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  اإلهداء

  

 املباركة ودعوا�ا  بعطفها غمرتين من إىل

 .الغالية أمي حيايت طوال

 .العزيز والدي والتحصيل العلم حب نفسي يف غرس من أول إىل

 .الكرمية عائليت أفراد وأبناء إخويت ومجيع أشقائي، و شقيقايت إىل

 .بالعلم طريقي أضاءوا الذين األجالء أساتذيت إىل

 واملساعدة العون يد مدين من كل إىل

  .وزمالئي أقربائي وكل
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 وعرفان شكر

 األوىل يف احلمد فله البحث، هذا إلمتام وفقين أن وأشكره كثريا اهللا أمحد

 تعاىل وأسأله اآلخرةو 

 .والفضيلة العلم طريق يف يبارك أن

 توجيهاتهيل  مقد وكل من املشرف الدكتور إىل والتقدير بالشكر أتوجه كما-

 واالمتنان الشكر جبزيل أتوجه أن يفوتين ال كما املوضوع، حول ومالحظاته

 جلنة أعضاء إىل

 .املذكرة هذه مناقشة قبوهلم على املناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  :الملخص

، و ذلــك بعــد املعاصــرين  تتنــاول هــذه الدراســة الشــعر السياســي عنــد شــعراء متليلــي الشــعانبة

مت اسـتخراج اخلصـائص  أيـننـة للدراسـة حيـث تطرقنـا للشـعر السياسـي الشاعر منصور زيطة عيّ   اختيار

ـــزات  الثـــورة تمجيـــد نوعـــه متنـــاوال القضـــايا الوطنيـــة كمصـــنفني إيـــاه حســـب ،يف شـــعره  األســـلوبيةواملمي

قضـية الفلسـطينية ، والقضـايا العربيـة اإلسـالمية كال، واخليانةاألمن يف العشرية السوداءرجال و  والشهداء

  .والقضية العراقية

املوســيقى (املوســيقية :لقصــائد السياســية مــن حيــث املســتوياتمث الدراســة األســلوبية يف بعــض ا

املســـتوى الرتكيـــيب النحـــوي (، الرتكيبيـــة )الظـــواهر الصـــرفية (، االفراديـــة )الداخليـــة واملوســـيقى اخلارجيـــة 

  ، مث اخلامتة ألهم النتائج)واملستوى الرتكييب البالغي

Résumé: 
Cette étude traite la poésie politique chez les poètes de Metlili 
Chaamba, considérant  Mansour Zita comme corpus d’étude 
où on étude la poésie politique et on extraire les 
caractéristiques et les avantages politiques dans ses poème 
selon son genre, aborder les questions nationales de la 
révolution et les martyrs, la sécurité dans la décennie noire, la 
trahison et les questions arabes et islamiques comme la 
question  palestinienne et la question irakienne. 
Ensuite, l'étude stylistique dans certains poèmes politiques en 
termes de niveaux musiciens (la musique interne et externe) et  
crémerie (phénomènes morphologiques), synthétique (le 
niveau de composition  grammatical et  le niveau de 
composition rhétorique), et à la fin la conclusion des résultats 
les plus importants. 
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  :مقدمة

  :الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أما بعدبسم اهللا الرمحن 

تعترب منطقة متليلـي الشـعانبة غنيـة برتاثهـا األديب ، حيـث لعبـت البيئـة دورا كبـريا يف إنتـاج الشـعر 

�ـــا ا�تمـــع ، ووســـيلة لرصـــد بعـــض  حيضـــىساســـية للهويـــة الثقافيـــة الـــيت الـــذي يعتـــرب مـــن املكونـــات األ

يعـرب بـه الشـاعر عـن إحساسـه، ومـا جيـول يف خـاطره اجتـاه  الـيت شـهدها الـوطن واألمـة العربيـةاألحداث 

  .قضية معينة 

متليلــي الشــعانبة العديــد مــن الشــعراء ،ســواء يف الشــعر امللحــون كالشــاعر عبــد القــادر  يف يتواجــد

كالشـــاعر عبـــد الشـــرع واحلـــاج امحـــد هيبـــة واحلـــاج حممـــد زيطـــة و خالـــد الشـــاخمة ، أويف الشـــعر الفصـــيح  

  .الرمحان بن سانية وبلقاسم غزيل ومنصور زيطة 

 وقـد  مت ، ألنـه تنـاول الشـعر السياسـي ويف هذا البحث وقع االختيار على الشاعر منصور زيطـة 

انتخـــــاب بعـــــض القصــــــائد الـــــيت تناولـــــت القضــــــايا السياســـــية الوطنيـــــة والعربيــــــة ، وباإلضـــــافة لدراســــــة 

ــــة و  ســــتوياتصــــائد السياســــية الغنيــــة باملض القبعــــدرســــت املوضــــوعات السياســــية  املوســــيقية واالفرادي

  :الرتكيبية للدراسة األسلوبية وكان العنوان بالشكل التايل 

  –دراسة أسلوبية  –القضايا السياسية في شعر منصور زيطة 

واإلفــادة مــن  ،هــذه الدراســة تطمــح لتوضــيح املوضــوعات السياســية الــيت تناوهلــا الشــاعر منصــور

نهج األســلويب الــذي يســمح لنــا باملتابعــة الدقيقــة للقصــائد مــن خــالل مســتوياته والكشــف معطيــات املــ

  :عن القيمة اجلمالية اليت تعكس رؤية الشاعر هلذه القضايا، وكانت اإلشكالية كالتايل 

  اليت تناوهلا الشاعر منصور زيطة ؟ اإلسالمية ما هي أنواع القضايا الوطنية والعربية -

كن للمنهج األسلويب أن يفك ويربز اجلماليات الفنية للموضـوعات السياسـية إىل أي مدى مي -

  يف ا�موعة الشعرية بشراك يا حممد ؟

وكــان الــدافع لدراســة الشــعر السياســي عنــد الشــاعر منصــور زيطــة يف جمموعتــه الشــعرية بشــراك يــا 

  :حمد هو ــم

  .شعراء متليلي الشعانبة  تقدمي واحد من -

  .باألدب احمللي قلة االهتمام  -

  . اإلسالمية االهتمام امللحوظ من طرف الشاعر منصور زيطة بالقضايا الوطنية والعربية -
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  . حممد بواسطة املنهج األسلويب كشف مجاليات ا�موعة الشعرية بشراك يا  -

مقاربـة  –بعنوان فلسطني يف شعر منصور زيطة  ماسرت فيما خيص الدراسات السابقة جند مذكرة

  .لسكينة مرينيزة  –ية أسلوب

إن طبيعة هذا البحث وطريقة تناوله اقتضت منا االعتماد على املنهج الوصفي واإلحصـائي، ممـا 

 لإلسـالمية ُيساهم يف مجع املعلومات واستخراج األبيات اليت هلا صلة بالقضايا الوطنية والقضايا العربية

  .ووصفها وحتليل عناصرها الفنية 

سـتقرئ الرتاكيـب ي الذي يِصف الظاهرة النصية وحيصي بنيا�ـا املتكـررة و وكذلك املنهج األسلويب

  .ويربز مجالية النص الشعري 

واقتضت طبيعة املوضوع أن يكون البحث من متهيد حتـدثت فيـه عـن تعريـف الشـعر السياسـي ، 

شـاعرين  وتطوره عرب العصـور، وأنواعـه وخصائصـه، ومميزاتـه ،وأيضـا الشـعر السياسـي يف اجلزائـر وذكـرت 

كمثـــال ويف متليلـــي الشـــعانبة ذكـــرت الشـــاعر بلقاســـم غزيـــل كمثـــال والتعريـــف بالشـــاعر منصـــور زيطـــة 

  .وجمموعته الشعرية كنموذج للدراسة 

  :املبحث األول كان عبارة عن دراسة يف املوضوعات السياسية عند الشاعر منصور زيطة وينقسم اىل 

ضـــية الســـوداء وق ة والشـــهداء، وقضـــية األمـــن يف العشـــريةالقضـــايا الوطنيـــة املتمثلـــة يف قضـــية الثـــور  -  

  .اخليانة

  .القضايا العربية وهي قضية فلسطني، وقضية العراق -

    واملبحث الثاين بعنوان املستويات األسلوبية لبعض القصائد السياسية عند الشاعر منصور زيطة 

  - دراسة تطبيقية  -

  :ونتطرق إىل ثالث مستويات وهي

وسـيقي املتمثـل يف املسـتوى املوسـيقي الـداخلي ويضـم الظـواهر الصـوتية كاالنفجـار املستوى امل -

مهمة تشرتك فيها كل األصوات وبينـت   هاعتبار باه الصفات ذواالحتكاك واهلمس واجلهر اعتمدت ه

؛املسـتوى ) اجلنـاس والطبـاق(خمارجها، وتكرار الكلمات ،وتكرار العبارات ، وأيضـا احملسـنات البديعيـة 

  .والقافية والروي والتدوير ) البحور الشعرية (املوسيقي اخلارجي يضم الوزن 

ردات املشـددة واسـم الفاعـل واسـم املفـ( الصـيغ الصـرفية الفرادي ويتطرق إىل دراسة املستوى ا -

  ).املفعول ومجع املؤنث السامل وصيغة فعال وفعيل ومجع التكسري 
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وبسـيطة  ربية او إنشائية وامسية أو فعليةاملستوى الرتكييب ويدرس بىن اجلمل وتركيبها ونوعها خ -

  .بإضافة إىل عناصرها ومركبة 

  .إليها املتوصلائج الدراسة نتو أهم النقاط  حتتوي علىوختمت هذا البحث خبامتة 

ا�موعــة الشــعرية بشــراك ياحممــد ملنصــور : وال ننســى أن أشــري إىل أهــم املصــادر واملراجــع وهــي 

زيطة ، كتاب اإلعراب الواضح ل بدر الدين حاضري ، كتاب جامع الدروس العربية للشـيخ مصـطفى 

ورسالة املاجستري بعنـوان البنيـات  علمي اخلليل حملمود مصطفى ، ىلإالغالييين ، وكتاب أهدى السبيل 

ورســالة ماجســتري  ،األســلوبية والدالليــة يف ديــوان أطلــس املعجــزات للشــاعر صــاحل خــريف لــنب عــزة حممــد

  .أخرى بعنوان أسلوبية القصيدة احلداثية يف شعر عبد اهللا محادي لسامية راجح 

 
ُ
حتقيـق اهلـدف بالكامـل منهـا  صـادفة لكثـري مـن العراقيـل الـيت حتـول دونومـن بـني ثنايـا البحـث امل

  .نقص املراجع وصعوبة حتصيلها خاصة يف جانب التحليل السياسي وضيق الوقت 

فس والشـيطان واهللا وإن وفقت يف هذا العمل املتواضع فمـن اهللا عـّز وجـل وإن أخطئـت فمـن الـنّ 

 .املوفق واملستعان 

 

 

 

 

    

 

  

 



7 

 

  : التمهيد

يعتمـُد علـى اسـتخداِم موسـيقى خاّصـٍة بـه يُطلـُق عليهـا هـو كـالٌم " الشـعر السياسـيتعريف -1

)1( "ُمسّمى املوسيقى الشعريّة 
وقد اسُتِغلت السياسة يف جانب الشعر ، فسمّي بالشعر السياسي وهو .

نشـر مبـدأ  أوحماربـة االسـتعمار ،  أودولـة  أوالذي يتناول قضايا سياسية ، دفاعا عن قبيلة أو حـزب "

واختلفـت دواعـي الـنظم فيـه ، فمـن الشـعراء مـن يكتـب ) 2()"احلريـة ، الدميقراطيـة (السياسـة  من مبادئ

وتلــزم اإلشــارة إىل مســألة هلــا أمهيــة " تبــين فكــرة ،  أوبــدافع العصــبية أو املنفعــة، ومــنهم مــن دفعــه مبــدأ 

ياســي جيــب أن الن احلــدث الس") 3("بالغــة وهــي حالــة النفســية الــيت تلــم بالشــاعر حينمــا يــنظم القصــيدة

تكــوين حيــز مــن اخلــربة اخلاصــة يــتم فيــه "، فالسياســة هــي  )4("يفســر يف إطــار تــأثريه النفســي يف الشــاعر

تعيــني بعــض األهــداف املشــرتكة ويُنظــر فيــه إىل بعــض األشــخاص علــى أ�ــم قــادرون علــى حتديــد هــذه 

شـعر السياسـي ألن فنـتج أحـزاب سياسـية تسـاهم يف توسـع رقعـة ال )5("األهداف وسوق احلجـج بشـأ�ا

أفكارهــا ، ومنافســة خصــومها مــن األحــزاب السياســية  غــاىلالشــعر وســيلة للتعبــري عــن مبادئهــا والــدعوة 

عدد  األخرى فتمثل بذلك ظهور شعراء ينطقون بلسان كل طائفة ،ويدخل يف أبيات الشعر السياسي

« "للشــعر مــن اآلراء والتوجهــات السياســّية مــن دون إمهــال القيمــة األدبيّــة والفنيــة
ويعــرب بــه عــن الــرأي 6

  . إليهالسياسي للشاعر أو احلزب الذي ينتمي 

علـى  عتمـدوييف العصر اجلاهلي كان الشعر السياسي خاضع لنظـام القبيلـة "جند الشعر السياسي

تـدم الصـراع احعصـر صـدر اإلسـالم ويف .نـذاك مـن محاسـة وفخـر وهجـاء ومـدحأغراض شعرية مألوفة آ

وال نسـتثين الشـعر منهـا وغلـب عليـه الطـابع السياسـي يف هـذا العصـر ومتيـزه  ريشقـبني املسلمني وكفـار 

ن وهـذي النـيب صـلى آ جديـدة اسـتمدها الشـعراء مـن القـر بنبذه لفكرة العصبية اجلاهلية واكتسابه ملعـاين

عصــر بـــين أميـــة ظهــرت أحـــزاب سياســـية متعـــدد ويف ،)7("اهللا عليــه وســـلم  دليـــل تــأثرهم بالـــدين اجلديـــد

                                                        
    ١٣:٤٧،  ٢٠١٦أكتوبر  ٢٠حرزاهللا، تعريف الشعر،موقع موضوع،شرياز -1
  122، ص2007النشر ، اجلزائر ، دط، فوظ كحوال ، األجناس األدبية النثرية والشعرية ، نوميديا للطباعة حم-2
   48، ص1958، 1ادهم علي ، بني الفلسفة واألدب ، مكتبة دار املعارف ،مصر،ط - 3
، بيت النهضة ، بريوت ، لبنان  عبد الواحد لؤلؤة: سلمى اخلضراء اجليوسي ،االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث، تر-4

  15ص ،1،2001،ط
  7، ص2011سهيل ابو فخر، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب،سوريا ن دط، :ة األدب،تحجاك رانسبري،سياس-5

    2016،12:16-5حيارى، خصائص الشعر السياسي فيعصر بين امية،  إميانينظر -  6
و عبد الفتاح نافع ، الشعر العباسي قضايا وظواهر ، دار جرير . 123/132حمفوظ كحوال ، املرجع السابق ص : ينظر -7

  9، ص1،2011عمان االردن،ط
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فكان الشعراء يناصرون احلزب ملبادئه وسياسته او حبا للمال، ويف العصر العباسي تراجع الشعر الرؤى 

 حلكـام فلـم جيـرؤا علـى نشـر أشـعارهمالسياسي وذلك النفتاح العرب على الغرب وخوف الشعراء مـن ا

 ايتهم ويف عصـــر املماليـــك تغـــىن الشـــعراء العـــرب بانتصـــارات املماليـــك واألتـــراك  أل�ـــم كـــانوا حتـــت محـــ

أصــبح غرضــا مســتقال بذاتــه ، معروفــا "ويف العصــر احلــديث عــرف الشــعر السياســي تطــورا كبــريا حيــث 

مبصطلحاته ، واتسع جماله ليشمل مجيع منـاحي السياسـية وقـد اهـتم الشـعراء بكـل القضـايا واألحـداث 

  .) 1(" اليت عاشتها األمة العربية وهذا بسبب االستعمار واحلركات التحررية احملبة للحرية

، والتصوير اخلاص به فلكل عصر ذوقه اللغوي"  العصور هكذا كان تطور الشعر السياسي عرب 

السياسـة أداة لتحقيـق اخلـري اخللقـي يف "، كمـا تعتـرب )2("وقيمته الفكرية ومطالبه الـيت يـروق لـه تصـويرها 

 )3("احلياة العامة 

  :أنواع الشعر السياسي -2

التحــرر واالنعتــاق وكســر قيــود االســتعمار طــال  إىلالــذي يــدعو " هــو الشــعر:الشــعر التحــرري 

  . ) 4("قصر ، وقد ارتبط حبركات التحرر العربية ، وزاد نشاطه ابتداء من القرن العشرين أمالزمن 

وقد نظم فيـه الشـعراء قـدميا وحـديثا حيـث وصـفوا أوطـا�م وعـربا عـن تعلقهـم " :الشعر الوطني 

)5("دهارها وتطورها�ا وآماهلم يف از 
.  

خيــــــتص الشــــــعر السياســــــي التحــــــرري الــــــوطين : خصــــــائص ومميــــــزات الشــــــعر السياســــــي -3

وطابعــــــه الوجــــــداين . بطابعــــــه اإلنســــــاين ألنــــــه يعكــــــس تطلعــــــات وأمــــــال يشــــــرتك فيهــــــا النــــــاس مجيعــــــا"

 موضــــــوعاته ســــــهلة تســــــتهدف املتلقــــــي والعــــــاطفي فهــــــو خياطــــــب الوجــــــدان والقلــــــوب قبــــــل العقــــــول 

ــــدور تــــارخيي مــــن حيــــث إنــــه يــــؤرخ فهــــو صــــادق  ــــب املعــــىن وســــهل األســــلوب ، ويقــــوم ب العاطفــــة قري

                                                        
   2011،7:37-11-19حنان عبد الرمحان، تطور الشعر السياسي وخصائصه،منتدى املكتبة االدبية ، -  1
  408، ص1982ث ، دار العودة ، بريوت لبنان ، دط، حممد غنيمي هالل ، النقد االديب احلدي-  2
  115،ص 2008، 1عفيف فراج ، يف السياسة واالدب السياسي ، دار االدب ، بريوت لبنان ، ط -  3
  122حمفوظ كحوال ، املرجع السابق ،ص -  4
-7-12عرب ،زائرين والمحزة، تعريف الشعر السياسي ، خيمة االدب واالدباء منتديات اجللفة لكل اجل حيف -5

2010،10:2  
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 .  )1("لقضــــــــــايا وأحــــــــــداث يف فــــــــــرتات معينــــــــــة ومت فهــــــــــم مــــــــــادة تارخييــــــــــة لفهــــــــــم بعــــــــــض األحــــــــــداث

  :"يتميز الشعر السياسي مبا يلي 

  .احلكم وتسري شؤون البالد والعباد-

  .التغين باحلرية وحتقيق االستقالل-

  .بطال والزعماء والشهداء اإلشادة باأل- 

  .احلملة على االستعمار والتنديد بفظائعه -

  .احلكم الدستوري  إىلالدعوة -

 .)2("التنديد باالستعمار وكشف جرائمه والدعوة اىل الصمود-

تزامن ظهور الشعر السياسي يف اجلزائر مع االستعمار  :الشعر السياسي في الجزائر-4

الثورة واملقاومة والتحرر السرتجاع السيادة الوطنية واالستقالل ،وبعد  إىلالفرنسي حيث كان يدعوا 

برز الشعراء اجلزائريون وامللقب أاالستعمار جاء لتمجيد مبا قدمه الشهداء وا�اهدون يف الثورة ، من 

االستقالل  إىلكتب العديد من القصائد اليت تدعو  1977-1908زكريا   مفديبشاعر الثورة 

ثورة ، وهذه بعض األبيات اليت متيزت باإلشادة للحرية والدعوة للثورة ولالستقالل رفض واجلهاد وال

  : االستعمار واندماجه  

  فلســــنا نرضــــى االنــــدماجَ 
  ولـــــيس نرضـــــى اإلمتـــــزاَج 

  

  ولســـنا نرضــــى التجنيســــا  
  )3(وال نريــــــــــــد فرنسيســــــــــــا

م لّقبـه 1979-1904وجند أيضا من ابرز الشعراء السياسـة يف اجلزائـر، حممـد العيـد آل خليفـة   

العالمــة عبــد احلميــد بــن بــاديس بــأمري شــعراء اجلزائــر، جنــده متــأثر وميقنــا باالســتقالل الــذي حيــن اليــه 

  :بشغف وحب كبريين والدعوة اىل الصمود يقول

  ســـــــــــــــــيحمد شـــــــــــــــــعبك العقـــــــــــــــــىب قريبـــــــــــــــــا
  ويشــــــــــــــــــهد بعــــــــــــــــــث دولتــــــــــــــــــه فريضـــــــــــــــــــى

   

ـــــــــــــــــــــــد     القـــــــــــــــــــــــدير وحيـــــــــــــــــــــــرز نصـــــــــــــــــــــــره بي
  )4(وحيضــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــاهلاليل املنــــــــــــــــــــــــــــــري

  

                                                        
-7-12واالدباء منتديات اجللفة لكل اجلزائرين والعرب ، األدبحيف محزة، تعريف الشعر السياسي ، خيمة  - 1

2010،10:29   
  136حمفوظ كحوال ، املرجع السابق ، ص -2

   203،ص2005حممد الشريف عباس،منوحي نوفمرب،دار الفجر،اجلزائر،دط،-  3
  70، ص2004يف الشعر اجلزائري املعاصر،منشورات احتاد الكتاب اجلزائرين، اجلزائر ، دط، عمر بن قرورة،دراسات -  4
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يوجـد يف متليلـي الشـعانبة شـعراء معاصـرين عـاجلوا  :الشعر السياسي في متليلـي الشـعانبة -5

قضــايا سياســية وطنيــة وعربيــة كغــريهم مــن الشــعراء اجلزائــريني معــربين عــن تــأثرهم �ــذه القضــايا ، ومــن 

  .بينهم اخرتنا شاعرين بلقاسم غزيل ومنصور زيطة ، وهذا األخري هو عينة للدراسة 

يشتغل أستاذا حماضرا للمقاييس اللغوية جبامعة م مبتليلي الشعانبة، 1969الشاعر بلقاسم غزيل 

الـــيت نلمـــس فيهـــا تـــأثره بالقضـــايا الوطنيـــة ، ففـــي  )إطاللـــة ا�ـــد(غاردايـــة، صـــاحب ا�موعـــة الشـــعرية 

  :تغىن بالثورة وجناحها يقول ' لوال الشهيد'قصيدة 

  هـــــــــا قـــــــــد تزلـــــــــزل صـــــــــرح الكفـــــــــر يـــــــــا وطـــــــــين
  وقـــــــد أمضـــــــت علـــــــى مضـــــــض ذلّـــــــت فرنســـــــا

ـــــــــــوال الّشـــــــــــهيد ملـــــــــــا   شـــــــــــيدت ذرى وطـــــــــــين ل
  

ـــــــــــا   ـــــــــــوم يثنين   مـــــــــــا عـــــــــــاد مكـــــــــــره بعـــــــــــد الي
  صــــــــــــــــّك الّرضــــــــــــــــوخ فجــــــــــــــــّل اهللا بارينــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا    )1(ويف اجلزائــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــني اهللا حتمين
  :'سطع احلق جبنني'وجنده متأثرا بالقضية الفلسطينية يقول يف قصيدة   

  ســـــــــــــــــــــــــــطح احلــــــــــــــــــــــــــــقُّ أُّّمـــــــــــــــــــــــــــيت جبنــــــــــــــــــــــــــــني 
ـــــــــــيوف عـــــــــــن عبـــــــــــق ا�ــــــــــــ   عـــــــــــن صـــــــــــليل السُّ
  عـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــالع احلمـــــــــــــــــــاة تقتلـــــــــــــــــــع لّليــــــــــــــــــــ

   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــيت وســـــــــــــــــليين ـــــــــــــــــّدمع أّم   كفكفـــــــــــــــــي ال
  ــــــــــــــد وطعـــــــــــــن  الّرمـــــــــــــاح عـــــــــــــن حطّـــــــــــــني

  )2(ـــــــــــل وقــــــــــد جــــــــــّددت صــــــــــالح الــــــــــّدين
من شـعراء متليلـي الشـعانبة البـارزين يف احلـديث عـن املوضـوعات م 1967الشاعر منصور زيطة   

بشــراك يــا (الــوطين والعــريب يف جمموعتــه الشــعرية االجتماعيــة والسياســية، وقــد وظــف الشــعر السياســي 

؛التحق جبامعـــة غاردايـــة ليتخـــرج منهـــا حاصـــال علـــى شـــهادة ،يعمـــل أســـتاذ يف مـــادة الرياضـــيات)حممـــد

الليســـانس يف اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا مث املاجســـتري يف اللغـــة واألدب العـــريب، تـــأثر الشـــاعر كثـــريا بالشـــعر 

لقـات توسـعت قراءتـه للشـعر األمـوي والعباسـي والشـعر األندلسـي اجلاهلي وباخلصوص شعر املعالعريب 

مث امتدت قراءاته إىل الشعر العريب احلـديث واملعاصـر، مـن أهـم القضـايا الـيت شـغلت الشـاعر وجسـدها 

يف قصــائده جنـــد قضـــايا األمــة اإلســـالمية والعربيـــة وقضــية فلســـطني وقضـــايا الــوطن اجلزائـــري إضـــافة إىل 

وخمطوطـــة شـــعرية ) بشـــراك يـــا حممـــد(يـــة جمموعـــة شـــعرية مطبوعـــة حتـــت عنـــوان بعـــض القضـــايا االجتماع

 )3(.تنتظر الطبع قريبا

الصـــادرة عـــن دار صـــبحي للطباعـــة والنشـــر مبدينـــة متليلـــي ) بشـــراك يـــا حممـــد(ا�موعـــة الشـــعرية 

عبها تزامن طبُع هذه ا�موعة مـع احتفـال اجلزائـر احلبيبـة وشـ" 2013الشعانبة، يف طبعتها األوىل سنه 

                                                        
  13،ص2011، مداد للطباعةوالنشر، متليلي الشعانبة ،اجلزائر،دط، بلقاسم غزيل،اطاللة ا�د  -1
   45صاملرجع نفسه ،بلقاسم غزيل،  -2
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، حتتـوي  )1("األيب الكرمي بالذكرى اخلمسني لالستقالل والتحرر من هيمنة االستدمار الفرنسـي الغاشـم

تعتــــرب عمـــال إبــــداعيا متميـــزا متحــــورت قصـــائدها حــــول املعاجلــــة و  ،صـــفحة120قصــــيدة يف  28علـــى 

السياســـية للقضـــايا الوطنيـــة والعربيـــة واالجتماعيـــة، وقـــد مت اختيـــار بعـــض املقـــاطع احململـــة باخلصـــائص 

احلكــــم الدســــتوري واملصاحلة،وكشــــف  إىلالسياســــية منهــــا التمجيــــد بالشــــهداء،والتغين بالثورة،والــــدعوة 

الثـــورة، التـــزم الشـــاعر يف  إىلاحلماســـة ملــا جيـــري يف فلســـطني والعـــرق والــدعوة  اوأيضـــاخليانــة يف الدولـــة، 

مـال آوعـن  ،الم وجراح الوطن اجلزائري واألمـة العربيـةآاغلب هذه القصائد بإيقاع اخلليل عرب فيها عن 

والـــوطن  األوىلالصـــه خلدمـــة جمتمعـــه بالدرجـــة الشـــعوب العربيـــة يف التحـــرر والرقـــي ويـــدل هـــذا علـــى إخ

 .درجة الثانية واألمة العربية واإلسالمية بالدرجة الثالثةبال
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  دراسة في الموضوعات السياسية عند الشاعر منصور زيطة :  األولالمبحث 

 أنحتدث الشاعر عن القضايا السياسية منها القضـايا الوطنيـة والقضـايا اإلسـالمية العربيـة ، ومبـا 

موضــوعنا عــن الشــعر السياســـي ، فقــد اخــرتت القصـــائد الوطنيــة الــيت حتــدث فيهـــا الشــاعر عــن الثـــورة 

القضــايا العربيــة تنــاول  أمــاوالشــهداء ، وعــن فــرتة غيــاب األمــن يف العشــرية الســوداء ، وقضــية اخليانــة ، 

إال انــه اهــتم �ــا قضــية فلســطني وقضــية العــراق ، فــربغم احلــواجز الــيت تفصــل اجلزائــر عــن املشــرق العــريب 

  .ومل يغفل عنها 

  :القضايا الوطنية - 1

  :قضية الثورة والشهداء  -أ

رصــّدنا رؤيــة الشــاعر لثــورة نــوفمرب ووعيــه وتعبــريه عنهــا، ودور الشــعر يف تعميــق هــذا اإلحســاس 

، وهـذا الـموقــف مـن الشـاعر )1("اخلاضع للمتغري السياسي والثقايف الذي حصـل يف اجلزائـر االسـتقالل"

فنجـده ، ق إال بفعل الــثورة ا�ــيــدةميثل التشبث باهلـوية الوطنية والقومية ، ألنه يدرك أن احلرية ال تتحقـ

  :، فهي ختلد املالمح البطولية اليت منحت اجلزائر احلرية يقول' الزمن املقدس' يتغىن �ا يف قصيدة 

  أّخراأَرَِق الّنهـــــــــــــــــاُر ومل يـــــــــــــــــنْم وتـــــــــــــــــ   ليــــــــٌل مســــــــا محلــــــــْت دجــــــــاُه نفمــــــــربا
ــــــــــرَا ــــــــــال فَتَبْختَـ   قـــــــــــــْد أِدرَك اللْيـــــــــــــل الَبهـــــــــــــيُّ بأنّـــــــــــــهُ    َيومــــــــــاً َيصــــــــــُري إىل الُع
ـــــــرَا ـــــــَك َفْخـــــــراً أن َتُكـــــــوَن ُمفجِّ ــــــــــْر داللَــــــــــك يــــــــــا طالئــــــــــع ُغــــــــــرَّةٍ    يْكفي   َفجِّ

ـــــــاً ِمـــــــَن األزَمـــــــاِن لَـــــــْنَ يتكـــــــّررا   َمْن ذا الذي يَنِفـي الَقداَسـَة عْنـك يـا   )2(َزَمن
ابـرز لنا الشاعـر اجلانـب السـيــاسـي ، الذي قــضى على الظــلم والعــدوان برمـز ثـورة نـوفمرب، الــيت  

ُخلِـَدْت الـتاريخ اجلـزائـري ، وبـفـضـلها حـصلـت الـجــزائر علـى االستــقالل ، واسـتـرجعــت سيــاد�ا ،وهنـا 

ـحــــضار مشاهـــــد الظـلــــم والـمعــــاناة الشعــــب تتجلـــى اســـتثارة املتلقـــي لعاطفتـــه ووجــــــدانه مـــن خـــالل استـ

ـــــــون يَـنعـمـــــــون اآلن بالـحـــــــرية  ـــــــدى اجلـزائـري اجلزائــــــري، فـهـــــــذا الـزمـــــــن الـمـقـــــــدس الـمـمجـــــــد الـمـقـــــــدس ل

والـديـمـقـراطـيـــة، فالقداســة تنســب للكتــب الســماوية ، والثــورة نســبت هلــا القداســة عنــد الشــاعر لعظمــة 

دث لــن يتكــرر عــرب الــزمن ، ويســوُق هــذه األفكــار يف صــورة معــربة حتتــاج إىل شــأ�ا ، فهــي يف نظــره حــ
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تأمــل وإمعــان النظــر، بــل انــه يصــعب وصــف هــذا اليــوم وهــذه الليلــة البهيــة ، الــيت كانــت بدايــة للثــورة 

  :الشريفة ، وكم كان الشعب اجلزائري ينتظرها ، يقول 

  ِل الثـَّرىْــــ ـــــــــــــــــــــــاَألوجاَع يف وح أن يدِفُنوا
ـــــــــــــــَغ الـــــــــــــــّزىب ســـــــــــــــيّل املظـــــــــــــــاملِِ أْمحـــــــــــــــرا   بَل
ا   ِإن َأْخلـــــــــــــــَف الغـــــــــــــــازي الوعـــــــــــــــُود جتـــــــــــــــربُّ

  ا)1(ادان الزمـــــــــــــاُن هلــــــــــــــا فصــــــــــــــاَر ُمســــــــــــــخَّر 
  

  طـــــــــــال الّنهـــــــــــاُر علـــــــــــى ُأُســـــــــــوٍد أقســــــــــــُموا 
ـــــــــــــِل املهانَـــــــــــــِة بعـــــــــــــدما ـــــــــــــى قْت ـــــــــــــوا عل   َعزُم
  قـــــــــــْد أيقنـــــــــــوا اْن ال مفـــــــــــرَّ ِمـــــــــــن الــــــــــــَوغى

ــــــــــــــــــــــَةً محَلـــــــــــــــــــــوا نـُُفوســـــــــــــــــــــاً ال تُـــــــــــــــــــــَذلُّ    أبيّـ
فالشاعر خيـربنا عن األوجاع والـظلم والـمهانة الـيت تعـرض هلا الـشعــب اجلـزائــري جــراء االحــتالل   

الـــطاغي الـمـتجـبـــر الـــذي فـــرض سـياسـتـــه وســـيادته، فـأقـســـم أســـود اجلـــزائر كمــا وصـفهـــم الـشاعـــر عـــلى 

د إخــالف الـوعــد بالـحــرية واالسـتـقــالل وقـابـلهــم فـبـعــ. وضـع حـٍد لـه بعـد ما بـلـغ الزىب سـيل الـمـظـالــم 

الـجـيـــش الـفـــرنسي بالـمجـــازر ، أيـقـــن أســـود اجلـزائـــر ال مـفـــر مـــن قـيـــام الـــثورة لتصـــدي هـــذا الـمسـتـعـمـــر 

تـقــالل الســياسي سإمـا حتـقـيــق االو الـظالـم وسياسـته اجلـائرة ، وان ما ُأِخـَد بالـقـوة ال يُـستــرد إال بالــقوة، 

ــــيل الوطــــن ، واعـتـربهــــم الشاعــــر نـفــــوسا قــــوية ال تـخــــشى  والـتـمـتــــع باحلريـــة ، وإمـــا االسـتـشــــهاد يف سـب

الـمـوت ، وهنا أيضا يربز الشاعر ميزة للشعر السياسي التحرري املتمثلة يف توجيـه القلـوب قبـل العقـول 

  :وب سهل، وبني لنا ثـبا�م ،بقولهبغرس تطلعات آمال الناس بعاطفة صادقة وأسل

ــــديين  ــــوضح لــــنا ) الـّشهــــادة ، رضـــي اهللا ، غــــرس اهللا ، اجلــــنان(استـعــــمل الشاعــــر الـمعـجــــم ال لـي

 إىلن، وكـيـــف سـعـــوا مـــدى قـــداسة الـــثورة وإميــان الـمـجاهـديـــن الـمـتـمـسـكـيـــن بالـــدفاع عـــن ارض الـــوط

فربضـى اهللا عـن الثـورة فـازت وأمثـر اجلهـاد باالسـتقالل واحلريـة ، وفـاز الشـهداء ، مسوا إىل ا�د الـشـهـادة

باجلنــة ، وظــف الشــاعر البيــان املتمثــل يف االســتعارة حيــث شــخص املــوت كأنــه إنســان حينمــا يتصــف 

بـاجلنب وذلــك لتقريــب املعــىن وأثـره يف ذهــن املتلقــي، كمــا نالحــظ اسـتعماله جلــواز شــعري مســتقبح متثــل 

  :وزن يف البحر البسيط املتّمثل، البيت التايليف كسر ال

                                                        
  21منصور زيطة ، املصدر السابق ،ص -  1

21املصدر نفسه ،ص - 2  

  واملـــــــــــــــــــوُت يلقاهـــــــــــــــــــا جبانـــــــــــــــــــاً أحقـــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــنَّ وَتشـــــــــــــــُعرا ـــــــــــــــهادَة َأن حتَِ   يْبغـــــــــــــــي الشَّ
ـــــــــــــــــــرا   وَمســـــــــــــــــــْت اىل جمـــــــــــــــــــٍد يِشـــــــــــــــــــعُّ ُمبشِّ
  غـــــــــــــــــــرَس اهللا فيهـــــــــــــــــــا اِجلهـــــــــــــــــــاَد فـــــــــــــــــــأمثرا

  )2(َشـــــــــــــــــَغفاً بأْريـــــــــــــــــاِح اجلنـــــــــــــــــان ُمَعطِّـــــــــــــــــرا
   

  الُكـــــــــلُّ خيشـــــــــى ِمــــــــــْن َخيـــــــــاالت الــــــــــرَّدى 
  خفقاُ�ــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــبٌض تَســــــــــــــــــامى ُحبُّــــــــــــــــــهُ 

  بـــــــــــــــــــاهلوان قرينـــــــــــــــــــة ً  عافـــــــــــــــــــْت حيـــــــــــــــــــاةً 
  رِضـــــــــــــــَي اهللا عنهـــــــــــــــا ففـــــــــــــــازْت بالرِّضـــــــــــــــا
ــــــــــــــبيُل اىل رِجــــــــــــــاٍل أُِهلمــــــــــــــوا   كيــــــــــــــَف السَّ
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ـــــــــــأمثرا   غـــــــــــرَس اهللا فيهـــــــــــا اِجلهـــــــــــاَد ف

 

  رِضـــــــــــــــَي اهللا عنهـــــــــــــــا ففـــــــــــــــازْت بالرِّضـــــــــــــــا 

اختالل يف الوزن، ويقـول  إىلخرجت تفعيالت البحر البسيط مما أدى ) غرس اهللا(و)رضي اهللا ( 

  :أيضا عن الثورة 

ـــــــــــــــرَا   َدوَّْت فَضـــــــــــــــجَّ هلـــــــــــــــا الَفضـــــــــــــــاُء ُمَكبـَّ
ــــــــــــــــد    الّســــــــــــــــنِني العاِبســــــــــــــــاِت فــــــــــــــــأْزَهرَابْع

  بــــــــــــالقميِص فأْبصــــــــــــرَا) ُعيونــــــــــــهُ (ورمــــــــــــْت 
ــــــــــــــــــــراَ    )1(فـََزعــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى ِحمراِ�ــــــــــــــــــــا فتبْعَث

  

ـــــــــــكوُن وحتـــــــــــت صـــــــــــمِتِه صـــــــــــرخةٌ     صـــــــــــمَت السُّ
  الـــــــــــــــــــــــــــــــنَّجِم احلــــــــــــــــــــــــــــــــزيِن بَريَقــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  إىلرّدْت 

ــــــــــــــــــْت ِهــــــــــــــــــالَل العِــــــــــــــــــزَّ مــــــــــــــــــْن ســــــــــــــــــكراتِهِ    بعث
ـــــــــــــــليُب  َفَخـــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــْن َجربوتِـــــــــــــــهِ    صـــــــــــــــِعق الصَّ

كان اجلزائريون يناضلون للحصول على االستقالل وطرد املسـتعمر الفرنسـي البغـيض، ودفعـت "  

، فبعــد صــمت دام قرنــاً ونصــفا ، جــاءت الثـــورة )2(" اجلزائــر مليــون شــهيد وحصــلت علــى االســتقالل 

لتحـــدث ضـــجة وتـــرد للجزائـــر ِاعتبارهـــا بعـــد هـــذه الســـنوات وتبعثهـــا مـــن ســـكر�ا، وتـُْبِصـــُر مـــن جديـــد 

وقد ، خالله مساوئ االستعمار وعيوبه لُتصِعق فرنسا وتْنهزم أمامها ، وضح هذا بطابع نقدي بّني من

  اختالل يف الوزن  إىل أدىاستعمل الشاعر االختالس يف عيونه فالشاعر مل يشبع حرف اهلاء مما 

علـى اِقتبس الشاعر قصة سيدنا يعقوب حني ُرميَّ بقميص سيدنا يوسف عليه فأبصـر، وطبقهـا 

اجلزائر حني اِنفجرت ثورة نوفمرب، أعادت النور هلا لتبصـر يف أمـر بالدهـا و شـعبها، ِاسـتعمل الّصـليب  

  :كرمز ديين للمسيحية وهي كناية عن الفرنسيني، ويقول

  ســــــــــعياً إىل ذِْكــــــــــِر الــــــــــذي خلــــــــــَق الــــــــــورى
  رفـــــــــــــــــــــــَع البـُنُـــــــــــــــــــــــوَد تـََعبُّـــــــــــــــــــــــًدا وحتــــــــــــــــــــــــرُّرَا

  )3(أْم ِقصَّــــــــــــــــٌة خلَيـــــــــــــــــاِل ْســـــــــــــــــْحٍر أْ�ـــــــــــــــــرَا؟
 

  ســــــــــــعِت اجلبــــــــــــاُل إىل الكــــــــــــراِم تُضــــــــــــمُّهمْ  
  يف َنْصــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي فِعبــــــــــــــــادُة الرَّمحــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــِت حقيَقــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــا ثــــــــــــــورَة األحــــــــــــــراِر أن   ي
    

، وذلـك السـتعــماله مجــيدة واإلشـادة �ـامن خالل هــذه األبـيــات نـلـمــس أبعــاد ثــورة نـوفـمـبــر الـ

ثــــُِل كــــذالك الـشمــــوخ والــــقوة، وربطــــها كـمـنـطلــــق ولـَِبنــــَة أساســـية النطــــالق " اجلــــبال"رمــــز  الــــثورة ، وتـُمَّ

بالعـقـيـــدة والـــدين اإلســالمي الـــذي حيـثـــنا علــى حـــب الوطـــن والـــدفاع عـنـــه مـــن خـــالل قـــوة اإلميــان الـــيت 

قــة هي سـبـب مـن أسـباب الـنــصر، ويـخــتم بعــدم تـصديــقه لـقهــر للـمـسـتـعـمــر بـوصــف الـثــورة هـي حـقـيـ

  .أم خـيـــال

                                                        
  22املصدر نفسه ،ص -  1
السياسي واحلداثة يف الشعر العريب، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر ،  األدبمرزوق ،  إبراهيمى بثينة عل -  2
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يواصل الشاعر تعبريه عن وطنه وتقديسـه ومتجيـد تارخيـه اخلالـد مـن خـالل رمـز الثـورة والشـهداء، 

  :، يقول"مع الشهداء والوطن"ففي قصيدة 

  يتواضـــــــــــــــــعون وينزلـــــــــــــــــون لكـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــروا 
  بــــــــــــــــــــُأخوٍَّة ألغــــــــــــــــــــْت نــــــــــــــــــــواميَس األنــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا   بســــــــــــــــــناِء تضــــــــــــــــــحيٍة جتلَّــــــــــــــــــى طُهرُه
  مبالحـــــــــــــــــــــــــــٍم مل يســـــــــــــــــــــــــــتطْع إجناَ�ـــــــــــــــــــــــــــا

  

  وطنًـــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــوُه بالعزميـــــــــــــــــــــِة والَعلَــــــــــــــــــــــقْ   
ـــــــــــــــــــــــــدْت يف ِكربيــــــــــــــــــــــــــاٍء ُمتَِّســــــــــــــــــــــــــقْ    وتَوحَّ
  حـــــــــّىت هـــــــــوْت َكَمـــــــــًدا شـــــــــياطُني الغَســـــــــقْ 

ــــــــــــُم اخليــــــــــــاِل إذا متــــــــــــادى واْختلَــــــــــــقْ    )1(رِح
  

ـــشاعر يتخـــيل الـشهـــداء  أشـــاد الشاعـــر بالـشـهـــداء ورمــوز الــوطن وتعتــرب هـــذه مـيـــزة سيـاسـيـــة، فالـ

ن لــكي يــروا مـا بـنــوه بالـعـزيـمــة واألخــوة والـتـضـحـيــة بــدون أنانيـة ، و رأى الـثــورة يـنـزلـون إىل ارض الوطـ

والـمـعــــارك كالـمـالحــــم الـتاريـخـيــــة الـمـخـلــــدة ، وحـتــــى يف هــــذه الـقـصـيــــدة أيضـــا الزال شـــاكا يف نتـائــــج 

وكل ذلك بفـضـل الـمـجاهـديــن والـشهــداء الــذين الـثـورة الـيت قهـرت االسـتـعـمار وأخـرجـتـه مــن اجلـزائر ، 

 :قـدمـوا حيـاتـهـم فـداء للوطـن ويـعـتـبـرون قـدوة ألبنائه وذلك يف قوله 

  عــــــــزَّ املســــــــُري وُشــــــــوهْت أتقــــــــى الطُّــــــــُرقْ 
ــــــــ ــــــــا يف اَحلــــــــدقْ ـ ــــــــُب َدمًع   م يســــــــيُل القل
 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــيهُم؟ ــــــــبيُل إل   هــــــــم ســــــــاديت كيــــــــف السَّ
  اىل نفســــي وأذُكرُهُـــــ  هــــمْ حينمــــا أْخلــــو

ــــــــــــــموُع وحيــــــــــــــِرتقْ      �ــــــــــــــواُه تشــــــــــــــتعُل الشُّ
ــــــــــدِفقْ  عجــــــــــزات وتَن

ُ
ــــــــــِه امل   )2(تنســــــــــاُب في

 

  
 

  هــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــؤاُد ُخُفوقُـــــــــــــــــُه ذِكـــــــــــــــــراهم 
  يرنــــــــــــــــــو اىل زمــــــــــــــــــٍن مســــــــــــــــــا كزمــــــــــــــــــا�مْ 

ويعــود علــى الشــهداء، أمــا وظيفتــه النحويــة ضــمري ) هــم(كــرر الشــاعر اســتعمال الضــمري الغائــب  

  .منفصل يف حمل رفع مبتدأ

فالشــاعر يريــد أن يـلـحـــق �ـــم لـكـــن ال يسـتطـيـــع بسـبـــب عـــّز عـليـــه الـمـسـيـــر وشـوهـــت لــه الـطـــرق 

اوئـه ، ولـم يـعـرف أي الـيت تـؤدي إلـيهـم ، وذلـك بـتـعـدد الـطـرق الـوطـنـيـة ، ولـكـل طـريـق مـحاسـنـه ومـس

الـطـريـــق األصـــــــح واألنـســــب للـوصــــول إليـهـــم ، فـعـنــــدما يتـذكـرهـــــم يـشـتــــاق لـــرؤيا هــــم ، ويـطــــوق لـزمــــن  

كـزمـنـهـــم ، تـنــــساب فـيــــه الـمـعـجــــزات ويـَُخـلـــُد الـتاريــــخ ، قـــال هـــذا بأســلوب بســـيط ومباشـــر وعبـــارات 

ســــتعمل أســــلوب االســــتفهام متســــائال يف حــــرية وشــــتات ،ونـجــــــده ســــهلة بطــــابع وجــــداين عــــاطفي وا

  :خيـاطـبـهـم ويـبـشـرهـم
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  بشــــــــــــــــــــــراكُم يــــــــــــــــــــــا زائــــــــــــــــــــــريَن مساَءنــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــِرفُ  ـــــــــــــــــــْم نـــــــــــــــــــوٌر يُرف ـــــــــــــــــــا أرواحُك   فوقَن

ــــــــــــــهادِة أْينَمــــــــــــــا   أرواحُكــــــــــــــْم ِمســــــــــــــُك الشَّ
  يــــــــــــــــــــــا زائــــــــــــــــــــــريَن مساَءنــــــــــــــــــــــا الَترَحلــــــــــــــــــــــوا

    

  قـــــــــــْد نِلـــــــــــُتُم الرِّْضـــــــــــواَن ِمـــــــــــْن ربِّ الفلـــــــــــقْ   
ــــــــــــــــِة و النـَّــــــــــــــــَزْق    ْجيتــــــــــــــــثُّ ظلمــــــــــــــــاَء اخليان
ـــــــــــــــــقْ  ْنتنـــــــــــــــــاُت وْختتِن

ُ
  يســـــــــــــــــري تِضـــــــــــــــــجُّ امل

ــــــوا األســــــارى ِمــــــن خفــــــافيِش النـََّفــــــقْ    ) 1(فكُّ
) الـشـهــادة ،أرواحـكــملـفـلــق، بـشـراكـم ، الـرضـوان ، رب ا( اسـتـعـمـل الـشـاعـر الـمـعـجـم الـديـنـي     

ـــوم اآلخـــرة ، الن الـشـهـيـــد مـبـشـــر بـرضـــا الّلـــه ومـبـشـــر باجلـنـــةلـيـبـيـــن لـنـــا مـكـانـــة الـشـهـــداء   ومـنـزلـتـهـــم يــــ

فـشـبـه أرواحـهم بالـمـســك الــذي يـعـطــر الـجـزائــر والـنــور الــذي يـنـيـرهــا ، ونـجــده فــي األخـيــر يـسـتـنـجــد 

لـداعـمــة لالسـتـعـمــار الـمـهـيـمـنــة عــلى الـكـثـيــر مــن بـهـم ويـتـمـسـك بـهـم النـقـاد األسـرى مـن األقـطــاب ا

  .الـسـيـاسـات ضـد اجلـزائر، قـصـدها الـشاعـر بـقـولـه خـفـافـيـش الـنـّفـق 

بـيـنــــت لـــــنا هـــــذه األبـــــيات مــــدى تـعـلـــــق الشاعـــــر وتـأيـيـــــده لـسـيـاســــة الثـــــورة ونـجـاحـــــها ، ويـعـتـــــز 

اتسـمت م ويـنـعـمـون بـهــا ابـنـاهــم ـحـوا بـحـيـاتـهـم مـن أجـل اسـتـعـادة الـحـريـة لـبـلـدهـبالـشـهـداء الـذيـن ض

هذه املقاطع بقوة العبارة وضخامة الرتاكيـب لتصـوير املأسـاة يف ذهـن القـارئ بكـل جوانبهـا لكـن لغتهـا  

  .كانت مألوفة بعيدة عن عمق التصوير وبعد اخليال الشعري 

  :في العشرية السوداءقضية األمن  -)ب

العشرية السوداء ، اليت  تنقلنا إىلالشعب اجلزائري من ظروف صعبة متثلت يف أزمة سياسية  عان

بأحــد املرافــق واألمــالك  أوإحلــاق الضــرر بالبيئــة " نشــرت اهللــع والرعــب بــني أفــراد ا�تمــع اجلزائــري فكــل

وهـذا )2(" تعريض احد املوارد الوطنية للخطر والقتـل بغـري حـق وقطـع الطريـق إرهابـا أواخلاصة  أوالعامة 

  .ما حدث يف هذه الفرتة الزمنية املسمى بالعشرية السوداء 

" صـرخة مـن األعمـاق " تأثر الشاعر �ذه القضية السياسية وعرب عنها يف شـعره، ففـي قصـيدة و 

  :عاشته اجلزائر يف هذه الفرتة بقوله  م جنده يصور لنا الوضع الذي 1994اليت كتبها 

                                                        
  108املصدر نفسه ،ص -  1
  6،ص2014-2013يف التشريع اجلزائري ، رسالة ماسرت ، جامعة حممد خيضر بسكرة ،  اإلرهابيةشنيين عقبة، اجلرمية  -  2



17 

 

  فـــــــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــــــٌل يســـــــــــــــــــــــرُّ وال رجـــــــــــــــــــــــاءُ 
  ليــــــــــــــــــــــاٍل لــــــــــــــــــــــيس يطرُدهــــــــــــــــــــــا ِضــــــــــــــــــــــياءُ 
  عليهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذُّلُّ َيصــــــــــــــــــــحبُه الفنــــــــــــــــــــاءُ 
  �ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــعٌب يعاشـــــــــــــــــــــرُه الشـــــــــــــــــــــقاءُ 
ـــــــــــــــه الســـــــــــــــماءُ    فـــــــــــــــذا خطـــــــــــــــٌب تنـــــــــــــــوُء ل
  �ــــــــــــــــــارًا فيــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــَين اإلخــــــــــــــــــاءُ 
  وتنتشــــــــــــــــــــــــــــــُر الضــــــــــــــــــــــــــــــغينُة والَعــــــــــــــــــــــــــــــداءُ 

  )1(تبيــــــــــــــــــُت تنــــــــــــــــــوُح خينقهــــــــــــــــــا البكــــــــــــــــــاءُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــُب و الــــــــــــــــــــــــــــبالُء أ    صــــــــــــــــــــــــــــابتنا الّنوائ
ــــــــــــــــــــالٍد قــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــاوتْ    ُنكابــــــــــــــــــــُد يف ب
  بـــــــــــــــــالُد املعجـــــــــــــــــزات يكـــــــــــــــــاُد يقضـــــــــــــــــي

  وغـــــــــــــــــاب األمــــــــــــــــــُن ال يبغـــــــــــــــــي بقاًعــــــــــــــــــا 
  أيف حلــــــــــــــــــــــــــِم أنــــــــــــــــــــــــــا أم يف جنــــــــــــــــــــــــــوٍن؟
  خليلــــــــــــــــي هــــــــــــــــل يصــــــــــــــــّدُق أن ُنالقــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــُل بعضـــــــــــــــــــــنا ِســـــــــــــــــــــرًا و َجهـــــــــــــــــــــرًا    نُقّت
  ميــــــــــــوُت أخــــــــــــي بســــــــــــيف أخــــــــــــي وأُّمــــــــــــي

 
يبـيـــن لـــنا الـشاعـــر الوضـــع الــــذي وصـلـــت إلـيـــه بــالده مـــن عــــداٍء وظـلـــٍم بـسـبـــب غـيـــاب األمــــن  

، فـنجــده يـكـابــد فــي بــالد الـمـعـجــزات الـمـمـجــدة اواسـتـقــراره دولةتـبــر احــد األســس لقــيام الــالـذي يعـ

وأرهـقـتــها وجـعـلـتــها عاجــزة أمـام الـوضــع غـيــر اآلمــن ويـجـعــل بـثـورتـها ، فـجـاءت هــذه الـقـضـيــة أذلـتــها 

ا الـوضــع كأنـه يف دوامـة  ولـهــول هــذ،الــة عــدم تـصـديــق لــما يـحــدث شـعـبـها يف شـقـاء، لـيـصــل إىل حـ

 )ـتـحـيـلــة بـتــصب الـنــوءـمـسويف مـعـىن هـذه الـعـبارة يـعـبــُر بــها يف العامـيــة عــن األمــور ال(تـنـوء لـه الـسمـاء 

ابـعــد مــن  إىلوتـنـعـدم صفـة األخـوة لـدرجة قـتـل الـنـاس بـعـضـهــم بـعـضــا ســراً وجـهــراً ، وتـنـتـشــر الـعــداوة 

فـكــــر وهــــذا سـبــــب مــــن أسبــــاب الـحــــرب  أورأي  أوهــــذا هــــو قـتــــل األقــــارب الخـتـالفـهــــم يف مـذهــــب 

ق األرواح بـــــني مـؤيـــــٍد ومـعـــــارٍض ، وتُـيّـَتـــــم األطـفـــــال ، وتـرمـــــل الـنـــــساء ، وتـحـــــرق قـــــلوب األهـليـــــة تـزهـــــ

األمـهـــات ، وتـقـــام الـمـجـــازر ، وتـهـــان كـرامـــة الـمـواطـنـيـــن، ويـتـضـــرر الوطـــن الــــــذي يـعـتـبـــر أًمــا للـشـعـــب 

ـــًا بأكـمـلـــه ،ونالحــظ أغلبيــة اجلمــل مجــًال اجلـزائـــري ، وهـــذا بـسـبـــب سيـــاسة خـفـيـــة راح ضـح ـيـتـــها وطـن

بســيطة لتســهيل فهمهــا لــدي املتلقــي وفعليــة تــدل علــى الوضــع الفــاعلي واملســتمر يصــف �ــا الشــاعر 

معاناة ويصور �ا مأساة الشعب اجلزائري يف هذه الفرتة بلغة شعرية سهلة ومفهومة ،ونـجـده يـسـتـنـجـد 

  :بالـشـهـداء يف قـوله 

ـــــــــون ـــــــــحٌن نـــــ ــــــــا الــــــــبالءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عيُش يقهرُن
ــــــــــــــــــــا حنــــــــــــــــــــُن فــــــــــــــــــــانتَكَس اللّــــــــــــــــــــواءُ    ُهزمن

  )2(أَُيســــــــــــــــمُع يف القبــــــــــــــــوِر هلــــــــــــــــا نِــــــــــــــــداُء؟
 

  أيــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــهداءنا مــــــــــــــــــــــــتُّم كراًمــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــَة األحــــــــــــــــــــــراِر لكــــــــــــــــــــــنْ    رفعــــــــــــــــــــــُتْم راي
ـــــــــــــــــــــــــــــــا تُنـــــــــــــــــــــــــــــــاديكْم ولكـــــــــــــــــــــــــــــــن   جزائرُن
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استحضر الشاعر شخصية الشهداء للفصل والقضاء على هذا الـبالء ، ويشـكوهم  مـا آل إليـه  

حال شعبه من تقهقر وتدين ، ويقارن بني مـا حققـوه مـن اسـتقالل سياسـي واسـتعادة للـوطن مضـحني 

بأرواحهم كرامة له ، وبـني مـا حلـق بـه مـن بعـدهم مـن قهـر وقلـة األمـن ، وخيـتم نـداءه باسـتفهام غرضـه 

  :سرة كأنه ليس لديه أمل يف هذه املناجاة واالستنجاد ، مث يوجه نداءه بعد يأسه للحكام يقولاحل

  مــــــــــــــــــــىت تــــــــــــــــــــدنُو املــــــــــــــــــــوّدُة والصــــــــــــــــــــفاُء؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــُة واهلَن   )1(وزارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا احملّب

 

  ويـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حتُكمـــــــــــــــوَن لقـــــــــــــــد يِئســـــــــــــــنا 
  إذا ُرمنــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــاحلًة جنونــــــــــــــــــــــــــــــــا

يســـأهلم عـــن املـــودة والصـــفاء الـــيت يراهـــا شـــبه مســـتحيلة يف اعتقـــاده ، و يشـــرتط احلـــل يف عقـــد      

احلفــاظ علــى تــاريخ اجلزائــر مــن النضــال "مصــاحلة لنجــاة الــوطن مــن هــذا الــبالء الشــؤم واهلــدف منهــا 

والكفـــاح وعـــدم تشـــويهه، وتصـــحيح االحنـــراف الـــذي خلـــف خســـائر ماديـــة وبشـــرية واســـتعادة األمـــن 

باســم اإلســالم ومنافيــة للوطنيــة  م العــام ، وتأكيــد علــى مساحــة ديــن الدولــة ورفــض أي تشــويهاتوالنظــا

، أمــا إذا خاضــوا طريــق العنــف انقلــب الوضــع علــى الشــعب )3("واحلفــاظ علــى مقومــات اهلويــة الوطنيــة 

متواصـلة ليصبح ضحية لقرارات سياسية ، ليصبح الوطن كالسفينة فوق ُحبرية من دماء شعبه ، وحرب 

  :غري منقطعة ،وجراح القلوب بدون شفاء تتأمل متمثال ذلك يف قوله 

صـــــرخة مـــــن "�ـــــذا كانـــــت نظرتـــــه للوضـــــع غـــــري اآلمـــــن ودعوتـــــه للمصـــــاحلة الوطنيـــــة يف قصـــــيدة 

يــا " م ، وقصــيدة  2000الــيت كتبهــا ســنة " ِارهصــات " ، وجنــده متــأثرا بــه أيضــا يف قصــيدة "األعمــاق

  .م 2001نة اليت كتبها س" عدو الوئام

  :يقول " ارهصات " ففي قصيدة 

                                                        
  4املصدر نفسه ،ص -1

  4املصدر نفسه ،ص -  2
-2009وري ،قسنطينة اجلزائر ،باخالد عبد الرزاق، املصاحلة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية، رسالة ماجستري ، جامعة منت-  3

  60،ص2010
  24املصدر نفسه ،ص -4

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــفينتُنا ُحبريُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــِدماءُ 
  )2(ِشــــــــــــفاءُ تســــــــــــيُل دًمــــــــــــا و لــــــــــــيس هلــــــــــــا 

 

  وإن خضـــــــــــــنا ســـــــــــــبيَل العنـــــــــــــِف عامـــــــــــــتْ  
  فللحـــــــــــــرِب الضـــــــــــــروِس جـــــــــــــراُح شـــــــــــــعبٍ 

  

ــــــــــــــــــــــــْن غــــــــــــــــــــــــري ذنــــــــــــــــــــــــٍب وُيســــــــــــــــــــــــقى   ِم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذبِح حيًن   بال
  يف بطنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا اجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــُل يَرقـــــــــــــــــــــــــــــــــى
  احلِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــُم يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُت خْنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  والظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ُميطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر َدْفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )4(يصــــــــــــــــــــــــــــــبو اىل النُّــــــــــــــــــــــــــــــور شــــــــــــــــــــــــــــــْوقا
 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــعُب اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر يْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقى 
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا وُذالَّ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْتالً 
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دمَّرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنونٌ 
  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريٌ 
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُل فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

  بئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  واحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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حيـــاول الشـــاعر أن يوصـــل رســـالة عـــربة هـــذه القصـــيدة، مســـتعمال أســـلوبا واضـــحا بطـــابع إنســـاين 

وجداين يعكس آالم الشعب اجلزائري وينتقد فيه سياسة الظلم السائدة مبوسـيقى حـادة النغمـة املناسـبة 

اإلرهــــاب، فالـشاعـــــر يـصـــــف مـعـــــاناة الـشـعـــــب للموضــــوع ومتماشــــية مــــع كشــــف اجلــــراح الــــيت خلفهــــا 

الـجـزائـري وشـقـائه بـدون ذنـب اقـتـرفـه، فقد عاىن الذل والفقر والقتل بالذبح كالبهـائم ، وبالشـنق أيضـا  

كل هذا بسبب اجلهل الذي طغى يف هذه السـنني ، والـذي قيَّـد العقـل ومنـع احللـم ، وصـار الظلـم يف  

ِقــد العــدل الــذي يضــمن حقــوق املــواطنني، وصــار احلــق كأنــه يف قــاع بئــر كــل مكــان يقهــر النــاس ، وفُ 

يشــتاق ملــن ينصــره لكــي يظهــر، نالحــظ ان الشــاعر اســتعمل قافيــة معيبــة وعيبهــا التضــمني حيــث جنــد 

يف البيت الذي يليـه ، مل يقتصـر الشـاعر عـن املاضـي فقـط ) فقرا وذال وقتال (مفعول الفعل يسقى وهو

  :ل أيضا ، وذلك يف قوله فقد خاف على املستقب

  يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمُِّر اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقا
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّوا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانني خْرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزُّوِر يْنِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقا
  فأحرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  يف املهــــــــــــــــــــــــــــــــــِد يْبِســــــــــــــــــــــــــــــــــُم طْلقــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟

  )1(أهـــــــــــــــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــــــــــــــــالدُه ِعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّشِء هــــــــــــــــــــــــــــــــــولٌ     مســــــــــــــــــــــــــــــــــتقبُل ال
  يـــــــــــــــــــــــــــــــا وحيـــــــــــــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــــــــــــــــــــن كبـــــــــــــــــــــــــــــــارٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّعوه بريًئ
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلوَها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا يف رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعٍ    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فكَّ
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرون َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيًدا

يــرى الشــاعر املســتقبل الــذي ينشــأ كأنــه يســحق اخلــري ويــدمره ، فقــد ضــيعوا هــذا املســتقبل وزوره  

خلدمات خاصة، و أشعلوا نار البالء لتحرق ما تبقى مـن وطننا،واسـتعمل أسـلوب االسـتفهام والغـرض 

، ومل يهتمــوا لتضــحيات الشــهداء منــه التنبيــه والتــذكري والســخرية، فلــم يفكــروا يف اجليــل الصــاعد للــبالد 

  :من قبل، ومل جيد الشاعر إال أن يدعوا اهللا  النقاد بالده

ــــــــــــــــــــــــــــــمِس تْنســــــــــــــــــــــــــــــاُب رِْفقــــــــــــــــــــــــــــــا   كالشَّ
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعوا اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر ُمحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )2(قــــــــــــــــــــد أحَكمــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــدِّين َطوقــــــــــــــــــــا
 

  أزاح عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   رّيب لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أهل
  يف جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ رِقٍّ 

ستـعـمـــــــــل الشاعـــــــــر الشاعـــــــــر مـــــــــن اخلـطـــــــــر السـيـــــــــاسي، افـــــــــي هـــــــــذه األبيــــــــات يـتـضـــــــــح قـلـــــــــق  

اسـتـغـلــوه واحـكـمــوا  و، اإلسـالمــي تالعبوا بالقانونالـجـزائـر  كامأن حُ يـدل عـلى ) الـديـنريب،جـيـدها،(
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ــٌل مِّــنْ (بــه طـوقـــا ، وبـقـيـــت تـعـــود للـخـلـــف والـتـخـلـــف اقتــبس الشــاعر مــن اآليــة الكرميــة  يف ِجيــِدها حْب

  .ووظفها يف هذه األبيات لُيكسبها قوة املعىن وأثرا بليغا يف نفسية املتلقي )1()مََّسدِ 

  : بـقـوله " يـاعــدو الـوئام"وجنـده يـخـاطـب أعـداء الـوئام يف قـصـيـدة 

  رمينــــــــــــــــا املــــــــــــــــوت يف ماضــــــــــــــــي الّزمــــــــــــــــانِ 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــأعواٍم ُملّطَخــــــــــــــــــــــــــــــــٍة هجـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــرانِ  ــــــــــــــــهداِء أوصــــــــــــــــال الِق   )2(مــــــــــــــــع الشُّ
 

ــــــــــــــــــــاكم     فيــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــداءنا خابــــــــــــــــــــْت ُمن
ــــــــــــــــــــا َكفِّوهــــــــــــــــــــا    ُخــــــــــــــــــــذوا األكفــــــــــــــــــــان ِمّن
  سينتصـــــــــــــــــــُر الوئـــــــــــــــــــاُم فقـــــــــــــــــــد عقــــــــــــــــــــدنا

الشــاعر يف هــذه األبيــات ُخيــرب أعــداء الوئــام خبيبــة أمــاهلم وأهــدافهم يف ختريــب الــوطن ،مســتعمال  

ميزة سياسية املتمثلة يف السخرية مـن خـالل أسـلوب النـداء بقولـه يـا أعـداءنا خابـت منـاكم، واسـتعمل 

كفـــان كفنوهـــا خـــذوا األ(وكنايـــة يف قولـــه ) رمينـــا املـــوت(أســـلوب بالغـــي املتمثـــل يف االســـتعارة يف قولـــه 

يــربز مــن خالهلــا انتهــاء األزمــة السياســية  املتمثلــة يف اإلرهــاب ، وخيــربهم بأنــه ) بــأعوام ملطخــة هجــان

ستنتصر املصاحلة ويُعّم السـالم الوئـام علـى ارض الـوطن ،ويربطهـا بالتـاريخ يف حماربـة االسـتعمار ويبقـى 

  . اهلدف النصر والشهادة يف سبيل الوطن 

  :قضية الخيانة  - )ج 

تعتــرب اجلزائـــر بـــالد غنيـــة بثروا�ـــا، وباملقابـــل تعــاين مـــن اإلفـــالس، وشـــعبها فقـــري يتخـــبط يف غـــالء 

املعيشــــة وسياســــة التقشــــف، و ذلــــك بســــبب األوضــــاع االقتصــــادية العامليــــة ومــــا جنــــم عنهــــا و اخليانــــة 

  ":وسكاب"الداخلية كذلك، فنجد الشاعر متأثر �ذه القضية وناقشها يف شعره، فيقول يف قصيدة 

  يف يوِم حنٍس دخلُت سوقاً للنِّخاسهْ 
  وال خطَر على مكِر السِّياسهْ ... رأيُت ما ال عٌني رأْت 
  ُجيلدونْ ... رأيُت شهدائَنا األبرار 
  بالطاً ... رأيُت وطين املذبوَح 
  يُباعونْ ...ورأيُت أبناءُه األحرار

  رأيُت أسالكاً شائكهْ ... وحول أعناقهم 
  )3(قذرْه  تسحبهْم خملوقاتٌ ...  
هنا الشاعر يبدو متشائم من الوضع احلـايل لـبالده، ودليـل ذلـك يف يـوم حنـٍس يـدخل فيـه سـوقا و 

للنٍّخاسة كنايـة عـن الوضـع السياسـي العـام يف اجلزائـر، فـرأى فيـه مـا ال خيطـر علـى مكـر السياسـة، رأى 
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كــالكبش املــذبوح مرمــُي  فيــه شــهداء األبــرار جيلــدون كنايــة عــن تضــحيا�م تــذهب ســدى ، وشــبه وطنــه  

الوحوش وأبناءه األحرار يتاجرون �م،ومقيدين كالعبيـد بـل أكثـر مـن العبيـد مقيـدين بأسـالك شـائكة كـ

، ومـــــن الـــــذي تســـــحبهم؟ خملوقـــــات قـــــذرة كمـــــا وصـــــفهم الشـــــاعر ، هـــــذه ال قيمـــــة لـــــديهم وال اعتبـــــار

املخلوقـــات تـــتحكم يف الشـــهداء والـــوطن وأبنـــاءه ،كثـــف الشـــاعر يف توظيـــف الصـــور البيانيـــة الشـــعرية 

  : ليوضح معىن اخليانة والقهر السياسي الذي يعاين منه الشعب اجلزائري إثر السياسة املاكرة ، ويقول

  يضحكونْ ...نِة رأيُت ُصنَّاَع اخلِيا
  رأيُت �رًا أسوَد يُصبُّ يف بُطوْن 

  رأيُت دًما طاهرًا بني اجلُفوْن 
 رأيُت دمًعا ثلجيَّ الّلون تذرفُه أمٌّ حنونْ 

  ومسعُت البائعَني واملشرتينْ  …
  ينطقونْ ... مسعتهم بلسان ُخبٍث 

  )1(هل عاد املستعمرون؟..َمتتمتُ ..أصابين ُرعٌب 
ـــذ خططهـــم يف �ـــب الـــبالد  ـــات َضـــِحك صـــّناع اخليانـــة كنايـــة علـــى تنفي يف مضـــمون هـــذه األبي

النهـر األسـود كنايـة عـن البتــــرول ، ويبقـون مـن هلـم حـق فيـه يبكـون مـن معانـاة وسلب ثروا�ا ، خاصًة 

العـــيش يف ظـــروف صـــعبة ، واألمهـــات دمـــوعهم مثلجـــة كنايـــة علـــى آالمهـــم عـــن ابنـــاهم مـــن املشـــاكل 

احمليطــة �ــم ، وتبقــى ثــروات الــبالد بــني مؤيــد ومعــارض يتالعبــون خببــث، طــرح ذلــك بأســلوب إنشــائي 

رض الســــيطرة  خاللــــه أن سياســــة الــــبالد يف ســــلب و�ــــب تشــــبه املســــتعمرون وفــــاســــتفهامي يبــــني مــــن 

اســتعمل ميــزة سياســية وهـــي انتقــاد السياســة الســـائدة يف احلكــم وتســيري الثـــروات باعتبــار اجلزائــر غنيـــة 

برتاثهــــا وشــــعبها فقــــري و�ــــذا يقــــوم بتوعيــــة الشــــعب وتنبــــيههم بأســــلوب بالغــــي ومحولــــة شــــعرية مكثفــــة 

  :يقول" تساؤالت"يدة الدالالت، ويف قص
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57املصدر نفسه ،ص -  2  

  أيُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنفط أبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤسٌ 
  قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت َتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّىنِ 

  أْم عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌء أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك ُمحًقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إمنَّ

  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت يف أحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن تِـــــــــــــــــــــــــــــــــــْربِ   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّها أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنافَ  َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ 
  منـــــــــــــــــــــــــــــه ينمـــــــــــــــــــــــــــــو ُكـــــــــــــــــــــــــــــلُّ َخـــــــــــــــــــــــــــــْريِ 

ـــــــــــــــــــــــْن َغـــــــــــــــــــــــٍري ِســـــــــــــــــــــــْعرِ    )2(للعـــــــــــــــــــــــدى ِم
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نقمة فقد بلغ شره كـل أصـناف  و استعمل الشاعر أسلوب النداء للنفط متسائال إن كان ِبؤسٌ  

الشــر ، أم إن كــان نعمــة غاليــة ينمــو منــه كــل خــري فقــد بــاعوه للعــدو بســعر رمــزي ، وهــذا دليــل قــاطع 

ممـا )خـري وشـر( الطبـاق على اخليانـة ألنـه مـن حـق كـل الشـعب اجلزائـري، وقـد وظـف البـديع املتمثـل يف

  :واصفا وضع اجلزائر " صورة بدون ألوان "يف ذهن املتلقي،ويقول أيضا يف قصيدة  وأثرازاد قوة ومجاال 

  وهنــــــــــــــــا اجلزائــــــــــــــــر يف اجلِــــــــــــــــراح ســــــــــــــــجينةٌ 
ـــــــــــــش يف ُصـــــــــــــدوِر أُْرِغمـــــــــــــت ـــــــــــــّداُء َعشَّ   ال
ــــــــــــــــــــــــــيُد الُبؤســــــــــــــــــــــــــاء يف   وجماعــــــــــــــــــــــــــٌة تـََتصَّ
  وطــــــــــــين تغــــــــــــريَّ وجهـــــــــــــَك الفتَّــــــــــــان أيـــــــــــــنَ 

  

  عرَّاهــــــــــــــــــــا وألبســــــــــــــــــــها اجلــــــــــــــــــــربْ النَّهــــــــــــــــــــُب   
   ِربْ خلِت اــــــــــبيـــــالق يف الــــــــــــرا على اإلمــــهـــــــــــق

ـــــــــــــــــبْ    َصـــــــــــــــــمٍت تُقاومهـــــــــــــــــا املزابـــــــــــــــــُل والطل
  )1(مجالـــــــــهُ  هـــــــــل مـــــــــات ســـــــــهواً أم ُغِصـــــــــْب؟

يف خيربنا الشاعر عن جراح اجلزائر اليت عرّاها النهب ، وأصا�ا اجلرب ، يصف لنـا حالـة املرضـى   

حــىت معاجلــة أنفســهم ، دون تكفــل الدولــة �ــم ، وا�اعــة الــيت  وت القصــديرية متعبــة وال يســتطعونالبيــ

تصــيب البؤســاء الــذين يفتشــون املزابــل ليســدوا رمقهــم ويلجئــون للطلــب والتســول ، ويتســاءل بأســلوب 

 هلـــواناالســـتفهام عـــن مجـــال وطنـــه إن مـــات ســـهوا او ُغِضـــب وخـــان حـــىت يصـــل هلـــذا الـــذل والفقـــر وا

ممـــا زاد األلفـــاظ قـــوة وإيقاعـــا ) جـــرب وخـــرب(ونالحـــظ اســـتعماله للبـــديع املتمثـــل يف اجلنـــاس النـــاقص 

  .ومجاال ونغما يثري النفس واالنتباه

  :القضايا العربية -2

  : يةفلسطينالقضية ال - )أ

العـــرب األوىل ، كانـــت يف مقدمـــة القضـــايا واملآســـي العربيـــة الـــيت انفعـــل �ـــا شـــعراء "وهـــي قضـــية 

اجلزائر ، وعربوا عنها يف شـعرهم ، يرتمجـون بـذلك إحسـاس الشـعب وتعلقـه �ـا ، وإميانـه حبـق فلسـطني 

، والشــــاعر منصـــور زيطــــة مـــن بــــني الشـــعراء اجلزائــــريني املنفعلـــني �ــــذه ) 2("يف اســـرتداد وطــــنهم الســـليب

دأها مـن حادثـة القضية، فكان ُيْصِدُر قصيدة بعد كل حدث استشهاد يهز كيان األمـة العربيـة ،فقـد بـ

بشــراك يــا 'م ، نظــم قصــيدة 2000استشــهاد حممــد الــدرة يف اليــوم الثــاين مــن انتفاضــة األقصــى ســنة 

الـذي يعتـرب منوذجـا عـن معانـاة أطفـال فلسـطني مـن ِقبَـل و ، وأهـداها لـروح هـذا الطفـل الشـهيد ،'حممد 

ذا يــذكرنا برثــاء ابــن الــذي حــرمهم مــن ابســط حقــوقهم وهــي احليــاة والــوطن، وهــو االحــتالل الصــهيوين، 
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الرومــي البنـــه حممـــد، فبشــراك وحممـــد رمـــزين للــدين اإلســـالمي وظفهمـــا الشــاعر للداللـــة علـــى االنتمـــاء 

  :للدين اإلسالمي واألمة اإلسالمية ، فيقول يف هذه القصيدة 

  أيـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــجين ترفَّـــــــــــــــــــــــق يب فـــــــــــــــــــــــإينّ 
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــت لعـــــــــــــــلَّ املـــــــــــــــوت ُحيـــــــــــــــي   حمّم
  حمّمــــــــــــــد مــــــــــــــت لعــــــــــــــّل املــــــــــــــوت يُبكــــــــــــــي

  املـــــــــــــوت َيهـــــــــــــديحمّمـــــــــــــد مـــــــــــــت لعـــــــــــــّل 
  حمّمــــــــــــــد مــــــــــــــت لعــــــــــــــّل املــــــــــــــوت يُلغــــــــــــــي
  حمّمــــــــــــــد مــــــــــــــت لعــــــــــــــّل املــــــــــــــوت يُــــــــــــــزري
  حمّمــــــــــــــد مــــــــــــــت لعـــــــــــــــّل املــــــــــــــوت ُجيلـــــــــــــــي
ـــــــــــــد مـــــــــــــت لعـــــــــــــّل املـــــــــــــوت َيســـــــــــــقي   حمّم
ــــــــــــــد مــــــــــــــت لعــــــــــــــّل املــــــــــــــوت يغــــــــــــــدو   حمّم

  

  قتيــــــــــــــــــــــٌل روحــــــــــــــــــــــه طفــــــــــــــــــــــٌل ُشــــــــــــــــــــــجاعُ   
  كرامـــــــــــــــــَة مـــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــاعوها فضـــــــــــــــــاعوا
  عيونًــــــــــــــــــــــــــــــا يف مآقيهــــــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــــيَّاعُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاعُ    شـــــــــــــــــــــــــــــــياطيًنا يُراقُصـــــــــــــــــــــــــــــــها املت

ــــــــــــــــــــــــــاع مواثيقــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا يُب   دُمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــعاعُ    ليالينـــــــــــــــــــــــــــــــــا فينـــــــــــــــــــــــــــــــــدفَع الشُّ
  خيانـََتنـــــــــــــــــــــــــــــا إذا َســـــــــــــــــــــــــــــَقط الِقنـــــــــــــــــــــــــــــاعُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــباعُ    قُبورًاحتـــــــــــــــــــــــــــــــت قـُبَِّتهـــــــــــــــــــــــــــــــا السِّ

  )1(أعاصــــــــــــــــــــــــــــريًا يُفجِّرُهــــــــــــــــــــــــــــا اجلِيــــــــــــــــــــــــــــاعُ 
، والـذي  أبوهحتدث الشاعر على لسان الطفل داللة على شّدة التأثر به ، فقد قُِتل حتت جناح   

محــل رســالة الطفــل املظلــوم ، ويُعتــرب رمــزا للطفولــة املضــطهدة يف فلســطني ، مث جنــده يبــدي رأيــه بطريقــة 

  .غري مباشرة ،تُفهم ما بني السطور يف خماطبة الضمري العريب، الذي انتهج سياسة الالمباالة 

مـرات  كررهـا مثـاينفقـد  ) مـت لعـل املـوت  حممـد(فالشاعر يلمح من خالل مناداته حملمد بقولـه  

يــوحي باالســتمرارية والتطلــع للمســتقبل األمــة الضــائعة   امضــارع فبعــد كــل تكــرار هلــذه العبــارة جنــد فعــال

كرامتهــا ، فنجــده تــارة يبكــي علــى ضــياعها ، وتــارة أخــرى يــدعوا مــن ماتــت ضــمائرهم وبــاعوا القــيم 

وتـــارة أخـــرى  ،ا يـــدعوهم للهدايـــةبـــذخ ومتـــاع الـــدنيواملبـــادئ العروبـــة واإلســـالم واجلـــري وراء الـــرتف وال

أخـرى   تـارةخياطب واضعي القانون للفـت االنتبـاه للحقـوق الـيت انتهكـت باسـم القـانون يف فلسـطني، و 

كأنه يريد زوال هذه الظلمة واخلنوع لُتفرَِج هذه األزمـة ولـو بشـعاع أمـل ، ومـرة يشـري إىل خيانـة العـرب 

   .لتفكك وا�يار األمة العربية يف حق بعضها بعض ، واليت هي من أهم األسباب ا

ــــى خطــــى   ــــالنهوض عل ــــذين هــــم يف القبــــور ليصــــل املعــــىن إىل أحفــــادهم ب ويــــذكرهم باألجمــــاد ال

، لوضـع املــزري الــذي حلــق بــأمتهمأجـدادهم ، ويتمــىن الشــاعر مــن أصـحاب الضــمري الــيقظ  املتــأثرين با

وتلم من شتا�ا وتصبح يدا واحدة  بتفجري ثورة تعيد لألمة مكانتها بعد السبات العميق الذي هي فيه

  لى احلسرة والقهر األمة العربية كما كانت من قبل وقد استحضر هذا التكرار داللة ع
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ـــارة  للتمـــين والرتجـــي  ) لعـــل ( بصـــيغة األمـــر وبعـــدها ) حممـــد مـــت(ونلمـــس جـــرأة الشـــاعر يف عب

فلسطني ، وينتقل من نظـرة متـين ليـثـبـت إصراره وتأكيده على ضرورة النهوض باألمة العربية للدفاع عن 

وترجي إىل نظرة حسرة يـأس وفقـدان لألمـل بـالنهوض باألمـة العربيـة مشـريًا إىل حـدث استشـهاد حممـد 

  :الدرة وكأنه الشي بالنسبة ألمة صماء 

ــــــــــــد مــــــــــــات قبلــــــــــــكْ    ُصــــــــــــراُخك يــــــــــــا حمّم
  ولــــــــــــــــــــــو أّن اجلِبــــــــــــــــــــــال َتُضــــــــــــــــــــــمُّ قلبــــــــــــــــــــــا

   

  فلـــــــــــــن يرجـــــــــــــى مـــــــــــــن الُصـــــــــــــمُّ اســـــــــــــتماعُ   
  )1(العــــــــــــــذب اْنصــــــــــــــداعُ لفــــــــــــــاَض مباِئهــــــــــــــا 

 النفجـــرتوراح يفـــرتض لـــو أن للجبـــال الصـــخرية الـــيت تعتـــرب رمـــزا للقـــوة والصـــمود واجلفـــاء قلبـــا،   

وانصــدعت لشــدة اهلــول مــا تعانيــه فلســطني ، فمــا بالــك باألمــة العربيــة الــيت كــان يضــرب �ــا املثــل يف 

  :الصمود والتالحم والنخوة مل تتأثر حلال فلسطني ، وانتقل خماطبا فلسطني بقوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــة ال متـــــــــــــــــــــــــــــويت    فلســـــــــــــــــــــــــــــطني احلبيب
ـــــــــــــــــــيس تُنســـــــــــــــــــى   فبينكمـــــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــــود ل
  حنينــــــــــــــــــــــــه مل يــــــــــــــــــــــــزل نــــــــــــــــــــــــورًا ونــــــــــــــــــــــــارًا

  يف صـــــــــــــرمٍ فـــــــــــــال تقضـــــــــــــي عليـــــــــــــه بســـــــــــــ
  

ـــــــــــــــــالعُ      فمـــــــــــــــــن للقلـــــــــــــــــب إن دُّكـــــــــــــــــت ِق
  وأحــــــــــــــــــــــــــــــالٌم وِســــــــــــــــــــــــــــــٌر ال يُــــــــــــــــــــــــــــــذاع ُ  

ـــــــــــــــــــــاعٌ  ـــــــــــــــــــــدَّمٍع ب   وعْربتُـــــــــــــــــــــهُ  هلـــــــــــــــــــــا يف ال
ــــــــــــــى احلُــــــــــــــرِّ الــــــــــــــوداُع؟   )2(أال يقضــــــــــــــي عل

الشــاعر يعــرب عــن حبــه لفلســطني ويــدعوها للتمســك والصــمود أمــام الظــروف احمليطــة �ــا ، وانــه    

اإلســالمي والعروبــة والتــاريخ، وراح حيــن للماضــي حــني   يربطهــا باألمــة العربيــة روابــط متينــة، منهــا الــدين

لعهـود الـيت بينهـا يكفيهـا كانت األمة �تم بالقضية الفلسطينية، ويطلب من فلسطني أال تقضي علـى ا

  : ويقول عن حادثة احلفر حتت البيت املقدسوداعها 

  بكــــــــــى القــــــــــدُس الّشــــــــــريُف ُبكــــــــــاء يــــــــــأسٍ 
  متـــــــــــــــــــادوا يف التعـــــــــــــــــــّدي حـــــــــــــــــــني ُمتنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــَع ال ــــــــــــــــــــواء حــــــــــــــــــــْربٍ إذا رف   يهــــــــــــــــــــوُد ل
   

ـــــــــــــــــــــدفاعُ      وأحقـــــــــــــــــــــاد القـــــــــــــــــــــروِد هلـــــــــــــــــــــا اْن
ــــــــــــــــــــباعُ    فـــــــــــــــــــذي ِجيـــــــــــــــــــٌف ُمتزّقهـــــــــــــــــــا الضِّ

  )3(فمهزلـــــــــــــــــــــــــــــــٌة إذا رُفـــــــــــــــــــــــــــــــَع الـــــــــــــــــــــــــــــــرياعُ 
مسـخ اهللا  عـنيبني الشـاعر مـدى متـادي اليهـود علـى القـدس الشـريف وعـرب عـنهم بـالقرود كنايـة   

 ليتمكنــوا مــن طمــس معــامل املســلمني التعــدي علــى بيــت املقــدس إىلهلــم إىل قــرود، فحقــدهم يــدفعهم 

وبدأ اليهـود )(..ثله من أبعاد دينية وتارخيية مسألة مركزية يف فكر اليهودي الصهيوين ملا مت"الن القدس 

نطقــة الصــهاينة محلــة حممومــة مــن احلفريــات حتــت املســجد األقصــى واملنطقــة الــيت حولــه مركــزين علــى امل

فريـات مراحـل خطـرية عنـدما أخـذوا يفرغـون األتربـة والصـخور وبلغـت احل..)(الغربية واجلنوبيـة للمسـجد

                                                        
  18املصدر نفسه،ص -  1
  18املصدر نفسه،ص -  2
   19املصدر نفسه،ص -3



25 

 

حتــت املســجد األقصــى وقبــة الصــخرة مســتخدمني مــواد كيماويــة لتــذويب الصــخور ممــا جعــل األقصــى 

،و�ـذا يكونـوا رفعـوا لـواء )1("زلـزال خفيـف  أوعاصفة قويـة  أيحلظة بسبب  أيحتت خطر اال�يار يف 

ـــة مـــن أمرهـــا حـــرب ، ولكـــن العـــرب ميتـــة ومل تـــدافع  ـــَع اللـــواء ترفـــع  أنعلـــى مقدســـا�ا ،بـــل يف مهزل رُِف

  .القصب دليل على اخلمول والقهر 

ود الــرئيس عرفــات يف هــ،حــني حاصــر الي 2002كتبهــا ســنة " عرفــات والشــهيدة "ويف قصــيدة 

 أنمقـر رئاســته بــرام اهللا جنــده متــأثرا بالشــهيدة الــيت فجــرت نفســها لتقضــي علــى ذل االحــتالل ، وتبــني 

  :لسطني قوية برجاهلا ونسائها وأطفاهلا فيقولف

  تعـــــــــــــــيش ذليلـــــــــــــــةٍ  أنأبـــــــــــــــت الّشـــــــــــــــهيدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــمَ  إىلفســـــــــــــــــــــــــــــمت    عـــــــــــــــــــــــــــــرِش تبسَّ

  وبكـــــــــــــــــت عــــــــــــــــــروٌش فــــــــــــــــــوق ُغّصــــــــــــــــــا�ا
  

ُـــــــــــــــــــــــــُه الّنكســـــــــــــــــــــــــاتُ      يف مـــــــــــــــــــــــــوطٍن تْغتال
  تـَْبــــــــــــــــــيُض مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــوارِه القســــــــــــــــــماتُ 

  ) 2(هامـــــــــــــت �ـــــــــــــا االطمـــــــــــــاع والّلعنـــــــــــــاتُ 
فباستشــهادها هــزت الكيــان الصــهيوين وجعلــتهم يرعبــون مــن العمليــات االستشــهادية، واســتعمل   

" صـل صـالتك"العبارات املشددة يوحي �ـا باجلزالـة والقـوة لتأكيـد املعـىن ،وقـد أهـدى الشـاعر قصـيدة 

  : لكل استشهادي فلسطيين يقول

  صـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــالتك وانفِجـــــــــــــــــــــــــــــــر
  التلتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراءك  

  ومهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة مل يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطعْ 
ــــــــــــــــــــــوركــــــــــــــــــــــو    ـع مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــاعوا القّضي

  

  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  واْضـــــــــــــــــــــــــــــِرب َعـــــــــــــــــــــــــــــدّوَك وانتِصـــــــــــــــــــــــــــــر
  أعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز خنــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُمنقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 
  إخفاءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــُو اهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدرْ 

  )3(ـــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف طقـــــــــــــــــــــــــــــــوِس املـــــــــــــــــــــــــــــــؤَمترْ 
فهــو يــدعوهم لالنفجــار والثــورة ضــد العــدو، والتمســك بالــدين اإلســالمي والصــالة والســعي وراء   

وأن الثـــورة يف فلســـطني ميكـــن أن حتـــدث وان حتـــرر الشـــعب العـــريب الفلســـطيين مـــن االحـــتالل " النصـــر 

   لعـربويأمرهم بعدم االلتفـات ل )4(" الصهيوين وتعيد له حقه وأرضه وحرمته اليت اغتصبها أعداؤه منه 

 أمـامأل�م ال ميلكون الشـجاعة ويعتـربون أعجـاز خنـل يف مهانـة مل يسـتطيعوا إخفائهـا بلغـوهم ، وركـوع 

  .العدو بائعني القضية الفلسطينية يف املؤمترات اليت تنعقد 

  : يقول 2004باستشهاد الشيخ امحد ياسني سنة الشاعر متأثر " الشيخ الشهيد "ويف قصيدة 
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  الِح باالميــــــــــــــــــــرّوعــــــــــــــــــتهم بعزميــــــــــــــــــِة الصُّــــــــــــــــــ
  باحلــــــــــــــــــــبِّ لــــــــــــــــــــألرِض املقدَّســــــــــــــــــــِة الــــــــــــــــــــيت
  مل يهنـــــــــــــــــــــأوا يوًمـــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــت بُقـــــــــــــــــــــر�م
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــَر باكًي   قَتلـــــــــــــــــــــوَك يف فجـــــــــــــــــــــٍر تفجَّ
ـــــــــــــــــــــــةً  ي ـــــــــــــــــــــــٍت األذْكـــــــــــــــــــــــاُر فيـــــــــــــــــــــــِه ندِّ   مازال

  قَتلـــــــــــــــوك كـــــــــــــــي نبقـــــــــــــــى عبيـــــــــــــــًدا حتـــــــــــــــتهم 
  ولكــــــــي متــــــــوَت الّشــــــــمُس حتــــــــت ظالمهــــــــم

  

ــــــــــِرب اجلميــــــــــِل وبالفــــــــــِدى  ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــان بالصَّ
ـــــــــــــــــــــَع اهللا منهـــــــــــــــــــــا النَّـــــــــــــــــــــيب ُحممـــــــــــــــــــــَدا   رف
  حـــــــــىتَّ ســــــــــَقوك بغــــــــــْدرِهم كــــــــــأَس الــــــــــرَّدى
ــــــــــــُل مســــــــــــِجَدا   حــــــــــــىتَّ احنــــــــــــىن ُحزنًــــــــــــا يـُّقِب
ــــــــــــــلواُت تعبــــــــــــــُق باهلـُـــــــــــــدى   مازالــــــــــــــِت الصَّ
  ولكــــــــــــي يضــــــــــــلَّ احلــــــــــــقُّ ســــــــــــيًفا ُمغَمــــــــــــَدا

ــــــــــُث لــــــــــيًال ســــــــــيِّدا   )1(ولكــــــــــي يضــــــــــلَّ اخلُب
فهو خياطب الشـيخ امحـد ياسـني الـذي يعتـرب احـد كبـار السياسـيني الفلسـطينيني ، استشـهد يف    

هجوم صاروخي من ِقَبل احملتلني اليهود أثناء عودته من صالة الفجر ، خيربه الشاعر بأنـه أَخـاَف وروَّع 

ليثبـت قداســتها اليهـود بعزمـه وصــالحه وإميانـه وصـربه، وحبــه لـألرض املقدســة ، واسـتعمل الرمـز الــديين 

واستحضر قصة رفع اهللا لسـيدنا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف اإلسـراء واملعـراج كمـا نالحـظ كسـر يف 

الوزن يف عبارة رفع اهللا ، فهو خيربه قلق اليهود وخوفهم منه وحلمهم الغدر به وهـذا مـا فعلـوه ، فّجـروه 

اســني يعتــرب فجــر وبدايــة أمــل وضــياء محــد يأالشــيخ  أنيف زمــن الفجــر عائــًدا مــن الصــالة داللــًة علــى 

للشعب الفلسطيين ، فبقتله يُنتشر الظالم وتسود معيشتهم ، واستغل الشاعر الوضع ليستعمل املعجـم 

الصــالح ، اإلميــان ، الصــرب اجلميــل ، الفجــر ، الفــدى ، األرض املقدســة ، اهللا ، النــيب حممــدا (الــديين 

بـــني لنــــا قـــوة الشـــيخ امحــــد ياســـني ومتســـكه بالــــدين لي) فجـــر ، مســـجدا، األذكـــار ، الصــــلوات، احلـــق 

اإلسالمي واجلهاد وقدرته على إخافة العدو اإلسرائيلي ، فبموته يُتاُح هلم اهليمنة على فلسطني خاصـة 

واألمــة العربيــة عامــة ، وُتّســريُهم كالعبيــد ، وبقــائهم حتــت جنــاح الــّذل وباخلبــث ُمســيطَر علــيهم ،هــذه 

  .ؤثر يف القارئتصوير املشهد مما غاية الروعة وت األبيات يف

  :وينادي الشيخ الشهيد بقوله 

ـــــــَت عـــــــن ـــــــهيُد رحل ـــــــا أيُّهـــــــا الّشـــــــيُخ الشَّ   ي
  وتركــــــــــــــــــــَت ْحتتـــــــــــــــــــــك أمَّـــــــــــــــــــــًة َمْنهوكـــــــــــــــــــــةً 

  

  هـــــــــــــذه احليـــــــــــــاِة لكـــــــــــــْي تعـــــــــــــيَش ُخمَلَّـــــــــــــدا  
  )2(جعـــــــــــــــل اليهـــــــــــــــوُد كياَ�ـــــــــــــــا ُمســـــــــــــــتْعبدا

ضــعيفة مســتعبدة للعــدو  منهوكــة، لكــن األمــة بعــده بقيـت يبشــره بالشــهادة واخللــد يف اجلنـة فهـو   

تركت هذه احلادثة أثرا بليغا يف نفسية الشاعر حيث يتضح انـه كـان متـأمال كثـريا يف الشـيخ .اإلسرائيلي

امحد ياسـني، لكـن اسُتْشـِهَد ومل يكمـل مشـواره السياسـي، ونلمـس يف هـذه القصـيدة خصـائص الشـعر 
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التغــين مبواقفــه ضــد الصــهاينة بطــابع إنســاين السياســي ومميزاتــه ، مــن خــالل التمجيــد بالشــيخ الشــهيد و 

ووجداين عاطفي متأثرا باغتياله، ونقدي يف إظهار عيوب اليهود وغدرهم، وبلغة بليغة يف قمـة شـاعرية 

لتصوير مأساة الشعب الفلسطيين والعريب من بعده، بومضات شعرية خاطفة حتمل يف طيا�ا مكاشـفة 

  . عيدالذات الصهيونية يف بعديها القريب والب

  :القضية العراقية  -)ب

تعتــرب القضــية العراقيــة مــن القضــايا العربيــة كالقضــية الفلســطينية ، فــالعراق بلــد عــريب جتمعنــا �ــا 

اإلســالم والعروبــة والتــاريخ ، وقــد احتـُلّــت العــراق وُقصِّــفت وُ�ِبــت وســلبت ثروا�ــا ، وقُِتــل شــعبها ، ومل 

أغرب الغرائب أن يكون العرب واملسلمون الذين قدموا النمـوذج ومن "تتأثر األمة العربية مبا جيري فيها 

األعلـــى هلـــذه الدولـــة يف تـــاريخ النبـــوي والراشـــدي، وقـــدموا منـــاذج إســـالمية رائعـــة تقـــرتب مـــن النمـــوذج 

مـــن اغـــرب الغرائـــب أن يكـــون هـــؤالء أنفســـهم هـــم الفئـــران الـــيت جيـــري عليهـــا االســـتعمار (...)األعلـــى 

واألمة العربية طبعا نائمة عن ما جيري فيها ، لكن الشـاعر منصـور زيطـة مل يـنم )1("جتاربه املعملية اآلن 

عن هذه القضية ، وحاول الـدفاع عنهـا بقصـائده وهـذه وسـيلته الوحيـدة الـيت يسـتطيع الـدفاع �ـا عنهـا 

  : 2003اليت كتبها سنة " ويبقى العراق " يقول يف قصيدة 

ـــــــــــــــــائموَن نـــــــــــــــــوَم الكهـــــــــــــــــوف ِ    أيُّهـــــــــــــــــا الّن

ـــــــــــــــــــوٌع    ســـــــــــــــــــرتتدي املـــــــــــــــــــوت قهـــــــــــــــــــرًاورب

  وفُـــــــــــــــــــراٌت ســـــــــــــــــــيختفي حتـــــــــــــــــــَت نــــــــــــــــــــارٍ 

  دٌم ســـــــــــــــــــــــــُرياقُ : ســـــــــــــــــــــــــجِّلوا نكســـــــــــــــــــــــــًة   

ــــــــــــــــــــــــــــاقُ  ــــــــــــــــــــــــــــاٌب ســــــــــــــــــــــــــــيمتطيها ِخن   ورق

  )2(ورمــــــــــــــــــــــــــــــاٍد و يزَدريــــــــــــــــــــــــــــــِه ُحــــــــــــــــــــــــــــــراقُ 

ونســـــــــــــــــــــــــــيٌم ســـــــــــــــــــــــــــيعرتيِه اْخِتنـــــــــــــــــــــــــــاقُ  فالشـــاعر ينبـــه األمـــة العربيـــة قبـــل العـــدوان األمريكـــي علـــى العـــراق انـــه يوجـــد نكســـة دٍم ســـُرياق    

ويوجد بلًدا سوف ميوُت قهرًا ، وناس سوف َمتوت وُتشرد ، وحىت �ـر الفـرات سـوف ُختفيـه نـاٌر ورمـاٍد  

أداتــني رئيســيتني مــن  اختــارت الواليــات املتحــدة"وريــاٍض ختتفــي متارُهــا ، يـُفَّحــُم حتــت نــار العــدو، فقــد 

أدوات السياســة إلحــداث التغيــري يف العــراق ،مهــا قطــع املعونــات التجاريــة وفــرض احلصــار االقتصــادي 

دخـول العـراق وإسـقاط نظامـه  إىلانتهـى �ـا املطـاف (...)أوال مث استخدام القـوة العسـكرية بعـد ذلـك 
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نائمــــة نومــــت أهــــل الكهــــف ، ولكــــن ال حيــــاًة ملــــن تنــــادي فــــالعرب )1(" 2003-4-9سياســــي يف ال

ل االنفصـــال عـــن مـــا حيـــدث يف استحضـــر الشـــاعر هـــذه القصـــة القرآنيـــة ليبـــني أن العـــرب منفصـــلة كـــ،

  .العراق

نظّـــم الشـــاعر هـــذه األبيـــات قبـــل احلـــرب علـــى العـــراق، ممـــا يتّضـــح قلقـــه عليهـــا، وتـــأثره ومحاســـته 

وأثناء احلرب ْحيِسْم على ما . ب النائمةللدفاع عنها، وال ميلك إال ِشْعره حياول به أن يوصل تنبيًها للعر 

  :جرى للعراق فيقول 

ـــــــــــِة يْســـــــــــعى ـــــــــــا مـــــــــــن أقصـــــــــــى املدين   جاءن
ـــــــــوَم موســـــــــى: قـــــــــال   فرعـــــــــوُن قـــــــــد غـــــــــزا ق

  قولــــــــــوا شــــــــــيًئا كفــــــــــاكْم ُســــــــــكوتًا: صــــــــــاح
  أيّهــــــــا الّســــــــاعي كيــــــــَف حــــــــاُل الّثكــــــــاىل: 

ــــــــــــنكم بــــــــــــراءٌ : قــــــــــــال   ُموتــــــــــــوا فــــــــــــالعيُش ِم
  

  يف ُحميَّـــــــــــــــــــــــــــــاه َحْســـــــــــــــــــــــــــــرٌة واحـــــــــــــــــــــــــــــرتاقُ   
  قـــــــــــد جفاهــــــــــا انعتـــــــــــاقُ وعصــــــــــا موســــــــــى 

  إّن بعـــــــــــــــَض الكـــــــــــــــالِم َجـــــــــــــــيٌش ُدفـــــــــــــــاقُ 
ـــــــــف العـــــــــراُق؟ ـــــــــف حـــــــــاُل األيتـــــــــاِم كي   كي

ـــــــــــــــــــراقُ  ـــــــــــــــــــراَق ِع ـــــــــــــــــــا إّن الِع   )2(يـــــــــــــــــــا رُكاًم
يَقُصـــد الشـــاعر بالســـاعي الـــذي جـــاءهم هـــو اخلـــرب العـــدوان علـــى العـــراق، وشـــبه العـــدو بفرعـــون    

العدو وقتا لتتكلم العرب وتدافع عن والعراق مبوسى، وأن العراق ليس لديها ما تقاوم به العدو ، وترك 

بلـــد العروبـــة واإلســـالم ومنبـــع احلضـــارات والتـــاريخ ، لكـــن مل تـــتكلم، ولـــو وقفـــت الـــدول العربيـــة موقفـــا 

واحدا يدل علـى العزميـة و االحتـاد،  لكـان مبثابـة جيًشـا دفًقـا  يف هـذا احلـرب ،فلـم تأخـذ موقًفـا واحـًدا 

يئـة مـن قـوٍم رب موقـف ُذّل وخـذالن خمِجـل ، حـىت إن احليـاة بر يدل على التضامن مع العراق ، وهذا يعت

: مع اآلية الكرمية) جاءنا من أقصى املدينة رجل يسعى (نالحظ اقتباس عبارة  ،هكذا يف نظر الشاعر

ـَأل يـَتَـآمَُّروَن بِـَك (
َّ
ِديَنِة يْسَعى قَاَل يا ُموَسى إنَّ امل

َّ
لِيَـْقتـُلُـوُك فَـُأْخرُج ِإينِّ لَـك ِمـَن َوَجاَء َرُجٌل مِّْن أَْقَصى امل

ثر حدوث عالقة تفاعلية بينهمـا فقـد اسـتدعى اآليـة الكرميـة إ من سورة القصص 20اآلية  )النَّاِصِحنيَ 

اليت يف مضمو�ا إنذار سيدنا موسى ونصحه باخلروج مـن املدينـة لالستشـهاد �ـا وربطهـا خبـرب العـدوان 

ل العربيــة اإلســالمية، وتنبيًهــا هلــا لتتحــد وتأخــذ موقفــا يــدل علــى علــى العــراق الــذي جــاء كإنــذار للــدو 

 ري وزيـادة تركيـز املعـىن وكثافتـهاإلسالم والعروبة فاستحضار اآليـة هنـا يُعتـرب مصـدرا إلثـراء اإلفهـام الشـع

واسـتعمل الرمـوز الدينيـة فرعـون داللـة علـى التجـرب وطغيـان العـدو، وموسـى داللـة علـى أن العـراق علـى 

لومـة ، وعصـا موسـى جفاهـا االعتنـاق أي أن العـراق لـيس لـديها مـا حيميهـا مـن شـِر الطاغيـة حـٍق ومظ
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، فالشـــاعر يعـــاجل قضـــية صـــراع حمتـــدم علـــى ارض العـــراق بـــني قـــوة احلـــق واجلهـــاد وقـــوة الباطـــل  املتجـــربٍّ

 واالحـــتالل، فجـــاءت هـــذه الـــدالالت لتقـــوي املعـــىن وأثـــره يف الـــنص وتقريبـــه يف ذهـــن املتلقـــي ، وظفهـــا

يتأســف علــى الظلــم الــذي حصــل " بغــداد"الشــاعر ليــربز هــول مــا جيــري يف العــراق، وجنــده يف قصــيدة 

  :فيها من احلرب اليت دمر�ا وجرد�ا ثوب احلضارة واالزدهار ، الذي البسها هلا التاريخ يقول

  بغـــــــــــــــــداُد كانـــــــــــــــــت منـــــــــــــــــاراٍت ومكتبـــــــــــــــــًة 
  واليــــــــــــــــوم صــــــــــــــــارت مواعيــــــــــــــــًدا ُمربجمــــــــــــــــةً 

  

ــــــــــــ   ــــــــــــاِج العل ــــــــــــزدانُ بغــــــــــــداُد كانــــــــــــت بت   ِم ت
  )1(للمـــــــــــوِت واملـــــــــــوُت يف بغـــــــــــداَد ظمـــــــــــآنُ 

الشــــاعر يتحســــر علــــى مكانــــة بغــــداد يف القــــدمي كانــــت بلــــد للعروبــــة و معهــــد للعلــــم واآلداب و    

واملكاتب واملنارات ، واليوم أصبحت مكـان للمواعيـد املربجمـة لالنفجـارات  مـن قبـل العـدو اجلـائر كمـا 

ة علـــى ســـقوط القتلـــى وكثـــرة األمـــوات ، فالشـــاعر يقـــارن نالحـــظ الصـــورة الشـــعرية املـــوت الظمـــآن كنايـــ

  : مكانتها يف السابق وكيف أصبحت اليوم ،يقول 

  بغـــــــــــــــــــــداُد ســـــــــــــــــــــيِّدُة التّـــــــــــــــــــــاريِخ عاريـــــــــــــــــــــةٌ 
  والرُّعـــــــــُب غـــــــــاٌب مـــــــــَن األهـــــــــوال شاســـــــــعةٌ 

يُن ِحصٌن  واحلِقُد أشباُح ِلصٍّ جمرٍم بِشٍع والدِّ
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ قـُوَّتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  يــــــــــــةٌ والصَّـــــــــــمُت حولــــــــــــك يـــــــــــا بغــــــــــــداُد أغن

  والطّعـــــــــــــــُن عاصـــــــــــــــفٌة تعـــــــــــــــوي وطوفـــــــــــــــانُ   
ــــــــــــــــوِث مــــــــــــــــآلنُ    ظالُمهــــــــــــــــا بصــــــــــــــــراِخ الَغ
  لــــــــــــــــــه إىل الــــــــــــــــــّذبحِ أشــــــــــــــــــواٌق وَحتنــــــــــــــــــانُ 
ــــــــــــــــــاُف فتَّــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــٌن تـَُقدِّســــــــــــــــــُه األطي   دي

  )2(والعازفـــــــــــــــــــاُت زعامـــــــــــــــــــاٌت وِخـــــــــــــــــــذالنُ 
مــن كرامتهــا والرعــب منتشــر بــني شــعبها، ومليئــة بصــراخ  جــردت بغــداداحلــرب  أنالشــاعر  يــرى

املستغيثني من اجلرحـى و املفجـوعني واحلِقـُد احملتـل كشـبُح لِـصٍّ جمـرٍم بِشـٍع يشـتاق ويتحـنن لـذبح أهلهـا 

حىت الدين الذي يعترب حصن تشتت قوته وتقسـمت بسـبب كثـرة األطيـاف الـيت ظهـرت وتعتنـق الـدين 

  .رب يف صمت وخذالن بوجه آخر ، كل هذا حيدث والع

 الـــدول العربيـــة اإلســـالمية احملتلـــةأملَّ الشـــاعر منصـــور زيطـــة بالقضـــايا السياســـية الوطنيـــة، وقضـــايا 

  .من خالل هذه األبياتاألمة العربية اإلسالمية النائمة وغري مهتمة بشؤون الدول احملتلة  معاتبا

قال ذلك بلغة شعرية قوية بأسلوب مباشر وعبارات مفهومة  وتصوير مجيـل معـربا فيـه عـن عمـق 

توقف بطابع وجداين عاطفي يعكس إحساسه الن  أواإلحياء وتلقائية جتعلنا نتابع القصائد بدون ملل 

الصدق هو اللحمة األساسية فيهم ، من بدايتهم إىل �ـايتهم، مـع وضـوح خصـائص الشـعر السياسـي 

صــحيح أن فــيهم شـــيئا مــن الغمــوض ، لكنـــه يعمــق إحساســنا وجيعلنـــا نفكــر فيمــا نقـــرأ ونعيــد القـــراءة 
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مرات ومرات لفك شفراته وقراءة ما بني السطور، ويعد هذا الغموض صفة احلداثـة يف األدب املعاصـر 

 يعطي قيمة للشعر احلقيقي، الذي يرغمنا على التأمل والتفكري والتذوق
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المستويات األسلوبية لبعض القصائد السياسية عند الشاعر : لمبحث الثاني ا

  -دراسة تطبيقية  - منصور زيطة 

تقوم األسلوبية على مستويات ، املستوى املوسيقي ، املسـتوى االفـرادي واملسـتوى الرتكيـيب ، أمـا 

املستوى الداليل فلم اخصص له جانبا يف الدراسـة، الن حتليـل املسـتويات الصـوتية واالفراديـة والرتكيبيـة 

 أوحنويــة  أوصــرفية  أوتنــدرج ضــمنها الــدالالت ،فــال داعــي لتكرارهــا  ، الن الداللــة قــد تكــون صــوتية 

بالغية، ومن اجل اكتشاف أسلوب الشاعر منصور زيطة يف جمموعته الشعرية بشراك يا حممد ، قمـت 

باختيار ثالث قصائد سياسية كنمـوذج للتحليـل األسـلويب ، نظـرا لكو�ـا غنيـة بـالبىن الصـوتية والصـرفية 

  :والنحوية ، فهي جديرة بالدراسة 

  .)1(صرخة من األعماق:قصيدة  -1

  . )2(كابوس: قصيدة -2

  .)3(قصيدة صّل صالتك -3

  :المستوى الموسيقي: أوال  

" يعتـــرب املســـتوى املوســـيقي أهـــم مـــا مييـــز اإلبـــداع الشـــعري ، باعتبـــار الشـــعر مـــن الفنـــون اجلميلـــة 

خياطــب العاطفــة ، ويستشــري املشــاعر والوجــدان ، وهــو مجيــل يف ختيــري ألفاظــه مجيــل يف تركيــب كلماتــه 

" تقــوم املوســيقى علــى  )4("تــوايل مقاطعــه وانســجامها ، فتســمع األذان موســيقى ونغمــا منــتظم مجيــل يف

مقــاطع صــوتية ختتلــف طــوال وقصــرا، ا واىل وحــدات صــوتية معينــة ، علــى وحــدات  إىلتقســيم اجلمــل 

  )5("صوتية معينة ، على نسق معني ، بغض النظر عن بداية الكلمات و�ايتها 

مجاليًــا، وأساســا يف بنائــه يثــري فينــا انتباهــا عجيبــا جيعــل املســتمع حيــس أعطــت للشــعر مكونًــا و 

  .ويتذوق، وينسجم مع هذا النغم املوسيقي

وقــد متيــّز املســتوى املوســيقي يف ا�موعــة الشــعرية بشــراك يــا حممــد �ــذا الــنغم وتفــرع اىل مســتوى 
  .موسيقي داخلي ومستوى موسيقي خارجي 

                                                        
  4منصور زيطة ، املصدر السابق،ص- 1
  63املصدر السابق، ص - 2
  85املصدر السابق، ص -  3
    5،ص 1952، 2املصرية ، مصر ، ط أجنلو، موسيقى الشعر ، مكتبة  أنيس إبراهيم- 4
   12، ص1987عبد العزيز عفيف،علم العروض والقافية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان،دط،-5 
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تنشأ حركته الصـوتية ، عـن نسـق معـني بـني العناصـر الصـوتية يف فاملستوى املوسيقي اخلارجي ، "
  .القصيدة ، فيها الوزن والقافية ، وحرف الروي والتدوير 

واملســتوى املوســيقي الــداخلي، ينــتج مــن احلــروف والكلمــات وتكرارمهــا، ومــن احملســنات البديعيــة 
  .1"وما يتصل �ا 

  .وحرف الروي والتدوير تتكون من الوزن والقافية :الموسيقى الخارجية -1
 :الوزن- )أ
أعظــم أركــان حــد الشــعر وأوالمهــا بــه خصوصــية، وهــو مشــتمل علــى "هــو أســاس بنــاء الشــعر و 

  .، فيه منيز بني الشعر والنثر)2("القافية وجالب هلا ضرورة
والوزن هو كمية من التفاعيل العروضـية املتجـاورة واملمتـدة أفقيـا بـني مطلـع البيـت وآخـره ، وميثـل 

دى الســمات األســلوبية ، يعطــي للشــعر إيقاًعــا موســيقًيا املتمثــل يف الــوزن اخلــارجي ، املتكــون مــن إحــ
البحـــور العروضـــية وتفاعيلهـــا املختلفـــة ، يضـــفي علـــى الكـــالم رونقـــا ومجـــاال ، حيـــرك الـــنفس ويثـــري فيهـــا 

  .النشوة والطرب
  :' صرخة من األعماق'الوزن يف قصيدة  -

  َأَصابَتنا الّنواِئُب والَبالُء 
       َبَالُْءوْ ـــــــــــواِئُب و لْ َــــ نـــــــــــــنْ  َأَصاَبنتَ 

//0///0 //0///0  //0/0  
       فعولنمفاعلنت    مفاعلنت      

اُء   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ وال َرجــــــــسُ ـــــٌل يـــــــفــال أم  
  َرَجاُءو   َيُسْرُر َوَالْ        َفَالْ أََمُلْن 

//0///0    //0///0    //0/0   
  فعولن      مفاعلنت     مفاعلنت          

  ":البحر الوافر ومعياره  إىلتنتمي  أ�ااملتتبع لبناء القصيدة جيد و 
  مفـــــــــــــــاعلنت مفـــــــــــــــاعلنت مفـــــــــــــــاعلنت 

   
  مفـــــــــــــــاعلنت مفـــــــــــــــاعلنت مفـــــــــــــــاعلنت  

مبــين علــى مفــاعلنت ســت مــرات  ولكنــه مل يــرد 'دائــر املؤتلــف ' ويعتــرب الــوافر مــن الــدائرة الثانيــة   
  )3("صحيحا أبًدا بل البد من قطف ضربه وعروضه، فتصري مفاعلنت مفاعل وحتول اىل فعولن  

                                                        
 2011جامعة احلاج خلضر باتنة،دكتوراه، سامية راجح،أسلوبية القصيدة احلداثية يف شعر عبد اهللا محادي، مذكرة ينظر-  1

   24ص 2012
وت ، حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار اجلبل ، بري :تح  1وأدبه ونقده ، جابن رشيق القريواين ، العمدة يف حماسن الشعر -  2

  .128.، ص1981، 5لبنان ، ط
الكتب الثقافية ،بريوت محر فاروق الطباع، مؤسسة :حممود مصطفى، أهدى السبيل إىل علمي اخلليل، تح -3

   66،ص2005،دط،لبنان
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ه ، فقد دخل االنزياح على املعيار األصلي للبحر الوافر بعلة القطف ، ومسي بـالوافر لـوفرة حركاتـ

وهو مـن البحـور الشـعرية اجلميلـة ، وأكثرهـا مرونـة  واسـتعمًال ،حيـث يشـّتد ويَـرِق كمـا حيلـو للشـاعر ، 

  .ومنه أعطى لقصيدة صرخة من األعماق دوقا رائًعا وإحساسا بليًغا مبا قدمه الشاعر 

  : الوزن يف قصيدة كابوس  -

، كتبــت علــى نظــام االســطر ، هــذه القصــيدة نُظمــت بالطريقــة احلديثــة مــا يعــرف بالشــعر احلــر 

  .فالشاعر غري ملتزم بالوزن 

  :الوزن يف قصيدة صلِّ صالتك 

  َصلِّ َصَالَتَك وانـَْفِجرْ 
  َتَك و نـَْفِجرْ  ْي َصَال ــــــــَصْللِ 

/0/0//0    ///0//  
  مستفعلن     متفاعلن     

  واْضُرب َعدّوَك وانـَْتِصرْ   
                  َوْضُرْب َعُدْوَوَك َونـَْتِصرْ      

/0/0//0  ///0//0  
  متفاعلن      مستفعلن      

  :تنتمي القصيدة اىل البحر الكامل ومعياره 

  متفـــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــاعلن

   

  )1(متفــــــــــــاعلن متفــــــــــــاعلن متفــــــــــــاعلن  

وهـــو البحـــر الثـــاين مـــن دائـــرة املؤتلـــف ، والبحـــر األول هـــو الـــوافر الـــذي ســـبق ذكـــره يف قصـــيدة   )

  .' األعماق صرخة من '

جــــاءت قصــــيدة صــــّل صــــالتك جمــــزوءة ومتثــــل االنزيــــاح يف ســــقوط التفعيلــــة األخــــرية مــــن املعيــــار 

  .األصلي ، للبحر الكامل يف العروض والضرب 

وانزيـــــاح التفعيلـــــة األوىل بزحـــــاف اإلضـــــمار، كانـــــت مفـــــاعلنت ُســـــِكن احلـــــرف الثـــــاين أصـــــبحت 

  .مستفعلن ، وضر�ا مثلها 

  .الكتمال حركاته ، يصلح لقصائد احلماسة لسهولة إيقاعه ووضوحهمسي البحر الكامل 

 :القافية -)ب

عـدة أصـوات تتكـرر " هي ركيزة مـن ركـائز الشـعر، ومسيـت بالقافيـة لتقفـوا اثـر كـل بيـت ، وهـي  

يف أواخر األسطر واألبيات من القصيدة ، وتكرارها هذا جزًءا هاما من املوسيقى الشعرية ، فهي مبثابة 

                                                        
   71املرجع نفسه ، ص  -1
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ل املوسـيقية ، يتوقـع الســامع ترددهـا ويسـتمتع �ـذا الــرتدد الـذي يطـرق االذان ، يف فـرتات زمنيــة الفواصـ

   )1("منتظمة، وبعد عدد معني من املقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

 آخر حرف من القافية" وتعريف اخلليل للقافية هو الذي امجع الدارسون عليه ، ملا فيه من الدقة 

الشـاعر منصـور زيطـة التـزم  )2("السـاكن قبـل الـّذي احلـرف حركـة مـع قبلـه مـن يليـه سـاكن أول إىل البيـت يف

  :بوحدة القافية يف قصيدة صرخة من األعماق ، جندها 

مطلقــــة ،حــــرف رويهــــا مضــــموم ،ومتداركــــة، تنتهــــي حبــــركتني بــــني ) اء(قافيــــة تلــــزم ردف األلــــف 

  )3()0//0(الساكنني 

  :قصيدة كابوس -

علــى نظــام األســطر ، ومبــا أن الشــعر املعاصــر ختلــى عــن نظــام الشــطرين يف هــذه القصــيدة تعتمــد 

  .البيت الشعري، والتحرر من القافية، فهي خالية منها

  :قصيدة صلِّ صالتك-

حرف رويهــــا ســــاكًنا، متــــواترة تنتهــــي حبركــــة بــــني التــــزم الشــــاعر بوحــــدة القافيــــة،جاءت مقيــــدة، 

بنسـبة ) 0///0(حركـات بـني السـاكنني 3بـة تنتهـي بواألبيات املرتاك % 80بنسبة ) 0/0(الساكنني 

20% .  

  :حرف الروي  -)ج

فهــــي مرهونــــة ببقائــــه ، وتتخــــذ قيمتهــــا بــــه ، وتُبــــىن عليــــه "وهــــو مــــن األركــــان الضــــرورية للقافيــــة ،

 أورفهـا األخـري المـا نونيـة ، إن كـان ح أوميميـة  أوالقصيدة ، واليه ترجع نسبة القصيدة فيقال الميـة 

  )4("نونا أوميما 

فجـاءت قصــيدة صـرخة مــن األعمــاق علـى رويًــا واحــًدا ، وهـو اهلمــزة ،حيــث جـاء مناســبا لرســم 

لعــــداء ،البكــــاء، الــــبالء، ا(معــــىن يــــوحي بقلــــق الشــــاعر النفســــي والوجــــداين اجتــــاه بلــــده ، ومثــــال ذلــــك 

  ).الدماء

                                                        
   244لشعر،ص، موسيقى ا أنيس إبراهيم - 1
   4دط،ص دت، القاهرة، اخلاجني، مكتبة اللغوية، واألصوات القافية الرؤوف، عبد عوين حممد - 2
  37املعجزات لشاعر صاحل خريف ، ص أطلسوالداللية يف ديوان  األسلوبيةبن عزة حممد ، البنيات : ينظر - 3
، 2004، 1انس بنزيوي، دار املعرفة بريوت، لبنان ،ط:رب ، تح امحد اهلامشي ، ميزان الذهب يف سر صناعة شعر الع - 4

  118ص
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ن حـــرف التأكيـــد تكـــون خاليـــة مـــمبـــا أ�ـــا  خاليـــة مـــن الـــوزن والقافيـــة فب: ' قصـــيدة كـــابوس' ويف

، ونالحـــظ تنوًعـــا يف حـــروف �ايـــة الكلمـــات يف �ايـــة الســـطر بـــني اهلـــاء والنـــون والـــراء واملـــيم ، الـــروي

أعطـــت هـــذه احلـــروف نغمـــا موســـيقيا يطـــرب بـــه املتلقـــي وتتميـــز بإحيـــاءات عميقـــة و دالالت  التـــوتر 

خاســـــه، النّ : (واالضــــطراب املســــيطر علـــــى وجــــدان الشــــاعر مـــــن الوضــــع السياســــي يف اجلزائـــــر كقولــــه 

  ...)السياسه، شائكة، اجلفون، املستعمرون، أ�ار ، اجلزائر، الظالم

جنـــد رويهـــا حـــرف الـــراء الـــذي يتمتـــع بغـــزارة دالليـــة كثيفـــة تـــوحي :’صـــّل صـــالتك 'ويف قصـــيدة 

انفجـر، (بالشقاء والتحسر واألسى عن ما جيري يف فلسـطني ، حيـث عـرب الشـاعر �ـذه الصـورة الرائيـة 

  .مما تدل على ان الشاعر يف حالة ارجتاج...) ر، معتكر، عسر، اخلطر،منتحرانتصر، غادر، مندح

متيــــزت هــــذه القصــــائد خبصــــائص إحيائيــــة ومجاليــــة وبالغيــــة ، تســــعى اىل ربــــط املتلقــــي بأهــــداف 

  .الرسالة

 :التدوير -)د. 

. هــو جتزئــة الكلمــة بــني الصــدر والعجــز، حيــث يصــل بــني الصــدر والعجــز كلمــة مشــرتكة بينهمــا

فالتــدوير يلغــي الثنائيــات اجلزئيــة يف البيــت، وظــاهرة التــدوير مألوفــة يف الشــعر العــريب تلــزم بــه القصــائد 

ناعــا تامــا يف إن التــدوير ميتنــع امت"العموديــة ، أمــا الشــعر احلــر غــري ممكــن علــى حــد قــول نــازك املالئكــة 

  . )1("يورد شطرًا مدوراً وهذا حيسم املوضوع  أنالشعر احلر، فال يسوغ للشاعر على اإلطالق 

مــن الشــعر ' كــابوس 'وقصــيدة ' صــرخة مــن األعمــاق 'مل يســتعمل الشــاعر التــدوير يف قصــيدة   

ات مـدورة مـن أبيـ تسـعيوجد �ـا ' صّل صالتك'احلر، ال ميكن أن حتتوي على التدوير، أما يف قصيدة 

  .من األبيات القصيدة مدورة  %20بنسبة  أيبيًتا  أربع وأربعنيأصل 

ثــر التـــدوير يف الثنائيـــات اجلزئيــة للبيـــت ، فأصـــبح الشــطران جـــزًءا واحـــدا ، كأ�ــا مجلـــة تتخطـــى أ

  .الوقفة العروضية 

ه الشــاعر فالتــدوير يــوحي بــأن الشــاعر متمســك بــالفكرة ومتــأثٌر �ــا ومتفاعــٌل معهــا، وهــذا مــا بينــ

  :منصور زيطة من خالل خماطبته لالستشهادي الفلسطيين 

                                                        
  95، ص1967، 3نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، منشورات مكتبة النهضة ، مصر،ط - 1
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  ـــــــــــــــّواء  بعزِّة مل تنكـــــــــــــــسرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت الذي رفع اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وانــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيف ِدمائِه أنت الذي محل الكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــخاذل واعترب أنت الذي فضح العمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مبا يقدس يف الـــــــــــــــــــــــــــــزُبُرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت الذي شقَّ الظــ

  :الموسيقى الداخلية-2

 باملعـاين ، فنبحـث هلـا لصـلتها قصـدت لذا�ا، وإمنـا قصدت إما هي حيث من االنتباه تلفت"وهي 

الـنغم الـذي جيمـع بـني األلفـاظ والصـورة "او ما يعـرف  )2("اإلطار موسيقى عن املميز الوظائفي دورها عن

عر ،بــــني وقــــع الكــــالم واحلالــــة النفســــية للشــــاعر ، إ�ــــا مزاوجــــة تامــــة بــــني املعــــىن والشــــكل ، بــــني الشــــا

   )3("واملتلقي

وكما قلنا سالًفا، أن املستوى املوسيقي الـداخلي يتكـون مـن تكـرار احلـروف والكلمـات واجلمـل، 

  .ويتكون أيضا من احملسنات البديعية 

  ):الحرف( البنية الصوتية  - )أ

 تعترب البنية الصوتية من األركان األساسـية يف دراسـة املسـتوى املوسـيقي الـداخلي، ولدراسـة املـادة

هــي إضــاءة ' بشــراك يــا حممــد'الصــوتية علــى ماد�ــا الصــحيحة لــبعض مــن القصــائد ا�موعــة الشــعرية 

حتــدثها  الــيت الصــوتية فــالتحوالت"ملعرفــة معــدالت تــواتر األصــوات ذات ظــاهرة وتــأثري أســلويب واضــح، 

 النفسـي التوافـق مـدى لنـا توضـح األديب النص يف واملهموسة واالنفجارية واالحتكاكية  ا�هورة  األصوات

  .)4("عنه تعرب ما و األصوات، بني هذه والشعوري، واحليايت

                                                        

87منصور زيطة، املصدر السابق ،ص - 1  

   21ص1981ية،  د ط،حممد اهلادي طرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجلامعة التونس - 2
 1980، 1وت ، لبنان ، طعبد احلميد جيدة ، االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر،مؤسسة نوفل ،بري  -  3

  352.354،ص
   26ص،1975، 4ط القاهرة، ، املعارف دار األصوات، علم بشر، كمال: ينظر-  4
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اعتمـــدُت يف دراســـيت هـــذه علـــى إحصـــاء األصـــوات األكثـــر تـــواترًا قصـــد التعـــرف علـــى دالال�ـــا 

يكشــف مــدى الطاقــة التعبرييــة الــيت  عليهــا،املهيمنــة أســلوبًيا، واختيــار الشــاعر ألصــوات معينــة والرتكيــز 

  . ات املهيمنة على النص الشعريتتضمنها األصو 

واعتمـــاًدا علـــى خصـــائص معينـــة لألصـــوات، املتمثلـــة يف صـــفات الصـــوت مـــن خـــالل الثنائيـــات 

، باعتبـــــار هـــــذه الصـــــفات مهمـــــة أل�ـــــا تشـــــرتك فيهـــــا كـــــل )االنفجـــــار، االحتكـــــاك(و) اجلهـــــر،اهلمس(

  : األصوات ،وخمارج هذه األصوات ، وكان إحصائها كالتايل 

  :'األعماق صرخة من'قصيدة -

  :اجلدول يوضح تواتر األصوات االنفجارية وخمارجها يف القصيدة:الصوت االنفجاري

  ا�موع  اجليم  اهلمزة  القاف  الكاف  الضاد  الطاء  الدال  التاء  الباء  الصوت
  143  7  40  13  9  6  2  17  28  21  تكراره 
  أماميةحنكية  حنجري  هلوي  حلقيةحنكي  أسناين لثوي  شفوي  خمرجه

  :توزعت األصوات االحتكاكية وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايل: االحتكاكي الصوت 

  الفاء  الذال  الشني  الصاد  الزى  السني  الصوت
  16  3  8  7  4  14  خمرجه
  شفوية أسنانية  بني أسنانية  حنكية أمامية  أسنانية لثوية  صفته

jhgjg  
  ا�موع  اخلاء  احلاء  العني  الغني  اهلاء  الصوت
  108  8  12  15  3  18  خمرجه
  هلوية  حلقية  هلوية  حنجرية  صفته

  :توزعت األصوات املهموسة وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايل:  الصوت املهموس

  اهلمزة  اهلاء  الفاء  التاء  الصاد  السني  الصوت
  40  18  16  28  7  14  تكراره
  حنجرية  شفوية  أسنانية لثوية  صفته

  

  ا�موع  القاف  اخلاء  الشني  الكاف  احلاء  لصوتا
  173  13  8  8  9  12  تكراره
  هلوية  حنكية أمامية  خلقيةيةحنك  حلقية  صفته

  :توزعت األصوات ا�هورة وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايل: الصوت ا�هور 

  الضاد  الطاء  الزى  الدال  الياء  اجليم  الواو  امليم  الباء  الصوت
  6  2  4  17  45  7  28  27  21  تكراره
  أسنانية لثوية  أمامية  شفوية  خمرجه
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  ا�موع  النون  الراء  الالم  الغني  العني  الذال  الصوت 
  309  49  23  59  3  15  3  تكراره
  لثوية مائعة  هلوية  حلقية  بني أسنانية  خمرجه

، 108متفاوتــة مــع مثيلتهــا االحتكاكيــة 143مــن خــالل حتليلنــا للجــدول جنــد األصــوات االنفجاريــة 

استعمل األصـوات النفجاريـة، ليـربز مـدى انفجـاره عـن غـيٍض مـرتاكٍم بداخلـه بشـكل صـرخة فالشاعر 

،تــرجم �ــا 'صــرخة مــن األعمــاق' مدويــة ، ومعــربة ونابعــة مــن األعمــاق ،و�ــذا كانــت عنــوان القصــيدة

أحاسيســه وخلجاتــه ،وانفجــار عــن معانــاة الــيت يعيشــها الشــاعر مــع شــعبه يف واقعهــم، جــاءت اغلــب 

متمثلــة يف  مــن األصــوات االنفجاريــة األخــرى، %29نفجاريــة أســنانية لثويــة بنســبة تكــرار األصــوات اال

باعتبـــاره  %28ونالحـــظ تكـــرار احلـــرف احلنجـــري اهلمـــزة بنســـبة ) التـــاء، الـــدال، الطاء،الضـــاد(احلـــروف 

  .حرف الروي يوحي بالربوز والنتوء

، وقـــد  ئـــة وثالثـــة وســـبعنيمعلـــى األصـــوات املهموســـة  ثالمثائـــة وتســـعطغـــت األصـــوات ا�هـــورة 

  .املصاحلة الوطنية يتطلب حروف اجلهر إىلتناسب مع داللة القصيدة ، فجهر الشاعر يف الدعوة 

مازج الشاعر بني حروف اجلهر واهلمس كما مازج بني احلروف االنفجارية واالحتكاكية ،خلدمة 

الشعب اجلزائري ، وجـاءت أغلـب موضوع القصيدة معربًا �ا عن آالم وجراح الوطن، وتعبريًا عن أمال 

  مما يوحي مبيوعة الوضع األمين يف اجلزائر يف فرتة اإلرهاب   % 42األصوات مائعة بنسبة 

  مــــــــــــــــــــىت تــــــــــــــــــــدنُو املــــــــــــــــــــوّدُة والصــــــــــــــــــــفاُء؟
  وزارتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احملبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة واهلنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 
  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبنا لعلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دواء
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــفينتُنا ُحبريُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــِدماءُ 

  )1(تســــــــــــيُل دًمــــــــــــا و لــــــــــــيس هلــــــــــــا ِشــــــــــــفاءُ 
 

  حتُكمــــــــــــــــوَن لــــــــــــــــق يِئســــــــــــــــناويــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  
  إذا ُرمنــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــاحلًة جنونــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأمســــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن يعادينــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــيًال  
  وإن خضـــــــــــــنا ســـــــــــــبيَل العنـــــــــــــِف عامـــــــــــــتْ 
  فللحـــــــــــــرِب الضـــــــــــــروِس جـــــــــــــراُح شـــــــــــــعبٍ 

 
  : 'كابوس'قصيدة -

  :توزعت األصوات االنفجارية وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايل: الصوت االنفجاري

  ا�موع  اجليم  اهلمزة  القاف  الكاف  الضاد  الطاء  الدال  التاء  الباء  الصوت
  113  4  33  7  8  1  9  7  32  12  تكراره
  أماميةحنكية  حنكية  هلوية  خلفيةحنكية  أسنانية لثوية  شفوية  خمرجه

  :توزعت األصوات االحتكاكية وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايل: الصوت االحتكاكي 
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  الفاء  الظاء  الثاء  الذال  الشني  الصاد  السني  الصوت
  9  2  3  4  5  5  19  تكراره
  أسنانيةشفوية  بني أسنانية  أماميةحنكية  أسنانية لثوية  خمرجه

  ا�موع  اخلاء  الغني  احلاء  العني  اهلاء  الصوت
  98  7  1  10  17  16  تكراره
  هلوية  حلقية  حنجرية  خمرجه

  التايلتوزع ورود األصوات املهموسة وخمارجها يف اجلدول : الصوت املهموس 

  الثاء  احلاء  الفاء  الكاف  الصاد  التاء  السني  الصوت
  3  10  9  8  5  32  19  تكراره
  أسنانية بني  حلقية  شفويةأسنانية  حنكيةخلفية  أسنانية لثوية  خمرجه

  ا�موع  القاف  اخلاء  الشني  اهلمزة  اهلاء  الصوت
  154  7  7  5  33  16  تكراره
  هلوية  أماميةحنكية  حنجرية  خمرجه

  :توزعت األصوات ا�هورة وخمارجها يف القصيدة حسب الدول التايل: ا�هورالصوت 

  الطاء  الضاد  الدال  الياء  اجليم  الواو  امليم  الباء  الصوت
  9  1  7  35  4  25  22  12  تكراره
  أسنانية لثوية  حنكية أمامية  شفوية  خمرجه

  اجلموع  الغني  العني  النون  الالم  الراء  الظاء  الذال  الصوت
  250  1  17  43  38  30  2  4  تكراره
  هلوية  حلقية  لثوية مائعة  بني أسنانية  خمرجه
مثانيـة مـع األصـوات االحتكاكيـة  مئـة وثـالث عشـرنالحظ تفاوتًا يف كميـة األصـوات االنفجاريـة           

، فالشــاعر اســتعمل األصــوات االنفجاريــة ليعــرب عــن مكــر السياســة املتخــذة يف وطنــه، ويــربز وتســعني 

مـن   %43جاءت اغلب األصوات االنفجاريـة أسـنانية لثويـة بنسـبة .و إهانة  شعبه بسببها مدى قهر 

األصــوات االنفجاريــة األخــرى، فهــي تــوحي  عــن تــأمل ومعانــاة الشــعب اجلزائــري جــراء هــذه السياســة 

  .املاكرة يف حقهم 

جلهر ، فـــامئــة وأربعــة ومخســنيعــن األصــوات املهموســة مئــني ومخســني طغــت األصــوات ا�هــورة 

يناسب داللة القصيدة يوضـح بـه الشـاعر الكـابوس الـذي يعانيـه مـع شـعبه مـن السياسـة يف بلـده وهـذا 

  .وانعكس على مضمو�ا ' كابوس'ما بينه عنوان القصيدة 

وهـي أصـوات  %44بنسـبة )الراء ، الالم ، النون(نالحظ األصوات ا�هورة الطاغية يف القصيدة 

  .ألسى واألمل األنني وحالة من االرجتاج سائدة يف فرتة ما مائعة توحي بالشقاء النفسي وا
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مازج الشاعر بني هذه األنواع من األصوات لتناسب مضمون القصـيدة الـيت اسـتدعت حضـورها 

  :للفت االنتباه أل�ا تتوافق مع املوقف السياسي واحليايت للشاعر ، إذ يقول

  يف يوِم حنٍس دخلُت سوقاً للنِّخاسه
  وال خطَر على مكِر السِّياسهْ ...  رأْت رأيُت ما ال عنيٌ 

  ُجيلدونْ ... رأيُت شهدائَنا األبرار 
  بالطاً ... رأيُت وطين املذبوَح 
  يُباعونْ ...ورأيُت أبناءُه األحرار

  رأيُت أسالكاً شائكهْ ... وحول أعناقهم 
  )1(تسحبهْم خملوقاٌت قذرهْ ...  
  :'صلِّ صالتك'قصيدة -

  :يف القصيدة حسب اجلدول خمارجهاورود األصوات االنفجارية و توزع : الصوت االنفجاري 

  ا�موع  اجليم  اهلمزة  القاف  الكاف  الباء  الضاد  الطاء  الدال  التاء  الصوت
  287  8  64  21  34  30  17  9  33  71  تكراره 
 حنكيــــــــــــــــــــــة  حنجرية  هلوية  حنكيةخلفية  يةشفو  أسنانية لثوية   خمرجه 

  أمامية

  :األصوات االحتكاكية وخمارجها يف القصيدة حسب اجلدول التايلتوزعت : الصوت االحتكاكي

  الظاء  الثاء  الذال  الشني  الصاد  الزى  السني  الصوت
  3  5  8  11  24  5  24  تكراره
حنكيـــــــــــــــــــة   أسنانية لثوية  خمرجه

  أمامية
  بني أسنانية

  ا�موع  احلاء  العني  اخلاء  الغني  اهلاء  الفاء  الصوت
  222  46  5  9  29  23  30  تكراره
شــــــــــــــــــــــــــــــــفوية   خمرجه

  أسنانية
  حلقية  هلوية  حلقية

  :اجلدول التايل يوضح تكرار األصوات املهموسة وخمارجها : الصوت املهموس

  الثاء  احلاء  الفاء  الكاف  الصاد  التاء  السني  لصوتا
  5  46  30  34  24  71  24  تكراره
  بني أسنانية  حلقية  أسنانيةشفوية  خلفيةحنكية  أسنانية لثوية  خمرجه

  ا�موع  القاف  اخلاء  الشني  اهلمزة  اهلاء  الصوت
  362  21  9  11  64  23  تكراره
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  هلوية  أماميةحنكية  حنجرية  خمرجه
  :اجلدول التايل يوضح تكرار األصوات ا�هورة وخمارجها : الصوت ا�هور

  العني  الطاء  الضاد  الزى  الدال  الواو  امليم  الباء  الغني  الصوت
  29  9  17  5  33  100  35  30  5  تكراره
  حلقية  أسنانية لثوية  شفوية  هلوية  خمرجه

  ا�موع  النون  الالم  الراء  اجليم  الياء  الذال  الظاء  الصوت
  624  56  126  82  8  78  8  3  تكراره
  لثوية مائعة  حنكية أمامية  بني أسنانية  خمرجه

حيـث احتـل حـرف التـاء صـدارة التـواتر، فالشـاعر  مئتني وستة وتسعني بلغ تواتر األصوات االنفجارية 

جــاء حــرف التــاء حيمــل ...) املــوت، حمتضــر، البهتــان، القــرت، التخــاذل، منتحــر(وظفــه يف ألفــاظ مثــل 

داللـــة القهـــر والضـــعف النـــاتج عـــن اآلالم الشـــعب الفلســـطيين مـــن ِقبَـــل االحـــتالل الصـــهيوين وســـكوت 

  .األمة العربية عن قضيتهم

كــل استشــهادي فلســطيين ، عـــرب فيهــا عــن اجلهــاد واملقاومـــة   إىلها الشـــاعر هــذه القصــيدة أهــدا

  .بروح محاسية ، والرد عن السكوت العرب عن ما جيري يف فلسطني 

ليـربز القـوة واحلماسـة ، كـي يـؤثر يف سـامعيه  %46جاءت اغلب األصوات أسنانية لثويـة بنسـبة 

  .ويشعرهم بنفس تلك املشاعر 

ثالمثائـــة يف مقابـــل األصـــوات املهموســـة  ســـتمائة وأربعـــة وعشـــرينبلغـــت أمـــا األصـــوات ا�هـــورة ف

، وهـذه الكميــة الصـوتية اهلائلـة تســتدعي جهـًدا صـوتيا عاليــا ونفًسـا طـويًال ، فالشــاعر مل واثنـني وسـتني

جـــاءت اغلـــب األصـــوات ،مـــرات عديـــدة  يكـــن هادئًـــا ، بـــل رفـــع صـــوته عاليًـــا مســـتعمالً النـــداء مباشـــرًا

للداللــة علــى ميوعــة الوضــع الفلســطيين ممــا ولــد قصــيدة متناســقة مــن أوهلــا  %42بنســبةا�هــورة مائعــة 

  :ألخرها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــــــامد ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الوحي   أن
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــهيد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد

  

  والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرداه اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ   
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت البصــــــــــــــــــــــــــــــــــرية والبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اللّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍّة مل تنكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
  الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف ِدمائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه واْنتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح العمالَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة والَتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُذَل واعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَُّس يف الزُب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ الظـــــــــــــــــــــــــ   )1(أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال
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  :التكرار  -)ب

م الشـاعر بتنظـيم الكلمـات يف القصـيدة، علـى الـوعي وتنـاغم يقـو "يعترب التكـرار ظـاهرة موسـيقية 

، فــالتكرار خاصــية  )1("والتناســب واإليقــاع، وعلــى وعــي بوجوههــا األخــرى مــن تنــافر ونشــوز وتنــاقض

أسلوبية شائعة يف املنهج األسلويب، وهو إجراء يغطي عناصر اللغة ، سـواء كـان صـوتًا او صـرًفا او حنـواً 

فنيــــة ، وأغراضــــه األســــلوبية ، ويزيــــد املعــــىن ، ممــــا يزيــــد مــــن مجاليــــة موســــيقى  او معجًمــــا ، لــــه دالالت

  : القصيدة، حبسب تواتر الكلمات ، وزيادة إنتاج الداللة واملعىن، ومن أمثلة تكرار الكلمة 

  :'صرخة من األعماق 'يف قصيدة 

ــــــــــــــــــــالدٍ ُنكابــــــــــــــــــــُد يف    قــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــاوتْ  ب
  املعجـــــــــــــــــزات يكـــــــــــــــــاُد يقضـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالدُ 

  

  ِضــــــــــــــــــــــياءُ  ليــــــــــــــــــــــاٍل لــــــــــــــــــــــيس يطرُدهــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــذُّلُّ َيصـــــــــــــــــحبُه الفن   )2(عليهـــــــــــــــــا ال

  : وأيضا   

  وأُّمــــــــــــي أخــــــــــــي بســــــــــــيف أخــــــــــــي ميــــــــــــوتُ 
  

  )3(تبيــــــــــــــــــُت تنــــــــــــــــــوُح خينقهــــــــــــــــــا البكــــــــــــــــــاءُ   
  

رســم لنــا الشــاعر عــرب هــذا لتكــرار صــورة لــبالده وشــعبها كمشــهد جتســيمي تشــاؤمي، ألنــه عــاجل 

رمسـت لنـا ) أخـي(و) بـالد(فكلمـة قضية اإلرهاب وأكد لنا ان بالده تعـيش يف الظلمـة والـذل والفنـاء، 

  .واقًعا مرًا عاشته اجلزائر يف حقبة زمنية ما

  :يقول ' كابوس 'ويف قصيدة 

  ُجيلدونْ ... رأيُت شهدائَنا األبرار 
  بالطاً ... رأيُت وطين املذبوَح 
  يُباعونْ ...ورأيُت أبناءُه األحرار

(...)  
  يضحكونْ ...رأيُت ُصنَّاَع اخلِيانِة 

  وَد يُصبُّ يف بُطوْن رأيُت �رًا أس
  رأيُت دًما طاهرًا بني اجلُفوْن 

 )4(رأيُت دمًعا ثلجيَّ الّلون تذرفُه أمٌّ حنونْ 
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، وهـذا يـدل املـاكرة السـائدة يف اجلزائـر يد حالـة بـالده نتيجـة هـذه السياسـةتكرر فعل رأيت لتأك

  .على حالة الرتاجع والفساد السائد 

  :ويف قوله 

  )1(أ�ارْ و ... أ�ارُ أحسست بأين 
  .داللة على الرتاجع والسقوط أكثر مما فيه جراء هذه السياسة 

  :'صّل صالتك'ويف قصيدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــــــــادر  فـــــــــــــــــــــــــــــــــالكون   حول
  فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــــــــــــــائم واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  

  حتتــــــــــــــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــــــــــــــدحر والكــــــــــــــــــــــــــــــــون  
  )2(حتتـــــــــــــــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــــــــــــــتعر واملـــــــــــــــــــــــــــــــوت

بشـــكل الفـــت لالنتبـــاه، للداللـــة علـــى غيـــاب األمـــن يف ) املـــوت(و) الكـــون(كـــرر الشـــاعر كلمـــة   

  .واملوت حماط �م من كل جهة وال مفر منهفلسطني 

  :مرة  15كرر حويل 

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل
  الضـــــــــــــــــــــىن حـــــــــــــــــــــويل اخلـــــــــــــــــــــىن حـــــــــــــــــــــويل

  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــتات منكســـــــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــــــويل  
  )3( دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تنهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــويل

وظـــف الشـــاعر هـــذا التكـــرار إلبـــراز البيئـــة الفلســـطينية الـــيت يعيشـــها االستشـــهادي الفلســـطيين ،   

حويل عبارة �ز كيان الشـاعر واملتلقـي ، تـدل علـى احلصـار ووصف املكان الذي فيه ، فوراء كل كلمة 

والقيد واجلوع واألمل والقهر واخلطر احلاذق �م ، رغم معانا�م ومرضـهم هنـاك مـوت وحصـار وانتحـار 

  .وأنني واحتضار وكل معاين املوت 

  :تكرار العبارات

أ الشــاعر اىل اختيــار تكــرار اجلمــل او العبــارات لــه تــأثري كبــري علــى هيكــل القصــيدة ، حيــث يلجــ

بعض اجلمل اليت تشد من أسر النص وتربط أواصره ،ويعد مظهرا أساسـيا يف هيكـل القصـيدة ، حيـث 

  .يعكس شعور الشاعر ويعطي للقارئ إضاءة على تتبع املعاين واألفكار والصور

  ، ويف قصيدة ' كابوس'و' صرخة من األعماق'مل يرد تكرار العبارت يف قصيدتان 

  : كرر الشاعر البيت ' ك صّل صالت'

  صّل صالتك وانفـــــــجر                 واضرب عدوك وانتصر

                                                        
  64، ص املصدر نفسه -  1
  85املصدر نفسه ، ص -2

  90املصدر نفسه ، ص -  3



44 

 

مرات مما يـدل علـى تـأثره ومحاسـته وانفجـاره ، فهـو يـدعو ويـأمر االستشـهادي الفلسـطيين مخس 

بالتمسك بالصالة والدين واالنفجار وضرب العدو واالنتصار عليه ، فهو حيمل روح محاسية متأثرة مبا 

  .حيدث ودعوة للجهاد والثورة 

مـرات، خياطـب �ـا الشـهيد الفلسـطيين  أربـع)يـا سـيدي (مـرات وأربـع ) أنـت الـذي (وكرر أيضا 

فهـــو ميجـــده ويكرمـــه علـــى عملـــه املقـــدس أال وهـــو  الـــوطن،الـــذي ضـــحى حبياتـــه يف ســـبيل الـــدفاع عـــن 

  .املتلقي إىلقال الرسالة حقق هذا التكرار الغاية التعبريية وسهل انت.الوطناالستشهاد يف سبيل 

  :موسيقى البديع -)ج

تســتخدم أدوات البــديع، لتشــكيل موســيقى جديــدة، بإضــافة إىل كو�ــا تــؤدي معــاٍن او دالالت 

يف إطارهـــا البالغـــي وكـــذلك تـــؤدي معـــاٍن صـــوتية ، كـــأن يـــتم الفصـــل بـــني الطبـــاق واجلنـــاس العتبارمهـــا 

  .واللفظية بوصفهما يف األخري زحافًا بديعًيامباحث تنتمي اىل احملسنات البديعية املعنوية 

  :ومن التلوينات البديعية اليت سامهت يف تأثيث بىن املوسيقى الداخلية هي

ولـه )1("اجلمع بني لفظـني متضـادين يف املعـىن"هو أوهو نوع من التضاد بني املفردات : الطباق -

نـــات الطبـــاق أنوعـــا أمههـــا طبـــاق عـــدة مســـميات منهـــا التضـــاد واملطابقـــة والتطـــابق ، وتضـــم قاعـــدة بي

  .اإلجياب وطباق السلب 

  ويف هذه القصائد الثالث مل يرد طباق السلب بينما يوجد طباق اإلجياب؛

  :جند ' صرخة من األعماق'يف قصيدة 

ـــــــــــــــــــــُل بعضـــــــــــــــــــــنا     َجهـــــــــــــــــــــرًاا و ِســـــــــــــــــــــرً نُقّت
  ميــــــــــــوُت أخــــــــــــي بســــــــــــيف أخــــــــــــي وأُّمــــــــــــي

  

  وتنتشــــــــــــــــــــــــــــــُر الضــــــــــــــــــــــــــــــغينُة والَعــــــــــــــــــــــــــــــداءُ   
  )2(كــــــــــــــــــاءُ تبيــــــــــــــــــُت تنــــــــــــــــــوُح خينقهــــــــــــــــــا الب

  :وقوله ايضا  

ـــــــــــــــــــــبالءُ  نعـــــــــــــــــــــيشُ وحنـــــــــــــــــــــٌن  ـــــــــــــــــــــا ال   يقهرُن
ــــــــــــــــــا حنــــــــــــــــــُن    )3(اللّــــــــــــــــــواءُ  فــــــــــــــــــانتَكسَ ُهزمن

 

ــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــتُّمأيــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــهداءنا     كراًم
  رايــــــــــــــــــــــَة األحــــــــــــــــــــــراِر لكــــــــــــــــــــــنْ  رفعــــــــــــــــــــــُتمْ 

  :وقوله 
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  دواء هلعلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبنا 
  )1(ســــــــــــــــــــــــــــــفينتُنا ُحبريُ�ــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــِدماءُ 

 

ـــــــــــــــــيًال      وأمســـــــــــــــــى مـــــــــــــــــن يعادينـــــــــــــــــا عل
  وإن خضــــــــــنا ســــــــــبيَل العنــــــــــِف عامــــــــــتْ 

  :' كابوس'ويف قصيدة  

  املشرتينْ و  البائعنيَ ومسعُت  …
  )2(ينطقونْ ... مسعتهم بلسان ُخبٍث 

  :وقوله

  عمَّا يفعلونْ  أسكتَ أو ...
  )3(وطين اجلزائرْ ...أنا عريبُّ  فصحتُ  

  :   'صّل صالتك'ويف قصيدة 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــائم فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــك واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــنهش ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــرك   والطّع

  

  يســــــــــــــــــــــــــــــــــتعر حتتــــــــــــــــــــــــــــــــــك واملــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  
  )4(وأمامــــــــــــــــــــــــــــــك احلقـــــــــــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــــــــــذر

  وقوله   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الوحي   الّصــــــــــــــــــــــــــــــــــامد أن
  

  )5(اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل أرداه  
  

مجـــع الشـــاعر بـــني املتناقضـــات ، وهـــو صـــورة مـــن صـــور اإلبـــداع الفـــين الرائـــع، ممـــا حيقـــق مجاليـــة 

القصيدة وقيمتها الفنية وتناسق يف اإليقاع ونغم منسجم يؤثر يف املتلقـي ويـربز املعـىن ويوضـحه ويؤكـده 

  .ويثبته يف الذهن

تشـــابه اللفظـــني يف النطـــق واختالفهمـــا يف  املعـــىن ، وينقســـم اىل جنـــاس تـــام وجنـــاس : "اجلنـــاس 

  .)6("ناقص

مل يســتعمل الشــاعر اجلنــاس يف قصــيدة صــرخة مــن األعمــاق ويف قصــيدة كــابوس جنــده اســتعمل 

  :جناًسا ناقًصا يف قوله 

  ُجيلدونْ ...  األبراررأيُت شهدائَنا  
  بالطاً ... رأيُت وطين املذبوَح 

  )7(يُباعونْ ...األحرارورأيُت أبناءُه 
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  :ويف قصيدة صّل صالتك يقول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبًحا   وارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُمسَّ
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــالتك وانفِجـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

ــــــــــــــــــــرَ يف    ــــــــــــــــــــفرْ ومــــــــــــــــــــا أحلــــــــــــــــــــى  السِّ   السَّ
ـــــــــــــــــــــــــــدّوَك وانتِصـــــــــــــــــــــــــــر   )1(واْضـــــــــــــــــــــــــــِرب َع

  :وقوله   

  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيُم وعلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت
  إينِّ ُأحبُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقًا 

  

  ُعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرْ شـــــــــــــــــــــــــــــــــوٌق اىل ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرى   
ــــــــــــــــــــــــــمُس    )2(القمــــــــــــــــــــــــــرْ تشــــــــــــــــــــــــــهُد و والشَّ

اســتعمل الشــاعر اجلنــاس ليزيــد األلفــاظ قــوة وإيقاًعــا ومجــاًال ، وحيــدث نغًمــا موســيقًيا يثــُري الــنفس   

وتطــرب إليــه األذان ، كمــا يــؤدي اىل حركــة ذهنيــة تثــري االنتبــاه عــن طريــق االخــتالف يف املعــىن، ويــزداد 

 عنهـا الشـاعر ، فهـو يثـري الـذهن ملـا ينطـوي عليـه اجلناس مجاًال اذا كان نابًعا من طبيعة املعاين اليت عرب

من مفاجأة تقوي املعىن ، وهو ما ميكن أن يعّرب عنه أسلوبيا  بأفق التوقع أو خيبة االنتظار كما مساهـا 

  .جاكبسون

  :المستوى االفرادي -ثانيا  

لدقـة يف يضاف املستوى االفرادي للمستوى املوسـيقي ليشـكالن داللـة الكلمـة ورمزيتهـا ، منهـا ا

اختيــار الصــيغ القــادرة علــى توصــيل املعــىن وتأكيــده ، لتــربز لنــا دالالت جديــدة غــري ظــاهرة، تــؤثر يف 

السـياق ويــؤثر فيهــا ، تُعــددها عناصــر كثــرية وقــد اقتصــرُت علــى دراســة بعــض الصــيغ الصــرفية البــارزة يف 

  : القصائد مع إمكانية وجود صيغ أخرى وهذه الصيغ هي

يســتعمل الشــاعر األفعــال واألمســاء املضــعفة ليــوحي باجلزالــة والقــوة والتأكيــد  :املفــردات املشــددة 

 .)3(،فالضغط على الصوت يف الكلمة يزيد املعىن وضوًحا وشدة، ويوحي اىل تكرار الفعل و قوته

احلــدث واحلــدوث وفاعلــه صــفة تؤخــذ مــن الفعــل "يــدل اســم الفاعــل علــى :صــيغة اســم الفاعــل 

  )4("قام على وجه احلدوِث ال الثبوت أووقع من املوصوف �ا املعلوم لتدّل على معىن 

صفة تؤخذ من الفعل ا�هول للداللـة علـى حـدث وقـع علـى املوصـوف "هو: صيغة اسم املفعول

 )1("�ا على وجه احلدوث والتجدد ال الثبوت والّدوام
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 .)2("اجلمع ما ناب على أكثر من اثنني وتغري بناء املفرد عند " هو: صيغة مجع التكسري

 .)3(" ما مجع بألف والالم زائدتني"هو : صيغة مجع املؤنث السامل  

  .بـرزت هـذه الـــصـيـغـة الـيت تـدل عـلـى الـصفة الـمـشـبـه : صيغة فـّعـيـل وفـعـّال

  :واجلدول التايل يوضح هذه الصيغ وتواترها يف القصائد املدروسة 

   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــم   اسم الفاعل   القصيدة
  املفعول 

مجــــــــــــــــــــــــــــــع   مجع التكسري   املفردات املشددة 
 املؤنــــــــــــــــــث

  السامل

صـــــــيغ فّعيـــــــل 
  وفّعال

صــــــــــــــــــرخة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
  األعماق 

يسرُّ ، الذُّل، سرَّا ،علَّتـه ،   مصاحلة   /
ــــــــــي ، مــــــــــتُّم ،  نقتِّــــــــــل ، أمِّ

ودة، الّلواء ، احملّبة
ّ
  امل

النوائـب ، ليـال ، شــهداء، 
  مصائب ، الدماء ، جراح

خليــــــل علــــــى   املعجزات 
  وزن فعيل

قصــــــــــــــــــــيدة  
  كابوس 

ُصناع ، البـائعني 
، املشـــــــــــــــــــــــــرتين، 

  املستعمرون

  الّنخاسه ، الّسياسه ،  املذبوح 
  صّناع ،

  يصّب ، ثلجّي ،
اللّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ،أمٌّ ، ذلٍّ ، 
لكّنين،عّمــــــــا ،عــــــــرّيب،خّيم، 

  بأّنين ، مثّ ، الّظالم

  شهداء ،
  أبناء ، أعناق ، اجلفون

ــــــــى   خملوقات ّصــــــــناع عل
  وزن فّعال

   
صــــــــــــــــــــــــــــــــّل 

  صالتك 

غــــــادر، منــــــدِحر  
حائِم،عارِيـــــــــــــــــــا، 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامد، 
الشاهد، منقِعر، 
معتِكـر، صـادقا، 

  نابح ، خالد، 

حمتَضــــــــــــــــــــر ، 
املــــــــــــــــــــــــــــــؤمتَر، 

  املولود

عــزّة، شــقَّ ، يقــّدس، صــّل،    
ــــــــــّذل، العــــــــــّز،  عــــــــــدّوك ، ال
ـــن، الّســـمر، يضــــّيعها،  الطّع
حمـــّنط ، الثّـــأر، كـــّذاب، دّع 

  ،النّيام

فرسان، صحائف،صـفائح، 
ـــــــــــــــــــــواقيس،  األجـــــــــــــــــــــداد، ن
موائــــــــد،أحالم النيام،أرقــــــــام 
ــــــــــــــت،  خالئق،دمــــــــــــــاء توابي

  أعجاز،خنل،طقوس

كــــــــــــــــــــــــــــــــــّذاب   حثالت
  فّعال ،=

= الشـــــــــــــــــــهيد 
فّعيل، السـقيم 

فعيــــــــــــــــــــــــــل، = 
  فعيل  الوحيد 

داللــة علــى أن الفاعليــة ' كــابوس'نــرى أن الشــاعر اســتعمل صــيغة اجلمــع يف اســم الفاعــل يف القصــيدة 

مــا يعانيــه الشــعب اجلزائــري جــراء والسياســة املــاكرة، مجاعيــة متصــلة بــاحلكم والسياســة ،فهــي تعــرب عــن 

فالشاعر متأمل ومتحسر عن هذا الوضع ، كما نالحظ مل يستعمل اسم الفاعـل يف قصـيدة صـرخة مـن 

  .األعماق 

                                                                                                                                                                             
  182،ص 2املرجع نفسه ،ج-  1
  27،ص2املرجع نفسه ، ج -  2
  21،ص2املرجع نفسه ، ج -  3
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استعمل الشاعر اسم الفاعل بصيغة املفرد ومل يستعمل بصيغة اجلمع ' صّل صالتك'ويف قصيدة 

االستشهادي الفلسطيين ، جاء اسم الفاعل حامال داللة من قام  وذلك ألن حمور القصيدة الشهيد او

  .بالفعل املتواصل واستعمل هذه الصيغة ملا تثريه من دوام احلركية 

  .أما اسم املفعول مل يرد فيه اجلمع يف كل القصائد 

اســم الفاعــل ، اســم املفعــول ، التشــديد ، مجــع التكســري ، مجــع (اســتعمل الشــاعر هلــذه الصــيغ 

هـــذه األنســـجة األســـلوبية جـــاءت لتعـــدد الـــدالالت احلاملـــة يف )ث الســـامل ، صـــيغة فعيـــل وفعـــال املؤنـــ

طيا�ــا معــىن لالضــطراب والقلــق الــداخلي ، الــذي ينــتفض بــه الشــاعر معــربًا عــن مــا جيــري يف وطنــه ويف 

  .فلسطني وما تعانيه من بطش االحتالل الصهيوين 

  :  المستوى التركيبي - ثالثا

يب هــو مــن مســتويات التحليــل األســلويب ، يهــتم باختيــار اجلمــل وتراكيبهــا وبنائهــا املســتوى الرتكيــ

ـــار اجلمـــل ، فاجلملـــة هـــي  ـــازه يف اعتمـــاده علـــى اختي وتـــداخلها ، ويُْظهـــر عبقريـــة الشـــاعر وتفـــرده وامتي

الوحــدة اللغويــة يف عمليــة التواصــل وظيفتهــا إيصــال املعــىن للمتلقــي ، بشــكل حيقــق غايــة وتعــرف أيضــا 

، )1("واإلفهــام للفهــم املوضــوع للكــالم أوللقــول نيا لــدا الكتابيــة الصــغرى او الوحــدة ّصــورة اللفظيــةبال"

وندرس يف هذا اجلانب نوعني من املستويات الرتكيبية ومها املسـتوى الرتكيـيب النحـوي واملسـتوى الرتكيـيب 

ـــل البالغـــي لـــبعض اجلمـــل يف هـــذه القصـــائد املنتخبـــة للتحليـــل األســـلويب ،امـــا بالن ســـبة لربطهـــا بالتحلي

  .الداليل فقد مت حتليلها سابقا فال داعي للتكرار 

  :المستوى التركيبي النحوي-1

  مجًال فعلية  أووندرس اجلمل من حيث كو�ا مجًال امسية 

 .الكالملتتم الفائدة يف  أكثر أوومتكونة من كلمة  باسمهي اليت تبدأ  :االمسيةاجلمل 

 أمر أومضارعا  أوهي اليت تبدأ بفعل سواء كان ماضيا  :الفعليةاجلمل 

  مجل خربية أم إنشائية  النوع،وندرسها من حيث 

                                                        
   45،ص 1981، 2ت، طبريو  اللبناين، الكتاب دار العربية، األلسنية طحان، رميون -  1
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مسيــت  )1("هــي تركيــب إســنادي يــدل علــى معــىن تــام حيمــل الصــدق والكــذب: "اجلمــل اخلربيــة 

 .باخلربية إلفادة املخاطب 

مــاال حيتمــل "ز حيويــة اللغــة ، وهـو هـي الــيت حتــرك املعـىن يف خميلــة املتلقــي ويـرب : اجلمـل اإلنشــائية 
  )2("الصدق والكذب لذاته 

  :الجمل االسمية  -1
  :اجلمل اخلربية  -)أ
  : اجلمل املركبة -1.أ

+ خــرب كــاد مقــدم+ كــاد (خــرب مجلــة  منســوخة +مضــاف إليــه + مبتــدأ مضــاف: الــنمط األول 
،وميثلـــه قـــول يريــة مجلـــة تقر فاعــل، +مفعــول بـــه مقــدم ضـــمري متصـــل +فعـــل مضـــارع )+اســم كـــاد مــؤخر

  :الشاعر 
  بــــــــــالُد املعجــــــــــزات يكــــــــــاُد يقضــــــــــي

  
  )3(عليهــــــــــا الــــــــــذُّلُّ َيصــــــــــحبُه الفنــــــــــاءُ   

  
)  فاعـل + فعـل مضـارع ( خرب مجلـة +ضمري متصل  إليهمضاف +مبتدأ مضاف : النمط الثاين 

  :مجلة تقريرية ،ميثله قول الشاعر 

  )4(أَُيســـــــــمُع يف القبـــــــــوِر هلـــــــــا نِـــــــــداُء؟
 

  تُنــــــــــــــــــــــاديكْم ولكــــــــــــــــــــــنجزائرُنـــــــــــــــــــــا  
 

مفعول بـه +فاعل ضمري مستثر +فعل مضارع (اخلرب مجلة+مبتدأ +حرف ربط : النمط الثالث  

ضـــمري  إليـــهمضـــاف +ظـــرف مكـــان مضـــاف(خـــرب شـــبه مجلـــة ظرفيـــة مقـــدم)  +إليـــهمضـــاف +مضـــاف 

  :   مجلة تقريرية املتمثلة يف قوله،صفة  +مبتدأ مؤخر ) +متصل

ـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــنهش ظهـــــــــــــــــــــــرك   والطّع
  

  )5(احلقـــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــذروأمامـــــــــــــــــــــك   
  

املبتـدأ ) +  إليهمضاف +جار وجمرور مضاف (اخلرب شبه مجلة مقدم+حرف ربط: النمط الرابع 

ناسـخ +حـرف عطـف+مفعـول بـه +فاعـل ضـمري مسـتثر+فعـل مضـارع + إليـهمضـاف +مؤخر مضاف 

  : اسم ناسخ مؤخر ، مجلة منفية املتمثلة يف قول الشاعر +جاروجمرور خرب الناسخ مقدم +

  )6(تســــــيُل دًمـــــــا و لــــــيس هلـــــــا ِشـــــــفاءُ 

 

  فللحــــــرِب الضــــــروِس جــــــراُح شــــــعب 

 
                                                        

  5 ص ت، د ط، د مصر، املنريية، الطباعة ر ،إدارةھاألز مشيخة :تصحيح املفصل، شرح :يعيش ابن حيي-  1
  16، ص2006غريب الشيخ، املتقن يف علم املعاين والبديع، دار الراتب اجلامعية ، بريوت، لبنان ، دط، - 2
  4،ص  السابقصدر ملمنصور زيطة ،ا -  3
  5املصدر نفسه ،ص  - 4
  85املصدر نفسه ،ص  - 5
  6املصدر نفسه ،ص  - 6
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فعـل مضـارع اداة نصـب + أداة جـزم(خرب الناسخ مجلة +اسم الناسخ +ناسخ : النمط اخلامس 

، مجلـة منفيــة منسـوخة املتمثلــة )فاعــل ضـمري متصــل+فعــل مضـارع +نفـي  أداة+فعـل مضــارع +وتوكيـد 

  :يف قوله 

  أْن افعَل ما يفعلوْن ...لكنَّين مل استِطعْ 

 :البسيطةاجلملة -2.أ

ــــدأ +حــــرف عطــــف وربــــط :الــــنمط األول ــــه +ظــــرف مكــــان مضــــاف +مبت ضــــمري +مضــــاف الي

  :خرب ، مجلة تقريرية ،املتمثلة يف قوله+ متصل

ـــــــــــــــــــــــالكون حولـــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــادرٌ    ف
  

ــــــــــــــــــــدِحرْ    ــــــــــــــــــــك من   )1(والكــــــــــــــــــــون حتت
  

خـرب ، +صـفة +مبتـدأ +حرف ربط وعطف +خرب +مبتدأ + حرف ربط وعطف  :النمط الثاين

  :مجلة تقريرية، املتمثلة يف قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنط   والكربي
  

ـــــــــــــــــــــــــأر كـــــــــــــــــــــــــذاب أشـــــــــــــــــــــــــر     )2(والث
  

  خرب ثان +خرب +مبتدأ ضمري منفصل :النمط الثالث

  اسم معطوف +حرف ربط وعطف+ خرب+ مبتدأ ضمري منفصل 

  :مجلتان تقريريتان، املتمثلة يف قوله 

  أنــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــهيد الشــــــــــــــــــــــــاهد
  

ـــــــــــــــــــــت     )3(البصـــــــــــــــــــــرية والبصـــــــــــــــــــــر أن
  

مفعـــول بـــه مقـــدم +فعـــل مضـــارع +حـــرف جـــزم +مبتـــدأ +حـــرف ربـــط وعطـــف  :الـــنمط الرابـــع 

  :مضاف اليه ، مجلة منفية ، املتمثلة يف قوله +فاعل مؤخر مضاف +مضاف اليه +مضاف 

  ومهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطع 
  

  )4(إخفاءهـــــــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــــــو اهلـــــــــــــــــــــدر  
  

حـــرف ربـــط وعطـــف +خـــرب + مبتـــدأ ضـــمري منفصـــل +حـــرف ربـــط وعطـــف  :الـــنمط اخلـــامس 

  :مضاف اليه ، مجلة توكيدية ،املتمثلة يف قوله +جار وجمرور مضاف +خرب +مبتدأ +

  وأنــــــــــــــــــــــــــــا الّســــــــــــــــــــــــــــقيُم وعلَّــــــــــــــــــــــــــــيت
  

  شـــــــــــــــــــــــوٌق اىل ذكـــــــــــــــــــــــرى ُعمـــــــــــــــــــــــر  
  

  :اجلمل اإلنشائية  -)ب
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 :اجلمل املركبة -1.ب
مـؤخر ضـمري منفصـل مبتـدأ +خرب مقدم شبه مجلـة جـار وجمـرور +حرف استفهام  :األولالنمط 

  :جار وجمرور ، مجلة استفهام غرضها عدم التصديق املتمثلة يف قوله +حرف ختيري + 
  )أيف حلــــــــــِم أنــــــــــا أم يف جنــــــــــوٍن؟(

  
  )1(فـــــذا خطــــــٌب تنـــــوُء لــــــه الســــــماءُ   

  
فعـــل مضـــارع +حـــرف اســـتفهام + إليـــهضـــمري متصـــل مضـــاف +منـــادى مضـــاف  :الـــنمط الثـــاين

مفعـول بـه مصـدر مـؤول )+ فاعل ضمري متصل +فعل مضارع + أداة نصب وتوكيد +(ضمري مستثر+

فاعـل ، مجلـة اسـتفهام ونـداء غرضـها تسـاؤل +فعـل ماضـي +حتقيـق  أداة+جـار وجـرور +مفعول فيه +

  :والتعجب، املتمثلة يف قول الشاعر 

  خليلــــــي هـــــــل يصــــــّدُق أن ُنالقـــــــي
  

  )2(فيـــــــــه قـــــــــد فـــــــــَين اإلخـــــــــاءُ �ـــــــــارًا   
  

فعـل +اسـم موصـول ( منادى مجلة موصولة + أداة نداء + حرف ربط وعطف  :النمط الثالث 

اســـم اســـتفهام +فاعـــل ضـــمري متصـــل +فعـــل ماضـــي +حتقيـــق  أداة)+ فاعـــل ضـــمري متصـــل + مضـــارع 

اســم معطــوف، مجلــة نــداء واســتفهام غرضــها التســاؤل +حــرف ربــط وعطــف +فاعــل +فعــل مضــارع +

  :الستفسار ، املتمثلة يف قول الشاعر وا

  ويـــــــا مـــــــن حتُكمـــــــوَن لقـــــــد يِئســـــــنا
  

  )3(مــــــــىت تــــــــدنُو املــــــــوّدُة والصــــــــفاُء؟  
  

اســـم جمـــرور مجلـــة + حـــرف جـــر +فاعـــل +فعـــل ماضـــي +منـــادى +حـــرف نـــداء :الـــنمط الرابـــع 

فاعـل +فعـل ماضـي+حـرف ربـط وعطـف +فاعـل ضـمري مسـتثر+فعـل مضـارع+اسم موصول (موصولة 

  :، مجلة نداء غرضه الزجر، املتمثلة يف قوله ) ضمري مستثر 

  )4(يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــيدي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــاق الفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مبـــــــــــــــــــــــــــــــــا حتمـــــــــــــــــــــــــــــــــل واعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــر
   

+ مضـاف +جـار وجمـرور(خـرب مقـدم+فاعـل +فعـل أمـر +منـادى +حـرف نـداء :النمط اخلامس 

مضــاف إليــه ، مجلــة نــداء غرضــه التحســر ،املتمثلــة يف + مبتــدأ مــؤخر ) + مضــاف إليــه ضــمري متصــل 

  :قوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــّيدي   دّس اللظــــــــــــــــــــــــــــــى ي
   

  )1(يف وجنــــــــــــــــيت دمــــــــــــــــع الّســــــــــــــــحر  
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 :البسيطةاجلمل -2.ب

فاعـل +فعـل ماضـي +ضمري متصـل مضـاف اليـه +منادى مضاف +حرف نداء  : األولالنمط 

  :حال ، مجلة نداء غرضها التمجيد ، املتمثلة يف قوله +ضمري متصل 

  )2(وحنـــــــــــٌن نعـــــــــــيُش يقهرُنـــــــــــا الـــــــــــبالءُ 

 

  أيــــــــــــــــا شــــــــــــــــهداءنا مــــــــــــــــتُّم كراًمــــــــــــــــا 

فاعـل مـؤخر ، مجلـة +جار وجمرور +جار وجمرور +فعل مضارع +حرف استفهام  :النمط الثاين  

  :استفهام غرضها عدم التصديق ، املتمثلة يف قوله 

  )3()أَُيســــــمُع يف القبــــــوِر هلــــــا نِــــــداُء؟(

 

  جزائرُنـــــــــــــــــــــا تُنــــــــــــــــــــــاديكْم ولكــــــــــــــــــــــن 

فعـل + نفـي حـرف +فعل ماضـي +جار وجمرور + صفة +منادى +حرف نداء  :النمط الثالث  

  :فاعل ضمري مستثر ، مجلة نداء غرضها التخويف ، املتمثلة يف قول الشاعر + مضارع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود يف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا املول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيّه   ي

  

  )4(زمـــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــى ال تنتظـــــــــــــــــــر  

نائـب فاعـل +فعـل ماضـي + خـرب+ اسـم اسـتفهام مبتـدأ + منادى +حرف نداء  :النمط الرابع   

مستثر ، مجلة نداء واستفهام غرضـها فاعل ضمري +فعل ماضي + حرف جزم +حرف ربط وعطف +

  :حتسر ، املتمثلة يف قوله 

  يـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــّيدي مـــــــــــــــــــــــــا حيلـــــــــــــــــــــــــيت

  

  )5(ُكِســـــــــــــَر اجلنـــــــــــــاُح فلـــــــــــــم أِطـــــــــــــرْ   

  
  :الجمل الفعلية -2

  :اجلمل اخلربية  -)أ 
 :اجلمل املركبة-1.أ

حـرف ربـط وعطـف + إليـهمضـاف +جار وجمرور مضـاف +فاعل +فعل مضارع :  األولالنمط 

فعــل +فاعــل ضــمري مســتثر +فعــل مضــارع + فاعــل ضــمري مســتثر+فعــل مضــارع (خــرب مجلــة +مبتــدأ +

  :، مجلة مؤكدة ، متمثلة يف قوله ) فاعل مؤخر+ مفعول به مقدم +مضارع 

  ميــــــوُت أخــــــي بســــــيف أخــــــي وأُّمــــــي

  

  )6(تبيـــــــــــُت تنـــــــــــوُح خينقهـــــــــــا البكـــــــــــاءُ   
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ناسـخ + مضـاف  اليـه + مفعـول بـه مضـاف+مسـتثر فاعـل ضـمري +فعل ماضـي  :النمط الثاين 

حرف +ضمري منفصل اسم الناسخ مؤخر )+ فاعل ضمري متصل +فعل ماضي (خرب الناسخ مقدم +

  فاعل ،+فعل ماضي + ربط وعطف 

  : مجلة تقريرية متمثلة يف قول الشاعر 

  )1(ُهزمنـــــــــــا حنـــــــــــُن فـــــــــــانتَكَس اللّـــــــــــواءُ 

 

  رايـــــــــــــــَة األحـــــــــــــــراِر لكـــــــــــــــنْ  رفعـــــــــــــــُتمْ  

فاعـل ضـمري +فعـل ماضـي(مضـاف اليـه مجلـة فعـل الشـرط +أداة شرط مضـاف : النمط الثالث  

حـــرف ربـــط +فاعـــل مـــؤخر +مفعـــول بـــه مقـــدم ضـــمري متصـــل +فعـــل ماضـــي )+ مفعـــول بـــه +مســـتثر 

  :اسم معطوف ، مجلة شرطية متمثلة يف قوله +وعطف 

  إذا ُرمنــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــاحلًة جنونـــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــاءُ    ــــــــــــــــــــــــُة واهلَن   )2(وزارتنــــــــــــــــــــــــا احملّب

مضاف اليه ضـمري +مفعول به اول مضاف +فاعل ضمري متصل + فعل ماضي  :النمط الرابع   

  :مجلة تقريرية متمثلة يف قول الشاعر ) فاعل+فعل مضارع (مفعول به ثان مجلة +حال +متصل 

  )3(جيلدون ...رأيت شهداءنا االبرار 

 :البسيطةاجلمل -2.أ

مضــاف اليــه ضــمري +مفعــول بــه مضــاف +فاعــل ضــمري مســتثر +فعــل مضــارع  :الــنمط االول 

حـرف ربـط +فاعـل +فعل مضارع +حرف ربط وعطف +حال +حرف ربط وعطف +حال +متصل 

  :اسم معطوف عليه ، مجلة تقريرية متمثلة يف قوله +وعطف 

ــــــــــــــُل بعضــــــــــــــنا     َجهــــــــــــــرًاا و ِســــــــــــــرً نُقّت

  

  )4(وتنتشــــــــــــــــُر الضــــــــــــــــغينُة والَعــــــــــــــــداءُ   

مفعـول +فاعـل ضـمري متصـل +فعل ماضـي +يه مضاف ال+جار وجمرور مضاف  :النمط الثاين   

  : جار وجمرور ، مجلة تقريرية املتمثلة يف قول الشاعر +به

  يف يوم حنس دخلت سوقا للنخاسه 
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فاعـــل + فعـــل ماضـــي +مبتـــدأ +نفـــي  أداة+فاعـــل ضـــمري متصـــل +فعـــل ماضـــي :الـــنمط الثالـــث

  إليــهجــار وجمــرور مضــاف ومضــاف +فعــل ماضــي +نفــي  أداة+حــرف ربــط وعطــف +ضــمري مســتثر 

  :مجلة منفية املتمثلة يف قول الشاعر

  )1(وال خطر على مكر الّسياسه... رأيت ما ال عني رأت
صـــفة ، مجلـــة +فاعـــل مـــؤخر +مفعـــول بـــه ضـــمري متصـــل مقـــدم +فعـــل مضـــارع  : الـــنمط الرابـــع 

  :تقريرية املتمثلة يف قول الشاعر

  )2(تسحبهم خملوقات قذرة ...
  :اإلنشائيةاجلمل -)ب

 :اجلمل املركبة -1.ب

مبتدأ مؤخر مضـاف +خرب مقدم +فاعل ضمري مستثر +فعل مضارع +أداة �ي :  األولالنمط 

  :و�ي  املتمثلة يف قول الشاعر  أمرصفة ،مجلة + إليهمضاف +

  ال تلتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراءك 

  

  

  

  )3(أعجـــــــــــــــــــــــــاز خنـــــــــــــــــــــــــل ُمنقعـــــــــــــــــــــــــرْ 

+ مفعـــول بـــه مضـــاف +فاعـــل ضـــمري مســـتثر + أمـــرفعـــل +حـــرف ربـــط وعطـــف :الثـــاين الـــنمط   

مفعـول بـه ضـمري متصـل + فاعل ضمري مستثر + أمرفعل +حرف عطف +ضمري متصل  إليهمضاف 

  :متمثلة يف قوله أمرجار وجمرور ، مجلة + إليهمضاف +ظرف مضاف +

  ودّع حياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وارمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

ــــــــــــوتر   ــــــــــــى ال    )4(فــــــــــــوف الّنيــــــــــــام عل

 :البسيطةاجلمل -2.ب  

+ فعـــل ماضـــي +فاعـــل مـــؤخر +مفعـــول بـــه مقـــدم ضـــمري متصـــل +فعـــل ماضـــي :  األولالـــنمط 

فاعـــل ، مجلـــة اســـتفهامية متمثلـــة يف قـــول + فعـــل ماضـــي + حـــرف اســـتفهام + فاعـــل ضـــمري متصـــل 

  )5(هل عاد املستعمرون؟..َمتتمتُ ..أصابين ُرعٌب   :الشاعر 

ضـمري متصـل  إليـهمضـاف +مفعـول بـه مضـاف +فاعـل ضـمري مسـتثر + أمـرفعـل : النمط الثـاين

مفعـول +مشـتثر  فاعـل ضـمري+ أمـرفعـل + حـرف ربـط+فاعـل ضـمري مسـتثر+ أمرفعل + حرف ربط+
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متثلــت يف قــول  أمــر، مجلــة  فاعــل ضــمري مســتثر+  أمــرفعــل +حــرف ربــط+ إليــهمضــاف +بــه مضــاف 

  :الشاعر

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــالتك وانفِجـــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

  
  

  )1(نتِصــــــــــــــــــرواْضــــــــــــــــــِرب َعــــــــــــــــــدّوَك وا
  

هـــذه بعـــض اجلمـــل مـــن القصـــائد الثالثـــة توضـــح اجلمـــل االمسيـــة واجلمـــل الفعليـــة واجلمـــل اخلربيـــة 

  واجلمل اإلنشائية 

مجلـة امسيـة يف قصـيدة صـرخة مـن األعمـاق عشـرين مجلـة فعليـة و  واحد وعشـريناستعمل الشاعر 

الشـاعر يأخـذ طابعـا جمهـوال حيـث جتليـات املوقـف  أنواغلب كلمات اجلمل جـاءت نكـرة ومنـه نقـول 

الشـــعوري حـــول مـــا دعـــا للمصـــاحة الوطنيـــة وهلـــذا كانـــت حاجتـــه الســـم النكـــرة ليصـــف معانـــاة الـــوطن 

ـــَد هـــذه املعانـــاة ؛ اغلـــب اجلمـــل الفعليـــة جـــاءت مضـــارعة  ـــز علـــى اجلانـــب احلـــدثي َوَل والشـــعب والرتكي

الشـــعب  إليـــهب بـــني الـــذات الشـــاعرة وبـــني املرســـل يتخللهـــا أفعـــاال ماضـــية لتُأكـــد علـــى منطـــق التجـــاو 

الشــاعر كــان جيســد حركــة  أناملخصــوص برســالة املصــاحلة الوطنيــة بينمــا فعــل األمــر مل يــرد؛ ومنــه نقــول 

مل  أنبقــي علـى هــذا احلـال، فهــو يوضـح حالــة البلـد يف ظــل املـؤامرات السياســية  إذاالتطلـع لواقــع مريـر 

  .هذا احلالتتغري وتروم املصاحلة تستمر على 

الشــاعر وظــف اجلمــل اخلربيــة التقريريــة أكثــر ليخربنــا عــن اإلرهــاب وأثــاره ومــا  أنونالحــظ أيضــا 

  .نتج عنه من خراب للبالد 

مجلــة فعليــة ، وواحــدة إنشــائية  ســتة وعشــرينويف قصــيدة كــابوس حتتــوي علــى مجلتــان امسيتــان و 

بوس اخلطــر الــذي دمــر بــالده  واســتنزف الشــاعر خيربنــا عــن هــذا الكــا أنوالبــاقي خربيــة ، ومنــه نقــول 

ثرواتــه وشــرد أبنــاء وطنــه ، جــاءت اغلــب األفعــال ماضــية اســتعملها الشــاعر ليصــف الواقــع املــؤمل الــذي 

مرت به بالده اجلزائر وما فعله السياسيون من مكـر ونشـر للظـالم والفسـاد واهلـم بـني الشـعب اجلزائـري  

  .مل يرد  األمر، فعل 

مجلــة فعليــة وأغلــب  مثانيــة وعشــرينمجلــة امسيــة و  تســعة عشــروردت  ويف قصــيدة صــّل صــالتك

اجلمل خربية اسـتعمل الشـاعر هـذه اجلمـل ليصـف لنـا وخيربنـا حـال االستشـهادي يف فلسـطني والوضـع 

احملاط به من ظلم وقهر وحصار الـذي يعـاين منـه وحالـة شـعبه مـن مـوتى ومرضـى يئنـون وخيانـة حكـام 
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ســطينية وجتــّرب العــدو الصــهيوين كــل هــذه دوافــع أدت لالستشــهاد يف ســبيل العــرب وإمهــاهلم للقضــية الفل

  .الوطن وإنقاذه 

اســـتعماله لفعـــل األمـــر هـــو الغالـــب علـــى األفعـــال املاضـــية واملضـــارعة وهـــذا حلاجـــة الشـــاعر مـــن 

االستشهادي هلذا الفعل املقدس النبيل ، والتضحية من اجل الوطن واألفعال املاضية واملضـارعة حلاجـة 

  سطني لالستشهاد وطرد العدو وإخافته وأيضا وصف املعاناة وتقريبها لذهن املتلقي فل

غلبــة اجلمــل املركبــة باملقابــل البســيطة يف القصــائد ونالحــظ أيضــا غلبــة اجلمــل اإلخباريــة التقريريــة 

 .  وذلك لزيادة تقرير املعىن يف ذهن املتلقي وحتقيق االتصال معه وإيصال فكرة نصه 

  :التركيبي البالغيالمستوى  -2

إن حتليل الصور الشعرية يف القصائد يندرج حتت مصـطلح االنزيـاح الـذي يعـد مـن املصـطلحات 

الشائعة يف األسلوبية ويعرف باخلروج عن املألوف وبعد الكالم عن مطابقة الواقع ،وميكـن القـول البعـد 

  .ا االستعارة ، الكناية والتشبيهعن االستعمال الشائع للغة ، فهو يستعني ألدوات لغوية متعددة ، منه

االســـتعارة هـــي ضــــرب مـــن ا�ـــاز واملشــــا�ة وحـــدها هــــي ):االنزيـــاح االســــتبدايل(االســـتعارة  -)أ

العالقة بـني الكلمـة املسـتعارة والكلمـة األصـلية وتنقسـم اىل اسـتعارة تصـرحييه وهـي مـا صـرح باملشـبه بـه 

  . )1(واملكنية هي ما حذف املشبه به ورمز بشئ من لوازمه 

  :ففي قصيدة صرخة من األعماق جند 

  وغـــــــــــــــــاب األمــــــــــــــــــُن ال يبغـــــــــــــــــي بقاًعــــــــــــــــــا

  

  ) 1()شــــــــعٌب يعاشــــــــرُه الشــــــــقاءُ ( �ــــــــا  

ذكر املشبه وحـذف املشـبه بـه وهـو الصـديق الـذي يعاشـر ولـيس  الشـقاء وتـرك القرينـة اللفظيـة     

يعاشر على سبيل االستعارة املكنية ، وهي انزياح داليل وقع يف اختيار الكلمة املناسبة ألداء املعىن مـع 

  .قرينة دالة على املعىن اإلحيائي وهي هنا كلمة الشقاء 

  ّمــــــــــــيميــــــــــــوُت أخــــــــــــي بســــــــــــيف أخــــــــــــي وأُ 

  

  )2()خينقهــــــــا البكــــــــاءُ ( تبيــــــــُت تنــــــــوحُ   
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ذكــر املشــبه هــو البكــاء وحــذف املشــبه بــه وهــو اليــد او احلبــل وتــرك القرينــة اللفظيــة خينــق علــى  

سبيل االستعارة املكنيـة ، وهـي انزيـاح داليل وقـع يف اختيـار الكلمـة املناسـبة ألداء املعـىن مـع قرينـة دالـة 

  .على املعىن اإلحيائي وهي هنا كلمة البكاء

ــــــــــــــــــــــــــــا تُنــــــــــــــــــــــــــــاديكمْ (   ولكــــــــــــــــــــــــــــن) جزائرُن

  

  )1(ســـــــــمُع يف القبـــــــــوِر هلـــــــــا نِـــــــــداُء؟أَيُ   

ذكر املشبه هو اجلزائر وحذف املشبه به وهو اإلنسـان وتـرك القرينـة اللفظيـة تنـاديكم علـى سـبيل   

االســتعارة املكنيــة ، وهــي انزيــاح داليل وقــع يف اختيــار الكلمــة املناســبة ألداء املعــىن مــع قرينــة دالــة علــى 

  .املعىن اإلحيائي 

  جنونــــــــــــــــــــــــــــــــاإذا ُرمنــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــاحلًة 

  

  )2(واهلَنـــــــــــــــــــــاءُ ) وزارتنـــــــــــــــــــــا احملّبـــــــــــــــــــــةُ (  

ذكــر املشــبه وهــو احملبــة  وحــذف املشــبه بــه وهــو االنســان وتــرك القرينــة اللفظيــة زارتنــا علــى ســبيل   

االســتعارة املكنيــة ، وهــي انزيــاح داليل وقــع يف اختيــار الكلمــة املناســبة ألداء املعــىن مــع قرينــة دالــة علــى 

  .املعىن اإلحيائي

  :قصيدة كابوس 

  )ينطقونْ ... بلسان ُخبٍث ( مسعتهم

ذكر املشبه وهو اللسان وحذف املشبه به وهو االنسان وترك القرينة اللفظية ينطقون على سـبيل 

االســتعارة املكنيــة ، وهــي انزيــاح داليل وقــع يف اختيــار الكلمــة املناســبة ألداء املعــىن مــع قرينــة دالــة علــى 

  .املعىن اإلحيائي

  )3(مثَّ انتشَر الظَّالمْ )... خلَف اجلنونْ  حملُت الشمَس تغيبُ (و

  :'صّل صالتك'قصيدة 

  )فــــــــــــــــــــــــــــــالكون حولــــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــــادرٌ (
  ) واملــــــــــــــــــــــــــــــــوت فوقــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــائمٌ (
  )والطّعــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــنهش ظهــــــــــــــــــــــــــــــركَ (

  

  )والكـــــــــــــــــــــــــــــون حتتـــــــــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــــــدِحرْ (  
  )واملـــــــــــــــــــــــــــــــوت حتتـــــــــــــــــــــــــــــــَك يســـــــــــــــــــــــــــــــتِعرْ (
ـــــــــــــــــــــــــــِذرْ (   )4()وأمامـــــــــــــــــــــــــــك احلقـــــــــــــــــــــــــــد الَق
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االســتعارة املكنيــة ، وهــي انزيــاح ذكــر املشــبه وحــذف املشــبه بــه وتــرك القرينــة اللفظيــة علــى ســبيل 

  .داليل وقع يف اختيار الكلمة املناسبة ألداء املعىن مع قرينة دالة على املعىن اإلحيائي

  )1()تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ( وموائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالن

صــــرح بــــاألحالم وحــــذف املشــــبه بــــه اآللــــة املوســــيقية وتــــرك القرينــــة اللفظيــــة تعــــزف علــــى ســــبيل   

التصرحيية ، وهي انزياح داليل وقع يف اختيار الكلمة املناسبة ألداء املعىن مع قرينـة دالـة علـى االستعارة 

  .املعىن اإلحيائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ) وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائُح الفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرُ (   )2(حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِم القتَـ

وترك القرينة اللفظية تشخر علـى سـبيل االسـتعارة  اإلنسانذكر املشبه صفائح وحذف املشبه به   

ـــة علـــى املعـــىن  ـــار الكلمـــة املناســـبة ألداء املعـــىن مـــع قرينـــة دال املكنيـــة ، وهـــي انزيـــاح داليل وقـــع يف اختي

  .اإلحيائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفينٌة ربَّاُ�

  

  )3()حبـــــــــــــــــــــــٌر وليـــــــــــــــــــــــل ٌ معتِكـــــــــــــــــــــــرْ (  

ربا�ــا  علــى ســبيل االســتعارة املكنيــة ، شــبه البحــر والليــل بالقائــد احملــذوف وتــرك القرينــة اللفظيــة   

  .وهي انزياح داليل وقع يف اختيار الكلمة املناسبة ألداء املعىن مع قرينة دالة على املعىن اإلحيائي

  إّين أحبُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقًا

    

  )4()والشـــــــــــمسُ  تشــــــــــــهُد والقمــــــــــــرْ (  

وتــرك القرينــة اللفظيـة تشــهد علــى  اإلنسـانذكـر املشــبه الشـمس والقمــر وحــذف املشـبه بــه ذاكــرة   

سبيل االستعارة املكنيـة ، وهـي انزيـاح داليل وقـع يف اختيـار الكلمـة املناسـبة ألداء املعـىن مـع قرينـة دالـة 

  .على املعىن اإلحيائي

  )حـــــــــــــــــــــــــويل جـــــــــــــــــــــــــداٌر نـــــــــــــــــــــــــابحٌ (

  

  )5(حـــــــــــــــــــــويل نـــــــــــــــــــــواقيُس اخلطــــــــــــــــــــــرْ   

نــابح علــى ســبيل االســتعارة  ذكــر املشــبه اجلــدار وحــذف املشــبه بــه الكلــب وتــرك القرينــة اللفظيــة  

ـــة علـــى املعـــىن  ـــار الكلمـــة املناســـبة ألداء املعـــىن مـــع قرينـــة دال املكنيـــة ، وهـــي انزيـــاح داليل وقـــع يف اختي

  .اإلحيائي
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اســــتعمل الشــــاعر هــــذه االســــتعارات ليــــربز مــــن خالهلــــا مــــدى تــــأثره بالوضــــع األمــــين والسياســــي 

عــــىن وجتســــيمه وتقويتــــه ليوصــــل للقــــارئ للجزائــــر، وكــــذلك وضــــع فلســــطني، فــــالغرض منهــــا تقريــــب امل

  .إحساسه ورسالته

  ) :االنزياح الرتكييب (الكناية  -2

كنايـة عـن صـفة وكنايــة   إىللفـظ أطلِـَق وأريـد بـه الزم معنــاه مـع جـواز إرادة ذلـك املعـىن، وتنقســم 

  .)1(عن موصوف وكناية عن نسبة 

  :'األعماقصرخة من 'قصيدة -

العنـــوان صـــرخة مـــن األعمـــاق كنايـــة عـــن الضـــغط النـــاتج مـــن األعمـــاق بســـبب املشـــاكل األمنيـــة 

  . واإلرهاب 

  )2(فـــــــــــــال أمـــــــــــــٌل يســـــــــــــرُّ وال رجـــــــــــــاءُ 

  

  )أصــــــــــــــــــــابتنا الّنوائــــــــــــــــــــُب و الــــــــــــــــــــبالُء (- 

  .تراكم األحزان والبالء فأصبح كاملرض  الصفة كناية عن  

  .صفة البالد وبقائها يف تدهور وتقهقر الناية عن ك

  وأّمــــــــي) ميــــــــوُت أخــــــــي بســــــــيف أخــــــــي(-
  

  )4(تبيـــــــــــُت تنـــــــــــوُح خينقهـــــــــــا البكـــــــــــاءُ   
  

  .الفتنة املوجود بني األهايلاملوصوف كناية عن 

  )5()مصـــــــــــــــــــــــــــــــائبنا لعلتـــــــــــــــــــــــــــــــه دواء(

  

ـــــــــــــــيًال  -    وأمســـــــــــــــى مـــــــــــــــن يعادينـــــــــــــــا عل

  .حمنتناتفوق العدو بسبب  الصفة كناية عن    

  :'كابوس'قصيدة -

  .اهللع من هول ما جيري يف الوطن اجلزائري بسبب السياسة صفة العنوان كابوس كناية عن 

  )6()رأيُت أسالكاً شائكهْ ... أعناقهم (وحول -
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  )3()ليـــــــــاٍل لـــــــــيس يطرُدهـــــــــا ِضـــــــــياءُ (
 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــالٍد قــــــــــــــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــــــــــــــاوتْ ُنكابــــــــــــــــــــــــــــــــُد يف -
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  .القيد واحلصار السياسي  الصفة كناية عن

  )1(يضحكون ) ...ُصنَّاَع اخلِيانةِ (رأيُت -

  .وصوف احلكام الذين خيونون الوطن املكناية عن 

  )2()�رًا أسوَد يُصبُّ يف بُطونْ (رأيُت -

  . الثروات املسلوبة واملسروقة واملستنزفة من قبل احلكام  املوصوف كناية عن

  )3()دًما طاهرًا بني اجلُفونْ (رأيُت -

  .آالم ومعانات وأسى الشعب اجلزائري الصفة كناية عن 

  )4(تذرفُه أمٌّ حنونْ )الّلون  دمًعا ثلجيَّ (رأيُت -

  .آالم األمهات عن أوالدها وحرما�ن منهم أثناء االعتقاالت فرتة اإلرهاب املوصوف كناية عن

  :  'صلِّ صالتك'قصيدة -

  )5()تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ( وموائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالن-

  .االجتماعات اليت تنعقد بدون فائدة من أجل نصرة فلسطني  ن املوصوفكناية ع      

  )6(وانتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ )محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف دمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه (أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي -

  .صفة الدفاع عن الوطن وحبه له وتضحية يف سبيله الكناية عن      

  يـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيِّدي مـــــــــــــــــــــــــا حيلـــــــــــــــــــــــــيت -

  

  )7()ُكِســــــــــــَر اجلنــــــــــــاُح فلــــــــــــم أِطــــــــــــرْ (  

  .واحلصار صفة الذل واملهانة الكناية عن      

  )حـــــــــــــــــــــــــــــويل ضـــــــــــــــــــــــــــــباب خالـــــــــــــــــــــــــــــدٌ (-
  حـــــــــــــــــــويل الضـــــــــــــــــــىن حـــــــــــــــــــويل اخلـــــــــــــــــــىن-
  

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــويل شـــــــــــــــــــــــــــــــــتاٌت منكِســـــــــــــــــــــــــــــــــرْ   
  )8()حـــــــــــــــــــــــــــــــويل دمـــــــــــــــــــــــــــــــاٌء تنهِمـــــــــــــــــــــــــــــــرْ (

  .املستقبل ا�هول وكثرة القتلى أيكناية عن املوصوف   

  .استعمل الشاعر هذه الكنايات والغرض منها تقوية املعىن وأثره يف النص -
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أكثر بـأداة هـي الكـاف او حنوهـا ملفوظـة  أوأشياء شاركت يف صفة  أوبيان أن شيًئا ": التشبيه  -)ج

 أنوجـه الشـبه، وجيـب  التشـبيه، التشـبيه، وأداةاملشبه به ويسـميان طـرف  املشبه،: أركانه .او ملحوظة 

  )1(."ظهر يف املشبه به منه يف املشبهوا أقوىيكون 

  :'صرخة من األعماق 'قصيدة  -

  يكـــــــــــــاد يقضـــــــــــــي) بـــــــــــــالد املعجـــــــــــــزات(-

  

  )2(عليهــــــــــا الــــــــــذُّل يصــــــــــحبه الفنــــــــــاءُ   

  .تشبيه بليغ حدفت منه األداة ووجه الشبه   

  إن خضــــــــــــنا ســــــــــــبيل العنــــــــــــف عامــــــــــــت -

  

ــــــــــــــــدماءُ (     )3()ســــــــــــــــفينتنا حبري�ــــــــــــــــا ال

  .تشبيه بليغ حدفت منه األداة ووجه الشبه  

  :قصيدة كابوس -

   )4(بالطاً ) ... وطين املذبوحَ (رأيُت -

  .الشبهتشبيه بليغ حدفت منه األداة ووجه 

  :'صّل صالتك'قصيدة  -

  ) والـــــــــــــــــــــــــــــــّذل يـــــــــــــــــــــــــــــــرقص عاريـــــــــــــــــــــــــــــــا(-

  

ــــــــــــــــــــزف حمتِضــــــــــــــــــــرْ (     )5()والعــــــــــــــــــــّز ين

  .تشبيه مؤكد حذفت منه األداة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــُل الـــــــــــــــــــــــــــــــــورى - ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌق مث   وخالئ

  

  )6()أضـــــــــــــــــــحت بقــــــــــــــــــــرْ ( لكّنهـــــــــــــــــــا  

  .تشبيه جممل حذف منه وجه الشبه    

  )والكربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنط(-

  

  )7()والثــــــــــــــــــــــأر كــــــــــــــــــــــذاب أشــــــــــــــــــــــر(  

  .ووجه الشبهتشبيه بليغ حدفت منه األداة   

  )ومــــــــــــــــــــــــــــروءة األجــــــــــــــــــــــــــــداد جنــــــــــــــــــــــــــــمٌ (-

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثرْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وان   )8(الح يوًم
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  .تشبيه مؤكد حذفت األداة 

  .استعمل الشاعر التشبيه لتقريب الصورة يف ذهن املتلقي وزيادة وتقوية املعىن 

متيـــزت هـــذه القصـــائد حبمولـــة شـــعرية مكثفـــة الـــدالالت جســـدها االنزيـــاح يف األلفـــاظ األســـلوبية 

وخروجها عن املألوف مـن حيـث التشـكيل اللغـوي وهيمنـت علـى القصـائد  بشـكل واضـح ويعتـرب أمـرًا 

بديهيا ألن القصـائد تـراهن علـى هـذا العنصـر لتضـمن للـنص شـاعريته ومجاليتـه وانسـيابه وحرصـها علـى 

ل القــارئ عــرب متوجــات وتصــورات ذهنيــة حتقــق تألًفــا حســًيا ومعنويًــا وتكــون مــن أشــياء املتنــافرة شــيًئا نقــ

 .   املفاجأة عند جاكبسون أوما يسمى خيبة االنتظار  أوواحًدا غالبا ما يولد االندهاش لدى القارئ 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :خاتمة

  :إليها يف النقاط التالية يف ختام هذا البحث ميكن إمجال النتائج املتوصل 

يمـنح شخصـيات واألحـداث التارخييـة والدينيـة لالل الشاعر املعجم الـديين واستحضـار ااستعم -

  .املتلقيكما حيقق نظرية التأثر والتأثري لدى  ،شعره القوة
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أســـلوب مباشـــر، ملمـــة  وحـــادة  نغمـــةذات ، الشـــاعر لغـــة شـــعرية كثيفـــة الـــدالالتل ااســـتعم-

  .سياسي، مما زاد تأثريها يف ذهن املتلقيخبصائص الشعر ال

ساعد املنهج األسـلويب علـى حتليـل القصـائد السياسـية املنتخبـة وكشـف لنـا تنوعـا يف األصـوات -

واملفردات والرتاكيـب النحويـة والبالغيـة والوقـوف علـى مجاليا�ـا، كمـا ابـرز احلالـة النفسـية للشـاعر اجتـاه 

  .الوضع السياسي املتأثر به

قصده يف إيصال فكرة معينـة وزيـادة  ضحو الشاعر على تكرار الكلمات والعبارات مما د ااعتم -

  .مجالية القصيدة

  .اعتماده للتدوير ليبني مدى متسكه بفكرته وتأثره �ا، ومينح تنويع إيقاعي للقصيدة  -

ــــة اإلبــــالغ  أناســــتطاع الشــــاعر  - ــــة يف عملي ــــاس والطبــــاق عناصــــر صــــوتية فعال جيعــــل مــــن اجلن

البــديع  جــهو أث يف القصــائد تقريــب للمعــىن وزيــادة يف تقويتــه فهمــا ظاهرتــان فنيتــان ووجهــان مــن وَأْحـدَ 

  .والغرض منهما التنويع يف النص الشعري 

  .زاوج الشاعر بني نظام السطر والشطر يف بعض القصائد  -

إيصـاله  روي واحـد يف القصـيدة الواحـدة ممـا يـدل علـى ثباتـه يف م الشاعر بقافية واحـدة واالتز  -

للفكـرة املــراد تبليغهــا وهـذا مــا يوضــح تـأثره بالشــعراء القــدامى واجلـاهليني و صــرح بــه خـالل حمادثــة عــرب 

  .موقع التواصل االجتماعي

  .معينةالشاعر يف استخدام الصيغ الصرفية يف تأدية أغراض  توفق -

والبسـيطة واملركبـة ممـا  الشاعر يف املسـتوى الرتكيـيب للجمـل خربيـة وإنشـائية، امسيـة وفعليـة تنويع -

  .زاد اإليضاح للمعىن وتقوية أثره 

تـــداخل آليـــات التحليـــل األســـلويب مـــع البالغـــة والنحـــو والصـــرف والصـــوتيات والعـــروض وبقيـــة -

  . ، وتعددها يف البيت الواحدالعلوم األخرى

عـىن إحيـائي توظيف الشاعر لالنزياح االستبدايل والرتكييب ليخرج باللغة مـن املعـىن املـألوف إىل م-

  .   خيايل لريسم املتلقي أفق توقعه ويعدد قراءاته 

عنـــد  واألســـلويب مـــن خـــالل هـــذا البحـــث يف ا�ـــال السياســـي إليهـــاالنتـــائج املتوصـــل  أهـــمهـــذه 

بـالواقع  وتـأثرهالشاعر منصور زيطة الذي اعتربته عينة لشعراء متليلـي الشـعانبة وذلـك اللتمـاس محاسـته 

  .عامل العريب الذي عرب عنه يف شعره وطنه ويف ال السياسي يف
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اجلـديرين بالدراسـة  ء متليلـي الشـعانبةشـعرا بأحـدلـة املتواضـعة لتعريـف تكـون هـذه احملاو  أن وأمتىن

الســائدة يف اجلزائــر ويف فلســطني  األوضــاعاجتــاه  ظواالهتمــام خاصــة انــه حيمــل روحــا وطنيــة وضــمري يقــ

  .السياسي  بوضعها تأثروالعراق وكل الدول العربية اليت 

  وادعوا اهللا  التوفيق والسداد            

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  القران الكرمي -

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصدر

ـــــــا حممـــــــد،دار صـــــــبحي للطباعـــــــة والنشـــــــر،متليلي الشـــــــعانبة  .1 منصـــــــور زيطـــــــة ، بشـــــــراك ي
  1،2013اجلزائر،ط
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