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من االدب العربي باهتمام بالغ من  يتجزأال  القد حظي الشعر الجزائري باعتباره جزء

طرف الدارسين والباحثين لما يحمل في جوهره من طاقة انفجارية وجرس موسيقي، وقدرته 

  .فكار المتفجرةعلى الدفع بقوة الشحنات الوجدانية واال

ابي القاسم سعد " ولقد اثار انتباهنا وجلب اهتمامنا ونحن نطالع الشعر الجزائري تجربة 

، والتي اتنقى من خاللها المنهج "محمد العيد آل خليفة" والتي مارسها على شعر  ،"اهللا

  .للدراسة كأساساريخي تال

ب االحداث والوقائع الماضية إذ ان المنهج التاريخي يلجا إليه الناقد الى تحليل وتركي

  .المسجلة في الوثائق واالدلة التاريخية، ويعنى ايضا بدراسة العوامل المؤثرة في االدب

واحدا من هؤالء النقاد الذين طبقوا هذا المنهج في دراستهم " ابو القاسم سعد اهللا" ويعد

الدراسات في هذا  أبرزمن " شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة "النقدية، ويعتبر كتابه

  .المنهج

وانطالقا مما سلف فإن من االسباب الموضوعية التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع هو 

وكذلك عدم وجود دراسات نقدية  الذي بعث في نفوسنا المتعة واللذة،" سعد اهللا"إعجابنا بشعر 

نقاد إال إنه لم يلق االهتمام الكافي من طرف ال حيث- اعلمفي حدود ما -لهذا الموضوع

  .القليل من اآلراء النقدية حوله

في " سعد اهللا "ما المنهج الذي اعتمده : وستطرح هذه الدراسة عدة تساؤالت اهمها

  ؟"شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"دراسة كتابه 
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  ؟"شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"كتابه " سعد اهللا "كيف تناول 

  كتابه؟في  وما هي الموضوعات التي تناولها

وغيرها من التساؤالت التي فتحت لنا آفاقا رحبة للدراسة والبحث وقد حاولنا ان نجيب 

  :على هذه التساؤالت باتباع الخطة اآلتية

 ،-العيد آل خليفة محمد –شعراء الجزائر  تناولنا في المدخل نبذة عن حياة امير

ثم تناولنا المراحل  منبع لثقافته، ومنابع ثقافته مع االخذ بعين االعتبار ان االسرة هي اول

في شعره ما قبل االستقالل وما بعده، ويمكن القول إن االنطالقة " محمد العيد"التي اجتازها 

  .الحقيقية له في مجال الفن تعود إلى الفترة التي عقبت عودته من تونس

د محم–اما الفصل االول فقد خصصناه للحديث عن ظاهرة التقليد والتجديد في شع 

الموضوعات المتناولة في  أبرزنا، ثم - ابي القاسم سعد اهللا–منظور  من-خليفةالعيد آل 

، اما القسم الثاني االجتماعيالقسم االول تناولنا فيه الشعر : شعره وقد قسمناها إلى قسمين

  .دعيمتللفقد خصص للشعر السياسي مع إعطاء كل قسم منهما امثلة 

قد جزأناه إلى جزأين، الجزء األول تناولنا فيه اما الفصل الثاني من الدراسة ف

، والجزء الثاني فقد كان "سعد اهللا"من منظور " محمد العيد"الخصائص التي يتميز بها شعر 

  .بعنوان سعد اهللا في ميزان النقد

النقدية لهذا  قراءتناوختمنا بحثنا بخاتمة حوصلنا فيها أهم نتائج البحث، واعتمدنا في 

 بإجراءاتحليل والوصف وذلك للتمكن من اإلمساك تج نقد النقد وٕاجراءات الالكتاب على منه
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في كتابه، وتجدر اإلشارة في هذا المقام بأننا ال ندعي " سعد اهللا"المنهج النقدي الذي اعتمده 

ممارسة نقد النقد بكل دقائقه وأدواته وٕانما ما حاولنا ممارسته ال يعد أن يكون مجرد توصيف 

  .النقديةوعرض للعملية 

شاعر الجزائر " كما استندنا في دراستنا على عدة مصادر ومراجع نذكر منها كتاب

دراسات في الشعر العربي الجزائري "ألبي القاسم سعد اهللا، وكتاب "محمد العيد آل خليفة 

، وغيرها من الكتب التي ساعدتنا "لمحمد العيد آل خليفة" الديوان"لعبد اهللا ركيبي و" الحديث

ن كان البد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا في العثور على بعض إ قديم هذا العمل و على ت

" محمد العيد"المراجع وقلة الدراسات واالبحاث التي تناولت الجانب التطبيقي من شعر 

  .بالتحليل الكافي والشرح الوافي

من  كما نرجو ان يكون بحثنا هذا وما لقينا في اعداده على هذه الصورة المتواضعة

 نقائص وعيوبونحن اول من نعترف بما قد يكون فيها من  مرضاة لضميرنا ولغيرنا، عناء،

ان نشكر اهللا سبحانه وتعالى، فهو المعين الذي وفقنا في انجاز هذا –وقبل انهاء المقدمة 

الذي كان ضوءا منيرا " يعلسحنين "البحث، ثم نتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذ المشرف 

  .             ث، ولم يبخل علينا بأي نصيحة ترشد هذا البحث إلى الصوابلهذا البح
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كان الشرق العربي قد تعرف على مدارس النقد الحديثة، وظهرت فيه اتجاهات إذا 

  .مختلفة للقصة الرمزية إلى الكالسيكية إلى الواقعية الحديثة

الحديث، إلى غير ذلك من  دعاة للشعر الحر... وٕاذا كان أيضا قد ظهر فيه 

لم تقم فيه مثل هذه المدارس، ولم تظهر به هذه "النظريات والقضايا األدبية، فالمغرب العربي 

التي كانت سببا في ... االتجاهات، وال قام منه من يدعو إلى مثل هذه المذاهب الجديدة 

  )1("معارك نقد طويلة بين أدباء الشرق العربي، معارك بين القديم والحديث

هذه المعارك الحادة طورا، والهادئة تارة، لم يعرفها أدباء المغرب العربي، ولم يحاولوا 

الذي يأخذ دون أن يعطي، " المتلقي"بدور -في معظم األحيان – اكتفواأن يخوضوها، فقد 

وأعتقد أن سبب ذلك يرجع إلى أن المغرب العربي عاش ظروفا أكثر اضطرابا، فالمعارك 

لم تترك له الوقت ليناقش أو يفكر في مثل هذه ... الضطرابات السياسية الدائمة الحربية، وا

  .القضايا األدبية، ورغم كل هذه الظروف نجد أن هناك أدب

فيها شعر يجهله "وقد حولت بهذه الدراسة أن ألفت األنظار إلى أن في الجزائر أدبا، 

بار الذين يتزعمون حركة الفكر واألدب يجهله حتى األدباء الك... الكثيرون من أبناء العروبة 

  )2("فب العالم العربي

  

                            
 .14، ص)د ط(بي الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، دراسات في الشعر العر : عبد اهللا ركيبي )1( 
 14المرجع نفسه، ص )2( 
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المحدثين ال يخلو من فائدة جمة،  وبأعالمه-بالخصوصوالشعر –فاألدب الجزائري 

ذلك أن المتون اإلبداعية على مختلف أجناسها، وأشكالها، ومراحل تطورها قد لقيت إجحافا 

د طوال قرن وربع القرن إلى طمس ومحاربة كبيرا أثناء االحتالل الفرنسي لبالدنا، إذ عم

  .االستعماريةمظاهر الحياة الثقافية في الجزائر، مغلبا عليها األشكال والرموز 

األمي عبد القادر الجزائري، محمد راسم : الشعر الجزائري شعراء مثل"كما ظهر في 

الذي هو -ليفة وابن شنب، ابن باديس، اإلبراهيمي، الميلي، مفدي زكريا، محمد العيد آل خ

ويعود لهم الفضل فلوالهم ألضحت الجزائر حاليا فرنسية اللسان، -محل الدراسة في بحثنا هذا

، يعني هذا أن الشعر الجزائري )1("وغريبة الروح، ال يصلها بماضيها غير الكتب التاريخية

استمد هذه الروح الحماسة في الشعر من حياة الحرمان والكبت الذين عرفهما الشعب 

  .الجزائري طيلة الحكم األجنبي

عبد اهللا خليفة ركيبي، : األسماء األدبية التالية واعتزازكما وجب هنا تعداد وبكل فخر 

صالح خرفي، محمد الصالح باوية، محمد األخضر السائحي، الطاهر وطار، عبد الحميد 

 .إلخ... ناقد وغيرهم ومن بين هؤالء أيضا برز أبو القاسم سعد اهللا كأديب و ... بن هدوقة 

شاعر الجزائر محمد العيد "ويعد أبو القاسم سعد اهللا الذي هو محل الدراسة في كتابه 

أحد أبناء الجزائر البررة الناشئين في ظل نهضتها الحاضرة، وهذه الدراسة في " آل خليفة

" دمحمد العي"محاولة نلمح فيها آثار الجهد الذي بذله سعد اهللا في استخراج طبيعة الشاعر 

                            
 .180، ص)2007ت النشر ) (د ط(تاريخ األدب الجزائري، عاصمة الثقافة العربية، : محمد الطمار )1( 
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ونوازعه النفسية من شعره، والحكم على الشاعر من شعره وعلى العالم من آثاره العلمية هو 

  .أقرب الطرق إلى الصدق

قضايا " شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"وقد تناول أبو القاسم سعد اهللا في كتابه 

، بالنظر إلى أدبية ونقدية، ويكتسي الحديث عن شخصية أبي القاسم سعد اهللا صعوبة بالغة

مواهبه المتعددة في مجاالت األدب والنقد، وتبحره العميق في مختلف العلوم االجتماعية 

فهو أيضا من المؤرخين الجزائريين الذين "والتربوية، وضرامة منهجه في البحث العلمي، 

اكتسبت أعمالهم رصيدا كبيرا من الجدية والمصداقية وأصبحت مرجعا ال غنى عنه ألي 

، ومع ذلك فإن الحديث عن عالم سعد اهللا يصعب اإلحاطة به )1("ي تاريخ األدبباحث ف

ولقد ارتأيت أن أتطرق إلى عالم واحد من عوالم سعد اهللا المتعددة، أال وهو عالم سعد اهللا 

األدبي والنقدي، والبد من اإلشارة إلى أن سعد اهللا قد بادر إلى تحديد مفاهيمه وتوضيح رؤاه 

ا وطيات بحوثه ودراساته التي تتناول األدب الجزائري مثل بحثه القيم حول للشعر في ثناي

شاعر "ولكننا في بحثنا هذا سنركز على كتابه " دراسات في األدب الجزائري الحديث"كتاب 

األستاذ محمد العيد : "الذي تحدث عنه محمد البشير اإلبراهيمي" الجزائر محمد آل خليفة

ر الفتاة، بل شاعر الشمال اإلفريقي بال منازع، شاعر مستكمل شاعر الشباب، وشاعر الجزائ

األدوات، خصيب الذهن، رحب الخيال، متسع جوانب الفكر، طائر اللمحة، مشرق الديباجة، 

متين التركيب، فحل األسلوب، فخم األلفاظ، محكم النسج ملتحمه، مترقرق القوافي، لبق في 

                            
 .10:30، الساعة 18/02/2015يوم  .echouroukonline.com.ara/htmlwww: نقال عن )1( 
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بارع الصنعة في الجناس والطباق وٕارسال المثل ... تصريف األلفاظ وتنزيلها في مواضعها 

  )1( ..."والترصيع بالنكت األدبية والقصص التاريخية 

وأظن أن اإلبراهيمي قد صدق في قوله، فمحمد العيد معروف بروح الصدق في شعره، 

  .وهي من آثار صدق اإليمان وصحة التخلق

الزهد والتصوف، ولم شاعر -رحمه اهللا–كان : "كما أعجب به صالح خرفي حيث قال

يتجل زهده في أمر دنيوي مثلما تجلى في هذه النعوت واألوصاف واأللقاب، وبقدر ما زهد 

  )2( ..."فيها، تطلعت إليه، وتعلقت به 

أبي القاسم سعد "ولقد تعددت مناحي البحث والتأليف عند عميد المؤرخين الجزائريين 

االت الفكرية التي وجد نفسه مشاركا فيها، بتعدد المج] م2013 - م1930[-اهللارحمه –" اهللا

إما بحكم التخصص األكاديمي أو بحكم الميول األدبية والفكرية أو لضرورة الدفاع عن 

قضية معينة، أو الكشف عن حقيقة مجهولة، فمن الشعر واألدب إلى تاريخ الحركة الوطنية 

ئر، إلى إبداء الرأي في بعض الجزائرية، إلى تاريخ الجزائر الثقافي إلى تراجم أعالم الجزا

  .القضايا العامة مما يتعلق بالوطن أو األمة

وما يهمنا في هذا البحث هو التركيز على جانب واحد من الجوانب التي تبوأ فيها 

مكانة الريادة والسبق، أال وهو الترحمة لعالم من علماء الجزائر وٕابراز جهوده والتعريف بآثاره 

وهو أول "، "شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة: "ا معنونا بـفقد خص لهذا الشاعر كتاب
                            

 .1939مجلة الشهاب، سنة : محمد البشير اإلبراهيمي: نقال عن) 1( 
 .17، ص)د ط(محمد العيد آل خليفة، وزارة الثقافة العربية، : صالح خرفي) 2( 
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، )1(]م1979 -م1904" [محمد العيد آل خليفة"كتاب ألفه حيث خصه لدراسة حياة وشعر 

القول " سعد اهللا"حيا حين نشر هذا الكتاب، وقد وصل " محمد العيد آل خليفة" وكان الشاعر 

لعوامل التي كونت شخصيته وأورد آراءه وتجاربه، وأبرز ا" محمد العيد آل خليفة" في حياة 

كما تحدث بالتفصيل عن شعره من حيث تطوره وأغراضه ومنزلته، كما ال ننسى ان من 

  . )2("مجمد البشير اإلبراهيمي"تولى تقديم الكتاب الشيخ "

  :- محمد العيد آل خليفة-أمير شعراء الجزائر 

 :مولده ونسبه .1

هـ، 1323من جمادى األولى  27م ريح الحياة في هو محمد العيد آل خليفة، تنس

والتي ) المحامبد(، بعين البيضاء، تنحدر أسرته من القبيلة العربية 1904أوت  28الموافق لـ 

واد "سنت ليبيا في العهد الفاطمي، ومنها انتقلت إلى الجزائر في العهد العثماني واستقرت في 

أسرة متدينة، وتحت رعاية أب صوفي صالح، ، ولد في أحضان )3( بالجنوب الجزائري" سوف

فترعرع في ذلك الجو األسري المفعم بالتقى والعفة والورع وتشربت نفسه من هذا الحب 

                            
مسعود فلوسي،  / في التعريف بعلماء الجزائر جهود المؤرخ سعد اهللا zwww.oulama.d" نقال عن  )1 (

11:09 ،2015/04/16.  
. ط[الجزائر  - عالم المعرفة–محمد العيد آل خليفة –أبو القاسم سعد اهللا، شاعر الجزائر : ينظر  (2) 

  .ط:، ص2011، ]خاصة
ه، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن محمد العيد آل خليفة دراسة تحليلية لحيات: محمد بن سمينة  (3) 

  -بتصرف– 9، ص1992 -الجزائر–عكنون 
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العميق المتوارث للعقيدة اإلسالمية واألخالق الفاضلة واإليمان الشديد بعز اإلسالم 

  .)1(والوطن

  :منابع ثقافته

من الذين كان لهم الصرح الكبير في نظم "" ةمحمد العيد آل خليف" معروف أن الشاعر 

الشعر، وكانت له شخصية متميزة في الشعر الجزائري الحديث وقد احتل مكانة مرموقة 

بغزارة انتاجه وتنوعه وصدقه في فنه ومشاعره، فعد بذلك نغما جوهريا في صوت الجزائر 

  .بوجهها العربي اإلسالمي

أول منبع "فهي " محمد العيد آل خليفة"  والفضل يعود إلى األسرة التي عاش فيها

لثقافته، فقد أخذ منها الكثير كحب الوطن، وحب العقيدة والقيام بتعاليمها، وكذا محبة 

  .األخالق السامية والتحلي بها

ثم استهل تعلمه وحفظه للقرآن الكريم، في الكتاتيب ثم التحق بالمدرسة التابعة لمسقط 

لق المبادئ األولى في العلوم الدينية واللغوية، على يد رأسه بعين البيضاء حيث بدأ يت

  .)2("الشيخ محمد بن ناجي والشيخ محمد الكامل بن الشيخ المكي: األستاذين

  

                            
  .10المرجع نفسه، ص   (1) 
  بتصرف 11 -10المرجع نفسه،   (2) 
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كانت البيئة االجتماعية قد اثرت هي األخرى في تكوين شخصيته "إضافة إلى كل هذا 

لمية، كما شملت أمهات العلمية، وكذا مكتبته الخاصة التي كانت تحوي مصنفات دينية وع

  .)1("الكتب المشهورة في اللغة واألدب وبعض دواوين الشعراء القدامى والمحدثين

  :المراحل التي اجتازها محمد العيد في شعره

إن الموهبة  لدى محمد العيد مكنته من التعبير عن أحاسيسه وتجاربه فجادت قريحته 

ا وهو ما يزال طالبا في بسكرة، ما أعانه بقول الشعر ونظم القصائد وتعتبر أول خطوة خطاه

على ذلك أنه نشأ في بيئة أدبية ودرس على يد شيوخ معظمهم شعراء مثل معلمه األول بعين 

، ولما انتقل إلى بسكرة توفرت لديه حوافز االبداع فبدأ "محمد الكامل بن عزوز"البيضاء 

ه وبتأثير من محفوظاته وهو ابن ينظم قبل أن يتعرف تعرفا جيدا على أدواته بدافع من موهبت

السابعة عشر من عمره، فكان يعرض ما ينظم على أقرانه وعلى شيخه علي بن ابراهيم 

  .العقبي وكان يحظى باإلعجاب والتشجيع حينا وبالنقد والتوجيه حينا آخر

إن لهذه المؤثرات المختلفة مفعولها في تغذية اتجاه الشاعر إلى قول الشعر فاستمر في 

محمد ابن "من أقدم القصائد على حد تعبير " داعي النهوض"االتجاه، وتعتبر قصيدة هذا 

  .)2(م1925/ جويلية/  24ثم نشرها في  1920والتي قالها حوالي سنة " سمينة

                            
في األدب الجزائري الحديث تاريخا وانواعها وقضايا وأعالمها، ديوان المطبوعات :  عمر بن قينة  (1) 

  .بتصرف 66ص  - الجامعية، ابن عكنون
  -بتصرف– 47دراسة تحليلية لحياة محمد العيد آل خليفة، ص :  محمد بن سمينة  (2) 
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وعندما كان طالبا في تونس لم يتسن له قول الشعر وذلك ألنه قع أمام الخيار الحاسم 

ين وهما إما يسير في طريق األدب وٕاما أن يسلك فرض عليه أن يحتار اتجاه من االتجاه

كنت طوال فترة وجودي : "طريق العلم والتحصيل فاختار االتجاه الثاني يقول في هذا الصدد

بتونس منكبا على التحصيل العلمي منشغال به دون سواه، إلحساسي أن ما حصلت عليه 

أحرص على عقد الصلة  من األدب قد يكفيني إلى حين ولذلك لم استكثر من الشعر ولم

على الرغم من أنني كنت أتردد ...بيني وبين من كنت أسمع بهم من شعراء تونس يومئذ

  .)1("على بعض المحافل األدبية أحيانا

وعند عودته من تونس استقر ببسكرة وكانت تشهد يومئذ بوادر نهضته علمية وأدبية 

اندمج في هذه الحركة، ويعلق على نشطة يساهم فيها ويوجهها كوكبة من الكتاب والشعراء ف

في بسكرة فتحت عيني على النهضة األدبية والعلمية وتعرفت على بعض : "هذا ذلك فيقول

  )2( .الدباء وكان لي معهم مساجالت أدبية ورسائل شعرية

ويمكن القول إن االنطالقة الحقيقية للشاعر في الميدان الفني ترجع إلى الفترة التي 

  .    ، وتمرسه فيه)3( نس، والذي يدل على هذا هو غزارة انتاجهعقبت عودته من تو 

                            
  - بتصرف– 48دراسة تحليلية لحياة محمد العيد آل خليفة، ص:  محمد بن سمينة  (1) 
  -بتصرف– 49ص:  المرجع نفسه  (2) 
  -بتصرف– 51ص :  المرجع نفسه  (3) 
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أما ما سبق هذه المرحلة فتعد بدايات وارهاصات لما بعدها ومن أقدم القصائد في هذه 

حيث تتضمن دعوة حارة إلى العمل واليقظة واالصالح " صدى الصحراء3المرحلة قصيدة 

  :حيث يقول

  ا تكاليف الزمان وماليفم ***صفا العيش لي وامتد ريف ظاللي

  وأينع فضلي واستبان كمالي ***صفا العيش وازدان روض مواهبي

  على الصحراء نور هاللي بسطت*** وكنت صدى الصحراء أدعى ألنني

  أن يهب النائمون حيالي عسى*** وواليت باإلرشاد رفع عقيرتي

  )1( لمن هب لإلصالح حسن مئال ***وهبوا إلى االصالح فاهللا كافل

من خالل هذه القصيدة أن الشاعر قد دخل الحياة العامة، بعد عودته من تونس  يبدو

مباشرة، لكنه سرعان ما اصطدم بالواقع السيء الذي يتغبط فيه شعبه، ولكونه لم يزل بعد 

طري العودة، غض التجربة، ولم يكن يملك الوسائل التي تمنه من المقاومة الصلبة، فقد 

تر نفسي دفعه إلى العكوف على نفسه يتأملها ويبحث عن سر تراجع إلى الخلف وأصيب بتو 

وهذه االنطوائية هي كرد "الحقيقة في أغوارها، وساعد على نمو بذور تلك النزعة االنطوائية، 

فعل لهذه السياسة لذا لجأ الشاعر إلى العزلة، واالنطواء على الذات، واجترار األحزان في 

                            
  .18، ص 2010الجزائر، ط -عين مليلة - محمد العيد آل خليف، دار الهدى: الديوان  (1) 
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هذه االنطوائية التي شب عليها أدت به إلى التبرم ، وكما سبق وقلنا أن )1("صمت وسكون

  :من الدهر وهو في ريعان شبابه، يعبر عن ذلك بقوله

  وفحرت ولم املك علي ثباتي ***سئمت على شرخ الشباب حياتي

  وحط كريم النفس غير مواتي ***أرى حظ أرذال الناس مواتن

  تلعلمي بأن الدهر ذو غمرا ***فأوجس في نفسي من الدهر خيفة

  على الروح واألحداث آي عظات ***أرى الكون قرآنا من اهللا منزال

  )2( على صفحات الكون مترسمات ***وأقرأ من آي الشقاوة أسطرا 

ال يمكن أن نرجع هذا السلوك إلى الفشل بل يرجع إلى إحساس العميق بمأساة وطن، 

اربع قصائد ومقطوعة  كما تجدر اإلشارة إلى أن نقول أنه لم يعثر في ديوانه على أكثر من

، )3*(بيتا من الشعر 6797وهناك معلومات أخرى تقول إن ديوانه يحتوي على (واحدة، 

وذلك كل ما يمثل حصيلة ما انتجه اثناء الثورة المجيدة إال أن هناك من يذكر أن للشاعر 

 كنت أكتب: "قصيدتين فقط، وهذا ال يعني أنه لم يكن يكتب شعرا والدليل على هذا قوله

  ".وأكتم ما أكتب

                            
  22دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، ص : عبد اهللا الركيبي  (1) 
  .16ص: ديوان محمد العيد آل خليفة  (2) 

اإلسالم والعروبة في شعر محمد العيد آل خليفة، من إعداد تقاري : رسالة تخرج لنيل شهادة ليسانس  (3*) 
، )1996 - 1995(دفعة " وذاني بودواو: "تحت إشراف األستاذ -عاللي عبد القادر -محمد خليفة الطاهر

  .79ص
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ويمكن أن يكون ما كتبه قد اتلف أو حرف أثناء الحمالت اإلرهابية التفتيشية التي كان 

كنت قد : " المحتلون يشنونها على بيوت المواطنين ومحالتهم، يقول الشاعر في هذا الصدد

نظمت أثناء الثورة بعض الشعر، وهو قليل لكنه ضاع مني بسبب ظروف التحري التي كنا 

  )1("خضع لها في أغلب األوقاتن

) المتمثل في االستقالل(أما مرحلة ما بعد االستقالل وبعدما أصبح حلم الشاعر حقيقة 

خرج من أسره تغمره الفرحة وتهزه النشوة وتوفرت له حوافز القول ودوافع اإلنشاء، مضى 

هم تلك يغني بعد صمت طويل، غناء أطرب األسماع وهز القلوب، فظن أولئك الذين حركت

األلحان الصادقة ان الشاعر قد استعاد سيطرته على الموقف وملك زمام أمره وانه سيمضي 

على هذا الطريق بهذه القوة والحرارة نفسها التي عهدت في شعره ولكن الحقيقة كانت غير ما 

في هذه السنوات األولى من االستقالل  )2(أن يفكر فيه هؤالء، ذلك انه ما كان من الشاعر

فيضا وجدانيا لما يغمر قبله من مشاعر الفرحة وهز الوجدان فكانت تلك الروائع استجابة  إال

لهذه األحاسيس الحرة فقط ال اكثر، فعاد غلى العزلة والصمت والوان العبادة والتصوف من 

  .)3(جديد

                                                                                               

                            
  .-بتصرف– 53الدراسة التحليلية لحياة الشاعر محمد العيد آل خليفة، ص: محمد ابن سمينة  (1) 
  -بتصرف–. 116المرجع السابق، ص   (2) 
  - بتصرف– 117المرجع نفسه، ص   (3) 



 

 

  

  

  

: الفصل األول
محمد "الموضوعات المتناولة في شعر 

  من منظور سعد اهللا" العيد
  



 

 

من منظور سعد " محمد العيد"الموضوعات المتناولة في شعر  :الفصل األول

 اهللا

  "سعد اهللا"من منظور " محمد العيد"التجديد في شعر ظاهرة التقليد و : أوال
 القديم في شعره - أ
 الجديد في شعره - ب

  "سعد اهللا"من منظور " محمد العيد"الموضوعات المتناولة في شعر : ثانيا

I. الشعر االجتماعي: 
  المواسم الدينية: أوال
 .المولد النبوي - أ
 .رمضان - ب
 الحج  - ج

  الحالة االجتماعية: ثانيا
 ) الشلف(نكبة مدينة األصنام  -

  المدارس والمساجد والنوادي: ثالثا
II. الشعر السياسي:  

 المؤتمر اإلسالمي - أ
 وحدة الشعب  - ب
 شعر الثورة   - ج
  العروبة - د
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في شعره، علينا " محمد العيد"حتى نستطيع أن نتصدى لدراسة المواضيع التي تناولها 

لصدق، أوال أن نتعرض للمراحل التي مر بها في شعره، وحتى تكون دراستنا أقرب إلى ا

  .وألصق بالواقع

أن الشعر في الجزائر قد مرت عليه عهود وفترات تأرجح فيها بين اليأس : والواقع

  .واألمل مرة وحاول أن يدفع بعجلة التطور الفكري إلى األمام مرة أخرى

إن الموهبة الشعرية لدى محمد العيد مكنته من التعبير عن أحاسيسه وتجاربه فجادت 

نظم القصائد وتعتبر أول خطوة خطاها وهو ما يزال طالبا في بسكرة، قريحته بقول الشعر و 

أعانه على ذلك أنه نشأ في بيئة أدبية ودرس على يد شيوخ معظمهم شعراء مثل معلمه 

إلى بسكرة توفرت لديه حوافز  انتقل، ولما "محمد الكامل بن عزوز"األول بعين البيضاء 

يدا على أدواته بدافع من موهبته وبتأثير من اإلبداع فبدأ ينظم قبل أن يتعرف تعرفا ج

محفوظاته وهو لم يتعدى السابعة عشر من عمره، فكان يعرض ما ينظم على أقرانه وعلى 

ى باإلعجاب والتشجيع حينا وبالنقد والتوجيه حينا ظه علي بن إبراهيم العقبي وكان يحشيخ

  .آخر

لشاعر إلى قول الشعر فاستمر في إن لهذه المؤثرات المختلفة مفعولها في تغذية اتجاه ا

محمد ابن "من أقدم القصائد على حد تعبير " داعي النهوض"هذا االتجاه، وتعتبر قصيدة 

  .م1925/جويلية/24ثم نشرها في  1920والتي قالها حوالي سنة " سمينة
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أما عندما كان طالبا في تونس لم يتسنى له أن قال شعرا وذلك ألنه وقع أمام الخيار 

فرض عليه أن يختار اتجاه من االتجاهين وهما إما يسير في طريق األدب وٕاما أن  الحاسم

كنت طوال فترة : "يسلك طريق العلم والتحصيل فاختار االتجاه الثاني يقول في هذا الصدد

وجودي بتونس منكبا على التحصيل العلمي مشتغال به دون سواه، إلحساسي أن ما حصلت 

لى حين ولذلك لم أستكثر من الشعر ولم أحرص على عقد عليه من األدب قد يكفيني إ

على الرغم من أني كنت ... الصلة بيني وبين من كنت أسمع بهم من شعراء تونس يومئذ 

  )1("أتردد على بعض المحافل األدبية أحيانا

وعند عودته من تونس استقر ببسكرة وكانت تشهد يومئذ بوادر نهضته علمية وأدبية 

ويوجهها كوكبة من الكتاب والشعراء فاندمج في هذه الحركة، ويعلق على  نشطة يساهم فيها

في بسكرة فتحت عيني على النهضة األدبية والعلمية وتعرفت على بعض : "ذلك فيقول

  )2("األدباء وكان لي معهم مساجالت أدبية ورسائل شعرية

لى الفترة التي ويمكن القول أن االنطالقة الحقيقية للشاعر في الميدان الفني ترجع إ

  .وتمرسه فيه )3( عقبت عودته من تونس، والذي يدل على هذا هو غزارة إنتاجه

                            
 .48دراسة تحليلية لحياة محمد العيد آل خليفة، ص: مينةمحمد ابن س: نقال عن )1( 
 -بتصرف– 49المرجع نفسه، ص) 2( 
 -بتصرف– 51المرجع نفسه، ص) 3( 
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أما ما سبق هذه المرحلة فتعد بدايات ؟؟؟؟ لما بعدها من أقدم القصائد في هذه المرحلة 

حيث تتضمن دعوة حارة إلى العمل واليقظة واإلصالح، حيث " صدى الصحراء"قصيدة 

  :يقول

 فمـا تكاليف الزمـان ومالـي** وامتد ريف ظاللـي  صفا العيش لي

 وأينع فضلي واستبـان كمالـي** صفا العيش وازدان روض مواهـبي 

 بسطت على الصحراء نور هاللي** وكنت صدى الصحراء أدعى ألنني 

 )1( عسى أن يهب النائمون حيالي** وواليت باالرشاد رفـع عقيرتـي 

 لمن هّب لالصالح حسن مئـال** ـٌل وهبّوا إلى االصـالح فاهللا كاف

يبدو من خالل هذه القصيدة أن الشاعر قد دخل الحياة العامة، بعد عودته من تونس 

مباشرة، لكنه سرعان ما اصطدم بالواقع السيء الذي يتخبط فيه شعبه، ولكونه لم يزل بعد 

الصلبة، فقد طري العود، غض التجربة، ولم يكن يملك الوسائل التي تمكنه من المقاومة 

تراجع إلى الخلف وأصيب بتوتر نفسي دفعه إلى العكوف على نفسه يتأملها ويبحث عن سر 

وهذه االنطوائية هي كرد "الحقيقة في أغوارها، وساعد على نمو بذور تلك النزعة االنطوائية، 

في  فعل لهذه السياسة لذا لجأ الشاعر إلى العزلة، واالنطواء على الذات، واجترار األحزان

                            
 .18، ص2010الجزائر، -عين مليلة–محمد العيد آل خليفة، دار الهدى : الديوان) 1( 
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، وكما سبق وقلنا أن هذه االنطوائية التي شب عليها أدت به إلى التبرم )1("صمت وسكون

  :من الدهر وهو في ربعان شبابه، يعبر عن ذلك بقوله

 فحرُت ولم أملك علّي ثباتـي** سئمت على شرخ الشباب حياتي 

 وحّظ كريم الّنفس غير مواتـي** أرى حّظ أرذال النفوس مواتيـًا 

 لعلمي بأن الدهر ذو غمـرات** ي نفسي من الّدهر خيفة فأوجس ف

 )2(على الروح واألحداث آي عظات** أرى الكون قرآنا من اهللا منـزًال 

  على صفحات الكون مرتسمات** وأقرأ من آي الشقـاوة أسطـرًا 

ال يمكن أن نرجه هذا السلوك إلى الفشل، بل يرجع إلى إحساسه العميق بمأساة وطنه، 

ر اإلشارة إلى أن نقول أنه لم يعثر في ديوانه على أكثر من أربع قصائد مقطوعة كما تجد

 *،)بيتا من الشعر 6797وهناك معلومات أخرى تقول أن ديوانه يحتوي على (واحدة، 

وذلك كل ما يمثل حصيلة ما أنتجه أثناء الثورة المجيدة إال أن هناك من يذكر أن للشاعر )3(

كنت أكتب : "ني أنه لم يكن يكتب شعرا والدليل على هذا قولهقصيدتين فقط، وهذا ال يع

  ".وأكتم ما أكتب

                            
 .22دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، ص: عبد اهللا ركيبي )1( 
 .16محمد العيد آل خليفة، ص: الديوان )2( 
–اإلسالم والعروبة في شعر محمد العيد آل خليفة، من إعداد : رسالة تخرج لنيل شهادة ليسانس) 3*( 

-1995(دفعة " وذناني بوداود: "تحت إشراف األستاذ-عاللي عبد القادر-تقاري محمد خليفة الطاهر
 .79، ص)1996
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ويمكن أن يكون ما كتبه قد أتلف أو حرق أثناء بعض الحمالت اإلرهابية التفتيشية 

: التي كان المحتلون يشنونها على بيوت المواطنين ومحالتهم، يقول الشاعر في هذا الصدد

ض الشعر، وهو قليل لكنه ضاع مني بسبب ظروف التحري كنت قد نظمت أثناء الثورة بع"

  )1( .التي منا نخضع لها في أغلب األوقات

) المتمثل في االستقالل(أما مرحلة ما بعد االستقالل وبعدما أصبح حلم الشاعر حقيقة 

خرج من أسرة تغمره الفرحة وتهزه النشوه وتوفرت له حوافز القول ودوافع اإلنشاء، مضي 

مت كويل، غناء، أطرب األسماع وهز القلوب، فظن أولئك الذين حركتهم تلك يغني بعد ص

األلحان الصادقة أن الشاعر قد إستعاد سيطرته على الموقف وملك زمام أمره وأنه سيمضي 

  .على هذه الطريق بهذه القوة والحرارة نفسها التي عهدت في شعره

في  )2( أنه ما كان من الشاعرولكن الحقيقة كانت غير ما كان يفكر فيه هؤالء، ذلك 

هذه السنوات األولى من االستقالل إال فيضا وجدانيا لما يغمر قلبه من مشاعر الفرحة وهز 

الوجدان فكانت تلك الروائع استجابة لهذه األحاسيس الحارة فقط ال أكثر، فعاد إلى العزلة 

  )3( .والصمت وألوان العبادة والتصوف من جديد

                            
 - بتصرف- 53حليلية لحياة الشاعر محمد العيد آل خليفة، صدراسة ت: محمد ابن سمينة )1( 
 -بتصرف– 116المرجع السابق، ص )2( 
 -بتصرف– 117المرجع نفسه، ص )3( 
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i. جديد في شعر محمد العيدظاهرة التقليد والت:  

شاعر الجزائر محمد العيد "لقد تناول أبو القاسم سعد اهللا قضايا نقدية وأدبية في كتابه 

ومن أهم ما تناوله وقام بدراسته قضية التجديد والتقليد في شعر محمد العيد آل " آل خليفة

جددا أم مقلدا؟ وٕاذا كان هل كان محمد العيد م: خليفة، وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي

  محمد العيد مجددا أو مقلدا فما هو نصيبه من التجديد أو التقليد؟

محمد العيد حاول أن يجدد فعرقلت سيره التقاليد، ولو أنه "يرى أبو القاسم سعد اهللا أن 

حاول أن يكون مقلدا لمنعه من ذلك حبه للتجديد، وتطلعه إلى مكانة عالية في عالم الشعر، 

أن يثور ويحطم ويحكم بالموت على المجتمع هادن هذه التقاليد، ومشى في موكب وبدل 

المصلحين الذي يؤمنون بالتطور البطيء و؟؟؟ قبل الطفرة، فجاء هو أيضا صورة الفكرة 

  )1("ومثال ناطقا بنجاحها على األقل في حياة الفكر واألدب

لينا أن نعرف ما هي حتى نعرف إن كان محمد العيد مجددا أم مقلدا في شعره ع

  .محاوالته في التجديد وٕالى أي مدى كان مقلدا

  :القديم في شعره من منظور سعد اهللا - أ

بعد وقوف سعد اهللا على بعض قصائد محمد العيد وقراءته لها الحظ أن جل قصائده 

كل هذه وغيرها جعلته ... من الشعر التقليدي من حيث لغة التعبير والموسيقى والبالغة 

شعره لوجدنا أكثره من الشعر التقليدي  اختبرناالواقع أننا لو : "التقليد، يقول سعد اهللا غارق في
                            

شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 
 .234م، ص2011
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والتضمين  واالقتباسفتمسكه بالقافية والصريح ... والسيما من حيث الصورة وطرق التعبير 

كل هذه وغيرها جعلت شعره ... والتلغيز والمثل والبديع اللفظي وطريقة تناول الموضوعات 

   )1("يكون إلى الشعر التعليمي الغرق في التقليد أقرب ما

نرى أنه على الرغم من أن محمد العيد قد سار على النهج القديم إال أنه قد وقعت له 

أخطاء ليس كثيرا، والشواهد على هذه األخطاء غير قليلة ولكننا هنا سنكتفي بإيراد جزء فقط 

ذه الشواهد التي اقتبسناها من يعض منها حتى ال نتهم بالتحامل أو التجني، ومن بين ه

المراجع والمصادر وجدنا اعترافه ببعض األخطاء، وهذا االعتراف وجده أبو القاسم سعد اهللا 

وقعت لي في هذه األبيات أخطاء عروضية، وقد انتقدها األديب : "مكتوبا كما قال بخط يده

  )2("موسى األحمدي في كتابه والصواب معه فلهذا ينبغي تركها

ن بين هذه األخطاء أيضا يتحدث سعد اهللا أن الشيخ االبراهيمي كان يصحح الديوان م

، يقول محمد )3("إن هذا الجمع غير قياسي أو شاذ وأن هذه الكلمة صوابها كذا وكذا: "ويقول

  : العيد

  ونزعت في اآلمال أبعد منزع  ***ويحي رجعت القول رجعا داويا  

                            
 . 235المصدر السابق، ص) 1( 
 .65، ص2محمد العيد آل خليفة، ج: الديوان) 2( 
 .235أبو القاسم سعد اهللا، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: نقال عن )3( 
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 قد استبدل كلمة داويا بكلمة صاديا وأظن أن نالحظ أن محمد العيد حسب سعد اهللا

منها : غرضه من االستبدال هو استقامة اللغة وهناك أيضا أمثلة تشهد على هذه األخطاء

  :يقول) دوى(كلمة 

  الذكر حولها والعناد) دوى(و*** األعضاد أحدقت بالشبيبة 

  :يفجاءت الشطرة على النحو التال) فشا(بكلمة ) دوى(فقد استبدل كلمة 

إلى غير ذلك من اإلصالحات التي أدخلها على شعره .... وفشا الذكر حولها والعناد 

  )1( .وهي كثيرة

عتقد أن الغرض من تصحيح األخطاء ال نقصد منه التجني على الشاعر بالعكس إنما ن

  .نريد أن ننبه إلى أن الشاعر ال يسلم من الهفوات اللغوية والعروضية وهذا ال يعد عيبا

في قول الشاعر ) حتى(محل ) كيال(جد أن الشيخ اإلبراهيمي قد أحل كلمة كما ن

  :يتحدث إلى الجزائر

  تطعمي) حتى(ال تكثري اإلطعام  ***أطعمت مكثرة فأطعمت العدى 

، وأظن أن هذا )2( يرى سعد اهللا إن اإلبراهيمي استبدل الكلمة فأصبحت كيال تطعمي

  .ن للتعليل أيضاقد تكو " حتى"المعنى سليم بالرغم من أن 

كما يتحدث سعد اهللا عن الصور الخاطئة أو المتناقضة في شعر محمد العيد رغم 

له من تمكنه من ناحية اللغة والعروض وحصوله على ثقافة أدبية وتاريخية، لكن كل  اعترافه
                            

 .236المصدر نفسه، ص) 1( 
 .236المصدر السابق، ص) 2( 
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في شعره محمد : "هذه األخطاء والمزالق اللغوية تشفع له محاوالته الصادقة في التجديد يقول

لعيد كذلك بعض الصور الخاطئة أو المسفة أو المتناقضة، كما أن فيه عدد من األخطاء ا

الصناعية رغم ما اعترفنا له به من التمكن في اللغة والعروض والقافية وحصوله على ثقافة 

أدبية وتاريخية قوية، ولكن هذه الصور التقليدية أو الخاطئة يشفع لها رغبة محمد العيد في 

  )1( ..."لبساطة والوضوح، ويشفع لها كذلك محاوالته الصادقة في التجديد السهولة وا

ن هذه الرغبة ما هي إال خروج عن دائرة القدامى أي الدائرة التي رسمها القدماء، نرى أ

 .وأضف أيضا أن هذه الرغبة في التجديد هي التي أدت به إلى الوقوع في األخطاء والمزالق

  :ر سعد اهللالجديد في شعره من منظو -ب

يبين أبو القاسم سعد اهللا أن شعر محمد العيد ليس كله قديما أو خاطئا وٕانما فيه ألوانا 

أخرى تعتبر اآلن من أحدث األلوان، وٕاذا كان لم يرق في هذا السلم إال بعض درجات 

يم فحسبه أنه كان رائدا في بيئة ال تعرف إال القديم وال تؤمن إال بما جاء على غرار هذا القد

أو اقتبس منه، وأظن أن سعد اهللا محق في رأيه بأن كل ما حدث مع محمد العيد يرجع إلى 

البيئة التي ولد وترعرع بها ونضيف نحن أيضا الطابع العام لثقافته كان هو الطابع العربي 

القديم الذي كان سائدا في الجزائر بصفة خاصة وفي الوطن العربي بصفة عامة، حيث 

عليم العربية قديمة وكذلك مراكز الثقافة تقليدية، وقد سار محمد العيد في هذا كانت مراكز الت

الطريق، فدرس في الجزائر أوال بطريقة الكتاب أو المدرسة القديمة ثم ارتحل إلى الزيتونة 

                            
 .238المصدر نفسه، ص) 1( 
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التي لم يبقى بها أكثر من سنتين، ولكن يرى سعد اهللا أن كل هذه الظروف لم تمنع محمد 

فقد طرق موضوع القصة : "محاوالت التجديد في شعره، يقول سعد اهللالعيد من أن يقوم ب

الشعرية ينظم مسرحية تاريخية، وخرج أحيانا عن قيود القافية إلى الموشح ونحوه، وتناول 

الوصف وبعض الموضوعات الحديثة كالوطنية واالجتماع من وجهة نظره الخاصة، كما جاء 

   )1("الطريقة والصور المبتكرةفي شعره بكثير من المعاني الجديدة أو 

على بعض ما كتبه محمد العيد وجدنا أنه كتب في القصة كما قال سعد  اطالعنافبعد 

محمد العيد يصور فيها أنه "وتروي القصة أن ) صوت من غيابات الغيوب'اهللا تحت عنوان 

ة ليبلغها إلى في المنام بملك كريم أو رئيس الجن الذي آثره بالوحي، وحمل إليه الرسال التقى

شعبه، وقد قال له هذا المالك أو الرئيس إنه جاء من لدن العرش األعلى مأمورا بأن يبلغ 

  )2("هذه الرسالة نبيا عبقريا، وسفيرا ماهرا فلم يجد إال الشاعر نعم السفير ونعم النبي

  :كما كتبها الشاعر محمد العيد بهذا األسلوب الخفيف

  الن وقام باكرا  فاستيقظ الشاعر حذ          

  ولم يزل يدعو القرى            لليمن والحواضرا

  حتى نفى الشوم من ال        أرض وعاد ظافرا

                            
 .238شاعر الجزائر، محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا )1( 
 .240المصدر السابق، ص) 2( 
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ظن أن الشاعر محمد العيد حسب ما تحدث عنه سعد اهللا أنه لو استمر في محاولته ن

ه القصصية لشارف النجاح، ولكن يبدو أنه لم يكن مقتنع بجدوى هذه المحاولة رغم قدرات

  . وٕامكانياته من التجارب الشعبية واللغوية

وقد قلنا أيضا أن محمد العيد كما سبق الذكر أنه خرج عن قيود القافية، فقد أصحيت 

له عدة قصائد غير مقيدة بالقافية وكانت في ديوانه، منها القصائد الموشحة مثل 

 )1()ياهزاري(

  )2( )دمعة آسف(و) آفة العين(و) ليالوي(وقصائد أخرى هي 

كذلك نجد أن محمد العيد وجدنا له الفضل الكبير في تجديد بعض المعاني أي 

إخراجها من دائرة التقليد وادخالها في قالب تجديدي جديد ويؤكد على هذا الرأي أبو القاسم 

لمحمد العيد فضل كبير في تطوير المعاني الشعرية وٕادخال صور : "سعد اهللا حيث قال

ت الشعر القديمة أو لم تألفها، وهذه المعاني كثيرة منها الذاتي جديدة لم تعرفها إطارا

والموضوعي، ومنها السياسي واالجتماعي، ولكن أجود ما فيها هو ذلك النوع الصادر من 

أعماقه حين يغيب عن المحسوسات ويسبح في عالم دون أن تنقطع صلته بالحياة وأهلها 

  )3("انقطاعا كليا

  :ي المعاني الشعرية وصدقه في التطوير والتجديد قولهوخير نموذج على تجديده ف

                            
 .48الديوان، ص) 1( 
 .41-38المصدر نفسه، ص) 2( 
 .239شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا )3( 
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  من جناه برغم الشوك أذواه ***الورد من مسه شيكت أنامله

  بالنحت في نصب وفي تمثال ***إن الشهيد يجل عن تخليده 

  من الشعب كالسلك الرقيق المكهرب ***فال تحقري صوتي الضعيف فإنه 

  دباال والحشا شمعا إال الفؤاد ***وساهر لم يجد ضوءا لمنزله 

  بالعبقريين استهانا جاحد*** إن شر الناس في أخالقه 

  لم نبن عن مرهفات وأتراس إذا*** وال خير في عدم المظالم وحدها 

كذلك يتحدث سعد اهللا أن من بين التجديد الذي أدخله محمد العيد على شعره هو أنه 

عيد عن حيرته وضاللته وشعوره رسم لنفسه لوحة جميلة وعميقة تتحدث على لسان محمد ال

  :باالضطراب والغربة يقول

  بأجرف واد كلها زلق )1( هاد*** له حيران كالتائه الضليل ليس 

نرى أنه لو أراد رسام ماهر أن يرسم لإلنسان لوحة معبرة لما زاد شيئا على هذه 

  .الخطوط واأللوان التي رسم بها محمد العيد لوحته بالشعر وفي بيت واحد

أطلنا التمعن أكثر فيما كتبه محمد العيد لوجدنا أشياء ال تعد وال تحصى تبرهن فلو 

العميق  )2(** تصويره للجسر: على التجديد الذي أدخله محمد العيد على شعره نذكر منها

                            
ليس له هاد يهديه إلى اليقين، ألنه في أرض غير آمنة ووجد نفسه ) هاد(يقصد الشاعر محمد بكلمة ) 1( 

 .حيق معروفة بالمزالق واألخطارفيها كالضال في جرفات واد س
يقصد بالجسر العميق هو جسر قسنطينة العجيب الذي صوره خيال الشاعر على أنه سفينة راسية  )2**( 

 .في بحر ساكن رهيب شدت بالحبال من جهتيها حتى ال تضطرب أو تتلف
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وذلك بتوظيف خياله، كذلك اآلثار المتخفية في دموع الشعب وصرخاته وهمساته وبسماته 

وكل ذلك في شعر حماسي يغلب على التجديد والصدق  والتحسس على آالمه وجراحه

  .الجميل

وهنا بعد استعراضنا للقديم في شعر محمد العيد والجديد في شعره ولو بالجزء القليل 

أن محمد العيد قد ضاع بين القديم والجديد، ألنه -ليس بحكم–صار بإمكاننا أن نقول وهذا 

  .أنه لم يخرج عن نطاق التقليدرغم المحاوالت التي قام بها في التجديد إال 

إن محمد العيد فال القديم : "أما حكم أبي القاسم سعد اهللا على شعر محمد العيد فيقول

كان ... المحض يرتضيه له طموحه وذوقه، وال الجديد المحض يرتضيه له جمهوره وقيوده 

لشنان، كما اآلخرون من الشعراء يسكتون عن الشعر وال يقرضونه إال عندما يقعقع لهم با

ولكن حرارة  واالبتكاريقال، وهم إذ يقرضونه ال يجهدون أنفسهم وال يحملونها على التجديد 

وهو حين يحاول أن ينظم ... الدم عند محمد العيد جعلته ال يستطيع الصمت ولو رغب فيه 

هذا اللون من الشعر أو ذاك يحاول أن يكون مجددا أو يكون محافظا إرضاء لكال 

   )1*(النزعتين

  )2("اللتين تتفاعالن في دمه

                            
الحرارة الذاتية، وٕاما بدافع يقصد سعد اهللا بالنزعتين هنا هي أن محمد العيد حين يقول شعرا إما بدافع ) 1*( 

 .تيار خارجي الهب
 .234شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا )2( 
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كما بإمكاننا اإلشارة إلى أن هناك قضايا عالجها أبو القاسم سعد اهللا في حياته النقدية 

  :واألدبية نذكر منها وباختصار

قضية العروبة، الثورة، وكذلك قضية التجديد في كتابه أفكار جامحة، قضية الثقافة وما 

  .سعد اهللا إلى ذلك من القضايا التي تناولها

ألبي القاسم سعد اهللا يدرس " شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"نقول إن كتاب 

ضمن النقد التاريخي، ألن هذا األخير برز مع ظهور هذا الكتاب فهو يعد البوابة المنهجية 

كما أنه يرمي إلى فهم "، )م1961(األولى للنقد الجزائري بداية من الستينات من هذا القرن 

ل األدبي من السياق االجتماعي والثقافي والفكري الذي أفرزه محيط األديب وسيرته، وهو العم

يعتمد على مبدأ الشرح والتفسير، متعقبا الظواهر األدبية من عصر إلى آخر رابطا األحداث 

  "بالزمن

  :ويمتاز هذا النقد التاريخي بميزات نذكر منها باختصار

األدبية الخام إلى النور حين كشفوا عن العجز  أخرج النقاد الجزائريين من المادة -1

  .في النصوص األدبية التي كتبت أثناء االحتالل الفرنسي

  .اهتمامه بدراسة المدونات األدبية العريضة الممتدة تاريخيا -2

  .تعامل مع النص األدبي على أنه نسخة مخطوطة وجب تحقيقها -3

على بعض األفكار  حول النص أحيانا إلى مجرد وثائق يستعان بها للتأكيد -4

  .والحقائق التاريخية
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ركز على المضمون وسياقه الخارجي، مع تغيب واضح للخصوصية األدبية  -5

  )1( .للنص

ii. الشعر االجتماعي:   

في شعره وحياته نستطيع أن " محمد العيد"الواقع أننا بعد دراستنا للمراحل التي مر بها 

عة، فهو في شعره لم يكن يمثل اتجاها نقول بأنه كان مواطنا قلما يشعر بذاته وسط الجما

سياسيا معينا أو يخدم شخصية بذاتها كما كان يفعل جل شعراء العربية، وٕانما كان يمثل 

الرأي العام ويخدم مبادئ اإلصالح الوطني الشاملة، وبذلك جعل موضوع شعره وشعوره هو 

  :الشعب عن صدق ووفاء كما يقول

  وري ال زينب والربابوشع ***أيها الشعب أنت موضوع شعري 

شاعرا اجتماعي دقيق المالحظة شعبي اإلحساس، " محمد العيد"أن " سعد اهللا"يرى "و

فقد نظم موضوعات كثيرة ومختلفة، ويرى أيضا أن هذه الموضوعات التي تناولها لم تكن 

  )2( ..."بنفس االستجابة الموفقة والطاقة الواعية التي عالج موضوعاته االجتماعية 

... أيضا يحس بآالم الجماعة وال يقف متفرجا على المنكوبين " محمد العيد"أن  نالحظ

وهذه ميزات اإلنسان ... يشاركهم بؤسهم، ويدافع عن حقوقهم ويتعمق مشاعرهم وتجاربهم 

  .ذي القلب الكبير، كما يقول اليوم

                            
مناهج النقد االدبي مفاهيمها وأسسها تاريخها وروادها وتطبيقاتها العربية، دار جسور : يوسف وغليسي) 1( 

 .15، ص 2001، 1نجول افاق المعارف الجزائر، ط
 .138شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا )2( 
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ا في أن محمد العيد لم يترك مناسبة وطنية أو شعبية دون أن يسجله"يقول سعد اهللا 

ومن هنا نجد في شعره أنه تحدث عن المدرسة والتعليم والمرأة والصحافة والمساجد ... شعره 

الحرة ومناهضة دعوة االندماج ومنح الجنسية الفرنسية والدعوة إلى تأسيس المصانع والنوادي 

  )1("لكوالجمعيات الخيرية، ومشكالت الفقر واألمية والبطالة والمواسم الدينية والنكبات ونحو ذ

عديدة ومختلفة ال تعد وال " سعد اهللا"حسب قول " محمد العيد"إن المواضيع التي تناولها 

تحصى، ولذلك نعتقد أنه ال نستطيع أن نأتي على كل المواضيع وبالتالي سنقف عند بعض 

المواضيع التي يتمتع بها هذا الشاعر الموهوب من روح اجتماعية خالقة، ونظرة إصالحية 

  .شعب تثقله األغاللنافذة في 

  :المواسم الدينية: أوال

لقد كان الدين اإلسالمي محط نقمة وغضب من طرف المستعمر الفرنسي الذي قادته 

صليبيته إلى تحويل الكثير من مساجد الوطن إلى كنائس وثكنات حربية لجيشه إهانة للشعب 

من عقيدته محتى  غرضه من ذلك تجريد هذا الشعب"الجزائري وللدين اإلسالمي الحنيف، 

ومن هنا نقول أن هناك شعرا وأدباء جزائريين تناولوا مواضيع  )2("عليه االنقضاضيسهل 

إن "الذي تناول شعر محمد العيد بالتحليل والنقد ويقول " سعد اهللا"ذات طابع ديني، من بينهم 

                            
 .139المصدر السابق، ص ) 1( 
، ديوان المطبوعات 1980حتى سنة  1945تطور الشعر الجزائري منذ سنة : شعباني الوناس )2( 

 .24، ص1988، ت ط )د ط(الجامعية، الجزائر 
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ري يتعلق بها محمد العيد عالج في شعره االجتماعي المواسم الدينية التي مازال الشعب الجزائ

  )1("ويحييها في كل مناسبة

في شعر " سعد اهللا"ليس بإمكاننا أن نتعرض لكل المواسم الدينية التي قام بدراستها 

  :، وبالتالي سنتناول بعضها نذكر منها"محمد العيد آل خليفة"

  :المولد النبوي- 1

ية في الوقت قد عالج في شعر مناسبة دينية واجتماع" محمد العيد"أن " سعد اهللا"يرى 

نشيد الوليد "إذ نظم فيه عدة قصائد منها مطولة أسمائها " المولد النبوي الشريف"نفسه وهي 

  :يقول فيها" في يوم المولد السعيد

  أتخلق وبخلقه*** أتعلق بمحمد 

  )2( في حبه أتفوق ***وعلى البين جميعهم 

  حبه تتحرق من*** نفسي الفتية دائما 

حيث تناول هذا الموضوع ال يقتصر فيه على الناحية " د العيدمحم"أن " سعد اهللا"يبين 

الدينية التي ترمز إليها الحادثة فحسب، بل يتعداها إلى المقارنة بين عهدين قديم وجديد، أو 

  .يشتكي من الجديد وتهاونه في شؤون الدين إلى القديم

                            
 .141ص- العيد آل خليفة محمد–شاعر الجزائر : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 
 .154ص: الديوان) 2( 
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حتفل بها الشاعر قد صدق في رأيه هذا ألن المناسبة الدينية ال ي" سعد اهللا"ظن أن نو 

لذاتها بل للتذكير بما فيها من مواقف تدعو إلى الدفاع عن الحق وما صاحبها من مجد 

  .وسلطان

يحاول ربط المواقف التاريخية والبطولية بالمواقف " محمد العيد"أن " سعد اهللا"كما يرى 

  :الحضرة حيث يقول الشاعر

  ابتالعك يمشق***أنا صارم في وجه من ينوي

  !)1( في سواك لحمق جك*** بغي اندما إن الذي ي

  الرسول مطوق رات*** بشا ال ينمحى شعب 

قد يريد بهذه المواقف أن يذكر " محمد العيد"صائب في رأيه، أل " سعد اهللا"عتقد أن ن

  .الشعب بالدفاع عن حقوقه وتمسكه بها، وبناء مستقبله الكريم

  :رمضان- 2

في شعره االجتماعي مناسبة دينية أخرى وهي تناول " محمد العيد"أن " سعد اهللا"يتحدث 

  .غير أن الشاعر كان يعالج في هذه المناسبة الحياة االجتماعية من زاوية أخرى" رمضان"

يقصد برأيه هذا أن الشاعر يريد بشهر رمضان ضبط النفس " سعد اهللا"عتقد أن نو 

اون بين أفراد الشعب والتغلب على الشهوات بل إنه يتعدى هذه المعاني، إنه يرمي إلى التع

  .بما أنه شهر السخاء والتسامح

                            
 .156الديوان، ص) 1( 
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قد خصص هذه المناسبة بعدة قصائد ولكنه يرى أنها " محمد العيد"أن " سعد اهللا"ويبين 

  ....ال تحمل من رمضان إال عنوانه وجزءا من أبياته 

لهذه المناسبة " محمد العيد"ظن أن سعد اهللا هنا يقصد أن األبيات التي خصصها نو 

  .بارة عن قواعد ودروس أخالقية تدعو إلى إقامة مجتمع متماسك بالحب واإليثارهي ع

والتي تحدث فيها طويال عن الصوم " شهر الصوم"ومن بين هذه القصائد نذكر قصيدة 

  :والصائمين والقرآن يقول فيها

  لقد الح شهر الصوم باليمين طالعا 

 زدانة بطلوعهفأرجاؤنا م                                      

  تذكر به القرآن ينزل نافثا

 )1( به الروح في قلب الرسول وروعه                                    

  وقم فاغتنمه لإلنابة فرصة 

  فقد تختم األنفاس قبل رجوعه                                     

عج بهم المجتمع لم ينص أن هناك فقراء، ي" محمد العيد"أن " سعد اهللا"كما يرى 

  .ويطوفون على المزابل ويطرقون البيوت ويستميحون المارة ويظلون سبة لهذا المجتمع

والحقيقة هي كذلك فهناك في المجتمع فقراء لم يلفت إليهم المجتمع، ولم يأخذ بيدهم 

  .إلى حياة فيها حفظا للكرامة والحياة

                            
 .377ص: الديوان) 1( 
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ليسار من الجزائريين ويقدم يخاطب ذوي ا" محمد العيد آل خليفة"ولذلك نجد الشاعر 

  :إليهم هذه الصورة لعلها تحرك في نفوسهم عطفا وحنانا على هؤالء المشردين

  له من األقوام حاملي وليس*** جوعا فيا ويح الفقير يموت 

  الخبز أو قطع العظام فئات*** يطوف على المزابل حيث يرجو 

  )1( ولم يشتق إلى القمام ***قماما ولوال الجوع لم ينبش 

  بالدا مثل أهداف السهام ***مآسي كالسهام رمت فأصمت 

أن مأساة اإلنسان الجائع في الجزائر أوحت إلى الشاعر وأثاره بهذا " سعد اهللا"يبين 

  .الشعر النابض

  .لوال رمضان وجوعه وعطشه وحرمانه لما كانت تجربة صادقة إلى هذا الحد 

  :الحج- 3

لد النبوي ورمضان فماذا عساه أن يكون شأنه مع المو " محمد العيد"إن كان هذا شأن 

  مع الحج؟

قد تناول أيضا في شعره مناسبة دينية واجتماعية وهي " محمد العيد"أن " سعد اهللا"فيرى 

وقد تناولها من نواح جديدة ليست كلها دينية وليست كلها في الفخر بالماضي ". الحج"

تظفر لها بمكان إال في الحديث عن واألسف على الحاصر، بل إن هناك أشياء أخرى قد ال 

  .الحج والحجاج

                            
 .143ص-شاعر الجزائر محمد لعيد آل خليفة–أبو القاسم سعد اهللا : نقال عن )1( 
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نحن نعلم أن الحج يعد إحدى الدعائم الدينية واالجتماعية الكبيرة، إال أن هناك بعض 

الشعراء الغزليين والماجنين ينظرون إلى الحج وسيلة للترفيه واللهو وملتقى األحبة والعشاق، 

هو وسيلة إلى الوحدة والتفاهم وسبيل إلى ف"للحج " سعد اهللا"حسب " محمد العيد"أما نظرة 

  )1("نشر اللغة العربية

الحجاج من األراضي الحجازية  )2( تحدث عن عودة" محمد العيد"أن الشاعر "كما نجد 

  :يقول

  من النار والفوالذ هيئى مركبا ***طويتم له األبعاد فوق مسخر

  )3( سباومن ضارب في البر يقطع سب ***فمن سارب في البحر بدفع لجة 

  ويخلق ما ال تعلمون ليطلبا ***أشار إليه اهللا في الذكر قائال 

  .نرى أن هذه األبيات من القصيدة أنها بالحكم والعبر

يهنئ فيها المستحقين بقبول التوبة يقول " محمد العيد"بأبيات قالها " سعد اهللا"ويذكر 

  :فيها

  تلعبإلى اهللا كدحا ما خلقت ل***يا أيها االنسان إنك كادح 

  سؤت سعيا تلقه عنك مغضبا وٕان*** فإن طبت سعيا تلقه عنك راضيا 

  )1( فر من أفعى ليقرب عقربا فقد*** ومن فر من بعض العباد لبعضهم 

                            
 -بتصرف– 144المصدر نفسه، ص )1( 
 .1949جريدة البصائر، ت النشر، : نقال عن )2( 
 .145، صالمصدر لسابق: نقال عن) 3( 
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  ولم أر غير اهللا للمرء مهربا * ***وحده فكن هارب منهم إلى اهللا 

عتقد أن سعد يرى سعد اهللا أنه ليس كل الحجاج يستحقون هذه التهنئة بقبول التوبة وأ

  .اهللا محق وعلى صواب ألن اإلنسان يثاب على نواياه الروحية

أن الشاعر " سعد اهللا"من خالل هذه األبيات التي استعرضناها يظهر لنا ولألديب 

متشبع بالروح الدينية، والتقى والورع يحب الخير للجميع وينصح الشباب " محمد العيد"

  .ألنها حبل اعتصامه وقوة وحدته وعزتهللتمسك بالدين، والحفاظ على العقيدة 

  :الحالة االجتماعية: ثانيا

إن الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب عن األذهان، والتي يجب أن ننظر على ضوئها 

للشعر الجزائري، هي أن الشعر كان دائما وأبدا يقف إلى جانب الشعب ويواسيه في كل ملمة 

جزائر من ويالت على يد أعدائه ومستعمريه، به، أو رزء يصاب به، وما أكثر ما أصاب ال

وما أقسى الطبيعة عندما تثور وتصب ... حتى الطبيعة نفسها .... وما أكثر ما نكبته 

فدمرتها بزلزالها  )2( )األصنام(وقد غضبت الطبيعة على مدينة ... غضبها على الناس 

يصرخ من " ل األصنامزلزا"في قصيدته " محمد العيد"وهنا نجد الشاعر  1984الرهيب سنة 

  :أعماق قلبه، متألما من هذه النكبة التي دمرت مدينة بأجمعها يقول

 رجالها تدعو دراك وتستغيث***ويح الجزائر ما دهاها ما لها؟ 

                                                                                      
 .182ص: الديوان) 1( 
، 2009، ت ط )د ط(دراسات في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب العربي، : عبد اهللا ركيبي )2( 

 .84ص
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  ثمالها؟ تئن فمن يكون ولهى***  مكروبةويح الجزائر أصبحت 

  )1( جمالها شوهت المنون حسناء*** برة مفجوعة ثكلت فتاة 

  زلزالها الظالم وزلزلت تحت*** دورها  األصنام رجت أسفي على

ما هي إال دليل على حزنه الكبير على البالء " محمد العيد"أن صرخة " سعد اهللا"يرى 

  .الذي أحل بهذه المدينة فوقف مع أهلها يواسيها ويشد من أزرها

الجزائر يتألم من هذه النكبة، ف" فمحمد العيد"صادق في رأيه " سعد اهللا"عتقد أن نو 

أصبحت من أقصاها إلى أقصاها تعيش في حدا دور هبة، مثل أم فجعت في إحدى بناتها 

وتهدمت، وداهمها الزلزال ... العزيزات كما يتأسف ويتوجع على األصنام التي رجت دورها 

  .في نومها الهادئ المطمئن" تحلم"ليال وهي 

ة وحركت مشاعره، فكتب وهناك أيضا من الشعراء الجزائريين من ألمته هذه النكب

  :حيث قال )2("اآلن ربك أوحى لها"بعنوان " محمد العيد"قصيدة على غرر 

  فزلزلت األرض زلزالها***زلزالها هو اإلثم زلزل 

  األرض أثقالها فأخرجت*** أثقالها وحملها الناس 

  ما لها؟: ساخرا يسألها*** وقال ابن آدم في حمقه 

  دي الجحيم وأهوالهاتنا ***فالل تسألوا ألرض عن رجة

  أن ربك أوحى لها إال*** إال أن إبليس أوحى لكم 
                            

 .66ص: الديوان) 1( 
 .88المرجع السابق، ص )2( 
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من شدة حرقته وألمه وحزنه على المدينة وما أحل بها، يرى أن هذا " مفدي زكريا"إن 

  .الزلزال هو اإلثم الذي لم تتحمله األرض، فأخرجت ما عندها من أثقال لترمي بها اآلثمين

هو في الواقع ليس ما يلفت النظر مثل ما " زكريا مفدي"عتقد أن مطلع القصيدة عند ن

... التي كانت بدايته حرقة وألما وتعبيرا صادقا عن الفاجعة " محمد العيد"رأيناه في قصيدة 

 )1("الزلزال"فقد استوحى من آيات قرآنية من سورة " مفدي زكريا"بأتم معنى الكلمة، أما مطلع 

ارات واألخيلة والمعاني التي يوجبها السياق في فليس فيه جديد في الوصف وال على االستع

مثل هذا الوقف، وأظن أن هذا االختالف يرجع إلى طبيعة كل من الشاعرين وٕالى فارق 

شاعر شاب ثائر " مفدي زكريا"شاعر شيخ، ينظر نظرة الحكماء و" العيد"السن، فالشاعر 

  .ينظر بعقلية الثوار الشبان

يوظف بعض الدالالت الرمزية بعيدا عن األلفاظ " أبو القسم سعد اهللا"كما نجد -

الجاهزة، التي شاعت عند الشعراء الجزائريين الذين سبقوه، وهذا ما يظهر جليا في قصيدة 

  :يقول" الجرح والمصير"

  الناس والضياع واأللم

  وآهة الغروب والندم

  والنغمة الخابية اإليقاع

  وكل فكرة بال هدف

                            
 .8إلى اآلية  1اآلية : سورة الزلزلة )1( 



 الفصل األول
 

 
42 

  )1( الجرح جرح الشعب

  واطلبوا الغفرانفالتموه 

استعمل الشاعر هنا ألفاظا رمزية للداللة على الوضع االجتماعي والمعاناة التي ألمت 

  .بالشعب آنذاك

  :المدارس والمساجد والنوادي: ثالثا

لقد سبق وذكرنا أن الخطة االستعمارية كانت تعمل على تسليط المشعوذين من رجال 

هذه الخطة أيضا استيالء السلطات على الدين على عقل الشعب البسيط، ومما يتصل ب

جميع المساجد اإلسالمية وأوقافها، وقد كانت األولى، إلى جانب كونها أماكن مقدسة للعبادة، 

تؤدي دور الجامعات في التعليم وحفظ اللغة والدين ونشر الوعي األخالقي، أما الثانية فقد 

سعد "ب، ولكن السلطات كما يقول كانت مورد رزق عظيم للفقراء والمحتاجين من أبناء الشع

تعدت حدود القوانين والنظم اإلسالمية وجعلت كل هذه المنشآت والموارد من أمالك ": "اهللا

  .)2("الدولة على عكس موقفها مع الكنيسة

قد " محم العيد آل خليفة"ولقد حز هذا في نفوس الشعراء الجزائريين، إذ نجد الشاعر 

  .مدارس والجمعيات والنواديبذل عناية خاصة بالصحافة وال

                            
، 2010، ت النشر، 3المعرفة، الجزائر، طديوان الزمن األخضر، عالم : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 

 .355ص
 .86شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا) 2( 
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ال نستغرب أن ينادي هذا الشاعر ببقاء ": محمد العيد"عن الشاعر " سعد اهللا"يتحدث 

المساجد التي ال تعزى إلى أحد غير الشعب وال نستغرب منه كذلك أن يحث الشعب على 

  :لعيد، يقول محمد ا)1("إنشاء المدارس وتعليم األطفال فإن هذه المدارس هي مصانع العقول

  تحكي المغارس في الربيع المونع***ابنو المدارس نضره مزدافه 

  متحكم تعزى وال مبتدع ***إلى وابنو المساجد حرة ليست 

أن المدارس هي مصنع العقول، بل فهي التي يعود لها " سعد اهللا"لقد سبق وقال 

  .الفضل في إنشاء جيل يؤمن بوطنه وقوميته وبنفسه

ويستوعب كلماتها، يتضح له بأن الشاعر لم ينظم هذه " عيدمحمد ال"من يقرأ قصائد 

كان يعيش " محمد العيد"الحوادث واليوميات والوفيات كما كان يفعل حافظ وابراهيم، ألن 

مأساة الشعب في الجهل والفقر والمرض يحس بها فيترجم هذه األحاسيس في شعر صادق 

يد في طريقة التعبير واختيار األسلوب إننا قد ننتقد محمد الع: "... نظيف يقول سعد اهللا

ولكننا لن نستطيع أن ننقده في إحساسه الوطني وصدقه الشعوري وٕايمانه بالشعب والقضايا 

  )2("التي يبشر بها

والحقيقة هي أنها ال تستطيع أن ننتقد أي شخص سواء كان إنسان عادي أو أديب أو 

  .ان صادقا أوالفي إحساسه وشعوره إذا ك... محلل اجتماعي أو شاعر 

                            
 .146المصدر نفسه، ص )1( 
 - بتصرف– 148ص- شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة–كتاب أبو القاسم سعد اهللا : ينظر) 2( 
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وٕالى جانب هذه المضامين األساسية، نلمح وجود بعض األغراض التقليدية المعروفة 

  :في الشعر القديم من وصف وحكمة ومراثي وٕاخوانيات وغيرها، ندرج بعضها منها

  :الرثاء - 1

" رثاء شاعر النيل"في قصيدة بعنوان " حافظ ابراهيم"شاعر النيل " محمد العيد"رثى 

  :يقول فيها

  مصرخبا كالنجم وأنهارا ففحل*** قم عز مصر وعز الشرق أقطارا   

  )1( لوفاك ترحيبا واكبارا مهال*** يا موت فاجأت من لوضفت ساحته 

  زأر به أوسع التاميز إنذارا ***وغلت ليثا بجنب النيل كان له 

لقد ألقيت هذه القصيدة في حفلة أقيمت لتمجيد شاعرية حافظ إبراهيم من قبل شاعر 

، الذي لم يتمكن من حضور هذه الحفلة فناب عنه في -محمد العيد آل خليفة–الجزائر 

إلقاءها طالب جزائري، كما اشترك في هذه الحفلة شعراء من أقطار المغرب العربي، 

  . الجزائر، تونس، ليبيا

  :الوصف - 2

لقد نظم الشاعر قصيدة يصور فيها مشهدا من مشاهد البؤس الكثيرة في الجزائر ومن 

  :تلك القصيدة نورد األبيات التالية

  )1( على الثرى في الصبح بلي الثياب ***بدا لعيني تاعس ناعس
                            

عة الخلدونية في حاضرة تونس الخضراء في شهر جادي ألقيت هذه القصيدة بقا( 411ص: الديوان) 1( 
 ).1351األولى سنة 
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  يهيج النار عود الثقاب كما*** فهاج من حزني ومن لوعتي

فالشاعر في هذه األبيات في حالة حزن والتياع وحرقة على المعاناة التي يعانيها 

  .ضطهاد الفرنسي ومراوفته الدنيئةالشعب الجزائري وكل هذه اآلالم سببها اال

هذه صورة سريعة حاولنا أن نعطيها عن الشعر االجتماعي، وقد اقتصرنا فيها على 

  . األجزاء الضرورية

ii -  السياسيالشعر  :  

أنه البد " سعد اهللا"يرى " محمد العيد"لكي تتضح لنا المعالم الشعبية لشخصية الشاعر 

هو الشعر السياسي والمواضيع التي تناولها فيه نذكر من الحديث عن جزء آخر من شعره، و 

  :منها

قضايا التحرر والثورة والشهداء وجيش التحرير وكفاح الشعب ومعاناته، وعناد "

االستعمار إزاء كل ذلك، واإلشادة بتضحيات األبطال وانتصارات الثورة، ووصف الطبيعة 

لى مساندة األشقاء واألصدقاء الجزائرية من جبال ووديان وصحاري وأشجار، باإلضافة إ

  )2("للثورة الجزائرية باسم العروبة واإلسالم

                                                                                      
 .28المرجع نفسه، ص) 1( 
 .49أبو القاسم سعد اهللا، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص) 2( 
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مكاسب الثورة وعن التطور االجتماعي الذي شهدته "كما تحدث الشاعر أيضا عن 

الجزائر بعد االستقالل فتناول قضايا الساعة كالتضامن والتعليم والتعريب والشهداء والعلم 

  .ونحو ذلك )1("ين واالشتراكية ونظام الحكموالشباب والمرأة والعروبة والد

": محمد العيد"في شعر " سعد اهللا"ومن أهم الموضوعات السياسية التي تطرق إليها 

المؤتمر اإلسالمي، ضحايا االستعمار، ووحدة الشعب، وعروبة الجزائر ومأساة الثامن مايو 

ير إلى البعض اآلخر ونحن أمام هذه الموضوعات سنكتفي بدراسة بعضها ونش... وغيرها 

  .إشارات في غاية اإليجاز

  :اإلسالمي المؤتمر-أوال

وتفتحت فيه األفواه التي تحلب ريفها " النيابات"يبدو أن الظرف الذي كثرت فيه 

تزعم أنها تعمل لصالح " زعامات"االمتصاص ما بقي من دماء الشعب، والذي ظهرت فيه 

متعطشة للسلب والنهب وال يهمها سوى  الجزائر، أي بمعنى آخر ذئابا كاسرة ووحوشا

الكراسي، هو الذي دفع بالشعب إلى اإلحساس بالخطر الذي يهدد كيانه ويوشك أن يقضي 

  .على مصيره وذاتيته العربية التي حافظ عليها قرونا من الزمن

فقد أحس الشعب بذلك فقام يدعو إلى مؤتمر عام شامل يضم جميع االتجاهات 

  .ها، وتعمل جادة مخلصة لفائدة الوطن ال فائدة األفرادوالهيئات لتوحد صفوف

                            
 .49المصدر نفسه، ص) 1( 
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، ضم جميع االتجاهات واألحزاب، وقد 1936وتم اجتماع هذا المؤتمر بالعاصمة سنة 

، ويعتبر حادثا فريدا في هذه الفترة المليئة "المؤتمر اإلسالمي"حمل هذا المؤتمر شعار 

  )1( باالضطراب واالختالف

ئري من هذا المؤتمر هو تجميع قوى الشعب، وتكوين رأي وأظن أن هدف الشعب الجزا

إن هذا المؤتمر قد "عام جزائري تنبثق عنه قرارات تتعلق بحاضر الجزائر ومستقبلها وقد قيل 

اشترك فيه التاجر والعالم السياسي ورجل الدين المحافظ والمصلح، كما اشتركت فيه طوائف 

  )2("نصر النسائيالشعب المختلفة من شباب وشيوخ ما عدا الع

قد اندمج في المؤتمر واعتبره قضية من قضاياه " محمد العيد"أن " سعد اهللا"يرى 

  )3( .الشخصية إلى جانب كونه بادرة وطنية وخصه بالقصائد الطوال والحماس الشديد

محمد العيد رجل حماسي مستعد إلى أن يدافع عن شعبه وقضاياه، داعيا إياهم إلى 

  .الدفاع عنهاالتمسك بحقوقهم و 

ولقد استبشر الشعب بهذا المؤتمر وظنه بداية لتوحيد الجهود من أجل العمل الجدي 

هذا الشعب الجزائري سئم حياة الذل وضاق بهذه األغالل، بسبب كثرة "الصحيح، ألن 

                            
د (القبة، الجزائر، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، : عبد اهللا ركيبي )1( 
 -بتصرف– 53-52، ص)ط
 .150المصدر السابق، ص) 2( 
 .151المصدر السابق، ص )3( 
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دسائس االستعمار ومكره، فلم يبق إال طريق النضال فقام يدعو إلى مؤتمر عام يعمل 

  )1("يالمصلحة الوطن العل

  :وفي هذا الشأن يقول محمد العيد

  أعز مثله يجب الشهود ***شهدت اليوم مؤتمرا عظيما

  وتحيا المأثر والجدود ***به تبنى الجزائر من جديد

  حرمناها وأن علت السدود***وتقتحم السدود إلى حقوق

 )2( فأذعن يا وجود وأدركنا*** بلغنا رشدنا يا كون فاشهد

  من المراجع ما نرود نرود*** ركبنا للقضية كل صعب 

بهذا المؤتمر، أن " محمد العيد"يبين سعد اهللا بعد دراسته لهذه األبيات التي تغنى فيها 

هذا المؤتمر عظيم، وأنه سالح يقتحم به السدود العالية وأن هذه المأثر التي يغنيها الشاعر 

  )3( ...ما هي إال تمتع الجزائر بسلطتها الطبيعية 

يعتبر بمثابة اللبنة -محمد العيد–ؤتمر يجب مشاهدته وحضوره، ألنه حسب إن هذا الم

التي سيقام عليها صرح الجزائر ومجدها، فمن هذا المؤتمر يرن صوت األمة حرا كما يدوي 

الرعد، كما أن هذا الشعب الجزائري سيقتحم السدود التي حالت بينه وبين حقه في الحياة 

  .الكريمة

                            
 .290، ص2007، )د ط(تاريخ األدب الجزائري، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، : محمد الطمار )1( 
 .276ص: الديوان) 2( 
 .153ص- ليفةمحمد العيد آل خ–شاعر الجزائر : أبو القاسم سعد اهللا) 3( 
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هو اآلخر يوصي  *"حمود رمضان"نجد شاعرا آخر " مد العيدمح"وٕالى جانب الشاعر 

  :الشعب بالمطالبة بالحقوق في هدوء ويدعو إلى الجهاد في تستر يقول

  فقد االحساس خال من شعور ***لن ينال العز شعب كالجماد

 )1( اللب ويعنى بالقشور يترك*** لن ينال المجد شعب بالرقاد

  وثبات في الظهور ووئام ***إنما المجد قرين بالجهاد

نفهم من هذه األبيات أن الشاعر يدعو إلى أن يحقق عزه ونصره وحقوقه باإلتزان 

  .والهدوء ويدعو إلى الجهاد عالنية

محمد –شاعر الجزائر "لم يتوسع كثيرا بشأن هذا الموضوع في كتابه " سعد اهللا"نجد أن 

اجع وجدنا أنه هناك من تطرق ، ولكن بعد دراستنا وتعمقنا في بعض المر "-العيد آل خليفة

  .لهذا الموضوع

في كتب أخرى يوجه خطابه إلى ابن الشعب، إلى ابن الجزائر " محمد العيد"فها هو 

يدعو إلى خوض المنايا، واقتحام األهوال، فإما نصر ترفرف بنوده شامخة، أو موت كريم 

  )2( .إلقداميجعل حدا لهذا الشقاء الذي ال خالص منه إال باإلخالص في العمل وا

  :يقول الشاعر

  بال مهل فقد طال العقود***فقم يا ابن البالد وانهض

                            
بذور "م تاركا شعرا غزيرا وكتابه اسمه 1929م وتوفي بها سنة 1906ولد بغرداية سنة : شاعر سياسي) 1( 

 "الحياة
 -بتصرف– 56دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، ص: عبد اهللا ركيبي )2( 
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 )1( فخض يا ابن الجزائر في المنايا ***فخض يا ابن الجزائر في المنايا

  يسود على البرية من يسود ***بإخالص وٕاقدام وعلم

لص قد غضب من مماطلة الشعب فراح يناديه للنهوض ومباغتة ال" محمد العيد"إن 

الذي يسرق حريته وأمالكه، وينصحه بأن وسيلة الحياة الكريمة والسيادة الحقة هي اإلقدام 

  .واإلخالص والعلم

وهناك قصائد عديدة قالها الشاعر في هذا المؤتمر تدل جميعها على مدى إمكانياته 

في التعبير عن رغبات الشعب المحتبسة وعلى مدى تجاوبه مه هذا المؤتمر من حيث 

فقال قصيدة في مناسبة ثالثة، وقال في الحادثة التي اغتيل فيها الشيخ محمد 'اف، األهد

كحول مفتي الجزائر، والتي كانت مؤامرة خبيثة قصد بها ؟؟؟ الرأي العام، وزعزعه إيمانه 

  )2("بالقضايا الوطنية

  :وحدة الشعب

الوحدة، في شعره موضوع " محمد العيد"من الموضوعات السياسة التي تطرق إليها 

وهذا الموضوع فقد ظل االستعمار يعمل على أال يرقى إلى األذهان في السياسة والثقافة حتة 

أن روح : "يبقى على تجزئة البالد وتكوين العناصر القبلية، وأمام هذا األمر يرى سعد اهللا

ر التماسك بين أفراد الشعب هامدة ولم توقظها إال الصدمات العنيفة التي مرت بها الجزائ

وقد حاول القادة ... مايو  8كاالستعمار والحربين العالميتين والمؤتمر اإلسالمي ومأساة 
                            

 .56المرجع نفسه، ص: نقال من )1( 
 .154محمد العيد آل خليفة، ص شاعر الجزائر: أبو القاسم سعد اهللا )2( 
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السياسيون منذ مطلع هذا القرن أن يبرزوا هذه الروح ويقودها، وأن يربطوا أفراد الشعب نفسيا 

  )1("ونجحوا إلى حد بعيد في تجميع هذا الشعور... واجتماعيا 

هد االستعمار يدفع الشعراء إلى التعلق به تعلقا مكانيا لقد كان الوطن المسلوب في ع

حب "وقد يتضمن قيم دينية " مكانة األرض"قد يكون محدودا من حيث الرقعة الجغرافية 

  .البعد التاريخي واالنتماء الحضاري" الوطن من اإليمان، وثقافية

  : فهذا محمد العيد يقول"

  الغداء  إذا ما رمت لألوطان عزا فنجد بالنفس واستبق

  :وهذا الشاعر عبد الكريم العقون ينادي فتية الجزائر فيقول مخاطبهم

  "يا فتية الوطن الكرام وجنده    هبوا إلى العلياء ال ؟؟؟؟؟؟

: كما نجد في قصائد كثيرة إشارات إلى الرباط المقدس بين أبناء الجزائر نذكر منها

  :يقول" لوبناأبى اهللا إال أن يضم ق"بعنوان " محمد العيد"قصيدة 

  كما شئت إني خاضع لك خادم ***وهبتك روحي يا جزائر فأمري 

 )2( علي، وهل يصلي خليلك جاحم؟ ***حماك ربيع لي وٕان كان جامحا

  لك في كل الحظوظ مقاسم أخ*** فخذ من دمي يا ابن الجزائر إنني 

حد الذي يقف يشيد بالمصير الواحد ويذكر بالعدو الوا" محمد العيد"أن " سعد اهللا"يرى 

  )1( .لكل وطني بالمرصاد
                            

 .62، ص1995في األدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عمر بن قينة )1( 
 .56شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا) 2( 
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فنحن عرب الجزائر ننتمي إلى أمة عربية موحدة، متجاوب متحارب يشعر بوحدة 

  .أجزائه وقوة بنيانه الوطني

ونحاول في هذا الموضوع أن نقدم نموذج يمثل وحدة مشاعر وأجزاء الجزائر وأبناءها 

  .ية المظفرةمفخرة الثورة الجزائر  1960ديسمبر  11مظاهرات : وهو

هذه المظاهرات التي شكلت منعرجا حاسما في مسار الثورة التحريرية، وكسرت شوكة 

االستعمار، وال تزال تمثل رمزا من رموز بطولة الشعب الجزائري واستماتته في الدفاع عن 

  .أرضه الطاهرة

اتحدت فيها جهود الشعب الجزائري بهدف الدفاع عن  1960ديسمبر  11ومظاهرات 

م األم، والتعبير بقوة عن رفضهم لالستعمار وعن تمسكهم باالستقالل والحرية، حيث وطنه

عبر تلك المظاهرات الجماهيرية عن إلتحام كلفة شرائح الشعب الجزائري التي أكدت صدق 

  )2( .رسالتها، وأحقية المطلب الشعبي في إفتكاك الحرية

ننا سبب آخر دفع بالشعب يتبادر إلى أذها" وحدة الشعب"وفي حديثنا عن موضوع 

، والتي سلبها االستعمار "الحرية"الجزائري إلى االنضمام والتكتل والتوحد للحصول عليه وهو 

  .ورمز لها بعدة رموز إنسانية" محمد العيد"الفرنسي من الشعب الجزائري والتي تغنى بها 

                                                                                      
 -بتصرف– 159المصدر نفسه، ص )1( 
 http://www.djazairess.com/alse 2015/04/04 ,21:08: نقال من )2( 
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  :شعر الثورة -ثانيا

شعر الجزائري، فمن الصعب إيجاد شكلت الثورة أحد المنطلقات األساسية في كتابة ال

نصوص خالية من مضامين ال تحمل الطابع الثوري، تتغنى بأمجاد وبطوالت أبناء الجزائر، 

  .إذ يعتبر الشعر سجال أمينا لتاريخها الطويل

حدث شبه انقطاع في الساحة األدبية فكأن "فبعد حصول الجزائر على استقاللها 

نضالية وتحقق هدفهم وحلمهم األدبي في حصولهم على أدباءها وشعراءها انتهت مهمتهم ال

حريتهم التي حملوها في أيديهم وانصرفوا إلى شؤون الحياة يجابهون متغيراتها، تاركين 

  )1("وراءهم نصوصهم المفرغة التي تحتاج إمداد أفكارهم وزبدة تحاربهم

عر الجزائري يدرك فالشا"لقد شكلت الثورة الجزائرية بؤرة مركزية في النصوص الشعرية، 

أن الثورة لم تتوقف، وأن مراحل الكفاح لم تنته بعد، مادام هناك مظلومون، وهناك شعوب 

ومناطق أخرى، فالبد من اتخاذ خنادق جديدة للنضال من ... مقهورة في فلسطين والفيتنام 

راء أجل الوقوف بجانب القوى الثورية ومؤازرتها، ومن هنا نستطيع أن نفهم سر تعلق الشع

  )2("بالنماذج الثورية

                            
يتم النص والجينالوجية الضائعة، تأمالت في الشعر الجزائري المختلف، منشورات : أحمد يوسف) 1( 

 .75، ص2003، )1ط (االختالف، 
، 1985، )د ط(ائر، حركة الشعر العرفي الجزائر، الشركة الوطنية للكتاب، الجز : شلتاغ عبود) 2( 

 .85- 84ص
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، والذي "الجزائر"فالحديث عن الثورة في القصائد، ارتبط بالتغني عن حب الوطن 

ولذلك يعتبر "ضحى أبناؤه بالنفس والنفيس من أجل الظفر بحريته التي حرم منها لفترة طويلة 

مقدس الجزائريون نموذجا للكفاح والنضال ضد المحتل، الذي أراد طمس معالم وطنهم ال

  )1( ..."ودمجه في كيان غريب عنهم 

فحب الوطن والشعور نحوه باالرتباط الروحي يفرض على الشاعر أن يعبر عن آالم 

فليس بشاعر من ال يستطيع أن يرى في مجتمعه أو عالم إال المظاهر "وآمال أمته وٕاال 

كنه ال يفصح عنها بل الخارجية وال يشغله منها إال البريق الزائل، ومثله من يبصر الحقيقة ول

ويجمد الزيف لتحقيق مغنم، أو يركب موجة اإلبهار ليخطف إليه األبصار، وٕانما الشاعر هو 

  )2("الذي يدرك الحقيقة ويجاهر بها في لغة فنية آسرة

  :يقول سعد اهللا

  يحتطب الجموع والبؤس*** والشعب يسبح في الدموع 

 )3( عالمخالب والنجي بين*** والمبدأ األسمى صريح 

  والخائنون يقهقهون ويسخرون***والثائرون على الطغاة يناضلون

ومما ال شك فيه أن الشعر الوطني الصادق ال تنكر قيمته، في إصالح الشعوب، 

وذلك بما يغرسه في نفوسهم من العواطف السامية واألخالق النبيلة، إذ يهيب بالشعوب أن 

                            
 .99المرجع السابق، ص )1( 
 .262، ص1984، 1ط-بيروت–رؤية جديدة لشعرنا القديم، دار الحداثة : حسن فتح الباب )2( 
 .123الزمن األخضر، ص: أبو القاسم سعد اهللا )3( 
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من الذل والعبودية، ويحبب إليها الثورة على  تتمسك بالحرية والكرامة ويستحثها على النفور

  ):طريقي(االستعمار، وفي هذا المضمون يقول سعد اهللا في قصيدة 

  سوف تدري راهبات عبقر

  كيف عانقت شجاع المجد أحمر

  وسكبت الخمر بين العالمين

  ومسحت أعين الفجر الوصية

  وشدوت نسور الوطنية

  أن هذا هو ديني

  فاتبعوني أو دعوني

  ....قي في مرو 

  )1( فقد اخترت طريقي

  يا رفيقي

قد اقترن باالستعمار الغاشم، فما كان منه إال مواجهة كل من " سعد اهللا"فالوطن عند 

يسخر من هذا الوطن عن طريق الثورة، وعليه فالثورة اقترنت بالوطن ألنه كان واثقا من 

مخلص لوطنه وأمته  عدالة قضيته متحديا فرنسا وترسانتها، فراح يشق طريقه، طريق كل

  :ثائر داعيا لتحطيم القيود

                            
 .123المصدر السابق، ص) 1( 
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  حطموا القيد وغنوا للحياة

  وافتحوا نافذة األفق الرحيبة

  واعشقوا النور سماوات خصيبة

  )1( بيد أني لم أجدهم في طريقي

  يا رفيقي

ومسؤولية، فمأساة وطنه وشعبه تجعله يرفض أن  فالشاعر قد اختار طريقه، عن وعي

يسير في درب غير درب الثورة، فيهتف للخونة والمتخاذلين الذين ال يهمهم مصير وطنهم 

  .المعذب

والحقيقة التي كلنا نعلمها هي أن الثورة الجزائرية هي التي كانت السبب الرئيسي في 

رجة أنهم لم يستطيعوا نسيان ما وقع تغيير النظام السياسي ومست مشاعر الفرنسيين إلى د

هذه الثورة فتحت للشعب الجزائري أبواب الرفاهية والكرامة ورغم الصعوبات "في الجزائر، 

الظرفية التي يعيشها اليوم الشعب الجزائري، فإن الثورة تبقى مكسبا عظيما ألنها حررته من 

  )2("قاد والضغائنجعلت من الشعب الجزائري أمة محترمة رغم األح... العبودية 

كما نجد شاعر جزائري آخر ألهب الحماس بقصائده الوطنية التي تحث على الثورة 

فقد واكب شعره بحماسة الواقع " "مفدي زكريا"والجهاد، لقب بشاعر الثورة الجزائرية وهو 

                            
 .144المصدر نفسه، ص) 1( 
محاضرات ألقيت ( 127، صANEPخصيات ومواقف تاريخية، منشورات ش: زهير إحدادن: نقال من) 2( 

 )، الجزائر1994بالمرصد الوطني لحقوق اإلنسان، أول نوفمبر 
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م حتى سنة 1925الجزائري، بل الواقع في المغرب العربي في كل مراحل الكفاح منذ سنة 

  :داعيا إلى الوحدة بين أقطارها يقول الشاعرم 1977

 يا حجة اهللا في الكائنـــــات  ***جزائر يا مطلع المعجــــــــــزات

ويا للبطوالت تغزو الدنـــــــــــا  ***ويا بسمة الرب في أرضــــــــه ويا وجهه الضاحك القسمات

  وتلهمها القيم الخالـــــــدات

 فتاهت بها القمم الشامخات ***ــالليا تربة تاه فيها الجــــــ

 )1( فهمنا بأسرارها الفاتنـــــــات ***وألقى النهاية فيها الجمـــــال

  وأهوى على قدميها الزمــــان فأهوى على قدميها الطغـاة

وعلى العموم إن الشعر الذي يدعو إلى الثورة ويمهد لها، ويلهب نارها، ويسمع دويها، 

عا، ويخرجها من ظالم الظلم، إلى ضياء الحق، ويجعل منها واقعا ويدفعها إلى األمام دف

  )2(-ثورة الشعر–فعليا بعد أن كانت فكرة وحلما، وهو الذي نسميه 

  :العروبة في شعر محمد العيد

لقد واكب الشاعر الجزائري الحركات السياسية واإلصالحية وناقش موضوعات كثيرة 

ء، تحدث عن الفرنسة واالندماج ورفضهما بقوة، كما كانت محل أخذ ورد بين الكتاب واألدبا

                            
 17:17، 31/03/2015، )مجلة االبداع الثقافية( ebatna.dz/ind-http://idaa.univ: نقال عن )1( 

 .37، ص1985، 1ط-الجزائر–أوراق في النقد األدبي، دار الشهاب، باتنة : هيم رومانيإبرا) 2( 
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رفض الظلم والسيطرة الظالمة، ودعا إلى إحياء التراث العربي وأكد على فكرة العروبة 

  .واإلسالم، وفوق هذا كلبه شارك في الكفاح جنديا ومناظال في صفوف الثورة

وطنه الكبير، ورغم الحن واآلالم التي مرت به وبوطنه لم ينس عروبته وال قضايا 

ويخطئ من يعتقد أن الشعب الجزائري لم يعد إلى موكب العروبة إال بعد قيام ثورته "

وأنه كاد يجرفه التيار تيار االندماج والفرنسة الذي أراده له  1954التحريرية في نوفمبر سنة 

فلو صح هذا االعتقاد لما نجحت الثورة ... االستعمار وقصد به فصله عن جسم العروبة

  )1("لجزائرية وحققت أهدافهاا
والشاعر الجزائري يعيش في آالم أمته عين تنزف منها الجراح في سبيل الخالص  

  واالنطالق، وفي آمالها وهي تتطلع إلى مستقبل رغد

هو أكثر شعراء الجيل القديم عناية بالشرق واحتفاال به " محمد العيد"عتقد أن نو 

  .بأحداثه، والشرق عنده يعني العروبة

يوجه الشباب إلى الشرق العربي، مهد العروبة " محمد العيد"أن " سعد اهللا"ويتحدث 

اآلمن، وموطن الحضارات الرائعة، ويحذره من االتجاه إلى الغرب، حيث المنابع الحضارية 

  :)2( مكدرة بالوحل

  كل كنز إليه انتســــاب ***يا شباب اتجه إلى الشرق واحفظ 

                            
–قضايا عربية من الشعر الجزائري المعاصر، دار الكتاب العربي، القبة : عبد اهللا خليفة ركيبي )1( 

 .117: ، ص2009، )ط.د(، - الجزائر
 .117: ليفة صشاعر الجزائر محمد العيد آل الخ: أبو القاسم سعد اهللا) 2( 
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 )1( بارك الماء سائغ مستطـاب ***ردأنما الشرق للعروبــــة و 

  فرد الصفو ال ترد ما يشاب ***هو صفو وغيره للك شـــوب 

، يحث الشباب الجزائري على االتجاه نحو "سعد اهللا"كما سبق وتحدث " محمد العيد"إن 

  .المشرق العربي واقتفاء خطاه ثقافة وحضارة

ب الجزائري العربي العريق، وأن من ساللة الشع" محمد العيد"إلى أن " سعد اهللا"ويشير 

  :الذين يحاولون فصله عن عروبته وتجريده من لسانه القوي سيدركهم الفشل ال محالة

  وتأبى علينا نيلها قوة الغشـــــم ***تحن إلى نيل الحقوق نفوسنــــا

 )2( وليس سوى الفصحى لسان لنا رسمي***ونقصى عن الفصحى ونلهى بغيرها

  فمن رام عنها فصلنا باء بالرغـــم ***ة يعـــربةلومن نحن إال من سال 

هي كل من تكلم العربية " محمد العيد"ونظر " أبي القاسم سعد اهللا"إن العروبة في نظر 

ينظر للعروبة كمعيار "ودافع عنها فهو عربي يتمتع بكامل عروبته، كما نجند أن محمد العيد 

  )3("للحضارة التي سهلت الوحدة بين أبناء لغة العتاد

يضيق بما يجده من مواطنيه من غفلة عن التاريخ، " محمد العيد"أن " سعد اهللا"ويرى 

وما يجده فيهم من ميل إلى محاكاة للغرب في كل شيء، ونسيان ماضيهم وأمجادهم فيعبر 

  :عن هذا الضيق بشيء من الثورة والعنف

                            
 .236: الديوان ص) 1( 
 .217: المصدر السابق ص) 2( 
 .80: اإلسالم والعروبة في شعر محمد العيد آل خليفة، ص: رسلة تخرج لنيل شهادة الليسانس) 3( 



 الفصل األول
 

 
60 

  فكر خصبة ولسن حتداد ***حرت في عزونا إلى العرب لوال 

 )1( بنا مالها سواه مــراد***نا تهيب إلى المجــدونفوس ل

  قدما للورى عليها استناد***إن للعرب في الحضارة قدمــا

األحفاد الذين نسوا الماضي المجيد وهو نقد جارح -في شدة–ينتقد " محمد العيد"نجد 

  .ألولئك الذين نسوا حقيقتهم في أي مكان بالوطن العربي

على هذا الماضي التليد ينم عن حس عربي عميق " دمحمد العي"إن إلحاح الشاعر 

  ليس فقط ألنه عاش في بيئة كل ما فيها عربي ولكن ألن روحه وثقافته وأسرته والظروف

  )2("التي عاشها في الجزائر وتونس وهذه كلها تربطه بماضي العروبة

خا، برغم ومجمل القول إن محمد العيد كان يؤمن بأن الجزائر عربية وطنا ولسانا وتاري

  .القوانين الحائرة واألصوات النافرة

إن محمد العيد كان يؤمن بأن الجزائر وطن "وفي سبيل هذه الفكرة يقول سعد اهللا 

واحد، لغة واحدة، كما كان يؤمن باألمة العربية الواحدة، وهو في هذا من أوائل المبشرين 

  )3( ..."بالوحدة الكبرى من شعراء الجيل السابق

قضايا بالده السياسية واالجتماعية وسنحاول اآلن " محمد العيد"كيف عالج  لقد عرفنا

أن نعرف كيف عالج قضايا عربية أخرى، وكيف تجسدت آماله وانفعاالته إزاء أمته المجيدة، 

                            
 .114: الديوان ص) 1( 
 .30:قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر ص: عبد اهللا خليفة ركيبي) 2( 
 .118: ص: شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة: القاسم سعد اهللاأبو : ينظر )3( 
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ولعل أهم قضية واجهت العرب وشغلتهم منذ الحرب العالمية األولى هي قضية فلسطين "

  .)1("ة العالمية ليجعال منها خنجرا دائما في جسم أمتناالتي تآمر االستعمار والصهيوني

إننا لسنا في حاجة إلى أن نعدد الروابط التي تربط بين فلسطين والجزائر، كما أننا ال 

نحتاج إلى أن نضرب أمثلة للمقارنة بين حالة الجزائر وحالة فلسطين، فكال البلدين عرف 

ره، وعرف ماهو أخطر من هذا، ونعني به االستعمار االستيطاني وعرف اإلرهاب بشتى صو 

إلغاء وجوده كشعب له خصائص تختلف عن الدخيل األجنبي، ومن هنا كان إحساس 

  .إحساسا حادا وعميقا" فلسطين"الشعب بقضية 

لقد كانت فلسطين موضوعا هاما في الشعر العربي في الجزائر إلى جانب أنها 

  ...الموضوع العام في الصحافة والندوات

كان على رأس هؤالء الشعراء الجزائريين الذين قالوا " محمد العيد"أن " سعد اهللا" يبين

وما خلفته كل منهما من جراح  1948وحرب  1936ثورة "الشعر في مأساة فلسطين أثناء 

  )2("وتشريد واغتصاب

. لقد عاشت فلسطين في نفس الشعب الجزائري وفي عقول كتابه وعواطف شعرائه

ماذا قال محمد العيد في هذه : هذه الفكرة تتبادر إلى أذهاننا أسئلة كثيرة منهاولكن هنا وأمام 

القضية العربية؟ وٕالى أي مدى تجاوب مع المأساة؟ هل كان كالسياسيين يشتم ويصخب، أو 

  كالشباب يندفع ويثور، أو كالشعراء يهدد ويتنبأ بالغيب وبالمصير المحتوم؟
                            

 .191:المصدر السابق ص) 1( 
 .192: المصدر السابق ص) 2( 
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وال يفترق عنهم إال أن إحساسه بالمأساة كان .. .كان هؤالء جميعا" محمد العيد"إن 

  .أعمق وأنفذ

إن فلسطين احتلت بعض شعره أثناء الحرب وكان يشير اليها في كثير "يقول سعد اهللا 

من المناسبات الوطنية مما يبرهن لنا أنه لم يكن يقول لمجرد القول أو لمراعاة الشعور 

  )1("العام

ما جرى لفلسطين جراء التقسيم الذي حدث  إزاء" محمد العيد"لقد حز في نفس 

  :لفلسطين فوقف يدافع عن حق العرب الشرعي يقول

 لم َيْعِدْل القـاِسموَن ِفيكِ ***يا ِقْسَمَة الُقْدِس َأْنِت ِضيَزى

 ِبَما َجـَرى ِمْن َدٍم َسفيكِ  ***َمَضْوا َعلى الَحْيِف َلْم ُيباُلوا

  ْم َيْقَبلُـوا فيِه ِمْن شريكِ لَ  ***الُقْدُس ِلْلُعرِب ِمْن زمــاٍن 

لقد أحس الشاعر بالكارثة التي حلت بفلسطين بسبب مشروع التقسيم، وشعر بالخطر 

فهو يقدسها ويحمل لها في نفسه كغيره من أبناء العرب والمسلميت تقديرا " القدس"على 

  .خالصا لما لها من مكانة في النفوس

حق العرب في فلسطين، لهجة بسيطة،  المالحظة أن لهجة الشاعر وهو يحاول تأكيد

بشتى  أنها ليس فيها ذلك األسلوب الخطابي الذي يحمد فيه البعض إلى التأكيد"بدليل 

  )1("ه شك في شرعية هذا الحقلجالطرق، ألن الشاعر ال يخا

                            
 .193: المصدر السابق ص) 1( 
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دعا الشعب : الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي"نجد " محمد العيد"وٕالى جانب الشاعر 

د من البذل ومشاركة الشعب العربي في هذه القضية القومية، وهاجم فيها الجزائري إلى مزي

  )2("بعض األوضاع الرجعية في الشرق آنذاك

كما أن هناك شعراء آخرون نسجوا على نفس المنوال، فتغنوا بفلسطين وبعروبتها 

، "يموسى األحمد"ومثله الشاعر " عبد الكريم العقون"وأشادوا بكفاح أبنائها مثل الشاعر 

  )3("...الربيع بوشامة"

فهؤالء الشعراء كان البد أن تهتز نفوسهم ألجل أرض فلسطين، وكان البد أيضا أن 

  .يعبروا عن عواطفهم تجاه أبطالها وأمجادها

وغيره " محمد العيد"لقد حاولنا أن نعطي وبإيجاز صورة فلسطين في ضمير الشاعر 

محمد "فالشاعر . هتمام الشعب الجزائري بهااس بها وفي اسمن الشعراء الجزائريين وفي إح

كان يعيش في القضايا العربية الهامة بنفس اإلحساس الذي يعيشه أبناء الجزء الذي " العيد

في أن المستعمرون " سعد اهللا"وقعت فيه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أردنا أن نبين رأي 

  )4( .الوطن العربيوأتباعهم كان على خطأ بأن الجزائر كانت في عزلة عن 

                                                                                      
 .67: ص: قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر: عبد اهللا خليفة ركيبي) 1( 
، 2011، )ط.د(، -الجزائر–جزائري الحديث، عالم المعرفة دراسات في األدب ال: أبو القاسم سعد اهللا )2( 

 .109: ص
 .195: قضايا عربية من الشعر الجزائري المعاصر، ص: عبد اهللا خليفة ركيبي: نقال عن) 3( 
 .195: شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا )4( 
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  تمهيد

I.  أبي القاسم سعد اهللا"من منظور " شعر محمد العيد"الخصائص الفنية والجمالية في:" 

  سهولةالبساطة وال-1

  الرمز والصورة-2

  التكرار-3

  وحدة القافية-4

  المعيار الفني-5

  الصورة الشعرية-6

  االقتباس-7

II.  أبي القاسم سعد اهللا"موقف النقاد من شعر:" 

  -أ نموذجا-محمد العيد آل خليفة-

  مجلة الشهاب-1

  الكاتب لحسن بن علجية-2

  الكاتب محمد سريج-3
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  تمهيد

أطروحة الماجيستر لألديب والمؤرخ " العيد آل خليفةشاعر الجزائر محمد "يمثل كتاب 

" مينيسوتا"م، والتي ناقشها بجامعة 1960والناقد الجزائري أبي القاسم سعد اهللا، لسنة 

«MINNESOTA» وهو كتاب قيم الحتوائه شعر محمد العيد آل خليفة، ودورنا نحن في ،

خصائص التي يتميز بها هذه الدراسة وبالضبط في هذا الفصل أن ؟؟؟ نستخلص أهم ال

شعره، وهذه الدراسة ما هي إال وضع للخطوط العامة وٕابراز للخصائص الذاتية لتجارب 

الشاعر وهي أمر تقتضيه لتكون أقرب إلى الصدق والكمال، إضافة إلى أهم االنتقادات التي 

  .وجهت لسعد اهللا في شعره

I-  محمد العيد آل –الخصائص الفنية والجمالية في شعر أبي القاسم سعد اهللا

  -خليفة

لمحنا " شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"أثناء دراسة كتاب أبي القاسم سعد اهللا 

  :بعض الخصائص الفنية والجمالية التي تميز بها شعره نذكر من أهمها

  :والسهولة البساطة-أوال

لة سهولة نعني بالبساطة بساطة المعاني والصور التي يريد الشاعر أن يبرزها، وبالسهو 

األلفاظ والتراكيب التي يلجأ إليها الشاعر للتعبير عما في نفسه من معاني وما في خياله من 

إنك تقرأ شعره فال تحتاج معه إلى قاموس ينجدك : "يقول سعد اهللا عن محمد العيد... صور 
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 )1( في تفسير الغامض من األلفاظ وال تحتاج إلى كد ذهني للوصول إلى ما يريد من المعاني

، ويقصد هنا أن ألفاظ الشاعر محمد العيد بسيطة ال تحتاج إلى إعمال العقل، وفي متناول 

القارئ، وأيضا المعاني غير متكلفة يسهل على الباحث أو القارئ فهمها دون اللجوء إلى 

  .القاموس أو إلى وسائل أخرى

عن التكلف من فعلى حد تعبير سعد اهللا لشعر محمد العيد فهو قريب من النفس لبعده 

ناحيتي األسلوب والمعنى، ويبدو أن الشاعر يكره التعقيد والغموض من سواء في نظام حياته 

أو صوغ تجاربه الشعرية وقد الحظ بعضهم أن شعره ال يقيد الذهن وال يحمل على التفكير 

ية أي أن شعره يتميز بالعفوية، وهذا قول صادق إذا سلمنا بأن الشعر يدرس القضايا الفلسف

، نفهم من تعبير سعد اهللا )2(ويحاول الوصول إلى الحقيقة من خالل التجريد والمصطلحات

لشعر محمد العيد أنه اعتمد لغة فصيحة دون ابتذال أو إسفاف، وأثناء دراسة للغة سعد اهللا 

وفقنا على جوانب فنية لغوية يمكن ترتيبها ضمن فصائل متقاربة الجزئيات، وذات داللة 

  :وهي

  ...ع، بكاء، أحزان، أسى، بؤس، جريح، لهيب، كفاح، ثورة دمو -1

  ...حب، الولهان، الهوى، غرام، شوق -2

  ...إرهاق، تعب، أرق -3

                            
، 2011عالم المعرفة، الجزائر، ط-العيد آل خليفةمحمد –شاعر الجزائر : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 

 .213ص
 .214المصدر السابق، ص )2( 
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  ...أوهام، قيود، ظلم، بغض، ظالم، انتقام، اغتيال -4

صورة الحزن والكآبة، صورة أمل : هذه المجموعات اللغوية تعبر عن حاالت نفسية هي

  .والتحرر في غد واعد واالنطالق

ومن المعروف أيضا أن الصراع الذي دار بين الشعب الجزائري والمستعمر الفرنسي 

إذ تركزت جهود فرنسا " الهوية واالنتماء"طوال فترة االحتالل الفرنسي كان محوره قضيتي 

كذلك فإن المقاومة الجزائرية في المقابل ... على محاولة فصل الجزائر عن األمة العربية 

ثم " الهوية"ماما على إبراز الشخصية الوطنية وتحقيق االستقالل، وهذا مفهوم ركزت اهت

والشاعر الجزائري بوصفه جزء من الكل فإنه " "االنتماء"االرتباط بالوطن العربي وهذا هو 

التعبير عن :")1("راح في قصائده يمثل وجدان الشعب المضطهد، فدار شعر هذه الفترة حول

وطن والتعلق باألبطال الثائرين والثائرين واإلصرار على العودة وتأكيد الغربة والحنين إلى ال

" الوالء للتاريخ العربي اإلسالمي، ووصف مآسي السجن والتعذيب والنقمة على االستعمار

لذلك نجذ معجمهم الشعري حافال بكلمات    تعبر عن التمسك والتشبت بأرض هذا الوطن "

قادنا، سراج، ثورة، نحطم، أبطال، الثأر، كفاح، رصاص، النصر، نقم من ر  )2("ومن أمثلتها

  ": ثورة بنت لجزائر"ثورتي، حقي، يقول سعد اهللا في قصيد للشاعر محمد العيد خليفة بعنوان 

  وأعدي الفدا لنصر البالد***ساهمي في الجهاد جند الجهاد

                            
 .م1998-ه1419، 1، ط49األوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، ص: عبد اهللا ركيبي )1( 
، منشورات جامعة باتنة، )1962- 1945(الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث : عمر بوقرورة )2( 

 .223، ص1ر، طالجزائ
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  وسراح لم يستضيء بوقاء***ويمين لم تستعن بشمال

  ولنحطم سالسل األقياد ***برىفلنثر ثورة على الظلم ك

  )1( فاستباحو زروعهم بالحصاد ***وأثرت األبطال للثأر منهم

  وانتطقنا به على األكباد ****واتخذنا من الرصاص عقودا

في أشعاره يوظف كلمات بسيطة حادة مفهومة إلى حد بعيد  )2("بلقاسم خمار"كما نجد 

  :ومن ذلك قوله

  جزائر...جزائر

  لهيب المشاعر   

  ...حريق   

  طريق... ضحايا ... صراع   

  ...هتاف تمزق منه الحناجر

إن المتتبع لقصائد هؤالء الشعراء يدرك جيدا بأن اللغة عندهم كانت عبارة عن كلمات 

ذات معنى واحد وبعد واحد، كما أنها ليست بلفظ محايد وٕانما هي داخل القصيدة وباختصار 

  .اء، أي بإمكان القارئ فهمها واستيعابهاشديد اللغة بسيطة سطحية وفي متناول القر 

                            
 .392محمد العيد آل خليفة، ص: الديوان) 1( 
نقال عن عبد اهللا ركيبي، األوراس، في الشعر ( 97-96ظالل وأصداء، ص: محمد بلقسام خمار )2( 

 ).  86العربي ودراسات أخرى ص
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لغة الرغبة "في شعره هي " محمد العيد"ومن هنا نستخلص أن اللغة التي استعملها 

  :، يقول)1("الجادة في التبليغ، ال لغة الزخارف واألصباغ التزييفية والتالعب باأللفاظ

  )2( كن إلى المجد طامحا يا شباب***أنت من عنصر الخلود لباب

 يبذل المال دونه الرقاب***ين مدى الدهور عزيزلك د

  :والصورة الرمز-ثانيا

يعد الرمز من أبرز الظواهر الفنية التي اعتمدها شعراء السبعينات وهذا راجع إلى 

  .عن الوضوحتبعدناعتهم بأن لغة الشعر يجب أن ق

تعدد وهذا باإليغال في الرمز الذي يجعل الصورة أكثر عمقا، ونجد الرمز عندهم قد 

فهناك اللغوي وهو األكثر شيوعا عندهم ومن خصوصياته أنه بسيط يشبه المجاز اللغوي 

بمعنى أنه مرتبط بكلمة واحدة، ويرى سعد اهللا أنه رغم البساطة التي تتميز بها اللغة يلجأ 

  .الشاعر إلى الرمز بدل الصراحة ألسباب سياسية أو اجتماعية

ما كما نقوله عن البساطة والسهولة بل بالعكس وهذا الرمز ليس كما قد يتصور ينقض 

الرمز لغرض سياسي واضح أو غاية اجتماعية  -محمد العيد–إنه دليل على أنه يستخدم "

مفهوما واضحا قريب اإلشارة ظاهر  -كسائر شعره–محددة، ولذلك كان شعره الرمزي 

                            
 .69، ص1995في األدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عمر بن قينة )1( 
، 32:13، 01/04/2015: شبكة الفصيح لعلو اللغة العربي: نقال عن )2( 

http://www.alfasseeh.com/vp/sh 
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يرمز  )2("يا هزاري"ن ومثال على هذا ما نجده في قصيدة محمد العيد بعنوا)1( ..."األهداف 

إلى الحرية واالنطالق، وتعبر عن الرفض والغضب وهي داللة نفسية نستطيع تلمسها من 

أحيانا " هزاري"سيغي، ستار، ذو الغقار، الزندواري، بردا وسالما، وكلمة : خالل هذه الرموز

ال يذكر لها ومرة أخرى " بالحمراء"وفي مكان ثالث يناديها " بالورقاء"يدعوها في مكان آخر 

  :وهكذا فيقول" ليلى"وأطلق عليها باسم ... اسما وٕانما يخاطبها بضمير المؤنث 

  )3(إن فيها نشوة تحيي العظاما***عاطني من خمرة اآلمال جاما

  من لظى اليأس ومن نار الخسار ***إن فيها لي بردا وسالما

  يا هزاري" ذات الفخار"وادع لي 

  :الشعب الجزائري ويقول في القصيدة التي خاطب بها

  )4( إنا قوم اليك ركاب ***أرشدينا السبيل أيتها الحمـراء

  غبت عنا وطال منك الغياب ***هل إلى وصل بيننا من سبيل

وهذه بعينها إحدى طرق الغزل القديم حين يكثر الشعراء من أسماء المحبوبات في حين 

في " بالهزار"اعر إلى شعره أنهم ال يحبون إال واحدة أو ال يحبون إطالقا، وقد رمز الش

                            
 .214أبو القاسم سعد اهللا، ص : شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة )1( 
 .48ص: الديوان) 2( 
 .48ص: الديوان )3( 
 .48ص: الديوان) 4( 
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أنه تخيل شعره طائر غريد ولكنه خاب هو في : ")1( موشحه المذكور، حيث يقول سعد اهللا

حياته فطلب منه أن يناجيه ويسقيه من خمرة اآلمال وعصارات االبتكار حتى يحس بالبرد 

  :اللذيذ والسالمة من اللظى المرعب الذي يعيش فيه

 في ذوالفقارأنت سي ***أنت رمزي وشعاري

  )2( ....يا هزاري  ***أنت مزماري وطاري

  تارة سرا وطورا علنا***عبثا أبكي وتبكي شجنا

وال نريد أن نستعصي كل المعاني التي رمز إليها الشاعر حسب سعد اهللا ألن في شعره 

الكثير من الرموز التي ترمز إلى االستعمار واالستقالل والحرب والحب وغيرها وقد قال سعد 

 أن محمد العيد يخاطب الشعب مرة بالصراحة وتارة بالرمز وبقي عليه هو أن يفهمه اهللا

  :ويفهم أهدافه في كال التعبيرين

  )3( أصرح أحيانا بقصدي واضحا

  وألحن أحيانا فهل أنت فاهم                                   

  :التكرار -ثالثا

نت جذوره تمتد إلى تراثنا القديم، فهو يعتبر التكرار من ظواهر الشعر الحديث، وٕان كا

  .ال يعد عيبا، إذا كان المعنى المقصود ال يتم إال به

                            
 .215ائر محمد العيد آل خليفة، صشاعر الجز : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 
 .48ص: الديوان )2( 
 .48المرجع نفسه، ص) 3( 
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وال يخرج تقويم التكرار عن هذا التصور، فإذا لم يحقق هدفا معنويا أو موسيقيا ال غنى 

  .عنهما، يصبح نافلة يمكن حذفها، بل ويصبح مخال ببناء القصيدة ذاتها

وسيقية ومعنوية في نفس الوقت، فهو ظاهرة موسيقية عندما ويعتبر التكرار ظاهرة م

تترد الكلمة أو البيت أو السطر أو المقطع على شكل الالزمة الموسيقية، أو النغم األساسي 

  )1( .الذي يعاد ليخلق جوا نغميا ممتعا

وبعد دراستنا لشعر محمد العيد الذي تناوله سعد اهللا في كتابه نجد أنه من الميزات 

رزة في شعره تكرار المعنى الواحد في القصيدة أو القصائد أو تكرار كلمات بأعينها أو البا

هذا التكرار قد يقصد به إلى توكيد المعاني "ويقول سعد اهللا ... أشطار بذاتها عدة مرات 

وٕاعطائها صفة الحتمية والوجوب، وقد يقصد به إلى االستشارة والحماس في نفوس الجمهور 

ستحوذ على مشاعره ويحرز إعجابه وهي بطريقة تقررها أصول الخطابة المستمع حتى ي

   )2("العربية دون األصول الشعرية

أعتقد أن الشاعر محمد العيد حسبما قال سعد اهللا مهمته تكمن ليس في إرضاء وجدانه 

  .فقط بل في إرضاء وجدان اآلخرين أيضا

  )كفاح إلى النهاية(في قصيدة : يقول سعد اهللا

  ألقي السالح سوف ال 

                            
التجربة الشعرية عند أبي القاسم سعد اهللا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في األدب : نقال عن) 1( 

 .، جامعة الحاج لخضر، باتنة2007-2006السعيد لراوي، سنة : العربي الحديث، إشراف الدكتور
 .217شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القسام سعد اهللا )2( 
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  سوف ال تبرح كفي بندقية

  )1( سوف ال يفرغ جيبي من رصاص

  سوف ال يهدأ حقدي دون ثأري

نجد أن الشعار هنا كرر كلمة سوف وهذا التكرار إنما هو تكرار إيقاعي، إذ كرر 

  .الشاعر تفعيله فاعلن، وهذا التكرار اإليقاعي يتسق مع المعنى الذي يقصده الشاعر

ن محمد العيد رثى يوما األمير خالد وعتب على الجزائر نكران الجميل وقال سعد اهللا أ

  )2( :وعدم الوفاء

  )3(لم ترع إال الرعاعا ***ما للجزائر فينا

  على اللئام اتضاعا***تجفو الكرام وتحنو

خمس مرات متتالية في قصيدة واحدة، ال يفصل " سالم عليكم"وقد أتى الشاعر بعبارة 

تعالوا بن "وهي تحمل نفس المعنى تقريبا، وكرر عبارة " ة إسالمتحي"بينها سوى عبارة 

ست مرات متوالية في ..." سالم على "ثالث مرات في قصيدة واحدة وكرر عبارة " اإلسالم

  ...قصيدة واحدة

  :مكا قد التمست بعض نماذج تحتوي على التكرار أذكر منها

  :يقول سعد اهللا في قصيدته غضبة الكاهنة

                            
 .281، ص2010، 3الزمن األخضر، عالم المعرفة، الجزائر، ط: أبو القاسم سعد اهللا )1( 
 .218شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القسام سعد اهللا )2( 
 .219المصدر نفسه، ص) 3( 
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  والسعير أقسمت بالدم 

  أقسمت بالروح المقدس والعبير

  أقسمت بالجبل األشم

****************  

  من هي قاهرة الرجال

  )1( من هي معجزة الخيال

  من هي سيدة الشمال

فالشعار قد كرر كلمة أقسمت ثالث مرات، ثم كلمة من هي ثالث مرات، وقد جاء 

فعمة باألمل والمستقبل المشرق التكرار ليخدم إيقاع الجملة ويضفي عليها أبعادا نفسية م

  .للجزائر

  :ويقول سعد اهللا أيضا في قصيدته مواكب النسور

  ...والثائرون 

  الثائرون على الطغاة يناضلون

  )2( أصنام الجناة... سنحطم األصنام 

  أبطال الكفاح... ونمجد األبطال 

  .وهو تكرار إيقاعي" أبطال"وكلمة " األصنام"وكلمة " الثائرون"كرر كلمة 
                            

 .133الزمن األخضر، ص: أبو القسام سعد اهللا )1( 
 .283المرجع السابق، ص) 2( 
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للكلمات أو العبارة هو محاولته التغلغل إلى " محمد العيد"وأعتقد أن تكرار الشاعر 

  .أعماق اآلخرين ومخاطبة عيونهم وقلوبهم

  ":الشعر واألدب"ونجده في تكرار العبارات يقول في قصيدته 

 الشعر واألدب: وحرفتي ما حييت***أنا ابن جدي وقومي السادة العرب 

 )1( الشعر واألدب: ال شغل عندي إال***وفي أدبأنفقت وقتي في شعر 

  .الشعر واألدب: منعم البال إال ***وال غذاء به أحيا بغير طوى 

  .ولإلشارة فإن هذه القصيدة بكاملها قد كررت عبارة الشعر واألدب في آخر كل عجز

ر كما أنه يكرر األصوات لتأثره بأسلوب القرآن الكريم، فاستخدم هذا اللون من التعبي

بمهارة فائقة من اللغة العربية وقدرته على انتقاء الكلمات ذات الجرس الصوتي المتطابق، 

  :وهذا ما نراه في هذه المقطوعة

  أيها الحراس الشداد البأس

  ال تبثوا البأس في قلوب الناس تورقها الضنى

  )2( زحزحوا بالفأس دفة المتراس

  واتركوا األنفس تستطيب اآلس تنشق السوسنا

                            
 .50ص: الديوان )1( 
 http://www.alfasseeh.com/vp/shشبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية : نقال عن )2( 

01/04/2015 ،15:58. 
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السين هنا يدل على األلم والحسرة اللذين يعني منهما الشاعر، ويصور حالته  فحرف

  .النفسية إزاء أمته المتردية

  :وحدة القافية: رابعا

تعد القافية مركز ثقل في الشعر، وعليه المعول في اكتمال بنية البيت الشعري دالليا 

  .وموسيقيا، ولذلك وجدنا القدماء يدعون إلى وحدة البيت الشعري

وقد التزم محمد العيد كما يرى سعد اهللا بالقافية الواحدة، ولم يخرج عنها إال في بعض 

ومن "ويقول سعد اهللا . المقطوعات التي تأتي في صورة موشح أو رباعيات أو ما ماثل ذلك

، وأظن أن )1("الغريب أن يلتزم وحدة القافية في المطوالت ويتفنن في المقطوعات الصغيرة

ق في قوله هذا ألنه بمجرد اعتماده وحدة القافية فهو بذلك يلتزم طريقة أصعب سعد اهللا مح

  .وأكثر عرقلة للذهن والعاطفة

ويتحدث سعد اهللا أنه على الرغم من عدم إيمانه بوحدة القافية في القصيدة الواحدة فإن 

يود براعة محمد العيد وتمكنه من صناعته قد جعاله يحسب بأن الشاعر الموهوب ال تقف ق

 .القافية عثرة في طريقه وال تحول بينه وبين إبراز المعاني والمحافظة على جمال الموسيقى

)2(  

  :يقول الشاعر محمد العيد آل خليفة

  واستحال اليوم شيطانا رجيما***نشأ العلم مالكا طاهرا
                            

 .225لجزائر محمد العيد آل خليفة، صشاعر ا: أبو القسام سعد اهللا) 1( 
 .225المصدر نفسه، ص )2( 
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  )1( يسمو بها وطني على األوطان***حتى أجلك في أعز مكانة

شك بمعنى الشطرة الثانية حتى ولو وقف عندها ولم توحي الشطرة األولى من غير 

يزد، إذ أنه يصور موقف العلم اليوم من اإلنسانية، فأراد أن يذكر بتاريخ العلم ونشأته األولى 

وكيف كان ملكا كريما يرفرف على اإلنسان باألمن والطمأنينة ولذلك جعل الذهن يتنقل دون 

االستحالة ومن المالئكية إلى الشيطانية ثم من عناء من األمس إلى اليوم ومن النشأة إلى 

  ...وأمثال هذا كثير في شعره ... الطهارة والبراءة إلى اللعنة اآلثمة 

تطورا واضحا في التشكيل الموسيقي في القصيدة الجزائرية، " طريقي"وترسم قصيدة 

يل الموسيقي بعد وتجدر اإلشارة إلى أن سعد اهللا كان أسبق الشعراء الجزائريين إلى هذا التشك

، وقد تعمد سعد اهللا إحداث هذا التغيير وسعى إليه وأظن أنه اعتمد ذلك )2(رمضان حمود

بغية الخروج عن الطريقة التقليدية التي استحوذت على اهتمامات الشعراء الجزائريين في 

  .األغلب األعم

يدا يخرج به وقد تمثل هذا التطور في أن سعد اهللا حاول أن يقيم تشكيال موسيقيا جد

من إطار موسيقى الشعر العمودي وزنا وقافية، فقد أقامه على نظام التفعيلية ال على أساس 

  :البيت على النحو التالي

                            
 .403ص: الديوان )1( 
- الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب اإلسالمي، بيروت: محمد ناصر )2( 

 .17، ص1985لبنان، 
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 يا رفيقي

 ال تلمني عن مروقي

 إذ أنا اخترت طريقي

 فطريقي كالحياة

 شائك األهداف، مجهول السمات 

 )1( عاصف التيار، وحشي النضال

  لخيالصاخت األنات عربيد ا

  :وتقطيعها العروضي يكون على هذا النحو

  فاعالتن 0/0//0/

  فاعالتن  فاعالتن 0/0//0/  0/0//0/

  فاعالتن  فاعالتن 0/0//0/  0/0//0/

عند تقطيعي لألبيات الشعرية الحظت أن سعد اهللا قد قسمها إلى مقطوعات شعرية 

على أن الشاعر لم تحتوي كل مقطوعة على أسطر شعرية، وهو تقسيم يعطينا انطباعا 

يتحرر تماما من قيود الشكل العمودي، والقالب التقليدي المتحكم الذي يوجه التجربة، كذلك 

الحظت أنه لم يستطع التخلص من أسر القافية ونظامها، فقد اتبع في ذلك نظاما لجأ فيه 

  :إلى الجمع في كل سطرين بقافية متشابهة على النحو التالي

                            
 .137سعد اهللا، ص: الزمن األخضر )1( 
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 وطريقي كالحياة

 األهداف، مجهول السمات شائك 

 )1( عاصف األرياح، وحشي النضال

  صاخب الشكوى، وعربيد الخيال  

نالحظ أن الشاعر قد خرج على نظام اإليقاع الصوتي المتوازي بين األسطر الشعرية، 

و " كريقي"فغير القافية من كل سطرين أو ثالثة ضمن المقطوعة الشعرية متما إياها بعبارة 

أثر من آثار نظام المقطوعات الذي شاع في الشعر الرومانسي والسيما عند  ، وهو"يا رفيقي"

  .المهجريين، كما أنه لم يستطع االنفكاك من أسر القافية

يعتبر من أحد شعراء المدرسة االحيائية التي تقوم " محمد العيد آل خليفة"وعلى العموم 

المضامين وكان شديد الصلة إنه جدد في : "على إحياء التراث واالستفادة منه، وقد قيل

  )2("باألسلوب العربي القديم، حاول أن يخلص أسلوبه من الضعف والتصنع والجمود

" سعد اهللا"والتي أغفل عنها " محمد العيد"ومن أهم الخصائص التي يتميز بها شعر 

  :نذكر منها" شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"ولم يتناولها في كتابه 

و من تصوير لعواطف الشاعر وأحاسيسه الذاتية الخاصة، فغلبت يكاد شعره يخل-1

إن ذلك الموقف الذي اتخذته، : "، يقول في هذا الصدد)3( على شعره الذات القومية الجماعية

                            
 .141المرجع السابق، ص) 1( 
 .30محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ص: ابن سمينةمحمد ) 2( 
 -بتصرف– 137المرجع نفسه، ص) 3( 
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وذلك المنهج الذي التزمت به في شعري إنما هو تعبير عن وجدان األمة، وٕاني وٕان كنت قد 

ذلك جزءا أساسيا من عملي الوطني  قلت في بعض األشخاص فألنني كنت أعتبر

  )1("والقومي

  :ومثال ذلك قوله

 منّا بمجترح للشـّر مجتــرم ***نحن الدعاة الى الحسنى فما أحدّ 

 )2( ال تلق بالحرب من يلقاك بالسلم ***أال فقل للذي بالحرب فاجأنـا

  حذار من نائٍل بالعدل منتقـم** وقل لمن نالنا بالظلم منتقـمـًا 

  :ر الفنيالمعيا- 2

ليس محددا بأشكال معينة في التجديد وال محصورا في " محمد العيد"المعيار الفني عند 

قوالب تقليدية زخرفية، بل تجاوز الزخارف المصطنعة إلى االنفعال بالحدث، وحسن التعبير 

يجهد نفسه في البحث عن األلفاظ " "محمد العيد"عن التجربة وجودة بناءها، فقد كان الشاعر 

لتراكيب والمعاني المتداولة في الحياة العامة ويذللها لشعره إذ يراها أنفذ إلى مشاعر وا

  )3("سامعيه، من غيرها، وأقدر على التأثير فيهم

وأعتقد أن غرضه من ذلك هو أن يدخل الملتقي في حالة شعورية ذهنية فكرية روحية، 

  .فيشارك التجربة وينفعل معها

                            
 .40محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ص: محمد ابن سمينة) 1( 
 .http://www.tassilialgerie.com/v، 01/04/2015 ،13:17: نقال عن) 2( 
 -بتصرف– 70-69ائري الحديث، صفي األدب الجز : عمر بن قينة )3( 
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لى تمثل في األبيات التي صور فيها موقف النساء وقد أتى محمد العيد بمثال ع

  :ومشاركتهن في الثورة والكفاح والمسلح، وشجاعتهن الفائقة، يقول

 وتحملن فتنة األضــداد***قد سبقن الرجال في البأس صبراً 

 فاستبادوا زروعهم بالحصاد ***وأثرن األبطال للثأر منهــم

 )1( بالضمــادفأسونا جراحه  ***كم غدونا الى جريح طريـحٍ 

  خّط تاريخه بأزكى مــداد***وحنونا على شهيد مجيــد 

  :الصورة الشعرية- 3

بمقاييس النقد القديم، تفتقد إلى الغرابة " محمد العيد"ارتبطت الصورة الشعرية عند 

واالبتكار وتقترب من السطحية وبما أن التشبيه هو األداة المفضلة عند القدامى، فقد 

بكثرة، فهو يعتقد أن التشبيه هو األقرب إلى الواقع وألصق بالعقل، " عيدمحمد ال"استخدمه 

وأكثر تناسبا مع اإلتجاه الشعري الذي اختاره إلى نفسه، وهو االتجاه الذي تغلب عليه النظرة 

  ":مالي ولألذى"الواقعية األشياء، ومن هذه التشبيهات في قصيدة 

 )2(الجمالالتظمر الحقد ك ***كن طاهرًا كالمالك نفساً 

  فغاص كالماء في الّرمال ***كْم من أذى لم أعره باال 

  

                            
، )د ط(األردن، -، المدينة1962-1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي، : مصطفى بيطام )1( 

 .53- 52ص
 337ص: الديوان) 2( 
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وهو مثل غيره من شعراء الجزائر احتفظ بسمة من الوضوح ولم يوغل في الرمزية وٕان 

رمز في شعره فهو ليس باإليجابي الغامض، لكنه نتاج ظروف سياسية واجتماعية فقط 

  :ومثل ذلك في قوله في الحرية"

  فكأنمّا هو الناطق بمحالِ  ***باسمك ناطقًا  من كان في العشاق

وهو " بالحبيبة"نالحظ في هذا اليت الذي أشاد فيه بالحرية رمٌز خفي حيث رمز لها 

  )1("إيحاء ظاهر قريب جدًا للمعنى واضح الهدف ال يحتاج الى عناٍء فكري

  ن خاللهااستقى صوره من الطبيعة غالبًا، يقول محييا م" محمد العيد"ونالحظ أيضا أن 

  :"جمال عبد الناصر"

 أكباد أحراٍر لها وحرائــر ** إّن الجزائر بّوأتك أرضهــا

 )2(وثمارها ضحك الحبيب السافر** صحت إليك حدائقها بأزهارها 

  وربيعها الزاهي بحسن المناظر** واستقبلتك سهولها وحقولهــا 

  :اإلقتباس- 4

ذا على سبيل المثال ال للحصر في تلك كثيرا من القرآن ، ونجد ه" محمد العيد"اقتبس 

 :القصيدة التي صور فيها هالك الرومان الذي لحقهم بسبب ظلمهم وطغيانهم يقول

 وعاقبهم عمّا جنوه بغائل***فصّب عليهم ربنّا سوط بأسه

                            
تقاري : اإلسالم والعروبة في شعر محمد العيد آل خليفة، من اعداد: رسالة تخرج لنيل شهادة ليسانس) 1( 

 .96وذاني بوداود، ص: اهر، عاللي عبد القادر، تحت إشراف األستاذمحمد خليفة الط
 .202ص: الديوان) 2( 
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هنا اعتمد في رسمه لهذه الصورة على قوله تعالى في " محمد العيد"فكما هو واضح أن 

 )1("عليهم ربّك سوط عذابفصب "... صورة الفجر 

 . وبقول ذلك في بيت جعل شطره آية قرآنية

 )2(حسبنا اهللا و نعم الوكيل ***ال تأمن الغدر قلنا

 :كما اقتبس من الحديث النبوي الشريف وذلك حين قال

 وٕاّن من القريض لنا لحكمه ***وٕاّن من البيان لنا لسحرًا 

  "إّن من البيان لسحر وٕاّن من الشعر لحكمة: "وهذا مستلهم من قوله صلى اهللا عليه وسلم

أخذ عن بعض سابقيه من الشعراء القدامى والمحدثين لفظا ومعنى وضمنه شعره، ومن 

 :هذا قوله

 )3(حوادث التنفك مستعرات ***سئمت وٕان كنت ابن عشرين حّجة 

 :حيث يقول" زهير بن أبي سلمى"نجدها في بيت للشاعر ) عشرين حجة(فعبارة 

 )4(فأليا عرفت الدار بعد توهم* **من بعد عشرين حجة  وقفت بها

 : يقول" يا قوم هّبوا"كما نجده قد استلهم من معاني الشعر الحديث في قصيدة 

                            
 .13اآلية : سورة الفجر )1( 
حرة : الحس االصالحي في شعر محمد العيد آل خليفة، من اعداد: رسالة تخرج لنيل شهادة ليسانس )2( 

 .70وذاني بوداود، ص: زياط، تومية رزوالة، تحت إشراف األستاذ
 .11ص: الديوان )3( 
 .65المرجع السابق، ص )4( 
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 )1(ولو أّنه كالنجم عّز مثاال* **وٕاذا أراد الشعب نال مراده 

الذي " بيأبي القاسم الشا"وهذا قول مستوحى من مطلع قصيدة إرادة الحياة للشاعر التونسي 

 :يقول

  )2(فال بد أن يستجيب القدر ***إذا الشعب يوما أراد الحياة 

نقول " محمد العيد آل خليفة"بعد استعراضنا لبعض الخصائص التي يتسم بها شعر 

وغيره من شعراء اإلصالح حافظوا على نمط القصيدة العمودية وااللتزام " محمد العيد"إن "

  )3("الوزن والقافيةباإليقاع الموسيقي المعتمد على 

جمع بين اإلصالح والتصوف فهو بذلك جمع بين " محمد العيد"كما بإمكاننا القول أن 

العمل للدنيا والعمل لآلخرة، كما يمكن أن نعتبر شخصيته شخصية دينية وتاريخية أكثر منها 

دفة الكلمة الها: أدبية وهذا ما الحظناه من خالل كل ما سبق فعمله يلخص في ثالث كلمات

  .شعرا، والكلمة الطيبة تربية، والكلمة الصادقة إصالحا

  

  

  

  

                            
 .307ص: الديوان )1( 
 .65الحس االصالحي في شعر محمد العيد آل خليفة، ص: رسالة تخرج لنيل شهادة ليسانس )2( 
 http://alfasseeh.com/vp/sh 01/04/2015 ،16:20: نقال عن) 3( 
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  توجد صفحة ليست مكتوبة

II- سعد اهللا في ميزان النقد:  

 )1(ارتأينا أن نختم هذا الفصل بالحديث عن موقف النقاد منه وموقفه منهم فقد رفعه

  .بعضهم إلى القمة دون حجة ورماه آخرون بالضعف دون حجة أيضا

تخلع عليه " الشهاب"فهذه مجلة ... ء حار شعره ولم يعرف طريقه وبين هؤالء وهؤال

وبعد حين جاء الشيخ اإلبراهيمي وأطلق عليه ... لقب شاعر الشباب وشاعر الجزائر الفتاة 

  .عدة ألقاب منها شاعر الشمال اإلفريقي ثم أمير شعراء الجزائر

عر إال مقرونا بلقب من وتبع المعجبون هذا االتجاه دون مناقشة، فكان ال ينشر له ش

  ...الشاعر الفحل، بلبل الجزائر، شاعر الحكمة والمثل ونحوها : هذه األلقاب الضخمة مثل

  :فقد قال فيه المعجبين وهو يتحدث عن نفسه

  في بحور الشعر ربان السفين ***يزعم الغاوون عنه أنه 

تواضع حين وهو قول فيه نصيب كبير من الرضى والتواضع على صدر أي سعد اهللا، 

يتبعون الشعراء ويحلونهم أكثر  )2(-القرآنكما أطلق عليهم –يسمى هؤالء المعجبين عناوين 

  .مما يستحقون

                            
شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، عالم المعرفة، الجزائر، ط خاصة، : أبو القاسم سعد اهللا) 1( 

 .126م، ص2011
 .224اآلية " والشعراء يتبعهم الغاوون: "نقال عن قوله تعالى) 2( 
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ورضى حين ال ينفى زعم هؤالء الغاوون ويبنى عليه رأيه في هدوء واطمئنان وذلك 

  :في البيت التالي )1( حين يقول لصديقه

  ي الرنينعاطفي الوحي قدس ***جاءك اليوم بشعر صادق 

إذن هو راض عن هذا الزعم الذي يزعمه الغاوون والذي جعله رائدا المشعر الجزائري 

  )2( .بحق وبغير حق

  :ألبي القاسم سعد اهللا" لحسن بن علجية"النقد الذي وجهه الكاتب 

  علو في الحياة وفي الممات... أبو القاسم سعد اهللا 

ي باقي جمع اهللا سبحانه وتعالى في حي على إن قيل مات فلم يمت من ذكره مر الليال

شيخنا أبي القاسم سعد اهللا ما تفرق في غيره من المحاسن الفاخرة والمناقب المتكاثرة، عرف 

رحمه اهللا باالستقامة الخلقية والصرامة العلمية والزهد في حطام الفانية، تحمل مسؤولية وأمانة 

عدم توفر كثير من الشروط التي ذكرها لمن التأريخ الكامل والشامل لبلده الجزائر، بالرغم من 

يقوم بهذه العملية الشاقة والصعبة، فلم يتوفر له المناخ الحر، يل انعدم في كثير من المراحل 

  .التاريخية

كان سعد اهللا ؟؟؟ شعب يصنع التاريخ وال يكتبه، واألدهى واألمر من ذلك أن شعب ال 

هرة غريبة انفرد بها عن بقية الشعوب وهي يعترف ألي بطل في تاريخه، حتى أنه تميز بظا

                            
 .هو الشيخ الطيب العقبي )1( 
 .المصدر السابق) 2( 
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ظاهرة تحطيم األبطال والرموز الذين صاروا غرضا، كما الحظ ذلك الشيخ سعد اهللا، فأمسى 

  .تاريخنا مهمال

ولما توفر لسعد اهللا شرطان أساسيان وهما بطوالت وٕانجازات شعبه، وثقافته العالية، 

رض عين يجب أداؤه على الفور ال أن كتابة تاريخ شعبه أصبحت ف-رحمه اهللا–أيقن 

  .التراخي، وأن توقيت هذا الفرض ضروري ال اختياري وال فسحة فيه

كان سعد اهللا ال يزن بصناعة إال إذا تميزت بالجدية في المنهج، والجديد في الموضوع 

لم يبخس أحدا حقه ولم يجامل أو يتحامل على أحد، وكان يرى أن التاريخ ال يرحم الموتى 

تنكروا وخانوا وطنهم وأمتهم، سواء كانوا زعماء أو أعيان أو مشايخ وٕاذا كان من ورخ الذين 

  .لمؤمن فكأنما أحياه، فما بالك بمن ورخ ألمة وأحيانا ريخها

لم يكن والء الشيخ سعد اهللا إال لدينه ولغته ووطنه، لم يقصد بما خط قلمه خدمة ملك 

اب وزير، ولم يرتمي ببضاعته إال على أبواب أو أمير، ولم يرفع إنتاجه لسدة رئيس أو أعت

فضل اهللا العلي القدير، رفض سعد اهللا المناصب السامية، والجنسية األمريكية، ونذر نفسه 

  .لخدمة العلم فاعتكف في محرابه، صائما عن زخرف الدنيا، قائما على كتابة تاريخ شعبه

على دينه ولغته ووطنه، لم يعجب البعض من قومنا منهج سعد اهللا العلمي المرتكز 

ونتاج الحلقات العلمية  )1(فهو نتاج مدرسة النجاح بقمار وشيخها محمد الطاهر التليلي

بجامع الزيتونة ودار العلوم بالقاهرة، أرادوا منه حسب اطالعي على بعض المجالت 
                            

بقمار وبها حفظ القرآن الكريم، درس بجامع الزيتونة، ثم عمل  1910ولد سنة: محمد الطاهر التليلي )1( 
 .2003، توفي سنة 1972متطوعا للتدريس ودرس في مدارس جمعية العلماء، أحيل على المعاش 



 الفصل الثاني
 

 
89 

كا، التي والمقاالت أن يكون نتاج المدرسة الغربية ولم يكن والؤه لها بالرغم من دراسته بأمري

قصدها محصنا بصالبة دينه وعشقه للغته وحبه لوطنه، وربما كان ذنبه أنه لم يتخرج من 

جامعة فرنسية، وحتى لو تخرج منها لكان كما كان رحمه اهللا سليم الصدر عزيز النفس كامل 

األدب، عفيف اللسان والقلم، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، بعيد عن التكلف في أقواله 

له، منزويا عن الشهرة، عرف برجاجة العقل والفهم الثاقب والرأي الصائب، والمروءة وأفعا

  .والتواضع الجم

  :ألبي القاسم سعد اهللا" محمد سريج"النقد الذي وجهه الكاتب 

  األديب الشاعر... أبو القاسم سعد اهللا 

ة الوطنية ال شك أن العديد من الناس يعرفون سعد اهللا بكتاباته التاريخية في الحرك"

وتاريخ الجزائر الثقافي والترجمة والمخطوطات والتحقيقات وغيرها، لكن نقوا إن سعد اهللا 

أيضا األديب، قصائده عديدة ومتنوعة المتمعن فيها يلحظ فيها اإلنسان الفقير، المتأثر بحال 

 )1("الجزائر، نفسه تتوق دائما لإلشادة بالكبار في شتى المجاالت وأيضا الرفيق والصاحب

وقلة منهم من يدرك أنه صحافيا وأديبا، ومن يطلع على انتاجه في خمسينيات القرن 

أنه باإلضافة إلى العديد من الكتابات "الماضي، يدرك الكثير منه، يقول الكاتب محمد سريج 

                            
 .269اآلية : سورة البقرة) 1( 
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األدبية، آثرت أن أنحو منحى آخر وهو تشخيص بعض من عمل األستاذ األدبي وأنقل ما 

  )1("ي الشعر بنوعيه فهو األديب الشاعر قبل أن يكون مؤرخا محترفاجادت به قريحته ف

إن من الشعر لحكمة وٕان من : "لقد آمن سعد اله، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

، أظن حسب رأيي أنه لو لم يكن في الشعر إال الحكمة لكفته شرفا وفائدة، "البيان لسحرا

ن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إال وم: "كيف ال واهللا تعالى يقول عن الحكمة

  *" أولوا األلباب

يتحدث الكاتب محمد سريج عن سعد اهللا أنه سخر أدبه من شعر ونثر للقضايا 

الوطنية ولإلشادة بعظماء الرجال لما قدموه لإلنسانية وهو حق لهم علينا، فنوع كتاباته سيما 

حيانا أخرى الشعر العمودي، ومن مساهمات ما تعلق بالشعر، تارة عن الشعر الحر وأ

  :األستاذ أبي القاسم سعد اهللا في مجال األدب، ما قاله في مواضيع شتى

  )2( ماذا قال سعد اهللا في محمد العيد آل خليفة؟

لم ينسى األستاذ سعد اهللا الشاعر الجزائري أمير الشعراء محمد العيد آل خليفة، 

فيها على الرجل، وبل يدعوه إلى العودة إلى هذا وخصص له من أدبه قصيدة شعر يثني 

وتتألف من واحد " هزار الشعر"عنوانها " إال األديب"الفن لما فيه من أسرار ال يفهم معناها 

  :وعشرين بيتا يقول

 وفي الوجـود أمان هو باكيـها***يا حـالما بأمـاني الخلد يستـرها
                            

 .المصدر نفسه )1( 
 .المصدر السابق) 2( 
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 فعـه بواديـهابوقـار الشيـب تد***مجـلال" رفافا"روح التصـوف 

 صدى الشباب فال جدوى له فيها***إن الشيـوخ إذا لم ترو حكمتـها

 إلى الحقيقـة فانجابت دياجيـها   ***كم من شعوب أضاء الشعر منهجها

 فإنـما الشـعر ألحـان نغنيـها ***عد للطبيعة وابعث حسنها نغـما

  :وكذلك من مساهمات سعد اهللا إشادته بابن باديس

، إذ ذكره )1( نا وأديبنا أبو القاسم سعد اهللا بالشيخ عبد الحميد ابن باديسلقد أشاد مؤرخ

  :في قصيدة تتألف من أربعة وعشرين بيتا يقول فيها

 سترت أنواره كـف الزمـان ***أين ضوء الفجر في تلك الربـا

 إن نبع النور طامي الفيـضان *** ليـتها تعلـم لمـا فـعلـت

  )2( في الوجود من فنون ومبـان ***أذهل التاريـخ مـا أحكمـه

  بالنعيم في الخلود والتهـاني ***يا ابـن باديس هنـاء ضافـيا

أفهم من قوله لهذه األبيات أن سعد اهللا ال يفتأ دائما أن يذكر الرجال العظام والذين 

ماتوا وتركوا النهج واألثر، والذين لم يعيشوا ألنفسهم بل عاشوا ألمتهم ولإلنسانية جمعاء، 

  .تبقى شاهد عليهم-شئنا أن أبينا–حتى وٕان ماتوا فذكرهم يبقى حيا بيننا ألن مآثرهم 

من أوائل المجددين ما شعراء الجزائر، لذا من المعقول أن " سعد اهللا" إن شاعرنا 

لئن كانت مقارنة ": " صالح خرفي"تشوب تجربته بعض األخطاء والنقص، وفي ذلك يقول 
                            

 .والنهضة في الجزائررائد التجديد واإلصالح : عبد الحميد ابن باديس )1( 
 .106شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص: أبو القاسم سعد اهللا) 2( 
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ه من الشعراء العرب المجددين يحتاج إلى دراسة وتأمل، ومقابلة ألبي القاسم سعد اهللا بغير 

متأنية تكشف عن مجاراته لهم أو توقفه، وأخيرا عم الركب الشعري، فإن الظاهرة التي يمكن 

يأتي في مقدمة " سعد اهللا"إقرارها بعفوية وبساطة، وباستغناء تام عن إجهاد الفكر، وهو أن 

  .)1("الفكر واألسلوبالشعراء الجزائريين تحديدا في 

فضل السبق والريادة في نشره ألول قصيدة من الشعر " سعد اهللا"وعلى العموم فإن لـ 

أكبر مثال على ذلك، فبالرغم من أنها كانت البداية إال " طريقي"الحر في الجزائر وقصيدته 

عوض أنها كانت أيضا خطوة عمالقة في طريق الشعر الجديد، فباإلضافة إلى ذلك فشاعرنا 

ظهرت في الشعر الحديث "  القيود بالقوافي المتداخلة، واألبيات المتأرجحة طوال وقصرا إذ 

محاوالت شتى لتفتيت الصورة الموسيقية التقليدية للقصيدة، وقد انصبت هذه المحاوالت على 

 الخروج من إطار وحدة البيت الموسيقية  المتكررة في القصيدة كلها، ومن القافية التي تلتزم

في األبيات كلها من حيث صوت مفروض على األبيات فرضا دون أن يكون له مبرر كاف 

  .)2("في كل حالة

يمكن وصفها بالتقريرية والنثرية لكونها " سعد اهللا"وتجدر اإلشارة إلى أن بعض قصائد 

أفكارا منقولة في قالب وزني، فالشاعر وٕان استطاع التحرر من نظام الشطرين وتحوله إلى 

                            
) د ط(، )د ت(صفحات من الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : صالح خرفي  (1) 
  .235ص
  .82: ، ص1981، 01، ط"لبنان"التفسير النفسي لألدب، دار العودة، بيروت، : عزالدين اسماعيل  (2) 
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ينتقد قصيدة " صالح خرفي"التفعيلة لم يستطع التخلص من األسلوب التقريري، ونجد  نظام

  :والتي يقول فيها" بالثورة"الموسومة " سعد اهللا"

  كان حلما واختمارا

  كان لحنا في السنين

  أن نرى األرض تثور

  أرضنا بالذات، أرض الوادعين

  أرضنا بالذات، أرض الكرماء

  ءأرضنا السكرى بأفيون الوال

  أرضنا المغلولة األعناق من قرن مضى

  كان حلما، كان شوقا، كان لحنا

  غير أن األرض ثارت

  والهتافات تعالت

  .)1(مثلما تهوي الظنون

نثرية علمية، ال تكاد تلتقي بنفحة شعرية، أو لمحة خيالية، وتأتي لفظة "إذ يرى بأنها 

  ".)2(ي التقريريوتكرارها لتؤكد أصالة الفقرات في األسلوب العلم" بالذات"

                            
  .179: أبو القاسم سعد اهللا، الزمن األخضر، ص  (1) 
ط، .، د1984، -الجزائر-صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب،   (2) 
  .354:ص
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يمثل فجر التجديد الموسيقي، واضعا أول لبنة في البناء الموسيقي " سعد اهللا"وهكذا فإن 

  .للشعر الحديث



 

 

  
  

  

  

  

  

  خاتمة
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  :خاتمة

لقد حمل الشعر الجزائري الحديث رسالته حين لبى المجتمع الجزائري رغباته، وعبر 

ا للشعر أن يكون كاآلنية المرصعة تسر عن اهتماماته ونوازعه، فالجيل الجديد لم يعد يرض

  .الناضرين برونقها وتثير اعجابهم بعجيب وجميل صنعها

فالجزائري يأمل أن يقع في الفن على ما يغذي روحه ويتجاوب مع أفكاره، وما يعبر 

  .عن آالمه وآماله

، ومدى "ألبي قاسم سعد اهللا" فبعد هذه الرحلة في عالم التجربة النقدية الجزائرية 

، نستطيع أن "محمد العيد آل خليفة"انعكاس شخصيته على تجربته التي مارسها على شعر 

كان صادقا فيما تجود به قريحته إلى حد ما ولقد تمخضت هذه التجربة " سعد اهللا"نقول أن 

  :عن النتائج التالية

  التي " سعد اهللا"لقد كان للمحيط االجتماعي والثقافي دورا بارزا في تشكيل تجربة

 .تأثرت بالجو السياسي السائد وتجلياته في إبداعه الشعري

  أن يكون شاعرا طليقا غير أن بيئته حولته إلى " محمد العيد"لقد كانت غاية

 .اإلصالح والسياسة، لكنه لم يكن زعيما في ذلك بل مجرد مواطن يخفق قلبه بحب بالده

  سياسي سهلة حديثة في شعره ال" محمد العيد"أن األلفاظ عند " سعد اهللا"يكشف

 .مأخوذة من قاموس الثورة ومن تضحيات الشهداء كما أنها مستوحاة من االستقالل
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  ال ينقصه اإلحساس ولكنه ينتظر لحظة الخيال، أو ساعة " سعد اهللا"الشاعر عند

الوحي، فإذا توافق الحس والخيال فذلك هو الشعر ولم يبق سوى نسجه باأللفاظ لألداء 

ي فإن الشاعر قادر على ان يجوب الغيب ويسرح في المجهول وهذا ما عبر الموسيقي وبالتال

 :عندما قال" محمد العيد"عنه 

  وصفنا وصورنا على ضوء حسنا           وقد يسعد الحس الخيال المراود

  وما الشعر إال مرصدا ارق المدى           على فهم شماء للغيب راصد

 ن الشعري الجزائري وذلك باالنفتاح على كان للتناص واالقتباس حضورا في المت

 .نصوص أخرى مرة وعلى القرآن الكريم مرة اخرى

  التكرار في بعض أبياته، وهذا التوظيف غرضه التعبير عن " محمد العيد"وظف

 .أفكاره ومشاعره، ولتأكيد أمر أو صورة ما في ذهن المتلقي

  نفسية الشاعر من أمال اللغة في الشعر الجزائري لغة إيجابية تصويرية تعبر عن

 .وآالم اتجاه حياته ووطنه

 قد عاش قضايا عربية في أشعاره ويهدف من هذا كله أم " محمد العيد"أن  كذلك

  .يؤكد للراي العام ان الجزائر شرقية عربية ال غربية فرنسية كما كان يروج االستعمار وأذياله



 

 

  

  

  

قائمة المصادر 
  والمراجع
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