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  تقدير وتنويه

ما كان أشدَّ سعاديت حني شّرفين ابلّدعوة الصديُق األديب األستاذ اهلادي احلسين، 
ل ندوة دولّية تعقد عن حممد مفّوضًا عن مجعّية العلماء، وذلك من أجل اإلسهام يف أوّ 

البشري اإلبراهيمّي ابجلزائر. ومل تكن سعاديت، يف احلقيقة، ابلّدعوة إىل احلضور وتقدمي  
كلمة عن املوضوع املطروح للُمقاَدحة واحملاورة، أقلَّ من سعاديت مببادرة مجعّية العلماء 

تنظيم هذه الّندوة الكرمية؛ املسلمني، برائسة أستاذي اجلليل الشيخ عبد الرمحن شيبان، إىل 
ذلك أبّن هذا الرجل الكبري َلّما  يتبّوْأ مكانته احلقيقّية، يف رأينا، يف جماالت الفكر 
واإلصالح واألدب ما هو حقيق به يف حياتنا العاّمة. وقد تعود العّلة إىل أنّنا حنن 

نوا أهاًل للمدح والتقدير؛ فكّل اجلزائرّيني مل يـََهْبنا اّلّل أَلسنًة ُُتيُد مْدَح الرجال، ولو كا
عبقرّي جزائرّي يوشك أن يـَْغَتِمَر يف الظالم! وإاّل فكيف ميضي على وفاة أكرب أديٍب 
عرفْته اجلزائر طوال القرن العشرين أربعون عاماً، دون أن تُنظَّم عنه ندوٌة كبرية تليق مبكانة 

َر فّكر يف أن يسمَِّي ابمسه جامعًة من هذا الفّذ العمالق. وأسوأُ من ذلك ُسوءاً، أنّه ال َديّ 
اجلامعات املنبّثة يف معظم الواليت... بل وقع االجتزاُء إبطالق امسه على بعض الشوارع 



الصغرية، واملدارس املغمورة! وقد َوِدْدان لو أّن هذا الرُجَل نـُّزِل منزلته الفكريّة يف حياتنا 
تبوَئٌة ملنزلة شعبنا بني الشعوب... فليس الرجاُل  العاّمة، ألّن يف تـَْبِوئَِته ذلك إّّنا هو

َلُف فنعوَِّضها أبْصنائها، ونبّدهَلا أبمثاهلا؛ ولكّنهم فَلتاٌت من الّدهر  العظماء ِقطَع ِغَياٍر تـَتـْ
  ال متُثل يف التاريخ إالّ لِماماً...

كدت... ا، أو  واحلّق أّّن كنت كتبت عن اإلبراهيمّي كثريًا حّّت أصبحُت إبراهيمي  
غري أنّه مل يـَُتْح يل أن أتوّقف قّط لدى خصائص النْسج الّلغوّي يف كتابته على حَدة، ويف 

؛ فواتْت 1اليت كنت كتبت عنها حبثنِي اثننيِ « رواية الثالثة»دراسة خمصوصة، فيما عدا 
الّرفيعة عند أمري  هذه النـُّْهزُة ، اليوم، أُلعيَد شيئًا من العْرض والّتْطريَة لسرية الكتابة األدبّية

 البيان، ومفخرة اجلزائر عرب األزمان، حممد البشري اإلبراهيمّي... 

عاب، وأرِقُوا  والشكور احلميم كلُّه يـُْزَدَجى إىل الذين تَكأَُّدوا الّتْأِويَب يف احْلُُزون والشِّ
آِد، يف هيئة مجعّية العلماء، ابتغاَء تنظيِم هذا الّلقاء الك   بري.يف الّليايل الدَّ

وقد ارأتينا أن نتوّقف لدى ّناذَج قليلٍة يسمح بعْرضها احلجُم اْلُمَفرَُّد هلذه الدراسة، 
 وهي: 

  مذهُب اإلبراهيمي يف الكتابة ؛ :أّوالً 

  لغُة السعادة والسرور لدى اإلبراهيمّي ؛ :اثنياً 

  لغة احلزن والشََّجن لدى اإلبراهيمي ؛ :اثلثاً 

  غضب لدى اإلبراهيمي.لغة السخريّة وال :رابعاً 

فلعّل تكلَُّفنا حتليَل طائفة من الّلوحات الفنّـّية من كتابة الشيخ ، يف هذا املقام، أن 
تقّدَم صورة مصّغرة خلصائص الكتابة األدبّية لديه. وْليَـْعِذْرّن الشيخ اجلليل إْذ مل َأْسِطْع 

بغي يل أن أقّدمه عنه، وأن أعطَِّر تقدمَي إاّل غْيٍض، من فْيض؛ ونُْطفة، من جُلّة؛ ممّا كان ين
  ، على حّد تعبريه...«غري أّن قليلنا ال يقال له قليل»ِذْكرَه به؛ فهو جْهُد اْلُمقّل! 



  أّواًل. مذهب اإلبراهيمي يف الكتابة         

مل يكن حممد البشري اإلبراهيمّي يكتب ما يكتب مبعزل عن متثُّل أُسٍس وضَعها لُتفّرَِد 
الكتابة األدبّية، ومُتيّـَز أسلوبَه يف نْسج الّلغة؛ فكان ميضي عليها يف َزْخرَفة  طريقته يف

القول، وحَتِْلَيِة الَكالم، فلم يكن يكاد يتَجاَنُف عنها فتياًل. ولعّل ذلك أن يبُدَو من خالل 
ي أسلوبه يف الكتابة الذي مل يكن يتغرّي أو يتبّدل مهما تكن املوضوعاُت املعاجَلة، والقضا

املتناَولة؛ فسواٌء عليه أكان يكتب عن قضاي اجتماعّيٍة، أم سياسّية، أم أدبّية، فإّن مستوى 
الّلغة ظّل لديه هو هو، كما أّن طريقة النسج ابلّلغة الّرفيعة ظّلْت هي هي؛ حّّت إّن اخلبري 

اإلبراهيمي، ال غري مْعُزوٍّ إليه، أنّه حملمد البشري  ابألسلوبّيات يدرك بسهولة إذا قرأ نّصا
ِلَسوائه من الكّتاب. وأكرب أََمارٍة على عظمة املنزلة األدبّية لكاتب من الكّتاب، أنّه حني 
يغتدي معروفاً أبسلوبه بني الناس فرتاهم يقولون: هذا أسلوب فالن، أو شبيه أبسلوبه، إذا 

ّن، وابن اخلطيب حاكاه حُمَاٍك يف الكتابة، كشأن أيب عثمان اجلاحظ، وبديع الزمان اهلمذا
 األندلسّي، وَسوائِهم من عماليق البيان العريّب اآلِسر. 

الثانية كثريًا من املقاالت، غرَي معُزوٍَّة  ألّي كاتب، « البصائر»ولذلك نقرأ يف  
فنعرف أهّنا كانت حملمد البشري اإلبراهيمي، ولو مل يوّقعها ابمسه؛ ألّن نْسج الّلغة املتفّرَد هو 

لّنا على انتمائها إليه، ولو ُدّسْت ِلكاتب آخَر، على سبيل املغاَلطة أو على الذي كان يد
سبيل الّتمويه، لكّنا قَضْينا، حتماً، أبهّنا ما كانت إالّ من بناِت ُعْذره. وإّّنا ندرك ذلك من 

عة الّلغة، طبيعة كرائِم الّلغة املنتقاة، ومن سْحر النسج األسلويّب اْلُمْسَتِميِز بشّدة احلركة، ورِفْ 
ومجال اإليقاع، وتقابُل اجلمل متسلسلًة منسابًة كاملاء الّزالل، الصادر من الينبوع الّثراثر، 

  لدى عْرض األلفاظ وتركيبها...

وحنن نعتقد أّن اإلبراهيمّي، مبا أُتيح لذاكرته من ُعُلوٍق ُمْدِهٍش بغريب العربّية 
يصطنع يف كتابته من ََتِلَك الّلغِة املخزونِة يف  وألفاظها البعيدة عن التناُول اليومّي، مل يكن

ذاكرته العجيبة إاّل نسبًة َضئيلة قد ال ُُتاوُز الرُّبع ممّا خيتزن؛ وذلك إلدراكه أبنّه لو 
استعملها كلَّها، كما كانت عالقًة حبافظته، َلَما كان فِهَم عنه كتابَته إاّل قليٌل من املتلّقني، 



 ال تكُتُب ما يـُْفهم؟...  حّّت ال يقاَل عنه: ملَِ 

ويثْـُبُت هذا االفرتاُض حني نستخلص من نّص كتبه اإلبراهيمّي، عن كثرة حمفوظه 
فلقد ذكر الشيخ أنّه التقى  2من الشعر اجلاهلّي عَرضاً، وهو يف سّن الثانية والعشرين.

ظّلوا شهرًا كاماًل ابلعاّلمة الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز الرشيد الكوييّت ابملدينة املنّورة، ف
وكّنا لألُْلفة اليت انعقدْت بيننا، نتجاذب أطراف احلديث »هبا ال يفرتقون إاّل للنوم، قائاًل: 

ولنتمّثْل رُجاًل يسابق أمحد أمني الشنقيطيَّ  3«.من مسابقات يف حْفظ الشعر اجلاهلّي...
  يف حفظ الشعر اجلاهلّي وهو يف رْيعان الشباب!...

ي كثرياً ما يُهيب ابلكّتاب اجلزائرّيني أن َيْشَمِخّروا، ولو قلياًل، بلغتهم وكان اإلبراهيم
ولغتها، أو قل على األصّح: يف « البصائر»وأساليبهم، حّّت يكونوا يف مستوى أسلوب 

مستوى أسلوب حممد البشري اإلبراهيمي ولغته، ولكْن هيهات! ولذلك نُلفيه حيّدد لكّتاب 
 يضطربون فيهما، فمن خرج عنهما أَسّف وتدّّن، فيقول:  جماَلني اثنني« البصائر»

للبصائِر طرَفان: أعلى، وهو مْعِرض العربّية الرّاقيِة يف األلفاظ واملعاّن واألساليب. »
وهو السُّوُق الذي ُُتلُب إليه كرائُم الّلغة من مْأنوٍس صرّيه االستعمال فصيحاً، وغريٍب 

ه االستعمال مأنوساً؛ وهو جمَْ  َلى الفصاحة والبالغة يف ّنطهما العايل. وهو أيضًا يصريِّ
النموذج الذي لو احتذاه الناشئون من أبنائنا الكّتاِب لَفُحَلْت أساليُبهم، واستحكمْت 
مَلكاُُتم، مع إتقان القواعد ووْفرة احملفوظ. وهلذا الّطَرف رجالُه املعدودون. وهو َّنط 

  4«.إعجاِب أدابء املشرق هبذه اجلريدة

فأُسس الكتابة األدبّية الراقية لدى حممد البشري اإلبراهيمي متُثل يف طائفة من 
  األُسس، من أمّهها:

. رُقّي األلفاظ واملعاّن واألساليب. وال يتأتَّى هذا الّرِقيُّ يف نْسج الكتابة األدبّية، 1
راٍق؛ إذ ال  لكاتب من الكّتاب، حّّت يكوَن أملَّ على حمفوٍظ غزير من الّنصوص األدبّية

يُعقل أن ينُبَغ كاتٌب كبرٌي وهو ال حيَفظ نصوصًا أدبّية كبرية. ومِجَاع الّشأن يف هذه املسألة 
وواضح أّن بعض املتأّدبني اليوم قد ال «. معِرض العربّية الراقية»هو ما يُطِلق عليه الشيخ 



، وإقرار ابلقصور؛ ألّن  ، وهو جمّرد توّهم منهم وُمغالطة«العربّية الراقية»يقتنعون مبصطلح 
كّل الّلغات اإلنسانّية الكبرية فيها مستويٌت متدّرجٌة من التعبري. فلو أخْذان الّلغة الفرنسّية 
مثااًل يف ذلك أللفينا لغَة أانطول فرانس، وأندري جيد، وَسوائهما من عمالقة الكّتاب 

روائّي مبتدئ حمروم. وإذن،  الفرنسّيني غرَي لغِة أّي كاتٍب َصَحفّي فرنسّي بسيط، أو أيّ 
فال سواٌء لغٌة عالية سائلة مُتَْتُح من ِضْئِضِئ اْلَمعني، ولغٌة َبِكيئٌة تـُْؤَخُذ من هناية الساقية. 
فأّي كاتب كبري إّّنا يْستميز ابصطناع ألفاٍظ من الّلغة ال يصطنعها َسواُؤُه من وجهة، 

وجهة أخرى، قبل أن نتحّدث عن  وتكون هذه األلفاظ نفُسها بديعًة قشيبة عالية من
األفكار اليت هي مطروحة يف الّطريق، على حّد مذهب أيب عثمان اجلاحظ الذي عَرض 

حتّدث فيه عن َكَلِف العاّمة بصنف من األلفاظ ال « البيان والتبيني»يف بعض كتاب 
، «الربُّ »، واحلنطة مكان «الِقْدر»مكان « الرُبْمة»تصطنعها الصفوة الصافية، مثل 

  وهلّم جرّاً... 5،«القثّاء»مكان « اخلِيار»و

ولو جئنا نبحث يف الّلغة اليت يصطنعها اليوم اإلعالمّيون العرب لوجدانها أَحطَّ ما 
تكون نْسجاً، وأَسفَّ ما تكون ألفاظاً، إىل درجة أّن بعض الكلمات يصطنعوهنا 

مبعىن امتّد إىل...، « طال»م: فيحسبوهنا من العربّية وما هي من العربّية يف شيء، مثل قوهل
، اليت ال وجود هلا يف «طال يطال»، وليس «طاََوَل يطاِول»أو أَتى على... وإّّنا هو 

العربّية... كما أّن كثرياً من اجلرائد اليومّية يف اجلزائر تكتب الثاء، مثاًل، َتًء!... وال تلتفت 
! بل ترتكب أخطاء إمالئّيًة يف العناوين، فرتفعه إىل ما فـَُوْيَق قـَُنِن اجلبال« إنّ »إىل اسم 

، فتكتب ما هو ابلضاد، ابلظاء! واّلّل املستعان على «كْذبة املنرب بلقاء»حّّت تعمَل مببدأ 
ما فّرط الّناس يف مكانة العربّية، على عهدان هذا!... وحنن نَعجب من القائمني على هذه 

ساءة إليها، من خالل عبِثهم بقواعدها اجلرائد كيف يتجّرءون على إيذاِء العربّية، واإل
وإمالئها؟... وكيف مل يفّكروا يف توظيف أانس يعرفون العربّية يصّححون جلرائدهم الّلغة 

 ... 6قبل القْذف هبا إىل املطابع، مثّ إىل القرّاء؟

وإذا كان الّناس أصبحوا يتحّمسون لتأسيس مجعّيات حلقوق اإلنسان، وحقوق 
أة، وحقوق الطفل... فما كان أوىل للَغَياَرى على العربّية أن يؤّسسوا احليوان، وحقوق املر 



 مجعّية حلقوقها!...   

وحبكم أّن اإلبراهيمي كان رئيس حترير جريدة راقية، متّثل مدرسة لغويّة وأدبّية، فقد  
« البصائر»كان يومئ، فيما يبدو، إىل بعض هذه الكتاابت الّرديئة اليت كانت َترُِد على 

َد مذهب هذه اجلريدة العجيبة يف الكتابة... فْلينظِر الّناظُر أين كّنا ابألمس،  من فحدّ 
شأن العربّية اإلعالمّية، وأين صْران اليوم؟ واإلبراهيمّي بتحديده مستوى الكتابة الراّقية، 

ما ينحّط عن تلك املنزلة، وال يصل »حّدد تلقائّياً مستوى الكتابة الّدنيا، وهي كما يقول: 
ىل درجة اإلسفاف. وبني الّطرَفني أوساٌط ورَُتٌب تعلو وتنزِل. وهي ُمْضطَرٌب واسٌع يتقّلب إ

  7«.فيه كّتابُنا: من سابٍق إىل الغاية مستشِرٍف لبلوغها، وُمْقِصٍر عن ذلك

. وقد متثَّل اإلبراهيمي الّلغَة معرضًا قائمًا يف ُسوق أنيقة تُعرض فيها كرائُم 2
يكون قد حّدد، تلقائّياً، مواصفاِت هذه الّسوق الّرفيعِة اليت ليست   األلفاظ؛ وهو بذلك

كأيِّ شيٍء من األسواق، تُعَرض فيها أيُّ بضاعة من البضائع اْلُمْزَجاة؛ بل هي سوق 
 ُُتْلب إليها كرائُم ألفاِظ العربّية اْلُمْؤتَِنقة، وعقاِئُل املفردات اْلُمْؤتلقة... 

من أطلق صفة الكرائم على األلفاظ العربّية الراقية،  وقد يكون اإلبراهيمي أّولَ 
فشّبهها ببنات األكارم واألكابر من النساء؛ فإّّنا تطلق الكرمية والعقيلة على املرأة الشريفة 
احلسيبة. فالكرمية تطلق يف العربّية على أرَقى الشيء وأجوِده مكانًة، وأشرِفه منزلًة. وَلّما 

يعة تظاهره على أن يصَف هبا ألفاظ العربّية العالية مل جيد شيئاً فّكر اإلبراهيمي يف صفة بد
فوَصَفها هبا، تعظيمًا من شأن الّلغة، وتشريفًا ملنزلتها؛ وذلك حبكم « الكرائمِ »غرَي ِصَفِة 

أهّنا مفتاح املعرفة، وأهّنا األداُة األوىل للتواصل بني الناس يف اجملتمعات املتحّضرة. وأهّنا، 
 ذلك، وابلقياس إىل املسلم، هي مفتاح اإلميان بتمكينه من فْهم نّصي القرآن ابإلضافة إىل

واحلديث، ومها أرَقى وأعلى ما يف نْسج العربّية على اإلطالق... ومبْنِح هذه الصفة الكرمية 
لضْرٍب من ألفاظ الّلغة خرج عن ذلك، منها، كلُّ ما ال ميكن أن ينضوَي حتتها من 

الكلمات اليت ابتذهلا االستعمال فأفقدها ما قد يكون كان يف أصلها األلفاظ الّسوقّية، و 
 من هباء ومجال. 



. جند حمّمدًا البشري اإلبراهيمي يصطنع مصطلحنْي اِثننِي يف هذا املقام ومها: 3
فأّما الغريب فهو معروف عند الّناس. وأّما املأنوس فمصطلح «. الغريب»، و«املأنوس»

ْر عليه يف املعاجم العربّية ابملعىن الذي اصطنعه هو عليه. من مصطلحات الشيخ مل نعث
ولقد اصطنعه ليكون مقاباًل لّلفظ احْلُوشّي. فالّلفظ املأنوس هو الذي يستأنس له القرّاُء 

 أصله يف كان أنّه من الرغم على وذلك أو املتلّقون فتقبَـُله أذواقُهم، وال تنبو عنه أمساُعهم؛

عمال الكثري ملثل هذه األلفاظ، يف متّثل الشيخ، هو الذي يصرّيها ا. فاالستحوِشي   غريباً 
 مأنوسًة مألوفًة لدى املتلّقني. 

يف حني أّن الغريب إّّنا يراد به إىل غرائب العربّية ممّا يقّل يف االستعمال، ويندر يف 
يُقّر بوجود  الكالم بني الّناس، وال يقع إاّل بني الذين يعرفون الّلغة. بيد أّن اإلبراهيمي ال

غريٍب أصاًل، وذلك حبّجة أّن الغريب ليس غريبًا إاّل على َمن ال يعرف العربّية؛ وكأّن من 
واجب الكّتاب الكبار أن يُلّموا هبذه األلفاظ من العربّية، مّث يصطنعوها يف كتاابُتم حّّت 

حات من السياسة تغتدَي مألوفًة مأنوسة، ومتداَولًة مفهومة. ولو ُحقَّ لنا أن ّنّثل مبصطل
واالقتصاد واإلعالم، أللفينا كثرياً من الكلمات جرْت على ألسنة العواّم، على هذا الزمان، 
بفضل استعماهلا يف الّلغة اإلعالمّية اليومّية... وهذه مأثُرٌة حُتسُب لرجال اإلعالم، بعد 

ومئ إىل بعض هذا الذي كّنا قَسْوان عليهم يف اصطناع الّلغة املنحّطة! فكأّن الشيخ كان ي
 «. وغريب يصرّيه االستعمال مأنوساً »بقوله: 

. وحبكم هذه املبادئ اليت وضَعها اإلبراهيمّي للغة الكتاابت اليت كان ميكن أن 4
ولكّن بعض »، فقد كان ُيضطّر إىل إمهاهلا إذ يقول عن ذلك: «البصائر»تُقَبَل للّنشر يف 

بل أن يبُلغوا، فهم يوافوننا مبقاالٍت دون الطَّرف الكّتاب، هداهم اّلّل ُرشَدهم، ابَلغوا ق
وْليْفَهموا أّن «. )...( التشجيع»األدّن، فُنضطرُّ إىل إمهاهلا اضطراراً، فيلوذون حبّق 

  8«!االعتماد على التشجيع، ُمْعطش وجُميع

وبفضل هذه الصرامة الّلغويّة أصبحت جريدة البصائر مدرسًة أدبّية، مثاَر إعجاب 
ة واملغاربة مجيعاً؛ فكان أدابُء ومثّقفون منهم حيفظون نصوصًا من مقاالت املشارق

فلم يتكّرر ذلك يف َتريخ الصحافة الوطنّية، حيث إّن  9اإلبراهيمي فيستظهروهنا استظهاراً؛



لغة جرائدان اليوم هي أقرب إىل العاّمّية منها إىل الفصحى!... حّّت أصبح الواحد خيَشى 
 ِمن لغتها!...  -على قراءُتا ابإلقدام-على لغته 

  اثنيًا. لغة السرور لدى  اإلبراهيمي          

الثانية اليت دّّبها يراُع حممٍد البشري « البصائر»إّن الذي يعود إىل افتتاحّية 
اإلبراهيمي يندهش لذلك الفْيض الفائض من العربّية اليت كانت تنثال على قرحيته انثيااًل، 

 أَْرسااًل، فتحّس كأنّه كان يدفعها عنه فال تندفع، ويُبعدها عن يراعه وتـُْقبل عليه أرساالً 
ا من األرحيّية والسعادة والسرور فال تبتعد... لقد كان يف نْفس الشيخ شيٌء ولو ظّل خفي  

وهو يدّبج َتِلك االفتتاحّيَة العجيبة للَعدد األّول من جريدٍة، كاخلَريدة؛ وصحيفة،  
كاْلَبِتيَلة؛ ظّلت متخّفيًة قريباً من سبِع سنواٍت عجاٍف، على الرغم من   كاألَنِيَفة،  ومجيلة،

تطّلع كثري من الّناس إىل قراءُتا أثناء تغّيبها؛ وكأّن الشيخ أحّس بشيء خارجّي يتهّدد 
ذلك املشروَع اإلعالمّي اجلميل، فاْلتمس من اّلّل تعاىل وهو جيَأر له ابلدعاء أن يكأل 

يثّبته فال يتعّثر، وأن يبارَِك فيه فال يتبّخر؛ فتكوَن تلك االبتهاالُت،   مشروعه الكبري، وأن
، حني كتب هذه «ُعوَذٍة للجريدة يف َطْورها اجلديد»كما يقول الشيخ نفُسه، مبثابة 

  الّلوحة:

 ؛  الّلهمَّ ي انصَر املستضَعفني انُصْران وُخْذ بنواِصينا إىل احلقّ »

  الفتنِة رِْدءاً من الّسكينة ؛ واجعْل لنا يف كّل غاشيٍة من

  ويف كّل دامهٍة من البالء ِدْرعاً من الصرب ؛

  ويف كّل داجَيٍة من الّشّك ِعْلماً من اليقني ؛

  ويف كّل انزلٍة من الَفزَع واقَيًة من الثبات ؛

  10«.ويف كّل انمجٍة من الضَّالل نُوراً من اهلداية...

غضب أو قلق، مبقدار ما يعرّب عن أمل وحتّفز  فهذا االبتهال ال يعرّب عن حزن أو



وتطّلع؛ فكأّن العزم كان معقوداً، وكأّن املسار كان مرسوماً، وكأّن اخلّط كان مسطوراً، فلم 
 يكن بقَي لتحقيق الغاية إالّ اْلتماُس العْون من رّب السماء... 

ْسجّية اليت تتحّكم يف وواضح أّن العاملَ ابألسلوبّيات يُدرك، من أّول وهلة، البنية النّ 
تركيب هذه الّلغة، وَسْوق هذه األلفاظ. ومن أجل ذلك عرْضناها على طريقة الكتابة 
الشعريّة اليت تظاهر على تبنيُّ بنية نْسجها، وطريقة عْرضها. وكان من اأَلْوىل أن ُتكتَب يف 

الوَتد »يه حنن األصل كذلك. فاإلبراهيمي يبين أحيااًن نْسجه الّلغوّي على ما نُطلق عل
يف نْسج األساليب العربّية العالية؛ وذلك بوْضع ُمرَتَكٍز من اجلملة يف مستهّل « األسلويبّ 

الَكالم يقوم عليه ما بعَده فيتكّرر، ويظّل هو واحداً ال يتعّدد، كقول أيب حّيان التوحيدّي، 
  مثاًل، يف إحدى عجائبّيات رسائله:

 كتبُت إليك: »

والزماُن ضاحٌك، واألرض َعروٌس، والسماُء زاهٌر، واألغصاُن لْدنة،  والربيُع ُمِطلٌّ،
واألشجاُر َورِيَقة،  والُغْدراُن مرتَعة، واجلباُل مبتسمة، والريُض ُمْعَشْوِشبة، واجْلِنان ملتّفة، 

  11«.والّثماُر متهّدلة، واألوديُة مّطردة...

من طريقة تقدميه يف الكتابة، هو  فالوَتد األسلويّب يف كالم أيب حّيان، كما هو ابدٍ 
فواُو احلال املتكّررة هنا كأهّنا تتضّمن َتكراَر قْولِته الَوَتِديِّة األوىل، «. كتبت إليك»قولُه: 

  12مع كّل تشكيلة نْسجّية يف أسلوب هذا الكالم.

وكذلك نْسُج الكالم يف أسلوب اإلبراهيمّي، فالوَتد األسلويّب الذي يقوم عليه 
 الَكالم هو قوله: الِحُق 

، وهو الوَتد املركزّي. «الّلهّم ي انصَر املستضَعفني انصْران وُخْذ بنواصينا إىل احلقّ » 
حيث إّن « واجعْل لنا...»وأّما الوتد املباشر الذي يرتبط به نْسج الكالم فهو قوله: 

 كّل دامهة...؛ ويف»بعدها أتيت تشكيالٌت نْسجّية متماثلة يتكّرر فيها ضمنّيًا هذا الوَتد: 
 «. ويف كّل داجية...؛ ويف كّل انزلة...؛ ويف كّل انمجة...



ونالحظ أّن املاّدة الّلغويّة اليت ُنِسَج منها هذا الكالم متماثلٌة حبيث جند قَيمًا لغويّة 
واحدًة هي اليت تتكّرر متماثلًة لِتتشاكَل فيما بينها، فتكوَِّن نْسجًا عجيبًا متناسقًا يشبه 

ًة موسيقّية متجانسة، إىل درجة أنّه ميكننا تقدميُها يف شكل معادلة، أو جدول منغوم
 تتماثل فيه القيم: 

 السكينة  من  ردءاً  الفتنة  من  غاشية  كّل  يف 

 الصرب  من  ِدرعاً  البالء  من  دامهة  كّل  يف 

 اليقني  من  ِعْلما  الّشّك  من  داجية  كّل  يف 

 الثبات  من  واقية  الفزَع  ن م انزلة  كّل  يف 

 اهلداية  من  نُوراً  الضالل  من  انمجة  كّل  يف 

وببعض هذا الّتفكيك يتبنّي لنا أّن هذا الّنّص يقتصد يف اصطناع الّلغة فال خيتلف  
فيها إاّل مخُس مِسَاٍت لفظّية يف كّل َنسيجٍة أسلوبّية، تتنوّع أربَع مرّات، لكّنها يف بنيتها 

سجّية ال متّثل االختالف، ولكّنها متّثل االئتالف؛ ألهّنا مستويَُة القيم اإليقاعّية املتقابلة، النّ 
 فيتكّرر ذلك يف الّنسائِج اخلمِس املعروضة للتشريح، كما ميُثُل ذلك يف اجلدول اآليت: 

 انمجة  انزلة  داجية  دامِهة   غاشية

 الضالل  الفزع  الشك  البالء  الفتنة 

 نُوراً  واقَية  ِعْلماً  ِدرعاً   ردءاً 

 اهلداية  الثبات  اليقني  الصرب  السكينة 

يف حني أاّن جند الّنّص يصطنع أدواٍت أخرى من الكالم فتتكّرر بنفسها متقابلة 
 على سبيل التشاكل الّلفظّي، وهي: 

 يف = وتتكّرر مخَس مرّاٍت؛ 

 كّل= وتتكّرر مخَس مرّات؛ 



 هي أيضاً مخَس مرّات.  ِمن + من = وتتكّرر

فهذه األدوات ترتّدد، حبكم ذلك، عشرين مرّة عوض مرٍّة واحدة، يف بقّية السمات 
 الّلفظّيِة اليت وقع منها، أو هبا، تدبيُج الّنسائِج اخلمِس. 

غري أّن االختالف الذي حدث يف بقّية الّسمات الّلفظّية مل يكن إاّل صورّيً، ألّن  
ل ِصْنوَُتا الّلفظّيَة األخرى كما قّدمناها. كما أهّنا تتشاكل من حيث كّل مسة لفظّية تشاك

 معناها فنجدها تتقارب فيما بينها، كما يبدو ذلك من خالل عْرضها يف اجلدول الّسابق. 

فكّل تشكيلة من الّسمات، كما ُعِرضْت يف اجلدول، تُفضي إىل معاٍن متقاربة 
 تباين حني تتقابل من وجهة أخرى: ُتعلها تتشاكل فيما بينها من وجهة، وت

 الفتنة؛ البالء؛ الشّك؛ الفزع؛ الضالل: وُتّسد هذه، فيما بينها، التشاكَل املعنوّي؛ 

السكينة؛ الصرب؛ اليقني؛ الثبات؛ اهلداية: وُتّسد هذه السماُت الّلفظّية أيضًا 
ّلم الريضّيايّت: أ+ أ+ أ+ التشاكل املعنوّي فيما بينها. فكأّن هذه القيم الّلغويّة يوازيها السّ 

 أ  5أ+ أ= 

تتوّلد عنها  -ألّن يف االختالف تثبت الّداللة–لكّننا إن قابلناها، وال بّد من ذلك 
 ِقَيُم التباين، إذ: 

 الفتنة تقابلها السكينة؛ 

 البالء يقابله الصرب؛ 

 الّشّك يقابله اليقني؛ 

 الفزع يقابله الثبات؛ 

 الضالل تقابله اهلداية. 



 من حيث يوازي هذه القيَم الّلفظّية املختلفة املعاّن ما ميكن تقدميه على هذا النحو: 

 ب 5أ + 5)أ+ ب( + )أ+ب( + )أ+ب( + )أ+ب( + )أ+ب(= 

غري أّن كّل ذلك ال يكشف عن سرور اإلبراهيمي وال استفزاز السعادة لنفسه؛ 
االستهاللّية نفِسها، وذلك ولكّن الذي يكشف عنه ما يف بعض الفقرة اآلتية من املقالة 

 حني يقول: 

تعود إىل الظهور بعد احتجاب طال أمده؛ وكما تعود « البصائر»وهذه جريدة »
الشمس إىل اإلشراق بعد الّتغّيب، وتعود الشجرة إىل اإليراق بعد الّتسّلب؛ فال يكون 

الشمس. وال  اعتكار الظالم، وإن جّلل األفق بَسواده، إاّل معىًن من معاّن التشويق إىل
يكون ُصرُّ الشتاء، وإن أعرى األشجاَر ابشتداده، إاّل َخْزاًن لقّوة احلياة يف األشجار. 
والشمس موجودة وإن غابْت عن نصف الكون، والشجرة حّيٌة وإن أفقدها الصُّرُّ مجاَل 
الّلون. كذلك صحيفة البصائر احتجبْت صورُُتا عن الِعيان، وإن كانْت حّيًة يف النفوس 

  13«.ممثَّلة يف األفكار

لكي نتحّسس مجال النْسج، وأسرار الّصناعة األسلوبّية يف هذا الكالم، علينا أن 
نعيد تقدميه نسائَج نسائَج، حَسَب ما كان يف أصل الصناعة الكالمّية، مع ضرورة النـََّبِه 

الوَتد »عليه  إىل قيام كالم عاّمة كبار الكّتاب يف العربّية على التَُّكأَِة على ما نطلق
الذي هو كالم غري متناسق نْسجّيًا مع ما بعده من الوجهة اإليقاعّية؛ ولكّنه « األسلويبّ 

 يظّل ُمْرَتكزاً ضرورّيً لقيام الّداللة: 

 . الوتد األسلويّب: 1

 «: وهذه جريدة البصائر تعود إىل الظهور بعد احتجاب طال أمُده»

 تد: . عْرض الّنسائج الناشئة عن هذا الو 2

 الّنسيجة األوىل: 



 وكما: تعود الشمس إىل اإلشراق، بعد الّتغّيب؛ »- 

 وتعود الشجرة إىل اإليراق، بعد الّتسّلب. -

 النسيجة الثانية: 

فال يكون اعتكاُر الّظالِم: وإن جّلَل األفَق، بَسواده، إاّل معىًن من معاّن التشويق - 
  إىل الّشمس؛

أعرى األشجاَر، ابشتداده، إاّل َخْزاًن لقّوة احلياة يف  وال يكون ُصرُّ الّشتاء: وإن-
 األشجار. 

 النسيجة الثالثة: 

 والشمس موجودٌة، وإن غابْت عن نْصف الكون؛ -

 والشجرُة حّيٌة، وإن أفقدها الّصرُّ مجاَل الّلون. -

  النسيجة اخلامسة:

 كذلك صحيفة البصائر: احتجبْت صورُتا عن الِعيان؛ - 

 «. حّيًة يف النفوس، ممثَّلًة يف األفكاروإن كانت  -

لقد قّطع الكاتب الكالم تقطيعًا يشبه تنغيم مفاتيح املوسيقى؛ فلم يوَضْع لفٌظ من 
املنسوِج به خارج الّنظام األسلويّب احملكم؛ بل كّل لفظة ُوِضعت متماثلًة مع ِصنوُتا، 

الفقرة املطروحة للتحليل إىل مخِس ومتقابلًة مع مثيالُتا. وإذا كّنا فّكْكنا الكالم يف هذه 
، فألنّنا أقمناه على التقطيعات الداخلّية واخلارجّية لنسج الّنص، وألنّنا جئناُه من 14نسائج

ابب تيسري متّثل الّنْسج األسلويّب يف هذا الكالم. خذ لذلك مثاًل النسيجة األوىل، ُتْدها 
لتكّون التشاكل، أو الّتآلف، اإليقاعّي قائمًة على ِستِّ مساٍت لفظّية تتقابل فيما بينها 

الداخلّي واخلارجّي معاً. فأّما اإليقاع اخلارجّي فواضٌح، وهو ما ُيطَلُق عليه يف البالغة 



؛ «الّتغّيب»، وهو املاثل يف قوله على سبيل التتايل والتماثل: «السجع»العربّية، ظُْلماً، 
ذا النْسج اإليقاع الّداخلّي؛ فهو الذي يف حني أّن الذي يعنينا يف حتليل ه«. التسلُّب»

حيّقق مجالّية النسج األسلويّب، أكثر من اإليقاع اخلارجّي، فإذا القارئ، أو املتلّقي، ال 
يدري أهو يستمتع ابملوسيقى اخلارجّية للنسج، أم ابملوسيقى الداخلّية له؟ والّسماُت 

تُّ اليت تكّون النسيجة األوىل من الو  كما -جهتني الّنسجّية، واإليقاعّية معًا الّلفظّيُة السِّ
 هي:  -يبنّي ذلك اجلدوُل البياّّن اآليت

 التغّيب  بعد  اإلشراق  إىل  الشمس  تعود 

 الّتسّلب  بعد  اإليراق  إىل  الشجرة  تعود 

ويُفضي بنا هذا التفكيك اجملْدَوُل إىل استخالص ثالِث مساٍت لفظّية فقط، من 
، ألهّنا ت  تكّرر بنفسها، فتتشاكل ُمْؤتَِلفة، وهي: أصل ِستٍّ

  تعود+ تعود؛ إىل+ إىل؛ بعد+ بعد.

يف حني أّن الّسماِت الّلفظّيَة اليت تكّون الّنظام الّداليّل حبكم اختالفها، يف هذه 
 النسيجة، يبلغ َعَدُدها ِسّتاً، ولكّنها ختتلف فيما بينها فتتقابل فتظّل قائمة بنفسها، وهي: 

 ل الشجرة؛ الشمس، مقاب

 واإلشراق، مقابل اإليراق؛  

  والتغّيب، مقابل الّتسّلب. 

ومتّثل الشمس القيمة الباقية، أو القائمة الوجود، ولو اختفت بفعل الّليل إذا َكَفَرها، 
أو بفْعل السَّحاب إذا َغِشَيها، واإلشراق هو الذي يُعيد إظهار هذه القيمة، وإبراز نْفعها؛ 

ابملقابل، تظّل هي القيمة احلّية اليت تقابل الشمس، واإليراق هو  يف حني أّن الشجرة،
، فهما مْعنَـَيان غرُي «الّتسّلب»و« الّتغّيب»الذي يعيد إظهار نْفعها ومجاهلا. وأّما مستا 

 انفعنْيِ، وإّّنا الذي يُفضي إىل دْفع أذامها هو اإلشراق يف حال، واإليراق يف حال أخرى. 



لّلفظّية يتشاكل بعُضها، ويتباين بعضها اآلخُر. غري أّن ونالحظ أّن الّسمات ا
التشاكل أبنواعه املختلفة، لدى هناية األمر، هو الذي يتحّكم يف نْسج هذا الكالم: فِمن 
تشاُكٍل ينهض على َتكرار األلفاظ نفِسها، كما َمثَُل ذلك من خالل تفكيكنا لّلغة 

ل معنوّي، وإيقاعّي... فمن حيُث التشاكُل املنسوجِة هبا الّلوحُة الكالمّية، إىل تشاكُ 
املعنويُّ جند معىن اإلشراق يالئم الشمس فيتشاكل معه على سبيل التالؤم والتالزم، يف 
حنِي جنُد معىن اإليراق يتشاكل مع الشجرة فيكّوانِن زْوجًا متشاكاًل. كذلك معنَـَيا 

شجرة ال تكون شجرًة إالّ الشمس والشجرة، فهما حيُِيالِن على الضياء واإلشراق. وال
بفضل توافُر الرطوبة واحلرارة أيضاً، هلا، فمعناها ُمالزم، من بعض الوجوه ملعىن الشمس. 
وهناك تشاُكٌل آخُر يكُمن يف الّدالّّية ال يف املدلولّية، وهو اإليقاع اجلامع بني اإلشراق من 

ب فإهّنما يتشاكالن حبكم وجهة، واإليراق من وجهة أخرى.  وأّما مستا التسّلب والّتغيّ 
داللة كلٍّ منهما على معىن السقوط والغياب والّتخّفي. وببعض رْصد هذه العالقات 

 السيَمائّية جند التشاكل يتغّلب على التباين يف تدبري هذه النسيجة.  

ولو جئنا حنّلل هذه الّسماِت يف َعالقاُتا االنتشاريّة واالحنصاريّة لزاد الكالم 
يث إّن معىن الشمس يغتدي منتشراً، مثله مثل اإلشراق الذي يعين انتشار اّتساعاً، حب

الضياء، فيتشاكل الّلفظان على سبيل االنتشار املعنوّي يف متّثل الّداللة، أي إّن تشاكلهما 
يغتدي مرّكَب العالقة، بعد الذي كّنا رأينا من تشاُكلهما حبكم التالزم والتالؤم. يف حنَي 

معىًن انتشارّي حبكم امتداد أغصاهنا يف الفضاء، وانتشاِر فروعها يف  أّن الشجرة ذاتُ 
اهلواء. وأّما اإليراُق فهو حالٌة تبتدئ صغرية قليلة مّث تنتهي كبرية كثرية، بفضلها ينتشر 
الّظّل يف األرض، وتنتشر اخلضرة يف الفضاء؛ فالّسمتان الّلفظّيتان معًا متشاكلتا الَعالقِة 

ضافة إىل ما كّنا رأينا من تشاكلهما التالؤمّي من قبل. وأّما الّتغّيب والّتسّلب الّداللّية، ابإل
فهما ميّثالن االحنصار، ذلك أبّن التغّيب يعين وقوع الشيء خارج الرؤية، ورمبا العلم، فهو 
يف ُحكم املنحصر. ومثله معىن الّتسّلب الذي يعين هنا تساقط األوراق ويـََبِسها وتالشيها 

اء السحيق، فهي يف ُحكم املنعدم. وينشأ عن هذين املعنينْي تشاكٌل يُقرأ يف الفض
احنصارّيً. غري أنّنا بتعومي الّسمات الّلفظّية يف إجراء التشاكل، انتشارًا واحنصاراً، يغتدي  



 كّل الكالم متشاكاًل، إّما على سبيل تكرار األلفاظ، وإّما على سبيل ُمالَءِمتها. 

بعة الّسمات الّلفظّية التيس وقع منها نْسج الكالم السعيد نلفيها وحني نعود إىل متا
داّلًة على ذلك، تدرُج يف ُمْضَطَرهِبا، وذلك كالشمس، والظهور، واإلشراق، واإليراق... 
وأّما الّسمات اللفظّية الّدالة على نقيضها، فلم يكون ذِْكُرها إاّل نفياً هلا لتربير وجود ألفاظ 

 اإلشراق... السعادة واألمل و 

وعلى أاّن ال نوّد أن حنّلل النسائَج األربَع الباقية، ألنّنا لو جئنا على ذلك َلَما أِمّنا 
أن ميتّد حجم هذه الدراسة إىل شكل كتاب، وذاك ما مل نرد إليه؛ وإّّنا نريد أن ننتقل إىل  

هذا كالم آخر حملمد البشري اإلبراهيمي، لننظَر هل خيتلف عّما استشهدان به يف 
املوطن... ولعّل القارئ إن تقّبل ما هنضنا به من إجراءات الّتحليل أن يستطيع الّنْسج 

 عليه إن شاء، ولو على سبيل احملاكاة... 

وقبل أن ننزلق إىل احلديث عن لغة اإلبراهيمي حني حيزن، نوّد أن نقف وقفة 
وذلك يف كلمة كتبها أخرى، عند كتابة أخرى، حني يستفزّه السرور، ويستخّفه االغتباط؛ 

تقديراً ملواقفه الوطنّية من أجل استقالل بالده. ولو  1948عن امللك حممد اخلامس عام 
جئنا نقرأ نفسّية اإلبراهيمّي اليت محلْته على أن يكتب ما يكتب، ابلطريقة الّلغوّية الّدافقة 

نت تئّن حتت أغالل اليت كتب هبا عن تلك الشخصّية الكبرية، لزعْمنا أّن اجلزائر يومئذ كا
االستعمار، فلم يكن هلا زعيٌم مسلَّم، وال قائٌد حمنٌَّك، يُقّر له اجلميع ابلفضل والسَّْبق، بل  
كانت اجلزائر أحزاابً متصارعة، وأهواًء متنازعة، والشعُب يئّن حتت الّذّل، ويرسف يف قيود 

بالي االحتالل الغاشم،  املهانة االستعماريّة، واألمُل ال يزال بعيدًا يف الّتخّلص من
واألجنيّب اجلامث؛ فلّما جاء يكتب عن امللك حممد اخلامس، كأنّه جاء يكتب عن األمري 
عبد القادر، أو عن أّي زعيم كبري ميتلك قّوة التحّكم وفْرض الشخصّية واملوقف يف 

أن  الوطن، فأسقطه على امللك إسقاطاً... فهو يف هذه الكلمة كان كاملتنيب، ال ينبغي
يْؤَخَذ كالُمه على ظاهره ابلبساطة اليت ينظر هبا الّسّذُج إىل كتاابت الكّتاب؛ ولكّنها كلمة 
ُكِتبت اْلِتماسًا لرجل كبري يف اجلزائر، أو حّّت يف املغرب العريّب يومئذ، يقود األّمة، 

 هلذا وخيّلصها من الّذّل والُغّمة... وليس معىن كّل هذا أّن حممدا اخلامس مل يكن أهالً 



التقريظ، وال جديرًا هبذا الّتقدير؛ فقد كان وطنّيًا كبرياً، وضّحى بعرشه من أجل وطنه، 
وهو شأن قّل أن يقوم به الرؤساء بْلَه امللوك؛ ولكّن الشيخ كان يف نفسه ما زعْمنا، 
فخاطب حممدًا اخلامس، من حيث كان يبحث هو، يف احلقيقة، عن حمّمَدْين خامَسنْيِ 

 يف املغرب، وأحِدمها اآلَخِر يف اجلزائر، فكتب ما َكتب...  أحِدمِها

وأّما حني أنيت لنبحث يف شأن الطريقة النسجّية اليت كان يدّبج هبا لغته حني 
يستفزّه الّسرور، فإهّنا يف الغالب حتتفظ بعاّمة اخلصائص اليت رأينا، فاإلبراهيمي حني 

، تنثال عليه العربّية انثيااًل، فينسج منها تستخّفه السعادة، أو حّّت حني يستفزّه الغضب
لْوحاٍت تكون أطواراً كالشعر أو أمجَل منه... ولّلِذين سيّدعون أّن بعض ما سنستشهد به 
جمّرد أسجاع، نقول هلم: ال، واّلّل! ما كان اإلبراهيمّي يبحث عنها فيتكّلفها، وال كان 

املنحّطة من َتريخ األدب العريّب،  يلَتمسها فيتصّنعها، كبعض ضعفاء الكتبة يف العهود
ولكّن الرجل كان ميُْسك مبزبره، ويصِرف ومْهه إىل الكالم، فإذا األلفاُظ تنهال عليه اهنيااًل، 
وإذا املعاّن تنثال عليه انثيااًل، وإذا الّلغُة تـُْقبل عليه أْرسااًل أرساال، كما كان اجلاحظ يعرّب 

ِرف َومْهَه إىل الكالم فيخطُب الّناَس يف املآقط، يف وْصف اخلطيب العريّب حني كان َيصْ 
ويكّلُمهم يف احملافل... فكأّن اإلبراهيمي مشموٌل يف أولئك العرب الفصحاء البلغاء الذين  
كان يعنيهم اجلاحظ، يف مقالته، حّقا... وألولئك نقول، َترة أخرى: إنّه ال َسواٌء كاتٌب 

فسها، وخيِفض هلا جناح الّذّل من االستْخذاء، وهي يذهب إىل ألفاِظ الّلغة فرياوُدها عن ن
عليه، مع ذلك، متأبّية متدلّلة؛ وكاتٌب آخُر الّلغُة هي اليت تـُْقبل عليه لتُـْغرِيَه هبا، وتتمّثُل له 
لتدُعَوه إليها، وتـَْزَدلُف منه لرتّغَبه فيها، فتتزّيَن له متربّجًة، وتتجّلى له متعّطرًة متكّسرًة... 

 إذن، بنَي الكاتَبنْي! فشّتاَن، 

فال عجَب أن يعرّب اإلبراهيمّي عن وجدانه الطّافح وهو يتناول شخصّية حممد 
  اخلامس على حنو ما أييت:

 وذِْكَريٌت من اجملِد الّتليِد تُثار، »

 وآفاٌق من الفْخر الطريف تُنار؛ 



 ومِسَاٌت من خَماِيل البطولِة ُتْشَهر، 

 ْنَشر؛ وصفحاٌت من َتريخ العظمة تُـ 

 وحملاٌت من الشََّرف العلوّي الفاطمّي ُتِشّع، فَتشيع، 

 : تضوع، وَتذيع؛ -اجلالئل، من أعمال األوائل-ونفحاٌت من الُغّر 

 وذخائُر، من أخالق الطّّيبني األخاِير: ُُتََْب لوارِثِها؛ 

 ؛ 15وَمفاخُر، ممّا ترك األّوُل لآلِخر: ُُتْىَن هِلَمَّاِمها وحارِثها

َلى؛  وصورٌ   من ِعّز اْلُمْلك ُُتَْلى، وُسَوٌر من مكارم األبّوة تـُتـْ

  16«.ومشائُل من ابّن البيِت إمساعيَل ُتّلْت يف حممد

نالحظ أّن اإلبراهيمّي كأنّه يريد أن يرسم لوحة زيتّية آسرة،  ال أنّه يكتب كلمة 
حّّت تنسجَم وتتناسق فيما  أدبّية مزخرَفة؛ فهو يضع ألواانً معينة ميزجها أبلوان معّينة أخرى،

فيعرضها لقارئه ألواحًا ألواحاً، « النسائج»بينها. من أجل ذلك تراه يبين ما نطلق عليه 
ََ من الّلغة، فتتناسق وتتناغم متتاِبعًة  وكأنّه يكتب مفاتيح من أنغام املوسيقى، ال ألفاظًا

 بنيِّ أدانه: ومتوازية ومتقابلة معاً، كما يتجّسد ذلك من خالل هذا اجلدول امل

 تثار  التليد  اجملد  من  وذكريت 

 تُنار  الطريف  الفخر  من  وآفاق 

 ُتشَهر  البطولة  خماِيل  من  ومِسات 

 تنَشر  العظمة  َتريخ  من  وصفحات 

ر ابلتقدير، ومفصٌَّل ابملقّص القَلمّي القدير؛ فكّل  فالكالم، يف هذه الّلوحة، مقدَّ
َوَُتا: فهناك قيم تشبه القيم الريضّياتية تتوارد يف هذا الكالم على  مِسَة لفظّية تقابل ِصنـْ

سبيل االنسجام: )أ+ ب+ ج+ د+ هـ(، مّث تتكّرر القيم نفُسها. وال يوجد يف إحدى 



الّنسيجتني ااِلْثنتني مسٌة لفظّية تزيد، أو تنقص! فكأنّنا نقرأ شعراً، ال نثرًا فنّـّياً. فاللفظة 
تقابلها لفظة نكرة أخرى، على سبيل التعاقب والتوازي معاً: )وذكريٌت؛ الواردة نكرًة 

وآفاٌق؛ ومِسَاٌت؛ وصفحاٌت؛ وحملاٌت؛ ونفحاٌت؛ وذخائُر؛ ومفاخُر؛ وُصَوٌر؛ وُسَوٌر؛ 
 ومشائُل(. 

 مثّ تعقبها تشكيالت نْسجّية أخرى متقابلة متماثلة: 

 من اجملد التليد، من الفخر الّطريف؛ 

 بطولة، من َتريخ العظمة؛ من خمايل ال

 وال تكاد عبقريّة النْسج ختتلف بعد ذلك إالّ قلياًل. 

وهذا كّله والشأن منصرف إىل النسج اإليقاعّي الّداخلّي، أّما النْسج اإليقاعّي 
 اخلارجّي فهو دقيق إىل حّد امليزان العروضي: 

أخاِيْر؛ ومفاِخْر، لآلِخْر؛ ُُتَْلى، تُثاْر، تُناْر؛ ُتْشَهْر، تُنشْر؛ َتشيْع، َتذيْع؛ وذخائْر، 
َلى.   تـُتـْ

أّما خْتم الّلوحة ّبملة دون إيقاع فكان مقصوداً به تْفريُد الشخصّيِة املتحدَِّث عنها، 
فال تكون جزءًا من سرية الكالم لَِلْفِت االنتباه، ولتكسري اإليقاع، وليس عْجزًا أو ِإقصاراً 

 عن اإلتيان به. 

أن نعرض لتحليل هذه الّلوحة الكالمّية حتلياًل انتشارّيً واحنصارّيً،   وعلى أنّنا ال نريد
كما ال نريد أن حنّللها يف تشاُكلها وتبايُنها، خمافَة أن يُفضي ذلك إىل تطويل حنن 
ملتزمون سَلفاً بعدم الوقوع فيه... ولعّل ما كّنا هنضنا به من حتليل للوحاٍت كالمّية سابقة، 

إلبراهيمّي، أن يقّدم صورة مصّغرة للقارئ الكرمي إن شاء أن حياِكَيه أو ينسج ممّا دّبج يراُع ا
 عليه.



 اثلثاً. لغة احْلََزِن والشََّجن لدى اإلبراهيمّي 

مل يكن حممد البشري اإلبراهيمّي أديباً كبرياً، وال مفّكراً رصيناً، وال سياسّياً حمنَّكا، وال 
اً، فحْسُب؛ ولكّنه كان شْهمًا كرمياً، ووفّيًا أِسيفاً؛ فقد كتب خطيبًا مفوَّهاً، وال راجزًا ُرْؤبِيّ 

عن كثري من الرجاالت كتابَة الويّف الصادِق الودِّ. ولعّل أصدق مْدٍح ملآثر الرجال الكبار 
هو ما يكون حني يـُتَـَوفَـّْون. وذلك ما جاءه اإلبراهيميُّ فأجرى قلمه الّسّياَل يف مآثِر 

وّّف  -أو حّّت وهم أحياء–ال، كان يعرفهم أو يصادقهم، فلّما تـُُوفُّوا طائفة من أخاِير الرج
هلم الوّد، وأوسع هلم يف املدح، وأكثر هلم من الثناء، ما كانوا له أهالً؛ ومن أولئك 
الرجاالِت حممٌد هبجة البيطار، ومبارك امليلي، وامللُك حممد اخلامس، والفضيل الورتالّن، 

 .. وعبُد احلميد بن ابديس.

ومل يكن الشيخ ابن ابديس، ابلقياس إىل اإلبراهيمّي، صديقًا محيمًا فحسب، وال 
رفيقًا يف النضال من أجل العروبة واإلسالم فحسب، وال ظهريًا يف االجتهاد واإلصالح 
فحسب، وال زمياًل يف الكتاابت اإلعالمّية واألدبّية فحسب؛ ولكّنه كان كلَّ ذلكم مجيعاً. 

كان اإلبراهيمّي منفّياً يف قرية آفلو فلم   -1940أبريل  16يف –ّلّلُ ابَن ابديس فلّما توّفَّ ا
تسمح له اإلدارة االستعمارّية ابلظََّعِن إىل قسنطينَة لُشُهود تشييع جنازة الشيخ الفقيد، 

وفاة فزاد ذلك يف أْشَجان اإلبراهيمّي وحسراته، وُحرُقَاتِه ولَْوعاته. وجاءت الذكرى األوىل ل
ابن ابديس واإلبراهيميُّ ال يربح رهنَي املنَفى يف حيُث كان، فكتب كلمًة رمبا تكون من 
أمجل ما كتب اإلبراهيمّي على وْجه اإلطالق؛ فقد كنّا أدرجناها يف جنس املقامات، كما  

ولكّنها، يف  17؛«البصائر»كان عّدها قبلنا األستاذ حمّمد الغسريي يف تْقِدمته هلا يف 
قة، ميكن أن تندرج ضمن أنواع خمتلفة من ُزْخُرف القول، وأصناف متعّددة من احلقي

تدبيج الكالم، فهي فيها من خصائص الرسالة، مبفهومها يف عهود العربّية الزاهية، نَفُسها 
وفنّـّياُتا؛ وهي فيها من جنس املقامة سجُعها ولغُتها؛ وهي فيها من جنس الشعر الراثئّي 

وعاطفُته وِوجدانُه؛ وزادت على ذلك كّله أبن اعتمدْت سبياًل يف الّنْسج  إيقاُعه وبكائّيته،
 تنهض على صنعٍة تُعىَن ابْلتماس اإليقاع الرتكييّب داخلّياً وخارجّياً، على حنو طافح... 

ونوّد أن نتوّقف لدى فقرة من هذه اْلُبكائّية العجيبة، اليت كتبها الشيُخ يرثي هبا 



يس، لننظَر كيف كان يكتب اإلبراهيمّي حني حتُزن نفُسه على صديقه ورفيقه ابن ابد
األحّبة، ويشتّد أمله لُفقدان األصحاب؛ بل حني كانت َتفيض عليه شآبيُب الوِْجدان، 

 وينهال عليه منها ما يطَفح به الفَيضان: 

 ي قرب! »

سَتزُِن  أيدري َمن خطَّك، وقاَرَب شطَّك: أيُّ حبٍر ستُضمُّ شافتاك؟ وأيُّ معِدٍن 
وأيُّ شيٍخ كشيِخك، وأّي فًّت كَفَتاك؟  18كفَّتاك؟ وأيُّ ِضْرغاَمِة غاٍب سَتْحَتِبُل كّفتاك؟

فويَح احلاِفرين ما ذا أْودُعوا فيك حني أودعوا؟! )...( إهّنم ال َيْدُرون أهّنم: أْودُعوا، بنَّاَء 
ْدَن أسفار، وطليعَة اسِتنفار، إىل أجياٍل يف ُحْفرة، وودَُّعوا، عامَر أعماٍل بَقفرة، وشّيعوا، خِ 

 آخِر َسْفرة! 

 )...( قُوال لصاحب القرب عيّن: 

ي ساكَن الضَّريح! جَنَْوى ِنْضٍو طَِليح، صادرٍة عن َجْفٍن َقريح، وخافٍق بني  -
الضُّلوع جريٍح؛ يتأّوبُه يف كّل حلظٍة خياُلَك وِذْكراك، فَيحِمالِن إليه على أجنحة اخليال من 

اك، الّلَهَب والّريح؛ وتؤدِّي عنهما ُشؤونُه اْلُمْنَسربة، وشجونُه امللتهبة، وعليهما شهادة َمْسر 
 الّتجريح. 

إّن َمن تركَت ورَاك، مل حَيَْمِد الَكَرى فهل مِحْدَت َكرَاك؟ وهيهات: ما عاٍن  
  19«كُمسرتيح!

ّص هذا األثر إاّن لنأَسف أشّد األسف أّن مساحة هذه الدراسة ال تسمح ابإلتيان بن
األديّب العجيب ّبذامريه، هنا، ألّن االستشهاد مبجّرد فقرة منه، أو فقرتني اثنتني، قد ال 
يقّدم الّصورة احلقيقّية جلمالّية هذا العمل األديّب الكبري، وروعة هذا األسلوب البديع، 

 ْباًل... وأتجُّج عاطفِة صاحبه، وعَظمة وفائه، ابلقياس إىل الذي مل يـُْلِمْم عليه قَـ 

ُلهما رسالًة  فالشيخ خياطب رفيقني اثنني، كدْأب الشعراء العرب يف اخلطاب، مّث حيمِّ
يـَْقَرآهِنا على األصاحيب، ويقّدماهنا إىل الثّاوي يف الضريح، من حُمّب طليح، بلغة الشيخ 



َرر البديعة اليت مل نْقرَتْئ هلا مثيالً   لدى احلزين اجلريح... فَيصول وجيول، وأييت ابلدُّ
 معاصريه يف املشرق واملغرب... 

وال يسلك اإلبراهيمي يف أسجاعه الطريقَة املشرقّية القائمة على املزاوجة بني خامتيْت 
مجلتني متعاقبتني؛ ولكّنه يعِمد إىل طريقة قّل أن رأينا هلا مثياًل يف الكتابة الفنّـّية، فلم نكد 

، وهو من أكرب « حماسن أهل اجلزيرةالذخرية، يف»نعثر هلا على نظري حّّت يف أسجاع 
اْلَمعارض للكتابة املسجوعة يف األدب العريّب على اإلطالق؛ فاإلبراهيمّي ال جيتزئ 
خبارجيِّ اإليقاع، ولكّنه يغايل يف اْلِتماسه يف داخلّي الّنْسج، فإذا أنت ال تدري أَِإىل خوامِت 

بناء الكالم؟ وكأّن هذه الّطريقة  اجْلَُمِل كان يقصد، أم إىل داخلها كان يريد، أثناء
مستوحاٌة من طبيعة املوّشحات األندلسّية اليت برَع فيها لسان الّدين بن اخلطيب وَسواُؤه 
من الوّشاحني األندلسّيني؛ وذلك ابلّتعويل تعوياًل كاماًل على اْلتماس اإليقاع يف داخل 

رئ يوزّع عنايته بني الّداخل واخلارج الّنْسج وخارجه، لتغذيَة الّنْسج ابستمرار مبا جيعل القا
فيتناَزَعانِِه معًا فال تستويل عليه الّرَتبة اليت يسّببها الّسجع التقليدّي الثقيل؛ وذلك كقول 

 اإلبراهيمي يف مطلع هذه الكلمة، على الطريقة اليت ارأتينا أن نفّكك هبا نصَّه: 

 سالٌم: » 

  يتنّفس عنه األَقاْح، أبزهاره وإيراِقْه؛ 

 ويبتسم عنه الّصباْح، بُنوره وإشراِقْه. 

 وثناٌء يتوّهج به من عْنرب الشَجِر عبريُْه، 

  20«.ويتبّلُج به من بدر التَّماْم، على الرَّْكِب اخلاِبط يف الظَّالْم، ُمِنريُهْ  

فالشيخ، كما نستخلص من الِفقرة اليت كّنا استشهدان هبا من قبل، يبدأ كالمه 
 احلاء يف خوامتِِ مُجَله، وهي طريقة السجع الّتقليديّة اليت كانت جارية يف معّواًل على حْرفِ 

بالد املشرق. لكّن طريقته املزدوجة يف اْلتماس اإليقاع ال تين أن تـََتناَزَعه فيّتخَذها له يف 
الكتابة سبياًل، كما يبدو ذلك من هذا الّتفكيك الذي ّنارسه على الّنّص، َترة أخرى، 



 يان طريقة نْسج الكالم عند الشيخ اإلبراهيمي: من أجل تِبْ 

 . ي ساكَن الضريْح، جَنَْوى ِنْضٍو طَليْح: 1

 صادرٍة عن َجْفن َقريْح، وخافٍق بني الضلوع جريْح؛  

 . يتأّوبُه يف كّل حلظٍة خياُلَك وِذْكراْك، 2

 فَيْحِمالن إليه على أجنحة اخليال من َمْسراْك:  

 الّلَهَب والّريْح؛  

 . وتؤّدي عنهما ُشؤونُه اْلُمْنسربَْه، 3

 وشجونُه امللتهَبْه:  

 وعليِهما شهادُة الّتجريْح؛  

 . إّن َمن ترْكَت ورَاْك، 4

 مل حَيَْمِد الَكَرى فهل مِحْدَت َكرَاْك:  

 « وهيهاَت: ما عاٍن كُمْسرتيْح! 

اثبت، هو املقطع  فهذه الّلوحة الفنّـّية من األنغام امللفوظة تنهض على إيقاٍع خارجيّ 
، فنجده يتكّرر يف النسائِج األربِع فال يتجانف عنها وال يَِرمُي؛ يف حني أّن «ـِـيحْ »الصويّت: 

الّنْسج اإليقاعّي الّداخلّي تتنوّع أنغامه ليمنَح الكالم رشاقًة وُتّدداً، ومُييَط عنه الّرَتبة 
ى إيقاع داخلّي يتكّون كلُّه من والَكالل. فنجد النسيجة األوىل، وهي املركزيّة، تنهض عل

)الضرِيْح + طَِليْح + قرِيْح + جرِيْح(. يف حنَي أّن اإليقاعة « ـِيح»اإليقاع املركزّي وهو 
الّداخلّية، للنسيجة الثانية يف الّلوحة املعروضة لتحليل مجالّية اإليقاع فيها، تتكّون من 

)ِذْكرَاْك + َمْسرَاْك(، قبل أن يعوَد إىل نظام فيتكّرر مرّتنِي اِثنتنِي: « آكْ »املقطع اإليقاعّي 



وأّما النسيجة الثالثة فتنهض «. الرّيحْ »، فيكون لفظ: «ـِيحْ »اإليقاع اخلارجّي وهو 
، فتتكّرر هي أيضًا مّرتني اثنتني: )اْلُمْنَسرِبَْه + «بَهْ »إيقاعُتها الّداخلّية على مقطع 

اع اخلارجّي إىل سريته األُوىل يف الّلوحة احلائّيِة اإليقاِع اْلُمْلَتِهَبْه(، قبل أن يعود نظام اإليق
، وهو   «. التَّْجرِيحْ »فإذا هو لفظ: « ـِيحْ »اخلارجيِّ

الذي يتواتر مّرتني اثنتني، وهو احلّد « آكْ »وتعود سرية اإليقاع الّداخلّي إىل مقطع 
ل أن يقع خْتُم الّلوحة ابإليقاع األدّن لتكوين إيقاعة نْسجّية من الّلغة: )ورَاْك + َكرَاْك(، قب

 «. َكُمْسرَتِيحْ »، فيكون قوله: «ـِيحْ »اخلارجّي املتحّكم، وهو 

ونالحظ أّن اإليقاع اخلارجّي هلذه الّلوحة العجيبة ينهض على ما يسمَّى يف 
، حيث إّن الّنّص ال جيتزُئ بتكرار احلْرف «لزوم ما ال يلزم»مصطلحات البالغة العربّية: 

من الّلفظة اليت تُنَسُج هبا اإليقاعُة اخلارجّية للنسيجة، ولكّنه يتكّلف اصطناَع األخري 
؛ فإذا كلُّ نسيجة من النسائج األربِع املتعاقبة تنتهي «ـِيح»مقطٍع صويّت كامل، وهو: 

 )جريْح + الّريْح + الّتجريْح + كمسرتيْح(. «: رِيحْ »مبقطع 

عربّية يف ألفاظ داّلة على معاٍن معّينة يف كثري وألمٍر ما كان حرف احلاء موجوداً يف ال
منها ذات صلة ابجْلَنان والوْجدان، واألمل واحلنان، منها: اجلرح، واحلرقة، ومنها االحرتاق 

كّلما « أحّْ »واحلقد، ومنها احلّب واحلزن... وألمٍر ما أيضًا ينطق الكائن البشرّي مبقطع 
فكأّن اإلحلاَح على اإليقاع احلائّي يف مثل هذه الّلوحة انتابه أمٌل أو تعّرض لوجٍع ُمْؤٍذ... 

الفنّـّية، ويف َسوائها أيضًا من هذه البكائّية، داللٌة أخرى، داخل داللة، على ما كان يف 
 وجدان اإلبراهيمي من حرقة ولوعة، وحزن وَوْجد، على أعّز فقيد، عبِد احلميد... 

ج القول ابالشتغال على اإليقاع والطريقة اليت اصطنعها اإلبراهيمّي يف تدبي
الّداخلّي، واخلارجّي معاً، هي طريقة نصادفها يف بعض األشعار الكبرية اليت تلتمس 
اإليقاع الغيّن هلا يف نْسجها الّداخلّي، مثلما تلتزم به يف إيقاعها اخلارجي... ولعّل ذلك 

َتاِق أن يعود إىل وفرة احملفوظ من ألفاظ الّلغة العربّية اليت تنهال  على القرحية اْلِمنـْ
ابأَلْرسال، فتُـْغرقُها ابأللفاظ ذات األجراس. وذلك نفُسه ما ميُثل كثريًا يف نْسج الّلغة 



 اإلبراهيمّية، كما جند ذلك يف لوحة أخرى من بكائّية ابن ابديس، مثاًل: 

 أن كْسُر القلوب احلزينة على َمن فيكَ   21ي قرْب، عّز على دفيِنك الصرْب، وتعاَضى»
يُقاَبَل ابجلرب؛ ورجع اجلدال، إىل االعتدال: بني القائلني ابالختيار والقائلني ابجلرب. ي قرب، 

  22«ما أقدَر اّلّلَ أن َيطوَي عَلماً مأل الّدنيا يف ِشرْب!

ليس مقصوداً لنفسه يف البناء اإليقاعّي العاّم، « ورجع اجلدال، إىل االعتدال»فقوله 
كاتب عْفَو اخلاطر، فكوََّن إيقاعًة داخلّية عارضة مل تستطع أن تُنسي ولكّنه توارد على ال

، وهو إيقاع قائم على مقطع صويّت «ـرَْبْ »املتلّقي اإليقاعة املركزيّة القائمة على مقطع: 
يظاهر، « ابالختيار»، يرتّدد ستَّ مرّاٍت. بل إّن قوله أيضاً: «رْ «+ »بْ »مزوِج اجلرس: 

؛ فهي مسات لفظّية «االعتدال»، و«اجلدال»الّداخلّية، قوله:  من الوجهة اإليقاعّية
 متماثلة الّنهايت من حيث االمتداد الصويّت:  آْل؛ آْل؛ يْر. 

كما ال ينبغي أن يُفلت منا مالحظُة أّن الّلفظني املتوازَيني يف هذه النسيجة، ومها:   
على سبيل ااِلْنثيال الّلغوّي إالّ ، وإن كاان قد وردا على الّناّص «والقائلني»، و«القائلني»

أهّنما أسهما يف تشكيل الّلوحة اإليقاعّية الّداخلّية، فلم يكد يبقى عنصر لغوّي وحده يف 
مكّوانُتا الّنْسجّية، بل ُكالَّ اخّتذ له قرينًا ونظريًا يف الكالم. ولذلك نقرتح أن نقّدم هذه 

يف أصل الصناعة األسلوبّية لدى اإلبراهيمي،  الّلوحة كما جيب أن تُقَرَأ إيقاعّياً، وكما هي
 وذلك على هذا النحو: 

 ي قرْبْ، »

 َعّز على دفيِنك الصرْبْ، 

 على َمن فيَك أن يُقاَبَل ابجلرْبْ؛  -كْسُر القلوب احلزينة-وتـََعاَصى  

 ورجع اجلداْل، إىل االعتداْل: 

 بني القائلني، ابالختياْر؛ والقائلني، ابجلرْبْ.  



 ، ي قرْبْ 

  23«ما أقَدَر اّلّلَ أن َيطوَي عَلماً مأَل الّدنيا يف ِشرْبْ! 

   

ويّطرد هذا الّلِعُب ابلّلغة، وهو انشئ عن وفرُتا والّتحّكم العايل يف نْسجها، يف  
كتاابت اإلبراهيمي الفنّـّية؛ فإاّن مل نكد نالحظ ذلك يف كتاابت سابقة يف األدب العريب 

ماِت من أّوهلا إىل آخرها عرْب عصورها الطِّوال، ويف معظم وقد خاجْلنا نصوص املقا
الذخرية يف حماسن أهل »كما مل نعثُر عليها ال يف أسجاع ِكتاب   24نصوصها الثِّقال؛

، وما ورد فيهما من أعلى ما كتب «اإلحاطة، يف أخبار غرانطة»، وال يف كتاب «اجلزيرة
 كما نالحظ ذلك يف قوله أيضا: األندلسيون من الكتابة األدبّية املسجوعة...  

 إىل الوادي الذي طرََّز جوانَبُه آذار؛ »)...( 

ما َتَه  -البديع، من حْلِي الرّتصيع، وُحَلل الّتفويف والّتوشيع-وخَلع عليه الصانُع 
  25«.به على األوديَِة فَخَلَع الِعَذار!

مل يكن هو « الّتوشيعْ الصانع البديْع، من حْلي الرتصيْع، وُحلل التَّفويف و »فقوله: 
املقصوَد يف النسج اإليقاعّي لدى اإلبراهيمي، وإّّنا لكثرة الّلغة يف خمزونه احملفوظ اهنالت 
عليه كالسيل فأبدع يف اإليقاع الّداخلّي، قبل أن ينتهَي إىل إقامة اإليقاع اخلارجّي الذي  

راً له أن يقوم على مقطع:   آذاْر؛ ِعَذاْر. «: آرْ »كان مقدَّ

 بعاً. لغة السخريّة والغضب لدى اإلبراهيمي را

كثريًا ما كان اإلبراهيمّي، حني كان يسخر أو يغضب، يتحّلل من الطريقة، اليت 
حّللنا أطرافًا منها يف الفقرة الفارطة املتمّحضة لبكائّية ابن ابديس، وذلك حني كان حُيّس 

نّه كان يفّخم من لغته ويغايل يف أبنّه خياطب عددًا أكرَب من القرّاء، أو كأْن قد!... فكأ
ُتويد تنميقها يف املواقف الفخمة، وعن الشخصّيات الكبرية، حّّت يتالءم الكالم مع 



املقام؛ حّّت إذا ما كتب عن قضاي عاديّة، أو موضوعات صحفّية جارية، حتلَّل من 
عليه وتنهال،  الّطريقة اليت جئنا عليها، وأقبل على الكتابة بلغة يف كّل األحوال، تنهلّ 

فيكون فيها أسجاع، ولكْن ال تكون من نوع لزوم ما ال يلزم، وال من نوع النْسج القائم 
على اإليقاعني الّداخلّي واخلارجّي إاّل قليالً. ويف هذه احلال ال يعّول اإلبراهيمّي يف 

ألفاظها، ورشاقة اْلِتماِس الّتأثري يف املتلّقي على اصطناع اإليقاع الغيّن لّلغة، ولكن ّبزالة 
تعبرياُتا. ويف مثل هذه الكتاابت ال يعّول الشيخ، ابتغاَء الّتأثري يف املتلّقني، على التزام 
اإليقاع الذي ال يْعدوه؛ ولكن ابصطناع السخريّة فُيْمتع ويُبدع. ومع ذلك، فقد حيّن 

كيِب. كما قد الشيخ إىل دأْبه اجلميل فيضّمخ كتابته ببعض َتلك اإليقاعات املزدوجِة الرت 
يصادفنا ذلك، مثاًل، يف املقالة اليت كتبها عن الشيخ عبد احلّي الكّتاّن؛ فقد كتب يف 
مطلعها، بعد أن فلسف كيف كان العرب يسلكون طرائَق واسعًة يف استعمال الّلغة، 

و ممّا ه»والذَّهاب يف داللتها بعيدا، قبل أن يفلسف َتكينِّ الشيخ عبد احلّي ِبُكىًن مهينة 
 : 26يقول-« غالب يف ُكىَن العبيد

وإذا أنصْفنا الرُجل، قلنا: إنّه جمموعة من العناصر: منها العلم، ومنها الظلم؛ ومنها »
الشرُّ والفساُد يف األرض: أُطِلَق عليها لكثرُتا واجتماعها  27احلّق، ومنها الباطل. وأكثُرها

كثري منها يف اشتقاق وال داللة وضعّية،  يف َظرف هذا ااِلْسِم املركَّب الذي ال يلتقي مع ال
ال  28كما ُتطَلق أمساُء األجناِس املرَُتَلة، وكما يُْطِلق علماء الكيمياِء على مركَّباُتم أمساءً 

يلَمحون فيها أصاًل من أصوهلا.  ومن األمساء ما يوَضع على الفال والتخيُّل، فيطيش 
ع على الّتوّسع والّتخّيل، فيضيق اجملال، وَتضيع ؛ ومنها ما يوضَ 29الفال، وتكِذب اْلُمَخيَِّلة

احليلة! وإّن اسم صاحبنا مل يصُدق فيه إاّل جزُؤه األّول. فهو عبٌد لعّدِة أشياَء جاءْت هبا 
اآلاثُر، وجرْت على ألسنة الّناس؛ ولكّن أْمَلَكها به االستعمار. أّما جزؤه الثاّن فليس من 

ببال مؤمٍن يعرف الرُجل، ويعرف صفاِت عباد الّرمحان،  أمساء اّلّل احلسىن، وال خيطر هذا
املذكورَة يف خواتيِم سورة الفرقان؛ وإّّنا هو مبعىن القبيلة، كما يقال: كاهُن احلّي، وَعرّاف 
احلّي، وَعرْيُ احلّي! وقّبح اّلّل االشرتاَك الّلفظّي! فلو عِلم العرب أنّه أييت مبثل هذا االلتباس 

هم، وحتاَمْوُه فيما حتاَمْوا من اْلُمْستَـْهَجنات. ولو أدرك نـَُفاُة االشرتاِك يف لطهَّروا منه لغتَ 
عرفناه؛ لكان ِمن  30االستعماالت الشرعّية زمَن عبِد احلّي، أو أدرك هو زمَنهم وعَرفوه، مبا



َقبًة واحدة لعبد  أقوى أدلّتهم على نـَْفيه، والْرتفع اخلالف يف املسألة، وسّجل التاريخ منـْ
  31«.احلّي؛ وهي أّن امسه كان سبباً يف رْفع خالف!...

فاإلبراهيمّي هنا يلعب على السخريّة القاسية، وعلى الّنْسج الرشيق اخلفيف املتوايل 
اجلمل، املنثال الّلغة، عوضًا عن األسلوب القائم على اجلمل الطِّوال، واإليقاعات 

 عنه أبلفاظ الّلغة لذعاً، وأن يلدَغه لدغاً. الثقال... بل لكأنّه كان يريد أن يلذََع املكتوبَ 
فقد عَمد اإلبراهيمّي إىل أّول شيء يُعرف به املكتوُب عنه، واْلَمْسُخوُر منه، وهو امُسه 
وكنيُته فجاء إليهما الشيُخ يـَُروُغ عليهما َسْخراً؛ فشرع حيّلل داللة اسم الشيخ عبد احلّي 

جاء ابلعجب؛ إذا مل نكد جنده، هنا، يلعب على وكنيته ّبْزأَْيهما األّوِل واآلِخر، ف
متاس اإليقاع الّداخلّي إالّ يف قوله:  َْ  اْل

 ومن األمساء ما يوَضع على الفال والّتخيُّْل: »

 فَيطيش الفاْل، وتكِذُب اْلُمِخيَلْه؛  

 ومنها ما يوَضع على الّتوسُّع والّتَحيُّْل: 

 «. فَيضيق اْلَمجاْل، وتضيُع احليَلهْ  

ال يصدق منه إاّل أّولُه، « عبد احليّ »د ذهب، يف قسوة مدهشة، إىل أّن اسم ولق
، إْذ كان عبدًا جلملة من القيم املنحّطة اليت ُعرف هبا الشيخ، فيما يزعم «عْبد»وهو 

فليس ينبغي أن يذهب الوهُم إىل أّن املقصوَد منه هو « احليّ »اإلبراهيمّي. أّما آخره، وهو 
حلسىن؛ ولكّنه ينصرف إىل معاٍن ُأَخَر كأن تكون: عرّاف احلّي، أو َعري أحُد أمساء اّلّل ا

احلي، أو كاهن احلّي! وحنن نعلم أّن هذه الكتابة اليت ُتّسد هذه اآلراء مل يكن يريد هبا 
الشيُخ إىل اإلساءة إىل عبد احلّي الكّتاّن، كما يقّر بفضله يف مجلة من فقرات هذه 

ما كان يعرّب عن رغبٍة طافحة يف مثل هذه الكتابة الساخرة وإبداء  اهلجائّية نفِسها، مبقدار
ما يف عبقريّته من قدرة عجيبة على تناُول أيِّ موضوع ُيالُص عليه يف الكتابة األدبّية 
الّرفيعة، كما كان الحظ ذلك ابن أيب احلديد قدميًا عن أيب عثمان اجلاحظ يف كتابه 



بكرّيني على العلوّيني، وطورًا للعلوّيني على البكريني، يف ، وهو ينتصر طورًا لل«العثمانّية»
 أسلوب آسر، ولغة تنهال على القرحية كالشُّؤبوب املاطر. 

،  «لزوم ما ال يلزم»فاألسلوب يف هذه اهلجائّية ال يعّول على السجع ابلضرورة، بْلَه 
اك، ُمثْـَقالً حيث كان، هن« مناجاة مبتورة، لدواعي الضرورة»كما رأيناه يف بكائّية 

ابلعواطف اجلائشة، واملشاعر الطّافحة، والوْجداانت الصادقة، فعرّب عنها بلغة مثقلة، هي 
أيضاً، ابإليقاعات الباكية، والّلغة الّنادبة. هو هنا ال! إّّنا يريد أن يكتب كتابة ساخرة، 

كتابُته هذه   وأكاد أقول: ضاحكة. وهو كان يعلم سلفاً مدى الّتأثري الكبري الذي سُتحدثه
الذين كانوا يُدمنون قراءُتا مشرقًا ومغرابً، فكتب من أجل أن « البصائر»يف أنُفس قرّاء 

مُيِْتعهم، أساساً، ّبمال الكتابة عن هذه الشخصّية الثقافّية الكبرية، بغّض الّطْرف عن 
ر هذه احلقائق اليت مل يكن الشيخ يوّد الوقوف لديها، ألنّه كان عِجاًل عنها إىل تصوي

 على حنو مل خيطر على خَلد أحٍد...  32«فَكرَْكَتها»السخريّة من شخصّيته، 

والشيخ مل يتوّقف لدى اسم عبد احلّي املسكني، فراغ عليه ضْراًب ابليمني فحسب،  
كما كّنا أومأان إىل بعض ذلك من قبل؛ ولكّنه توّقف أيضاً لدى كنيته فنحل أثـَْلَتها، وبنّي 

 وأمتع. أم أليس هو الذي يقول عن كنية عبد احلّي:  َسْوَأَُتا، فأبدع

من سنن العرب أهّنم جيعلون االسم، مسة للطفولة، والكنيَة عنوااًن على الرُّجولة. »
لذلك كانوا ال يْكتَـُنون إاّل بنتاج األصالب، ومثرات األرحام، من بنني وبنات؛ ألهّنا 

َضْون هبذه الُكىَن واأللقاب الرَّخوة إاّل لعبيدهم. االمتداد الطّبيعّي لتاريخ احلياة هبم. وال يـَرْ 
وما راجْت هذه الُكىَن واأللقاُب املهلهلة بني املسلمني إاّل يوم تراخِت الُعرى الشاّدُة 
جملتمعهم؛ فراَج فيهم الّتخنُّث يف الشمائل، والتأّنُث يف الطّباع، واالرختاء يف العزائم، 

ْتهم العظمة احلقيقّية فاْلتمسوها يف األمساء والكىن واأللقاب. والنِّفاق يف الدِّين. )...( وفات
ولقد كان العرب صخورًا وجنادَل، يوَم كان من أمسائهم صْخٌر وجندلة؛ وكانوا ُغَصصًا 
ومُسوماً، يوم كان فيهم ُمرّة وحنظلة؛ وكانوا أشواكًا وأحساكاً، يوم كان فيهم قتادة 

  33«وعوسجة. فانظر ما هم اليوم؟!



 كّل هذا الذي جاء به اإلبراهيمي، وقد أفاد وأجاد، مل يكن مقصودًا لذاته إنّ 
فيؤَخذ على أنّه كان ضْراًب من التعليم للمتلّقي من شيخ عامل جليل، ولكّنه جاء به من 
أجل أن يُثبت أّن عبد احلي الكّتاّن مل يتكنَّ أبحد أبنائه األفاضل، ولكّنه تكىّن بكنية فيها 

 !... أنوثة وُخنوثة

كما وّظف الشيخ هذه املسألة فاخّتذ منها ُتَكأًَة لإِلحناء ابلّلوائم على العرب حني 
احنّطوا وختّلفوا، فغرّيوا من األمساء القويّة اْلمخيفة اليت كانوا يُطلقوهنا على أبنائهم، 
فأصبحوا يسّموهنم أبمساٍء ال تليق، يف كثري منها، إاّل ابلبنات! ويتوّقف لدى لقب 

إاّل يوم ضاع منهم « سّيدي»فيدينه ويْرُفضه، ويذّكر أّن الّناس ما كِلُفوا بكلمة « ديسيّ »
الّسؤدد! ولو قاهلا أحد يف عهد عمر ابن اخلطّاب رضي اّلّل عنه لكان ضربه بِدّرته، قائالً 
 عن هذه الكلمة املتداولة بني الناس يف اإلدارة والتعامل على سبيل الّلياقة طوراً، والّنفاق

ما راجْت بيننا، وشاعْت فينا، إاّل يوم أضعنا السيادة، وأفلتْت من أيدينا »طورًا آخر: 
القيادة. وملا ذا مل َتشع يف املسلمني يوم كانوا سادة الّدنيا على احلقيقة؟ ولو قاهلا قائل 

  34«.لعمَر هلاجْت ِشرَّتُه، ولبادَرْت ابجلواب ِدرَّتُه

ا أّن اإلبراهيمي رمبا تغاضى عن طريقته األثرية لديه يف وعلى الرغم من أنّنا كّنا زعمن
الكتابة، فعزف عن اصطناع اإليقاع، وأنّه   مل يكن يريد أن يؤثّر يف متلّقيه مبجّرد َسْوق 
أسجاع مجيلة له يستمتع هبا، وإّّنا أراد أن يكتب كتابة عالية خارج إطار األسجاع، 

تستمتع بكتابته، ليس ألنّه كان يصارع شيخًا  فكانت هذه الّلوحات الفنّـّية اليت ُتعلك
عاملًا جلياًل هو عبد احلّي الكّتاّن، ولكْن ألنّه حممد البشري اإلبراهيمّي وقد امتشق قلمه 
فأراد أن يكتب، فكتب! فهو ميتع به إذا هجا، وهو ميتع به إذا رثى، وهو مُيتع به، أيضًا، 

الشيخ، يف احلقيقة، مل يكن يكاد يتخّلص  إذا أثىن: نقول، على الرغم من كّل ذلك فإنّ 
 من لغته املنهالة عليه فكانت متُثل له كتابًة قائمة على اإليقاع... 

 وإالّ فإاّن نصادف مقاطَع كثريًة تقوم على اإليقاع الداخلي واخلارجّي، كما يف قوله: 

 من َسَنن العرب أهّنم جيعلون: »



 ااِلْسم، مسًة للطُّفوَلْه،  

 ، عنواانً على الرُّجوَلْه. والُكنيةَ  

 لذلك كانوا ال يْكتَـُنون إالّ بَِنتاِج األصالْب،  

 ومثرات األْرحاْم:  

 «. من بنني وبناتْ  

فبعد أن جاء ابلوَتد األسلويّب املعوَِّل عليه يف نْسج الكالِم القائم على اإليقاع، وهو 
دّبج كالمه يف تشكيالت إيقاعّية ، انطلق ي«من َسنن العرب أهّنم جيعلون»املاثل يف قوله: 

ليست غنّية ابألجراس، كما كّنا رأينا يف بعض الكتاابت األخرى الكبرية، ولكّن القارئ، 
مع ذلك، حيّس أّن هناك صناعًة نسجّية يف الكالم، كما حاولنا تِبيان تقطيع الكالم على 

؛ ولفظ «الرجولهْ »ظ الذي يقابله لف« الطفولهْ »جهة القراءة اإليقاعّية؛ إذ يوجد لفظ 
، الذي يثّنيه اإليقاع املماثُل الوارد بعَده يف لفظ «األرحام»الذي يقابله لفظ « األصالب»
 )الّطفوَلْه، الرجوَلْه؛ األصالْب، األرحام؛ بنات(. «: بنات»

ونالحظ أنّه على الرغم من معىن الطّباق البالغّي املاثل يف ثنائّية الطفولة والرجولة 
متعارَضني يف الّداللة التقليديّة، إاّل أهّنما من املنظور الّسيَمائّي يظاّلِن متشاكلني  ابعتبارمها

من حيث البنية، ومتشاكلني من حيث إّن ُكال  منهما ينتمي إىل اإلنسان؛ فهما ليسا 
ّن. يف حني أّن الثالثّي اإليقاعّي اآلَخر: )األصالْب،  متبايننْي إاّل ابعتبار اختالف السِّ

رحاْم، بناْت(، يّتسم ابلتشاكل أكثر من اّتسامه ابلتباين، وذلك حبكم أّن ما يقع يف األ
األرحام أييت من األصالب، وأّن نتيجة ذلك هي جْنُل البنني والبنات... فالكالم متشاكٌل 
من حيث معناه، ومتشاكل أيضًا من حيث التماثُل اإليقاعّي: ـاَلْب؛ ـَحاْم؛ ـَناْت )من 

 ب، واألرحام، وبنات(. قوله: األصال

وَتِلَك نسيجٌة يف هذه الّلوحة، أّما النسيجة الثانية فيها فإهّنا تّتخذ سرية أخرى من 
البَناء النسجّي، والسََّدى اإليقاعّي، ما جيعلها ال ختتلف عن سابقتها، إاّل لتكّون بناء 



َزْخَرفة القول، يف أعلى إيقاعّيًا ونسجّيًا يوَكُِّد حْرص اإلبراهيمّي على صناعة الكالم، و 
 مستويت املعارض األسلوبّية العربّية، كما نالحظ ذلك يف هذه النسيجة الثانية: 

 ولقد كان العرب صخوراً وجنادل، يوَم كان من أمسائهم صْخٌر وجندَلْه؛ »

 وكانوا ُغَصصاً ومُسوماً، يوم كان فيهم ُمرُّة وَحنظَلْه؛  

 كان فيهم قتادُة وعوسَجْه. وكانوا أشواكاً وأحساكاً، يوم   

 «. فانظر ما هم اليوم؟ 

وإذا كان ما قبل هذه الّلوحة نّد قلياًل عن الّنْسج اإليقاعّي الغيّن فوقع االجتزاء 
 إبيقاٍع خفيف حيافظ على بنية الكتابة لدى اإلبراهيمي، دون أن يستأثر ابالهتمام، فقيل: 

 فراَج فيهم: »

أّنُث يف الطّباع، واالرختاء يف العزائم، والنِّفاق يف الدِّين. الّتخنُّث يف الشمائل، والت 
؛ )حبيث وقع «)...( وفاتْتهم العظمة احلقيقّية فاْلتمسوها يف األمساء والكىن واأللقاب

الّنسج اإليقاعّي لظواهر اجلمل وبطائنها من ألفاظ متالئمة دون أن تكون متماثلة متاُثالً 
 َتّماً يف كّل األطوار: 

أربع « يف»خّنْث ويقابله الّتأّنْث؛ واالرختاْء ويقابله الّديْن، داخلّياً؛ مع تكرار قيد الت
 مرّات للرْبط بني السمتني املنسوج منهما اجْلُمل؛ 

والشمائْل ويقابله الطّباْع، واالرختاْء ويقابله النِّفاْق، خارجّيًا. مث وقع خْتُم النسيجة  
ال مبا بعدها، وال مبا قبَلها، لتكون خامتة الكالم، إاّل من ّبملة طويلة ال ترتبط إيقاعّيًا 

حيث وقع إشباعها بلفظني آخرْين لتكون هذه اجلملة وَتدَا بـَْعِدّيً: « يف األمساء»حيث 
فإّن السرية اإليقاعّية ختتلف يف النسيجة اليت جئنا هبا كّل االختالف؛ فقد عاد الشيخ إىل 

من األلفاظ لوحة إيقاعّية تصَدُح ابملوسيقى الّلفظّية املتغافصة  دْأبه، وآَب إىل ِعرْتِه، فصنع
األنغام، واملرتاقصة األصوات. لقد أقام الشيخ صناعة لوحته على ثالِث نسائَج تكّون 



 حلمَتها، ووَتٍد أسلويّب آثَر أن يكون آخراً، ال أّواًل: 

 ولقد كان العرب صخوراً وجنادْل، »

 وَجْنَدَلْه؛  يوَم كان من أمسائهم صْخرٌ 

 وكانوا ُغَصصاً ومُسوَما،  

 يوم كان فيهم ُمرَُّة وَحْنظََلْه؛  

 وكانوا أشواكاً وأْحساَكا،  

 يوم كان فيهم قَتادُة وَعْوَسَجْه.  

 «. فانظر ما هم اليوم؟ 

غري أّن العجب ليس يف هذه القدرة اخلارقة يف التحّكم يف الّلغة من أجل أن يقع 
اكي األنغام املوسيقّية البديعة؛ ولكن يف رْبط معاّن األلفاظ املصنوِع هبا هبا صنُع كالم حي

اإليقاعاُت رْبطًا تشاكلّيًا لفظًا، ورْبطًا تشاكلّيًا آخَر معىًن، ليقع تركيب الّشكل مع 
 املضمون، وليقع مالءمُة الّداّل مع املدلول. أرأيت أن قوله: 

 ؛ «يوم كان»يقابله: « لقد كان»

 ؛ «صْخر»يقابلها: « صخورا»و

 ؛ «جندلة»تقابلها: « وجنادل»

 ؛ «أشواكاً »يقابلها: « ُغَصصاً »و

ًَ »يقابلها: « ومُسوماً »  ؛ «أحساكًا

 ؛ «قتادة»يقابلها: « ُمرّة»و



 ؛ «عوَسجة»يقابلها: « وحنظلة»

الِّيَُّة. «وكانوا»يقابلها: « وكانوا»  ، وذلك من حيث الدَّ

مه متشاكاًل من حيث املدلولّية، كما نالحظ يف حني أّن الكالم يتقابل يف معظ
ذلك يف سرية: الغصص والسموم واملرارة، والصخور واجلنادل، واألشواك واألحساك، 
والقتاد والعوسج، وهي الّدواّل اليت صنع منه اإلبراهيمّي هذه الّلوحة يف وجهها املدلويّل 

 أيضاً. 

ها الشيخ شواَظ سخريّته احملرقة ونوّد أن نتوّقف، أخريًا لدى مقالة قصرية أرسل في
رسالة ينتقص فيها من « البصائر»، كتب إىل «التهامي»على شخٍص مغمور يدعى 

اجلريدة، وأهّنا حتّيزْت حلزب سياسّي مغريّب معنّي، على حساب حزب سياسّي آخر؛ من 
 حيث كان أوىل هلا أن تظّل حمايدًة ال تنحاز، فكتب الشيخ خياطب ذلك الكاتب املغمور
الذي أرسل عليه ُشواظًا من انر وحناس، فأحرقه هبا فأمَسى حتمًا ُسْخرًَة يف فاس، فكتب  

، ما يعنينا منها، خصوصًا، هو «البصائر»كلمًة قصرية تقع يف عمودْين من أعمدة 
 خامتُتها اليت يقول اإلبراهيمّي فيها: 

يَِّك! ولو كنَت عاشَر ال عفا اّلّل عنك ي ُتامّي! لكأّن فيك، واّلّل، ُشعبًة من مسَِ »
عشرٍة مّمن حيمل هذا ااِلسم، وينِطق هبذا اإلمث، الّطرَدِت القاعدة، وتواتر القياس؛ وُهِجَر 

يف اإلسالم، وانتقل الّناس أببنائهم من ُِتامَة إىل « عبد العّزى»هذا ااِلسُم كما ُهجر 
 جَنْران! 

زب؛ فإن كنت تستحّق هذا العتاب إنّنا ال نعلم منزلَتك يف الّنباهة، ودرجَتك يف احل
فأرجْعُه إلينا  -خلمول قْدرك، وُخسوف بدرك-فهو أتديب لك، وإن كنت ال تستحّقه 

  35«.مشكوراً، وارُدْده علينا معذوراً 

تنهض هذه الّلوحة األدبّية على نسيجتني اِثنتني: األوىل وهي تعّول على السخريّة، 
وتقطيع الَكالم، من أّول أمرها إىل آخره، لكْن دون دون ااِلْلِتحاد إىل اصطناع اإليقاع، 



التفريط يف ذلك تفريطًا كاماًل؛ واألخرى، وتعّول على صناعة اإليقاع وتوظيفه يف الّتأثري 
 اجلمايّل لدى املتلّقي، تعوياًل َتّماً. 

غري أّن النسيجة األوىل ال تِقّل قّوًة يف الّسْبك، وال رصانًة يف النْسج، حّّت إّن 
 لّضارب ميكن أن يضرب هبا اجلدار املتني فيَـُهورَه! كذلك نرى قّوة هذا الكالم! ا

يِّكَ »-   «!ال عفا اّلّل عنك ي ُتامّي! لكأّن فيك، واّلّل، ُشعبًة من مسَِ

فهذا الّدعاء على الشخصّية املطروحة للهجاء واإلحناء عليها ابللََّوائم ليس انكَأ منه 
عائّية فُيْدخُلها على العفو إيغااًل يف صناعة الكالم، وإبداًء الدّ « ال»شيٌء! فهو يصطنع 

للقدرة اخلارقة على التحّكم يف العربّية العالية وُنسوجها الِعجاب، كما وردت يف أعلى 
ّناذج البيان العريّب... واألنَكأُ من الّدعاء على هذه الشخصّية هو رْبطُها بشخصّية مغربّية 

، وذلك حني قِبلْت أن حِتّل حمّل املِلك الشرعّي للبالد. بيَد أّن اشتهرْت ابلغْدر واخليانة
اإلبراهيمّي مل يعرّي الشخصّية املهجّوة، ومل يـَُلْمها ابلطريقة الرّكيكة املباشرة؛ ولكّنه اصطنع 

اليت ال تدّل هنا على الشّك، مبقدار ما تدّل على اليقني. وأحلقها بعبارة « لكأنّ »يف ذلك 
ة االنتماء ظاهراً، يف حني أّن الّنّص كان يريد إىل عكسها )فكأّن ذلك كان تقّلل من دالل

 من ابب قول احلطيئة: 

 *واقعْد فإّنك أنت الطّاِعُم الكاسي!( 

فعوض أن يعرّب الّنّص بصورة مباشرة فيّتهَم الشخصّية املهجّوة «. ُشْعبة»وهي لفظة: 
اًب أعمى، اصطنع ما يوحي بذلك أّواًل، مثّ أبهّنا خائنة للوطن، أو على األقّل متحّزبة حتزّ 

يِّك»يـُوَّكده آخراً:  والذي حُييل هذا الكالم من معىن «. لكأّن فيَك، واّلّلِ، ُشعبًة من مسَِ
الواقُع على سبيل االعرتاض.  -واّللِّ -التشبيه املشكوك، إىل معىن اليقني احملتوم، هو القَسم 

 كَّد، ال على شأن مشكوك فيه. ألّن القَسم ال يكون إالّ على شأن ُمَو 

وتتنازع الشيَخ طريقُته اْلُمْؤثـَرَُة يف الكتابة فيعوُد إىل توظيف اإليقاع وتقطيع اجْلُمل 
 بعد ذلك:  



 ولو كنَت عاشَر عشرٍة مّمن: »

 حيِمل هذا ااِلْسْم،  

 وينِطق هبذا اإلمْث؛  

 الّطَردِت القاعَدْه،  

 «. وتواَتر القياسْ  

، وهو قوله: «الوَتد األسلويبّ »ة تنهض على االّتكاء على ما نسّميه فهذه النسيج
، لينطلق الّناصُّ من بعد ذلك إىل تقطيع الكالم على «ولو كنَت عاشَر عشرٍة ممن...»

حنوْيِن متوازيني يف النسج واإليقاع، ليؤثّر يف قارئه فيجعَله شديد الّتعّلق هبذا الكالم الذي 
لنسج فحسب، ولكّنه يعّول أيضًا على مجالّية اإليقاع، داخلّيًا ال يعّول على مجالّية ا

وخارجّيًا. فقد هنضت تقطيعاته الكالمّية على أربِع مُجل: كّل مُجلتني تكّوانن وحدًة 
إيقاعّية من حيُث إهّنما توازيَتا يف تقدير األلفاظ، وتساَويتا يف ُْتريس اإليقاع، كما يبدو 

 ة أسطار، منذ قليل. ذلك من خالل عرضهما يف أربع

وَلّما أحس الشيخ أنّه أخطأه اإليقاع يف الّتأثري يف قارئه، من بعد ذلك، عمد إىل 
وأنّه لو كان عاشر  -ُتامي–توظيف السخريّة وثقافته اإلسالمّية الغنّية فحّلل هذا االسم 

اله،  لكان الّناس هجروا استعم« البصائر»عشرة يذهب إىل ما ذهب إليه يف االنتقاص من 
على أبنائهم؛ بل لكانوا انتقلوا من ُتامة إىل جنران. « عبد العّزى»كما هجروا إطالق 

والشيخ يوازن، هنا، بني سريتني اثنتني متقابلتني: يف إحدامها الّنبل والشرف والفضيلة 
ومها: ُتامّي، وُتامة؛ ويف إحدامها األخرى الّلؤم واالستخذاء والرذيلة، ومها: عبد العّزى، 

 ران... وجن

وأّما الكالم كّله يف َلْذعه ونْكئه، ويف مجاله وطرافته، هو الذي أرجأه ليختم به 
مقالته القصرية حيث أهناه بنسيجة عجيبة الرتكيب، طريفة املعىن؛ فقد أحّس الشيخ وكأّنه 
أغار على خامل من الرجال، وأرسل قلمه على من ليس أهاًل للعتاب واهلجاء، فختمه مبا 



العتذار الذي كان يف احلقيقة أنكأ يف املهجّو من اهلجاء املباشر نفِسه؛ فقد أسّر له ُيشبه ا
أنّه ال يعلم مدى مكانته يف اجملتمع، ومنزلته يف مدارج احلزب الذي كان ينتمي إليه؛ فإن  
كان أهاًل لذلك اهلجاء والعتاب فهو له ضْرٌب من الّتأديب، وإّما ال، فلرَيُْدْده على الشيخ 

 وراً معذوراً... مشك

ولقد مجع اإلبراهيمي يف هذه الفقرة بني الصناعتني: بني التقطيع اخلايل من متاثل 
 األجراس، ولكّنه غيّن بتماثل عدد األلفاظ الذي يقوم عليه التقطيع من وجهة: 

 إنّنا ال نعلم: . »1

 منزلتك يف الّنباهة، 

 ؛ «ودرجَتَك يف احلزب

من وجهة  -َعْمِد إىل االّتكاء على الوَتد األسلويبّ بْعد ال-وبني توظيف اإليقاع 
 أخرى: 

 فإن كنت تستحق هذا العتاَب فهو أتديٌب لك، وإن كنت ال تستحّقه: . »2

 خلمول قْدرك، 

 وخسوف ِذْكرك؛  

 فأرجعه إلينا مشكورَا، 

 «. وارُدْدُه علينا معذورَا

       

  اهلوامش

حيث نشران حبثًا بعنوان:  1977، 38ع.تراجع جمّلة الثقافة، اجلزائر،      -1



( وعنوان الدراسة: 1984) 48، ، والعدد «رواية الثالثة للشيخ اإلبراهيمي»
 «. خصائص اخلطاب يف رواية الثالثة»

 .1911كان ذلك، كما سنرى، يف املدينة املنّورة سنة       -2

ملدينة الفاضلة، أو حممد البشري اإلبراهيمي، يف: الفضيل الورتالّن، الكويت: ا     -3
 .239سويسرا العرب، ص. 

، العمودان 5، ص.1949. 07. 11، يف 86اإلبراهيمي، البصائر، ع.     -4
 الثالث والرابع، من حنو األعلى.

وما بعدها، حتقيق حسن السندويب،  36. 1ينظر اجلاحظ، البيان والتبيني،      -5
مبا استخّفْت أقّل الّلغتني ر  العامة». وقد الحظ اجلاحظ  أّن 1947القاهرة، 

وأضعَفهما، وتستعمل ما هو أقلُّ يف أصل الّلغة استعمااًل، وتدع ما هو 
 .38. 1، م.س.، «أظهر...

حنتفظ بنماذج من مثل هذه األخطاء الفاحشة أخذانها من بعض اجلرائد      -6
هليئات . وقد كّنا كاتبنا بعض ا2005أبريل  26الوطنّية الصادرة يف يوم الثالاثء 

اإلعالمّية، واقرتْحنا عليها أن نوفـَّر هلا من يصّحح هلا العربّية، إن شاءت، حني كّنا 
يف رائسة اجمللس األعلى لّلغة العربّية، فجّر علينا ذلك الّتوبيخ واْلَمالم، وكأاّن 

 اقرتفنا ُجْرماً يف حّق اإلنسانّية! وإاّن ال نزال حنتفظ بنّص هذه الرسالة...

 براهيمي، م.م.س.اإل     -7

 م.س.     -8

 1973زرت اخلزانة الوطنّية ابلرابط، فاستقبلين مديرها يف صيف سنة      -9
فسألين عّما صنع اّلّل ابحلياة الثقافّية يف عهد االستقالل ابجلزائر؟... مّث شرع 

كما  «. أيف كّل حّي، عبد احلّي؟»يستظهر يل نّصًا من مقالة لإلبراهيمي بعنوان: 



يتداولون جريدة البصائر فيقرؤها  1955لبة جامعة القروّيني بفاس، سنة كان ط
 الواحد تلو اآلخر... وال أحّدث إالّ مبا علمت ورأيت.

، العمود األول، الصفحة األوىل، يف 1حممد البشري اإلبراهيمي، البصائر، ع. -10
 .1947يوليو  52املوافق  1366رمضان عام  7يوم اجلمعة، 

 .337التوحيدي، اإلشارات اإلهلّية، ص. أبو حّيان -11

 159-63ينظر عبد امللك مرَتض، الّنّص األديّب من أين وإىل أين؟ ص.  -12
حيث حّللنا هذا الّنّص من أربعة مستويت، نشر ديوان املطبوعات اجلامعّية، 

 .1983اجلزائر، 

 اإلبراهيمي، م.م.س. -13

، ومثله «التشاكل»ه مصطلح مصطلح النسيجة، ومجعناه على نسائج، ومثل -14
هي كّلها من إنشائنا... ومن أراد «... االحنصار»، و«االنتشار»، و«التباين»

،  360-301، ص.«قراءة الّنصّ »اإلملام مبا نريد هبا فليُعْد إىل ملحق كتابنا: 
 .1997كتاب الريض، مؤسسة اليمامة، الريض، 

ان يقصد هبما إىل راوية مقامات مل ُتشكل الكلمتان يف األصل، ولعّل الشيخ ك -15
وقد يُراد ابحلارث إىل معىن الّسعي والكْسب، وإىل «. احلارث بن مَهّام»احلريري 

ما من شخص إاّل وهو حارث ومهّام، ألّن  »اهلَّمام إىل معىن االهتمام ابلنفس؛ فـ
 .3. 1شرح مقامات احلريري، «.  كّل واحٍد كاسٌب ومهتّم بنفسه

، 1948نوفمرب  29، يف 58إلبراهيمي، البصائر الثانية، ع.حممد البشري ا -16
)وُكتب هذا املقال يف عمودين اثنني فقط، عوضًا عن أربعة،   1، عمود 1ص.

كما جرى الّدأب، استثناًء. كما أنّه ُكِتب خبّط عريض لعّله أن يكون يف حجم 
 أو عشرين من النوع العادّي(. 18



 .1، ص.1948أبريل  18، يف 76.ينظر حممد الغسريي، البصائر، ع -17

، «كّفتاك(: »2، َعمود2، ص.76ورد يف األصل: )البصائر الثانية، العدد  -18
ومها كّفتا امليزان. وقد تكررَت، وال معىن لذلك. وإّنا كان الشيخ، حتماً، يريد إىل 

 ، ومها اليدان اللتان حتتبالن الصيد، فوقع سهو يف طْبع الّنّص.«كّفاك»

 .1948أبريل  18، يف 76هيمي،  البصائر الثانية، ع.اإلبرا -19

 م.س. -20

كذا ورد أبصل البصائر، واآلاثر. وال وْجَه له من العربّية. ويبدو أّن التحريف   -21
وقع يف الّنّص أّوالً فمضى الشأن على ما هو عليه. وبعد أتّمل ارأتينا أّن الوجه يف 

ص وأَتَّبَّ كْسر القلوب احلزينة اعتا»، من العصيان، أي «وتـََعاَصى»ذلك هو 
 «.على َمن فيك...

 .1. عمود2م.س.، ص. -22

 .1. عمود2م.س.، ص. -23

، 2يراجع، من شاء، عبد امللك مرَتض، فّن املقامات يف األدب العريب، ط. -24
 .1988املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، الدار التونسّية للنشر، تونس، 

 م.س. -25

 .1948أبريل  26، يف 2، عمود2، ص.33.م.س.، ع.اإلبراهيمي، م -26

، وُصّحح يف آاثر حممد «وأكثر»ورد هذا اللفظ يف أصل البصائر، ع.س.،  -27
 . وعلى ذلك عّولنا.615، ص.2البشري اإلبراهيمي، 

ُضِبًط هذا الّلفظ بفتحة فوق اهلمزة، يف آاثر اإلبراهيمّي، على أنّه ممنوع من  -28
﴿بل أحياٌء عند رهّبم « أحياء»و، ألنّه صنو للفظ الصرف، وهو جمّرد سه



يُرَزقون﴾، ال ألشياء. أّما مطبعة البصائر فلم تكن هبا أدواُت الشكل، وإالّ 
لكانت بعض مقاالت اإلبراهيمي ُشكلْت، لصعوبة قراءُتا على عاّمة الناس، دون 

 ذلك.

فتح، واخلاء ميم هذا احلرف ابل« آاثر اإلبراهيمي»شكل املشرف على طْبع  -29
ابلكسر )اْلَمِخيلة(، وهو ليس بشيء؛ ذلك أبّن اْلمخيلة بفتح امليم وكسر اخلاء 
إّّنا هي السحابة اليت حتسبها ماطرة، وهي عقيم. والوجُه هو نطُق لفظ 
اإلبراهيمّي، هنا، بضّم امليم، لتدلَّ على القّوة اليت ختيُِّل األشياء، كما ورد يف 

 املعاجم.

، وهو نّص األصل يف «مبا»، عوضًا عن «كما»ر اإلبراهيمي ورد يف آاث -30
 البصائر.

، 1948أبريل  26، يف 33حممد البشري اإلبراهيمّي، البصائر الثانية، ع. -31
 .2-1، عمودان:2ص.

األجنيّب الّداّل على اْلتماس إضحاك املتلّقي، « كاركاتور»حماولة لتعريب معىن  -32
 ضحوك منه...دون الّنيل أخالقّياً من امل

 م.س. -33

، عمود 2، ص.1948أبريل  26، يف 33اإلبراهيمي، البصائر الثانية، ع. -34
3. 

، 3، ص.1951أبريل  2، يف 149حممد البشري اإلبراهيمي، البصائر، ع. -35
 .4عمود 

 

 


