
  )تطبيق(نص شعري مغاربي 

  "يا رفيقي" تحليل أسلوبي لقصيدة  

  ألبي القاسم سعد هللا

تحاول هذه الدراسة الوقوف عند الظواهر األدبية األسلوبية في الشعر الجزائري الحر، 
للشاعر الجزائري أبو القاسم سعد هللا، وهي تعتبر أّول " يا رفيقي"قصيدة وقد وقع االختيار على 

  .1955التفعيلة ظهر في الصحافة الوطنية سنة أو شعر الحر جزائري من الشعر نص 

  :المستوى الصوتي: أوال

غرق الشاعر أبو القاسم سعد هللا في قصيدة التفعيلة حتى النخاع مع إسهامه في بطرف 
الذروة  وأّوجها في تعامله مع النوع األّول من النسبة بلغت  أنّ خفي في القصيدة العمودية، إال 

من الطبيعي أن نستشف لديه تلك الروح المعاصرة،  وعصرنة أوزان الكتابة في هذه القصيدة، ف
الخليل، إذ أضحي جل اهتمامه منصبّا على البحور ذات اإليقاع والوزن الخفيف، إذ  اكتسبت 

   .القصيدة نكهة خاصة، وإيقاع خاص

  :الموسيقى الخارجية -1

فاإليقاع " من مؤثرات القصيدة الحديثة من الناحية السمعية والجمالية نجد اإليقاع 
العروض بشكل ما هو مقنّن، يختلف عن البحر الشعري في كونه مرتبط بالحرية، حين ينغلق 

     1"كما أّن اإليقاع يتجاوز الشعر إلى النثر بل يتجاوز اللغة إلى الموسيقى

شعر أبي القاسم سعد هللا هي وليدة تكامل اإليقاعين الداخلي  والجاذبية التي نالمسها في
والخارجي للقصيدة، فإن كان اإليقاع الخارجي يعنى بدارسة الوزن والقافية، فإنّه يعني من 

  . ناحية اإليقاع الداخلي بتقصي التكرار وداللة الحروف وأثرها في النسق

  :الوزن 1-1

ي سمي بهذا االسم الضطرابه في البناء لقد نسج الشاعر قصيدته على وزن الرمل الذ
تتكرر  )فاعالتن( ة واحدةيلوسرعة تالحق أنغامه، فهو أسرع البحور الخليلية يتركب من تفع

) الحر(ويأتي تاما ومجزوًءا وهو كثير االستعمال في الشعر الجزائري الحديث ، ست مرات
  .0/0 23.15حيث احتل المرتبة الثانية بعد  المتقارب بنسبة 

بل كلماته هي التي ترسمه " أو باألحرى لم يختره واختار الشاعر الرمل وزنا لقصيدته 
والقلقة التي ألّن يتناسب مع الحالة الشعورية الثائرة  المتوترة  2"له، وإيقاعها هو الذي يحدده

يعانيها الشاعر جراء ثورته على كل ما هو كالسيكي ال يتمتع بروح إيقاعية حيوية متعددة 
ءم مع مقروئية العصر الحديث، ولقد كانت هذه الثورة معاصرة على االستعباد والظلم الذي تتال

كان يفرضها االحتالل الفرنسي على الشعب الجزائري، لذا اتسم إيقاع القصيدة بسرعة تالحق 
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خاصة أثناء عملية اإلنشاد،وبقي نغماته  الموسيقية التي يحتاج القارئ إلى نفس طويل ومستمر 
  :1لرمل محافظا على مكانته، وهذا ما نلحظه في مطلع القصيدةيحر ا

  يا رفيقي                

               /0//0/0  

  فاعالتن           

  ال تلمني على مروقي           

           /0//0/0/0//0/0  

  فاعالتن فاعالتن            

  فقد اخترت طريقي            

            ///0/0/0//0/0  

  فاعالتن فاعالتن            

    وطريقي كالحياة            

            ///0/0/0//00  

  فاعالتن فاعالت            

  شائك األهداف مجهول السمات            

           /0//0/0/0//0/0/0//00  

 .فاعالتن فاعالتن فاعالت            

  :الزحافات والعلل  - أ
  :الزحافات -

  :جاءت الزحافات في القصيدة على نوعين

  2"هو زحاف يصيب سابع التفعلية الساكن بحذفه"  :زحاف الخبن-

  فاعالت: فاعالتن: مثل

  :  3قوله
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  الجمال والخلود والحياة                       

                     /0//0//0//00/0//00  

  فاعالت فاعالت فاعالت                     

  :2فعالتن، مثل: فاعالت: مثل 1"زحاف الخبن يتعلق بحذف ثواني األسباب" 

  وسياط هاويات                  

                  /0/0/0/0//00  

  فاعالتن فاعالت                  

  وجسوم داميات                  

                  ///0/0/0//00  

  فاعالتن فاعالت                  

  :العلل-

  3"فالزيادة تكون تغيير بزيادة التفعلية، والنقص عكسه علل زيادة وعلل نقص" :العلل نوعان

  4قبله علة القصر وهي من علل النقص، وهي كف السابع الساكن وتسكين ما: مثل

  فاعالت: فاعالتن

  صاخب األنات عربيد الخيال           

           /0/ /0/ /0/ /0/0/0/ /00  

  فاعالُت فاعالتن  فاعالتُ            

  5كل ما فيه جراحات تسيل          

          / / /0/0/ / /0/0/0/ /00  

  فاعالتن  فعالتن  فاعالت          

  6وسكبت الخمر بين العالمين          
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          / / /0/0/0/ /0/0/0/ /00  

  فاعالتن  فاعالتن  فاعالت          

  :والرويالقافية  1-2
  :القافية  - أ

القافية في هذه القصيدة على عّدة أوجه، حيث تعددت أكثر من مّرة لكن الشاعر أتت 
جل بعد كل عدد معيّن من األسطر من أ تعمد تكرار قافية المقطع األّول المتمثلة بصوت القاف،

  :1الترابط بين أجزائها وقوافيها المختلفة كقول الشاعر

  يا رفيقي

  مروقيال تلمني على 

 ! فقد اخترت طريقي

  وطريقي كالحياة

  شائك األهداف مجهول السمات

  عاصف التيار وحشي النضال

  صاخب اآلنات عربيد الخيال

  كل ما فيه جراحات تسيل

  وظالم وشكاوي و وحول

  تترا كطيوف

  من حتوف

  في طريقي

 يا رفيقي

ل كما هو موّضح في فالقافية التي وّظفها الشاعر في مطلع قصيدته أو مطلع المقطع األوّ 
على الترتيب مع استعمال نفس الحروف  ) 0/0/، ريقي 0/0/، روقي 0/0/فيقي (المثال هي 

  ). ريقي، فيقي(ليختمها في نهاية المقطع بنفس القافية ) ر، ق(

، تحتوي كل مقطوعة على عشرة أسطر وقد قّسم الشاعر القصيدة إلى سبع مقطوعات
لعمودي، عا على أّن الشاعر لم يتحرر كامال من قيود الشكل اشعرية، وهو تقسيم يعطينا انطبا
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إلى احترام  اسيكون مضطرً  ، ألّن الشاعر في هذه الحالةالذي يوّجه التجربةوالقالب التقليدي 
   . عدد األسطر في كل مقطوعة من مقطوعاته

 –وعلى الرغم من أّن سعد هللا لم يتقيد بنظام ثابت لنهاية األبيات أو األسطر الشعرية 
فإّن لم يستطع أن يتخلص من أسر القافية ونظامها، فقد اتبع في ذلك  -وتلك ميزة الشعر الجديد

  :1نظاما معيّن، حيث لجأ إلى الجمع في كل سطرين بقافية متشابه على النحو التالي

  قي كالحياةوطري      

  شائك األهداف مجهول السمات     

  عاصف التيار وحشي النضال    

  ...صاخب األنات عربيد الخيال    

وعلى الرغم من أّن الشاعر خرج على نظام اإليقاع الصوتي المتوازي بين األسطر 
د الشعرية، إال أنه لم يستطع االنفكاك من أسر القافية التي جعلت قصيدته هذه أشبه بقصائ

المهجريين المتراوحة القوافي، مما يدل على أّن سعد هللا  وهو في دور التجريب لم يزل يعتبر 
القافية عنصرا مهما في العمل الشعري، يوليه اعتبارا واضحا على حساب العناصر الفنّية 
األخرى، وشأن سعد هللا في هذا الصدد شأن الشعراء العرب الرواد في التجديد من أمثال 

الذي سيطرت عليه القافية حتى في تجاربه التي نهج فيها نهج القصيدة الحديثة من  السياب
  . 2الشعر الحر

وحرص الشاعر سعد هللا على إيقاع القافية الموسيقي، يتجلى في مراعاته الصارمة على 
إنهاء كل مقطوعة بعبارة طريقي، أو رفيقي، هو أثر من آثار نظام المقطوعات الذي شاع في 

  .3الرومنسي والسيما عند المهجريين، والذي يعد من بقايا التعلق بفن الموشحاتالشعر 

  :الروي  - ب

نقصد بالروي ذلك الحرف الذي تبنى عليه األبيات في القصيدة، فالشاعر أبو القاسم سعد 
هللا يلتزم بذكر هذا الصوت في قصائده كلها ولكنه يكثر من اإلتيان ببعض األصوات كروي في 

  :القصيدة وهي

  :4كروي للقصيدة في مثل قوله) 17(وقد تكرر هذا الصوت سبعة عشر مّرة ): القاف(حرف  -

  يا رفيقي                     

  ال تلمني على مروقي            

  فقد اخترت طريقي            
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  :1كروي للقصيدة مثل) 11(وقد تكرر هذا الصوت إحدى عشر مّرة  ):التاء(حرف -

  وسياط هاويات          

  وجسوم داميات          

  :2كروي للقصيدة مثل) 8(وقد تكرر ثماني مرات  ):الالم(حرف -

  صاخب األنات عربيد الخيال      

  كل ما فيه جراحات تسيل      

  : 3مثل قوله) 8(وقد تكرر هذا الصوت ثماني مرات ) النون(حرف -

  ويقيني    

  .فوق أسرب الظنون    

  .األصوات وهي متوسطة الشيوعوجاءت بعض 

  :4مثل) 6(وقد تكرر هذا الصوت ست مرات ): الدال(حرف -

  ألمح األطياف من حولي شوادي          

  للرؤى السكرى آلالف العباد          

  :5مثل) 4(وقد تكرر هذا الصوت أربع مرات ): الراء(حرف -

  سوف تدري راهبات وادي عبقر         

  كيف عانقت شعاع المجد أحمر         

 :6مثل )4( وقد تكرر هذا الصوت أربع مرات ):الفاء(حرف -

  تتراءى كطيوف       
  .من حتوف      

األلف، الجيم، الحاء، العين، الكاف، : ( وقلّت بعض األصوات في ورودها إلى حد الندرة وهي 
  :ونأخذ مثال عن كل حرف) الميم

  )األلف(زاحفات في ابتهال و والء             
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  )الجيم(لمحت سرب ذئاب في فجاج               
  )الحاء(عالم اإلرهاب والرق الجريح               
  )العين(غير أعقاب الشموع                          
  )الكاف(وخضم من دماء وضفاف للعراك              
  )الميم( وا غمغموا عنّي وزوموا        هلم: كلما صحت          

  .........)الخاء، الذال، الظاء، الغين، الزاي(وقد خلت القصيدة من أصوات 

فالشاعر أبو القاسم سعد هللا ساير الشعراء العرب القدامى في استعمال أصوات الروي 
ن الشاعر وااللتزام بها، في نسبة هذه األصوات من حيث التقييد واإلطالق، فالمعروف ع

العربي أّن القافية المطلقة تشكل النسبة األكبر مقارنة مع القافية المقيّدة، فقد كانت القافية المطلقة 
هي الغالبة على القصيدة، ألنّها تناسب حالة االنفعال التي يحياها الشاعر نتيجة ثورته على 

الظلم، ومن أمثلة هذا النوع النظام التقليدي السائد التي كانت معاصرة للثورة على االستعباد و
  :1قول الشاعر

  سوف تدري راهبات واد عبقر                   

  كيف عانقت شعاع المجد أحمر                 

  وسكبت الخمر بين العالمين                 

  خمر حب وانطالق ويقين                 

التي والغرض من استعمال الشاعر للقافية المطلقة هي الحياة السياسية واالجتماعية 
عاشها أثناء االستعمار، أّدت إلى استعماله لهذا النوع من القافية وهذا ما وّضحته األبيات 

  :2المذكورة، أّما القافية المقيّدة التي نسبتها أقل في القصيدة نبينها باألمثلة التالية

  ال تلمني على مروقي                     

*        *     *  

  ألمع األطياف من حولي شوادي                     

*       *   *  
  أنا أمشي والجموع ورائي           

  :الموسيقى الداخلية -2

  :التكرار 2-1

 :تكرار األصوات  - أ

  :على مستوى األصوات نالحظ تكرار األصوات اآلتية
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نالحظ أّن األصوات االنفجارية سيطرت على جل : )الصوت الشديد(الصوت االنفجاري -
  .عناصر القصيدة وذلك من خالل شيوعها وتكرارها بين الحين واآلخر

االنفجارية المعبرة عن هذه الظاهرة نجد على سبيل المثال ال حصر من  ومن األصوات
  :1قول أبو القاسم سعد هللا

  يا رفيقي       

  ال تلمني على مروقي      

  فقد اخترت طريقي      

  وطريقي كالحياة      

حيث تردد في األسطر حرف القاف وهو من حروف القلقة  والتي تنبثق بدورها من الصوت 
رفيقي، مروقي، طريقي، شوقا، (مّرة، في كل من ) 19(االنفجاري وقد تكرر في القصيدة 

ّزقت، القيد، الرق، األفق، عبقر، عانقت، انطالق، قربى، أعقاب، يقيني، فوق، واقفين، قد، م
، ويدل حرف القاف على القوة والتأكيد، باإلضافة إلى أنّه ولّد جرسا موسيقيا )يقين، مروقي

قويّا، إذ الجرس هو نغمة الصوت اإلنساني، أي تنغيم قصدي في أجهزة النطق، إلضافة قيمة 
  .لة الصوت ومؤداه المعنويتعبيرية للكالم تتحول إلى قيمة تتحكم في دال

القاف، الدال، الباء، (ونجد تردد األصوات االنفجارية بكثرة في القصيدة فمن ذلك حروف القلقة 
  )التاء

  ....)صاحب، العباد، الربيع(نذكر ) 24(الباء تكرر أربعة وعشرون مّرة -

  ....)األهداف، عربيد، العباد(نذكر ) 23(الدال تكرر ثالثة وعشرون مرةّ -

  .....)اخترت، التيار، تتراء(نذكر ) 17(أّما التاء فتكرر سبعة عشر مّرة -

حيث تحدث انفجارا شديدا في الفم أثناء النطق بها، خاصة إذا كان المقام متعلقا بالتأكيد 
  :2والتنبيه في قول أبو القاسم سعد هللا

  لست أنسى حين ضوأت المشاعل

  واحتضنت النور غضبا في المجاهل

  الليل نارا وشراكوعبرت 

  وتصفحت الوجود
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ومن هنا نرى أّن األصوات االنفجارية، قد بدت في قصيدة طريقي من حيث الشيوع  والتكرار 
  .من أنسب األصوات المعبرة عن هذه الظاهرة اللغوية

  ):الرخو(الصوت االحتكاكي -

يرها تواجدت األصوات االحتكاكية بكثرة أيضا، فساعدت على إبراز المعاني وتصو
تصويرا موحيّا ومعبرا، باإلضافة إلى النغم الموسيقي المؤثر الذي تحدثه في النفس، ونأخذ على 

  : 1سبيل المثال ما قاله أبو القاسم سعد هللا

  سوف تدري راهبات واد عبقر

  وسكبت الخمر بين العالمين

  ومسحت أعين الفجر الوضية

غيم الصوتي الذي كان اإليقاع فيه منسجما، مولدا نوًعا من التن) السين(تردد في األسطر حرف 
  :2وداللته أنه ال بد من مراعاة األعمال، ودوافعها النفسية ومثلها قول الشاعر

  حطموا القيد وعنوا للحياة         

  وافتحوا نافذة األفق الرحيبة         

  واعشقوا النور حياوات خصيبة         

مرقق، فالنطق وهو صوت احتكاكي مهموس ) الحاء(تردد في هذه األسطر المتواليات حرف 
بالحاء فيه شيء من الراحة للنفس وتتمثل في خروج الهواء عبر الفم، وهي من الحروف التي 

على بلفظها ووقعها في السامع، كما أنّها تتفاعل مع بقية الحروف األخرى تدل على السعة 
على السكينة والراحة ) الحاء(واء أكان في األّول أم في األخير، وداللة اختالف موقعها س

  .والطمئينة

   ):الراء(الصامت المكرر -

وما هو مالحظ في ) الراء(من المعلوم أّن صفة التكرار في العربية متعلقة بحرف واحد وهو 
، نضرب لذلك القصيدة حيث يتردد هذا الصامت بكثرة، الذي يحدث ضربات سريعة على اللسان

  :3مثال

  للربيع الحلو شوقا للزهور               

  للهوى الزّخار بالذكرى وأنسام العطور                

  غير أني كلما حاولت وصال              
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  لم أجد قربى ظالً               

العطور، غير، الربيع، الزّخار، الذكرى، (في األسطر عدة مرات نذكر ) الراء(لقد تكرر حرف 
  )قربى

     .مرة في القصيدة) 40(فداللة تكرار حرف الراء هنا مرتبط بالطبيعة وقد تكرر أربعين 

  ):الالم(الصامت المنحرف - 

يتعلق الصوت المنحرف دائما بالالم الذي يؤدي إيقاعا متميّزا يساعده في ذلك إنسانية الحركة 
  :1توارده في القصيدة في مثل قولهالتي يتخذها اإلنسان أثناء النطق به، وكثر 

  عاصف التيار وحشي النضال             

  صاخب األنات عربيد الخيال             

  كل ما فيه جراحات تسيل            

  وحول وظالم وشكاوي و            

التيار، : (موزعة على ) 8(في األسطر الشعرية ثماني مرات ) الالم(تردد الصوت المنحرف 
يتصل طرف اللسان : " ، ويتم نطقه بأن)النضال، األنات، الخيال، كل، تسيل، ظالم، وحول

باللثة، فيحول ذلك دون مرور الهواء من وسط الفم، فيلجأ الهواء إلى الخروج من أحد جانبي 
يدل على تذكر االستعمار والدمار اللذين ) الالم(، وتكرار الصوت المنحرف 2"الفم أو من كليهما

 .أو الدافع أو القوة المفجرة والملهمة للشاعر في إبداعه ن الباعثيمثال

  :الصوت اللين-

عادة، والذي يؤدي الليونة والخفاء أثناء نطق اللسان به، ) الياء(يرتبط الصوت الليّن بالصامت 
  : 3كما يؤدي إيقاعا مرهفًا في الكلمات، ومنه قوله

  سوف تدري كم مّزقت سدوفي     

  وظهرت كاألحاجي من كهوف      

تدري، كيف، ( :في السطرين الشعريين أربع مرات في كل من) الياء(تردد ذكر الصامت 
  .وحرف الياء يدل على اللين والرفق) سدوفي، كاألحاجي

  :تكرار العبارة-ب

  :4ثمان مرات في القصيدة مثل) يا رفيقي(على مستوى العبارة نجد تكرار عبارة 
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  يا رفيقي         

  ال تلمني على مروقي       

  فقد اخترت طريقي       

  :1ويقول

  في طريقي يا رفيقي     

  :2تكراره لعبارة طريقي تسع مرات في القصيدة مثل أيضا  

  فقد اخترت طريقي       

  وطريقي كحياة      

بل يمكن لتكرار العبارة  فتكرار العبارة يحقق إيقاعا يساير المعنى ويحسمه ويعبر عن معانيه،
  .أن يعبر عن الرمز وامتداده، أو عن الحركة بكل أشكالها المختلفة أو يعبر عن القلة أو الكثرة

  :المحسنات المعنوية 2-2

  :الطباق  - أ

  :3في قول الشاعر

  فإذا هو إله وعبيد   

ما العبيد هم الفئة كالم واحد مطابقة، ألّن هللا هو اآلمر الناهي بينفالجمع بين اإلله والعبيد في 
  .الضعيفة المأمورة

  :     4أيضا قولهو 

  أنا أمشي والجوع من ورائي        

فالجمع بين المفرد أنا والجموع في كالم واحد مطابقة ألّن لفظة أنا والدالة على المفرد ضد لفظة 
  .الجموع الدالة على الجمع

  :5أيضا في قولهو

  وتداعوا كنعاج       

  لمحت سرب ذئاب في فجاج      
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فالمطابقة بين النعاج والذئاب في كالم واحد هو طباق ألّن النعاج ضد الذئاب، فاألولى 
تدل على الضعف والسذاجة، على خالف الثانية التي أن دلّت على شيء إنّما تدل على القوة 

  .والمكر والحلية

  :1وفي قوله

  عالم اإلرهاب والرق الجريح      

بين اإلرهاب والرق في كالم واحد هو طباق ألّن اإلرهاب ضد الرق، فاللفظة األولى  فالجمع
  .تدل على فئة ظالمة وحشية، على خالف الثانية التي تختص بفئة ضعيفة جبانة في المجتمع

وبما أّن هذه الطباقات جمعت بين المتناقضات، فأحدثت ضربا من االنتقال السريع بين 
الضد وضده والند ونده، فالقدرة على إحداث هذه األفعال المتباعدة يثير في ذهن المتلقي 

  .والتساؤل لرؤية المتباعدات في الحياة متجاورات في رحاب اللغةاالندهاش واالستغراب 

  :التورية  - ب

  :2الشاعر التورية في قولهاستعمل 

  يا رفيقي        

وبعيد وهو المراد أال  فلفظة رفيقي لها معنيان قريب غير مراد وهو الصاحب رفيق الدرب،
وهو الشعب الجزائري المضطهد، والدال على أّن المراد هو المعنى الثاني البعيد هو استعماله 

من أجل طرد طريق النضال ألداة النداء ياء والتي أراد بها مناداة الشعب الجزائري نحو 
  .المستعمر

  :ومن أبرزها :المحسنات اللفظية 2-3

  :3قول الشاعر من أمثلة الجناس التاموغير تام، وهو على نوعان تام  : الجناس  - أ

  وسكبت الخمر بين العالمين         

  خمر حب وانطالق ويقين         

فالخمر األولى جاءت بمعنى الشراب المسكر، الذي سكبه الشاعر، أّما الثانية بمعنى الشعر الذي 
  .ي استعادة الحريةراح الشاعر ينظمه بغية بث األمل والرغبة ف

 4"األخيرهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف "  :السجع  - ب

  :1ومثالنا من القصيدة قول الشاعر
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  وسياط هاويات          

  وجسوم داميات          

فهاويات فاصلة القرينة األولى وداميات فاصلة القرينة الثانية، وقد اتفقا في الوزن والقافية 
  .وزنا وتقفيةوجسوم واختلفت سياط 

  :3، ومثاله في القصيدة قول الشاعر2"جمع متعدد في حكم واحد" هو  :الجمع -ج

  عاملي المضغوط بالقيد الكسيح   

  عالم اإلرهاب والرّق الجريح  

إذ جمع الشاعر بين اإلرهاب والرق في حكم واحد هو كونهما ينتميان إلى عالم واحد وهو 
  .العامل الذي باالستعمار

 4"أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أجاده ما يخص على جهة التعيين"  :التقسيم-ج

  : 5ومن أمثلته في القصيدة قول الشاعر

  وتصفحت الوجود         

  فإذا هو إله وعبيد        

  .فقد قسم الوجود إلى قسمين قسم لإلله وقسم للعبيد

  :المستوي الداللي: ثانيّا

 ):المعجمية(القصيدة الحقول الداللية في  -1

  :لفظ) 33(وّظف الشاعر الطبيعة في كثير من المواضع والتي تقارب : حقل الطبيعة 1-1

الظالم، وحول، طيوف، الربيع، التيار، الهواء، الظل، غديرات، خضم، النور، (ألفاظ الطبيعة -
  :6مثال قول الشاعر) الليل، النار، فجاج، وهاد، رياح، واد

  ر وحشي النضالعاصف التيا       

  :7قوله أيضاو

  .وظالم وشكاوي و وحول       
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  تتراء كطيوف  

  :1ومن أمثلة ذلك ،)الزهور، العطور( :ألفاظ النبات-

  للربيع الحلو شوقا للزهور          

  للهوى والزخار بالذكرى وأنسام العطور          

  :2، ومن أمثلة ذلك)نسور، شوادي، أسراب(: ألفاظ الطيور-

  وشدوت لنسور الوطنية          

   :3قوله أيضا

  فوق أسراب الظنون          

  :4مثال عن ذاك) نعاج، ذئاب، وحشي(: ألفاظ الحيوان-

  وتداعو كنعاج         

  لمحت سرب ذئاب في فجاج        

 وتدل هذه الكثافة المعجمية أللفاظ الطبيعة على مدى ارتباط الشاعر بالطبيعة وجنوحه نحوها،
كما يقترب الشاعر من خالل الطبيعة من الرمز الصوفي حيث يرتبط بالمطالب الذاتية النفسية 
بحيث رأى الشاعر في رفيقه رمزا للثورة من أجل نيل الحرية والتوحد من العالم المثيولوجي 

  .حيث الحرية والبراءة والطبيعة

ذات المنكسرة التي عجزت عن فالشاعر عندما يهرب إلى الطبيعة فإنما هو يعبر عن رد فعل ال
 . مواجهة الواقع فالتجأ إلى الرفيق يدا بيد نحو الحرية

يظهر من خالل القصيدة أن الشاعر هو إنسان مجروح عانى من : حقل الحزن واأللم 1-2
ويالت االستعمار وتأثر كثيرا بحال شعبه، والحزن الذي حّل بوطنه، فنبرة األلم والحزن 

بحيث نجد أّن ألفاظ الحزن واأللم جاءت في القصيدة  .ثنايا أسطر القصيدةواألسى واضحة في 
جراحات، شكاوي، الشوق، الدموع، أنين، العار، رماد، : (لفظة منها ) 21(على واحد وعشرون

     :5ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ...) مّزقت، القيد، الكسيح، الجريح

  كل ما فيه جراحات تسيل        

  وظالم وشكاوي و وحول      
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  :1وقوله أيضا

  غير أنني كلما حاولت وصالً       

  لم أجد قربى ظالً       

  غير أعقاب الشموع      

  وغديرات الدموع      

  تتوالى في طريقي       

  يا رفيقي      

  :2وقوله أيًضا

  في وهاد من صديد وأنين          

  ورياح الخزي تذروهم رماد          

  ومسموح العار تكسوهم حداد          

  ليتهم قد واكبوني في طريقي         

  يا رفيقي         

  :3وقوله

  سوف تدري كيف مّزقت سدوفي       

  ...وظهرت كاألحاجي من كهوف       

  عالمي المضغوط بالقيد الكسيح       

  عالم اإلرهاب والرق الجريح      

  :وصرخت في الجموع الذاهالت      

  حطموا القيد وعنوا للحياة      

) هم(فالمتتبع لهذه األلفاظ النابعة من القلب يجد أنّها جاءت وكأنّها موّجهة إلى ضمير الغائب 
تارةً أخرى، فالشاعر بنقله حالته التي طبعت بطابع الحزن واأللم ) أنتم(تارة وضمير المخاطب 

صورة مجتمع أو شعب بأسره، بغية تحفيز أبناء وطنه الغالي نحو الثورة من وكأنّه جّسد لنا 
أجل االستقالل أيضا نجد بعض األلفاظ مضافة إلى ياء المتكلم وهذا يعني أنّها متعلقة بالشاعر 
                                                           

  .138الديوان، ص - 1
  .139الديوان، ص - 2
  .140، 139الديوان، ص - 3



نفسه، وهي تعني الحقيقة كما تعني تجربة الشاعر الروحية والذاتية في شعره، فالشاعر يريد 
المجروح بتوجيه رسالة واضحة إلى ألبناء وطنه من أجل تغيير الواقع وطنه إعادة االعتبار ل

  .والسير نحو نيل الحرية

  :حقل الثورة 1-3

وّظف الشاعر الكثير من ألفاظ الثورة من أجل إيقاظ الضمائر الميّتة ودفعها نحو األمام، نذكر 
الوالء، القيد، اإلرهاب،  طريقي، النضال، الجراح، الدموع، العراك، السياط، داميات،: (منها

  :1، ويظهر ذلك جليّا في قوله)المجد، االنطالق، الوطنية

  وطريقي كالحياة          

  شائك األهداف مجهول السمات         

  عاصف التيار وحشي النضال         

  :2وقوله أيضا

  وخضم من دماء وضفاف للعراك             

  وسياط هاويات             

  وجسوم داميات            

  :3وقوله أيضا

  عالمي المضغوط بالقيد الكسيح          

  عالم اإلرهاب والّرق الجريح          

  وصرخت في الجموع الذاهالت          

  حطموا القيد وغنوا للحياة          

 هي نار وحمم تدك حصون األعداء وكيانإّن المتأمل في األبيات سيالحظ أّن أسطر الشاعر 
  .المستعمرين الطغاة، فهي نور وعرفة تنير الدرب حتى ال ينزلق المرء في المتاهات

وهي كذلك مكرسة لقضايا وطنه وبطوالت شعبه فحبرها من الدم والدموع وخطاياها موّجهة 
  .للناس العاديين البسطاء وليس للنخب أو ذوي األبراج 
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  :الحقل الديني 1-4

المروق، العباد، الوصل، إله وعبيد، الخلود، الحياة، (الدينية استعمل الشاعر بغض األلفاظ 
، سواء كانت من القرآن الكريم أم من )الجمال، الوهاد، النور، العالمين، الخمر، ديني، رؤى

  .التراث الديني

هذه األلفاظ مأخوذة من اآليات الكريمة، ....) النور، ديني، الليل، الخلود(: ألفاظ القرآن الكريم-
  :1ل ذلك من القصيدة قول الشاعرومثا

  إّن هذا هو ديني فاتبعوني أو دعوني          

سورة الكافرون، اآلية ( "لكم دينكم ولّي ديني: " وما يقابلها من القرآن الكريم في قوله تعالى
، إّن هذا التوظيف كان نقال حرفيّا ودالليّا من القرآن الكريم في بعض األلفاظ في حين نجد )6

  .أخرى اقتبسها الشاعر وضمنها معاني جديدة في شعره ألفاظ

فمثال لفظة واد مكان من الموجودات الكونية التي خلقها هللا، أّما الشاعر فأراد به مكان يدعى 
  .واد عبقر، وهو مكان يدل على العظمة والرهبة

  .المعنى أّما لفظة ديني فأضمنه نقال حرفيّا عن القرآن الكريم ووضعه الشاعر تقريبا بنفس

وّظف الشاعر ألفاظ أخرى من التراث الديني نذكر منها على سبيل  :ألفاظ من التراث الديني-
  ... )المروق، الرؤى، العباد، الوصل، الحياة، النار: (المثال 

  :2يقول الشاعر

  يا رفيقي        

  ال تلمني عن مروقي        

  فقد اخترت طريقي        

  وطريقي كالحياة       

     وعبرت الليل نارا وشراك      

  :المستوى التركيبي: ثالثا

بواسطة المستوى التركيبي يمكننا الكشف عن حيثيات التركيب، وجماليات األسلوب 
  :التي حذاها الشاعر في هذه القصيدة

  :األساليب -1

  :تعددت األساليب اإلنشائية في القصيدة على النحو التالي
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من أجل إيصال  يعد أسلوب النداء من األساليب المهمة التي استعملها الشاعر :أسلوب النداء-أ
وسبب استعماله لهذه ) يا(أفكاره بصورة مباشرة إلى المتلقي حيث استعمل أداة واحدة فقط هي 

  .األداة أنها توفر تنغيما صوتيّا من خالل مد صوت األلف

د استهل الشاعر قصيدته بحرف النداء وهو لم يرده ، فق)يا(فالنداء أداة من أدوات اللغة االنفعالية 
تلقائيّا إنّما قصد به لفت انتباه المتلقي قريبا كان أم بعيد وتحفيزه على أن يواكبه في درب الثورة 

  :1ال يمد بصلة إلى للحياة المعاصرة، إذ يقولوالنضال، ومكافحة كل ما هو قديم وتراثي 

  يا رفيقي                

  ال تملني على مروقي               

  فقد اخترت طريقي               

" يا رفيقي" من خطابه الشعري بعبارة  ف عند هذا الحد، بل ختم كل مقطوعةوالشاعر لم يتوق
المرفقة بعالمة التعجب الموحية باالنفعال والدهشة، والتأكيد على رغبته في الذّم رًدا على 

ورة على الظلم واالستعباد مما جعل إيقاع القصيدة يتكيّف ويتميّز والثالتراث والمحاكاة، 
  .بالحيوية والحركة المستمرة والممتدة

  :أسلوب االستفهام-ب

الشاعر في قصيدته أسلوب االستفهام مستنكرا ما يحصل لبالده من أحداث لقد وّظف 
شاعر أّن األسلوب ومواقف ال يمكن أن يصدقها العقل، وال يكمن السكوت عنها، لذلك يرى ال

يمكن أّن يأتي اليوم الذي ينهض فيه أبناء وطنه لتحقيق أهدافهم بالتحرر والتخلص من أشكال 
  :2التبعية ونجد في ذلك قوله

  هل بلغت      

  ما أردت     

حاول الشاعر العزوف عن السكون، والتعبير بالبنية اإلنشائية ال سيما حينما خاطب ذاته 
رافق هذا األسلوب االستفهامي نغمة نبرية صاعدة نابعة من أداة االستفهام بأسلوب النداء، وقد 

  .التي أراد بها إثبات بلوغ الهدف أم عدم بلوغه) هل(

واستعمل الشاعر أيضا نوًعا آخر من األدوات اللغوية االنفعالية ألّن اللغة كلما كانت 
لمتلقي مشدودا للفجوة التي يحدثها والتي تجعل ا) لست(انفعالية كلما كانت تتعمق، كأداة النفي 

  :3النفي، كقوله

  لست أنسى حين اضوأت المشاعل  

  :1التي هي لون من الصراع بين النفي والثبوت مثل قول الشاعر) غير(أو االستثناء 
                                                           

  .137الديوان، ص - 1
  .139الديوان، ص - 2
  .138الديوان، ص  - 3



  لست ادري غير أني في طريقي           

  يا رفيقي          

بالثقة ) يا رفيقي(وبهذا يفاجئ المتلقي المنادي ) أنّي(والتأكيد باستخدام ضمير األنا المتكلم 
فترتفع النغمة اإليقاعية التي ) !(المطلقة في نفسه والطريق الذي اختاره، ومن ثم يحدث التعجب 

 .يحياها الشاعر

  :الجمل وأنواعها -2

لقد وردت الجمل االسمية بنسبة جيّدة في هذه القصيدة، وكانت نسبتها تقترب : الجمل االسمية-أ
وتعددت وجوهها في هذه القصيدة، فتارة تأتي سبه الجملة وأخرى رديفة النواسخ، ) 47(من 

  : 2وأحيانا أخرى خالية من أي ناسخ ومثالنا على ذلك من القصيدة قول الشاعر

  وطريقي كالحياة                     

  شائك األهداف مجهول السمات                     

  صاخب األنات عربيد الخيال                     

  :3وقوله أيضا

  :4وقوله 

  من حتوف                   

  في طريقي                 

  :5أّما دخول الناسخ على جملة اإلسمية نذكر منه

  إّن هذا هو ديني               

  :6وقوله

  ليتهم واكبوني في طريقي            

  يا رفيقي            
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اإلسمية في هذه القصيدة بهذا القدر الكبير يؤكد مدى حرص الشاعر في ثباته على ورود الجملة 
رؤيته، ومواطنته ودأبه في تبليغ رسالته مستعين بما تزخر به  وما تحمله في طياتها الجمل 

  .اإلسمية من ديمومة وثبات

   :الجمل الفعلية-ب

نظًرا لما ) 53(تحتل الجمل الفعلية المرتبة األولى، فقد بلغت نسبة ورودها في القصيدة 
تزخر به من ميزات كالحركية والدينامية المحركة لنظام القصيدة، فهي تزعزع السواكن 
وتذبذب ذلك المجهود الذي يخيم على أرجاء الحروف وأطراف الكلمات، وتدفع ذلك الملل 

  . كلمات وكثرة الصفاتيترتب جراء كثرة ال

  :1وقد احتلت الصدارة كقول الشاعر: الجمل الماضية-

  وعبرت الليل نارا وشراك               

  وتصفحت الوجود              

  :2وتأتي في المرتبة الثانية كقوله :الجمل المضارعة-

  ألمح األطياف من حولي شوادي              

  :3ا أقل نسبة حضور كقولهله: جملة األمر-

  فاتبعوني أو دعوني             

  :أزمنة األفعال-3

  :ينقسم الفعل إلى ثالثة أقسام  

  :الفعل الماضي-أ

كانت نسبة الفعل الماضي مرتفعة في القصيدة وذلك ألنّه ال حاضر ألّمة دون عودة واستذكار 
وأحيانا أخرى تستجليها وتستدعيها أهميّتها كقول تتوالد تلقائيّا بانسيابية لماضيها، وعودة الشاعر 

  :4الشاعر

  فقد اخترت طريقي         

  :5وكذلك قوله

  واحتضنت النور غضبا في المجاهل       
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  وعبرت الليل نارا وشراك       

  وتصفحت الوجود       

  :1وقوله

  وصرخت في الجموع الذاهالت       

  :2وقوله أيضا

  كيف عانقت شعاع المجد أحمر        

  وسكبت الخمر بين العالمين        

  :3وقوله

  ومسحت أعين الفجر الوضية         

  وشدوت لنسور الوطنية        

هذه القصيدة جل أفعالها في الزمن الماضي فالشاعر هنا في موضع استذكار وتذكير 
  .ا يستقبل من الزمنبأمانيه المرجوة التحقيق في الزمن الراهن أو فيم

تأتي نسبة الفعل المضارع المرتبة الثانية بعد الماضي ألّن توصيف الفعل  :الفعل المضارع-ب
المضارع يكسر رتابة القصيدة ويدخل الكلمات في أجواء تغمرها الحيوية والحركية، وتضفي 

ركة إلى كذلك األفعال المضارعة طاقة خالقة تجعل القارئ ينتقل من حال إلى حال ومن ح
حركة أخرى، وهذه األفعال منها ما جاء بصيغة المتكلم ومنها ما ورد بضمير المتكلم ومها ما 

  : 4ورد بضمير الجماعة وأخرى بضمير الغائب، حيث قال الشاعر

  كل ما فيه جراحات تسيل           

  :5وقوله أيضا

  من حولي شوادي األطيافألمح            

  للرؤى السكرى آلالف العباد          

  للربيع الحلو شوقًا للزهور          

  للهوى الزخار بالذكرى وأنسام العطور          

  غير أنّي كلما حاولت وصالً           
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  لم أجد قربي ضالً           

إلى لقد تحول استعمال األمر عند شعراؤنا المعاصرين من النصح واإلرشاد  :فعل األمر-ج
  استعماله من أجل إحداث الفجوة وزعزعة الواقع واستعداء التغيير

كما صيغة األمر تغيّرت وارتدت إلى ما ترتديه األساليب المعاصرة من ناحية ظرافته 
مما وسع من هّوة تقبله واستساغته عند المتلقي، وهو ما دفع بالشاعر إلى وسهولة مسلكه 

  :1الشاعر توظيفه بنسبه معقولة، ومثال ذلك قول

  حطموا القيد وعنوا للحياة           

  وافتحوا نافذة األفق الرحيبة          

  واعشقوا النور حيوات خصيبة          

  :2وقوله

  إّن هذا هو ديني       

  فاتبعوني أو دعوني       

  في مروقي       

  فقد اخترت طريقي       

  يا رفيقي       

األسلوب ليخرجنا من قوقعة األمر والخطاب الموّجه إلى رحابة التغيير فجاء بصيغة األمر بهذا 
 .واالنفتاح على المتلقي

  :الجانب البالغي-4

يتميّز شعر أبو القاسم سعد هللا بعمق النظر، ألنّه يرى الكون والواقع واإلنسان والطبيعة في 
  :ذه القصيدةأوضح صورة ويدرك أعماق كّل شيء إدراكا مكنيّا، وهذا ما يظهر في ه

وّظف الشاعر في قصيدته التشبيه بصورة جليّة فتعددت أنماطها وصورها بحسب  :التشبيه-أ
  .األداة وبحسب نوع التشبيه

استعمل الشاعر أداة التشبيه الكاف في كثير من مواضع القصيدة ويظهر  :أداة التشبيه الكاف-
  :3ذلك جليّا في قوله

  وطريقي كالحياة      
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  شائك األهداف مجهول السمات     

ذكر المشبه وهو الطريق، وذكر المشبه به وهو الحياة، ووجه الشبه بينهما هو أّن كليهما يتميّز 
  ).شائك األهداف مجهول السمات(بالصعوبة والعتمة وكثرة المعيقات 

  :1وقوله

  وظالم وشكاوي و وحول            

  تتراءى كالطيوف            

  تتراءى: وجه الشبه. الطيوف: المشبه به. الشكاوي: المشبه

  :2وأيضا في قوله

  وتداعوا كنعاج         

  وظهرت كاألحاجي         

  .فمن فضائل التشبيه أنّه يأتيك من الشيء الواحد بأشياء عّدة

  :التشبيه البليغ-

  :3في قوله لجأ الشاعر إلى استعمال التشبيه البليغ في قصيدته طريقي، وتمثل ذلك

  ألمح األطياف من حولي شوادي           

  للرؤى السكرى آلالف العباد          

فالشاعر وّظف في هذا المثال تشبيهين بليغين على التوالي على مستوى كل سطر، حيث 
شبّه األطياف بالشوادي في السطر األّول وكأنّهما سكر واحد دون أن يذكر أداة التشبيه ووجه 

ا في السطر الثاني فقد شبّه الرؤى بالسكرى وجعلهما صورة واحدة دون أن يذكر أيضا الشبه، أمّ 
  :4أداة التشبيه و وجه الشبه، وكذلك قوله

  وتصفحت الوجود     

  فإذا هو إله وعبيد     

  .حيث جعل الوجود واإلله صورتين وكأنّهما واحد ولم يذكر األداة و وجه الشبه

  :5وقوله أيضا
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  عبرت الليل نارا وشراك        

  .وفي هذا المثال جعل الليل والنهار شيء واحد

  :االستعارة -ب

  :1االستعارة التصريحية في قوله

  يا رفيقي           

فقد خاطب إذ حذف المشبه وهو الغرض من النداء وصرح بالمشبه به وهو الرفيق، 
المتواصلة في القضاء على كل فرحة والتهام كل وطنه وأبناء شعبه بأنه مكبل باألحزان الكثيرة 

  .ما هو جميل

  :2االستعارة المكنية

  وعبرت الليل نارا وشراك  

فقد استعمل الشاعر لفظ الطريق لليل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه أال وهو العبور، 
  .وإثبات العبور للطريق يسمى استعارة مكنية

  :3وقوله أيضا

  وتصفحت الوجود       

استعار الشاعر لفظ الكتاب للوجود، ثم حذفه ودّل عليه  بشيء من لوازمه وهو التصفح على 
  :4سبيل االستعارة المكنية حيث أثبت التصفح للكتاب، وكذلك قوله

  صوف تدري كيف مّزقت سدوفي      

السدوف في معناها تعني الشخوص تراها من بعيد، فقد استعار الكاتب للسدوف ثم حذفه ودّل 
  .عليه بشيء من لوازمه وهو التمزيق وإثبات التمزيق للكاتب يسمى استعارة مكنية

فرغم أّن القصيدة تحتوى على عدد قليل من االستعارات والتشابيه إال أّن وجودها 
يضفي نوعا من الحيوية واالنسجام في النص وعلى أجزائه ونسيجه الداخلي، فيأتي بناء النص 
الشعري لحمة من الصور والتشابيه واالستعارات التي تثري المضمون، وتفعّل من حيويّته 

  . نة الخيالوتدفعه للتحليق بأج

  :5من أمثلة الكناية في القصيدة قول الشاعر :الكناية-ج

  عالمي المضغوط بالقيد الكسيح            
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في هذا السطر كناية عن االستعمار الفرنسي الوحشي الذي راح يلحق الدمار والخراب بأرضنا 
لب للحريات، وال زلنا لحد اليوم نعاني من مخلفاته الجشعة من قمع وسفقتل وأحرق ونفى، 

   :1وأيضا قوله

  حطموا القيد وعنوا للحياة      

كنى الشاعر هنا عن الثورة من أجل استعادة الحرية المسلوبة من طرف االستعمار، فراح يزرع 
  :2األمل نحو حياة أفضل، قوله أيضا

  اعشقوا النور حيوات خصيبة     

  .بالحرية ونيل االستقاللكناية عن األمل والغد المشرق والطموح إلى الفوز 

  :3وقوله أيضا

  ومسحت أعين الفجر الوضية         

  .كناية عن التغيير والطموح إلى الواقع األفضل

  :4وقوله أيضا

  خمر حب وانطالق ويقين         

  للربيع الحلو شوقا للزهور        

  .الحرية واالستقاللوهي كناية عن غد مشرق خال من أي ظلم واستبداد، غد تفوح منه عطور 

لتوصيل انفعاله باألشياء إلى  اإلنسانفالكناية هي إحدى طرائق التعبير التي اهتدى إليها 
اآلخرين، ويمتاز هذا األسلوب بقدرة تعبيرية عالية تجعل البلغاء يؤثرونه على غيره من 
األساليب ويزيون به كالمهم، كما يحظى بسلطان كبير على نفوس المتلقين، لما ينطوي عليه من 

م، ومن ثم امتناعه ببهجة قدرة على تحريك الذهن ومضاعفة فعاليته في تحصيل المراد من الكال
  .الكشف والتعرف

  :الرمز-د  

اتكأ الشاعر على الطبيعة ومظاهرها المختلفة، حيّها وجامدها، كوسيلة للتعبير واختار منها ما    
فجاءت رموزه الطبيعية كثرة ومتنوعة ) فرح، حزن، غضب(وتجاربه يتجاوب مع انفعاالته 

  .وقد طغت على جّل القصيدة
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موز الطبيعية في القصيدة وبراعة انتقاء الشاعر لها بحسب أفكاره وأهدافه دليل إّن تنوع الر
على ثراء معجمه الداللي أللفاظ اللغة وكذا ثقافته الواسعة، ومن أهم الرموز التي وّظفها الشاعر 

  :في القصيدة

 : 1يقول الشاعر: واد عبقر-

  سوف تدري راهبات واد عبقر

واد عبقر هو واد مشهور جدا منذ القديم ويقع واد عبقر في شبه الجزيرة العربية، وتحديدا يقع 
في بالد اليمن، في حدودها الشرقية، هو أجمل ما يجذب السياح إليه، يتميز بالعديد من الظواهر 

ن، واد عبقر الطبيعية الخالبة التي ال يوجد مثلها مطلقا وهي مثل األودية، ويتميّز بأنّه كثير الج
  . واد سحيق وإذا قيل فالن عبقري فهو نسبة إلى وادي عبقر

  :2يقول الشاعر :الليل-

  وعبرت الليل نارا وشراك       

إّن داللة رمز الليل األصلية هي الوقت من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر، واستعار الشاعر 
ن والمرارة التي تتغلغل في أعماق هذه الداللة لرمز الطبيعة الليل، ليرمز بها إلى معاني الحز

  .الشاعر فيشعر بالضياع والشرود

  :3في قوله: الفجر-

  ومسحت أعين الفجر الوضيّة       

واستعار الشاعر داللة هذا  -وبعد الليل فجرا -إّن داللة رمز الفجر األصلية هي ضوء الصباح
  .الشاعر الرمز ليرمز به إلى بداية انزياح الهموم واألحزان من داخل 

  :4قول الشاعر :الربيع-

  للربيع الحلو شوقا للزهور     

داللته األصلية هي أنّه فصل من الفصول األربعة فهو أزهى وأبهى فصول السنة، يتميّز  
  .بالخضرة واألزهار واستعار الشاعر هذا ليرمز به إلى الحلم الكبير وهو التحرر من االستعمار

  :5قوله :األحمر-

  انقت شعاع المجد أحمركيف ع       
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يعد األحمر من أقوى األلوان على اإلطالق، ويعبر عن اإلثارة الطاقة والقوة واستعار 
الشاعر هذا الرمز ليمز به إلى الدم أي الثورة على االستعمار، ألنّه كل ما أخذ بالدم ال يسترد إال 

  .بالدم

  .بذل والعطاءنور النبات والشجر، يمز إلى مستقبل زاهر وافر ال: الزهور-

  .رمز الحرية: الشموع-

  .الخير الوفي، يمز إلى التغيير والثورة: المطر-

  .األمل في مستقبل زاهر: النهار-

لقد كانت الطبيعة بكل هذا منبعا ومعينا ال ينضّب وشكلت بهذا مصدًرا مهما لشاعرنا ، 
حيث استقى منها، وانتقى األجمل من اجل التغبير عن أغراض مختلفة األبعاد منها ما هو وطني 

  . ومنها ما هو اجتماعي ومنا ما هو وجداني

الجزائري أبو القاسم سعد هللا للشاعر " يا رفيقي" من خالل التحليل األسلوبي لقصيدة 
الصوتي والداللي والتركيبي، يمكن القول أّن الشاعر له قدرة : بالتركيز على مستوياتها الثالثة

  .فائقة على ترويض اللغة وتطويعها بفن واقتدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



   :الملحق-

  

  طريقي: قصيدة

  يا رفيقي

  ال تلمني على مروقي

 ! فقد اخترت طريقي

  وطريقي كالحياة

  األهداف مجهول السماتشائك 

  عاصف التيار وحشي النضال

  صاخب األنات عربيد الخيال

  كل ما فيه جراحات تسيل

  وظالم وشكاوي و وحول

  تتراءى كالطيوف

  من حتوف

  في طريقي

 ! يا رفيقي

*** 

  ألمح األطياف من حولي شوادي

  للرؤى السكرى آلالف العباد

  للربيع الحلو شوقا للزهور

  ى وأنسام العطورللهوى الزخار بالذكر

  غير أني كلما حاولت وصال

  لم أجد قربي ظال

  غير أعقاب الشموع



  وغديرات الدموع

  تتوالى في طريقي

 ! يا رفيقي

*** 

  لست أنسى حين ضوأت المشاغل 

  واحتضنت النور غضبا في المجاهل

  وعبري الليل نارا وشراك

  وتصفحت الوجود فإذا هو إله وعبيد

  وخضم من دماء وضفاف للعراك

  وسياط هاويات

  وجسوم داميات

  ناهدات في طريقي

 ! يا رفيقي

*** 

  أنا أمشي والجموع من ورائي

  زاحفات في ابتهال ووالء

  ويقيني

  فوق أسراب الظنون

  :باحثا عن فاتناتي

  الجمال والخلود والحياة

  هل بلغت 

  ما أردت ؟

  لست أدري غير أني في طريقي

 ! يا رفيقي



*** 

  عني و زومواهلموا غمغموا : كلما صحت

  وتداعوا كنعاج

  لمست سرب ذئاب في فجاج

  ثم عادوا واقفين

  في وهاد من صديد وأنين

  ورياح الخزي تذروهم رمادا

  ومسوح العار تكسوهم حدادا

  ليتهم قد واكبوني في طريقي

 ! يا رفيقي

*** 

  سوفي تدري كيف مزقت سدوفي

  ...وظهرت كاألحاجي من كهوف

  عالمي المضغوط بالقيد الكسيح

  عالم اإلرهاب والرق الجريح

  :وصرخت في الجموع الذاهالت

  حطموا القيد وغنوا للحياة

  وافتحوا نافذة األفق الرحيبة

  واعشقا النور حياوات خصيبة

  بيد أني في طريقي

 ! يا رفيقي

*** 

  سوف تدري راهبات واد عبقر

  كيف عانقت شعاع المجد أحمر



  وسكب الخمر بين العالمين

  ويقينخمر حب وانطالق 

  ومسحت أعين الفجر الوضية

  وشدوت لنسور الوطنية

  إّن هذا هو ديني

  فاتبعوني أو دعوني

  في مروقي

  فقد اخترت طريقي

 ! يا رفيقي

، من 2010، عالم المعرفة، الجزائر، 1أبو القاسم سعد هللا، الزمن األخضر ديوان سعد هللا، ط

  .140إلى ص 137ص

  

  

  

   

  

    

  

                    

  


