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غة والمعنى الشعريالل

بحث في لغة الشعر وشعریة اللغة

باسم األعسم. د

المقدمة                                                         

لم تزل إشكالیة العالقة قائمة بین اللغة وبین المعنى الشعري ، وطالما شغلت أذهان النقاد والباحثین في 

. ون خلت النظریة النقدیة ، طوال قر 

وقد بلغت تلك اإلشكالیة أقصى درجات التأزم في ضوء االصطدام العنیف الذي أحدثته الطروحات البنیویة 

المناوئة للمفاهیم الساعیة لترسیخ الجوهر الواقعي للغة ، وكما سنرى في ثنایا البحث عبر تسلیط الضوء على 

قوف على مستویات المد والجزر في العملیة اإلبداعیة ، جدلیة العالقة بین اللغة والمعنى الشعري ، من اجل الو 

التشكیل األمثل للغة الشاعرة ، ومن ثم إظهار فاعلیتها في تصعید المعنى الشعري في محاولة لإلبانة عن جدوى 

من دون إغفال سلطة الوعي والذائقة المرهفة ، وأثرهما في صیاغة المعنى ) الصریح(ولیس المعنى الحرفي 

(لشعري ، على وفق الوظائف المتعددة للغة وفاعلیة عناصرها والمعنى ا المرسل والرسالة والمتلقي والسیاق : 

حین یتم التركیز على المرسل وظیفة لغویة تقابل كل من هذه(وثمة ) . والشفرة وقناة االتصال العناصر ، مثًال

.)١()الخ..... تلقي تهیمن الوظیفة اإلیحائیة تهیمن الوظیفة التعبیریة أو االنفعالیة ، وحین یتم التركیز على الم

بمنزلة األبدان من الثیاب ، وطلب (ولما كان المعنى من العناصر الجوهریة في األدب فان المعاني تعد 

ا التي ألجلها وضعت وعلیها المعاني أرواح األلفاظ ، وغایتهتحسین األلفاظ إنما هو لتحسین المعاني ، بل

. )٢()بنیت

الكاتب إذ استطاع أن : ك حقیقة مؤداها وهنال یشع على ما عنده من معان وحقائق حرارة من (إّن

الكاتب هذه المقدرة خرجت كتابته كأنها تعاطف ة وحیویة من خیاله كانت كتابته راقیة مؤثرة حیة وقویة ، وٕاذا ُعِدَم

.)٣()سرد الحقائق وتكون كأنها تقویم أو أخبار أو مجرد تعداد

إظهار الحقائق ، بل استحضار الحقائق إلثارة تغة خاصة ، ولیسأن وظیفة األدب عامة واللفي حین

بوصفها خطابًاق اللغةاس وأفئدة المتلقین ، وعندئذ تحقالعواطف وتوجیه األحاسیس بقصد االستحواذ على حو 

أقصى مراتب االتصال  .إرسالیًا

دون أن یكون منمراتب متقدمة من الدقة والوضوحویتضاعف األثر النفسي للغة عندها تبلغ األلفاظ

.ذلك على حساب المعنى وجمالیة األسلوب 
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عن ذلك  هم النص اإلبداعي بالدرجة األولى إنتاج كالم جمیل یتوفر على أبعاد تمكنه من القیام (فضًال إّن

كبیر من الشفافیة والشعریة ألن النص األدبي وهو یطمع إلى تقدیم عالمه بقدر ..... بدور فعال في الثقافة 

لتولید إحساس بالجمال ، فانه یقوم بوظیفة أخطر هي محاولته تجمیع كل عناصر الثقافة واختزالها في فضاء 

. )٤()محدود

:القصیدة الشعریة منظومة الدوال والمدالیل 

تمثل منظومة من الدوال والمدالیل ، فإن القص أدبیًا یدة الشعریة ، فضاء ما دامت اللغة بوصفها خطابًا

لغته الخاصة ، إنه غارق فیها كلیة وال یمكن فصله عنها ، إنه (داللي تتجلى من خالله لغة الشاعر التي هي 

على غرضه المقصود یفید من كل كلمة وشكل وت أنإنها أي اللغة ذلك التعبیر الصافي ، ال ینبغي .. عبیر بناءًا

.)٥()تكون هناك مسافة بین الشاعر وخطابه

الشعر فن لغوي والرسالة ا: التداخل المنطقي بین اللغة والشعر یبیح لنا القول كما أّن لشعریة إّن

المظهر الداللي : مالن مظهرین متمیزین تبطان بظاهرة إعالمیة ملموسة ویشیر حصیلة لغة خاصة وشكل صائت(

دید خصائصهما من أسس اإلعالم للتلقي والمظهر الجمالي ، ویعتبر االهتمام بهذین المظهرین ودراستهما وتح

.)٦()الجمالي

مهمة الشاعر هي  ا عادات التي تغطیهأجزائهاتعریة اللغة واكتشاف القیمة التعبیریة في كل (وٕاّن

یومي ، وٕابراز العناصر الجمالیة حتى في تلك المناطق المحرمة من اللغة التي درج الناس على تأثیم االستعمال ال

. )٧()من یتعرض لها

عن ذلك أن النص اإلبداعي كالقصیدة الشعریة ینطوي على منظومة من الشفرات التي تساهم في ،فضًال

ولما كانت العملیة الشعریة بناءات لغویة متماسكة فإن ) الحرفي(ولیس المعنى ) الحقیقي(إیضاح المعنى الشعري 

على قصدیة النص المتمثلة في أدلجة الخطاب ، النص ینبغي أن یزخر بالمعاني الدالة ، ال أن یعول المؤلف

تتیح للكتاب فرصة سانحة للعب في الكلمات ، واأللفاظ بقصد إدامة التواصل مع (السیما وأن الكتابة األدبیة 

المتلقي ، باتجاه تحقیق االستجابة الجمالیة بإشاعة العالمات الدالة على المعنى ، أي أن الكودات أو االشارات 

.)٨()قودنا إلى المعنى ولیس العكستي تهي ال

من الجدیر بالذكر ، إنه یوجد تعارض شدید بین دعاة المذهب الواقعي في اللغة وبین أنصار المنهج 

إلى االعتقاد بان المذهب الواقعي یحط من شأن اللغة حینما ) روالن بارت(البنیوي ، مما حدا بالناقد البنیوي 

، ولذا تراه یحرض باتجاه التمرد على الفهم اآللي للغة والنزوع النفعي في اآلن یعدها أداة توصیلیة شفافة وحسب

.نفسه 
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ها دعوة النتشال النص األدبي من ثقل المفاهیم التقلیدیة والخطابات التقریریة ، في محاولة إلزاحتهما إّن

.بما یصعد المعنى الشعري 

تلك العملیة مشروطة  الذي یمارسه ) التحقق(اءات النص في القراءة و بالنص في احتماالته وٕاجر (إّن

التي یقدمها النص للقارئ إلى عالقة دینامیة بین مخطوطات النص المتلقي عندما تتحول المنظورات المختلفة

.)٩()الستراتیجیة ووجهات نظر القارئ المخططة كذلك

ذا وه. و المعنى األساس ة أومن اخص فضائل علم اللغة الحدیث عدم اختزال اللغة إلى اإلشارة المحض

١٩٣٨االكتشاف مصدره الفكر البنیوي ، فلقد اقترح موكاروفسكي في المؤتمر الدولي الرابع لعلماء اللغة 

الذي ضم الوظیفة االشاریة والتعبیریة والندائیة ، فطلب إضافة ) بوهلر(التوسع في النموذج اللغوي الذي قدمه (

.)١٠()Meta Languageمیتا لغة یة التي تؤلف اللغة الفوقیةوظیفة رابعة وهي الوظیفة  الجمال

من اإلشكالیات القائمة في مضمار اإلبداع الشعري ، الجهل بالكیفیة األسلوبیة التي على وفقها یتم انجاز 

معنى النص ، ولذلك تولد بعض القصائد میتة عبر والدة غیر طبیعیة ، أي أن نموها العضوي لم یكتمل بعد إلى 

انب اإلشكالیات األخرى المصاحبة للنص الولید فتبقى القصیدة مقذوفة خارج منطقة الشعر ، مهما سعت لتظلیل ج

.أو زحزحة قناعة المتلقي بثقل مضامینها وحساسیة أفكارها 

القصیدة الشعریة  تشبه الكائن الحي الممسك بمقومات حیاته بقوة ، ولكي تحوز على رضا المتلقین (إّن

إلى اشتراطات أدبیة وفنیة تشاد على ضوئها معماریة القصیدة وتتصدر اللغة الشعریة من احتكامها فالمناص 

.)١١()أولى اشتراطات المنجز الشعري

للمشاعر الشفیفة  تلقائیًا كما أن القصیدة الشعریة ال تطیق سوى ما أرید لها أن تكون بوصفها فیضًا

ذا ما عرفنا أن الترتیب التقلیدي المجاور للمعنى المادي یصعد الوظیفة المتجسدة عبر اللغة المنسابة بعذوبة ، إ

االیقونیة ، فیحل محل اللغة الشعریة المقترنة بالمعنى الشعري المتحققة عبر التوظیف الفني الماهر للعناصر 

.التي تؤثث النص الشعري 

الشعر حدیث غریب ، وكأنه من صنع شخص ) : (فالیري(وعلى حد قول  غیر المتكلم ، موجه إلى إّن

.) ١٢()شخص غیر القارئ ، وموجز القول إنه لغة في لغة

العملیة الشعریة تستوجب البحث عن آلیات غیر تقلیدیة مدعمة بلغة : على ضوء ما سلف نقول  إّن

الداللي تمنح الشاعر فرصة اقتحام اآلفاق غیر المرئیة باتجاه البحث عن المعنى الشعري والمستوى راقیة سامیة

الخطاب الشعري الحق ، یرمي إلى مخاطبة القوة (ذین یخاطبان القوى العاطفیة والوجدانیة لدى المتلقي ألن لال

الوجدانیة االنفعالیة بحیث تؤثر تجربة الشاعر في المتلقي لتحدث استجابة أو مشاركة وجدانیة تقترب من الصوغ 
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ئم على أساس أن لغة الشعر لغة تعبیر جمالي أو انفعالي ، الكلي لتجربة الشاعر ، بمعنى آخر أن الفهم القا

.)١٣()یولد القدرة الفاعلة في عملیة التوصیل والتلقي

لغة الشعر وشعریة اللغة

الشعر لغة  ویمثل في جانبه األساس الوظیفة الداللیة والجمالیة للغة نفسها ، بما یبعدها عن اللغة إّن

للغة (مع الشكالنیین الروس ) ایكل ریفاتیرم(العادیة ، وبهذا المعنى یتفق  خاصًا . في اعتبار الشعر استعماًال

فاللغة العادیة لغة عملیة نفعیة تستعمل لإلشارة إلى واقع من نوع ما ، في حین أن اللغة الشعریة تركز على 

.)١٤()الرسالة كغایة بذاتها

اللغة ((غة الشعر إذا ما أدركنا أن مصطلح وبادئ ذي بدء ، ینبغي التفریق بین اللغة الشعریة وبین ل

على نظر إیحائي )) (لغة الشعر((أكثر من مصطلح ت قبوًالمن المصطلحات المتداولة التي الق))الشعریة اعتمادًا

عن فحوى الشعریة من مصطلح لغة الشعر  لكن الشعریة شيء واللغة ..مفاده أن اللغة الشعریة أكثر تعبیرًا

من أي نوع ، ذلك ألن اللغة الشعریة هي صورة أو هي مجاز أو استعارة أو وهذا ال. شيء آخر  یعني فصًال

.)١٥()إیقاع ، أي إذا كان بقصد التعمیم

ومهما تعددت اآلراء بصدد مصطلح الشعریة ، فإنها تعني مقاربة الخطاب األدبي في مبناه ومعناه وأن 

ة وتأثیث النص على وفق سیاقات فنیة تقتضیها طبیعة النص االرتقاء باللغة یستدعي تحطیم البناءات العتیق

حتى عندما تتسم اللغة بشيء  تؤسسه تلك اللغة السامیة التي تجعل األسلوب ارفع شیئًا جمالیًا بوصفه مقترحًا

ینبغي أن نضفي على (إنه ) أرسطو(ولهذا یرى من الغرابة ، فان ذلك یجعل اللغة تسمو على ما هو تقلیدي ، 

یر اإلعجاب یسر ویمتع ، وفي الشعر كثیر من الناس تعجب بما هو بعید ، وما یثطابع الغرابة ، ألنلغتنا

، ألن الموضوعات واألشخاص الذین یتناولهم الشعر خارجة عن  األمور تفضي إلى هذا ، وفیه یكون ذلك مناسبًا

. )١٦()المألوف

، فإنها تمثل رفیعًا أدبیًا التجلي بعینه الذي یسمو بالمشاعر واألفكار بما یجعل ولما كانت اللغة خطابًا

بالمعاني والدالالت ، السیما وأن للنص  كإمكانیة لمعاني محتملة ، هو النص:األول: مستویین ((النص حافًال

ئ ، هو النص كمجموعة من المعاني التي كونتها القراءات المختلفة ، الناقد ، القار :أي كبؤرة للدالالت ، والثاني

.)١٧())هو في هذا المستوى ، شریك في معنى النص 

قیمة العمل الشعري ال تكن في :(دوئیس قائًالویستطرد أ كونه أو) حقیقًا(أو) واقعیًا(مدى كونه إّن

وٕانما تكمن في مدى قدرته على جعل اللغة تقول أكثر مما تقوله عادة ، أي خلق عالقات ) یعكس(أو) یمثل(

.)١٨()والعالم ، وبین اإلنسان والعالمجدیدة بین اللغة
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ال تعدو اللغة وسیلة ، بل (ومنذ القدم كانت اللغة من أهم وأخطر الوسائل األدبیة وضمن مناخ الحداثة 

له  للخلق وتجلیًا وفي هذه اللغة تبلغ الكثافة حدودها القصیة حیث ینهض صوت الكلمة بدور في . تصبح هدفًا

للمعنىتجسید الداللة ، وتغدو  صوتیًا . ) ١٩()الكلمة شكًال

شعریة النص تتشكل عبر جدلیة وتبادلیة العالقة بین اللغة والشعر على مر العصور مع التأكید على  إّن

دور الشعر لم ینقطع في التأثیر المتبادل مع اللغة ، خاصة في العصر العباسي حین ظهر شعراء اعتمدوا (أن 

لتشیید مجدهم الشعري كالمتنبيجمال اللغة وقوة إیحاءها ومتا . )٢٠()نة بناءها وقدرتها على التولید ، طریقًا

ه یتم تقویم منجز الشاعر ، ولذلك فقد ُقسم الشعراء على ضوئوتعد اللغة المعیار النقدي األساس الذي

(إذ یقول )) جان فاري جویر((على أقسام بحسب ما یرى  ، : فالشعراء فریقان :  قویًا فریق یحسون إحساسًا

فیرون الحقیقة رؤیة خاطئة ، وهؤالء هم شعراء الطبقة الثانیة ، وفریق یحسون إحساسًا ضعیفًا ویفكرون تفكیرًا

فیرون الحقیقة رؤیة صحیحة ، وهؤالء هم شعراء الطبقة األولى قویًا ویفكرون تفكیرًا .)٢١()قویًا

كونیة المفردات ومألوفیة الصور وستبقى عملیة االرتقاء بلغة الشاعر عقب انتشالها من عادیّةو 

غال الفني الساعي باتجاه تعمیق شعریة النص على وفق السیاقات المؤطرة للغة تشالصیاغة من أسمى غایات اال

في محاكاة الشعراء بعض یزي لدى تي تفسر لنا المیل الغر الشاعرة التي تتقاطع والسیاقات الشعریة النظامیة ال

.األثر المألوف في اإلرث الكالسیكي ودونما نزوع تجدیدي یذكر 

(توماس. هـ (بهذا الصدد یقول   : باألفق ویثیر فكرة اإلنشاء ، وهو )  البحر النظامي یبین اهتمامًا إّن

الشاعر الذي یكتب ش...مليء باالحترامات ویقدم في األقل عنصر مطابقة  یكون متطابقإّن نظامیًا بصورة عرًا ًا

. )٢٢()ة برمتهاقیأساسیة لیس مع المجتمع حسب ، ولكن مع الخل

المعاني  الشعریة تبدو غائبة إذا ما افتقر النص الشعري إلى المستویات اإلیحائیة والتصوریة إّن

لم تعد مسألة وزن وقافیة (الشعریة واإلیقاعیة التي بغیابها یكون النظم قد هیمن على اإلبداع السیما وأن الكتابة 

، بل أصبحت مسألة شعر أو ال شعر .)٢٣()ما حصرًا

القصیدة الناجح أن تتوافق مع أفق انتظار المتلقي ، بل األإّن هم من ة تثیر فینا الشعر ، ولیس شرطًا

االستعارة التي تمثل جوهر العملیة المجازیة یكمن في(فر على قدر كبیر من المجاز واالستعارة ألن ذلك أن تتو 

.)٢٤()المعنى الشعري ، كما أن القافیة تمثل الخصائص الشكلیة للشعر

القصیدة المؤثرة تنطوي على بناءات فنیة مؤثرة تصعد المعاني الشعریة في منأى عن المستویات  وٕاّن

عنى لها ، بل أن دون أن تستحیل اللغة إلى محض رموز وٕاشارات مجردة أو ترسیمات ال مومنالزمكانیة ،

.مقاربة النصوص الشعریة على وفق صیاغات أسلوبیة محدثة تعد األساس في بعث المعاني الشعریة 
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كالم منمق ومصاغ ها محض ّنحقیقة الشعر من أممن یجهل ن القصیدة لیست كما یتخیلها بعضهمكما أ

لفاظ فضفاضة ال تبغي سوى اإلبهار ، بل بحسب أسلوب غرائب یعتریه اإلیهام أو ال تعدو كونها تراكمات كمیة أل 

تحتضن المبنى المالئم الذي یستوعب المعنى بحیث تتضح بجالء شعریة النص (أن القصیدة الشعریة هي التي 

یر التساؤالت نفع في نص ال یستفز الذهن وال یثفي أبهى صورها بما یؤسر قلب المتلقي ویستشعر مخیلته ، وال

. )٢٥()تلو األخرى

رموز وٕاشارات أن القصیدة الشعریة ینبغي أن تكون مغلقة بما تتوفر علیه من : ن بدیهیات القول لعل م

وافرًاعهمة أو مبة بإیحاءات لیست معلى وفق سیاقات معمد من االنفتاح والوعي من قدة ، لكنها تقتضي قسطًا

یة تضفي على القصیدة سمات واإلیحاءات التصور قبل المتلقي بطبیعتها ، إذ أن كثافة الرموز والمجازات 

له بعد  التعبیریة فتدعو المتلقي لقراءتها مرات عدة بقصد تأویل مضامینها وفك شفراتها ، ألنها قد أصبحت ملكًا

) : الیوت. س.ت(، وعلى حد قول الشاعر أن كانت ملك الشاعر نفسه ، ألنها عقب االنجاز قد استقلت بنفسها 

یرتبط بعصرها فهي لیست وثیقة دالة علیه ذلك إنها عمل فني إنه على الرغم من أن القصیدة ت( عضویًا نمو نموًا

.)٢٦() له وجوده المتفرد الذي قد یذهب إلى حد االستقالل عن شخصیة الشاعر نفسه

على الشعر ، بل أن الدراما تل قي مع الشعر في مواضع شتى السیما على صعید تولم یعد األمر حكرًا

العالم الدرامي للمسرحیة ، وأن العالقة بین العالم المذكور والواقع مجازیة ، وعلیه فطبیعة (لق اللغة فهي التي تخ

للغة في خلق هذا العالم المجازي .) ٢٧()المسرح وتهیئته وأسلوب التمثیل ینبغي أن یكون عونًا

ت ویة كانت قد الغفد التي غذت البنیوعلى الرغم من الدعوات الشكالنیة التي تعد من أهم وأبرز الروا

متمثلة في غیاب أو انعدام األنبیاء أو السحرة الجدد الذین (سلطة المؤلف عقب والدة القارئ ، إال أن أزمة اللغة 

.)٢٨()یستطیعون أن ینفضوا عنها رمادها ویبعثوها متوهجة كشمس الصباح

على المتلقي عبر االإّن ستحواذ على ذائقته ووجدانه وظیفة النص الشعري تتلخص في التأثیر إیجابًا

النص ، وهذا األمر یستوجب أن یمنح الشاعر نفسه للنص بحیث ألفاظبنحو غیر قسري معبما یجعله متعاطفًا

.والناقد والقارئته مع بنیة النص فیغدو هو المنتج تنصهر ذا

نص الشعري ، دون المعاني وأن الصورة إلى جانب المعنى هي التي تسمو بالوال قیمة لأللفاظ من 

.وعظمة المعاني عندما تدرك بالعقل فتمسي أجمل من الجمال الظاهري في االشیاء المدركة 

إنها لغة مترعة ... إن لغة الشعر لها من الخصوصیة ما یجعلها متفردة ، تختلف عن لغة العلم 

وهذه الفردیة . یستخدمها العلم لغة فردیة في مقابل اللغة العامة التي(بالمحموالت والرؤى واألخیلة ومن ثم فهي 

هي السبب في أن ألفاظ الشعر أكثر حیویة من التحدیدات التي یضمها المعجم ، واأللفاظ الشعریة تعین على 

.  )٢٩()بعث الجو بأصواتها
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التي ال تتخطى دورها ولعل سمو العواطف ووفرة الدالالت وجالل األفكار ، أهم سمات لغة الشعر 

رد ما لم تتحف بمزید من المدلوالت التي تعمق مستویات التأویل ، السیما وأن لغة الشعر المعاصر االتصالي المج

بحیث تقترب من لغة الصورة والضوء لكي تتوافق مع . ینبغي أن تغادر الصور الجاهزة والسیاقات التقلیدیة 

.الذائقة وروح العصر 

هو ما یمیز ثوریة هذا الجنس األدبي ، دع ) الشعار(أن الشعر ال : (سمیر الخلیل . بهذا الصدد یقول د

عنك خرافة الكتابة للمستقبل ،إن البیاتي وأدوینس ودرویش وممدوح عدوان وسامي مهدي وخالد علي مصطفى 

، أذا كان ما یقوله  وسعدي یوسف وأمل دنقل ال یكتبون طالسم وٕانما هم كأبي تمام في زمانه الذي قیل عنه ذمًا

. )٣٠() فما قاله العرب باطل أبو تمام شعرًا

باختصار ، أن لغة الشعر تنأى عن كل ما هو نفعي ونمطي ومكرور ، إنها لغة األحاسیس المرهنة 

والدالالت الموحیة والرؤى األستشرافیة المزدانة بالصور الشعریة األضادة المعبرة عن صدق التجربة األدبیة ، 

.  وجمالیة األداء الشعري 
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الخاتمة

التالزم الوثیق بین اللغة والمعنى الشعري أمر ضروري تقتضیه الطبیعة التكونیة  نلخص مما تقدم ، إّن

.للنص األدبي كالقصیدة الشعریة 

ولما كانت اللغة بمثابة المرآة العاكسة لحیاة الشاعر الروحیة فینبغي أن یصطفي الشاعر لغته الخاصة 

حدود العالم المدرك كیَّما تجتذب ذائقة المتلقي من فرط سحرها المتخیلة التي تتخطىالطافحة بالرؤى والصور

وجاذبیتها ، وذلك هو شأن اللغة الشعریة التي تتباین من شاعر آلخر حسبما تقرره طبیعة التجربة الشعوریة 

.وملكة الذوق والخبرة لدى الشاعر نفسه 

وتخلیق الصور على وفق لغة منسابة متأنقة ى تولید األفكار هنا تتضح بجالء إمكانیة الشاعر وقدرته عل

مقرونة بآلیة اشتغال غیر تقلیدیة ما دامت وظیفة الشعر هي الشعر وال شيء سواه ، بوصفه ضرورة ملحة 

واستعارة عظیمة السیما وأن الشعراء أمراء الكالم یصرفونه أنى شاءوا ، ویجوز لهم ما ال یجوز لغیرهم من 

.نى وتقییده ومن تصریف اللفظ وتعقیده كما قال الخلیل اطالق المع

وأن لغة الشعر ینبغي لها أن تكون الباعث على تحقیق المفاهیم الجمالیة التي تتشكل عبر الصورة 

حتضان الرؤى التجدیدیة واألخیلة لها لغة قادرة على اواالیقاع والمجاز وسائر المحسنات البدیعیة ، بما یجع

ى جهة وتجاوز المواصفات السلفیة والبناءات المعلبة من جهة أخرى ، مما یجعل اللغة تستحیل إلالماورائیة من 

مع –بالضرورة –بداعي الخالق الذي یتقاطع بنیة تتصاهر فیها العالقات واألنساق التركیبیة لتنتج األثر اإل

.بداع جاوز باتجاه فضاء اإلوبهذا تحقق اللغة الشعریة اقصى نراتب الت) التجاوري(التسلسل التراتیبي 
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