
حيتانة سعيد شعر عن لمحة

عبيد سسوف
بها يزخر التي المختلفة الرهاصات عن تعبيرا الواسع بمفهومه الدب ييمثل

ممصر عصر كل في المجتمع يرز و ييب يح بصفة التعبير ذلك و ششعر مجال في أوض وقد ال
شجل ين س يي التأثير خلدون ماب ملجتماع شدمة ـ في وذلك الدب فنون و اللغة على ا يمق ـ ال
شلسان بعلوم الخاص الفصل ففي شن رأى ال عربية أن ذلك من جاوره بما تتأثر اللغة أ

يتها ليست قريش أهل)  أي( لغة أن كذلك ولحظ يمضر عربية ذا المشرق لهجة
عن تختلف المغرب أهل لغة وكذلك المغرب أهل لغة عن الشيء بعض تختلف
شن الندلس أهل يفرس خالطهم ـ أورد كما ـ أولئك ل خالطهم وهؤلء والعجم ال

والفرنج البربر

شية من كبير قدر على آخر فصل خلدون ملبن و في ـ فصل وهو أل الهم
شذوق تفسير والممارسة بالتعلم العرب أساليب حذق عند يحصل الذي ـ ال

ملعتياد والمدارسة سيبوبه لدى حصل كما المرء أصل إلى النظر بدون والتكرار وا
شلذين والزمخشري شيمة من صارا ال تعريف يستعرض وعندما عجمتهما رغم العربية أ

ششعر شنه( قولهم في العروضيين لدن من ال فإنه)  الموزون الكلم إ شفى يطمئن ل المق
ششعر في النظر ضرورة إلى يدعو بل التعريف هذا إلى مثل أخرى جهات من ال

ملستعارة والوزن البلغة أشمل و أوسع تعريف إلى يخلص و وغيرها والوصاف وا
ششعر إن ــ:  قوله في يتمثل شي البليغ الكلم هو ال ملستعارة على المبن والوصاف ا

شصل شتفقة بأجزاء المف شروي الوزن في م وال

ين تجاوز قد إذن وإضافة)  الموزون( مقولة خلدون ماب الرأي هذا إلى المقفى
شدي المخالف و الجريء ششعر في السائد للرأي المتح ماقترح ال شامل بديل تعريفا و

شصياغة السلوب على فيه يؤكد ثم المعنى و المبنى أهمية يهمل أن دون من وال
إل ليس منه الكثير أن إلى فيخلص العربي الشعر أعلم على تلك نظريته يطبق
في يتمثل آخر غريبا رأيا يضيف نراه بل والمعري المتنبي حتى يستثن ولم نظما
من وأذواقها البلغة في طبقة أعلى العرب من السلميين كلم ـ أن إلى نظرته
شسان مثال ذلك على ويضرب ومنظومهم منثورهم في الجاهلية كلم ثابت بن ح
شن ـ ذلك ويفسر والفرزدق وجرير والحطيئة ربيعة أبي بن وعمر سمعوا قد هؤلء بأ
يين والحديث القرآن في الكلم من العالية الطبقة شلذ التيان عن البشر عجز ال
ـ بمثلهما

شرأى هذا ويزيد مارتقت ــ:  لبس بل فيقول وبيانا صراحة الجريء ال ملكاتهم و
ــ الجاهلية أهل من قبلهم من ملكات على البلغة في

الجاهليين كلم أن عموما والدباء والمفسرين اللغويين لدى السائد بينما
يع ييعتبر يسها و العربية اللغة في المرج يل يكون ما رايكث بل أسا شارحي عند الفيص

والسنة القرآن

ششعر في خلدون مابن رأي أن حينئذ لنا يتوضح شلم لم اللغةو ال فيهما ييس
عليها المتفق و للسائد معاكسة بل يمخالفة نقدية نظرة إليهما نظر وإنما بالتقليد
ملستشرافية ونظرته النقدية جرأته وتبدو شون عندما أخرى ناحية من ا بعض د
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شجل والمغرب المشرق من عصره في رائجة كانت قصائد من النماذج شعر فس
شصل وكذلك ومعاصريهم الهلليين ششحات شعر في القول ف تفصيل الندلسية المو

و المجتمع في الحياة بحركة بوضوح تتأثر التي تلك اللغة في مقولته ضمن
المختلفة. تطوراته

ششعر اللغة في الثاقبة النقدية خلدون مابن مواقف تبرز هنا تمتاز التي تلك وال
كثير جرأة من ب شسخ ما على ال يات من تر مة النظر عض فإن لذلك القدي فصول ب

ملعتبار نعيد كي الساسية المداخل أحد تعتبر المقدمة شي للدب ا إليه لننظر الشعب
شونة ضمن هذا في أو تلك أو البلد هذه في سواء أيضا الشاملة العربي الدب مد
ينزيح ذاك أو العصر ماستنقاص إهمال من يعنيه بما التاريخي الغبن ذلك عنه و وفي و

شزل السياق هذا يت الذين أحد كان الذي حيتانة سعيد للشاعر المقاربة هذه تتن تأثر
هم سيرة في ب شعرية م يث ال شمي كان ح جبين من ع قد به المع نت ف ما كثيرا ك

بصوته يفتتحها حيتانة سعيد الشاعر كان التي العراس حفلت نحو أصاحبه
شي شصادح الجهور شد المحفل وسط ويجول يصول وهو ال يه فيش باه إل ملنت يحجب ول ا

أيضا هي الطرب ماستخفها قد كأنها التي الخفيفة الطبول نقرات إل صوته

شثل لقد في الشعبي الشعر تاريخ من يمهما طورا حيتانة سعيد الشاعر م
يده واكبت حيث تونس ملجتماعية التحولت أغلب قصائ التحولت تلك والسياسية ا
ان نرى لكننا الفصيح الدب نصوص في أحيانا غائبة او واضحة بصفة نجدها ل التي

شبر قد الشعبي الشعر الله عبد بن علي الشاعر قصيدة مثل وشجاعة بصدق عنها ع
أخبار في القصائد من مجموعة ضمن سعيدان علي الباحث أورده الذي ـ القصري

مــةــ شـــعـــبية المقاو ســـيـــ للحتلل ال هــيــ الفرن قــةــ شــهـــادة و مــةــ دقي ضــاـــع عـــنــ وها الو
على جاثمة كانت متدهورة حالة إنها وظلم فقر من فيها بما والسياسية الجتماعية

نكبة الفرنسي الحتلل زادها بتونس عشر التاسع القرن أواخر في والعباد البلد
ينورد خاصة قوله منها و

ير حكمه الباي شطى يشورنا من*  جا ير و العين نظ

شيب ير علينا س يمور*  نا ين بقاش ل يشعل سا يهي

مغبونين الذل تحت السلم*  للكفار الوطن اعطى

شيار كبس كبس مقليين الجمر ع نتقلبو*  بالز

بالدين لرقبته غرق الواحد*  مرار يقوتنا احنا

شثر*  السلم ضر سيدنا احنا المطالب علينا وك

يفت فينا غرايب تسمع يوم كل*  القلم يروس يح

حارب والدين بالكفر*  السلم عباد ضاموه

طايب راح رزقنا اتفك*  قام من كيف رحل من كيف

شدام ناس من دعوات مة والخرة*  يق عقايب يشوم

قد... شي الشعر كان بلى للحركة صدى المتوالية العهود نلك مدى على الشعب
المختلفة والتطورات والملبسات الوقائع مسجل أطوارها مختلف في الوطنية
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شون فقد البلد عرفتها التي من الهامة الحداث أغلب الشعبي الشعر الشعر لنا د
بالشهداء تتغنى التي القصيدة القصائد تلك بين ومن 1911 سنة الجلز موقعة بينها

لذين عدمتهم ا سلطات أ سية ال صلة الفرن لتي بالمق ها ا سا من جلبت لترهيب فرن
المنوبي ومحمد القطاري الشاذلي الشهداء أولئك بين ومن التونسي الشعب
لذي الجرجار نه قيل ا ته جدار على قصيدة كتب إ ها يصف زنزان عذيب في لذي الت ا

مطلعها شهيرة شعبية اغنية القصيدة تلك وصارت جلديه يد على لقيه

شرا يد ما وايجا ب لله صبري لسرار عالم يا*  الجرجار ع*  أخبار تر

الدغباجي أغنية الصيت الذائعة الشعبية الغاني تلك ومن

شلي الخمسة وملك*  لحقوا ال يجرة يراجي المــوت بال

الدغباجي المشهــور*  المـرة العركة مولى لحقوا

الحرب بعد الشعبيين الشعراء من جيل نشأ التاريخي السياق هذا في
شبر البلد على سيطر الذي الفرنسي الستعمار على أعينه فاتحا الولى العالمية فع
ملجتماعي الصلح حركة أفكار عن أغلبهم مانخرطوا الشامل ا في ذلك جانب إلى و
شاط كة ن ية الحر يع في الوطن مدن جم ياف ال قرى والر هم وال شاعر ومن سعيد ال
سمعية وسائل ل مناطق وفي عهد في إعلمها ووسائل حالها لسان فكانوا حيتانة
والممارسات والمقولت الفكار وسيادة المية انتشار إلى بالضافة سائدة بصرية

فــةــ لـــتـي المختل ســـاـــعد ل ا لـــىـ ت حـــرــر ع تــاـق الت ملنع ثــن مــنــ وا ـ برا هـــل لـــفـ الج والتخ
ملستعمار المناطق من كثير وفي الحيان من كثير في الشعبي الشاعر دور فكان وا

قف دور لتزم المث عي الم لذي الطلئ طه في بوضوح يؤثر ا لتي القصائد من محي ا
ملجتماعي الصلح ضمن تندرج الشعبيين الشعراء بملتقى 1967 سنة قالها قصيدة ا
فيها ويقول باجة بمدينة

وخلوقة فكرة مناهج يبدل*  يضوقة الكلم لوكان الشعب ها

شهامة يا الشعب ها ونظامه ومنطقة أخلقه مانسدت*  ف

ويعوقه يختله لزم والدهر*  أيامه عقب كيفاش لندرا ويا

شور وقد المجتمع عرفها التي الجديدة المظاهر بعض النقد مع فيها ص
جذرية تحولت من عليه طرأ وما الستقلل على الحصول بعد خاصة التونسي

شهدتاه وما والمدينة القرية مستوى وعلى العائلة داخل العلقات مستوى على
القديمة الفئات سلطات تراجع حساب على الجديدة الفئات سيادة ظهور من

اللباس مستوى على وحتى والسلوك والتقاليد العادات مستوى على وكذلك
في الشاعر ونرى والخارجية الداخلية العلم وسائل تأثير بسبب وذلك والمظهر

التحلي ضرورة مع العبرة لخذ الماضية التجارب في بالتمعن يوصي القصيدة آخر
يقول حيث فعله يفعل الزمن وترك بالصبر

حكايه ليه يتقعد ييوفى شي كل*  وصاية ليه الشعب ها

يكثر محقوقه ناقصة ديم نفس وكل*  للغاية يوصلك النجارب و
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يد شي وكل يي عن إنذوقه قدرت لو باهي والصبر*  نهاية فيه بد

على ولقبه ماسمه فيذكر بالمضاء قصيدته حيتانة سعيد الشاعر ويختتم
شنة طريقة يس أو يبصم كأنه فيقول الشعبية القصائد آخر في التقليدية الشعرية ال
الشاعرية في يضاهيه الشعراء من أحد يكاد ل الذي الفحل الشاعر بأنه قائل يطبع

مفتخرا يعلن حيث إليها ييسبق لم ابتكارات من له بما والبداع

مغلوقة مصكرة معاني جايب*  عبارة قليل حيتانة سعيد أنا

بالمواضيع حيتانة سعيد للشاعر الشعرية المدونة ثراء إلى وبالضافة
ملجتماعية الوطنية مراجع القصائد تلك من يجعل مما متوالية سنوات مدى على وا
ماجتماعية تاريخية شبر التي الذاتية بالقصائد أيضا ثرية المدونة تلك فإن,  يمهمة و ع

الوجدانية القصائد تلك بين ومن شجون من وجدانه في ماختلج قد كان عما فيها
قال حيث زوجته رحيل بمناسبة 1969 سنة قالها مقطوعة

الغالي إلعزيز هزت الموت*  هزهالي الموت والله

شوى بوجيعتي خلتني*  بالي من راحتي هزت الموت نتل

شي رافع شوى بيه الصبر شرابي اجعل*  للعالي للسما يد نتر

زوجته هو المقصود أن على خفية إشارات فيها إيجازها على والمقطوعة
ـ تعالى قوله معنى تضمين البيات وفي المؤنث صيغة على ورد الكلم أن بالرغم
ين مم مه يو مت ييا ين آ يق يأ يل يم يخ يك ين يل يم مم يك مس يف ين ججا يأ يوا يز أ

ينوا ي يك يس يت يها مل يي يل يل مإ يع يج يم يو يك ين يي جة يب يد يو جة يم يم يح ير يو
ـ

يج لنها قصائده أهم من أعتبرها قصيدة حيتانة سعيد الشاعر روائع ومن نسي
مدها ملجتماعي للواقع ومواكبته وجرأته الموضوع طرافة حيث من وح ناحية من ا
أل بها التصريح من ليس جدا حميمية وجدانية حالة عن تعبير لنها أخرى تاحية ومن
سنا يبلغون عندما أبنائهم من والمهات الباء بعض يجدها التي الخيبة تلك وهي

إلى راجع ذلك ولعل ورفقتهم عطفهم إلى الحاجة أمس في ويكونون متقدمة
ملجتماعي والتطور والهجرة كالنزوح عديدة عوامل وغلبة العائلي والتشتت ا
حيث الوالدين إلى الحسان ضرورة تبرر ل وجميعها والفردانية بالنانية الشعور
وأسى لوعة في الشاعر يقول

شروا لولد شزوا*  خلونا كلهم ف يسونا اولدهم عليهم وع وان

مبداهم ويعرفوا التالي يشوفوا*  نتمناهم لولد

شباهم من وآشكون جابهم كون آش يض من واشكون*  ر بسنونا الحجر ع

يل واليوم دفنونا الحياة قيد على يموت بل*  باباهم تلفو مجم
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الذاني الرثاء مع النقد إلى بالضافة العتاب مع الشكوى عن عبارة والقصيدة
النحو: هذا على بليغة وإشارات موحية صور وفي

واعشانا فرقنا داروا موت بل*  عزانا قبلوا موت بل

يزورونا مناسبة تجي حتى*  الجبانا راقد مثيلي وانا

وأوثق أشد تناولت بل السرة داخل العلقات تدهور بوضوح تصور فهي
قد الشاعر وصف كما حيث بالبناء الوالدين علقة وهي أل الطلق على العلقات

توصف ل كي تذكر تكاد ل مسافة القطيعة وبين بينها متدنية مرتبة إلى آلت
متكلما الجمع صيغة في الكلم مجرى الشاعر جعل وقد القل على بالجحود
أن من بالرغم عامة شاملة ومناسبتها القصيدة معاني يجعل مما وغائبا ومخاطبا
ينطلق حينما الصيل والفن البديع الشعر هو وذلك فيها واضحة الشخصية المعاناة

نابضا ليظل وانقضى مضى زمن من ينبثق وعندما العام عن يعبر كي الخاص من
الدوام على والمعاناة بالحساس

الشعراء فحول أحد حيتانة سعيد الشاعر نعتبر فإننا القول وخلصة
عاصروه الذين الشعراء من الكثير بشهادة العشرين القرن مدى على التونسيين
الدولة عاصر الذي الغمراسني موسى بن أحمد للشاعر الوريث فهو وبالتالي
والنشر بالجمع أشعاره تحظى أن نرجو لذلك عشر التاسع القرن في الحسينية
لتسليط مناسبة ذكراه من جاعلين والنسيان الهمال يطولها ل كي والدرس
ضمن بها جدير هو التي المرموقة المنزلة نبوئه كي الشعبي الدب على الضواء
بعزيز ذلك وما وعهوده وفنونه وأنواعه أصنافه بجميع للدب شاملة جديدة نظرة
. النوايا وصدقت الجهود تضافرت متى العزم أولي على

5


