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 :تقديم
ذ الشخعر امللحون اللخهجة العاميخة أو الدخارجة أداة له، وبذلك كان تعبريا عن مزاج العامخة من النخاس،  اّتخ
وتشكخل األغراض الشخعريخة للشخعر امللحون صورة عن قابليخة هذا الشخعر للتخطوخر ومواكبة احلياة االجتماعيخة و حتوخالهتا. 

عر امللحون عرب العصور هو الغرض الدخيينخ، إذ  احتضن الشخعراء هذا ولعلخ أهمخ غرض شعريخ طغى على جمرى الشخ 
الشخعر و صبخوا فيه كلخ تصوخراهتم و أحاسيسهم وأفكارهم عن الكون واحلياة واملوت، وكرخسوا هذا الشخعر للعديد من 

 املدائح الخيت مازالت العامخة تردخدها يف خمتلف أرجاء الوطن. 
ل غيان هذا النخوع الشخعريخ؛ قد شحن الشخعر الشخعيبخ بقوخة العاطفة واخليال، وأسبفمن املفيد أن نشري إىل ط

نيا ومآسيها،  عليه نوعا من الطخابع الغنائيخ الدخيينخ، كما ومسه من ناحية املضمون بسمة الشخكوى والتخذمخر من الدخ
 شعر يف الدخيينخ  الغرض طغيان كان قدو وأضفي عليه طابع الزخهد والتخذمخر واالنزواء واهلروب من مشاكل احلياة. 

 حيث وع،املوض هلذا اختيارنا أسباب من سببا قصائده وعناوين مطالع يف خصوصا خلوف بن االخضر سيدي
 بن مدحم وقدخمه مجعه الخذي والوطن الدخين شاعر خلوف بن األخضر سيدي لديوان املناص بنية دراسة سنحاول

 . الدخيينخ  النخصخ  مع تعالقه خالل من( 1)خبوشة الغوثيخ  احلاج
 جريار نال قدخمه ؛"الدخار باب على الدخار أخبار"  القائل املغربخ  املثل  Paratexte املناص يرتجم من وخري

 يف وتواصليخة تداوليخة حركيخة يشهد مازال كمصطلح" م1891 عامخ   Suils"(2)"  عتبات كتابة خالل من جنيت
 وموازية مصاحبة صوصن من فلكه يف يدور وما بالنخصخ  حييط مبا ينسجها الخيت للعالقة العامليخة؛ النخقديخة املؤسخسة
 (3)." له املتعلخق مجهوره وبفاعليخة

 ومبساءلة وداللته، همعنا إنتاج على تعمل وأيقونيخة لفظيخة مصطلحات من عاريا يظهر قلخما الكتاب/  فالنخصخ 
ائرة بالنخصخ  احمليطة املنطقة هلذه جنيت  النخصخ  ذلك أي Para-texte املناص مصطلح يضع أن استطاع بفلكه؛ والدخ
، لنصخه املوازي ؛ النخصخ  يوازي نصخ  ولكنخه نصخ  فاملناص األصليخ  عتبات وحتلخ  الله،خ ومن به إالخ  يعرف فال األصليخ
 تصيده، سياق يف القارئ انتظار ألفق واحملاورة اخلطاب، لتداوليخة املشكخلة اللخغويخة الوحدات من مجلة على النخصخ 
 حتيلنا عتبة أهمخ  ولعلخ  (4)." مناصصة بعالقة املركزيخ  النخصخ  مع ترتبط" فهي ثخ  ومن السخرديخ، واشتهائه رغبته وإثارة

 . العنوان عتبة هي الدخيينخ  املناص توظيف إىل
 :  خلوف بن األخضر سيدي ديوان داخل الّدينيّ  توظيفه و العنوان شعريّة-1

 عتبة عليه تنطوي امل اجلديدة، الشخعريخة يف البنائيخة األمور أبرز من العنونة بشعريخة االهتمام عمليخة أصبحت
 لذا .العامخة بنيخته طويرت يف كبريا إسهاما يسهم الخذي النخحو على الشخعريخ  النخصخ  تشكيل يف كبرية أمهيخة من العنوان
 يف خطرية إمكانيخات نع تكشف إذ احلديث؛ النخقديخ  الدخرس يف استثنائيخا حيخزا تشغل العنوان عتبة إشكاليخة بدأت



 اإلبداعيخ  للنخصخ  قديخةن دراسة أيخة تبقي كاشفا تأويليخا مفتاحا احلديثة الدخراسات أظهرته وقد" وتأويله، النخصخ  فهم
 بجي الخيت األساسيخة املفاهيم أحد تعترب فهي (5)." النص إىل النخظر توازي جبديخة إليه والنخظر معاينته، دون من ناقصة

 والنخصخ  فالعنوان ل؛طوي لنصخ  خمتزال نصخا تقدخم هامخة كعتبة معها والتخعامل وتأويلها قراءهتا حيسن أن الدخارس على
 نظرا للجسد، الرخأس ثابةمب للنخصخ  فتكون معا؛ والقراءة الكتابة حلظة تتخصل لغويخة مرسلة العنوان حيث ثنائيخة يشكخالن

 الصخدارة حيتلخ  إذ سرتاتيجيخة؛ا وأخرى الدخاللة، وكثافة العبارة كبساطة ومجاليخة تعبرييخة خصائص من العنوان به يتمتخع ملا
 .   األدبخ  للعمل النخصيخ  الفضاء يف

 العنونة علم سمخىي بذاته قائم علم هناك أصبح أن درجة إىل بالعنوان كبريا اهتماما احلديثة الدخراسات أولت
 "titrologie  "(6) ، تقيواملل لغويخة، كعالمة النخصخ  عنوان خالل من املرسل بني حمسوس ماديخ  لقاء أوخل وهو 

 حميطه تكوين نع عاجزا وحده العنوان يكون النخصخ  بدون إذ جدليخة؛ عالقة هي باألساس والعنوان النخصخ  بني والعالقة
 . أخرى نصوص يف للذخوبان عرضة باستمرار النخصخ  يكون العنوان وبدون الدخاليلخ،

 سيدي عاش: "وشةخب احملقخق قول إىل نسبة عشر التخاسع القرن إىل ترجع دراستها نودخ  الخيت القصائد أنخ  ومبا
 ونظرا (1)."انخ اإلسب االستعمار من وطهرته العزيز، وطننا إىل األتراك أتت وقد للهجرة، التخاسع القرن يف األخضر

 بن أشعار مع وشةخب الغوثيخ  حممد فعل ما مثل مؤخخرا إالخ  جتمع مل خلوف بن قصائد فإنخ  آنذاك الطخباعة توفخر لعدم
 . الرخازق عبد جغلول وقدخمه نقخحه الخذي خلوف

 اسم أو للعنوان احمدخد مكانا جيد لن الطخباعة وظهور النخهضة، لعصر السخابقة الوسطى العصور يف فالباحث
 عن عبارة العنوان فيها يكون خمتومة ورسائل لفافات، عن عبارة الوقت ذلك يف كانت الكتب ألنخ ))  الكتاب
 كانت حيث هنايته؛ من أو النخصخ  بداية من إمخا يعرف العنوان فكان (9)(( بزر، مثبختة  اللخفافة هبذه تلصق ملصقة

 النخاسخ اسم مع طاملخطو  هناية يف العنوان يف يبحث هلذا العنوان، صفحة حتمل ال الطخباعة ظهور قبل املخطوطات
، بعنوان منتهيا يكن خبوشة؛مل مجعه الخذي املخطوط أنخ  ويبدو نسخه، وتاريخ  من حقخقه ملا عيض مل حيث خاصخ
ا جيمعها، خاصخا عنوانا قصائد  بن ضرخل سيدي ديوان)) بـ حقخقه ما عنون حيث القصائد صاحب إىل أحالنا وإّنخ
ا ،((والوطن الدخين شاعر خلوف ا وهبذا املخطوط، هلذا عنوان دون النخاسخ اسم وجد قد كان ورمبخ  سيدي كان رمبخ

 ضمن نصنخفه نأ ميكننا خبوشة وضعه الخذي والعنوان للقصائد، الدخاخليخة بالعناوين اكتفي قد خلوف بن األخضر
 فيه تدوخن و جتمع كتاب إىل حييل جتنيسيخ  عنوان فهو" بديوان" العنوان يبدأ فعندما املوضوعاتيخة، التخجنيسيخة العناوين

 يتحوخل َثم  منو  األصليخ، صاحبه إىل سيحيلك فإنخه ؛"خلوف بن األخضر بسيدي" يتبع عندما وهو القصائد،
 والوطن؛ الدخين شاعرب أيضا يتبع عندما موضوعاتخ  عنوان إىل التخجنيسيخ  العنوان يتحوخل أو موضوع إىل التخجنيس

 الكتاب عنوان ةواجه فإنخ  وعليه والوطن، الدخين مها أساسني موضوعني حول يدور الشخعريخ  النخصخ  أنخ  القارئ ليفهم
 :  يلي ممخا تتكوخن

 العنوان                                     
          (Zadig)فرعيخ  عنوان+                أصليخ  عنوان (Sous titre) 



                    
 ّخ  موضوعات+                                        جنسيخ                     
                    

 الوطن و الدخين شاعر+             خلوف بن األخضر سيدي ديوان            
ا احملقخق بدأ حيث الكتاب عنوان جاء الطخريقة هبذه      موضوعه تعيني يف استمرخ  ثخ  جنسه، بتعيني النخاشر أو رمبخ

نا ام وأكثر. النخظريخة الكتب يف كثريا وتستعمل الكالسيكيخة، األشكال من وهي ،(موضوعاتخ  مبدأ)  واستوقفنا؛ شدخ
، العنوان من جزء أو الفرعيخ  العنوان  فالشخعر نده؛ع نتوقخف أن هذه دراستنا وتلزمنا ،((الدخين شاعر)) وهو الفرعيخ
اث يف ظهر عموما الدخيينخ  ينيخة والنخوازع ويفخ،الصخ  بالفكر نشأته يف ارتبط وقد طويل، زمن منذ وشاع العربخ، الرتخ  الدخ

،ا العصر منذ العربخ  األدب يف عرف الخذي املديح لشعر تطوخرا يكن ومل)) وخمتلفة خاصخة لظروف  والخذي جلاهليخ
 أخرى، إىل لةمرح من فانتقل اإلسالم؛ جاء أن بعد تطوخر -الدخيينخ  الشخعر أيخ – ولكنخه دينيخة، غري دوافعه كانت
 وتارخيهم بالعر  ماضي ومن اجلاهليخة العصبيخة من يستمدخها كان أن بعد اجلديد؛ الدخين من معانيه يستمدخ  وأخذ

 الشخعر، من اللخون هذا شيوع يف الفضل ثابت بن حسخان وسلخم عليه اهلل صلخى الرخسول لشاعر كان وقد (8).((وقيمهم
 الفتح مع جاء رباملع غري الشخعر بأنخ  القول ميكن)) للجزائر وبالخنسبة امللحون الدخيينخ  الشخعر هو يهمخنا الخذي أمخا

،  تغلغلوا حيث ملتعدخدة،ا هلجاهتم معهم حاملني اجلزائر إىل اهلالليني جميء بعد واضحة قويخة بصورة انتشر ثخ  اإلسالميخ
 األدب أصبح حبيث الدخارسني، من كثري هبا اعرتف جلخية بصورة اجلزائر تعريب يف وسامهوا الشخعبيخة، األوساط يف

 للرخسول مدح عمومه يف هو أيدينا بني الخذي والدخيوان (11)((القوميخة الثخقافة مثار من مثرة الوقت ذلك منذ الشخعيبخ 
 الرخسول، ميدح رالشخاع أنخ  أي: ))وتعاىل سبحانه اهلل ميدح وأحيانا فيه، ما بكلخ  ولإلسالم وسلخم عليه اهلل صلخى

 وصفات ةورسال ووحي وجمتمع حميط من به صلة ماله مع يلتقي للرخسول مدحه ويف (11).(( ويدعوه اهلل إىل ويتضرخع
 هو احدو  معجم جيمعها معيخنة ألفاظ حتدخده عامخ  سياق يف دخل ذلك وكلخ  أخرى، وأعمال وأعداء وصحابة وخالل
 . اإلسالميخ  املعجم

 : المطالع و الّداخلية العناوين-2

، العنوان حول املوجزة الوقفة هذه بعد  به ملتعلخقوا الدخاخليخة العناوين وهو أهمخ؛ هو ما إىل ّنرخ  األصليخ
اخليخة والعناوين الدخيينخ، املصطلح ، أومصاحبة مرافقة عناوين هي  Intertitre الدخ  داخل التخحديد وبوجه للنخصخ

 الدخاخليخة عناوينال إمخا عامخة، للجمهور يوجخه أنخه غري األصليخ  كالعنوان وهي املتضمخنة، للقصائد كعناوين الدخيوان
 . ضوعاتهمو  فهرس وقراءة  أوتصفخح الكتاب، على فعال اجلمهور اطخالع مبدى تتحدخد مقروئيخةخ؛ أقلخ  فهي

 تتعلخق نوانا،ع وثالثني واحد على أي قصيدة، وثالثني واحد على خلوف بن األخضر سيدي ديوان حيتوي
 :       التخايل اجلدول خالل من ذلك ويتخضح الدخيينخ، املصطلح مع واضحا تعالقا العناوين هذه معظم

 ينيالدّ  المصطلح مع المتعالقة العناوين االعدد
 رقم
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 تقريبا صيدةق كلخ  أي الفرعيخة، العناوين هذه مع خلوف بن األخضر سيدي قصائد مطالع تتعلخق و        

 هبذا املطالع دراسةب الفرعيخة العناوين دراسة نربط جعلنا ما وهذا األوخل، الشخطر يف العنوان بتكرار مطلعها يف تبدأ
 :    الشخكل

   داخلــيخ  عنـوان                            القصيدة         
 

  الثخان الشخطر+        األول الشخطر                  املطلع        
      الثخان الشخطر نصخ +     الدخاخليخ  العنوان=           األوخل البيت      



 أنصار فوجخهوا فائقة؛ نايةع به النخقاد عىن وقد ونفهمه، فنتذوخقه بالنخصخ  يربطنا أساسيخا خيطا ميثخل املطلخع إنخ        
 حيدثه وما لنخفس،ا يف املطلع هذا يرتكه الخذي األثر لقوخة إدراكا فيه؛ اإلجادة إىل جهدهم غاية يبذلوا أن إىل الشخعر

 الشخعراء انفك ام أسلوبيخة مسة املطلع بات هلذا واالستيعاب، اإلصغاء إىل جهده يصرف حبيث للسخامع جذب من
 .(12) الشخعر صناعة يف احلذق آية فيه اإلجادة يعتربون وهم عليها، حيرصون

 يتجلخى لخيتا قصائده مبطالع اهتماماته مدى ندرك جتعلنا خلوف؛ بن األخضر سيدي ديوان يف عجلى نظرة      
 مسة قصيدة؛ كلخ  مطلع من األوخل الشخطر يف الفرعيخ  العنوان تكرار أنخ  قلنا وكما واضح، بشكل الدخيينخ  اجلانب فيها
 :  (13)مطلعها"األنام خري حممد" قصيدة يف فمثال الدخيوان هذا هبا امتاز

 الظالم ينضحي نوره من***     األنام خير محمد
 : (14) مطلعها" األنصار سيد و املهاجرين سيد" وقصيدة

 سيد مثله ماريت الذي والسيد***            األنصار سيد و المهاجرين سيد
 خالل من بوضوح الدخيينخ  املناص ويظهر كما تقريبا، الدخيوان قصائد كلخ  يف املطلع يف العنوان يتكرخر وهكذا       
 عنوان يف املثال سبيل على ويظهر الكرمي، القرآن هو -طبعا- مصدر وأهمخ  منها، اقتبس الخيت النخصخ  إسالميخة مصادر
 أن وند عنه يتحدخث بآخر نصخا يربط الخذي التخعليق عالقة وهو ،Métexte كميتناص اخلامسة القصيدة ومطلع
 له قارئ إىل حيتاج اتبالذخ  النخوع وهذا ومجاال رونقا تزيده خفيخة بطريقة احلاضر منت يف مندخسا فيكون أحيانا، يذكره
 : يقول واملطلع عالية ثقافة

 (11)الصمد الفرد الجليل سبحانه*        **        الحد الواحد اختارك
 ولم يولد، ولم يلد لم الصمد، اهلل أحد، اهلل هو قل)) تعاىل قال اإلخالص، سورة إىل مباشرة وحييلك 

 ساهم ثريخا؛ الغويخ  مصدرا يعترب اخلطأ؛ عن املنزخه اهلل كالم الكرمي والقرآن به، كمتعلخق (11)((  أحد كفؤا له يكن
 ومصدر املختلفة، انبهاجو  يف املسلم حياة مصدر وهو كثربا، املبدعني وأفاد العربيخة، أساليب تطوير يف كبري بقدر

 الشخريف، النخبويخ  احلديثو  الكرمي القرآن به باملتعلخق مليء والدخيوان حدود، بال منه يغرتفون املسلمني؛ لألدباء أساسيخ 
 :   بالبسملة تبدأ مثال قصائد ثالث وجند

 العدناني الرسول على والصالة    ***   حضرة يا القصيدة نبتدا اهلل بسم        (16) القصيدة
 الرسال تاج عن    ***               انزمم بديت اهلل بسم       ( 11) القصيدة
 الرؤوف الحي الكريم سبحان    ***   نبتدا نظامي في ربي االاله بسم       ( 31) القصيدة

 :   املثال سبيل على نذكر  وسلخم، عليه اهلل صلخى الرخسول مدح تضمخنت املطالع وأغلب
  (11)الظالم ينفجي نوره من     ***     األنام خير محمد

 :و
 (11)ألجاللي ذو فضله الدهر سيراج هو      ***         مصباحي الرشيد



 (11) الميعاد يوم المذنبين في يشفع     ***      العقاب راحة ومحمد
اه       وسريته مواقفه ووصف إليه، والتخقرب حبخه عن التخعبري يف يتجلخى وسلخم؛ عليه اللخه صلخى الرخسول مدح إىل واالجتخ
 لكن األعلى املثل هي سلخم؛و  عليه اللخه صلخى الرخسول حياة فإنخ  آخر وبتعبري املتديخن، للشخاعر األعلى املثل هي الخيت
 الخيت األربعني نخ س بعد بدأه غري، ال املدح خلوف بن الشخاعر وعرف. الصخاحل العمل إىل أويهدف العبادة، يقصد من
 : بالسخالمة قاواب قصيدته يف أورده ما وهذا باملديح، أفناها حياته من تبقمى فما سواه، شيئا فيها ينظخم مل

 أشهور ستة وراسني من تميت و       ***       حساب عشرين و خمسة و ميا جوزت
 المبرور مدح في مشى بقى اللي و         ***     السراب مثل سنة أربعين مشات منها                 

 احلماسةب ممزوج ومدحه الشخعر، أبواب من واحدا بابا خلوف بن األخضر سيدي طرق: "خبوشة قال هذا وعن       
 أوشوقه فريطهت على إالخ  بكى وما والرخثاء، كالغزل الصخاحل الويلخ  يناسب ال عمخا البعد كلخ  بعيدا والزخهد، واحلكم
    (21)".املدح يف امللحون شعراء يف أحد يضارعه فلم النخاس، وليعظ وسلخم، عليه اللخه صلخى للرخسول

 احلسىن اهلل أمساء نم امسا معظمها يف تستدعي املطالع؛ مستوى على املتكرخرة الفرعيخة العناوين أنخ  املالحظ  
 :       جند حيث سلخم و عليه اهلل صلخى الرخسول أمساء من امسا أو

 القصائد مطالع                                      
            

 وسلخم عليه صلخى الرخسول صفات و أمساء توظيف            احلسىن اهلل أمساء توظيف 
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 الّسّيد

 الّرشيد

 الّدهر سراج
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 العدنانيّ 

 االذكار طّيب



 

 مطلع يف مرخات أربع السخيخد كلمة تكرار مثل الواحد، املطلع داخل مرخات عدخة الواحد االسم يتكرخر وقد كما      
 : الثخامنة القصيدة

 سيدة مثله ربت ما الذي والسيد *** األنصار وسيد المهاجرين سيد
 معىن على حتيل لفة؛خمت وبأساليب املطالع يف كثريا تكرخر الخذي وسلخم عليه اهلل صلخى الرخسول ِاسم وكمثل

 يقول لخذيا غاب احلبيب وجه إالخ  قصيدة مطلع مثل ااِلسم، حلروف تفكيكه طريق عن" حممخد" ِاسم كذكر واحد،
 :فيه

 أقوالو السطر في وحاوذال ميمن  ***   غاب الحبيب وجه إال
 به واملتعلخق عنونةال يف الكالم بأنخ  شعور ولدينا أخرى، عتبة إىل العنوان عتبة من خنرج التخكرار ذكر وعلى

 .الالخزمة عتبة هي العتبة وهذه ينته مل مازال الدخيينخ؛ النخصخ 
 : الّدينيّ  الّنصّ  به والمتعّلق الخلوف بن ديوان في الاّلزمة-1

 على ازاجم تطلق أصبحت ومنه ودام، ثبت الشخيء لزاما ولزما، لزوما لزم، من مشتقخة لوازم مجع الالخزمة
 الزمة على قصائده معظم يف خلوف بن ِاعتمد وقد. مقاطعها بني القصيدة مستوى على يتكرخر الخذي املقطع

 واجلدول عنده، فالتخوقخ  على أجربتنا الدخيينخ؛ املصطلح ضمخنها هنا الشخاعر وألنخ  هامخة عتبة الالخزمة وألنخ  متكرخرة،
 : فيها الالخزمة تكرار وعدد القصائد يوضخح التخايل

 مّرات عدد الاّلزمة القصيدة عنوان
 تكرارها

 51 بدال عليك اهلل صلى+   سيدي أنت ياحممد  عندي يقال ما أحسن

 51  اهلل وصلى والسالم الصالة  الظالم حبر يف ما قد

 51  حروف قدر على اهلل صلى  كالمي استمثلوا ألف

 51 حممد بسيدي سعدي األحد الواحد إختارك

 7 حممد نقول مسعين من كل  األنصار وسيد املهاجرين سيد

 المبدي

 الكريم

 ربي

 الحيّ 

 ... الّرؤوف

 صاحب
 الّشفاعة

 المدنيّ 

 المختار

 ... الخلق شافع



 7 املاحي حممد  مصباحي الرشيد

 8 اهلادي والرسول اهلل اهلل  احلب دقة

 11  الكتاب يف اليوم نظرت  غاب احلبيب وجه إال

 7  والعقاب احلساب يوم  العقاب راحة حممد

 8  وسلم عليه اهلل صلى  أنرمم بدية اهلل بسم

 18  عيين يا راقدة قواك ما  تدركين ألغين املوت

 55  سيدي يا اهلل رسول يا  املبدي املعني نرغب

 7  النعيم من حترمنا ال  القدمي علمك يف مبا

 6  دم يابونا توب هلل  تندم البد عشت شاين

 
 الالخزمة جاءت والخيت ؛"الظخالم حبر يف قدرما" قصيدة مثل التخعديل، بعض املتكرخرة الالخزمة على يدخل وأحيانا

 جييء فيما وتغريخ  ،"ىعل اهلل صلى" على حتافظ بالزمة متبوعة مقطع، كلخ  بعد" والسخالم الصخالة: "هي فيها املتكررة
 :يلي كما بعدها

 والسالم الصالة=      أصلية الزمة
 الرخفيع املقام صاحب على اهلل صلى: مرخة كلخ  تتعدخل فرعيخة بالزمة تتبع  

 الوكيد الوغي فارس على اهلل صلى
 النصر رب عطاه من على اهلل صلى

 األمني الصديق الصادق على اهلل صلى
 .والكمال الوفا صاحب على اهلل صلى
 الصالواة مجيع يف اهلامشي على اهلل صلى

 املالح مليح املصطفي على اهلل صلى
 للعباد رمحة املبعوث على اهلل صلى

 وأكخدت ااِلنتباه، ليهاإ لفتت تكرخرت فإذا وحيتويها، تكوخنه الخذي النخصخ  داخل وداللتها وظيفتها الزمة وأليخة
 ما قدر " قصيدة خالل من وضخحنا كما الالخزمة فتتكرخر مركخبة الالخزمة تكون وأحيانا مرخة، أوخل أجله من جاءت ما
 .جلملةا بني الرتخكيبيخة العالقات يف التخغيري طريق عن أخرى مرخة صياغتها بإعادة"  الظالم حبر يف

يوان يف الالخزمة تكرار جاء وقد  وسلخم عليه اهلل صلخى للرخسول ومدح واِبتهال، دعاء من حيمله ما بكلخ  الدخ
، صور ويف لذيذا عفويخا  املعىن لتوصيل إبالغيخة ةفنيخ  وسيلة وهو متعة املتلقخى وعند تنوخعا، النخصخ  يف أحدث ممخا شّتخ

 .لغويخا وليس قونخ أي مناصخ  املرخة هذه ولكنخه آخر مناصخ  عند نتوقخف اللخغويخة؛ العتبات من اخلروج وقبل وحتديده،
 : خلوف بن األخضر سيدي ديوان  غالف لوحة تشكيل -4



 صهاخبصائ حتتفظ إشارة هي وبالتخايل ّنوذجا تستنسخ ،icone أيقونيخة مناصصة هي الفنيخة اللخوحة إنخ 
ا مبعىن موجودا، مرجعها يكن مل لو حّتخ  املعنوخية؛  الصخورة فإنخ  وعليه دلوهلا،م وبني بينها مشاهبة عالقة مبوجب تدلخ  أهنخ

 .أيقونة موضوعها إىل بالنخظر
 للنخصوص اخلارجيخ  الغالف تشكيل كان وإذا اخللوف، بن خلضر سيدي ضريح إىل الدخيوان لوحة وحتيلك

 خلضر سيدي ريحض لوحة الغالف تتصدخر حيث واقعيخ  تشكيل هو الدخيوان هذا تشكيل فإنخ  خمتلفة، أشكاال يتخخذ
 . لقدميا وليس املعاصر والواقع الواقع من رسخام يد على وليست فتوغرافيخا، منقولة صورة وهي خلوف، بن

 كالتخشكيل  يراوغ ال الواقعيخ  التخشكيل حيث مضمونه على يتعرخف العنوان يقرأ مل وإن حّتخ  الدخيوان ومتلقي
 جحافل يوميخا إليه يتوافد حيث للزخوخار ومقصد قبلة وهو التخعريف، عن غينخ  األخضر سيدي ومقام مثال، التخجديديخ 

 الصخورة يف الظخاهرة النخخلة تعتربو  تعليق، كلخ  عن غنيخة والصخورة العجيبة، النخخلة تلك برؤية وااِلستمتاع للتخربخك الزخائرين
 ِامتدخت وقد لة،النخخ صاحب أي النخخلة، مبول البعض لقخبه حّتخ " خلوف بن األخضر سيدي لضريح املميخز الرخمز
 عظيم رجل اريخت حمو هذا؛ الشخنيع بفعلها أرادت ضخم؛ مبنشار أصلها من قطعها حاولت وخمرخبة، شريرة أياد   إليها

 (21)."وآثاره
 دفنه كانم حدخد وقد قرهبا، عليه اهلل رمحة ُدِفنَ  حيث خلوف، بن األخضر سيدي خيمة كان املقام وهذا

ا بالصخدفة، يأت مل الخذي  ( :22) مةبالسخال ابقاو القصيدة وعنوان ألوالده هبا أدىل كان وصيخة طريق عن وإّنخ
 التبيين بعلم الخلوفي يوصيكم              الرؤوس  شد  ديروها وصيتي   هذ

 جبرين شاهدوا اليقضة في كما             ياجلوس وحضروا عني شهود كونو
 مسلمين يا قبري يكون أحداها              اليبوس  بعـــد تلقح متبتة نخلة

 التخوقف، ليناع يوجب املداخلة مقام ألنخ  خلوف؛ بن ديوان يف الدخيينخ  املناصخ  حول هذا حبثنا نوقف هنا إىل     
 تعالق كان كذاوه. املقام لظخروف مراعاة وغريها والذخيل االستهالل عتبات فيه جتاوزنا الخذي املوضوع مقام وليس
 دال،ِاعت صدق من محله مبا الدخيوان وكان املناص، خالل من واضحا الدخين مع خلوف بن االخضر سيدي ديوان
اكيب، األلفاظ ِاختيار يف والسخماحة بالوضوح ومتيخزه املبالغة، عن بعيدا  من الغاية، ونبل سيطالب األداء ومجال والرتخ
 مؤّلف؛ كالم عرالشّ  إنّما: "الشخريف النخبويخ  احلديث من اِنطالقا األدب؛ يف اإلسالم ارتضاها الخيت املواصفات أهمخ 
 إنّما": وسلخم ليهع اهلل صلخى قوله وكذا" .فيه خير فال منه الحقّ  يوافق لم وما حسن، فهو منه الحقّ  وافق فما

 أن جيب الخيت الكلمة مقام عرف خلوف بن األخضر وسيدي (22)." وطّيب خبيث الكالم فمن كالم الّشعر
 منذ الكلمة دور اخلالق بنيخ  وقد واألديب، الكاتب بلقب جديرين يكونا حّتخ  واألديب الكاتب ِاحرتام حملخ  تكون
 طّيبةا  كلمةا  مث الا  اهلل ض ر ب   كي ف   تر   ألم  ": تعاىل اللخه قال حيث وسلبا إجيابا وأثرها قرنا، عشر أربعة من أكثر

ا طّيبة   كشجرة   ِتي السَّماءِ  ِفي وفر ُعها ثاِبتُ  أصُله  ا تؤ  ل ه   للنَّاسِ  األمث ال   اهللُ  يضِربُ و  ربِـّه ا بإذنِ  حين   كلَّ  ُأك 
ت ث ت خبيث ة   كشجر ة   خبيثة   كلمة   وم ث لُ  يتذكَُّرون، لعلَُّهم قِ  من   اج   الكلمة وهبذه ، (24) [قـ ر ار   ِمن   ام ال ه   األ ر ضِ  فـ و 
 .مداخلتنا ننهي مسك ختامها يكون وحّتخ  الطخيخبة
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