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مقدمة

أ

مقدمة

احلمد هللا رب العاملني، و أفضل الصالة و أمت التسليم على سيدنا حممد خري املتعلمني من اهللا 

ǾƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǇÂ�ǾǬȇǂǗ�ǞƦƫ¦�ǺǷÂ�ǾƦƸǏÂ�Ǿǳ¡�ȄǴǟÂ اللهم علمنا ما ينفعا ......إىل يوم الدين

:، أما بعدنا علما إنك أنت العليم احلكيم وانفعنا مبا علمتنا، و زد

ة، وكان لقد تعددت أوجه التخاطب اإلنساين بتنوعها بني اخلطابات الكتابية والشفوي

يوية اليت متسه كن القول أن الشاعر املعاصر تفاعل مع القضايا احلميو اخلطاب الشعري أقواها، 

ويعرب عنه  يقدم رؤية متكاملة للواقع اجلديد،، وتتطلب منه أن يتخذ موقفا أو أن  أو حتيط به

بأبعاده املختلفة، هذا الواقع الذي فرض نفسه جاء نتيجة الثورة على كل ما هو سائد من 

¦�ń¤�ǞǴǘƬȇ�ǞǸƬĐبطبيعة احلال الشاعر كغريه من أفراد  و،أوضاع اجتماعية وسياسية وثقافية 

التغيري والتجديد حىت يف األسلوب الشعري ألنه أدرك أن األسلوب القدمي بطريقته امللتزمة 

حماوالت جادة عرفت ،ومن هنا ظهرت  هوشكله القدمي،مل يعد قادرا على استيعاب مفاهيم

���ǂū¦�ǂǠǌǳƢƥ�ƢēƢǬƥƢǇ�ǺǷ�ƢƷƢų�ǂưǯ¢�ƨǳÂƢƄ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ)و نظام لشعر املرسل أحماولة ا

صبح نقلة فنية وحضارية عامة يف الشعر العريب قد جتاوز احلدود اإلقليمية ليو ) املقطوعات

��ƢȀȈǴǟ�ƨǓÂǂǨŭ¦�®ȂȈǬǳ¦�ǲǯ�̈ƾȇƾ�ń¤�®ȂǸŪ¦�ǺǷ�Ƣđ�ƪحطمت هذه املدرسة الشعرية اجل ǴǬƬǻ¦

  .بدأت هذه املدرسة يف إرساء قواعد ودعائم للشعر احلر،حيث احليوية واالنطالق 



مقدمة

ب

مفهومه اخلاص به، خيتلف كثريا أو قليال عن غريه، إذ لكل فرتة شعرها  اعرشلكل 

، هذه النهضة الشعرية مست مجيع األقطار العربية وقد جاءت مواكبةالذي مييزهااخلاص 

هذا ما حدث بالفعل يف الشعر اجلزائري فأول تغيري طرأ على للتطورات احلاصلة فكريا وتقنيا ، 

فمن الشعر العمودي إىل شعر التفعيلة  -الشكل الفين-ة العامة لهالنص الشعري كان يف البني

.من القرن املاضي يف اجلزائر بشكل ملحوظ  الذي وجد الصدى يف السبعينات

شهد الواقع اجلديد حتوال ملحوظا على املستويني الفين و الفكري خاصة مع القصيدة "

�́ Ȃǐǻ�Őǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǧǂǟ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǸǠǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�©ƾǏ°�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈǠƦǈǳ¦ جتادل فيها

 املدونة وظهر يف الساحة اإلبداعية يف تلك الفرتة أمساء هلا مكانتها يف  ،"ي الشعري و اإليديولوج

قاسم خمار، صالح باوية، محمد األخضر عبد القادر السائحي، لبمحمد" ية اجلزائريةدباأل

ات كانت الفرتة اإلبداعية الذهبية يففرتة السبعين ،وغريهم كثري "أحمد حمدي، سليمان جوادي

املشرقية تية مع التجربة بالنسبة للجزائر، وهذا راجع إىل االحتكاك الواقع بني التجربة اجلزائرية الف

كيف : وقد انطلق حبثنا من إشكالية رئيسية متحورت حول جمموعة من التساؤالت منهاالرائدة،

مت التأصيل للشعر احلر يف اجلزائر وإىل أي مدى كان ناجحا؟ وعلى أي حنو نسج الشعراء 

  اجلزائريون لغتهم الشعرية؟ وكيف كانت عالقة الشعر اجلزائري بالشعر العريب عامة؟



مقدمة

ت

وجدنا فرتة ،نت وليدة االستقالل اك  اليتذهبنا نؤرخ للحركة األدبية اجلزائرية  فإذا ما

أخذت يف النضج أكثر فأكثر جديدة ات النقطة األساس لبداية حركة شعرية جزائرية يالسبعين

   متيزه بسبب وكذا ينات كان موضوع حبثنا،من فرتة السبع "سليمان جوادي"ومبا أن شاعرنا 

نقتطفها اليت  مثلةخري األوهو يعد من ، جيله أبناءشعر الغنائي دون سواه من خباصية ال

  .شعرنا اجلزائري وشعراؤنا أوىل بالدراسةقد ارتأينا أن ،و من شعراء هلم قيمة كبرية 

مقدمة،مدخل، ثالثة فصول : درسه وفق اخلطة التاليةنقد اقتضت طبيعة املوضوع أن ل 

  .وخامتة

ى ن حملة شاملة عن املوضوع مث مدخل سلطت فيه الضوء علاملقدمة كانت عبارة ع

  .حداته بالنص ودراسة كل منهما على مفهوم اخلطاب وعالق

لتوضيح مفهوم املصطلحات وعرضها بصفة  املفاهيميحيمل الطابع  المدخلوألن 

و الفرق بينهما ،حبثت يف مفهوم اخلطاب و توضيح اللبس الواقع بني اخلطاب و النص مبسطة 

  .املدخل بتعريف الشاعر سليمان جوادي وجتربته الشعرية توجنأن  ناارتأيو 

خلريطة  امتدادايف اجلزائر الذي يشكل بعنوان التأصيل للشعر احلر  الفصل األولمث 

مث جتربة الشعر احلر ، وفيه تعريف للشعر احلر و العمودي و الفرق بينهما الشعر العريب املعاصر 

يف اجلزائر اليت شقت طريقها رغم الصعاب ، و أهم العوامل املؤثرة يف انتشاره و فيه حتدثت عن 



مقدمة

ث

أوىل القصائد احلرة يف اجلزائر و شعرائها يف عهد االستقالل ،وكيف كان للشعر احلر تربة خصبة 

ǠƦǈǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Â�©ƢȈǼȈƬǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀحلرينيات و أخريا مستقبل الشعر ا.  

ات وكانت لنا يالقضايا الفنية يف الشعر احلر سنوات السبعينب املوسوم الفصل الثاني أما

و التوظيف املكثف " سليمان جوادي"دراسة للغة و املعجم الشعري الذي وظفه شاعرنا 

  .للصورة الشعرية يف دواوينه هذا بالنسبة للمبحث األول

سليمان"ضار األساطري و بدراستنا ألشعارأما يف املبحث الثاين استعمال الرمز و استح

وجدنا هناك نوعني من التناص تناص أديب و تناص ديين وكذا استعماله للموروث  "جوادي

  .الثقايف و توظيفه بطريقة توصل الرسالة إىل املتلقي

درسنا فيه اإليقاع بنوعيه البنية اإليقاعية و الذي جاء بعنوان  الفصل الثالث ويتضمن

  . إبرازا للجماليةاخلارجي و الداخلي بوصفه الوجه األكثر 

وكذا ظاهريت التكرار و التنغيم ، فلتكرار وظائف عدة منها تأكيد املعىن و ترسيخه و 

  .اإليقاع الداخلي بناء مسامهته يف

�Ƣđ�ǂƯƘƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǏƢŬ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ǶȈǤǼƬǴǳ�ƢǼƬǇ¦°®Â"ده دون شعراء وح" سليمان جوادي

جيل السبعني وهي حضور الغنائية يف أشعاره و هذا اإلبداع يف النص الغنائي ما هو إال دليل 

  .على اإلبداع يف النص الشعري



مقدمة

ج

ويعىن املبحث الثالث ببعض الظواهر اإليقاعية يف شعر التفعيلة كاملزج بني البحور و 

التدوير و إعادة بناء بعض القصائد عموديا واقتضت الضرورة أن نقارب بعض النصوص 

  . سيميائيا للكشف عن مجاليات النصوص

توصلت إليها تتوجيا للبحث واستخالصا للنتائج املهمة اليت  اخلامتةجاءت ويف األخري 

  .لكل ما سبق ذكره يف املنت الرئيسي

ويف األخري وكطبيعة كل حبث عدم خلوه من الصعوبات واملتاعب من بينها قلة 

إال ما ندر ات يوفرتة السبعين "سليمان جوادي"الدراسات النقدية اجلادة والبناءة عن الشاعر 

للت امللمة مبوضوع الدراسة، وقد ذُ وكذلك صعوبة احلصول على بعض الدواوين الشعرية والكتب 

 يلتزويدالذي كان له الفضل الكبري  "سليمان جوادي"بعض الصعوبات بفضل تعاون الشاعر 

. نانواالمتفله كل الشكر  يكثريا يف حبث  بدواوينه الشعرية وبعض البحوث حوله اليت ساعدتين

لنازك المالئكةا الشعر املعاصر يف حبثنا كتاب قضاي اعتمدناهااليت  ومن أهم املصادر و املراجع

سليمان جواديلشاعر الشعرية لدواوين ال.

 ألحمد دوغانيف األدب اجلزائري احلديث.

 لشلتاغ عبود شراد  حركة الشعر احلر يف اجلزائر.   

شعباني سللونا1980حىت سنة  1954من سنة  تطور الشعر اجلزائري.

 لمحمد ناصرو خصائصه الفنية  اجتاهاتهالشعر اجلزائري احلديث.  



مقدمة

ح

وال يسعين يف األخري سوى أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف   

Ƣųȍ�ƨǸƟȐŭ¦�» Âǂǜǳ¦�ƞȈēÂ�ļƾǟƢǈǷ¤�ǂǰǌǳƢƥ�ǾƳȂƫ¢�ƢǸǯ���Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�± ىل قسم اللغة العربية

�Ƣđ¦®¡�Â جبامعة سيدي بلعباس.  

دره ــعلى تعاونه معي و رحابة ص" مان جواديـــــــــسلي"كما أقدم شكري اخلاص للشاعر 

،وشكري لدليلي يف هذه املرحلة العلمية األستاذة " حبيب مونسي"و رئيس املشروع الدكتور 

  " .بوخاتمي زهرة"

.ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǟȂǻ¾كما أمتىن أن أكون قد وفقت ولو إىل حد ما يف تقدمي إضافة

  واهللا ولي التوفيق

  سكوم خيرةالطالبة                                               

2016-10-12يوم  

  .بلعباسسيدي  -ليابساجياللي الجامعة                                      
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سائر املخلوقات كانت ملكة الكالم لق اإلنسان وقد ميزته ملكة فرقته عن خُ 

به حنا اإلنسان و" اللسان آلة البيان"والتخاطب مع أبناء جنسه من البشر، وكما يقال 

  .تناسبها ت له من مواقفىت يف كالمه وصفات ختاطبه وما هيئمناحي ش

يعد مصطلح اخلطاب واحد من املصطلحات احلديثة اليت وجلت عامل الدراسات 

�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�Ǻǟ�Ǧالنقدية العربية ǌǰǴǳ�ƢȀȈǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƫ�ń¤�«ƢƬŢ�ƪ ǳ¦±�ȏ�Ŗǳ¦Â��

الفكر العريب النقدي نتيجة الحتكاكه  فاملختلفة،وقد كان اعتماد للمصطلح من طر 

  .بالتيارات الغربية

نظرا "إن مفهوم اخلطاب اللساين حديث نسبيا، وحتديده من األمور املستعصية 

نيات، والتحوالت السريعة اليت عرفتها معظم النظريات اليت للتطور الذي حصل يف علم اللسا

تندرج حتته، فقد اختلط مفهوم اخلطاب والتبس بغريه من املصطلحات، وخباصة مصطلح 

�ª ȂƸƦǳ¦�Ŀ�ǾǨȈǛȂƫ�À¢�ƢǸǯ��¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�Ǿǧ®¦ǂƫÂ��ŘǠŭ¦�Ŀ�ǾǷ±Ȑƫ�ƪ ǴǛ�ƢĔȋ��ǎ Ǽǳ¦

ة على ارتباك املصطلح يف االستعمال ما نراه ،ومن األدل1"النقدية املعاصرة عرف ارتباكا كبريا

" غيومجيالم "كما جعله   2"ضه بالنص ويضعه بدلهحيث يعو "Hjelmslevميسليف "عند 

G.Guillame كل حسب توظيفه واستعمالهاختلفت التعريفات  3"مرادفا للسان.  

اخلطاب والنص يستخدمان بذات الداللة، ومها  ففي موسوعة اللغويات العاملية"

يف حني يرى أصحاب معجم اللسانيات احلديثة أن بعض  وحدة لغوية تتعدى حدود اجلملة

، ص 2006عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب، وقضايا النص، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، -1

12.
2
- Louis Hjelmslev, Essais linguistiques, les éditions de Minuits, paris,1971,p(43-44).

.182،ص 1990منذر عياشي، مقاالت يف األسلوبية، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ينظر  - 3
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، ولكن البعض اآلخر يستخدم املصطلح 1"على أنه مكتوب Textاللسانيني مييز النص 

Discourse   املنطوق احلديثلإلشارة إىل "Discourse Spoken"  و احلديث

Written"املكتوب  discoure"2.  يكاد املتتبع هلذه الدراسات أن يقف على لكن ال

النص  كون:تعريف شاف ألي منها، السيما أن أول ما سيواجهه هو إشكالية تتمثل يف

فعندما نقرأ بعض الدراسات جند الكثري "واخلطاب مفهومني منفصلني، أم أن كليهما واحد؟

د  وجن) Discours(وهي تقصد اخلطاب ) Texte(منها قد استعملت مصطلح النص 

ما الفرق بني النص : تساءللت اخلطاب وهي تقصد النص، ولذلك نكثريا منها قد استعم

ومفهوم ) النص( ومن هنا تأيت أمهية حتديد مفهوم  3"واخلطاب؟ أين يلتقيان وأين يفرتقان؟

.)اخلطاب(

كرة خترج ، مذ النظرية و املنهجدراسة مقارنة يف مهى حممود إبراهيم العتوم، حتليل اخلطاب يف النقد العريب احلديث -1

.21، ص2004لنيل شهادة الدكتوراه ، األردن، 

، 1، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط)عريب-إجنليزي(، معجم اللسانيات احلديثة ،و آخران حنا سامي عيادينظر  - 2

.40، ص 1997

.75، ص 2001اجلزائر، ، عنابه،  8ع بشري إبرير، يف تعليمية اخلطاب األديب، جملة التواصل، -3



  تعريف الخطاب........................................................................مدخــــــل

12

  :تعريف النص -أوال

 يف عددها من غىن العربية باملفردات اليت تفوق"على الرغم بعض املصطلحات و 

مفردات بعض اللغات األخرى، ترانا نعاين أحيانا من مشكلة حتديد معاين عدد من املفاهيم 

لتداخلها مع بعضها  1"واملصطلحات العلمية، وحتديد الوافد منها يف إطار العلوم اإلنسانية

  .البعض والتباسها يف التعريف

  :تعريف النص لغة.1

�Ŀ�ƨǴǸů�ƢǿƾųÂ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�®ƾǠƬƥ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�̈®ǂǨŭ¦�ǽǀǿ�ňƢǠǷ�ƾǠƬƫ"لسان العرب "

رفعه، وكل ما أظهر فقد : نص احلديث ينصه نصا ،النص رفعك الشيء:البن منظور كاآليت

جعل بعضه على بعض، وأصل النص أقصى الشيء وغايته، : ونص املتاع نصا(...) نص 

مبعىن اإلظهار والتبيني وكذا السبك والرتتيب، وترد  _عاينامل_فهي  2"ونص كل شيء منتهاه

��ƨȈǴǰǳ¦�ǾƬȇƢǣÂ� Ȇǌǳ¦�ƨȇƢĔ�ŘǠŠالكالم مثالك.  

  :النص في الدراسات القرآنية.2

نصية تامة إال مع القرآن الكرمي، وهي أوىل  مل يعرف العرب يف تارخيهم ممارسة

، "بارت"بتعبري " ه النصيةالنص يف ذاتيت" وتتمثل يف الوقوف على"ذه املمارسة مظاهر ه

فذاتية النص يف جتليها قراءة للمكتوب جتعل النص كالما يقوم بنفسه إزاء كالم آخر يظهر 

.08عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب، وقضايا النص،ص -1

.648،ص )ص.ص.ن(، مادة 2004، 3، بريوت، طدار صادر، 6جلسان العرب،،ابن منظور - 2
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إذا تأملته :"هذا األمر يف القرآن الكرمي فقال الباقالنيوقد أدرك  ،1"عرب إجناز لغوي خمتلف

Ǿǻ¤��ǶđƢǘƻ�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�ǶȀǷȐǯ�» ƢǼǏ¢�Ǻǟ�ǾƳÂǂƻ�śƦƫ  العادة، وأنه معجزة، عن خارج

الباقالني من خالل قول  2"ومتيز حاصل يف مجيعهالقرآن ة ترجع إىل مجلة وهذه خصوصي

.الفرق بني النص و اخلطاب باعتبار النص مكتوب و اخلطاب ملفوظ يظهر لنا واضحا

ظاهر لفظها عليه مننص القرآن ونص السنة، أي ما دل :"وهو عند الفقهاء

النص ما ال حيتمل إال معىن واحد أو ما ال حيتمل :"الشريف الجرجانيويعرفه 3"األحكام 

أن أول املؤسسني ملفهوم النص يف الثقافة العربية هو " "محمد مفتاح"، بينما يرى 4"التأويل

املستغىن فيه بالتنزيل عن :"،وقرر  أن النص هو)رسالته(الذي عرف النص يف  "الشافعي"

ملفهوم النص بالتأويل على غرار التعريفني السابقني، لكنه ويف هذا التعريف ربط 5"التأويل

.ليس مبعىن املرادفة، إمنا مبعىن املفارقة، أي برفض التأويل واستخراج املعاين املتعددة

  :النص في الدراسات اللغوية الحديثة.3

أما الدراسات احلديثة، فقد انطلقت يف تعريفها للنص من املفهوم الغريب املأخوذ كما 

مبعىن  Textusمشتقني من  Texte.Textفإننا جند كلميت "علوم من الالتينية هو م

 .53ص  97،1992-96منذر عياشي، النص، ممارسة وجتلياته، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد -1
.35، ص )ت.د(، السيد أمحد صخر، دار املعارف، إعجاز القرآن،تحالين، الباق - 2

.41،ص1997اجلزائر، ، ديسمرب ،12،عحممد الصغري بناين، مفهوم النص عند املنظرين القدماء، اللغة واألدب-3
.43نفسه، ص  املرجع- 4

.340، ص 2001يف النقد، السعودية، ،ة، املفاهيم األدبية يف النقد العريب احلديث، عالمات بالشيخ بوقر  - 5
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فاألصل الالتيين حييل إىل  1"نسيجمبعىن  Textereاملشتقة بدورها من " Tissu"النسيج 

  .النسيج ويوحي باجلهد والقصد ولعله يوحي أيضا باالكتمال واالستواء

بنية يف أصلها متوالية من اجلمل " ):R.Fouler(فاولر روجر أي أنه كما يعرفه

هذا مبعىن التنسيق  2"ونسيجا على صعيد تلك املتوالية ااملرتابطة فيما بينها تشكل استمرار 

ƲȈǈǻ�ƢĔƘǯÂ�ǲǸŪ¦�śƥ.

Jeanجان ميشال آدم "يقول  Michel Adam" مبادئ في "في كتابه

Elemantاللسانيات النصية  de linguistique Textuelle"وحدة :" ص هونبأن ال

من خالل هذا  )Pertinence(التبليغ والتبادل، ويكتسب النص انسجامه وحصافته 

.التواصلية بني عناصره ليؤدي وظيفته3"التبادل والتفاعل

: ضمان لالنسجام يف تعريفه للنص بأنهك "التنضيد"فيورد لفظ  "محمد مفتاح"أما 

يضمن انسجام العالقة بني أجزاء  ألن التنضيد" عبارة عن وحدات لغوية منضدة ومنسقة

)يمنى العيد(ونضيف له قول الباحثة 4"أدوات العطف، وغريها من أدوات الربط: النص مثل

فهذه التعريفات  5"أن كل ملفوظ يندرج حتت نظام اللغة وقوانينها فهو نص"  :رىـــت  اليت

حيث مكوناته  حصرت معظمها ماهية النص يف ظاهر الكالم، أو يف جانبه الفيزيقي من

  .وتراكيبه

1- Dictionnaire Quillet de la langue française (Q.Z) librairie Aristide Quillet, paris,

1983 ,p 20.

.12، ص 1988ط، .سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، د-2
خولة طالب اإلبراهيمي، قراءة يف اللسانيات النصية،مبادئ يف اللسانيات النصية جان ميشال آدم، اللغة -3

.116، ص 1997اجلزائر،  12عواألدب،
.340املفاهيم األدبية يف النقد العريب احلديث، ص : الشيخ بوقربة - 4

.68، ص 1985، 3ينظر ميىن العيد،يف معرفة النص، دار اآلفاق، بريوت، ط-5
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  :الخطاب-ثانيا

تعددت املوضوعات اليت يطرحها مفهوم اخلطاب اليت فرضت تعددا يف 

�À¢�ǺǷ�ǾǠǼŻ�Ń�Ǯ ǳ̄�À¢�ȏ¤��Ƕđ°ƢǌǷ�» ȐƬƻ¦Â�ƢđƢƸǏ¢�©ƢǿƢš ¦�®ƾǠƬƥ�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦" حيتل

برزت موقعا حموريا يف مجيع األحباث والدراسات اليت تندرج يف جمال حتليل النصوص، حيث 

، جعلت منه ركنا رئيسيا ضمن للوجود شعب دراسية يف اللسانيات والفلسفة، واألدب

�̧ ÂǂǨǳ�ǺȇÂƢǼǟ�Ǿƫǀţ¦Â�Ƣē¦°ǂǬǷ    معرفية خمتلفة وغدا كل مؤلف يتناول اللغة اإلنسانية من

  .وفاعليته املتولدة عن ذلك 1"جانبها التواصلي البد أن جيعل أساسه اخلطاب، وهدفه حتليله

:لغةالخطاب .1

وحتديد مفهومه عن داللة " اخلطاب"يف تعريفه ملصطلح " ابن منظور"مل خيرج 

اخلطاب :"حديثا،يقولقدميا و الكالم ومعايريه، وهو ما ذهب إليه كثري من علماء اللغة 

و املخاطبة واملخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا، ومها يتخاطبان، 

ويرتبط اخلطاب باخلطابة يف  2"....يف فعل ذي شأن شرتاك و املشاركةصيغة مبالغة تفيد اال

  .النصوص

الخطاب في الدراسات القرآنية.2

:منتديات مجعية املرتمحني واللغويني املصريني، الرابط"فؤاد بوعلي، مناهج حتليل اخلطاب -1

http///egyforums.Com
 .658ص، )ب.ط.خ(مادة ،2تح يوسف خياط،دار لسان العرب بريوت ،جابن منظور، لسان العرب، -2
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كما "يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي،حيث ترددت اثنيت عشرة مرة)خطب(جاءت مادة 

َناُه ﴿:منها قوله تعاىل 1"هو وارد يف معجم األلفاظ واألعالم القرآنية  َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتـَيـْ

.2﴾اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَاِب 

.3﴾فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَابِ ﴿:وقوله تعاىل

نَـُهَما الرْحَمِن َال َيْمِلُكوَن ِمْنُه ﴿:وقوله عز وجل َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

.4﴾ِخطَابًا

  .اخلطاب بصيغة املصدر يف اآليات الثالثفقد ورد 

َوِإَذا َخاطَبَـُهُم ﴿:وورد بصيغة الفعل يف آيات ثالث أيضا وهي قوله عز وجل

5.﴾اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما

.6﴾ الَ ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُمواْ ﴿:وقال تعاىل

.7﴾وْا ِإنـَُّهم مُّْغَرُقونَ الَ ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلمُ و  ﴿:وقوله عز وجل

، ص )ب.ط.خ(مادة  ،2، طدار الفكر العريب، القاهرةإبراهيم حممد إمساعيل، معجم األلفاظ واألعالم القرآنية، -1

)196-197(.
.20سورة ص، اآلية -2

.23سورة ص، اآلية 3
.37سورة النبأ، اآلية -4
.63سورة الفرقان ، اآلية -5
.37سورة هود، اآلية -6
.27منون، اآلية سورة املؤ  - 7
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تتفق كتب التفسري يف ضبط مفهوم اخلطاب كما ورد يف هذه اآليات، ومنها ما 

".اخلطاب"يف تفسري كلمة ) كشافه(يف  "الزمخشري"أورده 

ال : وردت مبعىن ﴾َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموْا ِإنـَُّهم مُّْغَرُقونَ ﴿:ففي قوله تعاىل

.1...تدعين يف شأن قومك

أي ال ميلكون أن خياطبوه بشيء من  ﴾َال َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخطَابًا﴿:ويف قوله تعاىل

2.نقص يف العذاب أو زيادة يف الثواب

فهذا التفسري شأنه شأن ﴾فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَابِ ﴿:ويف قوله تعاىل

فردية ونشاط ذايت يعتمد املتكلم يف  عمليةواملعاجم، قرن اخلطاب بالكالم كباقي الكتب 

 .تعبريه عن أغراضه

  :الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثة.3

وتطور يف ظل  راسات اللغوية إىل الغرب، أين منىيرجع ظهور اخلطاب يف حقل الد

فرديناند دي سوسير "التفاعالت اليت عرفتها هذه الدراسات والسيما بعد ظهور كتاب

Ferdinand de Saussure ")وتعود جذور  )محاضرات في اللسانيات العامة

نظام من الرموز يستعملها الفرد  ة والكالم،فاللغة عمومامصطلح اخلطاب إىل عنصري اللغ

إىل شخص آخر يدعى للتعبري عن أغراضه ، والكالم إجناز لغوي فردي يتوجه به املتكلم 

1-�ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��» Ƣǌǰǳ¦��ÄǂǌűǄǳ¦)2( 268، دار الفكر، بريوت، لبنان، ص.

2-�ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��» Ƣǌǰǳ¦��ÄǂǌűǄǳ¦)2( 210، ص.
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تتولد عملية التواصل اإلنساين حيث يبث املتكلم للمتلقي رسالة  من هنا 1"املخاطب

.فيستقبلها ويفك رموزها

كظاهرة اجتماعية وبني الكالم   )Langue(بني اللغة  دي سوسيروقد ميز 

)Parole( اعترب اللغة جزءا من اللسان،وهي يف الوقت ذاته نتاج "كظاهرة فردية،حيث

والتواصل  ǂǧȋ¦�ƾǼǟ�ƨǰǴŭ¦�ǽǀǿ�ƨǇ°ƢŲ�ǲȈȀǈƬǳ�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƢǼƦƬȇ"2¦® اجتماعي مللكة اللسان

  .فيما بينهم

Emileيست نإميل بانف ويأيت تصور Benveniste"اخلطاب   ددالذي ح

تلفظ / جيب النظر إىل اخلطاب من حيث بعده الواسع، أي من حيث هو الكالم: "كاآليت

،3"يفرتض وجود متكلم وخماطب وأن لألول نية التأثري على الثاين بشكل من األشكال

  والتلفظ 

"Enonciation" دائما هو احلدث  "يستنبانف"يف نظر)Acte( التكلم ،

امللفوظ، أما امللفوظ فهو نتاج /بواسطة الكالم أو إنتاج الكالمنفسه أو النشاط املتحقق 

.عن هذه العمليةواملنجرة 4"التلفظ، أي جمموع األقوال املنجزة

.11عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص، ص -1

.12،ص  عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص -2
3- Emile Benveniste, Problème de linguistique Générale 1-2, Gallinard,paris

1966, p245.
 14عحممد حيياتن، األصالة يف نظر رضا مالك،حتليل اخلطاب من خالل النظرية احلديثة أو التلفظ، اللغة واألدب، -4

.337، ص 1999اجلزائر، 
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ميشيل فوكو "وللنقد مفهومه اخلاص فقد ارتبط بظهور مؤلفات 

M.Foucault"�Ƕǿ¢�ǺǷ�ƾǠƫ�ǞǸƬĐƢƥ�ǾƬǫȐǟÂ�§ ƢǘƼǴǳ�̈®ƾƄ¦�ƨǬȈǸǠǳ¦�ǾƬȇ£°�À¢�Ǯ ǳ̄��

يقف عند احلدود اليت صنعت منذ مطلع القرن "املوجهات للثقافة العربية احلديثة، إذ أنه 

  .باعتباره عصر الشفافية 1"السابع عشر عقالنية احلضارة احلديثة

شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والسياسية "أن اخلطاب  "أيضاويرى 

والثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت ينتج فيها الكالم ينطوي على اهليمنة واملخاطر يف الوقت 

يف جمال حتليل اخلطاب و الدارسني جمموعة من الباحثني آنذاك فقد برز على الساحة 2"نفسه

هذا العلم فصنفوا فيه ووضعوا له التعاريف والقواعد كل  احلديث عنالبحث و أفاضوا يف 

.حسب توجهاته اللسانية والفكرية

.432، ص 1987، 1جورج طرابيشي،معجم الفالسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، ط-1
، ص 2000، 2، ط، املغربسعد البازغي،دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءو ميجان الرويلي  - 2

89.
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:بين النص والخطاب - ثالثا

هناك من الدارسني من فصل بني النص واخلطاب، ووضع لكل منهما مفهومه 

رومان جاكبسون"فمثال هما يف تعريف موحد،من مل يفرق بينهما وساقاخلاص ومنهم 

R.jakobson"  نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية "الذي يعرف اخلطاب على أنه

وهو ما يفضي حتما إل حتديد ماهية األسلوب لكونه الوظيفة املركزية املنظمة  للكالم ،

     .فالنص عنده تركب يف ذاته و لذاته1"

جوليا كريستيفا  إىل تعريف استنادافارق جوهري بني اخلطاب و النص وميكن التماس 

Julia Kristevaيعيد توزيع نظام اللسان بواسطة  جهاز عرب لساين"للنص بأنه

الربط بني كالم تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر و بني أمناط عديدة من امللفوظات 

ÂƾƷ�ƾǼǟ�Ǧ®�2."السابقة عليه أو املتزامنة معه فالنص إذن إنتاجية Ǭȇ�ȏ�ǎ Ǽǳ¦�À¢�ƾų�¦ǀđÂ

  .اللغة

:حيث يقول" بشير إبرير"جند أيضا ومن الذين فرقوا بني مفهوم اخلطاب والنص 

يفرتض من اخلطاب وجود السامع الذي يتلقى اخلطاب، بينما يتوجه النص إىل من .1

أوال وقبل كل -يتلقاه عن طريق عينيه قراءة، أي أن اخلطاب نشاط تواصلي يتأسس

.مكتوبةعلى اللغة املنطوقة، بينما النص مدونة  -شيء

.11،ص1997اجلزائر،،دار هومة ،2نور الدين السد ، األسلوبية و حتليل اخلطاب،ج-1
، 1997، 2عبد اجلليل ناظم،دار توبقال للنشر، املغرب،ط:جوليا كريستيفا،علم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعة-2

  .21ص 
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 الكتابةـ اخلطاب ال يتجاوز سامعه إىل غريه، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه بينما النص .2

.فهو يقرأ يف كل زمان ومكان ـــــ

ىل إفبشري إبرير يشري ،1"اخلطاب تنتجه اللغة الشفوية، بينما النصوص تنتجها الكتابة.3

والنص يفرتض قارئا ويبقى أن اخلطاب يفرتض سامعا ويكون من إنتاج اللغة الشفوية 

.يف كل زمان ومكان

  :وميكن حتديد اخلطاب قياسا إىل النص على النحو التايل 

.اخلطاب وحدة لغوية تتكون من سلسلة من اجلمل ".1

.ينطوي اخلطاب على نظم و قواعد تركيبية قابلة للوصف و التعيني.2

.يكون اخلطاب منطوقا أو مكتوبا.3

كون له هدف التوصيل والتأثري يف السامع أو فرديا، وي يكون مصدر اخلطاب.4

.القارئ

ينطوي خلطاب البد أن يتوصل إىل اهلدف الذي حيمله اخلطاب و إن متلقي ا.5

 اخلطاب مفهوم يتشابككما .بعد ذلك القيام بتحليله و تأويله ع،ليستطيعليه

.2"روالن بارتومفهوم النص والقول مبفهوم األثر الذي يقرتحه 

.413، ص www.Alwarrag.com:بشري إبرير، النص األديب وتعدد القراءات، موقع اإلنرتنت-1

.1985عبد السالم بن عبد العايل ، الدار البيضاء ،توبقال،:ينظر روالن بارت،درس السيميولوجيا ،تر-2

ذلك شيء مفروغ منه ،حنتفظ به ، :ال جيب أن خنلط بني النص و األثر األديب ، أثر أديب ":نظرية النص"يقول بارت يف 

،أما النص فهو حقل منهجي،فنحن إذا ال نستطيع أن ) المكانا يف رفوف املكتبة مث(ويستطيع أن ميأل فضاء فيزيائيا 

، روالن بارت نظرية "فإن األثر األديب حيمل باليد ،و النص حيمله الكالم(....) نصوصا ) على األقل بانتظام (حنصي 

.97،3حممد خري البقاعي،جملة العرب و الفكر العاملي ،ع:النص،تر 
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،نظرا لتعدد اآلراء واختالفها  بني النص و اخلطاب يطرح إشكاال كبريا إن التمييز

.اللجوء إىل محلهما على حممل واحد يف مواضع و الفصل بينهما يف مواضع أخرىو 

لقد مر اخلطاب بأدوار ومراحل من التطور لدى نقاد األدب حىت استوى بالشكل 

Ƿ�ƪ الذي نعرفه اليوم وذلك لدراسة الشعر والنثر على حد Ǵǐƫ¦�ƾǬǧ�� ¦ȂǇ�¦ǀđ�ƾǬǼǳ¦�ƨǳƘǈ

والنقد هو خلق خطاب حول خطاب متأسس، وعملية اخللق هذه يف "التحول اإلبداعي 

جيب أن ينفد إىل دواخل اخلطاب األول : غاية الدقة ألن اخلطاب الثاين مطالب بأمرين

يف ذلك على خصوصيات ذلك اخلطاب   وحيافظ يفككه ويعيد تركيبه،)النص الشعري(

ودراسة التحوالت اليت تطرأ على النصوص  1"كحضور شعري متميز من ناحية أخرى

تصنيفها  يزها ودراستها وفهمها وتقييمها مثخبصائص مت الشعرية لتجعلها تنفرد على غريها 

ولتحليلنا للخطاب الشعري علينا  ووضعها يف املسار الصحيح الذي تسلكه احلركة الثقافية 

ىل الواقع الشعري، وتصبح دراسته، أغواره الدفينة لكي ننفذ إه وسرب الغوص يف أعماق

.بالضرورة وجها من وجوه اإلحاطة بذلك الواقع

ومنهج حتليل اخلطاب حاول أن يؤسس ويشكل نظرية واضحة املعامل تنفذ إىل 

نازك بكتاب " الشعر اجلديد وهذه الدراسات بدءً  أعماق القصيدة احلديثة أو هذا

اجتاهات الشعر العريب " ووصوال إىل كتاب إحسان عباس"املعاصر  الشعرقضايا " المالئكة

�ǺǸǓ�ǾǨǼǐƫÂ�ƾȇƾŪ¦�ǂǠǌǳ¦�ǲƻ¦Â®�ń¤�Ƣđ�ǀǨǼƫ�ƨǴǷƢǰƬǷ�ƨȇǂǜǻ�ȆǇǂƫ�À¢�¾ÂƢŢ" املعاصر

جتربة ب حياول قراءة التجارب املعاصرة جتربة وحتليل اخلطا 2"أطر واضحة واجتاهات حمددة

منوذجا، سراس /"أدونيس/درويش/يوسف سعدي/السياب(لعريب املعاصر ا حممد لطفي اليوسفي، يف بنية الشعر-1

.13، ص 1996،نوفمرب 3للنشر،ط

.14، ص  املرجع نفسه - 2
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�Ǯ ǳ̄Â�ƢēƢȈǏȂǐƻ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦Âاط قذي حيدثه النص الشعري اجلديد بالتالتواصل ال

السمات اليت متيز صوتا عن آخر، ذلك أن الشعر موقف مجايل من الواقع ،وهو كذلك 

منظوره، فالشعر بوصفه موقفا إليه ، إال أن لكل منهما موقعه و خطاب بني املرسل و املرسل 

.و خطابا مجاليني ينطوي بالضرورة على خطاب إيديولوجي

ميزة مل يرتق إليها باقي تجربة الشعرية السبعينية عند شاعرنا سليمان جوادي جتربة متال

من جيله وذلك لتمكنه من حتويل نصه من نص شعري إىل نص غنائي تداعبه الشعراء 

.وقد كان هذا التحول على مستوى اللغة و الصورة الشعرية وعل مستوى اإليقاع األحلان، 

هذا اإلحساس اجلمايل باملوسيقى املصحوب باالستمتاع جنده جمسدا يف استمتاع 

ة املوزونة يف قالب شعري وذلك مل حتدثه املوسيقى يف نظام مشاعرنا سليمان جوادي بالكل

فاملوسيقى تنظم حركة الكون، وتسيطر على دائرة الوجود،فكل ظاهرة كونية هلا "الكون 

تأثريا جيعل من جتاذب جزئيات الكون بعضها بالبعض إيقاعها املؤثر،فيما عداه 

ديوانه  والشاعر سليمان جوادي ومن 1"دافعة إىل التمسك والتجاذبحركة إيقاعية ...اآلخر

يزته وقصائده األول يتكرس كاسم له طابعه اخلاص يف املشهد الشعري اجلزائري بغنائيته اليت م

  .شاهد إثبات على ذلك

11،ص1993، 3صابر عبد الدامي، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور،مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط-1
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1"سليمان جوادي"السيرة الذاتية : رابعا

:الشاعر بتعريف ال.1

ببلدية جامعة ،1953فبراير  12هو سليمان بن العرايب بن الزاوي جوادي من مواليد      

وهي نفسها البلدة اليت ينحدر منها  ،بنفس الوالية كوينينوالية الوادي، تنحدر أسرته من 

  .خليفة محمد العيد آلالشاعر اجلزائري الكبري 

كان والده حمبا للعلم والعلماء مولعا باملطالعة، مجعته عالقة محيمية وطيدة بأربع 

ينحدر مجيعها من اجلنوب الشرقي لبالدنا هذه الشخصيات هي  ،شخصيات أدبية وفكرية

املختص يف علم األنساب وعلمي العروض والقوايف، واألستاذ عبد الحميد حبهالشيخ 

اإلمام املتمرد الذي يعده البعض  مصباح الحويذقملصلح ،والشيخ الشاعر ا حمزة بوكوشة

وقد كان يقرض الشعر يف األغراض زائر، األب الروحي للحركة اإلسالمية السياسية يف اجل

وقد  ،الشاعر الفحل محمد العيد آل خليفةوأخريا الشيخ  ،السياسية والوطنية والدينية

وحالت حبة وحمزة بوكوشة عبد المجيدمني مسحت الظروف لشاعرنا بالتعرف على املرحو 

  .مصباح الحويذق و محمد العيدالتعرف عن قرب على الشيخني دون 

تلمذ يف مرحلة دراسته االبتدائية على يد شخصيتني مهتمتني بالشعر واألدب مها ت

الناقد واإلعالمي  مصطفى سواقوالدكتور ،رجل الرتبية املعروف  عبد القادر فضيلالدكتور 

.الشهري الذي أصبح فيما بعد مديرا عاما لقناة اجلزيرة القطرية

 .2012-12-6مقابله مع الشاعر سليمان جوادي  - 1
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هذه املؤسسة اليت كان يشرف عليها  1971خترج من دار املعلمني ببوزريعة سنة 

�Ǯ ǼƄ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�ƾǿƢĐ¦ عبد الحميد مهري ،�Ƣŷ�ǺȇŚƦǯ�ǺȇǂǟƢǋ�ǞǷ�ƢǻǂǟƢǋ�ȄǬƬǳ¦�ƢđÂ

شوقي راء اجلزائريني الثوريني والشاعر العريب السوري الكبري الذي يعد من الشع صالح خباشة

التحق الته الشعرية ويطلب منهما توجيهه مث وكان شاعرنا يعرض عليهما حماو  بغدادي

.1977باملعهد العايل للفنون الدرامية بربج الكيفان وخترج منه سنة 

:المسار المهني.2

القرن املاضي وقد شغل اشتغل بالعمل الصحفي منذ منتصف السبعينات من 

  :املناصب التالية

حمررا مث سكرتريا مبجلة ألوان.

نائبا لرئيس جملة الثقافة.

كبري احملققني جبريدة الشعب مث مبجلة الوحدة.

كلف مع جمموعة من األدباء باإلشراف على جملة آمال.

كلف بإعداد صفحة يومية جبريدة الشعب بعنوان املوعد.

 للثقافة بوالية اجللفة وبعدها بوالية الطارف إىل أن مديرا  1995عني سنة

.2010تقاعد سنة 

  :النشاط األدبي والفني.3

  :أنتج عدة حصص لإلذاعة الوطنية منها

.الساقية واخليمة-1
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.ضياف ريب-2

  .حقيبة األسبوع-3

أنتج للتلفزيون اجلزائري جمموعة من املنوعات التارخيية واالجتماعية بعنوان حاجي يل 

  .يا جدي

مصطفى زميرلي، محمد جمموعة من األغاين لعدد كبري من املطربني منهم  ألف

  .وغريهم بوليفة، زكية محمد، الشاب خالد، صليحة الصغيرة، يوسفي توفيق 

  :ألف عدة أعمال أوبريالية أمهها

  .العطرة-أم اجلمال-اجلزائر احملروسة

  .كما ساهم مع جمموعة من الشعراء يف تأليف ملحمة اجلزائر

شارات عدة حصص تلفزيونية منها مسك الليل،الربنامج اليومي صباح اخلري، وضع 

  .ألف النشيد الرمسي للحماية املدنية

بحبك يا (باب الوادي  بفيضاناتكما وضع أغنية جينرييك التليطون اخلاص 

  ).بالدي تسلحنا

  :الملتقيات.4

  .األديب والفين حني كان مديرا للثقافة أسس بوالية اجللفة امللتقى الوطين لإلبداع
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  .كما أسس يف والية الطارف امللتقى الوطين للطبيعة واإلبداع

  :األعمال والمطبوعات.5

.يوميات متسكع حمظوظ-

.أغاين الزمن اهلادئ-

.ثالثيات العشق اآلخر-

.قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضا-

.رصاصة مل يطلقها محة خلضر-

.قال سليمان-

.ال شعر بعدك-

.للوطنسليمان جوادي يغين -

-ƨȇǂưǻÂ�ƨȇǂǠǋ�©ƢǗȂǘű�̈ƾǟ�ǾǳÂ��ƨǴǷƢǰǳ¦�Śǣ�ƨǟȂǸĐ¦.

  :النشاط اإلعالمي.6

.أسس مع جمموعة من اإلعالميني جريدة الشروق اليومي-

.أسبوعية املوقف-

احلوار، صوت األحرار، اجلزائر اليوم، بريد : تعامل مع عدة صحف وطنية هي-

.الشرق، الشروق العريب، األنوار

.يف جريدة الشروق اليومي مث يف يومية صوت األحرار كتب لسنوات عمودا
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  :التجربة الشعرية للشاعر سليمان جوادي.7

كل ما :"عن بدايته الشعرية، جييب الشاعر قائال" السعيد موفقي"يف حوار له مع 

ووجدت والدي ، أذكره أين بدأت الكتابة حول قضيتنا املركزية العادلة القضية الفلسطينية 

وكان صديقا . رمحه اهللا جبانيب فهو رغم تواضع مستواه التعليمي إال أنه كان مولعا باملطالعة 

�̈ǄŧÂ�ƨƦƷ�Ǻƥ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟÂ�ƨǨȈǴƻ�¾¡�ƾȈǠǳ¦�ƾǸŰ�ǶȀŷ¢�ǲǠǳ�§ ƢƬǰǳ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǠǳ

ملكة  وقد حاول أن ينمي يف، األخضر السائحي وغريهم حممـد بوكوشة وزهري الزهراوي و 

  .للتعلم منهم 1"الكتابة من خالل تزويدي بالكتب أو بتعريفي بأصدقائه

يف مطلع "على أعتاب جتربة سليمان جوادي معرتفا  خمارد بلقاسمـمحمويقف 

بيومية الشعب جاءتين  "في رحاب الشعر"السبعينات عندما كنت أعد أسبوعيا صفحة

«�"من أجل زهرة"قصيدة لطيفة بعنوان  °ƢǠƬǴǳ�ƨǫƢǘƥ�¾Â¢�ƪ ǻƢǯÂ��ƢēǂǌǼǧ�ƢŮƢǸŝ�ƪ Ʀƴǟ¢

، وقد حسبته أستاذا، ومل ميض وقت حىت زارين ،وتفاجأت وهو "سليمان جوادي"بيين وبني 

يتسلل على القلب بعفوية األطفال ويفرض .. كان أنيقا وسيما مهذبا ... يقف أمامي 

عرا كأغلب أبناء اجلنوب ولد شا"أنه  "لسليمان"وهو يقر  2"شخصيته بكل بساطة ويسر

من املوهوبني املبدعني ومن ولد شاعرا ميضي كل عمره مشتت الفكر مع أحالم الطفولة  

، وقد اجته يف مد بلقاسم خمارـمححسب  سليمان جواديهذا هو شاعرنا  3"ونوازع الواقع

-09-14يف حوار مع الشاعر سليمان جوادي، املدونة اإللكرتونية لسليمان جوادي، نشر بتاريخ  سعيد موفقي -  1

2009djouadi.maktoob blog.com

.4-3، ص 2012، 2سليمان جوادي، قال سليمان، دار التنوير للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط-2

.7، ص املرجع نفسه - 3
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ألغنية وقد سعى إىل ذلك إلميانه بأن مجهور ا،وقت مبكر من حياته األدبية لكتابة األغنية 

ىل اكرب عدد هدفه من البداية هو إيصال شعره إ هو أكثر وأكرب من مجهور الشعر وقد كان

وقد كان هذا بفضل األغنية، ألن القصيدة املغناة أسهمت يف الوصال بني ،من الناس

وخري دليل على ذلك أن أكرب شعراء العربية هم من تغىن الناس بأشعارهم " اللغة"و" املواطن"

ňƢƦǫ�°¦ǄǻÂ�Ǌ القيسرئ بداء بام ȇÂ°®�®ȂǸŰ�ń¤�ȏȂǏÂ�Śǿ±�Ǻȇƾǳ¦� ƢđÂ�œǼƬŭ¦Â.

أن حيقق حضوره على مستوى الشعر اجلزائري وهو " سليمان جوادي"استطاع 

ما زلت مقتنعا من أن الشعر يسعين ويسع معانايت ويستوعب مهومي وانشغااليت وال "القائل 

ة الشعر يل وسيطرته املطلقة على ميواليت يشكو من صراخي ومحاقايت،ما زلت أشعر بأبو 

وسأبقى على قيد الشعر ....األدبية ولذلك فإن فك االرتباط معه غري وارد يف املدى القريب 

  . فالشعر بالنسبة لشاعرنا متنفسه يف هذه احلياة  1"ما دمت على قيد احلياة

//:httpاإللكرتونية مدونة سليمان جوادي  - - 1 djouadi.maktoob blog.com



التأصيل للشعر الحرالتأصيل للشعر الحرالتأصيل للشعر الحر



َما ِقيَمُة الُدْنــيـَا َو َما ِمْقَدارٌَهـــــــا  

ِإْن ِغْبَت َعِني وَاْفَتقَْدُت َهوَاَكا  

  ا  ـــهَ مُ لُ أَ يـــــنَ حِ ارِ ـــهَ زْ األَ ةُ يـــــمَ ا قِ ـــمَ 

  ــــا  اكَ قَـ لِ ونَ دُ ـــــــــــــــاءِ يَ شْ األَ ةُ يمَ ا قِ مَ 

  سليمان جوادي                                     
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بناء القصيدة عرف منذ اجلاهلية واستمر إىل عصرنا هذا، "التجديد يف الشعر ويف 

وكان يف كل مرة يصطدم باحملافظني الذين وقفوا يف وجه حركات التجديد يف معظم 

�Ƥ ǳ¦Ȃǫ�Ŀ�ǂǠǌǳ¦�ǞǓÂ�©ȏÂƢŰ�ǲǯ�Ƕǣ°Â��ǆ ȇƾǬƬǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢđ�ǂǠǌǳ¦�¦ȂǗƢƷ¢Â�°ȂǐǠǳ¦

ƫ�Àȋ�ǲǌǨǳƢƥ�© Ƣƥ�ƾǫ�ƢĔ¢�ȏ¤�̈ǄǿƢƳ نفالت من ة لإلديالت عداريخ الشعر يشهد حماو

وذلك ملا فطر ،اهلزات التجديدية  من ، فقد تعرض هذا األخري إىل أنواع1" تلك القيود

عليه الذوق العريب من استعداد وإمكانية للتطور منها ما يتصل بأغراض الشعر وحمتوياته 

  .ومنها ما يتصل بأسلوبه وشكله

ايرة احلياة املعاصرة،ة إمنا وجد نتيجة إحساس الشعراء بضرورة مسري يف الظاهر وهذا التغي  

احلقيقي يف مسار القصيدة العربية بظهور حركة شعر التفعيلة أو ما  االنعطاففقد حدث 

ويعترب  "بدر شاكر السياب"و "نازك المالئكة"اليت تزعمها كل من  عرف بالشعر احلر و

كان مبثابة "يمنى العيد"وث الشعري، تقولمن املور  شعر التفعيلة احملاولة األوىل لإلنفالت

ǳ¦�Ŀ�ƢŻƾē�ǲǸǠƫ�̈Ȃǘƻ�¾Â¢ منطيتهعنصر املوسيقي ال من حيث املبدأ بل من حيث 

وقد اعتمد أصحاب هذه الدعوة  2"املوروثة، وكان هذا مبثابة عودة للبحث عن منطية بديلة

مط الذي فرض عليها لعهود على التفعيلة الواحدة وحترير شكل القصيدة العربية من الن

  .طويلة

�ƢȀǼǟ�«ǂź�ȏÂ�Ƣđ�¿ǄƬǴȇÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ƾȈǐǬǴǳ�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǪǧÂ�ÄǂŸ شعر "فهو

  .يف أغلب األحيان3"إال من حيث الشكل والتحرر من القافية الواحدة 

.2009دهنون أمال ،أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري ، جملة املخرب، قسم األدب العريب ، جامعة بسكرة،-1

.97ميىن العيد، يف معرفة النص، ص-2
سعد زيان،الشعر احلر ،من كتاب نشأة الشعر العريب السعودي واجتاهاته الفنية، املوقع -3

 http //www.drmosad.com:االلكرتوين
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،وكذا ني الشعر احلر يتيح للشاعر جماال أوسع على غرار نظام الشطرين املتساوي

يتميز به عن شخصية الشاعر  املعاصر باختاذ سبيل شعري جديدالشاعر إثبات شخصية 

اختيار عدد التفعيالت على رية يف احلاألسطر الشعرية وله  القدمي ويتحكم يف أطوال

هو شعر حر لكنه مل يف حالتها الشعورية، ǾǈǨǻ�Ƣđ�«ȂŤ�Ŗǳ¦�ƨȈǬȈǇȂŭ¦�©ƢǬǧحسب الد

¢ÂƢƴƬƬǳ�Ǻǰƫ�Ń�ǂū¦�ǂǠǌǴǳ�ƢēȂǟ®�À±�"كةنازك المالئ"عن قواعد اخلليل وتؤكد يتخل

ƢĔƘƥ�¬ǂǐƬǧ�ƢǷƢŤ�µ ÂǂǠǳ¦ ":ت دعوة لنبذ األحبر الشطليس�» ƾē�Ȇǿ�ȏÂ��ƢǷƢƫ�¦ǀƦǻ�ƨȇǂ

ليه أن تبدع أسلوبا إىل أن تقضي على أوزان اخلليل وحتل حملها، وإمنا كان كل ما ترمي إ

موضوعات العصر  ىل جوار األسلوب القدمي وتستعني به على بعضجديدا توقفه إ

  .اليت كانت تفرض نفسها آنذاك1"املعقدة

ة واسعة مكن الشاعر من امتالك ثقافة عاملي "هذا النوع اجلديد من الشعر

�Ĕ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ǾǷȂŷÂ�ǽǂǟƢǌǷÂ�Ǿƥ°Ƣšواحلصول على تراث ثقايف  �ǞǷ�Ƕƴǈǻ¦�ƢǷ�ǾǼǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǲ

صورة رائعة يف مجيع ترسخت بوقد وجدت مدرسة الشعر احلر الكثري من املؤيدين، و

ات مث ما لبثت أن اتسعت يف ييف األربعين )السياب بالمالئكة و(البلدان بدءا من العراق 

وأحمد  صالح عبد الصبور(شعراء مصريني آخرين مثل فضمت إليها  2"اتياخلمسين

وخليل حاوي ) أدونيس(أحمد سعيد (ويف لبنان ظهر  )عبد المعطي حجازي 

يف  )طوقان وسلمى الخضراء الجيوسيفدوى(وكذلك ،)يوسف الخالو 

محمد الفيتوري وصالح (فلسطني، أما يف السودان فقد برز يف األفق جنم كل من 

محمد بلقاسم خمار، صالح باوية،صالح (ويف اجلزائر كل من )محمد إبراهيم 

.49، ص 1967، 3نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر،منشورات مكتبة النهضة،ط-1

.http//www.elalouka.com:احلق،إرهاصات الشعر احلر ، املوقع اإللكرتوينسليمان علي عبد  - 2
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خباشة، محمد األخضر عبد القادر السائحي، مصطفى الغماري، أزراج عمر

موضوع  )، سليمان جوادياقي مد حمدي،عبد العالي رز عياش يحياوي، أح

  . ممن سطع جنمهم يف نظم الشعر احلرحبثنا وغريهم كثري 

وكانت موضوعات الشعر احلر عن احلياة العامة، مثل تصوير املشكالت اليت يعاين منها 

عر الناس يف جمتمعهم من حروب أو مرض أو ضيق احلال ،وتعبري الشاعر عن احلالة اليت يش

�ǾƦǠǋ�ǪŞ�ǾƦǻƢƳ�ǺǷ�ŚǐǬƬǳ¦�Â¢�ŃƢǜǳ¦�ǶǯƢū¦�ȄǴǟ�̈°Ȃưǳ¦�Â��Ƣđ�ǶǴǜǳ¦�Â¢�Ǧ ȇǄǳ¦�Ǧ ǏÂÂ�

  .السائد

التخاطب هو شعر واضح يتحدث فيه الشاعر ببساطة وعفوية ، وبلغة تقرتب من لغة 

  .اليومي حىت تصل لدرجة العامية أو اللغة الدارجة كما تسمى
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  :العمودي والشعر الحرالفرق بين الشعر  - أوال

ودا يعندما نقول شعر حر فهذا يعين أنه متحرر من القيود اخلليلية إال أنه دخل ق

تنظمه وال جتعله نثرا رغم وجود عناصر األدب فيه، ألن النثر كالم مرسل خال من هذه 

  .القيود اليت عرفها العرب يف الشعر قدميا وحديثا

:الشعر العمودي.1

على القدامى يف صورته املعروفة واملتمثلة يف قصيدة طويلة أو هو الشعر الذي آثر 

قصرية، وكل بيت يتكون من شطرين مع قافية موحدة ووزن واحد من البداية إىل النهاية 

:ومتتاز ب

.اعتماد البيت ذي الشطرين املتساويني-1

2-ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ÄÂǂǳ¦�©¦̄�ƨȈǧƢǬǳ¦�®ƢǸƬǟ¦.

الواحد يف القصيدة الواحدة ذات التفعيالت املتعددة أو  اعتماد الوزن-3

.الرتيبة

 :شعر التفعيلة.2

الشعر يعتمد السطر ن القرن العشرين ظهر لون جديد من يف أواخر األربعينيات م

�ń¤�Ƣđǂǫ¢�̈ƾȇƾǟ�©ƢȈǸǈƫ�ǾȈǴǟ�ƪ ǬǴǗ¢�ƾǫÂ��̈°ǂǰƬŭ¦�ƨǴȈǠǨƬǳ¦�ǾǇƢǇ¢Â��ƪ ȈƦǳ¦�¾ƾƥ�ƾƷ¦Ȃǳ¦

:ائصه هيوخص) شعر التفعيلة(الدقة 
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.قة الشعوريةفاعتماد القصيدة األسطر املتفاوتة الطول والقصر تبعا للد-1

.عدم االلتزام بقافية واحدة بل يعتمد التنويع فيها حسب احلالة الشعورية-2

  .عدم االعتماد على وزن واحد يف القصيدة الواحدة وذات املقاطع الكثرية-3

:الفرق بينهما.3

متناظرين والشعر احلر عبارة عن شطر واحد  يلتزم بيت الشعر العمودي بشطرين

  .أو ما يسمى بالسطر الشعري يطول أو يقصر على حسب انفعاالت الشاعر

يلتزم الشعر العمودي بوحدة القافية والبحر الشعري وكذا الشكل واملضمون، أما 

نوع والقافية فيه تت،الشعر احلر فيبتعد عن الشكل التقليدي الذي يلتزم به الشعر العمودي 

  .يف بعض األحيان

غري أن ،مثلما يعتمد عليها الشعر العمودياعتمد الشعر احلر على البحور اخلليلية        

إىل اثنني إىل ثالث إىل أربعة على حسب ،شعر التفعيلة تتكرر فيه التفعيالت من ضربة 

كان   بغض النظر إن ،أما القصيدة العمودية تعتمد على عدد معني من التفعيالت .الشاعر

  .البيت تاما أو جمزوءا أو مشطورا أو منهوكا

احلر ظهر بالقرب من فرتات التحرر واالنفتاح على الغرب،  "كما أن الشعر

فالعديد من القصائد جند فيها الكثري من املصطلحات قد تكون دخيلة على اللغة العربية 
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استوحوا كتابته من البيئة اليت أما الشعر العمودي فقد متيز جبزالته وكتابته على يد شعراء ، 

Ƕđ�ǖȈŢ"1.

هذا النوع من  أنفحني ندقق النظر يف الركائز األساسية لشعر التفعيلة نقول 

الشعر يرتكز على عناصر وسطية، ألنه يتوفر على املوسيقى عن طريق اعتماد التفعيلة 

للشعر العريب وحيافظ على القافية يف معظم سطور القصيدة، فشعر التفعيلة تطور طبيعي 

بل هي نوع   بأي حال من األحوال الفوضى واالرجتالعرب مراحل التاريخ، واحلرية ال تعين

  .من التغيري ال غري

إال أن اجلديد يفرض نفسه يف الغالب على القدمي وال يلغيه على اإلطالق فلكل 

ن حال والشعر احلر كان استجابة للتحرر من الشكل القدمي كما كايدوه،نوع حمبوه ومؤ 

وسيطرته،وبالتايل كان ال بد من  االحتاللنعتاق من ربقة اإل الشعوب املستعمرة للتحرر و

  .ظهور شعر يتكلم عن معاناة اإلنسان ويصف اهلمجية اإلنسانية 

 http://www.sh3r.net:املوقع االلكرتوين - 1
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:تجربة الشعر الحر في الجزائر -ثانيا

اليت ه غري املألوفة، تمبا أن الشعر احلر زائر جديد طرق باب األدب العريب بصيغ

متنح للشاعر املعاصر التعبري عن شخصيته احلديثة وما يشغل فكره من قضايا يستوحيها 

قول النقاد والباحثني والشعراء ضواء إىل هذا الزائر وسخرت له عمن عصره وجهت األ

  .املعاصرين إلرساء قواعد هذا الشعر

اليت  ،بينها اجلزائربعد أن اتسعت دائرة الشعر احلر يف خمتلف األقطار العربية ومن 

احلركة ، رعت الذي كان يف بواكره األوىل عبارة عن أرض خصبة الشعر احلراحتضنت 

وما القصائد األوىل احلرة يف "،شهدت منوا وتطورا ملحوظا  اليتالشعرية بعد االستقالل 

���ǂǸǠƬǈŭ¦�ƨȈǇƢǸū¦�Ƣē¦°ƢƦǠƥ�ƪبراعم يانعات نشأت يف زمن الشتات  اجلزائر إال  đƢƳÂ

يف  وتدنيس أرضها املقدسة، الفرنسي الذي حاول وبشىت الطرق طمس اهلوية اجلزائرية 

جو كان حيرم على الشاعر أبسط حقوقه الشرعية أال وهي حرية التعبري، ولكن رغم الغربة 

 الشعري  هذا النمط واألعداء استطاع الشاعر اجلزائري أن يبدع ويضع بصمته يف

األدب اجلزائري عن باقي  ال يتخلف قوا بالعجلة األدبية لكيإال أن يلح فأبواجلديد،

، إذ ال ميكن فصل التجربة الشعرية اجلزائرية والتجربة املشرقية اليت  1"آداب األمم األخرى

مث " نازك المالئكة"الشعر العريب ككل مثلته شخصية  كانت بداية عصر جديد يف

الشرارة األوىل اليت مهدت لنضوج هذه احلركة واملستمرة  باعتبارمها "اببدر شاكر السي"

  .لغاية اليوم

httpرؤية تأرخيية بنيوية،الرابط :ليندا كدير ،الشعر احلر يف اجلزائر-1 //massareb.com
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أول ما   "الكوليرا"هذه التجربة يف أوىل قصائدها "نازك المالئكة"فقد جسدت 

  :كتب يف هذا الشكل اجلديد حيث تقول

رٌ جْ الفَ عَ لَ طَ 

ينَ اشِ َـ ى المطَ خُ عِ قْ ى وَ لَ إِ غِ صْ أَ 

  .نيَ اكِ البَ بَ رَكْ رْ ظُ نْ ، أُ غِ صْ أَ رِ جْ الفَ تِ مْ ي صَ فِ 

  .اونَ رُ شْ ، عِ اتِ وَ مْ أَ ةُ رَ شَ عَ 

  .اينَ اكِ بَ لْ لِ غِ صْ ، أَ صَ حْ  تُ َال 

.ينِ كِ سْ المِ لِ فْ الطِ تَ وْ صَ عْ مَ اسْ 

.دْ دَ العَ اعَ ى،ضَ تَ وْ ى، مَ تَ وْ مَ 

.دْ غَ قَ بْ يَـ مْ ى، لَ تَ وْ ، مَ  ىتَ وْ مَ 

.ونُ زُ حْ مَ هُ بُ دُ نْ يَـ دُ سَ جَ انٍ كَ مَ لِ ي كُ فِ 

 - اخليل اليت جتر عربات املوتى من ضحايا الكولريا يف عن وقع أرجل فيها وعربت  27/10/1947كتبتها يف : الكولريا

.ريف مصر، وتقول أن ضرورة التعبري هي اليت ساقتها إىل ابتداع هذا النمط الشعري
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.تٍ مْ  صَ َال دٍ َال خْ إِ ةَ ظَ  لـَحْ َال 

.تِ وْ المَ فُ كَ تْ لَ عَ ا فَـ ا مَ ذَ هَ 

.تُ وْ ، المَ تُ وْ ، المَ تُ وْ المَ 

1.تُ وْ الم بُ كِ تَ رْ ا يَـ و مَ كُ شْ تَ ةُ يَ رِ شَ و البَ كُ شْ تَ 

نشرت هذه القصيدة يف بريوت ووصلت نسخها بغداد يف أول كانون األول 

1947.

يف النصف الثاين من كانون األول  "بدر شاكر السياب"وكذلك الشاعر 

وقد علق عليها يف  2)اهل كان حب(فيه قصيدة  )أزهار ذابلة(صدر ديوانه  1947

Ŀ¦ȂǬǳ¦Â�À¦±Âȋ¦�Ǧ ǴƬƼŭ¦�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƢĔƘƥ�ƨȈǋƢū¦.

  :يقول فيها

  ينِ أَ بَ الحُ ونُ كُ يَ لْ هَ 

  .ينِ مَ لتَ ا لِ دً بْ عَ تُّ بِ 

.اتِ يَ نِ مْ األُ احُ رَ طْ إِ بُ الحُ وَ هُ مْ أَ 

.24نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1

.24، ص املرجع نفسه - 2
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.اةِ يَ الحَ انُ يَ سْ نِ وَ رِ غْ الثَـ بِ رِ غْ الثَـ اءُ قَ والتِ 

.انِْتَشاءْ نِ يْ ي العَ فِ نِ يْ العَ اءُ فَ تِ اخْ وَ 

يف العراق ومن العراق، بل من 1947بداية حركة الشعر احلر سنة "فقد كانت 

بيد أن 1..."بغداد نفسها، زحفت هذه احلركة وامتدت حىت غمرت الوطن العريب كله

شعرية جديدة ال تنبع من عدم وتلك قاعدة ثابتة يف كل األشياء اليت ينطبق عليها جتربة 

حيث "قانون الوجود والعدم تقريبا، فما من عملية خلق أو إجياد إال وهلا مكونات ودوافع 

وانفتاح العرب يف العصر احلديث على الثقافات  ،تأثر الشعراء بنماذج الشعر األوريب

للنص هي وجهة  الشعر  أخرىفكانت وجهة  ،آثار هذه الثقافة الغربية وترمجتهم لبعض

خاصة يف النماذج اليت ميثلها ، احلر  حنايا الشعرحبضور هذا األخري يف  واالعرتافالغريب 

2�ǺǷ�ƢǿÂƾǈƳ�Ŗǳ¦�Ƕđ°Ƣš"عزار باوند وإليوت .س.ت �Ŀ�±°Ƣƥ�ǂƯ¢�Ǯ ǳǀǳ�ÀƢǰǧ

إيليا أبو ماضي، جبران "خالل دواوينهم الشعرية من مهاجري سوريا ولبنان أمثال 

ة يف نفوس ىل ذلك الثورة العارموغريهم إضافة إ "المعلوف خليل جبران، فوزي

¤�ȄǴǟ�Ƣē°ȂƯ�ń"نازك المالئكة"وقد أشارت  )سالف(على كل شيء قدمي  اءالشعر 

املنزل املتناظر الذي يتطابق جانباه متام "طريقة الشطرين اخلليلية إمنا كان بسبب نفورها من 

ال يعين أن األسلوب القدمي بطريقته امللتزمة وشكله العروضي ال يعرب ولكن هذا  3"التطابق

  .عرأما الشكل اجلديد فهو حر طليق منبعه الفطرة ويتحكم فيه الشا ،عن املعىن

.24املرجع السابق، ص نازك املالئكة،-1

لنص والتقعيد، دراسة يف البنية التشكيلية للشعر اجلزائري املعاصر، إيديولوجية النص الشعري، عبد القادر راحبي، ا-2

.38، ص 2003،دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،1ج

.45نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص  :ينظر - 3
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إن التجربة الشعرية اجلديدة يف اجلزائر مل تكن هلا إرهاصات جتديدية كالذي 

حيث يالحظ أن الشعر ومنذ بداياته مل خيرج ،1947حدث للشعر املشرقي قبل عام 

يف شكله املعتاد على الرغم من حماوالت التجديد، وقد جتسدت ،عن إطار عمود الشعر

ƥ�Ǯائر بعد إر حركة الشعر احلر يف اجلز  ǳ̄Â�ńÂȋ¦�ƢēƢǏƢǿ وصول صدى هذا الشعر وتأثر

الشعراء اجلزائريني باحلركة الشعرية يف املشرق، وكذا عامل آخر مهم ال جيب إمهاله وهو 

الظروف اليت كانت سائدة آنذاك يف اجلزائر من استعمار واستدمار طال أمده،وتدهور 

يتماشى مع الوضع  سبا هلمالشعب اجلزائري،فكان قالب الشعر احلر مناأحوال 

كنت أتابع الشعر اجلزائري ":قائال "أبو القاسم سعد اهللا"ونستعرض شهادة السائد،

باحثا فيه عن نفحات جديدة وتشكيالت تواكب العصر احلديث، ولكنين 1947منذ 

مل أجد سوى صنم يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد وصالة واحدة،ومع ذلك فقد 

بالطريقة التقليدية، أي كنت أعبد ذلك الصنم وأصلي يف  بدأت أول مرة أنظم الشعر

نفس احملراب، ولكنين كنت شغوفا باملوسيقى الداخلية يف القصيدة واستخدام الصورة يف 

إىل املشرق جعلته يتجه غري أن االطالع على الصحافة األدبية املشرقية والسفر  1"البناء

ومن هنا يظهر لنا أن الشعراء ،قداسة حنو التجديد والتخلص من نظام ال اجتاها واعيا

مل تصلهم نفحات الشعر احلر ومل يتأثروا أبو القاسم سعد اهللاجلزائريني وعلى رأسهم 

، وقد تضاربت آراء الباحثني والدارسني حول الشاعر الذي سبق 1947إال بعد سنة  به

  .ىل كتابة الشعر احلر يف اجلزائرإ

رهاصات األوىل للمحاوالت الشعرية أن يثبت بأن اإل حاول بعض الدارسني

حمتشمة يف تلك قد كانت حماوالت منذ العشرينات من القرن العشرين  "لرمضان حمود"

.52-51، ص)يناير(، كانون الثاين 2اآلداب، ط راات يف األدب اجلزائري احلديث، دأبو القاسم سعد اهللا، دراس-1
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الفرتة مل يكتب هلا الربوز بشكل واضح نظرا للظروف اليت كانت سائدة يف اجلزائر آنذاك 

ن جهة وم, من حرمانه من حقه الشرعي والبسيط أال وهو حرية التعبري وغياب الصحافة 

املشرق  كذااية الشعر احلر لرتمجة اآلداب الغربية إىل العربية و أخرى دور الرتمجة للنهوض بر 

وصلته نفحات الرتمجة قبل املغرب ألن األدب اجلزائري وقف من الثقافة الفرنسية موقف 

 ألنه حاول طمس هويته الوطنية بنشر لغته الفرنسية ومنع )ألنها ثقافة مستعمره(العداء 

�Ƣđ�Ǯ ƬŹ�ǶǴǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǶȈǴǠƬǳ¦)وبالرغم من  ،إال يف وقت متأخر )ترجمة اآلداب الغربية

الترجمة ودورها "يف العشرينات من خالل مقالته املوسومة ب "رمضان محمود"نداءات 

لألخذ بأسباب احلضارة األوربية والنهوض باألدب العريب عن طريق الرتمجة  "في العربية

1"كان وال يزال يفوض نفسه على الثقافة العربية والفرنسية يف اجلزائر  فإن طابع القطيعة

فمقالته هذه كانت تنم عن الوعي الثقايف، ومدى احلاجة امللحة للتغيري، إال أن قصر عمر 

يف اجلزائر مل يسمح بتبلوره وبقي هذا  يالرومانسالذي كان رائد االجتاه  "رمضان حمود"

   . اجلزائرالتيار غري مكتمل املالمح يف

البداية احلقيقية اجلادة لظهور هذا االجتاه؟ إمنا بدأ "ويؤكد معظم الدارسني على أن 

أليب " "طريقي"مع ظهور أول نص من الشعر احلر يف الصحافة الوطنية وهي قصيدة 

هذه  عدت2"1955مارس  23املنشورة يف جريدة البصائر بتاريخ "القاسم سعد اهللا 

.القصيدة األوىل من نوعها يف الشعر احلر

.352ت، ص .ط،د.صاحل خريف،الشعر اجلزائري احلديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،د-1
، 1985، بريوت، لبنان، 1الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية،دار الغرب اإلسالمي،ط: حممد ناصر - 2

 .149ص 
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  :أهم العوامل المؤثرة في انتشار الشعر الحر في الجزائر - ثالثا

وما عاناه ،ن العريب عامة و اجلزائر خاصة طإذا أدركنا الظروف اليت كان يعيشها الو       

  ثقافية و االجتماعية و السياسية اجلوانب ال على،االستعمار  انعكاساتجراء ويعانيه 

الفكرية وكان من أهم املؤثرات اليت ساعدت و سامهت يف انتشار الشعر احلر يف اجلزائر و 

  :نذكر منها 

  :ر الشرقيالمؤث.1

اقتداء الشعب اجلزائري مبا "الذي ما لبث أن وصل إىل اجلزائر، ويقصد به،هذا 

يف الشرق العريب من أفكار واجتاهات، وما حيدث فيه من هزات قومية سواء أكان  حيدث

ميكن اعتبار النهضة األدبية "ومن هنا  1"عمادها املاضي وجمده أم احلاضر يف قلقه وحتفزه

وامتدادا خلريطة الشعر العريب املعاصر، فتأثر به  اجلزائرية صدى النهضة يف املشرق العريب

املشرق "ميكن اعتبار إذ  ، 2"متبعني املشرقيني يف خطاهم األدباء والشعراء،وتفاعلوا معه

العريب مؤثرا حيويا يف اجتاه األدب اجلزائري، كما كان مؤثرا يف االجتاهات السياسية 

اكتساب اخلربة من  اجلزائريون منء جيل الشعراء واألدبا "كنŤ�¦ǀđÂ،3"واإلصالحية

�ǶĔ¦Ȃƻ¤���ǶȀȇƾǿ�ȄǴǟ�¦ȂƴǈǼǧ��§ǂǠǳ¦ و ساروا Ƕđ°®�ȄǴǟ  من أجل  متجاوبني معهم

.لتجاوز النظرة التقليدية للشعر 4"ستقبل أديب أفضلالتطلع إىل م

.13ر اجلزائري احلديث، ص الشع: صاحل خريف - 1

http،الرابط رخيية بنيويةأرؤية ت:يف اجلزائر الشعر احلرليندا كدير ،-2 //massareb.com
.24أبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، ص -3

httpرخيية بنيوية، الرابط أرؤية ت:الشعر احلر يف اجلزائرليندا كدير ،-4 //massareb.com
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:الوطنيالمؤثر .2

تغيري مسار  حماولتهاحلياة االجتماعية، و " يعترب هذا العامل األقوى و األهم يف 

جمموعة من األحداث الكبرية "عبارة عن  ، وهذا املؤثر1"لغته ودينهوتطبيع ،الفرد اجلزائري 

ومن الوطنية شعارا، مستهدفة مجع  ائر متخذة هلا من السياسة عنوانااليت ظهرت يف اجلز 

 إيقاظ اجلزائرينيحماولة مثال على  خريالوطنية  تلك النزعة ،2"الشعب حتت راية واحدة

طال أمده و  راجلزائر من استدما سادتالظروف اليت بسبب ، وتوجيههم توجيها صائبا

ÂŐǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǔȀǼǳ¦�ƪ±� "رغبة الشعب اجلزائري يف اسرتجاع حريته و سيادته  ǳÂƢƷ�¦ǀđÂ

3"األدباء والعلماء على السكوت واالمتناع عن املشاركة يف احلياة  ىفلم يقو ،إىل السطح 

��ƨǠƟƢǔǳ¦�ǶȀǫȂǬƷ�̧ ƢƳŗǇ¦Â�ǶȀƬǷ¦ǂǯÂ�ǶȀǼǗÂ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶēȂǏ� Ȑǟ¤Â فكان

ومن مث ميكن القول بأن احلركة " ،قالب الشعر احلر مناسبا يتماشى مع الثورة و مطالبها

، غري أن هذا التأثري اختذ شكل التأييد املطلقالوطنية قد أثرت يف األدب يف مجيع مراحلها

ارب سياسية يف بعض األحيان،ـ واختذ مرة أخرى شكل املعارضة، وأغىن األدب بتج

والدعوة على مفاهيم جديدة حتقق للشعب حياة أكمل وأوفر كرامة من حياته يف ظل 

وطوى صفحة الثقة يف السياسية  منها عياملواض خمتلف فقد جتاوز األدب  4"االحتالل

�ń¤�ǶēƢǠǴǘƫ�ǆاشع، فكانت أمرة ختيب آماله وككل فرنسا و سياستها اليت  ǰǠƫ�Ƕǿ°

  .احلرية واسرتجاع السيادة الوطنية

httpرخيية بنيوية،الرابط رؤية تأ:يف اجلزائر ليندا كدير ،الشعر احلر-1 //massareb.com

.25أبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث ، ص -2
http،الرابط رخيية بنيويةرؤية تأ:يف اجلزائر الشعر احلرليندا كدير ،-3 //massareb.com

.25دراسات يف األدب اجلزائري احلديث ، ص سعد اهللا،أبو القاسم  - 4
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هذا ما أعطاه الثقة ار العربية من االستعمار الغاشم الل بعض األقطوكذا استق

إال أنه على الرغم من أنه كان يعاين عبودية املستعمر الفرنسي "واألمل يف نفس الوقت،و

�Â�ƢǼǿ�ƨȇǂū¦�śƥ�¼ǂǨȇ�ȏ�Ǿǻȋ�ƨƷǂǨǳ¦�ǽǀđ�ǆ Ʒ¢�Ä¢�ǂȇǂŢ�À¤�Ľ��½ƢǼǿ عريب  قطر

وهذا كان دافعا قويا  1"واستقالله إمنا كان خطوة لتحرير واستقالل بقية األجزاء األخرى

  .للنهوض باألدب وفتح آفاق جديدة للشاعر من أجل التطلع إىل غد أفضل

:ر الغربيالمؤث.3

سياسيا " ƢȀǸǰŢ�ƢēǂǘȈǈǳ�ƨǠǓƢƻ�ƢŮ�ƨǠƥƢƫبعد احتالل فرنسا للجزائر أصبحت 

�ǀǼǷ�Ƣȇ°ƢǔƷÂ�ƢȈǧƢǬƯ�Ƣđ�ƪ واقتصاديا ǘƦƫ°¦Â1830،  ومل يبق على الباحث إال أن ينظر

استطاع أن يوجه الشعب  "أساليبه بسلطته  و  فاالستعمار 2"إىل النتائج فماذا كانت

افيا وفكريا إال فئة فيه ثقيف التحكم خلدمته، وأن يسيطر عليه ماديا، لكنه ظل فاشال 

.حتت رمحته تبقي 3"مستضعفة منه

بسبب اإلغراءات  ايدز تمع بداية القرن العشرين بدأت هذه الفئة ت"فيما بعد و 

�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�ƾǈƥ�Ƥووعودها الكاذبة الفرنسية  ǠǌǴǳدعون إىل هذا كانوا يرمون والذين ي�

" املستمدة من املشرق  ،ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�Ƣē°ƢǔƷ�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀȈǻƢǠƫ�Ŗǳ¦�̈ȂƴǨǳ¦"4 إىل ملئ

مع االشرتاكية االستعمارية تارة، ومع العقلية) التقدمي(اندفعوا حيملون هذا الشعار لذلك 

.65، ص 1977، 3عبد اهللا الركييب، قضايا عربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط-1

.26أبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، ص -2
httpكدير،الرابط ا  ليند رخيية بنيوية،رؤية تأ:يف اجلزائرالشعر احلر  - 3 // massareb.com

httpاملرجع نفسه ، الرابط -4 // massareb.com
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العلمية ومبادئ الثورة الفرنسية تارة أخرى، وأدى تطور هذه الدعوة اخلطرة إىل ظهور 

 و كانت جتربتهم جزائريةراء بعد احلرب العاملية الثانية،طائفة من املفكرين واألدباء والشع

ƨȈƥǂǣ�ƢȀǴǯ�ǶēƢǿƢš لكن وسائلهم ¦Â"1،ذا فيما خيص مرحلة ما قبل الثورةه.  

ر الغريب تندثر لتحل حملها الع الثورة بدأت مالمح هذا املؤثاند "لكن مع 

كشفت اللثام عن تلك الوعود الكاذبة ووجد الشعب اجتاهات وطنية متنفسة الصعداء،

ي حبس الذ،العنان لرأي الشعب  لقامطبوعي أكثر  جديد و اجلزائري نفسه أمام واقع

ية الوطنية ت لغته فكانت الثورة األدبية لتجسيد الشخصلفرتة طويلة وطمست هويته وحمي

فكانوا باملرصاد يف وجه االستعمار بقصائدهم احلماسية إىل ،من ذات وأخالق وتاريخ 

.2ƨǠƟƢǔǳ¦�ǶēƢȇǂƷ�Â�ƨƦǐƬǤŭ¦�ǶȀǓ°¢�̧ƢƳŗǇȏ"جانب الكفاح املسلح

-1947(إذا ما تتبعنا احلركة الثقافية يف اجلزائر، وجدنا فرتة ما بني وعموما

ة، فقد خيم عليهما صمتأدبيا مقارنة مع السنتني ما قبل الثور  اأكثر عطاء )1957

فأين العبد ""بن عاشوربا"مستشهدا  "شلتاغ عبود شراد"، وكان هذا رأي كود كبريور 

العقونواألغاريدو لشجونم أين بوكوشة واسحنون وأشعاره؟ أوهزاره واحلكيم ومحاره،و

ن واألسجاع، والربيع واإلبداع؟ أمساء أعجب الناس إنتاجها حينا من الدهر، مث والكاه

خالصة القول أن األوضاع العامة  3"انطفأت مشوعها املضيئة تاركة خلفها حالك الظالم

سامهت بشكل كبري يف املسرية اليت عرفتها اجلزائر منذ االحتالل إىل غاية اندالع الثورة 

 شأن ال ينكر يف  األدبية،دون أن ننسى املؤثرات الشرقية والغربية، اليت كان هلا

.23، ص السابق املرجعأبو القاسم سعد اهللا ،-1
http،الرابط رخيية بنيوية رؤية تأ:يف اجلزائر الشعر احلرليندا كدير ،-2 //massareb.com

.26اجلزائر، صلشعر احلر يف شلتاغ عبود شراد، حركة ا-3
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��ŃƢǠǳ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�°Ƣǘǫȋ¦�Ŀ�ƢĔ¦ǂǫ¢�ǞǷ�ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�ƨǯǂū¦� ǖƥ�Ƥ أظهرت لنا ذلك، ƦǇ و

احلركة فطالت يد  ،ابعد اندالع الثورة انقلبت املوازين يف اجلزائر، سياسيا واجتماعيا، وفكري

حركة شعرية أعلنت ميالد عصر جديد يف "شعرا ونثرا، لتنبثق بذلك  األدبلتمس  يةاألدب

 ميدان األدب دنيا األدب لصاحل الشعب يف امليدان االجتماعي، وختطفه إىل التجديد يف

"رمضان حمود"يقول 

مْ كُ ِر عْ شِ ا لِ يرً نِ ا مُ رً صْ وا عَ دُ دِ  جَ َال أَ 

.1"رُ صْ ا العَ هَ مَ طَ حَ يدِ لِ قْ التَـ ةُ لَ سِ لْ سِ فَ 

ال خيرج عن إطار " أنه بداياته وجدناو شرح  لشعر احلرل هذا العرضمن خالل 

بقي على حاله دون  الشعر العمودي التقليدي شكال ومضمونا، وهذا ال يعين أن الشعر

على امتداد نصف القرن العشرين واملتتبع اللغة والصورة والشكل واملضمون ري من حيث تغي

هلا أنصارها، ونزعة التجديد  نزعة احملافظة والتقليد واليت: نيللشعر اجلزائري يلمس فيه نزعت

.2"واليت هلا روادها

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ص 1980حىت سنة  1954لوناس شعباين،تطور الشعر اجلزائري منذ سنة -1

17.

http،الرابط  رخيية بنيويةرؤية تأ:يف اجلزائرالشعر احلر كدير ،  اليند - 2 //massareb.com
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  :القصائد األولى مع رواد الشعر الحر -رابعا

واطالع إن أحد أسباب ظهور الشعر احلر يف اجلزائر، وهو االحتكاك باملشرق 

مصر "بعض الشعراء على هذا اللون الشعري اجلديد من خالل دراستهم يف كل من 

هو الثورة ،العامل اهلام واألهم والذي دفع بشعراء اجلزائر إىل نظم الشعر احلر  و،"ولبنان

انطلقت ، معا فبانطالق الرصاصة األوىل للثورة أعلنت عن فجر جديد للجزائر وللشاعر

جلديدة حبلة مغايرة، فالثورة كانت كفيلة لتدفع الشعراء إىل البحث عن التجربة الشعرية ا

أتاح الشعر اجلديد للشاعر فرصة التعبري عن جتاربه  "وقد، عنهاطريقة جديدة للتعبري 

حبرية، فأصبح يشكل القصيدة وفق جتربته اخلاصة وحسب املوسيقى كما حيسها يف نفسه 

. فكان الشعر احلر املفر الذي ال بد منه للتغيري1"املتغريومبا يتالءم والرؤية اجلديدة للواقع 

ألبي "أول قصيدة حرة يف مشوار الشعر احلر يف اجلزائر  2"طريقي"وقد كانت 

يعرب من خالهلا  ،"1955مارس  25يف  "صائرالب"اليت نشرها يف  "القاسم سعد اهللا

واختياره لطريق النضال مسلح اليت طرأت على البالد من ثورة وكفاح  الكبريةعن التغيريات 

  :يقول فيها

  ييقِ فِ ا رَ يَ 

  يوقِ رُ مُ نْ ي عَ نِ مْ لُ  تَـ َال 

.69، ص 1982عبد اهللا الركييب، األوراس يف الشعر العريب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1

.12-11، ص 1967، مارس 1ر وحب، منشورات دار األدب، بريوت، طثائسعد اهللا، أبو القاسم  - 2
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! ييقِ رِ طَ تُ رْ تَـ اخْ دْ قَ فَـ 

* * *

.اةِ يَ الحَ ي كَ يقِ رِ طَ وَ 

.اتِ مَ السِ ولُ هُ جْ مَ افِ دَ هْ األَ كُ ائِ شَ 

.الِ ــضَ النِ يُ شِ حْ وَ ارِ يَ التَـ فٌ اصِ عَ 

الِ يَ الخَ يدُ بِ رْ عِ اتِ نَ األَ بُ اخِ صَ 

.ولْ ـــــــــــــحُ وُ ي وَ اوِ كَ شَ وَ مُ َال ظَ وَ 

.وفْ ـــــــــــــــــــيُ طُ ــــــى كَ راءَ تَ تَـ 

.وفْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ حُ نْ ـــــــــــــــــــــــــِـــ م

.ييقِ رِ ــــــــــــــــــــــــــــــَـــ ي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِـــ ف

.يـــــــــــــــــــــــقِ ــــــــــيفِ ا رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـــ ي
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وبدأت الدعوة إىل الشعر احلر ، رأسا على عقب قلبت مفهوم الشعر " طريقي" قصيدة

أبو "وهذا ،رة احلقصائد هائال من ال كما  حتملأخرى تنمو وتتسع فصدرت دواوين 

واليت يصف فيها حال الجئة  "أوراق"من ديوانه  "الموتورة"بقصيدته  "القاسم خمار

ومل  1"1954وذلك سنة " حلب"وبالتحديد يف " سوريا"نظمها وهو يف  ،فلسطينية 

  :تنشر إال يف وقت الحق يقول فيها

...يدْ رِ وَ لِ بْ حَ كَ 

..يدٍ عِ بَ ..يبٍ رِ قَ 

.ةٍ زحَ اِ نَ ةٍ مَ يْ خَ نْ مِ اكَ نَ هُ 

.ةٍ حَ ائْ نَ ةٍ يَ رْ قَـ بِ انِ ى جَ لَ إِ 

.اةٌ رَ عُ ورِ بُ القُ فَ لْ خَ كَ الِ نَ هُ 

.ابُ رَ السَ حَ فَ ي لَ آسِ ـالمَ نَ يْ بَـ 

.ةُ دَ ائِ عَ تْ دَ بَ 

.ابٍ رَ تُـ نْ مِ ةُ شَ مْ ا كَ هَ تِ ضَ بْ قَ بِ 

.118-117أبو القاسم مخار، أوراق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص -1



  التأصيل للشعر الحر   ..........................................................الفصل األول

53

.ةٌ تَ امِ صَ ةٌ رَ خْ ا صَ هَ مُ احِ زَ تُـ 

.يبٌ جِ عَ يقٌ رِ بَ تْ فَ تَـ هَ دْ قَ وَ 

..يبِ لهِ الَ نِ وْ لَ كَ 

.مْ لـــــَـــ األَ نِ حْ لَ كَ 

* * *

  ؟...اءٌ قَ الشَ ِإَالمَ 

  ؟.. انٌ مَ ا زَ ي يَ نِ بُ ارِ حَ ا تُ اذَ لمَ 

...انُ نَ حَ وْ أَ ةُ اقَ رَ شْ إِ يكَ ا فِ مَ أَ 

  يخِ أَ تُ عْ ضَ أَ وَ ...ي بِ أَ لَ تِ قُ 

.ةْ دَ ارِ شَ ةً رَ ي ذَ نِ تَ يْ قَ بْـ أَ 

.انَ وَ الهَ  ي قِ َال أُ 

.انِ نَ السِ قَ وْ فَـ فُ حَ زْ أَ وَ 
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َرٌة  ةُ يَ اتِ عَ َوتـَْعِصٌف ِبي زَفـْ

وقٌ تُ فُـ ،امٌ قَ سِ ،ودُ رُ شُ 

قُ وِ شَ مُ بٍ لْ قَـ ةٌ آهَ وَ 

وقِ قُ العُ لُ ذُ وَ 

.مِ مَ األُ مُ لْ ظُ وَ 

فأول قصيدة قاهلا يف هذا النمط الشعري " محمد عبد القادر السائحي"أما 

وحين فيها إىل بالده،ـ 1953أفريل  04وقد نظمها وهو يف تونس  1"حنين"حتت عنوان 

:كل شيء لديه، وهذا جزء منها كل حبيب تركه فيها ويهفوا إىل  وإىل

  ييبِ بِ حَ 

  يبِ لْ قَـ بِ لْ القَ نَ مِ 

يكَ لَ إِ 

  يدِ جْ وُ ي وَ ينِ نِ حَ 

-12،ص1983،2طوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد األخضر عبد القادر السائحي، ألوان من اجلزائر، الشركة ال-1

13.
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ءٍ يْ شَ لِ ى كُ لَ إِ نُ حِ أَ 

..كِ يْ دَ لَ 

  ..يينِ نِ حَ 

.هْ ابِ رَ تُـ نْ مِ ةٍ نَ فْ ى حَ لَ ي إِ نِ طَ ى وَ لَ إِ 

  .يينِ نِ حَ 

.رٍ طْ عِ اتِ ذَ ةٍ رَ هْ ى زَ لَ إِ 

.كِ يْ دَ لَ 

  .يادِ ؤَ فُـ 

.اتِ يَ رَ كْ الذِ نَ مِ 

  .ةيدَ عِ البَ يقَ رِ ي الطَ نِ ضْ يُ 

  .يادِ ؤَ فُـ 

.ءٍ يْ شَ لِ ى كُ لَ إِ قٌ وَ شَ مُ 

.كِ يْ دَ لَ 
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تسمت هذه املرحلة ا ،وىل للشعر احلر يف اجلزائر األالبداية كانت هذه القصائد 

" سعد اهللاأبو القاسم "و "أبو القاسم خمار"ونذكر من الشعراء ،بكثرة اإلنتاج الشعري 

ئدهم اليت وقد ذكرنا بعضهم يف أوىل قصا ،"أحمد الغوالمي"و" صالح باوية محمد"و

-1954وقد بلغ نتاج هؤالء الشعراء قمته يف هذه الفرتة ما بني "نظموها يف الشعر احلر 

ا عن الرغبة العارمة يف أن يكونوا جبوار وجد هؤالء الشعراء يف الشعر نفيس لقد 1960

��¦ȂǼƸǌǧ��ǺǗȂǳ¦�µ °¢�ȄǴǟ�ǺȇƾǿƢĐ¦�ÃƾǏ�ǺǷ�¦ȂǟƢǘƬǇ¦�ƢǷ�ǲǰƥ�ǶēƢǸǴǯ حيث

�ǲƻ¦®�śǴƬƄ¦�°ÂƾǏ�ń¤�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ƢȀȀƳȂȇ�Ŗǳ¦�ƨقأصبحت الكلمة لديهم تعبريا عن الطل

لالنتكاسات لقد أرادوا أن يسامهوا مسامهة فعالة يف إجناح الثورة حىت ال تتعرض  ،الوطن

1�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂū¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǯǂƷ�ƪ"اليت وقعت فيها الثورات السابقة لثورة نوفمرب ǘǟ¢�¦ǀđÂ

وتطلعا غري مألوف يف املقاييس التقليدية، وأال يكون ، نفسا جديدا يف الشعر اجلزائري 

زائري ليواكب األدب اجل .املتلقي اجلزائري غائبا من الواجهة األدبية احمللية والدولية أيضا

°̈ÂƢĐ¦�ǶǷȋ¦�Ŀ�©¢ǂǗ�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦.

.74-73حركة الشعر احلر يف اجلزائر، ص شلتاغ عبود شراد،-1
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  :شعراء الجزائر في عهد االستقالل -خامسا

:ين والسبعينـــــــشعراء الست.1

امتص ،من الزمن  مدةنكب الوطن العريب باستعمار غاشم جثم على صدره 

النزعة الوطنية كرد  وتطور ،مما أدى إىل ظهور الوعي القومي"خرياته وتركه يف فقر مدقع 

نسي عرب التاريخ بأنه من أخطر االستعمار الفر "االستعمار، وقد عرف  فعل على موجة

الشعوب،ألنه يعمل أساسا على ضرب اهلوية واقتالع الشعوب  ستعمارات اليت عرفتهااإل

من أجل انتزاع اجلزائر ،1"من جذورها وطمس ثقافتها األصلية حماوال إدماجها يف ثقافته

.¦ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƢȀƬȇȂǿ�ǺǷ�ƢǿƾȇǂšÂ�ȆǷȐǇȍ¦�Ä°Ƣǔū¦�ĺǂǠǳ¦�ƢȀƟƢǸƬǻ من

يف رغم أن فرنسا كانت ترى  ،يلتان للتعبري عن الرأيكان الشعر والكتابة وس

هم بشىت الطرق عفحاولت من �ƬǘǴǈǳ�¦ƾȇƾē�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�ƨƢĔƢȈǯÂ�ƢȀانتشار اللغة العربي

د مبا رحب على الشاعر املثقف الذي حىت ضاق الوجو "من سجن وتعذيب وترحيل، 

حيمل هم اإلصالح، ووجد نفسه غريبا بني قومه،فربزت يف قصائده روح اليأس والتشاؤم 

ŉȂǬǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ǻǟ�Ƕǿ®ƢǠƬƥ¦�ǺǷÂ�ǶēƢȈǯȂǴǇ�ǺǷ�ÃȂǰǌǳ¦Â�² ƢǼǳƢƥ�¿ŐƬǳ¦Â."2  نظرا لألساليب

  .و السياسة املستخدمة من قبل فرنسا

، 2011-2010بوعالمات، االغرتاب يف الشعر اجلزائري احلديث،ـمذكرة لنيل شهادة املاجستري، تلمسان، أمينة  - 1

 .146ص 

.147نفسه، ص املرجع  - 2
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1:صالح خرفييقول 

دِ ــــــيدِ ــــــــــــــــنْ صِ ال مِ الِ ـــــــــــــــعَ لْ ا لِ عً فْ نَـ بُ لِ جْ  يَ َال رِ ائِ زَ ي الجَ فِ مُ لْ ا العِ ذَ إِ وَ 

ودِ ـــــــــــــــــهُ اليَـ نَ يْ بَـ يحِ المسِ امَ قَ مَ مِ       ـيْ ى الضَّ لَ عَ يمُ قِ مُ هِ مِ وْ ي قَـ فِ وَ هُ 

.يدٍ شِ رَ رِ يْ غَ ا لِ مً وْ ا دَ حً صْ نُ ضُ حِ   ـــــــــــــــمَ ي يُ الذِ يدُ شِ الرَ مُ الِ ا العَ هَ يُـ أَ 

ودٍ ــــــــــــمُ ي ثَ فِ حٍ الِ صَ ـــــــــــــــــــــــــكَ فٍ طْ لُ بِ هُ ـــــــــــــــــــــا اللَّ هَ كَ اَر دَ تَ ةٍ مَ ي أُ فِ تَ نْ أَ 

ودِ ــــــــــــُـ حــــــــــــــــالجُ وا بِ لُ ــــــــــابَ وقَ وهُ رُ كَ أَنْ يحٍ حِ صَ لمٍ عِ بِ مْ هُ تَـ ئْ جِ نْ إِ تَ نْ أَ 

�Ŀ�ǖƦƼƬƫ�Ŗǳ¦�ǶǷȌǳ�§Â°ƾǳ¦Â�ǲǿƢĐ¦� Ȇǔƫ�ǲȇ®ƢǼǫ،الشعراء مصابيح أممهم    

       .حالك الظالم واجلهل

فإننا جند أن )"1962-1954(إذا ما نظرنا إىل الفرتة الواقعة ما بني عامي 

وشاركوا الشعب يف كفاحه  ،التحموا بالنضال واملقاومةالشعراء اجلزائريني فيها قد 

-104،ص 1969، معهد البحوث والدراسات العربية، بريوت، "شعراء من اجلزائر، احللقة األوىل"صاحل خريف، -1

105.
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حلرب شيء واحد، وقصيديت هي الشعر وا: "،حىت أن أحد األدباء اجلزائريني قال1"الوطين

  .ألنه ملهمه ودافعه القوي لنظم الشعر 2"الشعب

مل يستفد من معطيات الثقافة " 1954إذا كان الشعر اجلزائري قبل ثورة نوفمرب 

الذي جعل األدباء يتخذون من الرتاث ثورة يواجهون  ،ى يف ضغط املستعمرفالسبب يتجل

Ǿǟ¦Ȃǻ¢�ǲǰƥ�ÂǄǤǳ¦�Ƣđ"3  وكان هلذا الواقع النضايل أن يأيت بلغة جديدة جتسد هذه املعايشة

يقول يف  "مفدي زكرياء"" هذا هو شاعر الثورة اجلزائرية"و ،)لغة الثورة(للعمل الثوري 

باجلزائر العاصمة يف فيفري  )سجن بربروس(ة التاسعة من قصيدة كتبها وهو يف القاع

:4")1957شباط (

مٌ َال مُ احُ تَ ا يُـ مَ فَ اصُ صَ ى القِ رَ جَ وَ مٌ َال كَ احُ بَ ا يُـ مَ فَ اصُ صَ الرَ قَ طَ نَ 

.امُ ـــــــــــــــــــيهَ ا اِإل هَ انُـ ــيبَ انَ كَ فَ تْ بَ تِ كُ فٍ رُ حْ أَ نْ مِ ةً جَ هْ لَ قُ دَ صْ أَ فُ يْ السَ 

مُ َال حْ ا األَ هَ دَ نْ عِ قُ عَ صْ تَ تَ ئْ ا شِ مَ   اهَ بِ بْ تُ اكْ فَ ةً جَ حُ قُ دَ صْ أَ ارُ النَّ وَ 

امٌ مَ صِ هِ يْ عَ مَ سْ ي مِ فِ نْ مَ لِ تْ عَ ضِ وُ ةٌ يحَ ضِ فَ انِ يَ ي البَـ فِ لِ ابِ نَ القَ ةُ غَ لُ 

.13، ص 1996ئري احلديث،منشورات إحتاد الكتاب العرب، أمحد دوغان،يف األدب اجلزا-1

 .68ص  حركة الشعر احلر يف اجلزائر،شلتاغ عبود شراد، -2
.30أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -3

.32املرجع السابق، ص-4
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.امُ نَ صْ األَ تِ رَ خَ وَ وهٌ جٌ الوٌ تِ نَّ عَ   اعً ا مَ قَ طَ نَ نْ إِ اشُ شَ الرَ وَ قٌ الحَ وَ 

كان ميارس العمل الثوري "يبني أن الشاعر اجلزائري " محمد صالح باوية"وهذا 

داخل الوطن وخارجه، وأي شاعر عايش تلك الفرتة ما كان له أن يكتب إال بتلك 

ملواجهة  1"الثورة وال تيار غري تيار الثورة اجلارفإال فلسفة الطريقة ألنه ال وقت وال فلسفة 

                      .املستعمر وطرده

هلا موقعها يف تنظري الزمن الشعري، وهو من شعراء "صالح خرفي"كلمة قاهلا 

أطلس (، و)نوفمبر(اجلزائر يف اخلمسينات، وقد صدر له ثالث جمموعات شعرية 

حىت منتصف هذا القرن ال أرى "ذه الكلمة وجاء يف ه2)"أنت ليالي( و  )المعجزات

على حاهلا استعمارا وشعبا مناضال،ومع )لقمانابن (ما يوجب تغيريا يف املقاييس فدار 

آفاق جديدة  ارتيادتقف وسطا بني الرعيل األول ،وبني ا ناشئة جديدة نالثورة تطالع

د إىل ديوان الشعر العريب احلديث و ومن يع3"مبفهوم جديد يف الشعر، وأعين به الشعر احلر

كما ذكرنا سابقا من أوىل "سعد اهللالقاسم  ألبي""طريقي"يف اجلزائر جيد قصيدة 

  .ة يقصائد الشعر احلر وقد اختذ من التفعيلة قاعدة عروض

ومن الشعراء الذين كانوا روادا للحداثة يف اجلزائر أبو القاسم مخار يف قصيدته 

" و حممد باوية يف قصيدته " رجيع أنين و"و أمحد الغواملي يف قصيدته  )الموثورة(

.03، ص 1979جملة الثقافة السورية، عدد آب ، مقالالشعر اجلزائري يف اخلمسينات،-1
.33أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -2

.110، ص 1983صاحل خريف، املدخل إىل األدب اجلزائري احلديث، الشركة الوطنية ، -3
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هؤالء الشعراء   ،"حنين"القادر السائحي يف قصيدته عبد  و حممد  األخضر" الصدى

الذي أرخت به كل قصيدة  إىل الزمن وعند العودة" كتبوا النصوص األوىل يف الشعر احلر

�ȆǷƢǟ�śƥ�ƢǷ�ƪ من هذه القصائد ƦƬǯ�ƢĔ¢�ƢǼǳ�śƦƬȇ)1953-1954(  وإن تأخر نشرها

1�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�½¦ǀǻ¡�¦ƾƟƢǇ�ÀƢǯ�ƢǷ�Ƥ"ألكثر من ظرف Ʀǈƥي.  

ا على االستعمار فحسب فالشاعر اجلزائري وجد نفسه يف ثورة التحرير ليس ثائر 

وكل ما هو متعلق بالواقع ) �ƢĔ¦±Â¢Â�ƢȀȈǧ¦ȂǫÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǲǰǋ(،على الشكل  وإمنا ثائر

  .االجتماعي والثقايف والسياسي

1962رحة العارمة من جويلية عام الف نشوةجاءت مرحلة االستقالل حمملة ب

إىل شعرائه منتظرا منهم ذلك التطور يف بنية التشكيل " املثقف اجلزائري يتطلع حيث كان

�¬Âǂƥ�¾ȐǬƬǇȏ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�©¦±Ƣų¤�¦ȂǴƴǈȈǳ�Ƕē¦ Ƣǘǟ�ƨǴǏ¦ȂǷ�®¦Âǂǳ¦�ǺǷ�ǞǫȂƬȇÂ��ÄǂǠǌǳ¦

إال أن الواقع أثبت غري ذلك، فبدل أن تكثر منابر 2"متأنية وأدوات فنية مكتملة

ب وركود على مستوى ساحة األدب الذي ساد احلياة خيم صمت رهي ةاألدبي اإلبداعات

  .الثقافية

وتبني الدراسات النقدية واألدبية اليت رصدت احلركة الشعرية خالل الفرتة الواقعة 

أديب واضح، ومل تشهد و فقر كانت فرتة ركود   ¢ƢĔ")1968-1962(ما بني عامي 

،ونعرتف أن الشعر 3"ه الفينإىل هذه املرحلة مهما كان مستوا صدور ديوان شعري ينتمي

.35أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -1
.36، ص املرجع نفسه - 2

.37، ص نفسه - 3
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اجلزائري يف مرحلة االستقالل وبالتحديد يف الستينيات عاش فراغا كبريا سواء من ناحية 

اإلنتاج الشعري لدى الشعراء أو من جانب الطبع، والسبب يعود إىل جمموعة من العوامل 

  :منهانذكر 

النوادي الثقافية، وإمهال فقدان الصحافة األدبية، وعدم وجود احتاد لألدباء، وقلة "

العناية باجلانب الثقايف وتظاهراته من أمسيات وإلقاء احملاضرات، وندرة الكتاب يف 

مبوضوعية يف الفعاليات األدبية هلذه الفرتة، "واملتعمق 1"السوق وكذا ضعف الطبع

خرج  -وهو جزء من الشعب - فإنه سيصل إىل حتمية تثبت أن املثقف اجلزائري

لتحريرية، وهو حيمل على كاهله واقعا جديدا يتطلب منه ثورة جديدة من الثورة ا

وهي فرتة 2"يف البناء الذي ظل خيرب فيه االستعمار مئة واثنني وثالثني عاما

هذه املرحلة من االستقالل شهدت اضطرابا ثقافيا نتيجة ،  بالقصريةليست 

.للمخلفات االستعمارية السابقة، واالزدواجية اللغوية

�ƢȈƟƢĔ�°ǂƸƬǳ¦Â�¾ȐǬƬǇȏ¦�ƨǌǿƾƥ�¦ȂƦȈǏ¢� ¦ǂǠǌǳ¦�ǒوما جت Ǡƥ�À¢�ǾȈǳ¤�̈°Ƣǋȍ¦�°ƾ

معجم "كتابه   يف "عبد المالك مرتاض"من االستعمار الغاشم، حيث يقر ذلك 

مرحلة ما قبل االستقالل : "إذ حتدث عن الشعراء الذين زامنوا املراحل الثالث "الشعراء

أتيح هلم أن يعايشوا مرحلة عهد االستقالل ومرحلة ثورة التحرير، مث )1920-1954(

��ǶĔ¢�ÂƾƦȈǧ�ǶȀƟ¦ȂǇÂمفدي زكرياء، وأحمد سحنونخليفة، ومحمد العيد آل: أمثال

به من بالشعر كما كانوا يتغنون يتغنون  وادو م يعث فلأصيبوا بشيء من البهر لعظمة احلد

بعد أن حتققت القضية  ǾǻȂǳȂǬȇ�ƢǷ�ǶȀȇƾǳ�ƾǠȇ�Ń�Ǿǻ¢�ǶȀǈǨǻ¢�̈°¦ǂǫ�Ŀ�¦ȂǈƷ¢�ǶĔƘǯÂقبل 

.161،ص  1975-1925حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية -1

.37أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -2
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اليت كانوا يناضلون من أجلها، وهي حرية الشعب اجلزائري وطرد االستعمار الفرنسي من 

  .السيادة الوطنيةو  احلرية واسرتجاع1..."اجلزائر

وهناك من الشعراء من ثار على الشكل اجلديد الذي خرج عن نظام القداسة، فلم 

اجلديد كما كانوا يكتبونه على عهد ثورة التحرير يواصلوا يف كتابة هذا الشكل الشعري 

الذي كان ينازع أبا القاسم سعد اهللا ريادة الشعر اجلديد، حىت إذا أمحد الغواملي "مثل 

) النصر(يف حلقتني اثنتني،يف جريدة  االستقالل كتب مقالة غريبة نشرت جاء عليه عهد

ر الحافي،الخالي من رشحات على الشع"بعنوان 1973القسنطينية يف أبريل عام 

2"! تهخر سخرية شديدة ممن ميارسون كتابتنكر للشعر احلر وس" األوزان والقوافي

  .عن الشكل القدمي اوابتعدو 

�ƾǠƥ�ƢǷ�©¦±Ƣų¤�¦ȂǴƴǈȈǳ�Ƕē¦ Ƣǘǟ�¦ȂǴǏ¦Ȃȇ�À¢�®¦Âǂǳ¦�ǲȈƳ�ǺǷ�ǞǫȂƬǻ�ƢǼǯÂ

ء الشعراء ولكن املراقب للحركة األدبية يف هذه الفرتة يالحظ أن هؤال"... االستقالل

ومنهم من انصرف إىل ادوا فمنهم من انقطع عن الكتابة،انسحبوا من الساحة األدبية أو ك

الستينات يف اجلزائر انسحاب عدد من الشعراء الذين هلم  فقد شهدت3"البحث العلمي

�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƕē¦ȂǏ¢"النشغاله " محمد صالح باوية "فقد صمت أو توقف عن كتابة الشعر

عن كتابة الشعر الهتمامه  "أبو القاسم سعد اهللا"وانقطع ) يوغسالفيا(بدراسة الطب يف 

بالدراسات التارخيية واحلركة الفكرية باجلزائر وهذه االستقاالت مل تقف عند شعراء 

، ص 2007عبد املالك مرتاض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين،دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1

38-39.
.39، صاملرجع نفسه - 2

.78شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر احلر يف اجلزائر،ص -3
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إىل  )عبد اهللا شريط(القصيدة احلرة وإمنا امتدت إىل الشعراء اآلخرين، فقد مال 

1".إىل الدراسات األدبية )صالح خرفي(فية، واجته الدراسات الفلس

ويف أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين كانت هناك حتوالت 

من تأميم امللكيات، والثورات "هامة يف مجيع امليادين الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

خالهلا جمانية حداث برز وما متخض عنها من أ -الزراعية والصناعية والثقافية-الثالث

 املؤسسات واجلمعيات، وتكوين التعاونيات الزراعية، وبناء القرى ريسيالتعليم والطب، وت

اجلزائري و إنشاء اجلامعات و املعاهد ،و تطور  الفالحية وانتشارها يف مدى الرتاب الوطين

Đ¦�Ƥجملة جملة آمال ،:2ƢȀǼǷ�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ȐĐ¦Â"اإلعالم و الصحافة الوطنية Ǡǌǳ¦��ƾǿƢ

  .يعو الثقايف والشعب األسب

تربة خصبة يف مرحلة كانت هلا و البداية األوىل  ومن هنا نعتقد أن بذور التجديد 

ظلت احلركة الشعرية اجلزائرية مصرة على املواصلة والعطاء على الرغم من "السبعينات و

من جراء خمتلف التحوالت  املؤثرات الكثرية اليت كانت تصيب الوعي الثقايف لألمة اجلزائرية

  .املعيشةيف تدهور من  3"البىن االجتماعية السياسية و

.37أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -1

.38، ص  املرجع نفسه - 2
عبد املالك ضيف، اخلطاب املفتوح، قراءة يف الشعر اجلزائري سنوات الثمانينات، جملة األثر، جامعة ورقلة لآلداب -3

.37، ص 2005، ماي 4عر، واللغات، اجلزائ
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أن مرحلة الستينات متيزت بالضحالة  ""عبد المالك مرتاض"ويرى الباحث 

غبة اجلاحمة يف اإلبداعية، والرداءة الفنية، ومرحلة السبعينات بالتطلع إىل التجديد،وبالر 

  .وإحداث التغيري 1"التجويد

نلمس تطورا ثقافيا بارزا من خالل املقاالت اليت نشرت يف الصحافة اجلزائرية كما 

الروح النضالية الوطنية اليت بقي وقعها راسخا يف  وإضافة إىل..."خالل هذا العقد

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦Â��ǶĔƢǿ̄ هذه  2"1967حزيران عام إثر هزمية  ¢

   .يضاعفون من اإلحساس الثوريالنكسة جعلت من الشعراء الشباب 

كما أن القضية الفلسطينية بقيت الشغل الشاغل للشاعر اجلزائري، حبكم أن 

ىل وقف إ،ففي مرحلة االستقالل  رواستدما نت ما تعانيه فلسطني من استعمار اجلزائر عا

  .جانبها يف مصيبتها واختذ التعبري عن القضية بعدا أعمق من حيث الشكل واملضمون

3:يليمحمد زتيقول 

.ىوَ دْ ا جَ مَ 

.يخِ ارِ التَ بِ رَ اخَ فَ تَـ نَـ نْ أَ 

ادِ دَ جْ األَ بِ وَ 

.230، ص 2000، 5ع،جملة اآلداب،)1990-1962(ئر عبد املالك مرتاض، التجربة الشعرية احلداثية يف اجلزا-1
.141، ص 1980حىت سنة  1945لوناس شعباين، تطور الشعر اجلزائري منذ سنة :ينظر  - 2

3-�©Ȃū¦�ƨǰǴŲ�°ƢȈĔ¦��ȆǴȈƫ±�ƾǸŰ)39-38، ص 1990ة للكتاب، اجلزائر، املؤسسة الوطني) ديوان.
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  يكِ حْ نَ وَ 

.سِ دْ القُ يرِ رِ حْ تَ نْ عَ 

.اقِ مَ عْ األَ بِ شُ عِ شْ عَ يُـ فُ وْ الخَ الَ ا زَ مَ وَ 

  .ايرً هِ جَ رِ هْ القَ تُ وْ و صَ لُ عْ يَـ وَ 

.ولٍ سُ عْ مَ مٍ َال كَ ا بِ وجً زُ مْ مَ 

  ؟؟ كَ لْ تِ وْ أَ ةِ مَ ي األُ ذِ هَ لِ بَ قْ تَـ سْ مُ نْ عَ 

.مْ َال كَ و ...  مٌ َال وكَ ...مُ َال كَ 

.اسْ ى فَ لَ إِ امِ الشَ نَ مِ دُ تَ الممْ ن ُ طَ ا الوَ ذَ هَ 

.مْ َال كَ فَ ...مٌ َال كَ فَ ...مٌ َال كَ 

ة شحنت بقوة الثورة جتسدت يف القصائد املؤيدة للقضية الفلسطينية روح جديد

اليت  1)أال صفقي بيد واحدة(يف قصيدة  "سليمان جوادي"يقول  .اهزت نفوسهم هز 

:1982كتبها سنة 

-118ص ، 1985الوطنية للكتاب، اجلزائر، سليمان جوادي، قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضا، املؤسسة -1

119.
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  ؟ينَ رِ ظِ تَ نْ تَـ ينُ طِ سْ لِ ا فِ يَ نْ ذَ ا إِ اذَ مَ فَ 

.بْ رَ العَ اءِ يَ عِ دْ األَ نَ مِ 

  ؟ نْ ذَ ا إِ اذَ مَ فَ 

  ؟بْ رَ العَ ءِ َال ؤُ هَ نْ مِ وتُ رُ يْـ بَـ ينَ يدِ رِ ا تُ اذَ ومَ 

  .ىضَ مَ حٌ َال صَ 

.لدْ اِ و خَ بُ أَ وَ دٌ الِ ى خَ ضَ مَ وَ 

  ؟بْ رَ طَ لَ فْ حَ وَ سٍ نْ أُ ةَ لَ يْـ لَ ينَ يدِ رِ تُ لْ هَ 

"سُ رَ الحَ الَ قَ تَـ اسْ وَ قٌ ارِ ى طَ ضَ مَ 

املقاالت والدراسات اليت تناولت الشعر اجلزائري "إال أن بعض احلركات النقدية و

ة حال أدىن من املستوى الفين للقص يف السبعينات قد دلت على أن املستوى الفين له يف

جيل  فهذا احلكم حكم تعسفي حيث ال نستطيع أن حنكم على 1"والرواية يف اجلزائر

  .شعري كان يف بداية الطريق

.44أمحد دوغان، يف األدب اجلزائري احلديث، ص -1
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الذي عايش التجربة الشعرية اجلزائرية من عام  حسن فتح الباب "الدكتور :يقول

أنه من التعسف والتجين أن نبحث عن ، عن شعر هذه الفرتة  1987إىل عام  1977

سوي يف ميزان النقد بني شاعر إلجيابيات، وأن نونغض النظر عن ا األخطاء أو السلبيات

يف أول الطريق، وبني آخر ذي جتربة وخربة، وأحسب أنين تعاطفت مع هؤالء الشعراء 

االختالف و لتبيني موضع  1"هدون أن يكون ذلك على حساب البحث املوضوعي النزي

  .عدم احلكم املسبق

ّأخصب مراحل من "مرحلة السبعينات  يوسف وغليسيحيث يعد الشاعر 

فرتة السبعينات تعترب  2"األدب اجلزائري لقيامها على الثورة الزراعية واألوضاع االجتماعية

النقطة األساس يف بداية حركة شعرية جزائرية بدأت هذه التجربة تتبلور وتنضج أكثر 

  .فأكثر يف بداية الثمانينات

وإمنا  شاهد فقطط املاالشاعر اجلزائري مل يعد يرتبط بأحداث عصره وقضاياه ارتب

ليس منفصال عن العامل وليس كائنا " وهو هحاول أن يعيش األحداث وينفعل مع ما يصور 

وليس جمرد كائن يعيش احلياة اليومية بكل ما فيها من ابتذال  خرافيا هبط مع أحد النيازك

إنه كائن فريد يتفاعل مع الواقع عرب جتربة إنسانية عميقة، تتطور .. وضحالة واستهالك

حاسته الفنية وتصقل عرب حوار غامض بني ذات الشاعر وواقعه، حوار ال يدركه العقل 

 د يصعب عليه هو نفسه تفسريه والعملي بل هو ساكن يف أعماق الشاعر، والذي ق

من هنا نستنتج أن التجربة الشعرية اجلزائرية حدثت فيها نقلة نوعية 3"تأطريه يف أطر ثابتة

، ص 1987للكتاب،ـ اجلزائر، حسن فتح الباب، شعر الشباب يف اجلزائر بني الواقع واآلفاق، املؤسسة الوطنية-1

120.
.135-134حيياوي الطاهر، أحاديث يف األدب والنقد، شركة الشهاب، اجلزائر، ص -2

.101، ص 2002، 1رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر، دار الوفاء، اإلسكندرية،ط-3
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يف النظرة الشعرية ويف التعامل مع الشعر وسط إفرازات عصرنا وتناقضات واقعه من أجل 

  .التأسيس لنص شعري جزائري حيمل اخلصوصية الذاتية والوطنية

:مستقبل الشعر الحر - ادساس

العاملية الثانية من دمار  أوهلا ما سببته احلرب ،ظهر الشعر احلر نتيجة لعدة عوامل

جية يتكلم عن معاناة اإلنسان،ويصف مهوبالتايل كان البد من ظهور شعر وقتل

، خلقت يف ذهنهم خمتلفة، والعامل الثاين انتماء الكثري من الشعراء لتيارات االستعمار

أفكار جديدة، أما العامل الثالث هو التأثر بالشعر الغريب ومذاهبه الرومانسية والواقعية 

حماولة الشعر احلر الوقوف على عدة  و،ورغبة الشعراء يف التجديد والثورة على القدمي 

  .مسائل هامة ومعاجلتها 

ينفذ بشكل أو بآخر إىل  أن"استطاع النقد العريب الذي واكب ظاهرة الشعر احلر    

ƢēǂǏƢǠŠ�ǶǴǇÂ�̈ǂǿƢǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ŃƢǠǷ�ǒ Ǡƥ"1  تفسري العامل وحتويل "وحتديد وظيفة الشعر

 يتماشى معوكذلك وظيفة الشاعر املبدع يف اكتشاف الظواهر وتوظيفها بشكل 2"العامل

ا وهذ، والوقوف على املطبات الرئيسية اليت تعوق تقدمها ،التجربة اإلبداعية اجلديدة 

حماولة من النقد يف دفع الشعر احلر إىل توجهات فنية أرقى، ومبا أن الشعر احلر زائر جديد 

كثري بأن تقابل التجديد "�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Őǟ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ�ǺǷÂ،طرق باب األدب 

من الريبة والتحفظ فال تتقبله إال بعد رفض طويل ومقاومة تبدو فيها اجلماعات وكأن 

 .14ص منوذجا،) أدونيس/درويش/سعدى يوسف/السياب(حممد لطفي اليوسفي، يف بنية الشعر العريب املعاصر -1

.15نفسه، ص املرجع  - 2
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ورغم تلك  1"ى منها يدفعها إىل أن حتمي نفسها من هذا الطارق املريبحافزا أقو 

مازالت إن يت أضافها للحركة األدبية عموما احملاوالت اجلادة للشعر احلر واإلضافات ال

  .شئنا الدقة حتوم حوله الشكوك وحيتاج إىل مزيد من التحديد والضبط

 نفسه حرا غري مطالب جيد) الشعر احلر(فالشاعر وهو يكتب قصيدة التفعيلة 

الشعر (مت على أنقاض املؤسسة القدمية اهذه التجربة قبإتباع منوذج معني يقيد مساره، 

يف تنظريها للشعر احلر وإمكانياته ومستقبله ترى أنه ال  "نازك المالئكة"و، )العريب القدمي

ضوعات  ال يطغى على شعرنا املعاصر ألن أوزانه ال تصلح للمو "ينبغي للشعر احلر أن 

كلها بسبب القيود اليت تفرضها عليه وحدة التفعيلة وانعدام الوقفات وقابلية التدفق 

احلق أن احلركة قد بدأت تبتعد عن "ه ليست دعوة منها لنكس احلركة ووهذ2"واملوسيقى

�ƨǼǇ�ǀǼǷ�ƨǓÂǂǨŭ¦�ƢēƢȇƢǣ1951"3 ٌبالغ يف تطبيق مبادئها ألن أي حركة جديدة تظهر ي

  .التجديدية وسقوطها يف الفوضى واالبتذال قبل االستقرار يف بداية الثورة

يف مقال هلا نشرته جملة األديب  1954يف سنة  "نازك المالئكة"فقد تنبأت 

"�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ȆȀǧ�ƨǳǀƬƦŭ¦�ƢȀƬȇƢĔ�ǢǴƦƫ�ŕƷ�ƨǷ®ƢǬǳ¦�śǼǈǳ¦�Ŀ�¿ƾǬƬƬǇ�ǂū¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǯǂƷ�ÀƘƥ

ملواهب، ضحلي الثقافة اتساع سريع صاعق، وال أحد مسؤول عن أن شعراء نزرى ا

ǂ̈ū¦�À¦±Âȋ¦�ǽǀđ�Ƣưǣ�¦ǂǠǋ�ÀȂƦƬǰȈǇ"4  ففي ذلك نظرة عامة على أن معظم الشعراء

.37نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1

.34نازك املالئكة، املرجع السابق،ص  -2
.35نفسه، ص املرجع  - 3

.35نفسه، ص -4
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إملامهم بقواعد وقوانني الشعر احلر فذهبوا ضحايا ملزالق  سقطوا يف االبتذال نظرا لعدم

  .الشعر احلر وأعطونا مناذج شعرية رديئة

نقطة اجلزر يف السنني  حركة الشعر احلر ستصل إىل "وهي تتنبأ بأن

وهذا 1"ولسوف يرتد عنها أكثر اللذين استجابوا هلا خالل السنني العشر املاضيةالقادمة،

اجلزائري أن يسري على خطى ما حدث يف اجلزائر يف عهد الثورة حيث حاول الشاعر 

ت راصدا كل التحوال ،ة يف نظم الشعر احلر مستفيدا من كل خربات هذا الشعراملشارق

رأينا عكس ذلك فقد  ،ة عنه ولكن يف عهد االستقاللتطرأ عليه ونتائجه املنجر  اليت

وانصرفوا إىل البحث العلمي ،توقف بعض الشعراء عن نظم الشعر وانقطعوا عن الكتابة 

.)الشعر الحر(من ثار على الشكل اجلديد  ،و منهموأمور أخرى 

وتصبح مطبا  قيقتهاكشف على حنست"هذه النبوءة املبكرة حول الشعر احلر  

إمنا :"تقول هي أيضا اليتو .2"نازك المالئكة" من املطبات اليت تردي فيها تنظريرئيسيا 

سيبقى الشعر احلر قائما ما قام الشعر العريب وما لبثت العواطف اإلنسانية ولسوف ينتهي 

Ƣē¦ǂť�ƨǯǂū¦�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�řŸÂ��śǏ°�À¦Ǆƫ¦�ń¤�» ǂǘƬǳ¦"3 هلذه  وذلك بالتنظري

التجربة اإلبداعية وضبط قواعدها بشكل دقيق والدليل على ذلك إقبال الشعراء على هذا 

ƢǇ°¤�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ǺȇÂ¦Âƾǳ¦Â�̈ǂū¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�ƨƥƢƬǯ�Ņ¦ȂƫÂ �،النوع من الشعر

.لهضوابط وقواعد 

.35نفسه،ص  -1

.35نازك املالئكة،قضايا الشعر املعاصر،ص: ينظر -2
 .35ص، املرجع نفسه-3
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يل ورافقتها عدة ظروف، فشعراء اجلظاهرة الشعر احلديث بعدة مراحل مرت

�ǪǧÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ǶēƢȈǳ¡Â�ƨفتباينت بذلك أشكاهلم التعبريي"اجلديد جددوا يف شكل القصيدة

على محل جتارب العصر اجلديدة الىت ال تقوى °¢ƾǬǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀȈǧ�Ã°̈�،أسس شعرية

تعتمد على ، ة استحداث أشكال شعرية جديدة وضرور 1"التقليدية على محلهااألشكال 

ام السطر الشعري وبذلك من نظام الشطرين املقيد إىل نظ) شكليا(فعالية االنتقال 

  .ات القصيدة احلرة وأرست وعمقت خصائصها الفنية واجلماليةتعددت فضاء

ƾȈǐǬǳ¦�Ƣđ�©ǄȈŤ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǳ¦�Ȇǿ�ƢǷ̈�: من هنا السؤال الذي يطرح نفسهو 

  احلرة؟ وإىل أي حد وفق شعراؤنا يف ذلك؟

، دراسة من )قراءة يف املكونات واألصول(كاملي بلحاج، اثر الرتاث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة -1

.12، ص 2004منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
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:اللغة الشعرية - أوال

اللغة الشعرية اليت يستخدمها الشاعر املعاصر هي العمود الفقري الذي تقوم عليه  

�Ǿǳ�² ƢǈƷȍ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ǲǟƢǨƫ�Â¢�¾ƢǠǨǻ¦�ǲǰǧ��ǽǄȈŤÂ�ǾƬȈǳȐǬƬǇ¦�ǪǬŹ�Ƣđ��ǽƾƟƢǐǫنوع 

الشعري يف زخم املد حيمل النص "معني من اللغة اليت تعمل على إثراء املعىن لذلك 

الت عديدة، وكلها صاحلة لتفسري اجلانب القصدي للعملية شىت وتأوي الروحي دالالت

   .اليت تسمح باكتشاف الطاقة اجلمالية املوجودة يف النص 1"اإلبداعية

النص الشعري هو كيان لغوي بالدرجة األوىل،وعلى مستوى اللغة تتشكل أو 

صر فإذا كانت اللغة عنصرا من عنا"تنعكس على سائر البىن اليت تسهم يف بناء النص،

فالبد للشاعر أن يسلك فيها مسلكا خاصا، يستطيع فيها أن يؤدي معاين عر املهمة،الش

،مبعىن أنه جيب على الشاعر أن 2"بطريقة ختتلف عنها فيما عدا الشعر من فنون القول

يتحرى اجلميل املناسب، ال جمرد رصف لكلماته جوفاء أو طالسم معميات تفسد على 

  .الرتددرية و القارئ نشوته وتوقعه يف احل

إىل التخفي واإلماءة  االشعرية اجلديدة ميتاز بلغة تنحو الشاعر املعاصر يف جتربته 

والرتميز،فاللغة هي أداة الشاعر فال وجود للشعر دون لغة وهي وسيلة تؤدي املعىن وأداة 

علي  "يرتجم من خالهلا الشاعر انفعاالته وجتاربه، وهلا دورها يف بناء النص الشعري، يقول

 طار الشعر باعتباره صومعةإاألول باللغة يف  اإلنسانمتثلت استعانة :""قاسم الزبيدي

، 1صالح يوسف عبد القادر يف العروض واإليقاع الشعري، دراسة حتليلية تطبيقية، األيام للنشر والتوزيع،ط-1

 .150ص 1966/1997

.08ط،ص ت،.جيلني،دار الثقافة، بريوت، دإبراهيم السامرائي، لغة الشعر بني-2
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�Ƣđ�Ǧ ǈǴǨȇ�ƨǴȈǇÂ�¾ÂƘǧ��ǆ ǨǼǳ¦�ŀ¦Ȃƻ�Ǻǟ�» ƢǨǌǳ¦�ļ¦ǀǳ¦�» ¦ŗǟȏ¦ذاته كانت اإلنسان 

هي الشعر، وظل التعامل مع اللغة لتؤدي مهمة الكشف عن كوامن الذات وإبرازها أمام 

فهي وسيلة التواصل اإلنساين الذي تربز من خالله 1"ات نفسهااآلخر بل أمام الذ

  .الفنيةو عالقاتنا الفكرية 

ويرتبط جوهر الشعر بالوجود اللغوي ويرتبط وجودمها معا بإثارة النشوة واهلزة 

عن طريق اللغة اخلالقة أي اللغة إال وال يكون ذلك  "ن من البيان لسحراإ "النفسية

، وقد أصبح اإلنسان احلديث يدرك التجديد اللغوي  أمهية البكر، والشاعر هنا يدرك

لغة "فإن  أدونيساإلبداع وكما يشرح و مدى إمكانات اللغة واكتنازها ألسرار اخللق 

الشعر ليست لغة تعبري بقدر ما هي لغة خلق، فالشعر ليس مسارا للعامل وليس الشاعر 

الشخص الذي لديه شيء يعرب عنه وحسب بل هو الشخص الذي خيلق أشياء بطريقة 

·�2�ǾǸƴǠǷ�°ƢƬƻ¦�ƾǫ�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ"جديدة ƢǨǳȋ¦�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ǪǴź�ȂȀǧ

  .الشعري

تنزاح إىل التعبري بطريقة إحيائية تتجاوز األسلوب املباشر و  اللغة الشعرية لغة

حتفل كثريا بالكلمات الفنية ذات الدالالت املتنوعة، وذلك عائد إىل استخدام،مغايرة

فلغة الشعر تبتعد عن االستخدام " يضفي عليها تأثريا ومجاال،الشاعر هلا استخداما خاصا 

النفعايل، وتسعى على تشكيل خلق جديد من النمطي، وتعمد على جتاوز اإلشاري إىل ا

  عالقات جديدة يف طريقة جديدة 

ح عبد الصبور وعبد العزيز املقاحل، دار علي قاسم الزبيدي، درامية النص الشعري احلديث، دراسة يف شعر صال-1

.27، ص 2009، 1الزمان،ط

 .127-126ص  ،1971، 1ط، بريوت، دار العودة،، مقدمة للشعر العريب)أمحد سعيدعلي (أدونيس  - 2
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ŚƦǠƬǴǳ�́ و  1" من التعبري ƢŬ¦�ǾƥȂǴǇ¢�̧ ƾƦŭ¦�ƾŸ�¦ǀđ"�ƢēƢũ�ƢȀȇƾǳ�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳÂ

�ǆ Ǩǻ�ń¤�ǽǂǗ¦ȂƻÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǟƢǌǷ�ǲǬǻ�Ŀ�ȐǷƢǯ�ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ƨǷǄƬǴǷ�ƢĔ¢Â��ƨǷƢǠǳ¦�ƨǤǳ�Ǻǟ�̈ǄȈǸŭ¦

على أال يكون التعلق باأللفاظ واألساليب ... يف قواعدها القارئ يف صدق ومهارة وصحة

°Ƣǰǧ¢Â�ǂǟƢǌǷ�ǺǷ�ǾǴǬǼƫ�Ƣŭ�ǲƥ��Ƣē¦ǀǳ"2يف إطار الشعر احلر و بطابع مغاير ومتميز.  

�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ،أوىل الدارسون والنقاد أمهية كبرية للغة ومكانتها يف العمل األديب

العنصر األول يف كل عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري، فاللغة اإلبداعية ال تكتفي 

بل تتعدى ذلك للتعبري عن العنصر الذايت يف جتربة الكاتب، "مبجرد الدقة والوضوح،

�ǺǨǳ¦�Ŀ�ƢǷ�Ǻť¢Â�ǺǨǳ¦Â�§ ®ȋ¦�ǾȈǸǈǻ�Ƣŭ�̈ǂǤǐǷ�̈°ȂǏ�¦ǀđ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦Â هو هذه

ونظرا ملا يوليه النقد األديب من 3"ها الفنان إىل احلياة املوضوعيةلناحية الذاتية اليت يضيفا

أمهية للغة الشعرية ومكانتها يف العمل األديب أردت أن أقف عند هذا اجلانب الفين اهلام 

©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�©¦ȂǼǇ�ǂǏƢǠŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�śƦƬǇ¢Â.

بنا نستقصي نوع املعجم الذي ساد اخلطاب الشعري يف السبعينات لوجدناه لو ذه

تسمح للشاعر باالنسياب املطلق يف أكثره يرضخ حتت وطأة الواقعية االشرتاكية اليت ال 

ȇ°ƢĐالشاعرية الداخلية ه .  

ة، ،دار الكتاب اجلديدة املعتمد)السياب ونازك والبيايت(حممد علي الكندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث،-1

.53،ص 2003، 1ط

عز الدين منصور، دراسات نقدية ومناذج حول بعض قضايا الشعر املعاصر، مؤسسة املعارف للنشر والتوزيع، بريوت، -2

.72، ص 1985، 1ط

.177، ص 1992، 1حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط-3
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�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨƳǂū¦�̈ŗǨǳ¦�Ȇǿ�©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�̈ŗǧ " أما يف فرتة الثمانينات

وبعد زوال االلتزام االشرتاكي، فقد تنوع معجم اخلطاب الشعري اجلزائري وانفتح على 

وصار احلس الشعري فرتة ، 1"آفاق أخرى متنوعة فكان املعجم الوجداين واملعجم الصويف

  .و النضج الفكري بسبب منو الوعي القوميالسبعينات يتبىن قضايا الوطن واألمة 

 إن األمساء اليت ظهرت"يتحدث عن فرتة السبعينات فيقول "حمري بحري"هذا و 

تظر منها الكثري يف جمال الكلمة والبد هنا أن أضيف إىل يف الثمانينات هي أمساء واعدة نن

وأجدين مضطرا ألضيف إىل هذا أن فرتة .... أن هذه األمساء هي امتداد لفرتة السبعينات

ومن البديهي أن تؤثر التطورات 2"اإلبداعية الذهبية بالنسبة للجزائرالسبعينات كانت الفرتة 

  .السياسية واالجتماعية والفكرية يف مضمون الشعر

ادة قوية، تتناسب مع الظروف اليت سادت آنذاك فقد كانت لغة مرحلة الثورة ح

الكثرية  ظلت احلركة الشعرية اجلزائرية مصرة على املواصلة والعطاء على الرغم من املؤثرات

ع الثورة تأثري على لغة ايف لألمة اجلزائرية، فقد كان لوقاليت كانت تصيب الوعي الثق

قبل الكتابة يف ) الشعر العمودي( نظم الشعرالشعر، حيث اقتفى الشعراء أثر القدماء يف 

الشكل اجلديد، ومن ذلك 

، ص 1983عند الشاعر مصطفى الغماري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  يوي الطاهر، البعد الفين والفكر حييا - 1

15.

.135-134، ص املرجع نفسه - 2
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استخدم ألفاظا تعكس  "د السالم الحبيبلعب"على سبيل املثال ال احلصر مقطع 

:مشاهد احلرب، اللهب، املقاصل، السالسل حيث يقول

لْ سِ َال السَ بِ وَ ونِ جٌ السٌ بِ هُ آبَ تُ سْ ا لَ نَ أَ 

.لْ اصِ ى المقَ شَ خْ  يَ َال ...انَ طَ وْ ي األَ دِ تَ فْ يَـ نْ مَ 

.يبْ رِ ا قَ نَ دُ غَ مْ هٌ ي لَ ولِ قُ 

.يبْ هِ ا لَ نَ دُ غَ 

.يبْ رِ ي الغَ ادِ العَ بِ يحُ طِ يَ سَ 

.يبْ هِ ي الرَ افِ الطَ هُ ارُ صَ عْ إِ 

1."ةِ لَ جَ لْ الجَ قِ ريِ ى طَ لَ عَ يحُ سِ المَ ارَ ا سَ مَ ى كَ رَ يَـ سَ 

2":رصاصة لم يطلقها حمة لخضر"يف قصيدة  "سليمان جوادي"يقول

َال لَْيَس ِمْن ِشَيِم اْبِن الَصَحاِري

.ِخَيانََة َسِيِدِه ِفي الُحُروِب 

.137شلتاغ عبود شراد، الشعر احلر يف اجلزائرـ، ص -1

.34سليمان جوادي ،يوميات متسكع حمظوظ ،ص-2
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.َوَسِيِدِه ِفي الُخطُوِب 

َوَضْعَت َعَلى َصْدِغَك البـُْنُدِقَيَة 

.قـُْلَت اْذَهَبا َواْهُربَا 

.َضَغْطَت الزِّنَاَد  

األلفاظ املوحية عن احلرب والثورة كانت متثل البنية اجلزائرية وهي لغة الشعر يف تلك 

ومن املعروف أن الصراع الذي دار بني الشعب اجلزائري واملستعمر طوال فرتة الفرتة، 

والشاعر اجلزائري بوصفه جزء من  ،كان حموره قضييت اهلوية واالنتماء،تالل الفرنسي االح

فنجد معجمهم الشعري حافال  ،الكل فإنه راح يف قصائده ميثل وجدان الشعب املضطهد

املوضوع ليس جديدا يف شعر ما بعد "بكلمات تدل على التمسك بأرض الوطن وهذا 

عراء يف اخلمسينات أي يف أثناء الثورة اجلزائرية، وليس فقد سبق أن عاجله الش، االستقالل 

حيث خيتلف الطرح  1"معىن هذا أن شعراء الستينات والسبعينات يلوكون جتارب غريهم

  .هلذه القضية حسب طبيعة كل مرحلة أملضموين

.يف قصيدته الدم الشعلة سعد اهللايقول 

!ةُ قَ لِ طَ ي المنْ ضِ رْ ا أَ يَ 

.ةً يَ رِ حُ نُ ضُ حْ ا يَ رً سْ نِ 

.137،ص 1980حىت سنة  1954زائري من سنة الوناس شعباين، تطور الشعر اجل-1
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.ةٍ قَ ثِ بَ نْ مُ ورٍ نُ ةَ لَ عْ شُ 

.ةٌ يَ قِ بَ سِ أْ ي الكَ فِ تْ الَ ا زَ مَ 

.هْ يَ وخِ ا أُ تً وْ ا مَ وهَ بُ رَ شَ 

...ةْ يَ رِ ا حُ هَ ؤُ لَ مْ تَ سَ وَ 

1!ةُ قَ لِ طَ ي المنْ ضِ رْ ا أَ يَ 

  :وهذا مقطع منها 2"رصاصة لم يطلقها حمة لخضر"يف قصيدته  "سليمان جوادي "يقول

.تُ ئْ جِ بِ عْ الشَ نَ مِ 

.تُ ئْ جِ ضِ رْ األَ نَ مِ 

.نِ زْ الحُ نَ مِ نِ َال مِ حْ  يَ اَال مَ لُ مِ حْ أَ وَ 

.ارْ طَ شِ نْ اِال وَ 

.اتُ فَ سَ لْ ي الفَ نِ دُ يِ قَ  تُـ ا َال نَ أَ 

  .يرِ يْ غَ عُ ابِ صَ أَ يرُ عِ تَ سْ  أَ َال وَ 

ط، اجلزائر، .، منشورات جامعة باتنة، د)1962-1945(عمر بوقرورة، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث -1

.223،ص 1997

 .25-24ص ،2003،1اجلزائريني، دار هومة،طسليمان جوادي، رصاصة مل يطلقها محة خلضر، احتاد الكتاب -2



  القضايا الفنية في الشعر الحر سنوات السبعينات.................الفصل الثاني

84

  .يرِ يْ غَ ارِ كَ فْ أَ بِ يرُ جِ ْستَ  أَ َال وَ 

.ارْ عَ شِ يِ ِألَ ابٍ سَ حِ فَ لْ أَ أُ رَ قْـ أَ وَ 

.بِ عْ الشَ وَ ضِ رْ األَ  ىوَ ي هَ ي فِ نِ نَ كِ لَ وَ 

.ارٍ وَ حِ لِ كُ ضُ فُ رْ أَ 

.رُ ظُ نْ  أَ ا َال نَ أَ 

.ضِ رْ ي األَ فِ بِ عْ الشَ عَ مَ يشُ عِ أَ نْ كِ لَ 

وفوق كل "األرض عند شعراء الثورة وجيل االستقالل رمز الوفاء والعطاء واحلياة 

ذلك هي أم اجلميع وسر البقاء، من هذه السمات ينبعث التفاين يف حب األرض 

ومن الطبيعي أن يستقي الشعراء ، 1"وخدمتها بكل مهة واقتدار من أجل إنتاج أفضل

ألفاظهم من املعجم الشعري املتوارث آنذاك وذلك النشغاهلم بالثورة والعبارات الدالة 

خصوصا _مبرحلة االستقالل _عليها دون غريها،ويبدو أن احلصيلة اللغوية فيما يتعلق 

حيث عرفت هذه الفرتة ،لدى الشعراء الشباب كانت ضئيلة خصوصا يف بدايتهم األوىل 

وتوظيف العامية ونذكر ، فراغا كبريا وضحالة إبداعية ورداءة فنية واستخدام اللغة البسيطة 

""الرحيل خلف العيون السوداء"على سبيل املثال ال احلصر مقطع قصري من قصيدة 

  :يقول فيها "لعبد العالي رزاقي

.138، ص 1980حىت سنة  1945الوناس شعباين، تطور الشعر اجلزائري منذ سنة -1
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  ىرَ كْ الذِ عَ مَ بَ اسَ نَ تَـ وَ 

ةِ يَ رْ القَ رِ مَ ي سَ الِ يَ لَ ن ْ ا عَ ايَ كَ حَ 

1"يدِ َال بِ ايِ شَ وْ أَ ةِ وَ هْ قَـ نْ عَ 

وظف فيها أيضا ،"أغنية لم يلحنها الشيخ إمام"يف قصيدة "سليمان جوادي"يقول و 

  :العامية

قِ دُ شَ التَ رِ سْ ى جِ لَ عَ تُ بْ ذِ عُ ي وَ ظِ ي حَ نِ انَ خَ 

.2بِ ارِ وَ الشَ يقَ لِ حْ تَ ةُ ادَ ا السَ هَ يُـ أَ -مْ كُ نْ مِ بُ لُ طْ  نَ َال نُ حْ نَ 

إىل جانب البساطة جند إدخال العامية يف اجلملة وقد تكون أحيانا ذات أصل فرنسي فمن 

الفواتري، املوضة وغريها من الكلمات ...الشيك البنك:"بني الكلمات األكثر استعماال جند 

وهناك من 3"من طول احتكاك الشعب اجلزائري باللغة الفرنسيةاليت دخلت العامية اجلزائرية 

يف مقطع من  الفرنسي صياغة عربية وجند ذلك الشعراء من صنع الكلمات ذات األصل

  :يقول فيها أيضا" ها الشيخ إمامأغنية لم يلحن"قصيدة 

.4رْ فَـ وْ كَ تَ تَـ اةً تَ فَـ الَ تَ غْ يَـ لِ ودَ وُ ادَ ونَ الُ ا صَ زَ غَ وَ 

.127، ص 1977الوطنية للنشر، اجلزائرـ،عبد العايل رزاقي، احلب يف درجة الصفر، الشركة-1

.126، ص 1981سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -2
.373-372د ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية،حمم - 3

.126سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -4
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  .ايً قِ بَ ا طَ اعً رَ صِ اآلنَ هُ ونَ عُ دْ ي تَ الذِ ا ذَ هَ ئٌ طِ خْ مُ 

سبق الشعراء اجلزائريني  دأمرا يف الشعر العريب؟،فلق دفتوظيف اللفظ األجنيب ال يع

"وغريهم، ألبيايت السياب و الرصايف و شعراء آخرون إىل هذا االستعمال كأمحد شوقي و

بالعهد اجلاهلي، ورمبا وجد له خول األساليب األعجمية يف اللغة العربية قدمي يتصل دو 

الذي ترىب يف بالد األكاسرة،وله شعر مملوء " عدي بن زيد العيادي"شواهد يف شعر 

بالكلمات األعجمية وكذلك يقال يف شعر األعشى وغريه من الشعراء الذين خالطوا 

ǶēƢǧƢǬưƥ�¦ÂǂƯƘƫÂ�ǶƳƢǟȋ¦"1 عمار فال وهذا التأثر باللغة األجنبية راجع إىل طول فرتة االست

�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ǲǟÂ�ǺǰǳÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�ƨȈǇƢǫ�°ƢƯ¡�Ǿǳ�ÀȂǰƫ�À¢�ƾƥ

فلقد وجد من أبناء هذا الشعب العظيم من شق طريقه وسط الزعازع يف صعوبة ال تنكر "

يف صولة حتد صارمة ،واستطاعوا أن يتحدوا ذلك األمل وتلك املرارة ...وشدة ال ختفى 

وتلك هي شيم النفوس األبية ال يزيدها الضغط والتحدي غري إميان ...حازمة وثورة عزم

وسيادة وطنية 2"من أجل كلمة ثابتة من أجل مبدأ راسخ...ومواجهة واستماتة وخماطرة

.وحرية دائمة

 .238- 237ص  1972،1،دار النهضة،مصر، القاهرة،طعلي عبد الواحد وايف، فقه اللغة-1

.15الطاهر حيياوي،البعد الفين والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري،ص -2



  القضايا الفنية في الشعر الحر سنوات السبعينات.................الفصل الثاني

87

:الصورة الشعرية - ثانيا

ينبعث من مقدرة الشاعر على تركيب عباراته  ،يف كل عمل شعري إبداع فين   

لة يف حبر وإيصال رسالته النبي ،وتنسيقها وقدرته على استنباط اإلحياء يف باطن األلفاظ

وصموده وإصراره على املواصلة، لدرجة أن العديد من املهتمني النشاط اإلنساين العام،

الشعر ضرورة :"راحوا يتساءلون بدهشة وذهول عن السر يف ذلك، وها هو أحدهم يقول

واملشاعر املراد إبرازها تظل مبهمة يف ، 1"ت ألي شيء هو كذلكلإلنسان وحبذا لو عرف

وتشكل الصورة أحد ، نفس الشاعر ما مل جتسم يف صورة تعبريية تربز أبعادها وداللتها 

وهي ليست مستحدثة فيه بل ،املكونات األساسية يف العمل األديب عامة والشعر خاصة 

هي اجلوهر الثابت " "عصفورجابر "هي جزء من مبىن القصيدة بل حسب ما يرى 

�ƨȈǼǨǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�ŅƢƬǳƢƥ�ŚǤƬƬǧ�ƢēƢȇǂǜǻÂ�ǂǠǌǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�ŚǤƬƫ�ƾǫ��ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ǶƟ¦ƾǳ¦Â

Ƣǫ�ǲǜȇ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǺǰǳÂ��ƢēƢȇǂǜǻÂما مادام هناك شعراء يبدعون، ونقاد حياولون حتليل ئ

وترتبط الصورة ارتباطا وثيقا بالتجربة الشعرية وهي  2"ما أبدعوه، وإدراكه واحلكم عليه

ولقد اتسع جمال احلديث عن  ،3"من طرق التعبري ووجه من أوجه الداللة خاصة طريقة"

هب النقاد  ذ هلا،ورؤى والتعريفات والعناصر املشكلة الصورة يف النقد احلديث وتعددت ال

  على النقد احلديث مشلت  ه،خالصة ذلك كله أن الصورة يفواجتاها كل حسب مذهبه 

.07ت،ص.ط،د.أرنست فيشر،ضرورة الفن، ترمجة ميشال سليمان،دار احلقيقة، بريوت، د-1

، ص 1992،3جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت،ط-2

07-08.

.323املرجع نفسه،ص  -3
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فالصورة الشعرية " ،العبارةو اختيار الكلمة املفردة  كل ما من شأنه إبراز املعىن و

هي العنصر األبرز يف لغة الشعر، والفاعلة يف التحوالت اليت عرفتها القصيدة العربية منذ 

طئ قدم يف فبها يتعلق جناح كل شاعر برزته ربة الشعر ومنحته مو ،فجر النهضة العربية 

��ƢȀǷǂƷ�ǺǷ�ǾƬƳǂƻ¢Â�ƢǿƢŧ�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�ƨŮ¡�ǾƬǐǫ¢�ǂǠǌǴǳ�ÂƢǿ�ǲǯ�ƨƦȈƻ�ǪǴǠƬƫ�ƢđÂ��ƢǿƢŧ

ال ينفع يف كسري البال خاوي الوفاض، وذلك ألن الصورة الشعرية هي املكون الذي 

وحماكاة األشكال،وإمنا البد فيه من موهبة والتجريب واملران اكتسابه حفظ القواعد،

فالصورة ليست جديدة يف 1"ملعريف القادر على نقد الذات واللغة والفكروالدأب، والزاد ا

عاملي األدب والنقد، فالشعر منذ بداياته قائم على التعبري الفين اجلميل ومل يستغن عنها 

  .يوما أبدا

حيث أدرك ،عرفت الصورة الشعرية لدى شعراء فرتة السبعينات تطورا ملحوظا 

األصل يف بناء الصورة الشعرية هو أن تكون تعبريا عن احلالة أغلب الشعراء الشباب بأن 

املكان النفسي ال  ǲưŤ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦�ȆǤƦǼȇ� Ȇǋ�ǲǯ�ǲƦǫÂ،النفسية للشاعر أوال

احد،هو وامللفت لالنتباه هو أن معظم صورهم كانت تصب يف قالب و . املكان املقيس

  .واالغرتابوالضياع  اإلحساس باحلزن

ȂǬȇ�Ʈ¾�"أزراج عمر"شعر  ويعد ȈƷ�°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ȏƢǨƬƷ¦�ǂưǯȋ¦قصيدته  يف

".الظلوحرسني"

.ةِ يبَ قِ الحَ كَ لْ تِ لِ اخِ دَ ي بِ هِ جْ وَ نُ فُ دْ أَ سَ ....

.151، ص 2001مارسة اإلبداعية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،حممد بن عبد احلي، التنظري النقدي وامل-1



  القضايا الفنية في الشعر الحر سنوات السبعينات.................الفصل الثاني

89

.اهُ دَ اعِ ي سَ لِ ئُ ومِ تُ تَ مْ الصَ رٌ ظِ تَ نْـ أَ وَ 

.لٍ َال مَ يِ احَ نَ جَ نَ يْ بَـ سُ لِ جْ ، أَ مِ هْ الوَ رِ زُ ى جُ لَ ي إِ شِ مْ أَ فَ 

.بُ حِ  تُ َال ةً يَ نِ جِ بُ لِ حْ نَ وَ 

.ابِ رَ تِ االغَ رِ تَ فْـ دَ نْ مِ أُ رَ قْـ وأَ 

.يدِ عِ ي البَ ادِ ؤَ ا فُـ ايَ كَ حَ 

.يدِ رِ ي البَ اعِ سَ لِ 

.ةِ ينَ دِ مَ لْ لِ ةً سَ لْ ي خِ نِ عَ جِ رْ يُـ لِ 

.تِ َال مَ هْ مُـ ال ةِ لَ ي سَ فِ نَ كُ سْ أَ فَ 

1.ةِ ومَ حكُ الُ رِ صْ قَ ابِ ى بَ لَ عَ 

جتسد فكره أو عاطفته وتكون ذات صلة قوية  "ترتبط الصورة بتجربة الشاعر

فهي الشكل والقالب الذي  2"باملشاعر اليت تسيطر على القصيدة وتصبح جزءا منها

يصب فيه األديب أفكاره ومعانيه وعواطفه،غري أن هذا القالب خيتلف بني شاعر وآخر 

رض الشعر قواملوقف الذي دعاه إىل "،) جتماعيةالنفسية واال(باختالف أحوال األديب 

مل للنشر والطباعة والتوزيع، دار األ)على باب قصر احلكومة(عمر أزراج،األعمال الشعرية الكاملة،وحرسين الظل -1

.288، ،ص 2007،زي وزو تي

.288، ص 1984،حممد غنيمي هالل،النقد األديب احلديث،دار النهضة للطباعة،مصر،القاهرة-2
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وخواطره يف شكل فين  أن يرتجم أفكاره - الصورة الشعرية-وحياول املبدع من خالهلا

فاملعىن 1"بني عناصره للوجود وللعالقات اخلفية حمسوس وبواسطتها يصور رؤيته اخلاصة

ا التعبريية، وأي عمل شعري حيتاج الشعري ال ينبثق إال من الصورة وال يشع إال يف أشكاهل

ويف هذا ،) ال يعد شعرا باملعىن الصحيح(ىل عنصر الصورة مهما كانت درجته الفنية إ

أعلى ما يرشح الشاعر للمجد ) الصورة الشعرية(هي  :"عبد الرحمن بدوياملعىن يقول 

Ƣđ�ÀȂǰȇ�ƢŶ¤�ǂǠǌǳ¦�Àȋ...ǂǠǌǳ¦�ƨȈǏƢƻ�ǪǬƸƬƫ�Ƣđ�̄ فتصبح الصورة الركيزة اليت 2"¤

¤�¾ȂǏȂǴǳ�̧ƾƦŭ¦�Ƣđ�ÄƾƬȀȇƢǧ��ƢȀǴȈǏȂƫÂ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨǬȈǬƷ�ń ملشاعر واألحاسيس تتحول إىل

متكن من التأثري "تؤثر بأطيافها وظالهلا وتبدو جمسمة أمام أعيننا يف أشكال وألوان صور 

يف نفس املتلقي وإثارة مشاعره وانفعاالته،وخلق جو من اجلمال اليت يطيب للنفس أن 

  .التأثريائلة على 3Ů¦�Ƣē°ƾǫÂ"برؤاه همتأل

والتكثيف يف الصورة مربزين بذلك إن الشعراء يف اجلزائر عمدوا إىل نوع من الرتكيز 

�ǞǸƬĐ¦�Â�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ǾƬŪƢǠوذلك مبن تكون أمهية الصورة مركزة على اجلوانب املتعلقة باملتلقي، أ

رة مبدأ أساسي ،ولكنه جوهر ن الطابع احلسي للصو أ"كماو أمور متس الناس يف الصميم  

بعبارة أخرى إن اللجوء إىل التعبري احلسي وسيلة من وسائل تأثري الصورة،  أي الصورة

باعثة 4"لتمكني هذه الوظيفة وتقريبها يف النفسيس الوظيفة، إنه باألحرى أداة ولكن ل

�ƨƠȈē�ÀȂǳÂƢŹ�ǶǿǂǠǋ�Ŀ�ǶȀǧ"مل األديب فيه خفية يف الذات املتلقية واثر العملشاعر 

حممد اهلادي بوطارن، رمضان محود شاعر التقليد والتجديد، امللكية للنشر والتوزيع، عاصمة الثقافة -1

.169-168، ص 2007،1العربية،ط

.95عبد الرمحان بدوي، كولريدج، سلسلة نوابع الفكر الغريب،دار املعارف،مصر، ص -2
.412حممد غنيمي هالل،النقد األديب احلديث،ص -3

.32ت، ط، ص .حممد حسن عبد اهللا، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف،مصر،د-4
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«��ƢĔÂƾǸƬǈȇ�¦ȂǻƢǯو املوصوف،ء الشي املتلقي ألن يبصر ويسمع ȂǏȂŭ¦� Ȇǌǳ¦�¦ǀǿ�̈®ƢǷ

Ƕđ�ƨǘȈƄ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ǺǷ"1 إن مهمة الشعراء إذا أن يثريوا بألفاظهم املختارة وصورهم اجليدة ما

ميكنهم أن يثريوه يف نفس القارئ من مشاعر  وذكريات، ولكن ملاذا يعمد الشعراء إىل 

  ال توجد وسيلة أخرى؟الصورة الشعرية للتأثري يف نفس السامع؟ أ

ة مولعة بكل ما هو مجيل لذلك إن النفس اإلنساني:"حنفي محمد شرفجييب 

الصورة الشعرية مجاال  Ȃǈǰȇ�ȂȀǧ�±ƢĐ¦�ƢǷ¢��ƨƳ¯Ƣǈǳ¦�ƨƴǨالنفس بالصور التقريرية ال تضيق

فقد حاول الشعراء التعبري عن املعىن بطريقة تقرب بعيده  ،2"وروعة جتذب إليه النفوس

االستعارة، الكناية، "وتصوره يف نفس املتلقي أبني تصوير وأوضحه، فاألنواع البالغية 

±ƢĐ¦"إمنا هي طرائق خاصة يف التعبري.  

ا يثري انتباه الدارس وهو يتفحص املدونة الشعرية اجلزائرية املعاصرة هو كثرة إن م

لتشبيهات واالستعارات،ألن التشبيه يقوم بتقريب الداللة للمتلقي ويزيد املعىن شيوع ا

أن يكون شرح إما "أما االستعارة فقد ذهب إىل أن الغرض منها  ،وضوحا ويكسبه تأكيدا

أو ،عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه واإلشارة إليه بالقليل من اللفظ  املعىن وفضل اإلبانة

ملا متتاز به من  3"ز فيه، هذه األوصاف موجودة يف االستعارةحتسني املعرض الذي يرب 

  .إضفاء ملسة مجالية

.267، ص 2005، عناصر اإلبداع الفين يف شعر عنرتة، دار املعرفة اجلامعية،  ناهد الشعراوي - 1
.221ت،ص .ط،د.،مصر، القاهرة، دحنفي حممد شرف، الصورة البيانية،دار النهضة-2

.332ينظر جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب،ص -3
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وجدنا  "يسليمان جواد"وعند استقصائنا للصور الواردة يف بعض دواوين الشاعر 

أغلبها ينتمي للصور التقليدية القائمة عادة على التشبيه أو االستعارة،وهذا امليل لطبيعة 

الشعر التقليدية راجع يف األساس خلصوصية اخلط الشعري واألسلويب الذي رمسه الشاعر 

لنفسه، ويتمثل هذا اخلط الشعري بصفة خاصة يف املوضوع أو الدائرة اليت يدور حوهلا 

  .شعره

  :تشبيهال.1

"من أجل زهرة"يف قصيدة  "قال سليمان" تطالعنا أول صورة يف ديوانه

.َورُْحُت ِألَْخِطَف زَْهَرًة 

ْبَل اْخِتطَاِفي َلَها  .َوقـَ

!)..ورٌ قُ وَ (خٌ يْ شَ اءَ جَ 

  ...يفِ كَ فَ طِ قْ يَـ لِ 

1؟!ورِ شُ القُ ا كَ هَ فَـ ذِ قْ يَـ وَ 

شبه به وهو القشور فقد شبه الشاعر  املشبه وهو الكف و لدينا كل أركان التشبيه ،امل

ر ها كالقشور مع ذكر الشاعحيث أن الشيخ الوقور قطف كفه وقذفكفه بالقشور خلفتها 

  .ألداة التشبيه الكاف

.10، ص 2012، 2قال سليمان،دار التنوير، اجلزائر،طسليمان جوادي،-1
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1"الكالب"ومثله قوله يف قصيدة 

.انِ بَ احِ ا صَ نَ ا هُ ي هَ لِ انَ ا كَ نَ أَ 

.نِ يْ يَـ فِ ا وَ انَ كَ نِ يْ بَـ لْ كَ كَ 

مع ذكر أركان التشبيه أيضا فاملشبه الصديقني  "ك" فقد ذكر هنا أداة التشبيه

  .واملشبه به الكلبني ووجه الشبه بينهما الوفاء

اليت متيل يف بنائها إىل الشعر " حصار"يف قصيدة  "ال شعر بعدك"ويف ديوان 

  :العمودي حيث يقول

.2"يمٌ حِ جَ ارِ صَ الحِ لَ بْ ي قَـ سِ فْ نَـ فَـ "

ومشبه به وهم اجلحيم ووجه الشبه ويتمثل  فعندنا هنا مشبه الذي هو نفس الشاعر،

يف العذاب الشديد، مع حذف أداة التشبيه ومن املالحظ أن جلوء الشاعر إىل هذا النوع 

ور قليل يف أشعاره واملالحظ عن هذه التشابيه أن أحد أطرافها يكون عادة شيئا صمن ال

ألسلوب الشعري، هذه األدوات كانت هلا آثارها على اأن معنويا واآلخر حسيا،كما 

  .حيث بدت هذه الصور منسجمة مع البناء العام للقصائد

.99، ص قال سليمان،دار التنوير سليمان جوادي،-1

.07، ص 2012، 2التنوير للنشر والتوزيع، اجلزائر، طسليمان جوادي، ال شعر بعدك،دار-2
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:االستعارة.2

�ȄǴǟ�ÄǂǠǌǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�Ƕǿ¢�śƥ�ǺǷ�±Őƫ�ƢĔȋ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ƢȀǼǷ�» ǂǣ

وجتسيدها جتسيدا يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكل جيعلنا "،تصوير األحاسيس الدفينة 

ه على التعبري الشعري من حيوية ووضوح واختصار تضيف Ƣŭ��Ƣđ�ƢǬȈǸǟ�ȏƢǠǨǻ¦�ǲǠǨǼن

1"واجتناب رتابة التعبري املباشر واملألوف

بالصور ذات الطابع االستعاري فال  "سليمان جوادي"حفلت دواوين الشاعر 

تكاد ختلو قصيدة منه، بل قد جتده بصورة مكثفة يف القصيدة الواحدة، وميكن القول بأن 

هي لغة استعارية، فهو مغرم خبرق العالقات اللغوية، وخبرق النظام "سليمان جوادي"لغة 

اإلشاري للكلمات ليعطيها حياة جديدة، وليؤكد بعض الدالالت اليت يريد الوقوف عليها 

:2"طقوس"وإبرازها يقول يف قصيدته 

  يائِ مَ تِ ا انْ هَ يْـ تَـ لَ قْ ي مُ فِ كُ ارِ بَ أُ 

وسُ لُ الجُ يبُ طِ ا يَ هَ يْـ تَـ لَ قْ ي مُ فِ فَ 

حيث استعار صورة " ففي مقلتيها يطيب الجلوس"هنا صورة لالستعارةجند 

"المرأة"املقلتني وشبههما بالكرسي املريح الذي يطيب فيه اجللوس فقد حذف املشبه به 

."مقلتيها"ودل عليها بالزمة تدل عليها 

، ص 2005، 1حممد مصطفى أبو شوارب،مجاليات النص الشعري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،ط-1

122.

 .48-47ص  سليمان جوادي،قال سليمان، -2
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أحيانا تكون عميقة  ،الستعارات يف أماكن خمتلفة يف دواوين شاعرناتصادفنا صور ل

،وبالتايل األلسن حية وأحيانا أخرى تكون سطحية بسيطة وكالمها مألوف جرى على مو 

  .فتأثريها حمدود

صوغها ليس جمرد إن ما ي"ومما الشك فيه أن الصورة ال ختلق من فراغ وال يف فراغ و

لذي تتخلق يف رمحه للفكر الذي جتسده دور ومعىن وداللة، وللخيال االظاهرة اللغوية 

ولإليقاع الذي تشارك يف صنعه حيز ومكانة ولإلحساس أو االنفصال مهمة وفاعلية،

فسعة أفق الشاعر وقدرته على اإلتيان بالصور وانطالقه ،1"الذي تصدر عنه أساس وسبيل

كل هذا يثري القصيدة ويتيح فرصا أكرب للتعبري وكسر   ،من أرض الواقع إىل مساء اخليال

.لشاعراحلاجز الواقعي الذي حياول تطويق عامل ا

.175، ص 1993اد الكتاب العرب،نعيم اليايف، أوهاج احلداثة يف القصيدة احلديثة، منشورات إحت-1
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:الرمز - ثالثا

يف  "عز الدين إسماعيل"يعد الرمز من أبرز الظواهر الفنية، وهذا ما أكده 

من أبرز القضايا الفنية اليت لفتت االنتباه يف جتربة الشعر اجلديد ظاهرة االستخدام :"قوله

واستخدام ،1"املكثف للرمز كأداة تعبريية استعملها الشاعر إليصال فكرته إىل القارئ

 أفكارهموا إىل الرمز للتعبري عن ؤ الشعراء هلذا األخري أضحى ظاهرة تلفت النظر، حيث جل

وقناعتهم بأن لغة الشعر جيب أن تبتعد عن الوضوح ومنه يتجسد ويكمن سر املتلقي يف 

.تفسري تلك الرموز

فالرمز يقوم على إخراج اللغة من وظيفتها األوىل وهي التواصل وإدخاهلا يف 

�ƢǷ¢�ȐǏ¢�ƢȀȈǳ¤�¼Ȃǋ�Ƣđ�ǪƦȇ�Ń�®ȂǐǬŭ¦�¿ƢŤ�ȄǴǟ�ƪ"الوظيفة اإلحيائية  ǨǫÂ�¦̄¤�ǆ ǨǼǳ¦�Àȋ

فهو يتضمن 2"ري شد انتباه املتلقي وجعله متعطشا ملتابعتهجهد املبدع نفسه يف التخإذا أ

�¾ȂǬȇ�ƢǸǯ�Ǿǻȋ�¿Ƣđȍ¦�ƾƷ�ń¤�ǲǐȇ�ȏ�µ ȂǸǤǳ¦�ǺǷ�Ƣȇ°ÂǂǓ�¦°ƾǫرمبا  :"مصطفى ناصف

الغامض يف الرمز هو الفكرة اليت تقع من خلفه، ولكنه مساق الدالالت  ال يكون الشيء

رمزي ليست هي الغموض أو لالضمنية اليت تسكن هذه الفكرة، فاخلاصية احلقيقية للتعبري ا

السرية، ولكنها االلتباس وتنوع التفسريات املمكنة حىت جند معىن الرمز يتغري تغريا 

 ورحابة التخيل وحريةلتعبري بالرمز من ثورة نفسية مينحه ا ومن هنا نفهم ما3"مستمرا

  . لذا جعله الشعراء مالذا هلم للتعبري عن ما جيول يف خواطرهم، بداعاإل

، ص 1972، 2عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة، بريوت، ط-1

62.
.34الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث،السياب،نازك، البيايت، ص:حممد علي الكندي - 2

.133-132، ص 1983، 3دراسة األدب العريب،دار األندلس،بريوت،ط:مصطفى ناصف - 3
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اختالف الشعراء اجلزائريني يف تعاملهم مع الرموز يعود إىل الظروف "ولعل 

الرموز، ها،وكل مرحلة يغلب عليها طابع معني منياسية واحلاالت النفسية اليت عاشو الس

إىل  ن الشعراء التقليديني كانوا يرمونوغريهم م...والسائحي وصالح خرفيفمحمد العيد

وجند الرمز عند شعراء السبعينات ،1"جتسيد أفكارهم يف شيء أقرب ما يكون إىل الرمز

فقد استخدموا الرموز املستمدة من املعجم ،قد تعدد فهناك اللغوي وهو األكثر شيوعا 

ǲưǷ�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷÂ�µالذي يدور  °ȋ¦�¾ȂƷ: ،البذرة، الطني، املطر، قطرة املاء

وذلك يظهر جليا من "حمري بحري"الزيتون،ومن أبرز الشعراء الذين مثلوا هذا االجتاه 

ها هو يأتي " "السنبلة الحامل، ورق الزيتون صار أحمر"خالل عناوين قصائده 

Ŀ�¾ȂǬȇ�Ƣđ�ǾǠǳÂÂ�µ".مطرا °Ȍǳ�ǾƦƷ�ƨƴȈƬǻ�¦ǀǿ�ǲǯÂقصيدته :

كِ بُ حِ أُ 

  يونِ فُ جُ ي وَ تِ فَ ى شَ لَ ا عَ ونً صُ ي غُ ونِ كُ 

حٍ مْ قَ لَ ابِ نَ ي سَ ونِ كُ وَ 

حٍ بْ صُ يرُ اشِ بَ تَـ 

.ةٍ رَ مَ ونَ يُ لْ مِ رِ دْ ي الصَ فِ كِ تُ حْ رَ جَ 

للشاعر عبد "على حساب الوقت"ديوان -بن جبارة سعدية ماجدة، الوقع و األثر اجلمايل يف الشعر اجلزائري املعاصر-1

.139،ص2011-2010القادر راحبي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية،
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1اءَ طَ العَ تِ نْ كُ فَ 

Ƣđ�ǾǰǈŤÂ�ǾǓ°ȋ�ǾƦƷ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�¦ǀǿ  فهي رمز للوفاء والعطاء واحلياة هي أم

"يف قصيدته"سليمان جوادي"تغنيه مبا فيها من خريات ويقول و  اجلميع وسر البقاء

".أهواك بندقية

.ةُ يَ بِ صَ ا يَ تِ يِ يْ حُ 

.ةُ يَ كِ ي الذَ تِ مَ سْ ا نَ يَ 

.ةً قَ اسِ بَ ةً لَ خْ ا نَ يَ 

.ةٌ يَ بِ ي أَ نِ طِ وْ ي مَ فِ 

  .ايَ الِ جمَ الَ ةَ احَ ا وَ يَ 

.ةُ يَ نِ ي الجَ مِ اسِ وَ مَ 

  ايَ ونِ تُ يْـ الزَ ةَ ابَ ا غَ يَ 

ةُ يَ رِ حْ ي السِ ئِ اطِ وَ شَ 

  يفِ رِ تَ عْ الزَ ةَ هَ كْ ا نَ يَ 

.13،ص 1982حبري محري،ما ذنب املسمار يا خشبة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،-1
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ةُ يَ خِ ي السَ قِ ائِ دَ حَ 

يلِ لِ ي الجَ فِ تِ ييِ حُ 

يةُ بِ ا صَ يَ يلِ لِ ي الخَ فِ 

  اافَ ي يِ فِ يتِ يِ حُ 

يةُ ينِ طِ سْ لَ ا فِ ا يَ فَ يْـ حَ وَ 

  اضً افِ ا رَ مً سْ جِ اكِ وَ هْ أَ 

ةً يَ قِ دُ نْ بُـ اكِ وَ هْ أَ 

.لِ مَ رْ ي الكَ فِ اكِ وَ هْ أَ 

ةَ يَ رِ الحُ مُ سُ رْ  يَـ ًال فْ طِ 

  .يتِ يبَ بِ ا حَ يَ اكِ وَ هْ أَ 

.ةُ يَ ضِ ي القَ لِ تِ مْ ا دُ مَ 

  .افً ازِ ا نَ حً رْ جُ تِ مْ ا دُ مَ 



  القضايا الفنية في الشعر الحر سنوات السبعينات.................الفصل الثاني

100

1.ةِ يَ بِ ي المسْ تِ مَ ي أُ فِ 

�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�Ƣđ�ǲǐƬȇ إن اإلكثار من توظيف الرموز اخلاصة بأرض الوطن وما

الدفينة وما حلق لتعبري عن مطاحمه والتعبري عن معاناته لوحماولة منه . �Ƣđمتسك الشاعر 

فالرمز يدل على معاناة خمتبئة يف نفس "،بأرضه من دمار وخراب بسبب املستعمر الغاشم

وأحالمه الباطنية، وتكون مهمة الناقد  وعيهȏ�ƢȀȈǳ¤�ǽ®ȂǬȇ�ƢŶ¤Â��Ƣđ�ƶȇǂǐƬاملبدع البد ال

صوابا ما يعتقده الناقد  على وفق ،شعوروتفسري اجتاهات الالأساسا يف حتليل تلك الرموز 

،وموضوع 2"يف كشفه لأللفاظ املوحية وعالقة تلك األلفاظ بعوامل األعماق الغامضة

محمد "ليس جديدا يف شعر ما بعد االستقالل فنجد عنه سبق و أن حتدثنا  كما  األرض

  :يقول فيها "يا ليل"يف قصيدته  "العيد

  ااحَ بَ ي الصَ ينِ ورِ ى تُ تَ مَ   ااحً نَ جَ تَ لْ طُ لُ يْ ا لَ يَ 

  اـــــــــــــــــاحَ ــــــــيَ رِ وَ ةً مَ لْ ظُ وَ   ادً رْ بَـ تَ فْ رَ سْ أَ لُ يْ ا لَ يَ 

  .اــــــــــــــاحَ ــــقَ ا لِ هَ دْ زِ  تَ َال وَ   انَ عَ كَ وبَ رُ حُ ئْ فِ طْ أَ 

  اـــحَ َال ــصْ إِ ا وَ نَ نَـ يْـ ا بَـ مَ   افً لْ حِ دَ قِ عْ نَـ لِ فْ قِ وَ 

.20، ص 1984سليمان جوادي،ويأيت الربيع،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،-1
، ص 1،2007علي الوادي، أوراق يف تلقي النص اإلبداعي ونقده،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،ط، عبد الرضا - 2

27.
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  احَ َال رَ جْ ى الفَ رَ ى أَ تَ مَ تْ اقَ تَ رِ جْ ى الفَ لَ ي إِ سِ فْ نَـ 

فرمز إىل  االستعمارتلك القصيدة قيلت وقت كانت اجلزائر ال تزال حتت نري 

  .و الشعلة والنور و إىل اإلستقالل بالفجر   املستعمر بالليل

يف  استخدمتالليل،الظالم،املوت،التماسيح،الغراب :هذه الرموز اللغوية حنو 

وبقي الشعراء ينسجون مل املستبد، مرحلة الثورة جتسيدا للغضب على املستعمر الظا

يف قصيدة "سليمان جوادي"قصائدهم بنفس الطريقة يف عهد االستقالل ،يقول الشاعر 

:1..."هنا"

.ينَ رِ ائِ الثَ عُ بَ نْ ا مَ نَ هُ 

.ينَ دِ اجِ المَ ةُ رَ وْ ا ثَـ نَ هُ 

.نَ يِ رِ افِ الظَ نُ طِ وْ ا مَ نَ هُ 

.رْ ائِ زَ ،جَ رْ ئِ ازَ ،جَ رْ ائِ زَ جَ 

.اتِ رَ وَ الثَـ ةُ لَ عْ ا شُ نَ هُ 

.اةِ بَ األُ اضِ يَ ي رِ ا فِ نَ هُ 

.15سليمان جوادي،ويأيت الربيع،ص -1
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.اةٌ رَ ،سُ اةٌ مَ ،كُ اةٌ مَ حُ 

.رْ ائِ زَ ،جَ رْ ائِ زَ ،جَ رْ ائِ زَ جَ 

  .ارَ مَ عْ تَـ ي اسْ ا الذِ نَ دْ رَ طَ 

.ىرَ الشَ دِ سَ أَ ا كَ نَ كُ وَ 

رمز املرأة  استخداموهي ومثة ظاهرة رمزية يكاد يتفق حوهلا الشعراء اجلزائريون 

يظهر لنا ذلك جليا وبارزا  معادال موضوعيا للوطن ،فعند دراستنا ملعظم الدواوين الشعرية

ǂŭ¦�Ƣđ�Ǧ̈¢للعيان، ǐƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǲǰƥ�ǺǗȂǳ¦�ÀȂǨǐȇ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƾƴǼǧ.

ما ذنب "املأخوذة من ديوان  "حبيبتي تتعرى "يف قصيدته حمري بحرييقول 

  :يقول فيها "المسمار يا خشبة

.ضِ فْ الرَ اضِ خَ مَ نْ مِ 

.ةِ ارِ حجَ الِ قِ شْ عِ نْ مِ 

.رُ هْ النَـ رُ بُـ كْ يَ 

.رُ صْ الخَ يقُ ضِ يَ 

.ةْ ارَ شَ إِ ا وَ نً صْ غُ 
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  ىرَ عَ تَـ ا تَـ اهَ رَ أَ فَ 

1! ىرَ عَ تَـ أَ 

املأخوذة من ديوان  "حسنائي"يف قصيدته  "سليمان جوادي"وجند أيضا الشاعر 

  :يقول فيها "ويأتي الربيع.."

  .ااهَ وَ هَ و لِ دُ شْ أَ تُ نْ كُ مْ ي كَ التِ كَ لْ تِ 

.ةٍ لَ يْـ لَ لِ ي كُ ا فِ هَ فَ يْـ ي طَ اجِ نَ أُ وَ 

  .ااهَ وَ سِ رَ مُ العُ قُ شَ عْ  أَ َال نْ مَ كَ لْ تِ 

.ةٌ لَ فْ طِ كَ لْ تِ 

.تْ ارَ ثَ فَـ رُ ا الضُّ هَ سَ مَ 

  .ااهَ ضَ ى رِ جَ رْ يُـ ةً وَ بْـ لَ تْ الَ حَ تَ اسْ وَ 

.ةً صَ قِ دُ لْ ا الخُ هَ نْـ عَ لَ جَ سَ نْ مَ كَ لْ تِ 

.يبٍ طِ خَ لُ ا كُ هَ الَ قَ 

.ةٍ صَ نَ مِ قَ وْ ى فَـ رَ بَـ انْـ 

.16محري حبري،ما ذنب املسمار يا خشبة،ص -1
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.دةٌ جَ لُ ا كُ هَ تْـ وَ رَ وَ 

ةٌ رَ بْـ عِ مَ وْ اليَـ ونَ كُ تَ لِ 

ةٌ رَ وْ ثَـ بُ شُ نْ ي يَـ ذِ لَ لِ 

.ةُ ودَ شُ نْ ى أُ وَ سِ كَ لْ ا تِ مَ كَ لْ تِ 

1رْ ائِ زَ ى الجَ عَ دْ تُ 

قد بدت �ƢƦƦǌƫÂ�Ƣđ�¾ǄǤƫ�Ƣǿ¦ȂŮ�ÂƾǌȇÂ�ƢȀƦŹ�Ȅưǻ¢�ǲưŤ�ǲȈفهذه اليت كانت قبل قل

  .فهي بالنسبة إليه كل شيء "الجزائر"¢�ǽ®ȐƥÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ǺǗÂ�ƢĔ األخرييف 

�ń¤�¦ȂȀš ¦�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ĿÂ� ¦ǂǠǌǳ¦�À¢�ƾų�¦ǀđÂواعآخر باإلضافة إىل األن نوع 

"القناع"أو " بالرمز الكلي"الذكر ملا يف الرمز من قوة الداللة وهو ما اصطلح عليه  أنفة

تمعه مستعمال تقنية القناع وهذا ما مينح الشاعر فمن خالله يتحدث الشاعر عن ذاته وجم

بعد القصيدة عن املباشرة والسطحية من يجماال للتعبري ليفصح عن أفكاره على حنو فين "

عرب وهذا ما جيعل الشاعر ي2"جهة، وينأى بالشاعر عن أن يكون عرضة لألذى واملالحقة

  .هذه التقنية متخفيا وراءهاعما يف داخله مستعمال 

لواضح أن حداثة القصيدة املعاصرة مل تكن يف اخلروج عن الشكل املألوف ومن ا

،بل مشلت كذلك توجيه الشاعر لبلورة رؤيا خاصة به ،والقافية وكذلك الوزن )العمودي(

.11سليمان جوادي،ويأيت الربيع،ص-1

.134حممد علي الكندي، الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث، السياب ونازك والبيايت،ص  -2
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وما يتبع ذلك من حبث عن رموز جيسد فيها رؤياه ويعطيها شكال حيا ملموسا وتنقسم 

  :هذه الرموز إىل

  .األوراس املدينة،املنفى،: األماكن ذات املدلول النفسي اخلاص مثلرموز ترتبط ببعض -1

على سبيل  1" لخضر رصاصة لم يطلقها حمة"يف قصيدته " سليمان جوادي"يقول 

  :املثال

.ِألَْورَاَس ُحُلٌم َتَداَعى

.ِألَْورَاَس َصْخٌر تـََفَتتْ 

.َصْخٌر َتَشَتتْ 

.ُحُلٌم َتَداَعى

.ي فـَُؤاِديِألَْورَاَس َمْنزَِلٌة فِ 

.الفجر، األرضالظالم،: رموز مستمدة من الطبيعة مثل-2

  :ويقول يف نفس القصيدة  

.اتُ فَ أَنَا َال تـَُقِيُدِني الَفْلسَ 

.15،ص سليمان جوادي،رصاصة مل يطلقها محة خلضر-1
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  .يرِ يْ غَ بعَ اِ صَ أَ يرُ عِ تَ سْ  أَ َال وَ 

  .يرِ يْ غَ ارِ كَ فْ أَ بِ يرُ جِ تَ سْ  أَ َال وَ 

.ارٍ عَ شِ يِ ِألَ ابٍ سَ حِ فَ لْ أَ أُ رَ قْـ أَ وَ 

بِ عْ الشَ وَ ضِ رْ ى األَ وَ ي هَ ي فِ نِ نَ كِ لَ وَ 

.ارٍ وَ حِ لَ كُ ضُ فُ رْ أَ 

.رُ ظُ نْ  أَ ا َال نَ أَ 

.ضِ رْ ي األَ فِ بِ عْ الشَ عَ مَ يشُ عِ ي أَ نِ كِ لَ 

.ِإْن َداَسِني ظَاِلمٌ 

.1َال أُفَِتُش َعْن َسْيِف َجِدي

واألنبياء،سريحممد عليه الصالة والسالم،: رموز مستلهمة من القرآن الكرمي مثل-4

.الصحابة

":ما سر القمة يا أماه"ويقول يف قصيدة

.ينَ ورِ هُ قْ المَ تُ سْ الَ جَ 

.25-24،ص سليمان جوادي،رصاصة مل يطلقها محة خلظر-1
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.ينَ ومِ عُ زْ المَ اءَ رَ مَ األُ تُ سْ الَ جَ وَ 

.انَ طَ يْ الشَ تُ بْ احَ صَ وَ 

.انَ الجَ تُ بْ احَ صَ 

.تُ دْ ا عُ يً قِ ،شَ تُ بْ رَ غَ 

.تُ دْ ا عُ يً بِ غَ ، تُ قْ رَ شَ 

.هِ دِ لِ وْ ى مَ رَ كْ ي ذِ اهللا فِ ولَ سُ رَ تُ لْ بَـ قَـ 

.حِ صْ الفَ يدِ عِ بِ وعَ سُ يَ تُ قْ انَـ عَ 

  .ينِ بَ نَـ أَ ي وَ انِ افَ اهللا جَ ولَ سُ رَ نَّ أَ رُ كَ ذَ تَ أَ 

  .يتِ قَ انَـ عَ مُ ا لِ مً دَ ى نَ كَ ،بَ وعَ سُ يَ نَّ أَ رُ كَ ذَ تَ أَ 

.1اسِ بَ حْ ى األَ لَ إِ مِ ِإَلى اآلَال انِ زَ حْ ى األَ لَ إِ تُ عْ جَ رَ فَـ 

.أفالطون رابعة العدوية،املتنيب،: رموز من الرتاث العريب-4

  :وجنده يقول يف نفس القصيدة

  ي ؟مِ ا أُ يَ ةِ مَ القِ رُ ا سِ مَ 

.21،صسليمان جوادي،يوميات متسكع حمظوظ-1
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َال َأْعَلُم َال َأْعَلمُ 

.َما ِسُر الُجْرِح الَناِزِف ِفي َكِتِفي 

.َال َأْعَلْم َال َأْعَلمْ 

  .يبِ نَ تَـ و المُ بُ أَ انَ كَ اءٌ قَ سَ 

  ؟..ا ذً ي إِ بِ نَ تَـ المُ فَ 

.اءِ قَ السَ نُ ابْ 

.اءِ زَ وْ الجَ بِ مَ لُ حْ يَ نْ أَ هُ لَ قُ حِ يَ أَ 

.1 َال  َال  َال َال 

.ضياء،تسبيح،نورصالة، :رموز صوفية-5

  ":صالة في معبد الكلمات"يقول يف قصيدة 

.َعَلى َشَفِتي ُسُكوٌن َعِميقٌ 

َعِميٌق ...َعِميٌق 

.24،ص يوميات متسكع حمظوظ سليمان جوادي،-1
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.ُأَصِلي َعَلى َمْذَبِح الَكِلَماتِ 

.َوَأْدُفَن َحْرفًا َقِديًما

.1َقِديًما...َقِديًما 

وخالصة على فهم جتربة الشاعر وانشغاالته،فهذه الرموز تغدو مفاتيح مهمة تساعد 

لفة فمرة يكون ــخمت الــــــعلى أشك ،القول يف الرمز أنه كان حاضرا يف الشعر اجلزائري املعاصر

الشعراء من رمز الطبيعة ومرة يف شخصيات دينية وأخرى أسطورية ومرة يتخذ  ة ممثال يف املرأ

  .مالذا هلم وهذا التوظيف الكثيف للرموز ينم عن تنوع يف اإلطار وخصوبة يف الداللة

.07،صاملرجع نفسه - 1
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:التناص-رابعا

ولوجي ويقصد به تداخل النصوص بعضها يممصطلح نقدي س التناص

النص انفتاح على واقع خارجي وتفاعل مع سياقه،فالنص يتولد مع بنيات "ألن ،البعض

نصوص أخرى،فكل نص هو نتاج نصوص سابقة،ـالنص املتناص يتماهى يف عالقات غري 

فقد تكون عالقة حتول أو تقاطع أو تبديل أو ،ية السمة مع نصوص أخرى ادأح

فالشاعر يف حاجة إىل السابق وإىل الالحق، يف إطار لغته ولغة غريه ليؤسس 1"اخرتاق

  .هوية نصه 

حيث نفت وجود نص خال من " جوليا كريستيفا" جتلت هذه الكفرة بوضوح عند    

إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية ":حيث تقول ،مداخالت نصوص أخرى عليه 

ن فالشاعر من خالل هذه النصوص يكوّ ،2"وكل نص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى

  .نصه الشعري ويكتبه ويؤرخ تارخيه وجيعله يبقى ملدة أطول

رة الشعرية بئر طافحة حىت القرار خبزين ال ينتهي فالذاك ":"سحمد بنيم"وكما يقول    

الغاصة خبزينها  من القراءات املنسية والواعية، وال تتم القصيدة مبعزل عن تلك البئر

فهي ليست نتاجا تلقائيا،بل عمل يستند إىل مخرية من اخلربات والقراءات اليت املتالطم 

  جوليا كريستيفاوللناقدة  الحواريةيف تعريف التناص والتنظري له باسم ميخائيل باختين يرجع الفضل للناقد الروسي

سيميائية النص األديب ألنور : البلغارية األصل الفرنسية اجلنسية اليت استبدلت مصطلح احلوارية بالتناص للتفصيل، ينظر

 .املرجتي

.2016، ص 2001ديسمرب / عبد اهللا أبو هيف،احلداثة يف الشعر السعودي املعاصر، جملة عامل الفكر، أكتوبر-1
، 1985، 1عبد اهللا حممد الغدامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية،النادي األديب الثقايف،جدة، ط-2

 .322ص
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1"عرب مراياه املتشكلة صياغة وأبنية وتقنياتتنتشر يف ثنايا النص لتتجسد بعد ذلك 

فالقصيدة عبارة عن نسيج حمكم تشكلها وتغذيها مجلة من العناصر تلعب ذاكرة الشاعر 

.فيها الدور البارز ملا جتيش به من خمزون معريف ووجداين

وحني نتأمل الشعر اجلزائري املعاصر فإننا نلمح نصوصا غائبة كثرية ويؤدي التناص     

حيث يكتسب النص تعددية من سياقات أخرى مع ،را بارزا يف إثراء جتربة السرية دو "

وتنوع أمناط التناص ما بني استعادة حدث ديين أو تارخيي ،بقائه ممركزا يف سياقه اخلاص 

حبيث تتولد دالالت  ،أو أسطوري واستيطان هذه األحداث أو اإلشارات يف سياق السرية

النص الشعري عادة ال ينشأ من فراغ بل يف عامل مليء ألن  2"جديدة تثري التجربة

يف النفس اليت تربط  تلك الوشيجة الغائرة"ص وصاحبه هي والعالقة بني الن،بالنصوص 

ية، والنمو املعريف والنفسي النص الشعري بذاكرة صاحبه اليت متوج بطبقة من القراءات املنس

فالنص الشعري ال يقف وحيدا بل يرتبط بالنصوص السابقة عليه واملتزامنة معه  3"تاملم

  .وهذا االرتباط يؤكد انتماء النص لسلسلة من العالقات الفاعلة  بعالقة عميقة

باإلضافة إىل كونه عامال مهما يف حتليل  سر اهتمام األدباء والنقاد بالتناص"يعود 

النصوص األدبية،إال أنه من الناحية الفنية يساهم يف تشكيل هوية النص انطالقا من 

األمور فعالية يف  ألن االرتداد إىل املاضي أو استحضاره من أكثر،الرتاث والتاريخ اإلنساين 

، 2ط ،املركز الثقايف العريب،حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب،مقارنة بنيوية تكوينية،دار التنوير،بريوت-1

.251، ص 1985

.21، ص 1998، 1ط ،منشأة املعارف،مصر،"شعر املعاصرقراءة يف ال"ات الشعرية فوزي عيسى، جتلي-2
، 1،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان األردن، ط)قراءة يف شعرية القصيدة احلديثة(علي جعفر العالق، الداللة املرئية -3

.51، ص 2002
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فالشاعر جيد 1"ه من النسيانفيبقى االتصال بني القدمي واحلديث حافظا ل عملية اإلبداع

.الت يف زاوية من زواياه املتعددةنفسه جمربا يف االرتباط برتاثه يف بعض احلا

ظفة،أو والتناص قد يكون على مستوى األلفاظ املستعملة،أو الدالالت املعجمية املو 

السياقات اليت توظيف بعض األفكار واملعلومات حسب  أو،العبارات أو الرتاكيب 

                                                  .ذلك التوظيف تقتضي

كثرية، قد تكون مرة نصا شعر اجلزائري املعاصر فإننا نلمح نصوصا غائبة  فبدراستنا لل

نصا قرآنيا أو حديثا نبويا وهذا احلضور خيتلف باختالف شعريا قدميا أو حديثا ومرة 

وإعادة صياغتها داخل النصوص الشعرية ألن ، ء وإضفائهم اللمسات الذاتية عليهالشعرا

الشاعر املتميز يسعى دائما لالستفادة من املوروث الشعري والنص القرآين بكيفية ختدم 

¿Ƣđȍ¦Â�µ ȂǸǤǳ¦�Ŀ�̧ȂǫȂǳ¦�ÀÂ®�ƾȇƾŪ¦�ǎ Ǽǳ¦.

وال يعين كذلك التقليد  ،والتناص ال يعين ظاهرة السرقات األدبية املعروفة يف تراثنا

على  ويذهب أصالته وثقته وقدرته،إرادة الكاتب وجيعله جمرد مقلد  ألن ذلك يذهب

،فالكلمة وهي  نعتاقȍ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨǸǴǰǳ¦�ƨǫƢǗ�Ŀ�ǺǸǰȇ"اإلبداع والسر يف التناص 

�ƢĔ¢�Ʈ ȈŞ�©ȏȂǳƾŭ¦�śƥ�Ƣǔȇ¢�ƨǯǂū¦�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�ƢŮ�ǂƻ¡�ń¤�ǎ ǻ�ǺǷ�ƨǯǂū¦�ǪȈǋ°�ª Â°ȂǷ

ي فيه من سياق والسياق جمهود إبداعي يصدر تقبل تغيري هويتها ووجهتها حسب ما ه

.،يظهر من خالله مهارته وقدرته عل اإلتيان باجلديد2"عن املبدع نفسه

ر الدين درويش، جملة املخرب،أحباث يف اللغة واألدب آسيا تغليسية، فعالية النص الغائب يف اخلطاب الشعري عند نو -1

.6،2010اجلزائري،جامعة حممد خيضر،بسكرة،اجلزائر،العدد

.324التكفري، ص عبد اهللا حممد الغذامي،اخلطيئة و -2
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جند التناص حاضرا من خالل  "سليمان جوادي"دواوين الشاعر ل وبقراءتنا

بني قصائده وخمتلف النصوص األخرى، وهناك نوعني من التداخالت النصية اليت حدثت 

القرآن الكرمي ،احلديث النبوي (و تناص ديين ) الشعر العريب(ناص األديب الت: التناص

  .)الشريف

  ):الشعر العربي(التناص األدبي .1

�ǲƥƢǬƬȇ�ƢǷÂ�ǶĔƢȈǯ�ǞƦǻ�ÀÂƾŸ�ǾȈǧÂ�� ¦ǂǠǌǴǳ�¦ŚƦǯ�ƢǈǨǼƬǷ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ǲǰǌȇ

فالنص " الشعري ليس عاملا مغلقا على ذاته،الدرجة األوىل،فالنص بمن مناذج معهم 

دون تقصد مث تتالشى آخر  د،وا أخرى تتالقى فيه على غري ميعاصو يطوي يف جواحنه نص

ē¦̄�Őǟ�ǂǷȋ¦ ا �Ȇǿ�Ǯ ǴƫÂ�ƾȇƾƳ�ƾȇƢŰ�ǎ ǻ�ƢȀǼǷ�ƲƬǼȇ�̈ ƾȇƾƳ�ƨǤǳ�Ƣē¦̄�ǺǷ�ƲƬǼƬǳ

.productivité(1( اإلنتاجية

�ǺǷ�ǶȀǴĔ�ÃƾǷÂ�ŚƯƘƬǳ¦�Â¢�ǂƯƘƬǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�Ǻǰȇ�Ń�ǂǏƢǠŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƢǻǂǠǋÂ

هو خياطب اجليل و  "رمضان حمود"فقد جاء يف كالم .ث من عاصروهم أو سبقوهمترا

العريب  ا أيها األدباء األحداث اجعلوا نصب أعينكم أعالء األدبفي:"اجلديد قائال

وترقيته، وافهموا واعتقدوا أن موقفنا مع أجدادنا الكرام كموقف األم احلنون مع 

�ǽƾǋ¢�ǢǴƥÂ�ǾƬƥ°�¦̄¤�ƢĔƜǧ�ƢǿƾǳÂ فالبد له من القيام والسعي يف مناكب األرض ال ،واستوى

ساسية يف بناء كدعامة أ  اثرت من خالل هذا يعمل ال 2"الركود يف حجرها والدوران حوهلا

  .القصيدة

.289، ص 2007عبد املالك مرتاض،نظرية النص األديب،دار هومة،اجلزائر،-1

.132، ص 1990اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،عمار بن زايد، النقد األديب -2
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 :على سبيل املثالنذكر منها " سليمان جوادي"وهناك أمثلة كثرية للتناص األديب يف شعر 

علق باملرأة مع شعراء كثر يأيت على رأسهم يلتقي شاعرنا من حيث مواضيع شعره املت

شاعر مبا حتمله هذه الكلمة " سليمان جوادي"وشاعر املرأة، "نزار قباني"الشاعر الكبري 

استطاع أن يربع يف كتابه  ،شاسع كالبحرده كون من معاين عاشق وحمب فاحلب عن

كتب عن احلب واملرأة وهي تسع وعشرون قصيدة   ،القصائد اليت تعرب عن طبيعته كشاعر

وتتجلى مظاهر التناص  لقد كانت املرأة وال تزال حمل إهلام الشعراء ، األنثى حمعيقة بروائ

ة نذكر منهابني الشاعرين يف أماكن كثري 

  .اذَ هَ كُ رِ دْ تُ اجُ طَ رْ قَـ كِ بُ حِ أُ 

.ةٍ أَ رَ امْ نِ ي عَ ينِ لِ أَ سْ  تَ َال فَ 

.اءِ سَ النِ يعُ مِ ا جَ يهَ فِ صُ خَ لَ تَـ يَـ 

.1ودُ جُ ا الوُ يهَ فِ صُ خَ لَ تَـ ي يَـ التِ تِ نْ أَ وَ 

وحتدث عن امرأة هي يف  )قرطاج(فذكر الشاعر هنا اسم مدينة أثرية معروفة بتارخيها 

حاضرة هنا حيث  -نزار قباني-مجيع النساء، وال شك أن روح  تتلخص فيهانظره 

  :حيث يقول) دمشق ومصر(ذكرت نفس العبارة تقريبا ذاكرا أيضا 

  ؟تِ ظْ حَ َال أَ 

.84ال شعر بعدك، ص ، سليمان جوادي - 1
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.قَ شْ مَ دِ تِ رْ صِ كِ نَ أَ 

ةِ يَ وِ مَ ا األَ هَ قِ ارِ يَ بَـ لِ كُ بِ 

.ةِ يَ مِ اطِ ا الفَ هَ دِ اجِ سَ مَ لِ كُ بِ ...رَ صْ مِ وَ 

  ..اونَ صُ حُ تِ رْ صِ وَ 

....لٍ مْ رَ اسَ يَ أكْ وَ 

...تِ ظْ حَ َال أَ 

1 اسَ النِ لِ كُ ةَ صَ َال خُ تِ رْ صِ كِ نَ أَ 

مع اختالف بسيط  "سليمان جوادي"مذكورة يف نص ) خالصة كل النسا(فعبارة 

  ).يتلخص فيها مجيع النسا(

:"سليمان جوادي"جاء مكررا يف القصيدتني،يقول ) أحبك(كما أن الفعل 

اءُ شَ ا أَ مَ مِ رَ ثَـ كْ أَ كِ بُ حِ أُ نْ لكِ وَ 

2اءْ عَ دِ إِ سَ يْ لَ كِ بُ حِ أُ 

.885، ص1ط، تنزار قباين، بريو  تمنشورا، 2الشعرية الكاملة، ج لنزار قباين، األعما-1

.84، ص ال شعر بعدك سليمان جوادي، -2
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شاعر املرأة " فنزار قباني"يوحي بتداخل النصني تداخال واضحا الشك فيه،) أحبك(فالفعل 

«��ȏ:"كذلك فقد قال"سليمان جوادي"األول و ǂǋÂ�Ƣǿǂǰǻ¢�ȏ�ƨǸē� ¢̈ǂŭ¦�ǂǟƢǋ�Ƣǻ¢

  ".أدعيه

ومما الشك فيه أن الشاعر ،ظاهرة التناص تتعدى الشاعر الواحد أحيانا كما أن 

"صالح عبد الصبور"ذكر شعر مع نصوص أخرى ن تتداخل نصوصه "سليمان جوادي"

  :لشاعرنا يقول فيها "ليالي"وهنا نذكر قصيدة 

هُ َال يْ ي لَ نِ غَ يُـ لُ الكُ 

  ....ايَ َال يْ لَ فُ رِ عْ  أَ ا َال نَ أَ وَ 

هُ َال يْ لَ قُ انِ عَ يُـ لُ الكُ 

  ....ا يَ َال إِ يدُ عِ سَ لُ الكُ وَ 

هُ َال يْ لَ قُ اشِ ى العَ اجَ نَ نْ إِ 

  اايَ وَ جْ ي نَ بِ لْ ي قَـ فِ تْ لَ ظَ 

  ىتَ مَ ا فَ نَ أَ بِ ى الحُ فَ نْـ مَ 

1اايَ فَ نْـ مَ رُ جُ هْ أَ بُ ا حُ يَ 

.55، ص ال شعر بعدك  سليمان جوادي،-1
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لصالح عبد " أناشيد غرام"هنا حتققت ظاهرة التناص األديب مع قصيدة 

  :الصبور

.رَ ادَ غَ بُ لْ  القَ ،َال يَ َال يْ ا لَ يَ كِ بُ حِ أُ 

  .يبِ حُ ةُ فَ عِ سْ مُ امُ يَ  األَ َال ،وَ اهُ وَ هَ 

.ةُ يكَ شِ وَ تِ المشِ نِ يْ البَـ ى لَ عَ تِ نْ أَ وَ 

1.ةٌ عَ وْ لَ دُ عْ بُـ الوَ دُ عْ ي البُـ الِ مَ تِ احْ فَ يْ وكَ 

هذا االسم املقرتن برمز احلب وذكر بصيغة  )ليلى(فكال الشاعرين ذكر اسم 

منفي بعيد كل البعد  "سليمان جوادي" فشاعرناذكر البعد  وكذلك، "ليالي"التملك 

أيضا بعيد ال حيتمل لوعة البعد، "عبد الصبورصالح "و  إليها، عودةللمتشوق  عنها

.عبري يف التبسيط فنفس الشيء مكرر عند الشاعرين مع اختالف 

أدونيس،وحممود درويش وصالح عبد الصبور آثار السياب ومظفر النواب، و"فربوز 

يف املرحلة األوىل من الكتابة، البد منه كان...عند شعرائنا املعاصرين يف الصيغة والتشكيل

2"ولكن بشرط أن يكون التجاوز فيما بعد لتأخذ الشخصية اإلبداعية هويتها املتفردة

ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�́ ƢŬ¦�ƢđȂǴǇƘƥ�ǄȈǸƬƬǳ.

.74،73، ص1983، 4العودة، بريوت،طصالح عبد الصبور،الديوان، دار-1

.45،األدب اجلزائري احلديث،ص  أمحد دوغان :ينظر- 2
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  :التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي.2

املعاصرة يقتبس الشاعر  كان النص القرآين حاضرا يف النصوص الشعرية اجلزائرية

وقد اختذه متنفسا له يف كثري من القضايا شعره سواء أكان نسبيا أو كامال، أو ه كالمهمن

اليت تطرق إليها وهو ما يعرف باالقتباس من القرآن الكرمي وبالتناص حسب املفهوم 

  النقدي احلديث 

فاالقتباس ميثل شكال تناصيا يرتبط مدلوله اللغوي بعملية االستمداد اليت تتيح للمبدع "

«�¦�Â¢�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ� Ȇǌǳ�¬ƢƬƬǧ،حيدث انزياحا يف أماكن حمددة من خطابه الشعريأن  ƾđ

محمد "حسب رأي الناقد  1"احلديث وهنا جيب أن يوضع يف االعتبار القصد النقلي

."عبد المطلب

القرآن الكريم،الحديث النبوي (ومادام النص قد دخل دائرة النصوص املقدسة 

ليص النص الغائب من سياقه األصلي،فيولد بذلك صراعا خت فإنه من الضروري )الشريف

بني النص احلاضر والنص الغائب مبا له من شحنة انفعالية، ولكي يزداد تأثري النص 

البد من أن يكون جمرد حملة فنية تثري انفعاال ذاهال يف املتلقي وجتعله من تلقاء "الغائب 

ومناذج التناص مع القرآن ، 2"تعبري معنيثقافته يستعيد داللة قصة معينة أو يدرك ما وراء 

تكشف مدى تفاعله معه واستغالله لصوره " جواديسليمان"يف شعر الكرمي كثرية 

"ما سر القمة يا أماه؟"على سبيل املثال ال احلصر قصيدته وعباراته،ومن أمثلة ذلك 

.163تح حممد عبد املطلب،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،املغرب، صلذة النص،روالن بارت،-1
،288ع جملة الفيصل الثقافية، السعودية،مصطفى رجب،مىت وكيف يقتبس الشاعر من القرآن الكرمي،-2

.56ص ،2000سبتمرب
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.مِ ى اآلَال لَ إِ انِ زَ حْ ى األَ لَ إِ تُ عْ جَ رَ فَـ 

تُ فْ تَـ هَ وَ 

اسِ النَ بِ رَ بِ وذُ عُ أَ "

1"اسِ نَ الخَ اسِ وَ سْ الوَ رِ شَ نْ مِ 

:2هذا الرتكيب يف الكلمات ليس له وجود إال يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

فاملؤمنون ﴾َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس  ِإَلِه النَّاِس ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  لق﴿

 .كل وسواس خناس حياول أن يشتتهم ويفرق مشلهميتعوذون وحيتمون برب الناس من  

  :يقول فيها "سليمان"وجند هناك تناصا آخر مع القرآن الكرمي يف قصيدته 

انُ مَ يْ لَ سُ 

.ةُ لَ احِ رَ اآلنَ كَ يسُ قِ لْ بَـ 

رَ آخَ انَ مَ يْ لَ سُ لِ 

.دِ ائِ صَ القَ ا بِ هَ رُ طِ مْ يُ انَ كَ 

.دِ رْ الوَ وَ ةُ يلَ جمِ الَ اتُ يَ نِ غْ األُ وَ 

.22سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -1

.4-1سورة الناس، اآلية -2
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.يدُ رِ ا تُ مَ ا هَ حُ نَ مْ يَ 

.اءِ شَ تِ االنْ وَ قِ شْ العِ نَ مِ 

.رِ يْ الطَ قَ طِ نْ ا مَ هَ مُ لِ عَ يُـ 

اطٍ سَ بِ فِ لْ أَ قَ وْ ا فَـ هَ عُ فَـ رْ يَـ وَ 

....

....

.لٍ جُ رَ نْ عَ ثٌ حَ بْ تَـ يسُ قِ لْ بَـ 

  .يوِ بَ النَ مَ اتَ الخَ كُ لِ مْ يَ 

.يحُ الرِ وَ كُ لْ الفُ هُ لَ 

1.ةٌ رَ خَ سَ مُ ادُ جيَ الِ اتُ نَ افِ الصَ وَ 

و جلوء الشاعر إىل صور حتمل أكثر من إحالة ،القرآن الكريمهذه التناصية مع 

 "بلقيس"وحضور شخصييت  ،ليسرد من خالهلا بعض التفاصيل الكريمالقرآن

ه من كائنات استنطقها الشاعر بطريقوما حوهلما  بالقرآن الكريممقرتن " سليمان"و

.16-15، ص قال سليمانسليمان جوادي، -1
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اخلامت النبوي، الفلك، الريح، البساط، السماء، (خاصة وبعض الرموز األخرى 

  ).الصافنات

 ﴿ :تتناص مع قوله تعاىل يف كتابه العزيز" يعلمها منطق الطري"ويف قول الشاعر 

َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ 

�ǽŚǣ�ƾƷȋ�Ƣēƚȇ�Ń�ƢǷ�©¦ǄƴǠŭ¦�ǺǷ"سليمان"فقد أتى اهللا  1﴾اْلَفْضُل اْلُمِبينُ َهَذا َلُهَو 

.من األنبياء ،فقد كان عليه السالم يعرف منطق الطري ويفهم لغتها

:سليمان جواديويقول 

أً بَ سَ تْ كَ رَ تَـ ذْ إِ يسُ قِ لْ بَـ وَ 

كِ لْ المُ نَ ى مِ لَ غْ أَ انَ مَ يْ لَ سُ نَ ِألَ فَ 

  اهَ شِ رْ عَ نْ مِ دُ لَ خْ أَ بُ الحُ وَ 

انَ مَ يْ لَ سُ نَ ِألَ وَ 

2.اءِ نسَ الِ بَ لْ قَـ ضُ وِ رَ يُـ فَ يْ كَ فُ رِ عْ يَـ 

يف هذا املشهد يبعث الشاعر العالقات ويتحدث عنها بطريقة جتعل األشياء الغائبة 

ملكة سبأ  "لبلقيس"سليمان عليه السالم"ترتكب وتتجدد ففي النص القرآين كانت دعوة 

16سورة النمل، اآلية -1

.16، ص قال سليمانسليمان جوادي، -2
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ال الوفري والذهب الكثري،وهلا واملعرفة، والقوة والشجاعة كما أوتيت املاليت أوتيت من العلم 

يف كتابه  سبحانه وتعالىȂǬȇ��śƦǷ�¾ȐǓ�Ŀ�¦ȂǻƢǯ�ƢȀǷȂǫÂ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ǽŚǜǻ�ǲǫ¾� عرش

َوَجدتُّ اْمَرَأًة فـََقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقيٍن ِإنِّي  ﴿ :العزيز 

"سليمان عليه السالم"فقد دعاها  1﴾َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ 

النص القرآين أسلمت بلقيس بعد أن أراها نيب اهللا  ففياخلضوع له واإلذعان، و إىل اإلميان

�ǺǷ�ƪمعجزاته فعادت إ "سليمان" ǜǬȈƬǇ¦Â�Ƣǿƾǋ°Â�Ƣđ¦ȂǏ�ń أعلنت غفلتها الطويلة و

جعل من يف قصيدته " سليمان جوادي"  اهللا رب العرش العظيم وىلتوبتها وأنابت إ

و  تركت ملكها وسبأ وأدركت أن حبها له أخلد من العرش "لسليمان"امرأة حمبة  "بلقيس"

القرآن الكريمفبناء الصورة يف رة سليمان على ترويض قلب النساء، دوكذلك ق، ما متلك

.على اإلذعان للحب وترك كل شيء )القصيدة(كان على التوبة واإلنابة ويف الصورة الثانية 

Ĕ�ň¡ǂǬǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ÀƢǯ�ƢǸǯÂاحلديث  هومنه له معني لالغرتاف  كان  را ال ينضب

"سليمان جوادي"حاضرا يف النص الشعري اجلزائري ويف نصوص شاعرنا كان   النبوي

  :حيث يقول يف قصيدته

دُ احِ وَ دٌ سَ ا جَ نَ هُ نُ حْ نَ فَـ 

وٌ ضْ عُ هُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ا مَ ذَ إِ 

2دِ سَ الجَ رُ ائِ سَ هُ ى لَ اعَ دَ تَ 

.23-22سورة النمل اآلية، -1

.119سليمان جوادي، قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضا، ص -2
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لُ ثَ مَ ":النبي صلى اهللا عليه وسلم"فالشاعر يستمد قصيدته من حديث 

ى اعَ دَ تَ وٌ ضْ عُ هُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ذَ إِ دِ سَ الجَ لُ ثَ مَ مْ هِ فِ اطُ عَ تَـ وَ مْ هِ مِ احُ رَ تَـ وَ مْ هِ ادِ وَ ي تَـ فِ ينَ نِ مِ ؤْ المَ 

فكال النصني يدل على االحتاد والتوحد يف شخص 1"ىمَ الحُ وَ رِ هَ السَ بِ دِ سَ الجَ رُ ائِ سَ هُ لَ 

واحد ويد واحدة إذا ما أصيب جزء منه أصيب سائر اجلسد، وهذه الصفة من أبرز 

  .صفات املؤمنني األولني

وتفاعلوا معه و احلديث النبوي كما استلهم الشعراء اجلزائريون النص القرآين و 

شخصيات أسطورية تكون بديال دالليا لواقع الشاعر،كاستحضار شخصية  وار استحض

من الرتاث العريب القدمي وغريهم من الشخصيات التارخيية املشهورة  سندباد و شهرزاد

  .يف مكانتها ودرجة قداستها نوتنوعها وتداخلها يكم

":لشيخ إمامأغنية لم يلحنها ا" يف قصيدة" سليمان جوادي"يقول 

.بِ ارِ وَ الشَ يقَ لِ حْ تَ ةُ ادَ ا السَ هَ يُـ أَ -مْ كُ نْ مِ بُ لُ طْ  نَ َال نُ حْ نَ 

.بِ ائِ رَ الضَ ءَ غاَ لْ إِ -أَيـَُها الَساَدُة -ِمْنُكمْ بُ لُ طْ  نَ َال نُ حْ نَ 

.ادُ زَ رَ هْ ا شَ هَ تْـ وَ رَ اءٌ يَ شْ أَ كَ لْ تِ 

.ادٌ بَ دِ نْ ا سِ هَ نْـ عَ الَ قَ ورٌ مُ أُ وَ 

  .انَ يْـ لَ ا إِ وهَ يدُ عِ تُ نْ أَ مْ كُ نْ مِ بُ لُ طْ  نَ َال نُ حْ نَ 

.73، ص)ت.ط.د(األحاديث النبوية يف األخالق واالجتماع واملدينة، خمتارة من صحيحي البخاري ومسلم، -1
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.1بِ ائِ جَ العَ وقَ دُ نْ صُ ةُ ادَ ا السَ هَ يُـ ا أَ نَ لْ لَ مَ دْ قَ 

وكذا تضمني األشعار بأمثال شعبية قدمية، حيث ال تكاد تفتح ديوانا شعريا إال 

يف  به واالستعانةووجدنا مثال حاضرا حياول أن يضفي الشاعر عليه من مالمح عصره 

اقبضوا " ا لقصيدتهفمثال جند شاعرنا قد وظف مثال شعبيا و جعله عنوانإغناء أشعاره،

و العنوان أصبح  ضربا ملا هو ماثل يف الواقع ،عرب جمموعة من امللفوظات "        الريح

:هلا عالقة به، يقول يف قصيدته

"يحَ الرِ  واضُ بِ اقْ "

."يبِ عْ الشَ لُ ثَ ا المَ ذَ هَ دَ ضِ ةٌ لَ اجِ عَ ةٌ يَ ضِ قَ "وْ أَ -

.ةٌ لَ جَ تَ رْ ي مُ تِ رَ كْ فِ تْ انَ كَ يحِ الرِ بِ هَ ي مَ فِ 

.ةٌ لَ جَ تَ رْ مُ ةٌ لَ مْ جُ تْ انَ كَ يحِ الرِ بِ هَ ي مَ فِ 

.لِ جَ نْ مِ لْ ، لِ سِ أْ فَ لْ ا لِ هَ تُـ لْ قُـ 

.ةٌ لَ هِ ذْ مُ تْ انَ كَ 

  .يفِ كَ قَ وْ فَـ حٍ مْ قَ ةُ بَ حَ تْ كَ حِ ضَ 

.ةٌ لَ بُـ نْ سُ ةْ ابَ جَ تَ اسْ وَ 

  .؟ةٌ لَ بِ قْ مُ يبٍ رِ غَ لٍ صْ ي فَ فِ اءُ جَ وْ الهَ هِ ذِ هَ يحٍ رِ يٌ أَ 

.هُ حُ سَ مْ ي تَ قِ رَ عَ 

  .ي بِ عَ ي تَـ نِ مِ فُ طِ خْ تَ 

.امِ دَ قْ األَ أَ طِ وْ ي مَ نِ مِ قُ رِ سْ تَ 

.12-11سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ ،ص -1
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  .يتِ ورَ ي صُ حِ مْ تَ 

.ةِ لَ بَـ زْ مِ لْ ي لِ نِ فُ ذِ قْ تَـ 

.ياضِ ي القَ دِ يِ ا سَ ي يَ تِ صَ قِ 

.ةٌ لَ جِ خْ ي مُ سِ فْ نَـ عَ ا مَ اهَ رَ أَ 

.1يحُ رِ تَ سْ ي أَ لِ عَ لَ يحَ وا الرِ ضُ بِ اقْ فَ 

ين، واألشعار يون اتكؤوا على سلطة املرجع القرآوخالصة ذلك أن الشعراء اجلزائر 

�ǶȀƬƥǂš �ǞǷ�¿ ȐƬȇ�ƢŠ�ƢĔȂǴǤƬǈȇ�ƨǧƢǬƯ�ǺǷ�Ǿƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ƢǷÂ�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦

ة واعية ة فال مناص للباحث منها سواء بصفالشعرية إلقناع القارئ، والتناص عملية ضروري

من خالل تأثره خبلفيته املعرفية املخزنة يف الذاكرة وهذا ما يضمن لألشعار  أو غري واعية

.الدميومة واالستمرار

.68-67سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ ،ص -1



ة  البنية اإليقـاعي

في شعر سليمان جوادي

البنية اإليقـاعي

في شعر سليمان جواديفي شعر سليمان جوادي



رُ فَ مَ ــــــال  نَ يْ أَ ُيَحاِصرُِني الُحبُ 

رْ طَ الخَ قُ دُ ـــي يَ فِ ـــــلْ خَ ي وَ ـــامِ ــمَ أَ 

نُ ائِ فَـ ي سَ ذِ هَ بُ ي الحُ نِ رُ اصِ حَ يُ 

رْ ــــــــــعِ ــــتَ سْ ــــا تَ هَ ــــانُ رَ ـــيــنِ قْ ارِ ـــــطَ 

  ا  هَ نْ مِ نُ وَ ـــــــــــهْ أَ كِ ونُ ـــــيُ ي عُ ذِ هَ 

رْ ــــــــــقَ سَ ارُ ــــنَ وَ يمِ ــــحِ الجَ ابُ ذَ ـــــعَ 

  "سليمان جوادي"
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منذ أن دبت احلركة على وجه هذه األرض واإلنسان يعرب عن مشاعره النبيلة 

بالكلمات املتناغمة واألحلان املطربة اليت تشكل ، وأحاسيسه الفياضة ومواقفه الثابتة 

  .ه وآمالهر داخل أضلعه حسب متوجات خواط

�ȄǬȈǇȂŭ¦�ȄǴǟ�ǶƟƢǫ�ƾƳÂ�À¢�ǀǼǷ�ǂǠǌǳƢǧƢđ�̈ƾȈǗÂ�ǾƬǫȐǟÂ�� واخلطاب الشعري

فما من شك  ،باملوسيقى حيرك يف النفس ما ال يستطيع الكالم العادي فعله املصحوب 

لعمل الشعري يعد من أهم العناصر اليت يعتمد عليها هذا يف أن اإليقاع املوسيقي يف ا

  .الفن اجلميل
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:مفهوم اإليقاع - أوال

،كما وأوضحمبعىن بني، "َأْوَقعَ "اإليقاع يف املعاجم العربية مصدر مشتق من 

1".مبعىن سقط ونزل،وضرب"َوَقعَ "مصدرين للفعل  "وعَ قُ الوُ "و عَ قْ الوَ "تستعمل 

اإليقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع :"يف لسان العرب البن منظور جاء

2".األحلان ويبينها

اإليقاع إيقاع أحلان الغناء وهو أن يوقع األحلان :"وجاء أيضا يف قاموس احمليط

.3"ويبينها

هذه املعاجم جتعل اإليقاع مبعىن البيان والتوضيح وعملية إحداث األحلان والغناء 

ها،فاإليقاع هو أحد مكونات العروض وهو يف االصطالح املوسيقي النقلة على وتبيين

يعترب اإليقاع األساس يف حتديد قيمة الشعر جيده يف أزمنة حمددة املقادير والنسب،و  النغمة

  .عما سواه من الفنون األخرىو مييزه س لوجود الشعر يامن رديئه أي يعد مق

وقد حددوا زون املقفى،للشعر بأنه الكالم املو وقد تواتر تعريف النقاد القدامى 

ان مع عناصر همذ أن الوزن والقافية اللذين يسمظهرين هامني يف البنية الشعرية إ"بذلك

واإليقاع  4" يرتبطان عضويا بالبنية الرتكيبية والداللية للنص ، أخرى يف تشكيل اإليقاع

.67، ص 2003دريس،البنية اإليقاعية يف شعر البحرتي،منشورات قار يونس، ليبيا، إعمر خليفة بن  - 1

.263، ص )مادة وقع(ابن منظور،لسان العرب -2

.127، ص 1999، 1احمليط، دار الكتب العلمية،بريوت، طبادي،القاموس الفريوز  - 3

.207، ص 1991إبراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، اجلزائر، -4
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ونظرا ،شعر والنظريات العروضية يتغري مفهومه حسب اللغات وطبيعة الالعروض، ــمرتبط ب

للتطور الكبري الذي عرفته القصيدة املعاصرة وتنوعت بتنوع البلدان ومشارب شعرائها 

اهبهم ومصادرهم فقد مس هذا التطور أيضا اإليقاع يف الشعر،فهناك من الشعراء من ذوم

ا موجة ظلت نظرته تقليدية حبيث اإليقاع عنده هو الوزن على غرار شعراء آخرين ركبو 

  .احلداثة واإليقاع عندهم يتخطى مفهوم الوزن إىل عناصر لغوية أخرى

)النظرة التقليدية(خارجي  إيقاعومن هنا ينقسم اإليقاع إىل قسمني األول 

،وهذا التقسيم للتبسيط فقط مع العلم أنه من غري )النظرة الحداثية(وإيقاع داخلي 

تداخال عضويا  خلي للقصيدة فهما يتداخالناملمكن أن نفصل بني اإليقاع اخلارجي والدا

  .بينهما لتيسري تناول ظاهرة اإليقاع،وإمنا فصلنا 

:اإليقاع الخارجي.1

ة العروض والقافية واعتماد القصيد ل اخلارجي للقصيدة حيكمها علماهو الشك

على املوسيقى اخلارجية سواء أكانت تقليدية أو حديثة وكذلك اختيار األوزان وانتقاء 

وبقي  ،حيث بقيت هذه النظرة التقليدية مسيطرة وملدة طويلة على نظم الشعر ،القوايف

  .الشعراء مشدودين إىل العروض اخلليلي
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:الوزن- 

:مفهوم الوزن لغة-1

ثقل الشيء بشيء مثله كأوزان الدراهم، ومثله الوزن أوزان العرب ما " الوزن هو

  .والوزن وزن الثقل واخلفة 1"الشعر وزنا فاتزنواحدها وزن، وقد وزن ،بنت عليه أشعارها 

:مفهوم الوزن اصطالحا-2

على مقاييس العرب املقصود به الوزن  ،الشعر الكالم املوزون املقفى:"قال خفاجي

2".املرتبط مبعىن وقافية

الخليل بن أحمد "أوزان الشعر جتري على مخسة عشر حبرا وضعها بإتقان

"الخليل"تلميذ  "األخفش سعيد بن مسعدة"وزاد  "الفراهيدي األزدي البصري

."المتدارك"البحر السادس عشر وهو حبر " سيبويه"و

�ÀȂǴǠŸ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢēƢǟȂǓȂǷÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�À±Â�śƥ�ÀȂǘƥǂȇ�ǺǷ�®ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�½ƢǼǿÂ

يكاد جيمع النقاد "ح بعلي صول قومعان حمددة، ي حبورا معينة ختتص بأغراض ومواضيع

ألن االمتداد ،على أن الرثاء يتناسب مع حبر املمتد الوزن كالطويل  -قدميا وحديثا–

يتالءم وسرعة التنفس  ،والطول يتفق مع شدة احلزن أما اهللع واالنفعال يتطلب حبرا قصريا

.205،ص15لسان العرب،مابن منظور،-1

، حممد عبد املنعم خفاجي، القصيدة العربية عروضها يف القدمي واحلديث، مكتبة األزهرية للرتاث،القاهرة-2

.13، ص 1994،1ط



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

133

اليت قد يتعرض هلا فنوع البحر يتالءم مع اإلنفعاالت النفسية  1"وازدياد نبضات القلب 

  .غريها يف الفرحاحلالة النفسية للشاعر يف احلزن مه،فالشاعر أثناء نظ

:القافية-  

وما حيمله من خصائص موسيقية ع األدبية األخرى،ـ الشعر يتميز على بقية األنوا         

ومتيز يف وحدة القافية ولكن نظرا للتطور الذي عرفته القصيدة  ،متيزه من تنوع يف البحور

من تغري يف الشكل واستعمال البحور املتنوعة ،املعاصرة ويف شىت النواحي شكال ومضمونا 

ƪ ȈƦǳ¦�ǆ ȈǳÂ�ÄǂǠǌǳ¦�ǂǘǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢȀǨȈǛȂƫ�Ļ�ƾǬǧ�ƨȈǧƢǬǳ¦�®ƾǠƫÂ.

اما يتفق مع طبيعته إال أن الشاعر املعاصر مل يهمل القافية واستخدمها استخد

وطبيعة التجربة الشعرية، فإمهال القافية ليس مدعاة للحداثة فهي يف الشعر العمودي 

دى فهو يتحǀđÂ¦��تنوع تأما يف الشعر احلر فقد  ،موحدة يف كامل أبيات القصيدة

القوانني الصارمة للقافية يف الشعر العمودي اليت ال حتتمل التنوع والتعدد يف القصيدة 

  .احدةالو 

:مفهوم القافية لغة-1

َنا َعَلى آثَارِِهم ِبُرُسِلَنا"وت فالنا،اتبعت أثره، ويف التنزيل العزيز يقال قف 2"ثُمَّ قـَفَّيـْ

  .مرسال بعدهنوحا وإبراهيم أي اتبعنا 

.44حسني نصار ، القافية يف العروض و األدب، املكتبة الثقافية الدينية ،ص-1

.27سورة احلديد، اآلية -2
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.1"من القفا وراء العنق، وقفوته قفوا تبعته"ة مأخوذة القافي 

�ǲǯ�ǂƯ¤�¦ȂǨǬƫ�ƢĔȋ��ƪ"ومسيت القافية قافية  Ȉƥ�ǲǯ�ǂƯ¢�¦ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�¿Ȃǫ�¾ƢǫÂ��ƪ Ȉƥ

Ƣē¦Ȃƻ¢�¦ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�¿Ȃǫ�¾ƢǫÂ."2

Ȑǰǳ¦�¦ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�ƨȈǧƢǫ�ƢŮ�ǲȈǫ�ƢŶ¤Â."3¿القافية آخر كلمة يف البيت،"ويقال أن

  :مفهوم القافية اصطالحا-2

ال عدة أصوات تتكرر يف أواخر األسطر ليست القافية إ :"إبراهيم أنيسيقول 

وسيقى الشعرية فهي مبثابة القصيدة وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من املواألبيات من 

ذان يف ل املوسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع مبثل هذا الرتدد الذي يطرق األالفواص

تعترب  4"معني من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن عد عددفرتات زمنية منتظمة،وب

وسيقي يف الشعر وهي امتداد ألسلوب التقفية يف القافية قضية من قضايا التشكيل امل

القصيدة التقليدية وقد جاءت لغايات تطريبية حمضة أو انقيادا وراء العادة يف الشعر 

  .ليديقالت

.360بادي،قاموس احمليط، ص الفريوز  - 1

، 5نان،طدار اجليل ،بريوت، لبحمي الدين عبد احلميد،حممد  عمدة يف صناعة الشعر ونقده، تحابن رشيق القريواين، ال-2

.243، ص 1981

.160، ص 8ابن منظور،لسان العرب،م-3

،ص 1،2003عبد الرمحان تيربماسني، البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع،ط-4

105.
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تناغم املوسيقي حلرف الروي واتفاقه مع أحاسيس ويتحدد معىن القافية من ال

الساكنان  "هي الخليلفية عند ني أو أكثر يف احلرف األخري،و القاالشاعر وهي إشراك بيت

.1"اماألخريان من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن األول منه

ƢĔ¢":�ǪȈǈǼƫ�ƢĔ¢�Ä¢�ƨǨǴƬű�¾Ƣǰǋ¢�ƢŮ�ƨȈǬȈǇȂǷ�̈ƾƷÂعز الدين إسماعيلويرى 

À¦±ÂȌǳ�Äǀǳ¦�ƾȇǂƴƬǳ¦�ǞƥƢǗ�ƢŮ�Ǯ ǳǀǳ�ƢĔ¢Â��©ƢǼǰǈǳ¦Â�©Ƣǯǂū¦�ǺǷ�®ƾǠǳ�śǠǷ"2 فهناك

  .مصطلحي الروي والقافيةتداخل بني 

أما الروي فالبد أن يكون حرفا من حروف اهلجاء ": عز الدين إسماعيليقول  

ما يعنينا من و ...رسمن حيث صفاته الصوتية وماله من جال يدخل اإلطار املوسيقي إال 

أما ...القافية هو التنسيق املوسيقي آلخر السطر الشعري مبا يتماشى وموسيقى السطر ذاته

�Ǿǻ¢�Ʈحرف  ȈƷ�ǺǷ�ǲȈǘǠƫ�ǲǷƢǟ�Ǿǻ¢�ƪ ƦƯ�ƾǬǧ�©ƢȈƥȋ¦�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�°ǂǰƬȇ�Äǀǳ¦�ÄÂǂǳ¦

3".يفرض نفسه على القافية

:حروف القافية-3

4"حروف متحركة وحروف ساكنة وهذه احلروف هلا أمساء"تتكون من 

.239، ص 1983، 2السعيد الورقي،لغة الشعر احلديث،دار املعارف، ط. د - 1

، ص 1988، 5إمساعيل، الشعر العريب املعاصر،قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،بريوت، دار العودة،طعز الدين  - 2

113.

.114-113املرجع السابق، ص عز الدين إمساعيل ،-3

.110أبو السعود سالمة أبو السعود، اإليقاع يف الشعر العريب، دار الوفاء لدنيا الطباعة، ص -4
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  .هو احلرف الذي تنسب إليه القصيدة وعليه تنشأ :الروي

  .ما فرقا... مثللروي هو احلرف الذي يأيت بعد ا :الوصل

  .اع حروف الوصلبشهو املد الناتج عن إ :الخروج

  .الغروب... هو حرف املد الذي يكون قبل الروي وال فاصل بينهما :الردف

  .األوانس..هو األلف الذي يكون بينهما وبني حروف الروي: التأسيس

  .هو احلرف املتحرك الذي يقع بني التأسيس والروي :الدخيل

القصيدة ذات معان متصلة مبوضوع القصيدة، حبيث ال يشعر املرء أن قافية "كما أن 

�ǺǷ�ƨƥȂǴĐ¦�Ȇǿ�ÀȂǰƫ�ǲƥ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ�Ƣđ�Ȅƫƚȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ȏÂ�ǾǴƳ¢جل ن أالبيت جملوب م

  .ال ميكن االستغناء عنها فيه 1"  البيت مبنيا عليهاالبيت،بل يكون معىن

إلجياد قالب موسيقي جديد يف مرحلة ما بعد االستقالل وصل سعي الشعراء 

¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǞǼŻ�¦ǄƳƢƷ�ƢȀȈǧ�¦Â¢°�ǶĔȋ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â�À±Ȃǳ¦�Ǻǟ�ǾȈǧ�ÀȂǴƼƬȇ نفعاالته

تباع قافية عن التقليدي، وال يلتزم الشاعر بإطار موسيقي خيتلف ومشاعره حماولني إجياد إ

 التجديد وقد عرب من الشعراء األوائل الداعني إىل "حمود رمضان"وكان  .حمددة وال وزن

2:عن ذلك شعرا ونثرا يقول

.442لنقد األديب احلديث،ص حممد غنيمي هالل،ا-1

.100، ص 1985صاحل خريف،محود رمضان،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،-2



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

137

رُ صْ ا العَ هَ مَ طَ حَ يدِ لِ قْ التَـ ةُ فَ سَ لْ فَـ مْ كُ ِر عْ شِ ا لِ يرً نِ ا مُ رً صْ وا عَ دُ دِ  جَ َال أَ 

رُ دْ ــــــالبَ هُ حَ افِ ــصَ يُ  ىتَ حَ هُ ـــــمَ الِ عَ مَ        وا    مُ مِ رَ وَ الِ مَ الكَ وَ حْ نَ هِ بِ  او يرُ سِ وَ 

الشعر تيار كهربائي،مركزه الروح،وخيال لطيف تقذفه النفس،ال "1:ويقول أيضا

�ƨȇƢǣÂ��ǾƬȈǿƢǷ�Ŀ�ƨȈǧƢǬǴǳ�ȏÂ�ÀǨǳ�ƨȈǠȇƾƥ�©ƢǼȈǈŢ�ƢǸĔ¢�ƢŷǂǷ�ƢǿƢǔƬǫ¦��ƨȈǜ¢دخل للوز 

لرتكيب ال يف املعىن،كاملاء ال يزيده اإلناء اجلميل عذوبة وال الذوق واجلمال يف ا

  ".سيالنملوحة،وإمنا حفظا وصيانة من التالشي وال

آذانا صاغية،أو باألحرى أحس الشعراء "حمود رمضان"وقد وجدت دعوة

بأن احملافظة على الوزن والقافية يعيق انطالقهم يف التعبري عن ،اجلزائريون يف العصر احلديث

خري  أبو القاسم سعد اهللاولذلك كانت حماولتهم يف التجديد مستمرة، وجتربة ،مشاعرهم 

جنده يعتمد على التفعيلة بدل نظام البيت واعتماد  "طريقي"ه مثال على ذلك يف قصيدت

  :يقول األوىل والتخلي عنها فيما بعد حيثللقافية يف األسطر  جزئي

  ييقِ فِ ا رَ يَ 

  يوقِ رُ مُ نْ ي عَ نِ مْ لُ  تَـ َال 

  ييقِ رِ طَ تُ رْ تَـ اخْ دِ قَ فَـ 

اةِ يَ الحَ ي كَ يقِ رِ طَ وَ 

.101صاحل خريف،محود رمضان، ص -1
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.اتِ مَ السِ ولُ هُ جْ مَ افِ دَ هْ األَ كُ ائِ شَ 

1.الِ ضَ النِ يُ شِ حْ وَ ارِ يَ التَـ فُ اصِ عَ 

"ويأتي الربيع"وتشكل قصيدة  حتوال واضحا يف التشكيل  "لسليمان جوادي"

املوسيقي،فقد حاول أن يقيم تشكيال موسيقيا جديدا خيرج به من إطار موسيقى الشعر 

العمودي وزنا وقافية فقد أقامه على نظام التفعيلة،ال على أساس البيت على النحو 

2:التايل

يعُ قِ الصَ وبُ ذُ يَ 

اءِ تَ الشِ لُ صْ فَ لُ حَ رْ يَـ وَ 

يبٍ ئِ كَ خٍ يْ شَ كَ 

يعُ بِ ي الرَ تِ أْ يَ وَ 

اءِ هَ البَـ يرِ ثِ كَ لٍ فْ طِ كَ 

يبٍ جِ عَ نٍ سْ حُ بِ 

رُ طَ ي المَ لِ وَ يُـ 

.117أبو القاسم سعد اهللا، ثائر وحب، ص -1

.51سليمان جوادي، ويأيت الربيع، ص -2
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اءِ مَ السَ هَ جْ وَ لُ قُ صْ يَ وَ 

ولُ قُ و الحُ هُ زْ تَـ فَـ 

رُ مَ و القَ دُ بْ يَـ وَ 

اءِ يَ الضِ يدَ دِ ا شَ يً هِ بَ 

ولٌ جُ خَ يمٌ رِ كَ 

  احَ َال حُ بْ ا الصُ ذَ إِ 

لِ َال التِ قَ وْ فَـ رَ هْ ى الزَ رَ تَـ 

لُ طَ قُ انِ عَ يُـ 

احُ طَ و البِ دُ بْ تَ فَـ 

لٍ َال ي دَ فِ ةٍ نَ اتِ فَ كَ 

لَ قَ مُ ـال رُ سُ تَ 

ل مع اميبدو أن هذا النوع من التشكيل املوسيقي غريب نوعا ما والسيما أننا نتع

يقاع ع من الشعر ختلى عن اإلأذن اعتادت وجود القوايف خالل مئات السنني،فهذا النو 

هو اآلخر رافع للواء التجديد والتحديث والثورة على كل  "نزار قباني"املوسيقي والشاعر 

ينال الفحولة باخلروج عن  "نزار"خطاب شعري يتمظهر مبظهر الثبات،فإن الشاعر عند 
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حداث عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إ:"1هذا املوروث، ويف هذا الصدد يقول

ي يكتسب مع الوقت الدهشة،والدهشة ال تكون باالستسالم لألمنوذج الشعري العام،الذ

صفة القانون السرمدي،لكن بالتمرد عليه ورفضه وختطيه،الشعر ليس انتظار ما هو 

�ļƘȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ļȉ¦Â� ȆŸ�ȏ�Äǀǳ¦� ȆĐ¦�ǞǷ�ƾǟȂǷ�Ǿǻ¤�ǂǜƬǼȇ�ȏ�ƢǷ�°ƢǜƬǻ¦�ƢŶ¤Â�ǂǜƬǼǷ...

ǂ̈ǷƢǤŭ¦Â�²الشعر احلقيقي يتق ƾū¦Â�¾ȂȀĐ¦�Ŀ�¿ƾ" كل الصالحيات  "نزار "يعطي، كما

يقصد (من يريد أن يتوقف عندمها " ويرى أنقصيدة دون وزن وال قافية  للشعراء لكتابة

هم أن يكون مثة تعويض فله ذلك ومن ال يريد فيمكنه أن يواصل رحلته،امل) الوزن والقافية

إذا استطاع الشاعر أن يقدم هذا البديل فعن إلغاء الوزن والقافية،  موسيقي للفراغ الناشئ

عليه أن  )الوزن والقافية(عن إذا ختلى الشاعر  2"ف نصغي إليه باحرتاماملوسيقي،فسو 

لفاظ اللغة وحروفها من إيقاع اخلية واليت تنتج عما توفره أيعوض ذلك باملوسيقى الد

   . وجرس متناغم

�ÀƢƬȈǳ¡�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ فالناقد Ǡƥ�Ŀ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â�À±Ȃǳ¦�ń¤�ǂǜǼȇ�Ʈ ȇƾū¦

  .اختياريتان يف الشعر وليستا شرطا جامعا مانعا لنجاح البناء الفين لقصيدة التفعيلة

بكل ما  )التقليدية(أن القصيدة العمودية  "نازك المالئكة"الشاعرة املنظرة  وترى

اجيات الشاعر املعاصر الذي راح يبحث يف ختضع له من ضوابط وقيود مل تعد تليب ح

وجد الشاعر احلديث نفسه "الشعر الذي أرسله حرا من القيود عن املتنفس البديل،فقد 

حمتاجا إىل االنطالق من هذا الفكر اهلندسي الصارم الذي يتدخل حىت يف طول عباراته، 

ونزار قباين،قراءة يف آليات بناء املوقف النقدي واألديب عند دونيس بوهرور حبيب، تشكل املوقف النقدي عند أ-1

.242، ص 2008، 1عامل الكتب احلديث، طاملعاصر،جدارة للكتاب العاملي و  الشاعر العريب

.260املرجع نفسه، ص -2
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يش ملء جماالته وليس هذا غريبا يف عصر يبحث عنه احلرية ويريد أن حيطم القيود ويع

الذي يبدو " لنازك المالئكة"حلداثي على الرغم من هذا التوجه ا،1"الفكرية والروحية

�ƨȈǧƢǬǳ¦�ȏÂ�À±Ȃǳ¦�Ŀ�¶ǂǨƫ�Ń�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ƢĔ¢�ȏ¤�¦°ǂƸƬǷ�̈ƾȈǐǫ�̧ ƢƦƫ¢�ǲǠǧ�ƢǸǯ�ƢȈƟƢĔ�ƢǘȇǂǨƫ

فهما  ،ةالنثر، فهي ترى بأن التحرر من النمط القدمي ال يعين التخلص من الوزن والقافي

ألن الوزن هو الروح اليت تكهرب املادة األدبية وتصريها شعرا "ضروريان للقصيدة احلديثة 

اطف ال فال شعر من دونه مهما حشد الشاعر من صور وعواطف،ال بل أن الصور والعو ،

"...إال إذا ملستها أصابع املوسيقى،ونبض يف عروقها الوزنتصبح شعرية، باملعىن احلق

والصور على  األلوانمقم سحري يرش منه أن الوزن يف يد الشاعر ق"ا أيض وهي ترى

ومهما :"حيث تقول احلرأما القافية فهي عندها أكثر ضرورة للشعر  2"األبيات املنغومة

ىل القافية احتياجا عر فإن الشعر احلر بالذات حيتاج إيكن من فكرة نبذ القافية وإرسال الش

يف  ما القافية فهي عندما أأاملزايا املوسيقية املتوافرةخاصا، وذلك ألنه يشعر بفقد بعض 

سواء أكانت موحدة أم فإن جميء القافية يف آخر كل شطر،ولذلك ....شعر الشطرين

3"منوعة يعطي هذا الشعر احلر شعرية أعلى وميكن اجلمهور من تذوقه واالستجابة له

  .فالقافية تعطي للكلمات صبغة الدميومة واالستمرار

هذا الذي  )شعر التفعيلة(من شعراء الشعر اجلديد  "مان جواديسلي" شاعرنا

اعر وجيعالن حريته حمدودة إال أن يدان الشǬȇ�ƢǸĔȋ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â�À±Ȃǳ¦�Ǻǟ�ȆǴƼƬنادى بال

مل يوفق يف ذلك يف كل قصائده، فهناك قصائد اعتمد فيها على الوزن والقافية شاعرنا 

.47-46نازك املالئكة،قضايا الشعر املعاصر، ص-1

.196-193املرجع نفسه، ص -2

.164، ص نفسه - 3
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لى أن الشاعر وهو يكتب يضع يف حسابه أن وهذه األخرية مل يتخلى عنها مما يدل ع

القافية عنصر مهم يف العمل الشعري،إذ ال ميكن االستغناء عنها ملا حتققه من إيقاع 

.1"مقاطع فلسطينية"موسيقي جذاب،يقول يف قصيدته 

.اءُ قَ الشَ رُ قِ تَ سْ ا يَ نِ ي هُ اقِ فَ رِ 

.اءٌ دَ وَ يٌ رِ عُ وَ وعٌ جُ نُ كُ سْ يَ وَ 

.اةِ يَ حَ لْ لِ قٌ اشِ ي عَ نِ نَ كِ لَ وَ 

.اءِ قَ البَـ بِ عٌ ولَ ي مُ نِ نَ كِ لَ وَ 

.يتِ جَ وْ ا زَ نَ هُ ي وَ تِ يبَ بِ ا حَ نَ هُ 

.وعِ جُ الرُ مِ وْ يَـ لِ دُ عِ ا نُ يعً مِ جَ 

.يهِ تَ نْ يَـ نْ أَ مِ لْ ظُ لْ لِ آنَ دْ قَ لَ 

.وعْ لُ ا طُ مً تْ حَ سِ مْ شَ لْ لِ آنَ دْ قَ وَ 

.يتِ يبَ بِ ا حَ يَ تُ وْ المَ 

.ارٌ صَ تِ انْ كِ لِ جْ أَ نْ مِ 

.يتِ يبَ بِ ا حَ يَ شُ يْ العَ وَ 

.ارٌ ضَ تِ حْ ا كِ دِ عْ ي بُـ فِ 

.ارُ غَ الصِ وَ ارُ بَ الكِ هُ فُ رِ عْ ي يَـ ا الذِ ذَ هَ 

.ارُ غَ الصِ وَ ارُ بَ الكِ هُ يدُ رِ ي يُ ا الذِ ذَ هَ 

.26سليمان جوادي، ويأيت الربيع، ص -1
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ابة لتحدث التنوع يف الصوت والنغم ت هذه األبيات لتحطم الوحدة والرتجاء

والتمرد على القواعد اليت حتكم القافية ففي هذه القصيدة مجع الشاعر بني القافية املطلقة 

واملقيدة ففي األسطر األربعة األوىل جاءت القافية مقيدة وحرف الروي يف السطرين 

ت القافية مطلقة يف كل جاء،كما )تاء مربوطة(ويف الثالث ) اهلمزة (األولني والرابع موحد 

  .من البيت اخلامس والسابع والتاسع واحلادي عشر أما حرف الروي فكان حرف الياء

وجاء الردف موحدا يف األبيات األربعة األوىل والبيت العاشر والثاين عشر إىل 

  .الرابع عشر والردف ألف

اهلمزة،  :واخلالصة أن هذا املقطع تراوح بني القيد واإلطالق وبني تعدد الروي

  .واو يف البيت السادس والثامن الردف ألف و و، الياء، العني، الراء 

من خالل حتليلنا للقصيدة الحظنا أن املوسيقى اخلارجية اليت وجد فيها الشاعر 

بتفعيالته املتكررة " املتقارب"ينسجم مع جتربته الشعرية هي موسيقى  اإطار 

ال خترج عن الشوق واحلب وعاطفة االنتماء  وأغراض حبر املتقارب )فعولن،فعولن،فعولن(

قصيدة وطنية عرب فيها الشاعر عن حبه ألرض  مقاطع فلسطينيةللوطن واألمة وقصيدة 

:1يف مقطع منها فلسطني وأمله يف النصر واالستقالل يقول

.ونِ تُ يْـ الزَ وَ رِ تَ عْ الزَ ةَ عَ يْـ ا ضَ يَ 

  .يسِ أَ يْ  تَـ َال ...ينِ زَ حْ  تَ َال 

.27سليمان جوادي، ويأيت الربيع، ص -1
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.ونَ دُ ائِ عَ نُ حْ نَ فَـ 

.ونَ دُ ائِ عَ رِ صْ النَ ي بِ تِ يبَ بِ ا حَ يَ لُ الكُ 

  :أبيات القصيدة عروضيا جنداملقطع األول من لو حللنا 

0/0//0/0//0/0//0/0//اءُ قَ الشَّ رُ قِ تَ سْ ا يَ نَ ي هُ اقِ فَ رِ 

نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ فـَُعوُلْن    

//0//اءٌ دَ وَ يٌ رِ عُ وَ وعٌ جُ نُ كُ سْ يَ وَ  /0/0///0/0/ /0/0

فـَُعُل    فـَْعُلنْ وُل   فـَُعوُلْن   َفِعُلْن   فـَعُ 

0/0//0/0//0/0//0///اةِ يَ حَ لْ لِ قٌ اشِ ي عَ نِ نَ كِ لَ وَ 

نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ َفِعُلنْ 

0/0//0/0//0/0//0///اءِ قَ البَـ بِ عٌ ولَ ي مُ نِ نَ كِ لَ وَ 

نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ نْ ولُ عُ فَـ َفِعُلنْ 
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كما جاءت مقبوضة   )فعولن(جاءت تفعيالت القصيدة يف بعض املواضع تامة 

فجاءت  ويف مواضع دخلها التشعيث )فعل(ت حمذوفة وأيضا جاء )فعول(أي على وزن 

فهي تنوع يف  "وهذه الزحافات املتواترة يف القصيدة كانت هلا فائدة )فعلن(على وزن 

من سطوة النغمات اليت ترتدد يف إطار الوزن الواحد من أول  موسيقى القصيدة وختفف

هكذا حافظت القصيدة على موسيقاها اخلارجية باحملافظة على  1"القصيدة إىل آخرها

  .الوزن أما القافية فتنوعت

التفعيلة املساحة اليت  لقد وجد الشاعر املعاصر يف جتربة الشعر احلر أو قصيدة

تستوعب جتاربه وتعرب عنه،دون أي يشعر أنه ملزم باحرتام قاعدة أو تطبيق قانون سبقه 

هلا  )القصيدة العمودية،القصيدة الحرة،وقصيدة النثر(فصارت كل قصيدة ،إليه غريه 

ǤƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬŭ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ȆǟÂ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�ǾǬǧÂ�Ƥ Ƭǰƫ�Äǀǳ¦�́ ƢŬ¦�ƢĔȂǻƢǫ يري

  .وأنه ال يعيش مبنأى عن التطورات احلاصلة على مستوى القصيدة العربية

¸ȂǸĐ¦�ƾƫȂǳ¦�¾Â¢�» ǀƷ�Ȃǿ�Ʈ ȈǠǌƬǳ¦.

.127، ص 1982، 2يوسف حسني بكار،بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي، دار األندلس،لبنان، ط-1
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:اإليقاع الداخلي.2

مبا يتكون منه البيت الشعري من  قة له بعلمي العروض والقافية وهو متعلقال عال

حني  ،وإيقاعها وخصائصها الصوتية وتركيبها اللغوي ،حروف وحركات وكلمات ومقاطع

املوازنات والتقطيع،واإليقاع الداخلي نابع من داخل التجربة الشعرية  ينتظم يف أنساق من

  .اعتمادا على موهبة الشاعر وخربته ومهارته وذوقه املوسيقي واللغوي

وملعرفة بنية اإليقاع الداخلي يف القصيدة البد من دراسة أسرار اللغة الصوتية 

الوزن مباشرة فال مفر منه من فإذا مل يرتكز النص الشعري على جمال ،وقيمها اجلمالية 

عبد الجبار  هاالرتكاز على جمال املوسيقى الداخلية وهذا امتداد للموسيقى اخلارجية،يعرف

اخلارجية من  اإليقاع الذي يالحظ يف بشرة النص"اإليقاع الداخلي بأنه1د البصريو داو 

".اجلناس،الطباق،املقابلة،التضاد،السجعخالل تكرار احلروف و 

يقول  قاع الداخلي وتزيده إثارة ووضوحا،ذه العناصر اليت تساعد اإليوسنتطرق هل

:2"سليمان جوادي"

.يعِ دِ ي البَ ا فِ مَ لُ هَ جْ يُ وَ 

.ةِ ارَ عَ تِ االسْ وَ ةِ ايَ نَ ي الكِ ا فِ مَ وَ 

.اءِ رَ عَ ى الشُ دَ لَ عٍ قْ وَ نِ سْ حُ نْ مِ 

1 http://www.Trables.com/montada/lofivision/index.php/gtml.

.12سليمان جوادي،رصاصة مل يطلقها محة خلضر،ص  -2
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المحسنات البديعية-

  اللفظيةالمحسنات   -1

:الجناس-

�Ȃǿ�Â�ǆ ȈǼƴƬǳ¦�Â�ƨǈǻƢĐ¦�Â�² ƢǼŪ¦" واختالفهما اتفاق اللفظني كتابة ونطقا

1Đ�ƢǇƢǼƳ�ȆũÂǈǬǼȇÂ��ƾƷ¦Â�ǆ"يف املعىن ǼƳ�ǺǷ�ǾǛƢǨǳ¢�» ÂǂƷ� Ȇم إىل قسمني :

. جناس تام وغري تام

.2"اتفق فيه اللفظان يف أربعة أشياء"وهو ما  :الجناس التام

.¢ƢēƢǼǰǇÂ�ƢēƢǯǂƷ�Ä:هيئة احلروف-1

.هاعدد-2

.نوعها-3

  .صليت املغرب يف بالد املغرب: يبها مع اختالفها يف املعىن مثل قولناترت-4

ǻƢưǳ¦Â�ƨǧÂǂǠŭ¦�§ǂǤŭ¦�̈ȐǏ�ńÂȋƢƥ�ƾǐǬǻ�ƢǼǻ¢�ȏ¤�ÀƢƬđƢǌƬǷ�ÀƢƬǜǨǳ�§ǂǤŭ¦ ية بالد

  .ا يف املعىنما يف كل الشروط املذكورة آنفا مع اختالفهاملغرب العريب،فقد اشرتكت

، ص 1991، 1السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط-1

391.

، 1964، ص17علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، دار املعارف، مصر، ط-2

.59ص
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  .هو متاثل الكلمات يف ثالثة من األركان السابقة ):الناقص(غير التام  الجناس

اجلناس التام،إذ يظهر يف على اجلناس الناقص أكثر من  سليمان جواديوقد اعتمد الشاعر 

1:يف قوله" لم يطلقها حمة لخضررصاصة"قصيدة 

.ينَ بِ يِ ا الطَ هَ ائِ نَ بْـ أَ دَ ائِ صَ قَ نَ إِ 

.لِ اكِ شَ المَ بِ ةٌ لَ كَ شْ مَ مُ 

اهَ الِ كَ شْ إِ بِ ا وَ هَ الِ كَ شْ أَ بِ وعُ دْ تَ 

2:وقوله أيضا

.اآلنَ بِ يَ ا الطَ بَ ا أَ يَ دْ عُ 

.كَ انُ مَ زَ اذَ هَ 

.كَ امُ مَ زِ ا ذَ هَ 

.اايَ عَ رَ ونَ مُ اكِ الحَ وَ 

.07سليمان جوادي، رصاصة مل يطلقها محة خلضر، ص -1

.21، ص املرجع نفسه - 2
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:1"مقاطع فلسطينيةويف قصيدته 

اعَ رَ ا الصِ نَ تِ مْ لَ عَ دْ قَ وَ 

  .ىقَ بْـ نَ لِ 

  ىقَ شْ نَ لِ 

.كِ يْ لَ ى  إِ قَ رْ نَـ لِ 

مبثل هذه  تزخر سليمان جواديفدواوين الشاعر  األمثلة فقطبعض وهذه 

يلجأ إليها الشاعر لتأكيد الداللة  ،مما أعطى القصائد نغمات إيقاعية خاصة، النماذج

  أ.ولزيادة احلس اإليقاعي إلحداث نغم موسيقي وأثره اخلفي يف إيقاع املعىن

):الترصيع(السجع -

وهو ما جعل أجزاء البيت 2"أن تتوافق الفاصلتان يف النثر على حرف واحد" هو

�Â�ǲǯ�¾ƾƫ�À¢Â��©ƢȇƢȀǼǳ¦�ƨđƢǌƬǷ�ƨȇ±¦ȂƬǷ�ȐŦ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ احدة على معىن مغاير ما دلت

  .عليه األخرى حىت ال يكون السجع تكرارا بال فائدة

3":لن تلحقني"يقول يف قصيدة 

.28سليمان جوادي،ويأيت الربيع، ص-1

.79علي اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، ص -2

.05، ص 1980الوطنية للكتاب، اجلزائر، سليمان جوادي، أغاين الزمن اهلادئ،املؤسسة-3
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  .يقِ حَ لْ تَـ نْ لَ ...يقِ حَ لْ تَـ نْ لَ 

  .انَ لُ صِ فْ ي تَـ التِ اتِ افَ سَ المَ نَ إِ 

ةٌ يضَ رِ عَ ...ةٌ يلَ وِ طَ ...

  انَ عُ مَ جْ ي تَ التِ اتِ اءَ قَ اللِ نَ إِ 

.ةٌ يضَ رِ مَ ...ةٌ يلَ لِ عَ ...

:"انتصرنا"ويقول يف قصيدة 

!..انَ يْـ شَ مَ رِ جْ الفَ عَ مَ وَ 

.انَ قْـ ذُ وَ انَ قْ انَـ عَ تَـ نْ إِ 

! ..ا نَ قْـ رَ تَـ احْ فَ !!بٍ حُ ارَ نَ 

  .انَ قْـ رَ تَـ فْـ اا نَ أَ ا نَ رُ ذْ عُ 

! ..ا نَ يْـ قَ التَـ وَ رٍ هْ دَ لَ بْ قَـ 

   ..ا ابَ رَ تِ اغْ وَ ! ارً جْ هَ انَ كَ 

! اابَ ذَ عَ ا وَ نً زْ حُ انَ كَ 



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

151

1.! اابَ يَ تِ ارْ ا وَ كً شَ انَ كَ 

مستوية ،نرى أن للسجع تأثري ملحوظ يظهر على موسيقى اجلمل املسجوعة 

±Ƣƴǟȋ¦�ƨđƢǌƬǷ�À¦±Âȋ¦�  فهذا التكرار يكسب القصيدة نغمة خاصة هلا تأثري على نفسية

  .القارئ أو السامع

  :التصريع - 

�ƢǷ�ȂǿÂ�ňƢưǳ¦�ǂǘǌǳ¦�ƨȇƢȀǼǳ�ƨđƢǌǷ�¾Âȋ¦�ǂǘǌǳ¦�ƨȇƢĔ�ǲǠƳ�Ȃǿ�ǞȇǂǐƬǳ¦" كانت

وله قيمة إيقاعية تطرب هلا اآلذان 2"عروض البيت تابعة لضربة تنص بنصه وتزيد بزيادته

:3"حقيقة"حيث يقول يف قصيدته  تفتح الشاعر معظم قصائده بالتصريعوقد اس

  ابَ بَ شَ تَ وَ هِ رِ عْ ي شِ ا فِ هَ مَ اسْ رَ كَ ذَ 

  ابَ كَ وْ كَ طَ قَ سْ أَ ينُ كِ سْ المِ هُ نَ أَ كَ فَ 

:يقول أيضا" أحزان" ويف قصيدة

  .يمِ آَال ي وَ انِ زَ حْ أَ بَ نْ كِ لَ تُ نْ آمَ 

  .يمِ َال حْ أَ ي وَ الِ آمَ بِ نْ كِ لَ وَ تُ شْ عِ وَ 

.40أغاين الزمن اهلادئ ، ص سليمان جوادي،-1

.173حممد حمي الدين عبد احلميد ، ص حماسن الشعر وآدابه ونقده، تحابن رشيق القريواين،العمدة يف-2

.49سليمان جوادي، قال سليمان، ص -3
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:يقول1"تفضلي" قصيدةويف

  ةسَ ا آنِ ي يَ لِ ضَ فَ تَـ 

ةْ سَ اعِ النَ ونِ يُ العُ اتِ ذَ 

.:يقول من نفس الديوان "انتماء" ويف قصيدة

  يائِ نَ عَ وَ ي تِ اسَ عَ ي تَـ ينِ لِ اوِ نَ 

  يائِ قَ شَ ابَ بَ عُ ضُ خُ ي أَ ينِ عِ دَ وَ 

ظاهرة إيقاعية حتدث جرسا  ذكرنا منها ما تيسر فالتصريع ةوأمثلة ذلك كثري 

  .موسيقيا تنفرد به األبيات األوىل عن بقية أبيات القصيدة

الغاية من توظيف احملسنات اللفظية إضفاء مسحة مجالية فنية وعلى الشاعر أن 

  .حيسن توظيفها واستخدامها وإال وقع يف التكلف والتصنع

:المحسنات المعنوية-2

¦�ǲǯ�ǲƦǫ�ŘǠŭ¦�ń¤�ǞƳ¦°�Ƣđ�śǈƸƬǳ¦Â��ǚǨǴǳ¦�śǈŢ�Ŀ�ƾȈǨƫ�ƨȈǜǨǴǳ احملسنات

  :كثرية نذكر منهاهي  شيء و 

.08جوادي، أغاين الزمن اهلادئ، ص  سليمان - 1
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:الطباق- 

الطباق والتطبيق والتضاد بني معنيني مفردين واجلمع بينهما يف الكالم ويسمى 

ويكون الطباق على 1"اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم"باملطابقة وبالتكافؤ وهو 

  .قسمني

  :طباق اإليجاب-1

ان املتقابالن مل خيتلفا أي أن اللفظ2"ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا"وهو 

  .سلباو إجيابا 

ويوضح املعىن يقول الشاعر يف  التناغمواستعمال الطباق يف الكالم حيدث 

:3"ماكرة"قصيدته 

  اهَ بُـ حِ ي أُ نِ نَ كِ لَ 

  اهَ رِ شَ ا وَ هَ رِ يْ خَ بِ 

.202، ص 2003، 1ظاهرة البديع عند الشعراء احملدثني،دار النشر واملعرفة، ط: اهلامشي - 1

.281علي اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، ص -2

.25سليمان جوادي، أغاين الزمن اهلادئ، ص -3
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1"متسكع محظوظ يوميات"قصيدة ويف 

  يارِ نَ ي وَ ائِ مَ بِ 

  .يتِ وْ مَ ي وَ اتِ يَ حَ :يدِ نْ عِ أَ افَ كَ تَ 

  يارِ عَ ي وَ وخِ مُ شُ :يَ دَ ى لَ اوَ سَ تَ 

.تُ رْ سَ ، يَ تُ نْ مَ ، يَ تُ قْ رَ ،شَ تُ بْ رَ غَ ،تُ عْ كَ سَ تَ 

  :من نفس الديوان يقول " حقيبة دبلوماسية"االزدواجية "قصيدة ويف 

.نِ طَ الوَ نَ مِ دِ مَ تَ سْ المُ بِ ذِ الكَ وَ قِ دْ الصِ نَ مِ يطٌ لِ ي خَ لِ وْ قَـ وَ 

.ونَ نُ مِ ؤْ  يُـ َال كِ ارِ مَ الجَ الُ جَ رِ ...يدِ لِ ، التَ يقِ تِ ، العَ يدِ جِ المَ يِ بِ رَ العَ 

:يقول "أتفرج وأصفق بحرارة" قصيدة وكذلك يف

ةٍ ايَ رَ دِ ونَ ا دُ هَ تُـ قْ لَ عَ 

ةِ ايَ دَ البِ اتِ طَ حَ ي مَ فِ 

ةِ ايَ هَ النِ اتِ طَ حَ مَ وَ 

.61وميات متسكع حمظوظ، ص سليمان جوادي، ي-1
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  :طباق السلب- 2

حبيث جيمع بني مثبت ومنفي حيث 1"وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا"

.تكون املطابقة بالنفي

2ثالثينات العشق اآلخر يقول الشاعر سليمان يف

امُ ضَ أُ كِ يْ دَ يَ نَ يْ بَـ تُ نْ كُ مْ كَ وَ 

.يفِ ي فَ افِ خَ تَ َال َال ،ينَ افِ خَ تَ 

.امَ قَ تِ االنْ فُ رِ عْ  أَ َال بِ الحُ ةِ رَ ضْ حَ 

:3"من أين لي"كذلك يف قصيدته ويقول  

.ينِ طَ ي وَ فِ رُ عْ الشِ وَ 

.ائَ رِ ا قُ مَ انَ كَ ذْ مُ 

...رُ بْـ الصَ 

رُ بْـ ا الصَ مَ 

.281علي اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، ص -1

.11،ص2012،2ثالثيات العشق اآلخر، دار التنوير للنشر و التوزيع، اجلزائر ،طسليمان جوادي، -2

.80سليمان جوادي، قال سليمان، ص -3



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

156

دُ لَ  جَ َال وَ رٌ بْـ صَ َال 

:يقول أيضا1"حقيبة دبلوماسية" قصيدةويف 

فُ خِ تَ سْ ا نَ نَ نَـ كِ لَ ،وَ اتِ بَ جَ ي الوَ فِ لَ ابِ وَ التَـ بُ حِ  تُ َال ةُ شَ ائِ عَ وَ 

جَ رُ بَـ التَ بُ حِ تُ اتِ بَ جَ ي الوَ فِ لَ ابِ وَ التَـ بُ حِ تُ ولُ قُ نَـ 

:من نفس القصيدة يقول

ونَ رُ عُ شْ  يَ َال 

ونَ مُ لُ حْ  يَ َال وَ 

ااقَ بَ ا طِ عَ بْـ سَ تُ بْ جُ دْ قَ -حُ تِ فَ تَـ المُ كُ لِ ا المَ نَ أَ وَ -ي نِ نَ كَ لِ وَ 

مْ هُ رَ صِ بْ ِألُ 

...رٍ جْ فَ ةِ مَ سْ بَ بِ ونَ مُ لُ حْ يَ 

:يقول2"الراحلة المقيمة"ويف قصيدة 

.يلِ حَ ارْ فَ ...تِ نْ أَ ايَ يَ نْـ دُ وَ 

.42حمظوظ، ص سليمان جوادي يوميات متسكع  - 1

.29سليمان جوادي، أغاين الزمن اهلادئ، ص -2
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! ..يلِ حَ رْ  تَـ َال وْ أَ !تِ ئْ شِ نْ إِ 

.للطباق بنوعية وظيفة معنوية، إذ يزداد املعىن بتوظيفه وضوحا وقوة إليراد املعىن مع ضده

:المقابلة-

مبا يقابل ذلك على سبيل  وهي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر، مث يؤتى

الرتتيب،

:بعض البالغيني املقابلة يف املطابقة بينما فرق بينهما البعض اآلخر من وجهني وأدخل

أن املطابقة ال تكون إال باجلمع بني ضدين فرديني فقط واملقابلة تكون ":األول

غالبا باجلمع بني أربعة أضداد، ضدين يف صدر الكالم، وضدين يف عجزه وتبلغ يف اجلمع 

وغري ملطابقة ال تكون إال باألضداد ،و املقابلة باألضداد أن ا: الثاني،وبني عشرة أضداد 

.1"األضداد

2"إذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة :"يقول ابن رشيق

3"ما قيمة الدنيا"يف قصيدته  "سليمان جوادي"يقول 

  .ااكَ رَ كْ  ذِ َال تَ نْ أَ كَ بُ حِ ا أُ نَ أَ وَ 

.179، ص 1نفي حممد شرف، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،القاهرة، جح:صمع املصري، حترير التحيري، تحأيب األ - 1

.590ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ص -2

.10سليمان جوادي، ال شعر بعدك، ص -3
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ًال بِ قْ مُ نْ كُ ابً ائِ  غَ ا َال رً اضِ حَ نْ كُ 

.اكَ ا وَ هْ أَ مْ ا كَ نَ ا أَ يَ ا رً بِ دْ  مُ َال 

إال أن ،للمقابلة أمهية كبرية يف توضيح املعىن وكلما زادت األضداد زاد املعىن قوة 

مل يوظف املقابلة إال ما ندر على عكس احملسنات األخرى، "سليمان جوادي"الشاعر 

هو البناء أال و  "المحسنات اللفظية"وللمحسنات املعنوية أثر ال يقل أمهية عن سابقتها 

.الفين وإضفاء مسحة من اجلمال التصويري

ال  بكل ذلك هتعناي ومعانيه وألفاظه، و بأخيلته وصوره "سليمان جوادي"اهتم 

املوسيقى اليت حتمل كل بميكن بأي حال من األحوال أن يكون يف معزل عن اهتمامه 

Ƣđ�ÀŗǬƫÂ�ƢȀǬǧ¦ǂƫÂ�· ƢǨǳȋ¦Â�ňƢǠŭ¦Â�°Ȃǐǳ¦Â�ƨǴȈƻȋ¦�Ǯ Ǵƫ.

شاعر يكتب بكثري من الذوبان يف إيقاع اللغة قصائده بساتني " سليمان جوادي"

اإلمتاع اجلمايل واحلسي،يرن صداها يف اآلذان،فاملوسيقى مالزمة للشعر، قدمية وحديثة 

موسيقى داخلية، (وال ميكن تصور وجود شعر دون وجود موسيقى، وهي سر من أسراره،

).خارجية

:والشعر الحر التكرار- ثانيا
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حيث تعتمد عليه يف ،نسقا تعبرييا مهما يف بنية القصيدة العربية  ررايعترب التك

نصوصها بشكل جيذب القارئ وجيعله يرتاد مغامرة الكشف عن الدالالت، وقد انتشرت 

إذ يتميز التكرار يف الشعر "ظاهرة التكرار يف الشعر احلديث واختذت دورها يف بناء النص، 

مثيله يف الشعر الرتاثي بكونه يهدف بصورة عامة إىل اكتشاف املشاعر  احلديث عن

1"الدفينة، وإىل اإلبانة عن دالالت داخلية فيما يشبه البث اإلحيائي

على الرغم من أن التكرار كان معروفا للعرب منذ :""نازك المالئكة "وكما تقول

خر، إال أنه يف الواقع مل يتخذ اجلاهلية األوىل، وقد ورد يف الشعر العريب بني احلني واآل

ة من الزمن،عدوا خالهلا وقد جاءت على أبناء هذا القرن فرت  ،شكله الواضح إال يف عصرنا

وقد أشارت كتب البالغة  2"يف بعض صوره لونا من ألوان التجديد يف الشعر التكرار

وظروفه لظاهرة التكرار لكنها مل تتوسع يف ذلك، وقد يرجع هذا إىل طبيعة كل عصر 

.اخلاصة به، فاعترب التكرار وقتئذ أسلوبا ثانويا

أما يف العصر احلديث فقد تغريت األساليب الشعرية بتغري ظروف العصر، ويف 

وقد جاءتنا الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية بتطور :"نازك المالئكة هذا تقول 

ملحوظ يف أساليب التعبري الشعري، وكان التكرار أحد هذه األساليب، فربز بروزا يلفت 

3"نا حدودا متطرفة ال تنم عن اتزانالنظر، وراح شعرنا املعاصر يتكئ إليه اتكاء يبلغ أحيا

.يف استعمال هذه التقنيةالشعراء 

.60رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة يف الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص -1

.230نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -2

.241قضايا الشعر املعاصر ، ص نازك املالئكة، -3
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حقق التكرار انتشارا أوسع مما كان يف القصيدة القدمية من حيث الكم "د فق

1"وهو يأخذ لدى أصحاب القصيدة احلديثة شكال مسرفا ومقصودا أحيانانوع،توال

ى التأثري الذي حتدثه والشاعر يلجأ إىل التكرار بوصفه وسيلة من الوسائل اليت تعتمد عل

فإن مثة إمجاعا على أنه "احية الدوافع الفنية للتكرار ومن نرة  يف نفس املتلقي،كر الكلمة امل

.2"ارة املتلقي والتأثري يف نفسهفيصبح النغم أكثر قدرة على استث،حيقق توازنا موسيقيا

على جهة اإلحلاح "وقد يكون الدافع وراء التكرار هو الرتكيز على كلمات حمددة و

فالتكرار يضع يف أيدينا  ...Ƣǿ¦Ȃǈƥ�ǾƬȇƢǼǟ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđهامة يف العبارة، يعىن

شعورية اليت يسلطها أحد األضواء الال مفتاحا للفكرة املتسلطة على الشاعر، وهو بذلك

ئفه فاألبعاد الفنية للتكرار ووظا 3"الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها حبيث نطلع عليها

.بأسئلة أخرى عديدة وضمن سياقات متجددةأكثر و  تغري الباحث وتدفعه إىل قراءته

:تعريف التكرار.1

واإليقاعات البديلة يف الشعر العريب، جملة مصاحل عبد الفتاح النجار، أفنان عبد الفتاح النجار،مقال اإليقاعات الرديفة-1

.134، ص 2007، 23،مج1ع جامعة دمشق، 

ط، ص .عدنان حسني قاسم، االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر،د-2

218.

.243-242نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص-3
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عبارة عن اإلتيان بشيء مرة بعد مرة "جاء يف كتاب التعريفات أن التكرار 

1".أخرى

التكرار يتمثل يف  2"الرجوع عليه ومنه التكرار: الكر"وتعريف مصطلح التكرار لغة هو 

.الرجوع إىل الشيء وإعادته مرة أخرى

ته اخلاصة وآراؤه اصطالحا خيتلف مفهومه من منظور النقاد والدارسني فكل له نظر  أما 

.د إليهاالنقدية اليت يستن

وهو أن يكرر املتكلم :" يف تعريفه للتكرار :ابن أبي األصبع المصرييقول 

أي أنه يوضح ما  3"اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو املدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد

.إليه يهدف

يف كتابه  فابن رشيق القيرواني،وقد أشار الدرس النقدي العريب إىل قضية التكرار 

للتكرار مواضع حيسن فيها ومواضع يقبح فيها، "ن أوضح أ "العمدة في محاسن الشعر"

فأكثر ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل، فإذا تكرر 

امسا إال على جهة  رجيب للشاعر أن يكر  ىن مجيعا فذلك اخلذالن بعينه والاللفظ واملع

، ص 2007، 1نصر الدين التونسي، شركة القدس للتجارة، القاهرة، ط:اجلرجاين، التعريفات، تح علي بن حممد - 1

113.

ي، دار الشؤون، بغداد، العراق، مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائ: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح-2

.277، ص )مادة كرر( 5، ج1986

.375، ص شرف حنفي: ر التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحابن أيب األصبع املصري، حتري-3
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و على سبيل التنويه به واإلشارة إليه إذا كان يف تغزل أو نسيب، أ تعذابالتشوق واالس

بذكر إن كان يف مدح، أو على سبيل التقرير والتوبيخ، أو على سبيل التعظيم احملكي عنه، 

على سبيل االستغاثة وهي يف باب  موجع أوإن كان عتاب  أو على جهة الوعيد والتهديد

املدح، ويقع التكرار يف اهلجاء على سبيل الشهرة وشدة التوضيع باملهجو، ويقع أيضا 

ظاهرة التكرار ظاهرة  دىوبني هذا وذاك تتب 1"على سبيل االزدراء والتهكم والتنقيص

Â�ƨȈǴǰǌǳ¦�Ƣēȏȏ®�ƢŮ�ƨȈƥȂǴǇ¢ املضمونية.

رار يف املنت الشعري اجلزائري املعاصر وحتول إىل مفتاح لفهم النص، وهو شاع التك

و اجلملة، وهو تكرار ال حتكمه ضوابط أالتكرار اخلاص بالنص الشعري املتعلق بالكلمة 

.بل حتكمه إرادة الشاعر،فنية معينة 

أيت بأشكال خمتلفة هي دات املستقلة بالعبارات واجلمل ويالتكرار باملفر "ويكون  

متعاقبة األوىل يف أبيات  والعبارات اتالكلمويعين تكرار  )amophora(تكرار ال

��ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢȀǈǨǻالكلمات والعبارات األويعين تكرار  )epistophe(وتكرار Ś̈ƻ

��ƢȀƬȇƢĔÂ�©ƢȈƥȋ¦�ƨȇ¦ƾƥيف العبارات نفسهاويعين تكرار)symploce(وتكرار  ،األبيات

�ƨȇƢĔ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�ƢȀǈǨǻ�©¦°ƢƦǠǳ¦Â�©ƢǸǴǰويعين تكرار ال)amadiplosis(وتكرار ال

2".األبيات وبداية األبيات التالية

ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر، آدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه حممد حمي الدين عبد -1

.73احلميد، ص 

شعرية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ناقدا يكتبون عن جتربة أديب كمال الدين ال 33مقداد رحيم احلرويف، -2

.186،ص 2007، 1بريوت، لبنان، ط
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أصبح التكرار أحد العناصر األساسية للقصيدة يف الشعر املعاصر، وتكون إما يف 

عدنان حسين "تعددت أمناطه وتشكيالته يقول احلروف أو الكلمات أو العبارات، ف

بتشكيالته املختلفة مثرة من مثرات قانون االختيار والتأليف، ومن حيث توزيع :"إنه "قاسم

1"الكلمات وترتيبها حبيث تقيم تلك األنساق املتكررة عالقات مع عناصر النص األخرى

   .املوجودة فيه

��ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�ǂƻǄƫ�ƢǿƢǻƾƳÂ"سليمان جوادي"من خالل دراستنا لدواوين الشاعر 

رار سلطانه عليها مبختلف مظاهره من تكرار اللفظة إىل تكرار اجلملة فقد فرض التك

).األداة(وتكرار احلرف 

:سليمان جوادي وظاهرة التكرار.2

انتشرت ظاهرة التكرار يف الشعر احلديث واختذت دورها يف بناء النص ومبا أن 

أحد رواد هذا النمط من الشعر سنوات السبعينات فإننا جند ظاهرة  "سليمان جوادي"

.أسلوبية بارزة يف دواوينهالتكرار ظاهرة 

تطالعنا أول صورة للتكرار يف قصيدة  "يوميات متسكع محفوظ"يف ديوانه 

:جاء فيها2"صالة في معبد الكلمات"

.219عدنان حسني قاسم، االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب، ص -1

.07سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -2
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كلمة تستغرق املقطع وهو منط من أمناط التكرار الشائعة وهو تكرار   :تكرار اللفظ

.1"أو القصيدة

  :يف قصيدته "سليمان جوادي "يقول

ايدً حِ وَ تُ نْ كُ تِ مْ الصَ ةِ كَ ى سِ لَ عَ 

ايدً حِ وَ ... ا يدً حِ وَ 

يقٌ مِ عَ ونٌ كُ ي سُ َفتِ ى شَ لَ عَ 

يقٌ مِ عَ ...يقٌ مِ عَ 

اتِ مَ لِ الكَ حِ بَ ذْ ى مَ لَ ي عَ لِ صَ أُ 

ايمً دِ ا قَ فً رْ حَ نُ فُ دْ أَ وَ 

ايمً دِ قَ ... ا يمً دِ قَ 

أعطت هذه األلفاظ  )وحيدا، عميق، قديما(جند الشاعر هنا كرر عدة ألفاظ 

تكررت كل لفظة للشاعر، وتبيني احلالة النفسية بعدا خاصا كان اهلدف منه التأكيد 

.82، ص 2001، 1الشرق،الدار البيضاء، طحسن الغريف، حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر، إفريقيا -1
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هذا ما وجدناه ،وهذا التكرار يف حقيقته أكثر ما يكون يف مقدمات القصائد ثالث مرات

.كررةحيث جتاورت األلفاظ امل" الكلماتصالة في معبد "يف قصيدة 

تكرار  ورد فيها1"ما سر القمة يا أماه"وكذلك من نفس الديوان جند قصيدته 

:اللفظ يف أحد املقاطع يقول فيها

"اسِ النَ بِ رَ بِ وذُ عُ أَ "

"اسِ نَ الخَ اسِ وَ سْ الوَ رِ شَ نْ مِ "

ينِ طَ ا وَ يَ كَ قَ وْ فَـ ضُ ابِ الرَ مُ جسْ الِ 

.نْ رِ ، مَ نْ رِ ، مَ نْ رِ مَ : واالُ قَ 

.قُ طِ نْ مَ ـال هُ لُ بَـ قْ يَـ دْ قَ لٌ وْ قَـ 

.قْ دَ ، صَ قْ دَ ، صَ قْ دَ صَ 

.قُ شَ عْ تَـ ذْ إِ ةِ ادَ الغَ ي كَ نِ طَ ي وَ فِ ةُ مَ لِ الكَ فَ 

.نُ حِ تَ مْ تَ وَ شِ رْ العَ قَ وْ فَـ عُ بَ رَ تَـ تَـ 

.22سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -1
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.قْ فَ ، صَ قْ فَ ، صَ قْ فَ صَ 

ودعوته إىل )  مرن(فقد وصف اجلسم الرابض فوق أرض الوطن باملرن وكررها 

مكررة  )صفق(مكررة، والدعوة إىل التصفيق أيضا من خالل )صدق(التصديق عرب 

. ا وحدة األبياتية الكلمات شكلت مع بعضههذه األلفاظ متجانسة مع بق جاءت

:يقول فيها1"محاكمة علنية" ويف قصيدته

.يتِ دَ يِ سَ ةٌ بَ يِ طَ ةٌ يَ هِ شَ 

ةٌ بَ يِ طَ ةٌ يَ هِ ي شَ تِ دَ يِ سَ 

سيدتي شهيتك ةٌ بَ يِ طَ 

لَ دَ وَ لَ قَ ي الذِ بِ ينَ عِ نَ قْ  تَـ َال تِ نْ أَ فَ 

عُ نِ تَ قْـ ا أَ مَ لَ ثْـ مِ 

يفِ صِ الرَ اتِ اعَ ذَ ِإل ينَ عِ مِ تَ سْ تَ تِ نْ أَ وَ 

عُ مِ تَ سْ ا أَ مَ لَ ثْـ مِ 

ويقدم ويؤخر باستعمال يف بداية القصيدة تالعب الشاعر بالرتكيب،يؤخر ويقدم 

األوىل مث توزع ذكرها على  الثالثةحيث تكررت لفظة سيديت يف األسطر مجل بسيطة،

.33يوميات متسكع حمظوظ، ص سليمان جوادي ،-1
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الشاعر بقية القصيدة، حيث تكررت عشر مرات، وقد استخدمت يف  رغبة حسب

ال تقتنعني ( هالقصيدة بغرض السخرية ويف ذلك إشارة واضحة من الشاعر دل عليها بقول

"سليمان جوادي"على قصيدة  "حسين فتح الباب"كما يقول ) بالذي قل ودل

ǟ�Ƥ"محاكمة علنية" ǴǤƫ�ƢĔ¢وكانت بدايات القصيدة ..ليها السخرية الفكاهية الالذعة

:ǲȈǏ¢�̧¦ƾƥ¤�ƢȀƬȇƢĔÂ�ŉƾǫ�ǪȈƷ°�©ƢǏƢǐƬ"1�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�¾ȂǬȇ2ام

يتِ دَ يِ ا سَ يَ اهِ وَ أَ 

يدَ زِ مَ ـي البِ لُ طْ  تَ َال 

يلُ النِ فَ جَ 

اضَ فَ اتُ رَ الفُ وَ 

يلِ بِ قْ ى التَـ لَ ى عَ وَ قْـ أَ دْ عُ أَ مْ لَ 

..يلِ النِ لهَ إِ بْ جِ عْ تُـ مْ لَ اءُ نَ سْ الحَ فَ 

.بِ رَ العَ ودُ مُ صُ وَ اتُ رَ ا الفُ هَ افَـ عَ ورُ سُ الجُ وَ 

�ǾƬǸȈǫ�ǺǷ�°¦ǂǰƬǳ¦�ǲź�Ń�¦ǀđÂ��Ãǂƻȋ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�ǞǷ�ǖƦƫ°¦�°ǂǰŭ¦�ǚǨǴǳ¦

.فله قدرة على إحداث موسيقى ظاهرة من خالل التالعب باأللفاظ املوسيقية،

.136حسني فتح الباب، شعر الشباب بني الواقع واآلفاق، ص -1

.35سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -2
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:جند أيضا تكرار اللفظ، يقول"قال سليمان"ديوانه من 1"سليمان"ويف قصيدته 

يهِ جْ وَ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

امً سِ تَ بْ مُ ةَ بَ حِ ى األَ قَ لْ ِألَ 

يونِ دُ هِ ا عَ مَ لَ ثْـ مِ 

يرِ غْ ثَـ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

اكٍ بَ تِ ارْ ونَ دُ ةَ يَ حِ ي التَ قِ لْ ِألُ 

يفِ كَ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

ادً يِ جَ مْ هِ فِ ى كَ لَ عَ طَ غَ ضْ ِألَ 

ادً يِ جَ مْ هُ نَـ ضُ حْ ِألَ وَ 

ايَ ايَ قَ ي بَـ فِ مْ هُ لَ خِ دْ ِألُ وَ 

يائِ مَ ي دِ فِ مْ هُ رُ شُ نْ أَ 

لٍ جُ رَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

.13-11، ص سليمان جوادي، قال سليمان-1
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ينِ نَ كُ سْ يَ لِ هِ يفِ نُ زْ الحُ نُ كُ سْ ي يَ ا الذِ ذَ هَ رَ يْـ غَ 

يائِ قَ لِ دَ نْ عِ ةُ بَ حِ األَ رُ سَ يُ فَـ 

انُ مَ يْ لَ سُ كَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

ةُ ينَ دِ مَ ـال هُ تْ عَ يَـ  ضَ ًال جُ ا رَ يَ 

بُ الحُ وَ ةُ يرَ غِ الصَ تُ َال كِ شْ مُ ـالوَ 

هِ يِ دَ يَ ي بِ تِ لَ اتِ قَ سِ فْ ي نَـ الذِ وَ يْ أَ 

بُ ي الحُ دِ سَ جَ نْ عَ كَ اعَ ضَ أَ 

.ونٍ نُ جُ وَ سِ وَ هَ نْ مِ يكَ ا فِ مَ دَ َأْفسَ 

اتِ يَ رَ خَ ْألُ لِ كَ اهُ فَ شِ هُ تْ أَ بَ ا خَ مَ مَ دَ عْ أَ وَ 

انُ مَ يْ لَ سُ كَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

تْ شَ َال تَ اءٍ يَ ضِ نْ مِ ةً اقَ ا بَ يَ 

تْ اعَ دَ ى تَ ارَ ذَ العَ وبِ لُ ي قُـ فِ ةً حَ رْ ا فَـ يَ وَ 
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رحلة حبث افرتاضية وإن كانت وقائعها ذات يوم حقيقة "هي " سليمان"قصيدة 

¨®ƾƴƬŭ¦�ƢēƢǗƢƦƫ°¦Â�©¦ǀǳ¦�©ƢǻƢǿ°�ǞǷ�ƪ ǈƦǴƫ"1 نني ظاهر بني أسطر هذه هناك ح

أو الكهولة أو الشيخوخة أو حنني إىل املاضي وتذكر الطفولة والشباب "القصيدة 

فالصورة اليت يبحث  2"األصدقاء وخمتلف العالقات ترابطت نتيجة تفاعالت وانفعاالت

هنا  )أفتش(عنها الشاعر متتد أجزاؤها إىل اجتاهات خمتلفة بداء بصورة الوجه وتكرار فعل 

 فيك... أفتش،  ثغري ...،أفتش وجهي...أفتش(بغريها ارتبطت اللفظة املكررة 

��Àȋ�©ƢǸǴǰǳ¦�ȆǫƢƥ�Ƣđ�ƪشكلت هذه األلفاظ بنية القصيدة  )سليمان...،أفتش ǘƦƫ°¦Â

الكلمة املكررة تقوم بدور املولد للصورة الشعرية، وهي يف نفس الوقت اجلزء الثابت أو "

لكلمة دالالت وإحياءات جديدة يف كل مرة ل لمك بني الصورة الشعرية مما حيالعامل املشرت 

نازك " أنكما  3"يف الوقت نفسه إحلاح الشاعر على داللة معينة وتعكس هذه الكلمة

ال ترتفع مناذج هذا اللون من :"أشارت إىل هذا النوع من التكرار يف قوهلا" المالئكة

التكرار إىل مرتبة األصالة واجلمال إال على يد شاعر موهوب يدرك أن املعول يف مثله ال 

"سليمان"هذا ما وجدناه يف قصيدة  4"مة املكررةنفسه وإمنا على ما بعد الكل على تكرار

حيث كان التكرار خادما للقصيدة، أجاد الشاعر توظيفه ما أعطى للنص تألقا ومجاال، 

امتداد الذات يف قصيدة قال سليمان لسليمان جوادي، مدونة سليمان جوادي اإللكرتونية :سعيد موفقي، مقال-1

2009djouadi.maktoob-09-14نشر بتاريخ  log.com.

.املرجع نفسه 2

، ص 1984ط، .طرابلس،ليبيا، داجلبار مدحت سعد، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، الدار العربية للكتاب، 3

47.

.231نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -4
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اليت تشكل قوام النصوص  )تكرار الكلمة(�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�ǂƻǄƫ "سليمان جوادي"ودواوين 

.الشعرية

:تكرار الجملة.3

املعاصرة، ويكون بتكرار عبارة بكاملها يف أماكن كان حاضرا وبقوة يف القصائد 

ƢȀƬȇƢĔÂ�ƢȀǘǇÂ�ĿÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ÀȂǰȇ�ƾǫ��̈ƾȈǐǬǳ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű.

¢�Ä¢� ƾƦǳ¦�ƨǜū�ń¤�̈®ȂǠǳ¦�ǺǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǺǰŤ�ƢĔ:"محمد لطفي اليوسفييقول  

حتيلنا إىل النقطة اليت بدأ منها،  فاجلملة املكررة يف أول وآخر القصيدة 1"حلظة الوالدة

حيث كانت البداية مكررة مع بعض التغيري  2"جسدي والوطن"وهذا ما جنده يف قصيدة 

يف معىن واحد ويف نفس السياق وأيضا يصب يف آخر القصيدة ولكن هذا التغيري بقي 

:تكررت يف وسط القصيدة يقول فيها

نُ طَ ا الوَ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ لَ 

يا الذِ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ لَ 

يهِ فِ بُ الحُ تُ يـَْنبُ 

اتُ يَ نِ غْ األُ رُ شِ تَ نْ تَـ وَ 

.129، ص 1985، )ط.د(الشعر العريب املعاصر، سراب للنشر، تونس حممد لطفي اليوسفي، يف بنية -1

.37-36سليمان جوادي، رصاصة مل يطلقها محة خلضر، ص -2
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يهِ فِ قُ شْ العِ رُ ثُـ كْ ي يَ ا الذِ ذَ هَ رَ يْـ غَ 

اتُ يَ نِ مْ األُ رُ هِ دَ زْ تَـ وَ 

يا الذِ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ لَ 

نَ كَ ي سَ ائِ مَ ي دِ فِ 

نُ طَ ا الوَ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ لَ 

تِ ذَ خَ ي اتَ ي التِ ذِ هَ رَ يْـ غَ رٌ زُ ي جُ لِ سَ يْ لَ 

نِ حَ مِ لْ ا لِ دً عِ وْ ي مَ عِ لُ ضْ أَ 

.ينِ لُ مِ حْ يَ لَ ا ظَ دَ سَ ا جَ يَ آهٍ 

نٌ فُ سُ مْ أَ أٌ فَ رْ ا مَ نَ أَ لْ هَ 

.نٌ دُ مُ مْ ى أَ وَ هَ لْ لِ ةٌ احَ ا وَ نَ أَ لْ هَ 

يدِ سَ ا جَ يَ آهٍ 

نِ ذُ ْألُ ي لِ نِ طَ ى وَ وَ ي هَ فِ ةٌ قَ ارِ ا غَ نَ أَ 

نُ مَ الزَ يقَ فِ تَ سْ يَ نْ أَ لَ بْ قَـ تُ دْ لِ وُ ةٌ قَ اشِ ا عَ نَ أَ 
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.بُ الحُ جَ رُ خْ يَ نْ أَ لَ بْ قَـ تُ دْ لِ وُ 

اتِ مَ لِ الكَ مِ حِ رَ نْ مِ 

اتُ مَ لُ ا الظُ مَ ورُ ا النُ مَ اسُ النَ فَ رِ عْ يَـ نْ أَ لَ بْ قَـ 

ةٌ قَ اشِ ا عَ نَ أَ 

اءِ يَ رِ بْ األَ ةِ فَ ى شَ لَ ا عَ يدً شِ ي نَ ونِ لُ عَ اجْ فَ 

ةٌ قَ اشِ ا عَ نَ أَ 

ايَ وَ هَ سُ ارِ مَ أُ ي ونِ كُ ُر اتْـ فَ 

   يهِ تَ شْ ا أَ مَ كَ وَ  ينِ طَ ي وَ هِ تَ شْ ا يَ مَ كَ 

نُ طَ ا الوَ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ ا لَ نَ أَ فَ 

نِ مَ ا الزَ ذَ هَ رَ يْـ غَ 

.نِ مَ ا الزَ ذَ هَ رَ يْـ غَ 

أن باإلضافة إىل ،هذا النمط من التكرار يهدف إىل التأكيد على عبارات معينة 

)ليس لي وطن غير هذا الوطن(ضاء الداليل للنص الف هذه العبارات املكررة تفتح

ترتدد يف أذهاننا عبارة مهمة تنبعث من أعماق الالشعور، وتطاردنا مهما حاولنا "..
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ƢǼǫƢǸǟ¢�Ŀ�Ƣǿ¦ƾǏ�ǺǷ�§ǂȀƬǳ¦Â�ƢĔƢȈǈǻ"1  فكل تلك  "لسليمان جوادي"هذا ما حصل

العبارات املكررة واليت ترمز للوطن هي حمل اهتمام من قبله وهذا ما يعمق اإلحساس 

باقي العناصر مالزمة هلا، على نفس  بوحدة القصيدة وحمور التجربة الشعرية وجاءت

.املعىن، فتوزعت اجلمل املكررة وتوزعت معها العبارات الدالة عليها يف جسد القصيدة

جند نفس النمط من التكرار حيث كرر الشاعر  2"القمة يا أماه ما سر"ويف قصيدة 

:يقول فيها" روح يا زمان وأرواح يا زمان"مجلة 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ احْ وَ رْ وأَ 

اءِ رَ حْ ي الصَ فِ طٌ فْ نِ رُ جَ فَ تَـ يَـ 

امِ تَ يْـ األَ ابِ زَ حْ األَ ينِ بِ جَ قَ وْ فَـ حٌ رْ جُ كُ حَ ضْ يَ وَ 

.امِ هَ وْ األَ وَ عِ ارِ الشَ نَ يْ بَـ ةُ مَ حْ الزَ ودُ سُ تَ 

.......................

......................

.255اصر، ص نازك املالئكة،قضايا الشعر املع-1

.20-15سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -2
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...مٌ خْ ضَ ا نَ أَ وَ 

...مٌ خْ ضَ 

....مٌ خْ ضَ 

ةِ رَ شَ الحَ لَ ثْ مِ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ احْ وَ رْ وأَ 

اءِ رَ حْ ي الصَ فِ رُ ائِ الثَ بُ الرَ 

.بٍ ذِ كَ نْ ا مِ رً سْ جِ دَ سَ وَ تَـ 

...................

..................

نَ كُ لَ لُ يْ الوَ 

نَ هُ لَ 

ةَ بَ قَ العَ ازَ تَ ا اجْ ذَ إِ انِ سَ نْ اِإل نَ مِ 
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  ؟... ةُ بَ قَ ا العَ ي مَ رِ دْ تَ لْ هَ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ احْ وَ رْ وأَ 

لْ بُ ذْ تَ مْ لَ ةِ وقَ شُ المعْ ي كفِ فِ ةُ رَ هْ الزَ 

اتَ مَ قُ اشِ العَ وَ 

............

.............

تُ بْ رَ جَ نْ إِ بٌ يْ عَ لْ هَ وَ -تُ بْ رَ ي جَ نِ كِ لَ ئْ طِ خْ أُ مْ لَ 

ةَ يَ زِ نْ العَ ارَ كَ فْ األَ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ احْ وَ رْ وأَ 

مِ جسْ الِ ودَ دُ حُ حُ رْ الجُ ازُ تَ جْ يَ 

................
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............

ةِ رَ ذْ البَ سِ فْ نَـ نْ مِ ةِ رَ شْ القِ سِ فْ نَـ نْ مِ مْ كُ لُ ي كُ ائِ نَ بْـ أَ 

ارٌ صَ عْ إِ مْ كُ نْ مِ لِ ي كُ ي فِ ائِ نَ بْـ أَ 

ةٌ رَ وْ ى ثَـ عَ دْ يُ ارٌ صَ عْ إِ 

انٌ سَ نْ إِ مْ كُ لُ ي كُ ائِ نَ بْـ أَ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

انْ مَ ا زَ يَ وحْ رُ 

ىل تغدوا مفتاحا لفهم النص والولوج إيوحي هنا تكرار هذه اجلمل بأمهيتها حيث 

القصيدة ويف وسطها ثالث مرات ويف  يف بداية" روح يا زمان وأرواح يا زمان "أغواره فقوله

  .على ترابط وتالحم أسطر القصيدة   اخلتام، هذا التقسيم املكرر خيلق إيقاعا داخليا عمل

كما أن التكرار ال يكون يف األلفاظ والعبارات فقط، بل يكون على مستوى 

.احلروف واألدوات أيضا
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:الحروف واألدوات تكرار.4

نازك "استطاع تكرار احلرف أن يأخذ مكانة مرموقة يف الدراسات احلديثة وترى 

.1"أن هذا النوع من التكرار دقيق يكثر استعماله يف الشعر احلديث "المالئكة

النوع من التكرار ورد كثريا يف قصائد شاعرنا كحروف اجلر وأدوات الشرط  هذا

حيث 2"سليمان"والنداء ومن أمثلة استعمال الشاعر هلذه األدوات ما جنده يف قصيدة 

  :يقول) و(باإلضافة إىل حرف العطف ) يا(استعمل حرف النداء 

انُ مَ يْ لَ سُ كَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

ةُ ينَ دِ مَ ـال هُ تْ عَ يَـ  ضَ ًال جُ ا رَ يَ 

.......

انُ مَ يْ لَ سُ كَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

تْ شَ َال تَ اءٍ يَ ضِ نْ مِ ةً اقَ ا بَ يَ 

تْ اعَ دَ ى تَ ارَ ذَ العَ وبِ لُ ي قُـ فِ ةً حَ رْ ا فَـ يَ وَ 

.يعَ مِ ي الجَ وِ ؤْ يُـ انَ ا كَ نً طَ ا وَ يَ وَ 

.239نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1

.17-12سليمان جوادي، قال سليمان، ص -2
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........

انُ مَ يْ لَ سُ 

  ينِ نُ كُ سْ يَ انَ  كَ ًال جُ ا رَ يَ 

...........

ئُ جِ يَ دْ ا قَ حً رَ ا فَـ يَ انُ مَ يْ لَ سُ 

ئُ ضِ تُ دْ قَ ةً لَ عْ ا شُ يَ وَ 

.اءِ يَ قِ شْ األَ ةِ فَ ى شَ لَ عَ فُ رِ تَ دْ قَ ةً مَ سْ ا بَ يَ وَ 

وهو يتماشى مع نفسية الشاعر ورحلة  ،تكرر حرف النداء مثان مرات يف القصيدة

نداء  و إمنا كان عبارة عن خطاب موجه له، فهو،غري حقيقي حبثه املستمرة عن ذاته وهو

للذات والنفس ففي األبيات األوىل كان البحث عن شخص سليمان الضائع الذي 

ضيعته، تالشت، (تالشى وتغري بتغري الزمن،وهذا واضح من خالل التعابري الواردة 

لحظ تغيريا جذريا يف التعابري على عكس األوىل حيث  أما يف املقطع األخري ن )تداعت

).الفرح، الشعلة، البسمة( كان وجوده يشبه الفرح بذكر كل من

ǂǰƫ�Ʈ°�) و(أما حرف العطف  ȈƷ�ǾȈǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢĔƘǯÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�© ƢƳ�ƾǬǧ23

مرة وتظهر لنا أمهية العطف متجلية يف األبيات وذلك مبسامهتها يف ربط اجلمل ببعضها 

ƾ̈Ʒ¦Â�ƨǸū�ƢĔƘǯÂ�ǒ ǠƦǳ¦.
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ر يف املقطع اتكأ فيها التكرار على حروف اجل1"رباعيات الطفل العاق"يف قصيدة 

األول، يقول فيها

.اقِ مَ عْ ى األَ لَ إِ اقِ دَ حْ األَ نَ مِ يكِ فِ نْ أَ 

.اقِ وَ شْ ي األَ فِ كِ هَ جْ وَ غُ رِ مَ أُ وَ 

.اقِ رَ شْ ى اِإل لَ إِ الِ اآلصَ نَ مِ يكِ فِ نْ أَ 

  يسِ فْ نَـ 

كِ يْ لَ إِ كِ نْ ا مِ يهَ فِ نْ أَ 

بَ غِ سْ تُ نْ لَ بَ غِ سْ تُ نْ ي لَ مِ ا أُ يَ ةُ احَ الوَ 

  يظِ يْ قَـ نْ مِ 

  يطِ حْ قَ نْ مِ 

بْ رَ شْ ي تَ ائِ ضَ مْ رَ نْ مِ 

  يتِ مْ صَ نْ ي مِ فِ رْ حَ نْ مِ 

  يامِ هَ لْ إِ نْ ي مِ امِ هَ ِإينْ مِ 

.50-49سليمان جوادي، يوميات متسكع حمظوظ، ص -1
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بُ رَ شْ ي تَ لِ مَ أَ نْ ي مِ سِ أْ يَ نْ مِ 

  يمِ ا أُ ي يَ احِ تَ ارْ 

كثريا ما يظهر تكرار   ...)من، في، إلى، على (يظهر االنتشار الواضح حلروف اجلر 

ل حرف ، فلك احلروف من معاين وقيم شعورية احلروف يف دواوين شاعرنا ملا حتمله هذه

يرتبط عادة بزمان ) من(داللته اخلاصة وأبعاده اليت تقوم عليها القصيدة،فاحلرف 

).وقد يدل على الظرف( يرتبط باملكان )في(واحلرف ،البحث

بعض األفعال والعبارات اليت ارتبطت مع  وتكرار هذه احلروف استدعى تكرار

وإمنا هو كسائر األساليب يف كونه حيتاج "ألن التكرار  ،بعضها لتشكل لنا نسيج القصيدة

ن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية اليت ،وأإىل أن جيئ يف مكانه من القصيدة 

على متاسكها توزع حروف اجلر يف جسد القصيدة ساعد و  1"تبعث احلياة يف الكلمات

�ƾǬǧ�¥°ƢǬǴǳ�ǾƬǳƢǇ°�ǂȀǜȈǳ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�ƨȈǏƢƻ�°¦ǂǰƬǳ¦�ȄǬƦȇ�Ǯ ǳǀǳ�ƢȀƟƢǼƥÂ

�ǂǐū¦�ȏ�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǂǯǀǳ¦�ƨǨǻȉ¦�ƨǴưǷȋ¦Â�ƨȈǏƢŬ¦�ǽǀđ"سليمان جوادي"متيز 

�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�ǂƻǄƫ�ǾǼȇÂ¦Âƾǧ)تكرار اللفظ، الجملة، الحرف.(

التكرار اليت استطاعت أن تتأقلم مع هذا الشكل  يعد الشعر مادة خصبة لظاهرة

اليت ترهق إبداع الشاعر وكذا قدرة هذا األخري يف  ،اجلديد احملرر من القيود والقوانني

ومدى تأثريها يف املتلقي ليتفاعل مع النص ،توظيف التكرار بصورة ختدم القصيدة 

.لى ذلكوقصائده شاهد إثبات ع" سليمان جوادي"الشعري، هذا ما حققه 

.257نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1
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:بين الشعرية الغنائية والغنائية الشعرية - ثالثا

، فهي متثل جوهر العملية الشعرية فيه عالقة الشعر باملوسيقى عالقة وطيدة

ية هلا إيقاعها فاملوسيقى تنظم حركة الكون، وتسيطر على دائرة الوجود، فكل ظاهرة كون"

حركة ... بعضها بالبعض اآلخر تأثريا جيعل من جتاذب جزئيات الكون املؤثر فيما عداه 

  .بني عناصره  1"اعية دافعة إىل التماسك والتجاذبإيق

فبالصوت "وال يقتصر األثر الصويت على اإلنسان فحسب، بل يؤثر يف احليوان 

تساق اإلبل عند احلداء، وبالصوت يستعان على صيد السمك والطري واأليائل، وبالصفري 

�Ȑǧ��ǾƬǳƢǇ°�Ŀ�ŘǠŭ¦�ǆ كلمةالدواب فاحلركة الظاهرية لل تساق ǧƢǼƫ�Ƣē¦ȂǏ¢�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â

كل واحد منهما يكمل اآلخر يف   2"يقتصر دور الرسالة اللغوية على املعىن دون الصوت

  .أداء وظيفته

الشعر موسيقى ذات أفكار، ولعل ذلك كان إلبراز أن املوسيقى هي : قدميا قالوا

فال يوجد شعر بدون :"العنصر األساسي يف الشعر، والذي مييزه عن بقية فنون القول

تؤثر يف أعصاب السامعني ،موسيقى يتجلى فيها جوهره ووجوده الزاخر بالنغم املوسيقي 

به قوى السحر، قوى تنشر يف نفوسهم موجات االنفعال اليت تشومشاعرهم بقواها اخلفية 

من هنا نفهم  3"د اضطرب واختل نظامهحيسون بتناغمهم معها وكأمنا تعيد فيهم نسقا ق

الشاعر غايته بالوصول  له مرمى يستكمل"أن اإليقاع املوسيقي يف العمل الشعري 

.11، ص 1993، 3مي، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طصابر عبد الدا - 1

.157استشفاف الشعر، الشركة املصرية العاملية للنشر، ص : يوسف حسن نوفل - 2

.28، ص 2شوقي ضيف،فصول يف الشعر ونقده،دار املعارف، مصر،ط-3
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ƫ�ȏ�ƢǷ�ǆلإ ǨǼǳ¦�Ŀ�½ǂŹ�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄�ǾȈȏ®Â�ƢēƢǸǴǰƥ�ƨǤǴǳ¦�ǞȈǘƬǈ�©ȏƢǠǨǻ¦�ǺǷ�ǾǣȂǴƥ�Ƣēȏ

  .فاملوسيقى جوهر الشعر الغنائي 1"خفية واهتزاز يشركنا يف التجربة وأغوارها

فالعالقة بني الشعر واملوسيقى ترجع إىل طبيعة الشعر الذي نشأ مرتبطا بالغناء، 

�Ŀ�¶ƢƦǔǻȏ¦�ȄǴǟ�ȄǐǠƬǇ¦�ǎ"فالغنائية مصطلح أوريب  ǻ�ǲǰǳ�Ƥ ǴǈǳƢƥ�śȈǠƫ�ƢĔ¢�̄ ¤

،وتعود إىل )الشعر الملحمي والشعر الدرامي(شعريني األوربيني بامتياز اجلنسني ال

مبصاحبة  الذي يغىناملصطلح اليوناين أساسا الذي يعين أن الشعر الغنائي هو الشعر 

ليكون فيما بعد له  ƨȈǈǻƢǷÂǂǳ¦�ǞǷ�ƨǴȈǴŪ¦�ƨǻƢǰŭ¦�¢ȂƦƫ�ƢƠȈǌǧ�ƢƠȈǋ�Ľ�ƢĔÂƾƥ�Â¢�̈°Ƣ"2القيث

  .دور هام

الغنائية يف تصنيفهم ) غرض(جنس أو "الشاعريون العرب القدماء ومل يستعمل 

للشعر العريب لكنهم رأوا إىل هذا الشعر يف ضوء تفاعله مع الغناء يف حاليت اإلنشاد والبناء 

بغنائية الشعر "، فالقول 3"معا حيث واصلوا بني الوظيفتني التواصلية والبنائية يف آن واحد

ريب برمته، يصدر هنا عن فرضية هي أن الغنائية ليست غرضا العريب احلديث مث الشعر الع

�Őǟ�Ƣē¦̄�ƨȈǐǼǳ¦�ƨشعريا ولكنها خصيصة بنائية للنص الشعري هلا تارخيها املؤرخ يف املمارس

.157يوسف حسن نوفل، استشفاف الشعر،ص  -1

، ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب،)مساءلة احلداثة(حممد بنيس، الشعر العريب احلديث، بنياته وإبداالته -2

.44ص ،2001، 2ط

.47، ص نفسهاملرجع حممد بنيس ،ينظر  - 3



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

184

�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ȅǐǫȋ¦�ǾǧǂǗÂ�ǂǏƢǠŭ¦�ǂǠǌǳ¦�À¢�Ǯالتعدد الال ǋȏÂ�ƨƦƫƢǰǳ¦�©¦Âǀǳ¦�̧ ƢǬȇȍ�ȆƟƢĔ

  . يتميز عن غريه 1"اجلديدة،شعر غنائي

اجلواهر وقد طويت  القلوب والسرائر خزائن األسرار ومعادن"أن  أبو حامد الغزالييرى  

وال سبيل إىل استثارة خفاياها إال ...كما طويت النار يف احلديد واحلجر  هافيها جواهر 

بقوادح السماع وال منفذ إىل القلوب إال من دهليز اإلمساع بالنغمات املوزونة املستلذة 

الشاعر الذي حتتاجه "هو  "سليمان جوادي"وهذا ما حييلنا إىل أن الشاعر 2"اخترج ما فيه

مجاهرينا العربية هو ذلك الذي يستطيع أن حيقق املعادلة بني االقرتاب من اجلمهور 

ويقدر على تذويب احلواجز اليت حتول بينه القدرة الفنية والفكرية للقصيدة،واحملافظة على 

  .بينهم  3"التالحم والتحاور والتفاعل اإلجيايبوبني هذه اجلماهريية ليتم 

يف جتربتهم الشعرية وهناك مقال حوله  "الغنائية"هو من الشعراء الذين حتضر صفة 

سليمان جوادي -كتب ...)فارس القصيدة الغنائية...سليمان جوادي("معنون ب

وبرع فيها متأثرا وقارئا والشك للكثري من الشعراء وعلى رأسهم  )القصيدة الغنائية(

.50، ص )مساءلة احلداثة(حممد بنيس، الشعر العريب احلديث، بنياته وإبداالته -1

��Ǻȇƾǳ¦�¿ȂǴǟ� ƢȈƷ¤�Ƥ» اإلمام - 2 ȇǀē��Ņ¦ǄǤǳ¦�ƾǷƢƷ�Ȃƥ¢1عبد السالم هارون، دار سعد للطباعة والنشر،مصر، :، تح

.304القاهرة، ص 

، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، )تأمالت وخواطر حول الشعر(، جولة مع القصيدة )أم سهام(عمارية بالل  - 3

.14، ص 1986
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ملا فيه من تشابه يف بعض األمور و القصائد املتعلقة 1...."نزار قبانيالشاعر الكبري 

.باملرأة ، و كالمها شاعر املرأة و احلب دون منازع

خرية يقتطع دى العقود الثالثة األنفك على ماما " الغنائي اجلزائري املنتوكما نرى 

ذبة، ما يعطي للملحن ني اجلملة املوسيقية العد الشاعر حالوة اللفظة الشعرية ورنمن شه

اإلحساس بالرغبة يف حتويل النص الشعري إىل قطعة مغناة، واإلحساس بقدرة أو املتلقي،

أمام جتربة الشاعر  2"الفنان املوسيقي على التحليق باملستمع يف فضاءات األحلان واألنغام

هذا اإلحساس اجلمايل جند وتألقه يف الكتابة الشعرية الغنائية،  سليمان جوادي املمتدة

،يف قالب شعري سدا يف استمتاع اإلنسان بالكلمة باملوسيقى املصحوب باالستمتاع جم

فالعالقة بني الشعر واملوسيقى ترجع إىل طبيعة الشعر الذي نشأ مرتبطا بالغناء ،كما أن 

يولد إال من نص مجيل، فهذا اإلبداع يف النص الغنائي ما هو إال دليل اللحن اجلميل ال 

على اإلبداع يف النص الشعري وتألق فيه، خطابه الشعري يالمس العقول والقلوب 

  .وخطابه الغنائي يالمس الروح والفؤاد

أشعاره الغنائية دوخت متذوقي الشعر ووضعتهم يف دوامة األحلان والكلمات، 

شد القارئ وامللحن لسحريتها، هذا الذي يقع يف حرية من أمره هل يقوم فهي لبساطتها ت

خترج من قلب الشاعر "بوضع اللحن املناسب لقصيدة ولدت أصال موقعه باألحلان؟ 

-www.Aswatفارس القصيدة الغنائية، موقع أصوات الشمال اإللكرتوينوادي ج كرمية اإلبراهيمي، سليمان-1

elchamal.com  2010-10-19نشر بتاريخ.

  سليمان جوادي بني الشعرية الغنائية والغنائية الشعر :عمر بومشوخة،-2

Omar-bouchamoukha@yahoo.fr. 11/02/2008نشر بتاريخ.
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موقعة تستقر يف جوف امللحن الذي حيوهلا هو اآلخر إىل كائن متحرك يستأثر باآلذان 

"محمد عبد الوهاب"مبوقف املوسيقار ويهيمن على الروح واملشاعر، هو موقف يذكرنا 

الدمشقي قد سبقته وكانت قصائد الشاعر  "نزار قباني"عندما التقى ألول مرة الشاعر 

ترسل يل قصائدك " نزار"ملاذا يا أستاذ : رق، فبادره هذا األخري بالقولإىل موسيقار الش

  .من غنائية واضحة "نزار قباني"وذلك ملا تتميز به قصائد  1"ملحنة؟

من هذا الصنف تأيت  "سليمان جوادي"وما من شك أن النصوص الغنائية للشاعر 

فؤاد "، "مصطفى زميرلي"كبري من املطربني أمثال أشعاره موقعة باألحلان،فقد كتب لعدد  

محمد "وغريهم،وكان تعامله مع الفنان "صليحة الصغيرة"،"زكية محمد"، "ومان

هذا ما يعترب إضافة نوعية لألغنية ،الرائق هو تعامل الكلمة النظيفة مع امللحن "بوليفة

"فسليمان جوادي"ثنائيا غنائيا منفردا  "بوليفة"زائرية اجلادة وامللتزمة حيث كون هو و اجل

ما "ثاال يف قصيدة سكب أعذب األحلان ويتضح ذلك مم "بوليفة"نظم أحسن األوزان و

  :ها يقول في2"قيمة الدنيا

  اهَ ارُ دَ قْ ا مِ مَ ا وَ يَ نْـ الدُ ةُ يمَ ا قِ مَ 

  .ااكَ وَ هَ تُ دْ قَ تَـ افْـ ي وَ نِ عَ بتَ غِ نْ إِ 

  .اهَ مُ لُ أَ ينَ حِ ارِ هَ زْ األَ ةُ يمَ ا قِ مَ 

.اكَ قَ لِ ونَ دُ اءِ يَ شْ األَ ةُ يمَ ا قِ مَ 

.عمر بومشوخة، مقال سليمان جوادي، بني الشعرية الغنائية والغنائية الشعرية-1

.9سليمان جوادي، ال شعر بعدك، ص -2
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  يلمِ اِ ا ظَ يَ ى رَ تُـ لْ هَ كَ بَ حُ تُ نْ مَ دْ أَ 

  ااكَ فَ جَ الَ طَ ي فَ يبِ ذِ عْ تَـ تَ نْ مَ دْ أَ 

  يالتِ لَ ثْ مِ دْ عُ تَـ مْ لَ دِ ائِ صَ القُ لُ كُ 

  ااكَ تَ فَ ا شَ هَ ي بِ نِ دُ هِ دْ هَ تُـ تْ انَ كَ 

.تْ حَ بَ صْ أَ قِ ائِ رِ الحَ كَ قُ ائِ دَ الحَ كَ لْ تِ 

  .ااكَ وَ شْ ا أَ هَ ودِ رُ وُ يعُ مِ جَ تْ دَ غَ وَ 

ناجحة يف كثري من  "محمد بوليفة"و " سليمان جوادي"كانت جتربة الشاعر 

األعمال اليت كانت قريبة من املتلقي وانشغاالته اليت تعرب عن يومياته اليت يعيشها، كلماته 

ǫÂǀƬȇ��́ ƢŬ¦Â�¿ƢǠǳ¦�ƢȀǸȀǨȇ�ǞȈǸŪ¦�¾ÂƢǼƬǷ�ĿĔȂ�̧ƢǘƬǇ¦�ƾǬǧ��ǶēƢȇȂƬǈǷ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�Ƣ

ن يستغل ميكنه أ أن حيدث توازنا بني القارئ وامللحن أو املغين، ألن الشاعر البارع

من إحساس خيدمه  أو يعرب عنه الدفقات املوسيقية لتتناسق يف الوقت ذاته مبا يصوره

شعره الغنائي اهتم بالتعابري اليت يسهل استعماهلا فل أشعاره لقرائه بسالسة ووضوح،ويوص

ل الشعر من عليائه نز ع أن ي�ƢǘƬǇ¦��ǶđƢǠȈƬǇ¦Â بني اجلمهور على اختالف قدرة فهمهم

  .ها وغرابتهاتأسرهم الكلمات جلماهلا ال لغموضاول أيديهم،تشدهم و ليصبح يف متن

أنا أسري يف اجتاهني بالنسبة إىل  ":1ويف حوار له مع التلفزيون األردين قال فيه

األغنية إذا كتبت بالعامية، فإنين أكتب مباشرة لألغنية كي تغين، وأما إذا كتبت للفصحى 

2003-11-18األردنية ،بتاريخ  مقابلة تلفزيونية مع التلفزة- 1
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له أن يعرف إذا ما بقي رهني دفيت الديوان  الشعر ال ميكن"غالبا ما أكتب القصائد

ف به، فالكثري من القصائد ء الفين للكلمات خادم للشعر ومعر الشعري، فالغناء أو األدا

الشعرية ما كان لنا لنتعرف عليها لوال أدائها من قبل الفنانني، فما أحوجنا يف وقتنا هذا 

سليمان "�Ƣđ�ǂƯƘƬǇ¦�ƨȈǏƢƻإىل شاعر يستطيع كل إنسان أن يفهمه ويفهم شعره، وهذه

  .مجيعا نيعوحده دون شعراء السب "جوادي

نفع ثقايف ومجايل من هذا  ذات "من خالل اطالعنا على دواوين شاعرنا وجدناها 

ǬƬǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�¿¦ȂǠǳ¦�§ȂǴǫ�ń¤�ƲǴȇ�À¢�̧ ƢǘƬǇ¦�¦̄¤��°ǂǰƬȇ�ȏ�ŘƸǼŭ¦�ȏ�ǶĔ¢�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ƾ

والبذيئة والساقطة، وال يقبلون على الغناء الراقي، وهو يف ال الكلمات املبتذلة يفهمون إ

�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�©ƢȈǼǤŭ¦Â�śǼǤŭ¦�ǂȀǋ¢�Ƣđ�ŘǤƫ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǜǠǳ¦�ƾƟƢǐǬǳƢǧ��ǶǿȂƫ�ǒ Ű�ƨǬȈǬū¦

  .وصدى واسع على مدى عقود 1"واملغرب لقيت قبوال حسنا

شعر اللغة الرقيقة والصور البديعة يف عروق ال أي يضخ "سليمان جوادي"استطاع 

  :اجلزائري وهو القائل

.اقٍ بَ رُ عْ الشِ وَ هُ 

.اقٍ بَ رُ عْ الشِ وَ هُ 

  اذً إِ 

، 2007عبد املالك مرتاض، معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، -1

.351ص 
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.وتُ مُ  يَ َال نْ مَ يُّ ا الحَ نَ أَ فَ 

.ةِ وءَ رُ المُ تِ وْ مَ بِ 

.بِ ارِ شَ المَ فِ َال تِ اخْ بِ وْ أَ 

.ياقِ وَ السَ فِ َال تِ اخْ بِ وْ أَ 

.بُ تُ كْ أَ تُ لْ ا زِ مَ وَ تُ بْ تَ كَ 

  .ايرً بِ ي كَ بِ لْ قَـ امَ ادَ مَ 

  .يبِ عْ شَ اتِ ارَ سَ كِ انْ مِ جْ حَ بِ 

.تهِ اِ ارَ صَ تِ انْ مِ جْ حَ وَ 

.هُ رَ يْـ  غَ َال رَ عْ الشِ ى رَ أَ تُ بْ تَ كَ 

1ياقِ تَ عِ ي انْ دِ َال ي بِ فِ 

قف على ذلك الثراء الغنائي على الشعرية الطويلة،ن"سليمان جوادي"أمام جتربة 

الشعر  اختالف قصائده وتنوعها ولعل حساسيته املوسيقية أهلته أن يكون صناجة

اجلزائري املعاصر، استطاع أن يربع يف كتابته القصائد اليت تعرب عنه كشاعر كتب عن احلب 

  .واملرأة كتب عن الوطن والزمن اجلميل

.63-62سليمان جوادي، قال سليمان، ص -1
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:1وهو القائل 

  .يا الذِ ذَ هَ رَ يْـ غَ نٌ طَ ي وَ لِ سَ يْ لَ 

.هُ نْ مِ بُ الحُ تُ بُ نْ يَـ 

.اتُ يَ نِ غْ األُ رُ شِ تَ نْ تَـ وَ 

أغنياته لذلك الزمن اهلادئ فالشاعر شأنه شأن أي وحىت تنتشر األغنيات كانت 

حتتاج إىل وسيلة تتجسد فيها وهي  ،فنان يعيش جتربة تولد يف نفسه أفكارا وانفعاالت

وكأن للشاعر أذن داخلية وراء أذنه الظاهرة ،تتمثل يف إنشاد الشاعر وانسجام املتلقي 

الشعرية يتفاضل الشعراء ��ȄǬȈǇȂŭ¦�ǽǀđÂتسمع كل شيء وكل حرف وحركة بوضوح تام 

�ǺǷ�ƾƷ¢�ƢȀȈǧ�ǾȈǻ¦ƾȇ�®Ƣǰȇ�ȏ�ǽŚǣ�ÀÂ®�Ƣđ�®ǂǨǼȇ�Ä®¦ȂƳ�ÀƢǸȈǴǇ�ƪ ǴǠƳ�̈ǄȈǷ�ǽǀǿبناء أ

  .جيله

.36رصاصة مل يطلقها محة خلضر، صسليمان جوادي،-1
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  :ظواهر إيقاعية في شعر التفعيلة -رابعا

:المزج بين البحور.1

نُظم الشعر لُيْسَمَع وتلعب موسيقاه دورا هاما يف جتسيد اإلحساس الكامل يف 

الشعري، والشاعر البارع ميكنه أن يستغل الدفقات املوسيقية لتنساق يف طبيعة العمل 

الوقت ذاته مبا يصوره أو يعرب عنه إحساسه وعليه نقول أن لكل حالة أنغامها وصورها 

  .الشعرية اليت حيويها اإليقاع الذي يناسبها

 شعراء العصر احلديث عامة وشعراء التفعيلة خاصة اختاروا حبورا معينة نظموا

ومالوا كلهم إىل استعمال البحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة، ولعل   معليها قصائده

أن نظم الشعر احلر بالبحور الصافية أيسر على الشاعر من نظمه بالبحور "سبب ذلك 

�ȏ�ƢĔ¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǂǈȇ¢�ȄǬȈǇȂǷÂ�Őǯ¢�ƨȇǂƷ�ǺǸǔƫ�½ƢǼǿ�ƨǴȈǠǨƬǳ¦�̈ƾƷÂ�Àȋ�ƨƳÂǄǸŭ¦

1"إىل تفعيلة معينة البد من جميئها منفردة يف خامتة كل شطر تتعب الشاعر يف االلتفات

ألن البحور الصافية حبور خفيفة وعلى الرغم من شيوعها يف الشعر اجلزائري املعاصر إال ،

  .أن هذا ال يعين ختلي الشعراء عن البحور املركبة

ال ال ومن القصائد اليت نسجها الشاعر على البحور الصافية نذكر على سبيل املث   

اليت نسجت على حبر الرمل وهو من البحور الصافية يقول فيها 2"قصة"احلصر قصيدة 

  :شاعرنا

.64قضايا الشعر املعاصر، ص نازك املالئكة،-1

.08-07سليمان جوادي، أغاين الزمن اهلادئ ، ص -2
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يِ صِ قَ عٍ بْ رَ نْ مِ اءَ جَ 

!!   ااهَ رَ يَـ لِ 

يْ طَ الَ يَ مْ ى األَ وَ طَ وَ 

ورِ هُ الزُ نَ يْ بَـ ةً ظَ حْ ا لَ يشَ عِ يَ لِ 

  ااهَ يَ قَ سَ امٍ يَ هُ يلَ اوِ وَ مَ بِ 

  ايهَ اجِ نَ يُـ لِ 

  ايهَ فِ بَ الحُ يَ كِ ذْ يُ لِ 

  :جاء تقطيع األبيات عروضيا كما يلي

0/0//0/0/0//0/يِ صِ قَ عٍ بْ رَ نْ مِ اءَ جَ 

فَاِعَالٌتْن    فَاِعَالُتنْ 

0/0///!!ااهَ رَ يَـ لِ 

َفِعَالُتنْ 

0/0//0/0/0///يطَ الَ يَ مْ ى األَ وَ طَ وَ 
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َفِعَال ُتْن    فَاِعَالُتنْ 

0/0//0/0/0//0/0/0///ورِ هُ الزُ نَ يْ بَـ ةً ظَ حْ ا لَ يشَ عِ يَ لِ 

َفِعَالٌتْن   فَاِعَالُتْن   فَاِعَالُتنْ 

مسي رمال " وقد ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن( اختار الشاعر حبر الرمل بتفعيالته

ألن الرمل نوع من الغناء و يأيت يف الغالب على وزنه فلذلك مسي به ،و قيل لدخول 

إليها الشاعر و تفعيالت الرمل ذات نغم سريع احلركة  جلأ   1"األوتاد بني األسباب

لتناسبها مع جتربته الشعرية، وقد دخل على التفعيلة زحاف اخلنب لتتحول التفعيلة إىل 

  )فعالتن(

ولكن مع التطور الذي شهدته قصيدة التفعيلة أثبتت إمكانات استخدام أكثر من 

حبر يف قصيدة واحدة على حسب احلالة النفسية من جهة وحسب املعىن من جهة 

على سبيل  2" ...ال شعر بعدك"يف قصيدة  "سليمان جوادي"عرنا أخرى،كما فعل شا

  :املثال ال احلصر يقول

رِ عْ الشِ نِ عَ افُ خَ أَ 

بُ تَ كْ يُ كِ دَ عْ بَـ رَ عْ  شِ َال 

1-�¿ȂǴǟ�°¦®Â�ÀƢǼƦǳ�©ÂŚƥ�śđƢǼǴǳ�ǶǴǠǳ¦�ƪ Ȉƥ�°¦®��ƨȈǧƢǬǳ¦�Â�µ ÂǂǠǳ¦��ƨȇǂǠǌǳ¦�À¦±Âȋ¦���ȆǇƢƥǂǯ�¼®ƢǏ�ƾǸŰ

.281،ص2011،1القرآن،كربالء، العراق ،ط

.84-83ال شعر بعدك،ص صسليمان جوادي، -2
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ةُ يدَ صِ القَ تِ نْ أَ 

  اذَ هَ فُ رِ عْ تَـ اجُ طَ رْ قَـ 

.رُ حْ البَ لَ اوَ ا حَ ذَ إِ رُ حْ البَ هُ فُ رِ عْ يَـ وَ 

.قِ شْ العِ نَ مِ يدَ فِ تَ سْ يَ نْ أَ 

  اينَ فِ رُ حْ البَ هُ ارَ حَ بْ إِ ارَ تَ اخْ فَ 

قٍ شْ عِ ورُ تُ سْ دُ اكَ ذَ ذْ إِ اهُ نَ بْـ هَ وَ 

:هُ ا لَ نَ لْ قُـ وَ 

رُ حْ ا البَ هَ يُـ أَ دْ عُ تَـ الَ 

يهِ وِ تَ حْ ي نَ الذِ ضَ عْ بَـ اسِ لنَ لِ رَ سِ فَ ى تُـ تَ حَ 

  اينَ وِ تَ حْ ي يَ الذِ ضَ عْ بَـ وَ 

  اذَ هَ كُ رِ دْ تُ اجُ طَ رْ قَـ كِ بُ حِ أُ 

.ةٍ أَ رَ امْ نِ ي عَ ينِ لِ أَ سْ  تَ َال فَ 

.اءِ سَ النِ يعُ مِ ا جَ يهَ فِ صُ خَ لَ تَـ يَـ 
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البناء اإليقاعي هلذه القصيدة مل يكن خاضعا لنظام واحد فالتشكيالت اإليقاعية كانت على 

وميكن إرجاع هذا اإليقاع إىل أصوله  )مفاعلتن،فاعلن، مستفعلن،فعولن(النحو التايل 

  .العروضية املتمثلة يف حبر الوافر والبسيط

  .فعولن -مفاعلنت - مفاعلنت :الوافر

  .فاعلن -مستفعلن - فاعلن -مستفعلن :البسيط

  :فإذا قمنا بتقطيع األبيات عروضيا وجدناها على الشكل التايل

0/0/0///0//رِ عْ الشِ نِ عَ افُ خَ أَ 

ُمَفاَعَلُتْن      فـَْعُلنْ 

0/0///0//0/0/بُ تَ كْ يُ كِ دَ عْ بَـ رَ عْ  شِ َال 

ُمْستَـْفِعُلْن      َفِعُلْن    َفعْ 

0//0//0/0/ةُ يدَ صِ القَ تِ نْ أَ 

ُلْن    فَاِعُلْن     فـَُعو
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0/0///0//0/0/  اذَ هَ فُ رِ عْ تَـ اجُ طَ رْ قَـ 

َفِعُلْن    فاُلْن    فَاِعُلنْ 

0/0/0//0/0//0/0///0//.رُ حْ البَ لَ اوَ ا حَ ذَ إِ رُ حْ البَ هُ فُ رِ عْ يَـ وَ 

ِعُلْن    َفِعُلْن    فَاِعُلْن    فَاِعُلْن    فـَْعُلنْ 

0/0/0///0//0/0/.قِ شْ العِ نَ مِ يدَ فِ تَ سْ يَ نْ أَ 

ُمْستَـْفِعُلْن   َفِعُلْن     فـَْعُلنْ 

0/0//0/0//0/0//0/0/  اينَ فِ رُ حْ البَ هُ ارَ حَ بْ إِ ارَ تَ اخْ فَ 

ُمْستَـْفِعُلْن      فَاِعُلْن   فَاِعُلْن    فا 

0/0//0/0//0/0//0/0//قٍ شْ عِ ورُ تُ سْ دُ اكَ ذَ ذْ إِ اهُ نَ بْـ هَ وَ 

ِعُلْن    فَاِعُلْن   فَاِعُلْن     فَاِعُلْن    فا
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0//0/0//هُ ا لَ نَ لْ قُـ وَ 

ِعُلْن     فَاِعُلنْ 

0/0/0//0/0//0/رُ حْ ا البَ هَ يُـ أَ دْ عُ  تَـ َال 

فَاِعُلْن   فَاِعُلْن     فـَْعُلنْ 

بدأ الشاعر قصيدته على حبر الوافر مث انتقل إىل حبر البسيط وقد حلقت هذه  لقد

  .التفعيالت زحافات خمتلفة فهي تتنوع موسيقيا يف البدء واحلشو ويف اخلتام

تعد بنية التعدد يف األوزان واحدة من األساليب اإليقاعية اليت يستخدمها الشاعر 

اصة للقصيدة ترتبط هلا إعطاء دالالت خحماوال من خال،يف قصائده  "سليمان جوادي"

.بتنوع الوزن وتنوع غرض القصيدة

تأثري على البىن الوزنية اليت  "ال شعر بعدك"ورمبا كان لطول قصيدة 

ألن استخدام حبر واحد يف قصيدة طويلة رمبا يصيبها بالرتهل اإليقاعي استخدمها،

التنويعات يصب يف رتابة اإليقاع ويصيب متلقيها بامللل، هلذا كان دافع الشاعر إىل هذه 

وجتديد ذائقة املتلقي بأوزان جديدة متاشت مع احلركة النفسية يف هذه القصيدة الطويلة 

  .القائمة على اخلوف من فقدان احملبوب من جهة والبحث عن األمل من جهة أخرى
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بسبب  ،البحور املمزوجة يف البنية اإليقاعية للشعر احلر غري قابلة لالستيعاب نظريا

تفعيلة (تصرف الشاعر بالسطور الشعرية اليت قد تطول أو قد تكون مفردة واحدة أي 

ȏȂŢ�°Ȃǘǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ƥ©�) واحدة Ʀǈƫ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�̈°Âƾŭ¦�ƨǴȈǠǨƬǴǳ� ¦ǂǠǌǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦Â

إيقاعية يف القصيدة تؤثر يف موسيقى الشعر، هذه التحوالت ال ميكن أن حتدث يف 

ب صرامة قالبها الشعري،هلذا اعتمد شعراء الشعر احلر على البحور القصيدة العمودية بسب

  .اليت أمهلتها القصيدة العمودية
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:التدوير.2

إن حركة التطور املستمرة يف قصيدة التفعيلة أثبتت قدرة الشاعر على استيعاب 

لصويت كما  األدوات اجلديدة اليت تثري اإليقاع وتطوره فلم تعد موسيقى الشعر والتشكيل ا

�ŚƦǠƬǳ¦�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�¶ƢŶ¢�ǲƻƾƬǳ�¾ƢĐ¦�Ǟǈƫ¦�ǲƥ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â�À±Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ǂǐƬǬƫ�ǪƥƢǈǳ¦�Ŀ�ÀƢǯ

  ).القصيدة المدورة(بالتدوير على إيقاع القصيدة احلرة وهو ما عرف 

اشرتك شطراه يف كلمة "البيت املدور يف تعريف العروضيني،هو ذلك الذي 

أي أن متام الكالم  1"وبعضها يف الشطر الثاين واحدة،بأن يكون بعضها يف الشطر األول

يكون يف السطر األول وينتهي يف الثاين والقصيدة تبدأ وال تنتهي سطورها املتصلة إال يف 

�ǖǸǼǳ¦�¦ǀǿÂ�ƢȀƬȇƢĔ)ال يتحقق إال بانتفاء وجود القافي )التدوير�ǂǘǈǳ¦�ƨȇƢĔ�®ƾŢ�ƢĔȋ�ƨ

بني نوعني من ) الصوت القديم و الجديد"(  يف "عبد اهللا الغذامي "وقد فرقالشعري، 

التدوير وهو تدوير التفعيلة وتدوير الكلمة ،و تدوير التفعيلة خفي حبيث تشطر فيه 

3"سليمان"ومن أمثلة القصائد املدورة قصيدة ،2"عيلة بني بيتني دون مساس بالكلمةالتف

  :يقول فيها

أُفَِتُش َعْن َغْيِر َوْجِهي

.91نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص -1

ينظر عبد اهللا الغذامي، الصوت القدمي و اجلديد،دراسات يف اجلذور العربية ملوسيقى الشعر احلديث،اهليئة املصرية -2

.59-58-57ص) د ط(1987للكتاب،

.11سليمان جوادي،قال سليمان،ص -3
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َة ُمْبَتِسًماِألَْلَقى اَألِحبَ 

ِمثْـَلَما َعِهُدوِني

أُفَِتُش َعْن َغْيِر ثـَْغِري

ِألُْلِقي الَتِحَيَة ُدوَن اْرتَِباكٍ 

أُفَِتُش َعْن َغْيِر َكِفي

ِألَْضَغَط َعَلى َكِفِهْم َجِيًدا

َوِألَْحُضنَـُهْم َجِيًدا

َوِألُْدِخَلُهْم ِفي بـََقايَايَ 

أَْنُشُرُهْم ِفي ِدَماِئي

َعْن رَُجلٍ أُفَِتشُ 

َر َهَذا الِذي َيْسُكُن الُحْزُن ِفيِه لَِيْسُكَنِني َغيـْ

ُيَسُر اَألِحَبُة ِعْنَد ِلَقاِئي فـَ

أُفَِتُش َعْنَك ُسَلْيَمانُ 
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يَا رَُجًال َضيَـَعْتُه الـَمِديَنةُ 

َوالـُمْشِكَالُت الَصِغيَرُة َوالُحبُ 

َأْي َوالِذي نـَْفِس قَاتَِلِتي بَِيَدِيهِ 

َك َعْن َجَسِدي الُحبُ َأَضاعَ 

.َأْفَسَد َما ِفيَك ِمْن َهَوِس َوُجُنونٍ 

َوَأْعَدَم َما َخَبأَْتُه ِشَفاُهَك ِلْألَُخَريَاتِ 

أُفَِتُش َعْنَك ُسَلْيَمانُ 

اعتمد فيه شاعرنا على منط التدوير بإكمال  "سليمان"هذا مقطع من قصيدة 

  .الكالم يف السطر الذي يلي السطر األول

يلجأ إليه  وليس جمرد اضطرار" "نازك المالئكة"وللتدوير فائدة شعرية يف نظر 

ويف القصيدة 1"الشاعر،ذلك أنه يسبغ على البيت غنائية وليونة ألنه ميده ويطيل نغماته

املدورة متام وزن السطر األول يكون جبزء من كلمة تكون يف السطر الثاين، كما يف قول 

  شاعرنا يف قصيدته

.91عاصر، ص نازك املالئكة، قضايا الشعر امل-1
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0/0//0/0///0//  يهِ جْ وَ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

َفِعْل   َفِعُلْن  فَاعُلْن    فَا

0///0///0//0/0//  امً سِ تَ بْ مُ ةَ بَ حِ ى األَ قَ لْ ِألَ 

ِعُلْن   فاِعُلْن   َفِعُلْن   َفِعُلنْ 

0/0///0//0/  يونِ دُ هِ ا عَ مَ لَ ثْـ مِ 

فاِعُلْن   َفِعُلْن    فا

0/0//0/0///0//  يرِ غْ ثَـ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

ِعُلْن  فِعُلْن    فَاِعُلْن    فا

0/0//0/0///0//0/0//اكٍ بَ تِ ارْ ونَ دُ ةَ يَ حِ ي التَ قِ لْ ِألٌ 

ِعُلْن  فَاِعُلْن   فِعُلْن   فَاِعُلْن    فا
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0/0//0/0///0//  يفِ كَ رِ يْ غَ نْ عَ شُ تِ فَ أُ 

ِعُلْن  فِعُلْن    فَاِعُلْن    فا

0//0/0//0/0/0///0//.ادً يِ جَ مْ هِ فِّ ى كَ لَ عَ طَ غَ ضْ ِألَ 

ِعُلْن  فِعُلْن  فـَْعُلْن   َفِعْل   فَاِعُلنْ 

فقد حلقت ) َفِعُلْن ،فَاِعُلنْ (يف صورتني أساسيتني  لقد بدا نسيج املتدارك مستغال

  .اإلطار املوسيقي بالتفعيلة زحافات متاشيا مع 

أن التدوير يسوغ يف  "على حسب مالحظتها الشخصية  "نازك المالئكة"وتقول 

غري أنه يصبح ثقيال ومنفرا يف ...)فعولن(كل شطر تنتهي عروضه بسبب خفيف مثل 

ومنوذجنا هذا 1)"متفاعلن(و) مستفعلن(و) فاعلن(البحور اليت تنتهي عروضها بوتد مثل 

  .التدوير فيها قائم على وتد كان  "سليمان"من قصيدة 

أن التدوير ميتنع امتناعا تاما يف الشعر احلر، فال :"تقول "نازك المالئكة"إال أن 

: أوال: معللة ذلك بعاملني رئيسيني،2"يسوغ للشاعر على اإلطالق أن يورد شطرا مدورا

.92نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر ، ص -1

.95، ص املرجع نفسه - 2
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"�ƢǷ¢��̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȏ¤�ȆȀƬǼȇ�ȏÂ�¢ƾƦȇ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÄǂǠǌǳ¦�ǂǘǈǳ¦�À¢ العامل الثاين

  .يف مثل هذا النوع من الشعر 1"فهو عدم وجود القافية

والشاعر يف الشعر احلر قادر على أن يتحرر من القيود اليت كان يفرضها أسلوب 

حر يف أن يطيل السطر الشعري أو يقصر  )شعر التفعيلة(الشطرين وهو يف هذا النوع 

  .وير وهنا يصبح هذا األخري بال معىنعلى حسب احلاجة فهو هنا ال حيتاج إىل التد ،فيه

وخلو القصيدة املدورة من القافية نتجت أصال عن عدم وجود سطر شعري حمدد 

  .األمر الذي يؤكد دور القافية يف حتديد هذا النمط من البناء

حيظ هذا النمط من البناء باهتمام رواد قصيدة التفعيلة بسبب إلغائه للقافية  مل

  .التقليدية يف الشعر احلر رغم أن القافية فيه عنصر حرية وليس عنصر إجبار للشاعر

.95نفسه،ص: ينظر - 1



البنية اإليقـاعية................................................................الفصل الثالث

205

:إعادة بناء بعض القصائد عموديا.3

الشكل  - أول تغيري طرأ على النص الشعري اجلزائري كان يف البنية العامة له 

فمن الشعر العمودي إىل شعر التفعيلة الذي وجد الصدى يف السبعينات من القرن  -الفين

اجته إىل كتابة  اآلخر إال أن الكثري من الشعراء كتبوا على الشكلني والبعض،املاضي 

ويف كل هذا مل خيرج شعراء اجلزائر عن السائد الشعري يف الوطن  ،قصيدة النثر

إىل كتابة البيت العمودي على طريقة شعر التفعيلة وسيلة جلذب وجلوء الشاعر ،العريب

القارئ الذي له موقف من القصيدة العمودية،وهذا يربز مقدرة الشاعر يف التعامل مع 

نازك "البناء ويف إخراج دواخله بأي طريقة كانت رغم وجود اختالف بينهما وضحته 

الشطر األول والثاين يف أسلوب  القافية وعدم تساوي ،ومها فارقان اثنان1"المالئكة

  .الشطرين

ويعرف شعر التفعيلة بوصفه نظاما وزنيا جديدا كسر نظام الشطرين املتناظرين 

وكالمها يعتمد على حبور الشعر من حيث التفعيلة ففي الشعر ،والقافية والروي املوحدين 

لعمودية تعتمد على احلر تتكرر من ضربة إىل اثنني إىل ثالث إىل أربعة، إال أن القصيدة ا

  .عدد معني من التفعيالت بغض النظر إن كان البيت تاما أو جمزوءا أو مشطورا أو منهوكا

�Ŀ�̈ƾƷȂǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�Ä®ȂǸǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƾƳȂƫ�ƢǸǯ�ǂū¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ƾƳȂƫ�ƨȈǧƢǬǳ¦Â

  .هذا األخري بينما تتنوع يف األول

.75نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص :ينظر  - 1
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�ƪ،ع القدميكما أن هناك بعض القصائد ميكن اعتبارها من اإليقا  ǜǧƢƷ�ƢĔȋ

إذ تساوت  ،على التناسق وأسطرها جاءت متوازية ومتساوية من حيث صيغتها العروضية

  .التفعيالت يف كل شطر

من أين "ويتجلى أسلوب الشطرين واضحا،دومنا زيادة أو نقصان يف قصيدة 

:هافييقول1"لي

  ...يلِ نَ يْ أَ نْ مِ 

.أَ مَ الظَ وَ وعَ الجُ دَ سُ أَ نْ أَ 

  .ائَ لِ تَ مْ مُ اعِ جَ وْ األَ بِ حَ بَ صْ أَ مُ سْ الجِ وَ 

  ...يلِ نَ يْ أَ نْ مِ 

.ةً يَ انِ ثَ نِ اآلَ بَ حِ أُ نْ أَ 

  .يلِ مَ ي جُ فِ زُ بْـ الخُ وَ 

.أَ دَ تَ بْ مُ ارَ صَ دْ قَ 

ميكن إعادة بنائها عموديا ويصبح شعر ذو شطرين جار على القانون حيث 

  :نقول

.79سليمان جوادي، قال سليمان، ص -1
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  .ائَ لِ تَ مْ مُ اعِ جَ وْ األَ بِ حَ بَ صْ أَ مُ سْ الجِ وَ أَ مَ الظَ وَ وعَ الجُ دَ سُ أَ نْ أَ ... يلِ نَ يْ أَ نْ مِ 

.أَ دَ تَ بْ مُ ارَ صَ دْ ي قَ لِ مَ ي جُ فِ زُ بْـ الخُ وَ ةً يَ انِ ثَ اآلنَ بَ حِ أُ نْ أَ ... يلِ نَ يْ أَ نْ مِ 

ي جار على حبر دعندما أعدنا تنظيم األشطر الشعرية أصبح لدينا شعر عمو 

  ).فاعلن-مستفعلن-فاعلن-مستفعلن(البسيط 

املزاوجة  "ويأتي الربيع"من ديوان  "مقاطع فلسطينية"كما تكرس قصيدة 

بني شعر الشطرين وشعر التفعيلة وهي حماولة تتسم  شاعرناالشكلية إذ مزج فيها 

  :بالتجريب والبحث عن إطار موسيقي جديد هلذا اللون من الشعر يقول فيها

.اءُ قَ الشَ رُ قِ تَ سْ ا يَ نَ ي هُ اقِ فَ رِ 

.اءٌ دَ وَ يٌ رِ عُ وَ وعٌ جُ كنُ سُ يْ وَ 

.اةِ يَ حَ لْ لِ قٌ اشِ ي عَ نِ نَ كِ لَ وَ 

1.اءِ قَ البَـ بِ عٌ ولَ ي مُ نِ نَ كِ لَ وَ 

....

  ....يتِ يبَ بِ حَ 

.ونِ تُ يْـ الزَ وَ رِ تَ عْ الزَ ةَ عَ يْـ ا ضَ يَ 

.26ص  ويأيت الربيع،سليمان جوادي،-1
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  يسِ أَ يْ  تَـ َال ... ينِ زَ حْ  تَ َال 

.ونَ دُ ائِ عَ نُ حْ نَ فَـ 

ية شعرية يابحيث تبدأ القصيدة مبقطع عمودي وتنتهي مبقطع حر ومتيزت بإنس

-فعولن- فعولن-فعولن(متفردة، وجاءت القصيدة من حبر املتقارب بتفعيالته املتكررة 

  ).فعولن
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خاتمة

يعد الشعر احلر انعطافة مميزة مل يعرف الشعر مثيال هلا يف مسريته من قبل ذلك أنه 

  .مل يتغري على مستوى املضمون فحسب بل على مستوى الشكل

من عقاهلا جعلها أكثر مرونة وحيوية وجتاوبا  انطالق القصيدة العربية وحتررهاإن 

عبري عن مشاعره بكل مع نوعية املوضوع الذي تكتب فيه ومنحت الشاعر الفرصة للت

فالشعر احلر كان مبثابة الزائر اجلديد الذي طرق باب األدب اجلزائري حبلته طالقة وحرية،

 رة كل ما هو جديد يفاملختلفة وهذا التغيري جاء نتيجة إحساس الشعراء بضرورة مساي

  .صرساحة األدب ومواكبة لتغريات الع

لغ الوزن وال القافية ولكنه أباح لنفسه أن يدخل تعديال جوهريا على الشعر احلر مل ي.1

القصيدة العمودية حىت حيقق لنفسه ذبذبات ملشاعره واليت كان اإلطار القدمي يقف 

.أمام حتقيقها

يف اجلزائر بشكل ملحوظ وهناك عوامل الشعر احلر وجد الصدى يف السبعينات .2

ر الغريب ثر املشرقي وهو األهم وكذا املؤثمؤثرة ساعدت يف نشأته وهيأت له منها املؤ 

.تهاطين ومؤثرات أخرى منبثقة عن سابقوالو 

مكانتها يف الساحة األدبية كانت معه أمساء هلا بظهور الشعر احلر يف اجلزائر ظهرت .3

كأيب القاسم سعد اهللا وأبو   ،القصائد احلرة يف اجلزائريف انطالق الشرارة األوىل 

.القاسم مخار
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فيما بعد أطلت فرتة ،فجرت ثورة التحرير كوامن اإلبداع الشعري لدى الشعراء .4

السبعينات لتحدث ثورة هزت مخول الشعر وأنقذته من الركود، لتفجر شيئا جديدا 

  .يساير التغريات ويتطور معها

ƢǼƦǳ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ��ƨǤǴǳ¦�ǪȇǂǗ�¼ǂǘǳ¦�Ǯ � طرق الدخول إىل النص.5 Ǵƫ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ��̈®ƾǠƬǷ

سليمان جواديواللبنة اليت تشكل النص الشعري من خالهلا كاستعمال شاعرنا 

.باأللفاظ واملصطلحات يوظفها وفق القضية اليت يعاجلها حلقل معجمي يعىن

حفل النص الشعري اجلزائري املعاصر بتوظيف مكثف للصورة الشعرية وهي من أهم .6

�ÄǂǠǌǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǄƟƢǯǂǳ¦ƢǷ�¦ǀǿ�ǂƻȉ�ǂǟƢǋ�ǺǷ�©ÂƢǨƬƫ�ȆǿÂ�  ملسناه يف

.سليمان جواديأشعار 

كما أن الشاعر يلجأ إىل الرمز بأشكاله املختلفة لبناء صورته الشعرية كالرمز للمرأة .7

للتعبري عن خواطرهم وسط ار األساطري والكتب املقدسة وجعلها سبيال أو استحض

من متناهي شعراء ليعربوا عن املتناهي والالفكان القناع الذي استند عليه الأفكارهم،

.الصور املباشرة وغري املباشرة 

اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر سعى إىل تطعيم النص بعدة توظيفات تستدعي .8

وجدنا هناك نوعني  سليمان جواديص ويف دراستنا لبعض أشعار استحضار التنا

من التناص،تناص أديب وتناص ديين،كما أن شاعرنا غرف من املوروث الثقايف 

�Äǀǳ¦�ÀȂǸǔŭ¦�ǢȈǴƦƫÂ�Ƣđ�ǒ ȀǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�¾Ƣǐȇ¤�» ƾđ�ƨȈǼǧ�ƨǬȇǂǘƥ�ǾǨǛÂÂ

.تنطوي عليه

لإليقاع بنوعيه اخلارجي  عنيت الدراسة برصد البنية اإليقاعية من خالل دراستنا.9

.والداخلي
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يعد اإليقاع املوسيقي من املقومات الفنية اليت يرتكز عليها العمل الشعري وهو .10

.امليزة األوىل واخلاصية األساسية اليت جتعلنا نفرق الشعر عن النثر

الشاعر بأخيلته وصوره ومعانيه وألفاظه وعنايته بكل ذلك ال ميكن بأي  اهتمام.11

حال من األحوال أن يكون يف معزل عن اهتمامه وعنايته باملوسيقى وليس الشعر يف 

.ال كالم موسيقيإاحلقيقة 

سامهته يف بناء إيقاع للتكرار وظائف منها تأكيد املعىن وترسيخه يف األذهان وم.12

.انسجاما موسيقيا خاصا وإظهار احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعرداخلي حيقق 

ǂǠǋ�ÀÂ®�ǽƾƷÂ�Ƣđ�ǂƯƘƬǇ¦�ƨȈǏƢƻ¦ �"سليمان جوادي"حضور الغنائية يف أشعار .13

السبعني مجيعا، اهتم بالتعابري اليت يسهل استعماهلا بني اجلماهري على اختالف 

ȆƟƢǼǤǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�̧ ¦ƾƥȍ¦�¦ǀǿÂ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷ  ما هو إال دليل على اإلبداع يف

  .النص الشعري وتألق فيه

التدوير  تقنية املزج بني البحور الشعرية واستعمال "سليمان جوادي"قدرة الشاعر .14

من خالل حتكمه يف األدوات الفنية، فمرة تكتسي قصائده احلرة حلة عمودية وذلك 

مع القصيدة العمودية إذ �ƢȈƟƢĔ�ƨǠȈǘǬǳ¦�ǺǴǠȇ�Ń�ȂȀǧ. ميكن إعادة بنائها من جديد

يساير الواقع يف العامل وهو بذلك ) العمودي واحلر(استطاع أن يكتب على النمطني 

  .العريب وهو واقع تفرضه التجربة الشعرية

باملغرب العريب ونتاجه الفذ يتيح له منزلة  حصوت شعري جام "سليمان جوادي"

.راقية يف جيله، وهو بالفعل يتصدر املشهد باقتدار
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هذه النتائج اليت حصلت عليها من خالل دراسيت تبقى جمرد نتائج ناقصة واملنت 

الشعري اجلزائري غين بعناصره الفنية اليت تشكله حيتاج املزيد واملزيد من البحث 

  .والتمحيص

وحبثي هذا ال يستطيع اإلملام بكل عناصره فأردت أن نشرب القلة القليلة من هذا 

  .ونستفيد منه "سليمان جوادي"ا يف شعر البحر الزاخر لنديل بدلون

  .أرجو أن أكون قد وقفت ولو بقدر بسيط يف إيصال رساليت

.والحمد هللا رب العالمين
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 01لحق رقمم

  :       ملحق المصطلحات

A

Acte  احلدث

Amophoraتكرار الكلمات يف أبيات متعاقبة

ƨȈǳƢƬǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�ƨȇƢĔ�Ŀ�©ƢǸǴǰǳ¦�°¦ǂǰƫAmadiplosis

D

Discourse  خطاب

Discourse  حديث منطوق spoken

Discourse  حديث مكتوب written

E

Enonciation  التلفظ

Elément  مبادئ

©ƢȈƥȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�©ƢǸǴǰǳ¦�°¦ǂǰƫEpistophe

L
Linguistique  اللسانيات

Langue  اللغة
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P

Pertinence    فحصي-سديد

eParolمالكال

Productivite  اإلنتاجية

S

©ƢȈƥȋ¦�ƨȇƢĔÂ�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�©ƢǸǴǰǳ¦�°¦ǂǰƫSymploce

T

Texte  نص

Textus  نسيج- تركيب

Tissu  نسيج

Textuelle  النصية
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02رقم  ملحق

:ملحق األعالم                                  

Tomasتوماس إليوت Eliote:

يف الواليات املتحدة  م ونشأ يف سانت لويس1888ولد الشاعر األجنلو أمريكي يف عام 

.امعة السوربون الفرنسية، وجامعة أكسفورد يف بريطانياجبالتحق األمريكية 

،كان لظهوره تأثري كبري على أمريكي من أشهر شعراء احلداثة الغربينيهو شاعر وناقد ومفكر 

النقد العريب، وقد عرض نظرياته النقدية يف جمموعة من مؤلفاته مث طبقها يف قصيدته املشهورة 

حيث اهتم بالرتاث األديب العاملي وضمنه شعره،ومقاطع من الرتاث الغريب وهو "الخراباألرض"

و " جوته"و "  فرجيل"ومن إلياذة " هوميروس"غتها األصلية ،فاقتبس من إلياذة يثبت هذه املقاطع بل

خاصة،كما عرف بودليرومن الشعر الرمزي الفرنسي،وشعر  اإلهليةيف الكوميديا " ياإليطالدانتي"

.1965وقد تويف هذا الشاعر يف عام " مقتل في الكنيسة" مبسرحيته

Juliaا  كريستيفجوليا   kristeva:

ببلغاريا، هي أديبة وعاملة لسانيات ، وحمللة سليفنمبدينة  1941يونيو عام  24مواليد  

"سيمون دي بوفوار"نفسية وفيلسوفة ،وهي مؤسسة جائزة  "simon de beauvoir."

بعد  من الناحية النظرية و الثقافية النسوية ،تأثري يف التحليل النقدي الدويل لكريستيفاأصبح 

ȋ¦�ƢđƢƬǯ�ǂǌǻ ولSemiotike  انتجت كمية من األعمال و تشمل الكتب و 1969يف عام،

املقاالت اليت تعاجل التناص و السيميائية و التهميش،يف جماالت اللسانيات ونظرية األدب و النقد، و 

التحليل النفسي و السرية،و السرية الذاتية و السياسية و الثقافية وحتليل الفن و تاريخ الفن، جنبا إىل 
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" الكان" ، "ليفي شرتاوس"،"Genetteجريار"،"جولدمان"،"تودوروف"،"ارتبجنب مع روالن 

"Greimas"،"يف ذلك الوقت عندما كان للبنيوية مكان وألتوسري،وقد كانت واحدة من البنيويني،

  .هام يف الفكر ما بعد البنيوي

Ferdinand سوسيري فرديناند د de Saussure:

شهري،يعترب مبثابة األب للمدرسة البنيوية سويسريي ،عامل لغو 1857نوفمبر  26ولد يف   

  .الباحثني مؤسس علم اللغة احلديث يف علم اللسانيات، فيما عده كثري من

، من عين بدراسة اللغة اهلندية و األوروبية، وقال إن اللغة جيب أن تعترب ظاهرة اجتماعية

، وقد نقل )بعد وفاته 1916فرنسية ونشر عام باللغة الكتبه (حبث يف األلسنية العامة :"أشهر آثاره 

  .إىل العربية بلغات متعددة و متباينة

من أشهر علماء اللغة يف العصر احلديث حيث اجته بتفكريه حنو  "فرديناند دي سوسير"

دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية وكانت اللغات تدرس دراسة تارخيية، وكان 

"اللغة السنسكريتية"لسبب يف هذا التحول اخلطري يف دراسة اللغة هو اكتشاف ا

اللسانيات  كان مسامها كبريا يف تطوير العديد من نواحيو " جنيف"يف " دي سوسير" ولد

كان أول من اعترب  اللسانيات كفرع من علم أمشل يدرس اإلشارات الصوتية ،اقرتح يف القرن العشرين  

.اإلشاراتأو علم  بالسيميوتيكويعرف حاليا " Semiology" دي سوسري تسميته

.1913فبراير  22في  تويف
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Michel ميشال فوكو  foucault:

 يف غرب وسط فرنساPoitiersيف بلدة 1926أكتوبر 15فيلسوف فرنسي من مواليد 

" تاريخ اجلنون"،هو من أهم فالسفة القرن العشرين، تأثر بالبنيويني،درس وحلل تاريخ اجلنون يف كتابه 

  .و عاجل مواضيع مثل اإلجرام و العقوبات و املمارسات االجتماعية يف السجون

" حب الغلمان عند اليونان" وأرخ للجنس أيضا من " أركيولوجية املعرفة" ابتكر مصطلح  

."1984تاريخ اجلنسانية "معاجلته اجلدلية املعاصرة كما يف  وصوال إىل

وقد كان " تاريخ نظم الفكر"أطلق عليه اسم " الكوليج دو فرانس"كان حيتل كرسيا يف 

�ŕƷ�Ǯ ǳ̄�ǽǂƯ¢�±ÂƢš �Â�ĿƢǬưǳ¦�¾ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǢǳƢƥ�ǂƯ¢�ǾƬƥƢƬǰǳ دخل ميادين العلوم اإلنسانية و االجتماعية

.1984يونيو  25علمي، تويف يف باريس بتاريخ وجماالت خمتلفة للبحث ال

  :من مؤلفاته

  .املرض العقلي و علم النفس-

.1961تاريخ اجلنون يف العصر الكالسيكي -

.1966الكلمات و األشياء -

.1971نظام اخلطاب -

.1975املراقبة و املعاقبة  -
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قـائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم 

  :المصادر والمراجع -أوال

1.«��Ǻȇƾǳ¦�¿ȂǴǟ� ƢȈƷ¤�Ƥ ȇǀē��Ņ¦ǄǤǳ¦�ƾǷƢƷ�Ȃƥ¢1 تح عبد السالم هارون، دار سعد ،

.للطباعة والنشر،مصر، القاهرة

سيد أمحد صخر، ال ، إعجاز القرآن،تح)أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد (الباقالين.2

 .دار املعارف

.1971،1،مقدمة للشعر العريب،بريوت ،دار العودة،ط)علي أمحد سعيد(أدونيس.3

.1996اجلزائري احلديث،منشورات احتاد الكتاب العرب، األدبأمحد دوغان،يف .4

.2اجلزائري احلديث،دار اآلداب،طأبو القاسم سعد اهللا،دراسات يف األدب .5

.أبو السعود سالمة أبو السعود،اإليقاع يف الشعر العريب،دار الوفاء لدنيا الطباعة.6

العربية للكتاب، الدار الصورة الشعرية عند أبو القاسم الشايب،اجلبار مدحت سعد،.7

.1984ليبيا،طرابلس،

حممد حمي الدين  ونقده، تحونقده  و آدابهابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر .8

.1981، 5لبنان، طعبد احلميد،دار اجليل ، بريوت،
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شركة القدس للتجارة،نصر الدين التونسي،:تح التعريفات،علي بن حممد اجلرجاين،.9

.2007،1ط القاهرة،

.بريوت دار الثقافة،إبراهيم السامرائي، لغة الشعر بني جيلني،.10

.1977،3ط الدار العربية للكتاب،عربية،قضايا  عبد اهللا الركييب،.11

اجلزائر،التوزيع،و  الشركة الوطنية للنشر األوراس يف الشعر العريب،عبد اهللا الركييب،.12

1982.

النادي األديب  اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية،عبد اهللا حممد الغذامي،.13

.1985،1ط جدة،الثقايف،

دار الشروق  ،)قراءة يف شعرية القصيدة احلديثة(املرئيةعلي جعفر العالق،الداللة .14

.2002،1ط األردن،عمان،للنشر والتوزيع،

وبيان إعجاز القرآن، يف صناعة الشعر والنثر ريأيب األصمع املصري، حترير التحبابن .15

.1القاهرة، جنفي حممد شرف، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،تح ح

ديوان  ،1980حىت سنة  1945اجلزائري منذ سنة تطور الشعر  الوناس شعباين،.16

.اجلزائر املطبوعات اجلامعية،
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الدار البيضاء،إفريقيا الشرق،حركية اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر،حسن الغريف،.17

.2001،1ط

.1983،2ط دار املعارف،لشعر احلديث،لغة ا السعيد الورقي،.18

دار الكتب العلمية،املعاين والبيان والبديع،جواهر البالغة يف  السيد أمحد اهلامشي،.19

.1991،1ط لبنان،بريوت،

املعرفة،دار النشر و  ظاهرة البديع عند الشعراء احملدثني،اهلامشي،السيد أمحد .20

.2003،1ط

اإلسكندرية،دار الوفاء،يف نقد الشعر العريب املعاصر،رمضان الصباغ،.21

.2002،1ط

علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، تح نصر الدين التونسي، شركة القدس للتجارة، .22

.2007، 1القاهرة، ط

دراسة يف شعر صالح عبد  درامية النص الشعري احلديث،علي قاسم الزبيدي،.23

.2009،1الصبور و عبد العزيز مفاحل،دار الزمان،ط

دار  اهره الفنية واملعنوية،الشعر العريب املعاصر قضاياه وظو  عز الدين إمساعيل،.24

.1972،2العودة،بريوت،ط
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دار الشروق للنشر  عبد الرضا،علي الوادي،أوراق يف تلقي النص اإلبداعي ونقده،.25

.2007،1ط عمان،التوزيع،و 

،)السياب ونازك والبيايت(حممد علي الكندي،الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث،.26

.2003،1ط دار الكتاب اجلديدة املعتمدة،

.1967،3ط منشورات مكتبة النهضة،قضايا الشعر املعاصر،نازك املالئكة،.27

حممد مصطفى أبو شوارب،مجاليات النص الشعري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، .28

.2005،1اإلسكندرية،ط

سعدي /السياب(يف بنية الشعر العريب املعاصر حممد لطفي اليوسفي،.29

.1996نوفمرب،3ط سراس للنشر،منوذجا،)أدونيس/درويش/يوسف

املؤسسة  ناقدا يكتبون عن جتربة أديب كمال الدين الشعرية،33مقداد رحيم احلرويف،.30

.2007،1ط بريوت،لبنان،العربية للدراسات والنشر،

حيياوي الطاهر،البعد الفين والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري ،املؤسسة الوطنية .31

.1983للكتاب،اجلزائر،

.الطاهر،أحاديث يف األدب والنقد،شركة الشهاب ،اجلزائر حيياوي.32

.2005عناصر اإلبداع الفين يف شعر عنرتة،دار املعرفة اجلامعية،ناهد الشعراوي،.33
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.1985،3ميىن العيد،يف معرفة النص،دار اآلفاق ،بريوت،ط.34

الدار البيضاء،دار توبقال للنشر،حممد عبد املطلب،:تح لذة النص،روالن بارت،.35

.املغرب

قراءة يف آليات بناء  تشكل املوقف النقدي عند أدونيس ونزار قباين،بوهرور حبيب،.36

املوقف النقدي و األديب عند الشاعر العريب املعاصر،جدارة للكتاب العاملي وعامل 

.2008،1الكتب احلديث،ط

،منشورات )1962-1945(عمر بوقرورة،الغربة و احلنني يف الشعر اجلزائري احلديث.37

.1997معة باتنة،اجلزائر،جا

.عبد الرمحان بدوي،كولريدج،سلسلة نوابغ الفكر الغريب،دار املعارف ،مصر.38

دار التنوير،مقارنة بنيوية تكوينية،ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب،حممد بنيس،.39

.1985،2الدار البيضاء،ط،املركز الثقايف العريب بريوت،

دار توبقال  ،)مساءلة احلداثة(حممد بنيس،الشعر العريب احلديث بنياته وإبداالته.40

.2001،2ط املغرب،للنشر،الدار البيضاء،

دار األندلس، لبنان،بناء القصيدة يف البناء العريب القدمي،يوسف حسني بكار،.41

.1982،2ط
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املؤسسة  ،)رتأمالت وخواطر حول الشع( ،جولة مع القصيدة)أم سهام(عمارية بالل.42

.1986للكتاب،اجلزائر، الوطنية

جدة،عالمات يف النقد،الشيخ بوقربة،املفاهيم األدبية يف النقد العريب احلديث،.43

.2001يونيو،السعودية،

املؤسسة الوطنية للكتاب،النقد األديب اجلزائري احلديث،عمار بن زايد،.44

.1990اجلزائر،

بن  منشورات قار يونس،اإليقاعية يف شعر البحرتي،البنية  عمر خليفة بن إدريس،.45

.2003ليبيا  غازي،

قراءة يف (أثر الرتاث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة ،كاملي بلحاج.46

.2004دراسة من منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشق، )املكونات واألصول

والتجديد،امللكية للنشر حممد اهلادي بوطارن،رمضان محود شاعر التقليد .47

.2007،1والتوزيع،عاصمة الثقافة العربية،ط

التنظري النقدي واملمارسة اإلبداعية،نشأة املعارف، حممد بن عبد احلي،.48

.2001اإلسكندرية،
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رة يف اجلزائر،دار الفجر للنشر عبد الرمحان تيربماسني،البنية اإليقاعية للقصيدة املعاص.49

.2003،1ط التوزيع،و 

.مد شرف،الصورة البيانية،دار النهضة مصر،القاهرةحنفي حم.50

.صاحل خريف،الشعر اجلزائري احلديث،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.51

.1983صاحل خريف،املدخل إىل األدب اجلزائري احلديث،الشركة الوطنية،.52

.1985صاحل خريف،محود رمضان،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،.53

خفاجي،القصيدة العربية عروضها يف القدمي واحلديث،مكتبة األزهرية حممد عبد املنعم .54

.1994،1للرتاث،القاهرة،ط

.1991إبراهيم رماين،الغموض يف الشعر العريب احلديث،اجلزائر،.55

النص والتقعيد،دراسة للبنية التشكيلية للشعر اجلزائري املعاصر،عبد القادر راحبي،.56

.2003وهران،غرب للنشر والتوزيع،دار ال ،1إيديولوجية النص الشعري،ج

عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب، وقضايا النص، منشورات إحتاد الكتاب .57

.2006العرب، دمشق، 

املؤسسة الوطنية للكتاب،حركة الشعر احلر يف اجلزائر،شلتاغ عبود شراد،.58

.1985اجلزائر،
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القاهرة،والتطبيق،الدار املصرية،حسن شحاتة،تعليم اللغة العربية بني النظرية .59

.1992،1ط

.2فصول يف الشعر ونقده،دار املعارف،مصر،طشوقي ضيف،.60

دراسة حتليلية تطبيقية،يف العروض واإليقاع الشعري،صالح يوسف عبد القادر،.61

.1997-1996،1ط األيام للنشر والتوزيع،

العرب، دمشق، منذر عياشي، مقاالت يف األسلوبية، منشورات إحتاد الكتاب .62

1990.

صابر عبد الدامي، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور،مكتبة اخلاجني، .63

.1993، 3القاهرة،ط

املركز الثقايف  جابر عصفور،الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب،.64

.1992،3ط بريوت،العريب،

.،منشأة املعارف اإلسكندرية)احلديثقراءة يف الشعر العريب (رجاء عيد،لغة الشعر.65
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دار )على باب قصر احلكومة(عمر أزراج،األعمال الشعرية الكاملة،وحرسين الظل .3

.2007،زي وزو األمل للنشر والطباعة والتوزيع، تي
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1. Louis Hjelmslev, Essais linguistiques, les éditions de Minuits,
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Quillet, paris, 1983.
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 :                                                                              المواقع االلكترونية- سابعا
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ة اإللكرتونية لسليمان يف حوار مع الشاعر سليمان جوادي، املدون فقيسعيد مو .3
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سعيد موفقي، مقال امتداد الذات يف قصيدة قال سليمان لسليمان جوادي، مدونة .5

djouadi.maktoobسليمان جوادي االلكرتونية  log.com.

كرمية اإلبراهيمي، مقال سليمان جوادي، فارس القصيدة الغنائية، موقع أصوات .6

elchamal.com-www.Aswat.اإللكرتوينالشمال 
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Omar-سليمان جوادي بني الشعرية الغنائية والغنائية الشعرية،:عمر بومشوخة،مقال.8

.bouchamoukha@yahoo.fr
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