بسيطيا غريد18
الكاملنجوى العبقرية19
بسيطجالل الخلد20
طويلالشفة الولهى21
بسيطأغاريد الجمال22
الخفيفالشرق23
الرملغيوم24
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الكاملقالت وقلت25
الخفيفأوتار قلبي26
المتقاربمصرع غرام27
شعر منثورعلى أين ؟28
الخفيفابتهال29
الخفيفدموع30
الخفيفصرخة الجالء31
مجزوء الكاملمواكب النسور32
مجزوء الرملالمجهول33
المتقارباحتراق34
الكاملغضبة الكاهنة35
المتقاربخميلة وربيع36
)حر(الرمل طريقي37
)حر(الكامل أنشودة المزارع38
)حر(المتقارب كثافة39
الرملالشمس40
)حر(المتقارب الخطايا41
)حر(المتقارب خطى السنين42
)حر(رجز القدوة األحرار43
)حر(مجزوء الرمل الخطاطيف44
نشيد لألطفاللغتي45
)حر(الرمل قصة عمالق46
)حر(الرمل الثورة47
المتقاربليلة الرصاص48
المتقاربفداء الجزائر49
نشيد يا بالدي50
)حر(المجتث الفدائي51
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شعر منثورأيها الشعب52
)حر(الكامل أمس وغد53
)حر(الرجز ائر وحبث54
الكاملالنصر للشعب55
)حر(الكامل عودة النسور56
)حر(الرمل المروحة57
الوافرعمالقة58
الرملالطين59
)حر(المتقارب إلى جبل األطلس60
خفيفوطني61
)حر(الرمل القرية التي احترقت62
المجتثالثائر األسير63
)حر(المتقارببربروس64
الرملإنسانية65
المجتثشاعر حر66
)حر(الوافر إلى المقصلة67
المجتثالجزائر تتكلم68
الرملالبعث69
)حر(سريع برقية إلى الجببل70
الرملالثأر القد71
المتقاربالجزائر الخالدة72
الرملالخطف73
)حر(الرجز أوراس74
)حر(الرجز عواصف75
الكاملثائرأنشودة76
مجزوء الكاملرنة النصر77
الخفيفياعام78
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الخفيفأسطورة الجزائر79
الرمليا جراح80
الرملمتى81
الرملعهد82
)حر(المتدارك إصرار83
)حر(المتقارب ربيع الجزائر84
)حر(الرمل كفاح إلى النهاية85
)حر(المتدارك الدم والشعلة86
)حر(المتدارك لزيتونحقل ا87
)حر(سريع في غابة البشر88
)حر(الرمل الصخرة89
)حر(الرمل الخائن90
)حر(المتدارك ليل وشوق91
)حر(الرمل إخصاب الدم92
)حر(سريع المجاهدون93
)حر(سريع أغاني الخالص94
مجزوء الكاملشعب اهللا95
)حر(سريع بحيرة األحزان96
)حر(سريع نلتقيس97
)حر(سريع ال تغربي98
)حر(الرمل وحدي99
)حر(الرجز شك100
)حر(الرجز ورق101
)حر(الرجز صورة102
)حر(الرجز الحزن103
)حر(الرجز الهوة104
)حر(الرجز القلب الصوفي105

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-139-

)حر(الرجز الليل والجرح106
)حر(المجتث غفران107
)حر(الرمل نرحلة حز108
)حر(الرجز اهللا للجميع109
)حر(الرجز شيء ال يباح110
)حر(سريع الجرح والمصير111
)حر(الرجز نجمة الغروب112
)حر(الكامل الزمن األخضر113
)حر(الكامل المتمرد114
)حر(رملاالنتصار115
)حر(خفيف القفص116
)حر(متقارب الحالم117
)حر(وافر منا سجينةأقال118
بسيطسعادتي أنت119
)حر(متقاربأحبك120
طويلحنانيك121
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فهـرس
المصادر والمراجع
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.القرآن الكرمي برواية ورش ·

:املصادر : أوال 
.1978ط ، .املخصص ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، د: ابن سيده )1(

لصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها ، حتقيق السيد أمحـد صـقر    ا: ابن فارس أمحد  )2(
.1977ط ، .دار إحياء الكتب العربية ، بريوت ، لبنان ، د

لسان العرب ، قدم له عبد اهللا العاليلي ، دار لسان العرب ، بـريوت ، لبنـان                   : ابن منظور   )3(
.2ت ، ج.ط ، د.د

الشعر ، حتقيق كمال مصطفى ، مكتبة اخلـاجني ، القـاهرة        نقد  : البغدادي قدامة بن جعفر   )4(
.1963ط ، .د

2املقابسات ، حتقيق حممد توفيق حسن ، دار اآلداب ، بـريوت ، ط             : التوحيدي أبو حيان  )5(

1989.
ط ،  .أفكار جاحمة ، املؤسسة الوطنية للكتـاب ، اجلزائـر ، د            -:سعد اهللا أبو القاسم)6(

1988.
.1977، 2ثائر وحب ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، ط: -)7(

.1967ط .احلركة الوطنية ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، د: -)8(

تونس دراسات يف األدب اجلزائري احلديث ، التونسية للنشر ،: -)9(
.1985، 3املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ط، و

ط  .من األخضر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائـر ، د          الز: -)10(
1985 .

.1957النصر للجزائر ، دار الفكر ، القاهرة ، مصر ، : -)11(

اإليضاح يف علوم البالغة ، حتقيق حممد عبد القادر الفاضـلي ،            : اإلمام اخلطيب القزويين    )12(
.2001، 1املكتبة العصرية ، بريوت ، لبنان ، ط
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:املراجع : ثانيا 
.2000، 3الشعرية العربية ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، ط-:أدونيس )1(

2004ط ، تشرين .مقدمة للشعر العريب ، دار البعث ، دمشق ، سوريا ، د-)2(

ط ،  .ألسس اجلمالية يف النقد العريب ، دار الفكر العريب ، القـاهرة ، د             ا: إمساعيل عز الدين    )3(
1992.

.1965ط ، .موسيقى الشعر ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، د: أنيس إبراهيم )4(
ط .الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا ، مطابع الدار القومية ، القاهرة ، د              :اجلندي أنور   )5(
 ،1975.

اللبناين ، بريوت ،     إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل ، دار الكتاب        -: احلاوي إيليا )6(
.1981، 3لبنان ، ط

مناذج يف النقد األديب وحتليل النصوص ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت  -)7(
.ت .، د2لبنان ط

.1924ط ، .رسائل األحزان ، دار اهلالل ، مصر ، د:الرافعي مصطفى صادق )8(

ط .والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ديف نقد الشعر ، دار غريب للطباعة-:الربيعي حممود )9(
1988.

ط .قراءة الشعر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، د-)10(
1997.

أوزان الشعر والكايف يف علم القوايف ، حتقيق حممد الداية ، بريوت          : الشنتريين ، ابن سراج     )11(
.1974ط ، .، لبنان ، د

الصورة البيانية يف شعر عمر أبو ريشة ، منشورات دار مكتبة :اإلله الصائغ وجدان عبد )12(
.1997، 1احلياة ومؤسسة اخلليل التجارية ، بريوت ، لبنان ، ط

عناصر العمل الفين دراسة مجالية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر       -:الصباغ رمضان )13(
.1999ط ، .، القاهرة ، د

العريب املعاصر دراسة مجالية ، دار الوفاء لدنيا يف نقد الشعر -)14(
.1998، 1الطباعة والنشر ، القاهرة ، ط
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.2000، 1مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط) علم البيان(البالغة العالية : الصعيدي عبد املتعال )15(

ربية االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، دار النهضة الع-:القط عبد القادر )16(
.1981، 2بريوت  لبنان ، ط

يف األدب العريب احلديث ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،           -)17(
.2001ط ، .القاهرة ، د

ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بـريوت ،              : اهلامشي أمحد   )18(
. 1995، 2لبنان ط

العريب احلديث مقوماا الفنية وطاقاا اإلبداعية ، دار النهضة          لغة الشعر -: الورقي السعيد   )19(
. 1984، 3العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان ، ط

.1960،ط.دراسات يف الشعر واملسرح ، دار املعرفة ، القاهرة ، د: بدوي حممد مصطفى )20(

دار العلم للماليني ، بريوت ، ) م البيانعل(البالغة العربية يف ثوا اجلديد    : بكري شيخ أمني    )21(
.2001، 7لبنان ، ط

–يف األدب اجلزائري احلديث ، النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثراا            : بن مسينة حممد    )22(
.2003ط ، .مراحلها ، مطبعة الكاهنة ، اجلزائر ، د–بداياا 

رخيا وأنواعـا وقـضايا وأعالمـا ، ديـوان          يف األدب اجلزائري احلديث تأ    : بن قينة عمر    )23(
.1995ط، .املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د

، 1رؤية جديدة لشعرنا القدمي ، دار احلداثـة ، بـريوت ، لبنـان ، ط   : حسن فتح الباب   )24(

1984.

.2004، 1الرؤيا والتشكيل يف األدب املعاصر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط: أمحد محاين )25(

احلداثة يف الشعر العريب املعاصر بياا ومظاهرها ، الشركة العامليـة للكتـاب              : محود حممد   )26(
.1996، 1لبنان ط

1984،ط.الشعر اجلزائري احلديث ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، د:خريف صاحل )27(

لكليات األزهرية ، القاهرة النقد العريب احلديث ومذاهبه ، مكتبة ا: خفاجي حممد عبد املنعم   )28(
.1975ط ، .، مصر ، د
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ط ،  .العلم والشعر ، ترمجة حممد مصطفى بدوي ، مكتبة األجنلو املـصرية ، د             : رتشاردز  )29(
.ت.د
الشعر الديين اجلزائري احلديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر : ركييب عبد اهللا )30(

.1981، 1، ط

.1985، 1أوراق يف النقد األديب ، دار الشهاب ، باتنة ، اجلزائر ، ط: يمرماين إبراه)31(

ط ،  .بناء القصيدة العربية احلديثة ، مكتبة دار العلـوم ، القـاهرة ، د             : زايد علي شكري    )32(
1978.

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 1980حىت  1954تطور الشعر اجلزائري منذ     : شعباين الوناس   )33(
.1988ط ، .ئر ، داجلزا

حركة الشعر احلر يف اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائـر ،             : شلتاغ عبود شراد    )34(
.1985ط ، .د

مطارحات يف فن القول حماورات مع أدباء العصر ، دار العودة ، بريوت   :صبحي حمي الدين    )35(
.1979، 3، لبنان ، ط

.1981، 6دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، طيف النقد األديب ،: ضيف شوقي )36(

.، دت 3فن الشعر ، دار احلداثة ، بريوت ، لبنان ، ط: عباس إحسان )37(
اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف اللغة العربية ، مكتبة األجنلو مصرية :عباس حممود العقاد )38(

.1960ط ، .، د

ط ،  .الديوان ، دار الشعب ، القاهرة ، د       : د القادر املازين    عباس حممود العقاد وإبراهيم عب    )39(
.دت 

، مكتبة املنار ، ) أسسها وعلومها وفنوا(البالغة العربية  : عبد الرمحن حسن حنبكة امليداين    )40(
.1985ط .األردن ، د

ورات إحتاد  النقد األديب العريب اجلديد يف القصة والرواية والسرد ، منش         : عبد اهللا أبو هيف     )41(
.2000ط ، .الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، د
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عضوية املوسيقى يف النص الشعري احلديث ، مكتبة املنـار ، األردن ،             : عبد الفتاح صاحل    )42(
.1985ط .د
النقد التطبيقي واملوازنات ، مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيـضاء           : عفيفي حممد الصادق    )43(

.1972ط ، .املغرب ، د

. 1997ط ، .النص الشعري وآليات القراءة ، منشأة املعارف ، مصر ، د: عيسى فوزي )44(
.1968، 1موسيقى الشعر العريب ، دار املعرفة ، القاهرة ، مصر ، ط: عياد شكري )45(

1979.

أصداء دراسات أدبية ونقدية ، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، دمـشق ،             : غزوان عناد   )46(
.2000ط ، .يا ، دسور

التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بني الـشكل واملـضمون ، دار             : قادري عمر يوسف    )47(
.1999ط ، .هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ن د

، 1اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي ، دار الفكر املعاصـر ، لبنـان ، ط     : حممد قدور أمحد    )48(

2001 .

استراتيجية التناص ، املركز الثقايف العريب ، املغرب         –حتليل اخلطاب الشعري    : مفتاح حممد   )49(
.1992، 3، ط

، بريوت ، لبنـان ،       3، دار العلم للماليني ، م     ) الغربال(اموعة الكاملة   : ميخائل نعيمة   )50(
.ت .ط ، د.د
نظمة العربية للتربية والثقافة    يف قضايا الشعر العريب املعاصر ، امل      : حممود أمني العامل وآخرون     )51(

.1988ط ، .والعلوم ، تونس ، د

، دار الغرب   1975-1925الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية       : ناصر حممد   )52(
.1985، 1اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط

ومذاهبـه ، دار    النقد األديب احلديث مصادره األوىل تطوره فلسفاته اجلمالية       : هالل غنيمي   )53(
.ت.د،3ومطابع الشعب ، القاهرة ، ط

الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ، دار هومة للطباعة والنشر           : هيمة عبد احلميد    )54(
.2005ط ، .والتوزيع ، د
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:الرسائل اجلامعية : ثالثا 
ذكرة مقدمة لنيل شهادة    اللغة الشعرية عند الشنفرى دراسة وصفية حتليلية ، م        : مناعي البشري   )1(

).خمطوط(2005/2006املاجستري ، إشراف يوسف عروج ، جامعة اجلزائر ، 
الصورة الشعرية عند أوس بن حجر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،             : جاب اهللا أمحد  )2(

)خمطوط(1995/ 1994إشراف دحو العريب ، جامعة باتنة ، اجلزائر ، 

:الدوريات :رابعا 
،  353جملة املوقـف األديب عـدد     ) مقال(حتوالت يف بنية القصيدة العربية       :بغدادي شوقي   )1(

.1999دمشق ، سوريا ، آذار
381، جملة أفق ، عـدد       ) دراسة(قراءات يف الشعر العريب احلديث واملعاصر       : خليل املوسى   )2(

.2004أفريل 1دمشق ، سوريا ، بتاريخ 

شعرنا القدمي والنقد اجلديـد،      : ر ، فهم وتعاطف قراءة يف كتاب        النقد والشع : عزام ممدوح   )3(
.1996، دمشق ، سوريا ، حزيران 302جملة املوقف األديب ، عدد 

، 1522جريدة الزمان ، لندن ، العـدد        ) مقال  ( القصيدة ال تصنعها نظرية     : النصري ياسني   )4(
.2003جوان 4بتاريخ

:املعاجم : خامسا 

:العربية -1
.32،1987منجد الطالب ، دار املشرق ، بريوت ، لبنان ، ط: فؤاد إفرام البستاين 

:األجنبية -2
Paul Robert : Dictionnaire de langue francaise (7Tomes) société du nouveau
lettre , Paris ,1975.
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فهـرس
حتويــاتالم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-148-

الصفحةفهرس المحتويات
3داءاإله

4شكر وعرفان

5مقدمة

11مدخل

12التجربة الشعرية عند سعد اهللا

12توطئة

13التجربة الشعرية عند المحدثين والمعاصرين

18بواعث التجربة الشعرية

19السيرة-أ

20الطبع و األخالق–ب 

20البيئة-ج

21المجتمع-د

23أبعاد التجربة الشعرية

23الوطنيةالتجربة -أ

25التجربة الجمالية-ب

27بواعث التجربة الشعرية

30خصائص التجربة الشعرية

35بيئته وحياته: الفصل األول 

36الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية-أ

36السياسية: أوال 

38االجتماعية: ثانيا 

42الثقافية: ثالثا 
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47ب ـ حياة الشاعر

47توطئة

48مولده /أ

48تعلمه/ب

49ثقافته/ج

51نشاطاته /د

51مؤلفاته/هـ

53بين يدي الديوان

56اللغة الشعرية عند سعد اهللا: الفصل الثاني 

57توطئة

58اللغة الشعرية عند المحدثين والمعاصرين

63المعجم الشعري

69الظواهر اللغوية

72ظاهرة التكرار-

72البيانيالتكرار -أ-

72تكرار التقسيم-ب-

72التكرار الالشعوري-ج-

73تكرار الكلمة-1

75تكرار الجملة أو العبارة-2

81الصورة الشعرية عند سعد اهللا: الفصل الثالث 

82توطئة

86الصورة القديمة: أوال 

87الصورة التشبيهية-1

88التشبيه المرسل المجمل: النمط األول *
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88)الكاف(أداة التشبيه : صورة األولى ال

88)كأن( أداة التشبيه : الصورة الثانية 

89)كما ( أداة التشبيه : الصورة الثالثة 

89التشبيه البليغ: النمط الثاني *

89الصورة االستعارية -2

91الصورة الحديثة: ثانيا 

92)البسيطة(الصورة المفردة : المبحث األول 

96الصورة المركبة: بحث الثاني الم

98الصورة الكلية : المبحث الثالث 

98البناء المقطعي-1

102)الحواري(البناء القصصي -2

106الموسيقى الشعرية عند سعد اهللا : الفصل الرابع 

107توطئة

110مفهوم اإليقاع قديما وحديثا

113الوزن في شعر سعد اهللا: المبحث األول 

113الوزن في الشعر العمودي: وال أ

116الوزن في الشعر الحر: ثانيا 

123القافية: المبحث الثاني 

125القافية العمودية: أوال 

126القافية الحرة: ثانيا 

129خاتمة

134ملحق

140المصادر والمراجع

147الفهرس
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