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 مقاربة سيميائية من خالل كتاب (الثورة الجزائرية في الشعر العراقي) لعثمان سعدي.صورة الجزائري في الشعر العراقي الحديث

عبد المالك ضيف

قسم المغة واألدب العربي
جامعة المسيمة

ممخص

يدخؿ بحثنا ىذا في إطار الدراسات النقدية التي تحاوؿ التعامؿ مع النص وجيا لوجو مف خالؿ معايير النقد السيميائي

. نسعى مف خاللو إلى تأسيس رؤية نقدية مؤسسة عمى جممة العالقات النصية التي تحوي مجموع العالمات.المعاصر
وسنحاوؿ تحميؿ النص الشعري وفؽ مفاىيـ النقد السي ميائي الذي يتتبع آثار المعنى العميؽ في ضوء السياؽ الذي يسمح لنا

 والتاريخي الستجالء معاني الشجاعة، والثقافي،بمعرفة مالبسات المحتوى المساني في تفاعمو مع المحتوى االجتماعي

.والبسالة الجزائرية

. السياق، العالقات، العالمات، النص، سيميائية، الجزائري:الكممات المفاتيح

Résumé
Notre article intitulé : " L’image de l’algérien dans la poésie iraquienne moderne.
Approche sémiotique à travers le livre : la révolution algérienne dans la poésie
iraquienne" de Othman Saadi, tend vers les constructions d’une vision critique des relations
textuelles qui se manifestent à travers l’ensemble de signes. Notre objectif est d’analyser le
texte poétique selon les concepts sémiotiques qui ciblent le sens profond, sans oublier le
contexte qui nous a permis de connaître les circonstances du contenu linguistique dans son
interaction avec le contenu social, le patrimoine culturel, et historique.
Mots clés : Algérien, sémiotique, texte, signes, relations, contexte.

Abstract
Our article entitled: "The Algerian image in the iraqi contemporary poetry”, is a semiotic
approach through a book « The Algerian revolution in the iraqi poetry» by Othman Saâdi. It
tends to establish a semiotic critical view that is based on a set of textual relations that
contain a set of signs. We attempt to analyse a poem through concepts of semiotic criticism
that tracks the deep meaning in the light of the context that enables us to know the linguistic
context that interacts with de social, historical and cultural context. In fact, our research is a
semiotic study that attempts to deal with a text through criteria of contemporary semiotic
criticism to highlight Algerian courage and bravery.
Keywords: Algerian, semiotics, text, signs, relations, context.
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وادراؾ اآلخر ،إدراؾ األنا وادراؾ العالـ الذي تتحرؾ

توطئة:

داخمو ىذه األنا .وىذا أمر في غاية الوضوح في

عمى الرغـ مف بعدنا الزمني عف الفكر اليوناني

تصور بورس .فال شيء يوجد خارج العالمات كقوة

القديـ إال أنو أنتج كثي ار مف النظريات المنطقية

لمتمثيؿ ،فالتجربة اإلنسانية بكامؿ أبعادىا ومظاىرىا

والرياضية التي مازاؿ الفكر الحديث ينيؿ منيا ما

تشتغؿ في تصور بورس كميد لمعالمات :لوالدتيا

استطاع إلى ذلؾ سبيال .ومنطؽ أرسطو()Aristote

ونموىا وموتيا.)3( » .

خير شاىد عمى ما نقوؿ :فمقد «استخمص مبادئ

وفي عمومية النظرية البيرسية ،التي تنظر إلى

العقؿ التي تحصر الحقيقة في مجاؿ تطابؽ الفكر

مع الواقع عمى نحو مخالؼ لفكرة أف الحقيقة متأتية

الكوف بأنو عالمة ،وكؿ الموجودات عالمات؛ فػ« إف

مف انسجاـ الفكر مع نفسو .وىكذا فإف النسقية

اإلنساف عالمة وما يحيط بو عالمة وما ينتجو

السيميائية األرسطية ذات الطبيعة األنطولوجية تربط

عالمة ،وما يتداولو ىو أيضا عالمة .والخالصة أف

ال شيء يفمت مف سمطاف العالمة .وال شيء يمكف

العالمات بالعوالـ العيانية الفعمية؛ وذلؾ ألف ىذه

العالمات تنتظـ داخؿ قوانيف الوجود.)1( ».
وبمجيء

(بيرس)C.S.Peirce

(*)

أف يشتغؿ خارج النسؽ الذي يحدد لو حجمو وامتداده
وعمقو .كما ال يمكف أف يوجد شيء داخؿ ىذا العالـ

ظيرت

ح ار طميقا يحمؽ في فضاءات الكوف ال تحكمو

فرضية العمـ الحديث المبني عمى المنطؽ المستنبط

ضوابط أو حدود وال يحد مف نزواتو نسؽ.)4( » .

مف تفاصيؿ الكوف ،في تفاعؿ مكوناتو ،وانتظاميا

وفي سياؽ البعد الثالثي لمعالمة عند بيرس .ينبني

في قوانيف محكمة .ووفقا لذلؾ راح بيرس يتأمؿ في

األمر عمى شكؿ مقوالت تحتمؿ قوانينيا ،وتحركاتيا

الوجود بتصور رياضي ،وميتافيزيقي .فالتصور

في اإلدراؾ ،ثـ في الواقع ،والمقوالت الثالث ىي ما

الميتافيزيقي يبدأ بالمجرد ،وينتيي بالمحسوس.

يحدد التجربة اإلنسانية في مرحمة أولى كنوعيات

والتصور الرياضي مف الصفر إلى ما ال نياية .وبعد

وأحاسيس(أوالنية) ،ثـ كوقائع وموضوعات(ثانيانية)

الصفر تأتي مرتبة األوالنية ) ،(Priméitéوىي

في مرحمة ثانية ،وكقوانيف وعادات(ثالثانية) في

وجود الشيء في نفسو غير مرتبط بشيء مف

األشياء المادية .وحيف يتحقؽ الشيء ويصير في
الوجود،

فإنو

يصير

في

المرتبة

مرحمة ثالثة .إف التجربة اإلنسانية بيذا المعنى،
تجربة كمية ،وىذه الكمية ال يمكف أف تشتغؿ بشكؿ

الثانيانية

تاـ إال مف خالؿ وجود ىذه األبعاد الثالثة(.)5

()Secondéité؛ ألنو مرتبط مع شيء آخر؛ مثؿ

إضافة إلى ىذا ،نشير إلى التفريع الثالثي الذي أقره،

الفعؿ ورد الفعؿ ،والضغط والمقاومة ،والحاؿ مع

وىو :اإليقونة ( ،)Icôneوالمؤشر (،)Indice

المحؿ ،والصانع بالمصنوع .وال يكتسب الموجود

والرمز(.)Symbole

ىويتو ،ووظائفو ،إال بانتظامو ،وتبنيو مف المجتمع

والسيميائية تيدؼ إلى استكشاؼ المعنى( .)6كما

الذي يجعؿ منو عاما ممزما .وىذا يسمى الثالثانية

(.)2()Tiercéite

تتحدد السيميائية  -بعدىا

فالتشكيؿ الثالثي لمعالمة ،ىو أىـ مبدأ أقره

ماوراء المغة -

مف

خالؿ المقارنة مع كونية المعنى الذي يعطى
كموضوع لمتحميؿ( .)7واذا كانت السيميائية ىي نظاـ

بيرس في نظريتو ،والحديث عف طرحو السيميائي
«ىو حديث عف تصوره لعممية اإلدراؾ :إدراؾ الذات
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تشفيري؛ فيي أكثر مف ذلؾ عممية وصؼ ،ينبغي

مصطمح جد غامض ،قبؿ أف يدخؿ في مفيوـ دو

إف التصور السيميائي الحديث يعطى لمعالمة

سيميائية

سوسير(.)11

ليا تحديد مستويات التحميؿ(.)8

وتجدر

اإلشارة

إلى

()12

أف

كممة

أحيانا ،وتختمفاف عف

بعدا وجوديا ،يتأسس عمى شبكة مف العالقات،

وسيميولوجية تترادفاف

والسياقات التي تتفاعؿ مع مكونات المكاف ،والزماف.

بعضيما البعض في أحياف أخرى .ولكف (توساف

وعمى ىذا األساس عد فكر (دو سوير F.De

 )Bernard Toussaintيرى أف الترادؼ ىو

 )Saussureالمساني منعرجا حاسما في تحويؿ

األصح بينيما ،ويقوؿ :و»المصطمحاف سيميوتيكا

مسار الدراسات المسانية؛ إذ برزت طروحات كثير

 Sémioticوسيميولوجيا  Sémiologieمترادفاف

مف المسانييف التي خرجت إلى منحى آخر ،تعمؽ

األوؿ مف االنجميزية والثاني مف االفرنسية.)13( » .

البحث في الدالئؿ الكبرى .وعميو أصبح البحث في

عمما أف العمـ المساني الحديث قد انطمؽ مف مدرسة

تصور (دو سوسير) لمعالمة المسانية كحاضنة

األخرى التي تزعميا (ساندرس بيرس Peirce

لمداللة ،أمكننا االستئناس بقولو » :والعالمة المسانية

 )1914-1939في المنطؽ ،وىما متزامنتاف تقريبا.

ال تربط شيئا باسـ ،بؿ تصو ار بصورة .وىذه األخيرة

ودو سوسير لو مصطمح سيميولوجيا،Sémiologie

صرؼ ،بؿ ىي الدفع النفسي لذلؾ الصوت» (.)9

أثناء االستعماؿ النقدي ،قد يطغى مصطمح عمى

(دو سوسير ،)1913-1857 :وىناؾ المدرسة

المعنى بديال عف البحث في النسؽ .واذا عدنا إلى

واآلخر لو مصطمح سيميائية  . Sémioticولكف

ليست الصوت المادي ،الذي ىو شيء فيزيائي
وعطفا عمى ما قالو ( روالف بارث Roland

اآلخر .و»ألسباب مختمفة يبدو اليوـ مصطمح

 )Barthesبخصوص المفيوـ الثنائي السوسيري؛

السيميائية باسطا ىيمنتو .وتيتـ الجمعية الدولية التي

تمركز محوري في فكر سوسير ،ويكتسب حداثتو

عنيا غريماس( )Greimasبالسيميائية وتقصي مف

بالنسبة إلى ما سبقو مف المسانيات القديمة التي

 .إف السيميائية

انعقد مؤتمرىا بميالنو في جواف  .1974والتي تكمـ

يمكف أف يكوف ذلؾ المفيوـ (المغة  /الكالـ) لو

مجاؿ اىتماميا السيميولوجية».

ىي عمـ ُّ
النظـ الدالة في الطبيعة والمجتمع ،وىي

تركز عمى البعد التاريخي في البحث في أسباب

تغيرات النطؽ

()10

()14

قريبة مف عمـ المغة) ،(Linguistiqueوقد أصيبت

 .واذا جئنا إلى الطرح المساني

الذي أقره (دو سوسير)؛ فإف المنحى الداللي يقوـ

السيميائية كثي ار بالشكالنية ) ،(Formalismeومع

عنده عمى أبعاد ثنائية .وقد ضبط األمر في

ذلؾ فقد كاف ليا تقاطع كبير مع الفمسفة؛ فالفمسفة

المغة/الكالـ.

تدرس العالقات بيف الكائف والوعي :الكائف

االختالؼ

بيف:

الدياكروني/السانكروني .الداؿ/المدلوؿ...وغير ذلؾ

االجتماعي والوعي االجتماعي( .)15بينما تسعى

مف الثنائيات.

العالمة السيميائية إلى اكتساب التحوؿ الذي يفضي

والداؿ والمدلوؿ في االصطالح السوسيري ىما

بيا إلى أف تصبح (متعاؿ) جديدا ينافس الكثير مف

طرفا العالمة .عمى أف مصطمح عالمة في مفردات

الفمسفات في االدعاء بإمكانية تقديـ تحميؿ شمولي

الطب) ،ومف (اإلنجيؿ إلى التحكـ اآللي) ،ىو

السيميائي اتخذ عدة مفاىيـ وتقعيدات تتفؽ وتختمؼ

لكافة مظاىر الحياة والكوف والسموؾ( .)16والنظاـ

الحقوؿ المعرفية المختمفة (مف عمـ الالىوت إلى
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باختالؼ الطروحات الفكرية والمعطيات الحضارية

المضموف ،في حيف تنطمؽ السيميائية مف الشكؿ

التي تؤسس نظريتيا مف مبدإ وعي الذات واآلخر،

في فيـ اإلنساف ،وبينما تطمح الفمسفة إلى إيجاد
مفتاح الوجود ،تسعى السيميائية إلى رسـ خارطة

والفرد والمجتمع .فمئف كاف شارؿ ساندرس بيرس،

الوجود(.)20

وسوسير ،وروالف بارث أسسوا لواقع عممي أصبح
يمتمؾ مف القواعد واألسس ما يجعمو راسخا في حقؿ

ويعد غريماس ( «)Greimasالنص وحده ،ىو

العموـ المسانية والمعارؼ اإلنسانية بشكؿ عاـ .فإنو

الذي يقدـ كؿ ما يسعى الباحث إليو ،وال خالص لنا

فكرة يطرحيا ىذا ويتمقاىا اآلخر ،أو يرفضيا ،أو

فإنو ال يؤمف بالتحميؿ البنيوي وحده ألنو قاصر وال

يكيفيا حسب طرحو .فكؿ مف سوسير وبيرس أكدا

يصؿ إلى العمؽ ،والتحميؿ بالنسبة إليو ىو إعادة

عمى البعد االجتماعي لمعالمة .وأكد سوسير أيضا

كتابة النص مف خالؿ قراءة ثانية...قراءة ال تتجاوز

يبحث عف القصدية أو إرادة اإلبالغ بيف المرسؿ

ال يمكف أف يكوف مكتمال إال عند االنتياء مف عممية

إذا خرجنا عمى ىذا النص»( .)21أما روالف بارث

لف يستثنى مف أذىاننا الصراع الذي كاف سائدا بيف

عمى أف الدالئؿ تعبر عف أفكار ،بينما بيرس ال
والمتمقي.

إف

سوسير

كاف

يحيؿ

المحظة التي يتوقؼ عندىا القارئ .بمعنى أف النص
قراءتو(.)22

إلى

(دوركايـ  )Durkheimفي فيـ البعد االجتماعي،

أما كريستيفا ( )Kristevaفقد أنشأت لنفسيا

وانما يفيـ المجتمع بطريقة مثالية كوحدة متناسقة

العالقة التي تربط بيف تصورىا ،وبيف باقي العموـ

تصو ار سيميائيا منضويا تحت البحث عف طبيعة

ولكف ذلؾ ال يفيـ كإطار يحتضف صراعا طبقيا،

تجمع بيف األفراد(.)17

األخرى « .وتشكؿ السيميائيات في الوقت نفسو
جزءا مف محفؿ العموـ ،ألنيا تممؾ موضوعا خاصا

ومف جانب آخر ذىب (روالف بارث Roland

ىو صيغ وقوانيف الداللة(المجتمع والفكر).)23( » .

 )Barthesإلى قمب االقتراح السوسيري واعتبار أف

وفي خضـ العموـ والمعارؼ ،وفي تداخؿ بعضيا

النظاـ المغوي ىو األصؿ ،أما بقية األنظمة فيي
مجرد فروع ليس إال( .)18وفي ظؿ ىذا الطرح تصبح

مع بعض ،وفي مختمؼ اإلحاالت االجتماعية

العالمة المغوية »بمثابة الوحدة الصغرى المكونة

واإليديولوجية ،وفي تقاطعيا مع التاريخ ،ومع الذات

لموجود ذاتو ،إنيا البديؿ لمفمسفة والمنطؽ .وىي

يكوف « مف البدييي إذف أف تعييف النص كجزء مف

أيضا البديؿ الجديد لممتعالي المطمؽ ،ولمعوامؿ

مواضيع المعرفة السيميائية ،حركة ال نجيؿ غموىا

البيولوجية

والعضوية

والداروينية

وصعوبتيا.)24(».

ولمعوامؿ

االقتصادية في النظرية المادية الجدلية ،ولالوعي

وفي إطار الحضور المساني الذي ينبني عميو

ولكي تتميز األشياء ،ينبغي أف تأخذ مواقعيا في

النص يقترح عمى السيميائيات إشكالية تخترؽ

الوجود ،وترتسـ الحدود والخرائط ،وجميع المستويات

صالبة الموضوع الداؿ المنتوج ،ويكثؼ داخؿ

العالئقية .وبينما يسعى الفيمسوؼ دائما إلى الربط

المنتوج ( المتف المساني الحاضر) سيرورة مزدوجة

في نظرية فرويد في التحميؿ النفسي» ( .)19وىكذا،

النص ،ويسعى إلى ستر المعنى ترى جوليا « أف

بيف مفاىيـ فمسفتو ،يمجأ السيميائي إلى التأليؼ بيف

إلنتاج وتحويؿ المعنى .في ىذه النقطة مف مسار

عالماتو ،وبمعنى آخر نقوؿ :إف الفمسفة تنطمؽ مف

التنظير السيميائي يتدخؿ التحميؿ النفسي ليمنحو
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مفيمة قادرة عمى اإلمساؾ باإلمكانية المجازية داخؿ

إننا ال نجد في الجزائر أية حركة وطنية(*) ،بينما

وضمف ىذا اإلطار ،يسعى تحميمنا – في ىذا

وذلؾ ألف الفرنسييف قتموا الروح الوطنية في الجزائر

المساف ،وذلؾ عبر التمييز المجازي» .

()25

نجد في اليند نيضة لالستقالؿ ىي غاية في القوة.

.

البحث – إلى رصد البنى التركيبية الشعرية ،في

بمقاومة المغة ( .)28وكانت المسيرة صعبة ،ولـ يكف

حدود اختياراتنا لمنصوص ,ونؤسس منيجنا عمى

في وسع الفرنسييف أف يحققوا مزاعميـ ،ولـ يكف في

عميمة التدليؿ عمى الحمولة الداللية في تفاعؿ داخؿ

وسع الجزائرييف التخمي عف مقومات شخصيتيـ ،وما

النص مع خارجو السياقي .وارتأينا أف يكوف اختيارنا

لممدونات – والتي قاـ الباحث عثماف سعدي بجمعيا

يزخر بو وجدانيـ مف مآثر الكرامة ،واالعتزاز

بالنفس؛ إذ « بعد استسالـ األمير عبد القادر ،قاؿ

في كتابو :الثورة الجزائرية في الشعر العراقي.ج–2

الجزائريوف لمجنراؿ (المورسيير Louis Juchault

في سياؽ ما يثبت البعد الثوري ،واالنتماء إلى

 )Lamoricièreبأف" فرنسا ستمضي قدما ،ولكنيا

الوطف ،والقضية ،عبر عالمات النص التي تنضوي

ستضطر ذات يوـ إلى التراجع ،وعندئذ سنعود" .إف

 -1إرىاصات الثورة التحريرية المباركة وأبعادىا

الحركة الوطنية الجزائرية.)29( » .

ىذا الوعد قد تردد وبقي حيا في الذاكرة خالؿ تاريخ

تحت تشكيؿ شعري داؿ.

وتمضي السنوف والعقمية الجزائرية تتطور مع كؿ

الحضارية:

حدث تمر بو البالد؛ وتأتي الحرب العالمية األولى

ال يحتاج الفرد الجزائري لمف يذكره بأف واقع

لتضع موازينيا ومعاييرىا ،ويزج بالفرد الجزائري في

الوجود الفرنسي لـ يكف بريئا ،ولـ يكف حضاريا

مثمما ادعتو وروجت لو في إعالميا ،وفي أدبيػ ػػاتيا.

تمؾ الحرب وىو لـ يكف صانعيا ،وعند النظر مف

إف « الفرنسييف لـ يكتفوا بيزيمة ،ونفي ،وتشريد

بعيد ،نجد أف عقد العشرينيات مف القرف العشريف،

البورجوازية الوطنية ،بؿ ضموا الجزائر نفسيا إلى

كاف مف أكثر العقود حسما في تاريخ الجزائر .فعمى

الرغـ مف أف الحرب لـ تحضر أي حؿ لممشاكؿ

فرنسا بقرار تعسفي سنة  .1834وىكذا فقد نتج عف

الجزائرية ،فإف أحداث الحرب ونتائجيا قد أثرت في

ىذا القرار المحو التاـ لمكياف الجزائري مع كؿ ما

كؿ مظير مف مظاىر الحياة تقريبا في الجزائر(.)30

تستمزمو ىذه السياسة مف نتائج :محو المغة،
والتاريخ ،والحكومة ،والرموز الوطنية األخرى.)26(».

حدث بفضؿ ىذا االلتقاء احتكاؾ بيف عقميتيف،

وكاف فعؿ االستفادة والتعمـ محققا مف قبؿ

وقد عمؿ الشاعر المصري الكبير (أحمد شوقي)

الجزائرييف ،وىكذا راحوا يستعمموف المقارنات بيف

نتائج المحو بطريقة استيزائية عندما زار الجزائر في

وضعيف؛ وضع يعيشونو داخؿ الحرب ،ووضع

بداية القرف العشريف ،حيث مكث أربعيف يوما

مترسب داخؿ الذاكرة التي تحتفظ بكؿ أشكاؿ

لالستشفاء ،وحينيا قاؿ « :وال عيب فييا[ويقصد

اإلىانات التي تمارسيا السياسة الفرنسية االستعمارية

الجزائر] سوى أنيا قد مسخت مسخا .فقد عيدت

في الجزائر؛ وبذلؾ لـ تذىب مشاركة الجزائرييف في

مساح األحذية فييا يستنكؼ النطؽ بالعربية .واذا

خاطبتو بيا ،ال يجيبؾ إال بالفرنسوية»(.)27

الحرب مع فرنسا مف دوف مقابؿ؛ وانما مثمت مدرسة
أنتجت إحساسا بالزمف مف جية ،وتكوف شعور

وكذلؾ األمر في ما نشره الكاتب المصري

اليقظة ومحاولة التغيير مف جية ثانية « .ومف

(سالمة موسى) سنة  ،1930بعدما زار الجزائر:
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األفكار اليامة التي تعمميا الجزائريوف مف الحرب

الجزائر بعد الحرب العالمية األولى ،كانت الشيوعية

فكرة المساواة ،فقد كانوا سمعوا عف ىذا المبدأ ولكف

أقواىا ،عمى األقؿ واف سطحيا .والحؽ أف الشيوعييف

لـ يتمتعوا فقط ببعض المساواة مع الفرنسييف،

إدخاؿ الفكرة الشيوعية إلى الجزائر .وىناؾ أحزاب

ولكنيـ أيضا أروا تطبيؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف

باالشتراكية،

والمشاغبيف الفرنسييف ىـ الذيف كانوا مسئوليف عمى

لـ يمارسوه أبدا .وسواء كانوا جنودا أو عماال ،فإنيـ

وجماعات

فرنسية

أخرى

والفاشية ،واإلنسانية.)33(».

الفرنسييف أنفسيـ .وىذه الحقيقة ستجعميـ كثيري
النقد لمطريقة الفرنسية في الجزائر عندما يعودوف إلى

جاءت

ولعؿ شغب ىؤالء الشيوعييف كاف مبالغا فيو،

وطنيـ.)31(».

وكاف يمتمؾ بعض القدرات التي أىمتو ألف يسيطر

ونضيؼ إلى ىذه الفائدة التي جناىا الشعب
الجزائري مف الحرب قضية ت ُّ
شكؿ األحزاب السياسية

عمى عقوؿ الشباب الجزائرييف « وكاف الحزب
الشيوعي الجزائري يتسـ بالقوة نتيجة المساندة التي

الخاصة ،ويبني استراتجيتو مف منطمقات عقيدية،

الحزب الذي وصؿ تعداده مميوف منخرط ،وأكثر مف

فوجد بعد ذلؾ المصفؽ المؤيد ،والمعارض الناقـ.

خمسة مالييف ناخب ،و 166نائبا في الجمعية

ولئف كاف االختالؼ باديا بيف تمؾ االتجاىات إال أف

الوطنية الفرنسية .الذي كاف يعتبر نفسو حاميا

في الحؽ في االستقالؿ ،والتنعـ بالحرية .إف نشوء

ونتيجة لذلؾ انتشرت بوفرة أدبياتو في الجزائر وكانت

كاف يمقاىا مف نظيره الحزب الشيوعي الفرنسي .ىذا

التي تعددت مشاربيا؛ فراح كؿ منيا يطالب بطريقتو

لالتحاد السوفياتي ،النتصاره عمى ألمانيا النازية،

أغمبيا كاف يمتقي في مطالب عديدة ،تتمثؿ أساسا
األحزاب كاف تفاعميا في مرحمة العشرينات؛ فقد أوجد

تستيدؼ – بالخصوص -الشباب المثقؼ.)34( » .

ذلؾ الظرؼ التاريخي االتجاه المحافظ الذي تزعمو

وكاف مفعوؿ أفكارىـ قويا إلى حد ما؛ ووجد في

أيضا االتجاه المعتدؿ مف قبؿ النخبة التي انقسمت

ذلؾ « وليذا ولع الشباب البربري بالماركسية وكذا

سنة  ،1919ووجد االتجاه الميبرالي يضـ القسـ

بدستور االتحاد السوفياتي الذي مجد نظاـ

الثاني مف النخبة المنقسمة .ثـ االتجاه اإلسالمي

الجميوريات " اإلسالمية" :أزربيجاف .األوزباكستاف،

باإلضافة إلى أف ىناؾ مدا شيوعيا واشتراكيا في

وكؿ عرؽ كاف يتمتع بمغتو الخاصة وبثقافتو ويستفيد

الساحة االجتماعية مف يستمع ويتقبؿ ثـ يروج بعد

مجموعة مف اإلقطاعييف الذيف خدموا فرنسا ،ووجد

العربي الذي تزعمو العمماء(.)32

طاجكستاف ،إلخ...حيث كانت تؤكد أف كؿ شعب

مف "االستقاللية" في تسيير شؤونو.)35(».

ذلؾ الوقت ،خيـ عمى الكثير مف االتجاىات
السياسية الدولية؛ خاصة وأف نتائج الثورة البمشفية

ومف جية أخرى ،كاف التصاؿ عمماء الجزائر

تكسب الكثير مف المؤيديف المخمصيف والداعيف إلى

اإلصالحية ،وتشكيؿ المنظومة الفكرية التي تسعى

تبني الفكرة الشيوعية التي تدعو إلى الثورة وكسر

إلى تأسيس البناء الحضاري لألمة العربية اإلسالمية

االستغالؿ واإلقطاع .وتكويف مجتمع ال تسوده

مف المحيط إلى الخميج .ومف ثـ « فإف تعاليـ

فمف « بيف جميع المذاىب الجديدة التي تسربت إلى

ومصر وسورية تسربت إلييـ عف طريؽ الحج،

بالمشارقة

كانت بادية لمعياف ،واستطاعت في ذلؾ الوقت أف

الطبقية وال يحكمو القوي عمى حساب الضعيؼ .إذا،

الدور

الفعاؿ

في

تفعيؿ

الحركة

المصمحيف مف رجاؿ الديف في نجد والحجاز وليبية
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والرحمة في سبيؿ العمـ ،والوقوؼ عمى ثمرات

عبده ورشيد رضا في الشرؽ اإلسالمي ،وحركة خير

المطابع .وليذا نكاد نستشؼ ،إلى جانب التعاليـ

الديف التونسي في تونس ،وعاصره في الجزائر

بمداف عربية إسالمية أخرى مجاورة لمجزائر أو بعيدة

والشيخ عبد الحميد بف سماية والحاج حسيف

الشيخ البشير اإلبراىيمي والشيخ الطيب العقبي

الغربية ،مالمح بارزة مف تيارات نبيت األذىاف في

عنيا .)36(».وأىـ التيارات اإلصالحية المتمسكة

الطربمسي ،وفي تونس عبد العزيز الثعالبي والبشير

صفر وعمي باش حامبة والطاىر بف عاشور» (.)38

بتعاليـ اإلسالـ التي تأثر بيا عمماء الجزائر :تيار

(جماؿ الديف األفغاني) وتمميذه (محمد عبده)،

وعمى ىذا األساس تبمورت فكرة التأسيس لمدرسة

وكذلؾ التيار الوىابي الذي أثر في الجزائرييف عف

إصالحية جزائرية ،تسعى إلى استعادة مقومات

طريؽ الحج .لذلؾ راحت جمعية العمماء المسمميف

الشخصية الوطنية وفؽ أصؿ عربي مسمـ ضارب

في مسيرتيا اإلصالحية تدعو إلى تكريس الديف

ممتد في التاريخ إلى جذور أمازيغية .ووفقا ليذا كاف

وسائؿ -وكذا محاربة الطرقية؛ ألنيا تدخؿ الديف في

وحركة اإلصالح في الجزائر ،ىو رجؿ الحوار دوف

متاىات الخرافة ،والدجؿ ،والدروشة...ومف ثـ كانت

منازع ،وظير في وقت استكمؿ فيو االستعمار

األسس التي انبنت عمييا جمعية العمماء المسمميف :

الفرنسي قبضتو الحديدية عمى البالد والعباد ،ماديا

ويتعايش فيو الفقير والغني (.)37

ىذه البالد .وقد تزامف ظيور ابف باديس مع ظيور

«الشيخ عبد الحميد بف باديس مؤسس النيضة

الصحيح -ألف فرنسا حاربتو بكؿ ما تممؾ مف

وأدبيا ،وتصور مخطئا أنو تجاوز بصفة نيائية في

ىي أف اإلسالـ يمجد العقؿ ،ويعدؿ بيف الناس،

طالئع الييئات

لقد تباينت الطروحات بيف مختمؼ التيارات

والحركات

السياسية

والوطنية

اإلصالحية والوطنية والنخبوية .فاإلصالحي كاف

الجزائرية ،بدءا بجماعة النخبة ( ،)1912ودعاة

لترسيخ فكرة االستقالؿ والتنعـ بالحرية (الحركة

وكتمة النواب المنتخبيف( ،)1931وىيئة المؤتمر

اإلصالحية أيضا كاف ىدفيا األعمؽ ىو االستقالؿ

الشعب

التجنيس( ،)1919ونجـ شماؿ إفريقيا (،)1926

يعمؿ لتمكيف الشخصية العربية لمجزائر ،والوطني

اإلسالمي

(،)1936

الجزائري(.)39( »)1937

عف طريؽ العودة إلى مكونات الذات الوطنية وىي

المغة والديف والتاريخ) ،والنخبوي المطالبة بالمساواة

إلى

حزب

وتجسدت الرؤية اإلصالحية في الشعار الكبير

مع الفرنسييف واإلدماج ...إلى غاية الثورة المسمحة

الذي بات يردده كؿ جزائري مؤمف بقضية وطنو،

التي جاءت نتيجة مخاضات كبيرة ومتواصمة في

وىو:اإلسالـ ديننا ،والعربية لغتتا ،والجزائر وطننا.

الزمف ،تأسس قبميا وعي ثوري.

وذلؾ لمرد عمى محاولة إذابة الجزائر في فرنسا.

لقد عد اإلماـ (عبد الحميد بف باديس) ركنا ركينا

والوقوؼ سدا منيعا أماـ كؿ األصوات التي كانت

في التأسيس الفكري اإلصالحي الجزائري ،وكاف

تحاوؿ تقزيـ فكرة الوطف ،واالنتماء إليو ،فكاف الشيخ

عقمو يتغذى مف معظـ التيارات الفكرية الدينية

يقارع الحجة بالحجة ،وال يفوتنا في ىذا المجاؿ أف

المناىضة لالستبداد ،وقد « سبؽ ظيور حركة

نتعرض ،ولو بإيجاز إلى المقولة الشييرة التي

جماؿ الديف األفغاني وعبد الرحمف الكواكبي ومحمد

اإلحساس الذي يدفع بشعب ما أف يعيش داخؿ

صدرت عف عباس فرحات« :الوطنية ىي ذلؾ

الشيخ عبد الحميد بف باديس اإلصالحية قياـ حركة
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حدوده اإلقميمية ،وىو اإلحساس الذي خمؽ ىذه

عدت مف أعظـ الثورات في العالـ .وأشع نورىا عمى

الشبكة مف األمـ ،ولو كنت اكتشفت األمة الجزائرية

مختمؼ الشعوب المقيورة في مختمؼ األقطار .كما

أحد) مف جريمتو ،فالرجاؿ الذيف ماتوا مف أجؿ

العرب وخاصة األدباء ،فراحوا يمجدوف مآثرىا،

ومبجموف

ويتغنوف ببطوالتيا .وسنسعى في العنصر الموالي

لكنت وطنيا ،ولف أخجؿ مف ذلؾ كما يخجؿ (أي
المثؿ

الوطني

ىـ

يوميا

مكرموف

أننا ال نستثني البعد العروبي ليا؛ إذ أججت مشاعر

إلى تتبع آثار الداللة البطولية مف منظور سيميائي.

ومحترموف ،وليست حياتي أىـ مف حياتيـ ،ومع
ذلؾ سوؼ لف أموت مف أجؿ الوطف الجزائري ،ألف

 -2سيمياء االنتماء:

ىذا الوطف غير موجود ولـ أكتشفو ،وقد سألت

- 1

ولـ يكممني أحد عنو»(.)40ويرد ابف باديس« :إننا

الموسومة بػ  :الثورة الجزائرية في الشعر العراقي.

التاريخ ،وسألت األحياء واألموات ،وزرت المقابر،

اإليقونة البشرية الصامدة:

يشكؿ السياؽ الثوري منطمقا تعبيريا لمدونتنا

نحف فتشنا في صحؼ التاريخ ،وفتشنا في الحالة

ويمكف ليذا العمؿ الذي قاـ بو الباحث عثماف

الحاضرة ،فوجدنا األمة الجزائرية المسممة متكونة
موجودة كما تكونت ووجدت كؿ أمـ الدنيا ،وليذه

سعدي أف يحتمؿ عنوانا كبي ار ىو :مآثر وبطوالت

ثورة الجزائر .وىذه البطوالت جسدىا

األمة تاريخيا الحافؿ بجالئؿ العماؿ ،وليا وحدتيا

عديد مف الثوار الجزائرييف الذيف اكتسبوا وعيا ثوريا،

الدينية والمغوية ،وليا ثقافتيا الخاصة وعوائدىا،

 -ميدانيا-

أىميـ إلى خوض غمار حرب مفتوحة عمى كؿ

وأخالقيا بما فييا مف حسف وقبيح ،شأف كؿ أمة في

االحتماالت .وكاف اإلحساس بالقضية ىو المحؾ

ولكف قوة الفكرة ،ورجاحة العقؿ ،واالستماتة في

تصفح ىذا الكتاب الذي بيف أيدينا يحيمنا عمى جممة

الدنيا.)41(»...

الذي وحد الصفوؼ ،وفعؿ الجيود وضاعفيا .ولعؿ

الدفاع ،ومغالبة الخصوـ ،جعمت ابف باديس ينتصر

مف المعطيات الثورية التي آمف بيا الشعب

في استمالة فرحات عباس ،والعدوؿ عف رأيو األوؿ

الجزائري ،وىي:

«وما كاف مف صاحب ذلؾ التصريح العجيب

 -فرنسا ال يمكف أف تكوف صانعة وحاممة لمحضارة؛

عدؿ عف رأيو وكاف لو مف الشجاعة ما دفعو إلى

 -اإلرادة والصمود ىما الحؿ؛ ألف قوة فرنسا

ألف فعميا فوؽ الميداف ينفي ذلؾ.

الغريب المشار إليو آنفا السيد فرحات عباس ،إال أف
الصدع بوجو الحؽ ،فزار في ىذا الشأف ابف باديس

وعتادىا ال يمكف مقارنتو بما عند المجاىديف الثوار.

في مكتبو بإدارة (الشياب) ،واعترؼ بالحؽ بيف

 -حب الوطف أنتج فكرة التضحية بالغالي والنفيس

في مقاؿ نشره بجريدة (الدفاع) لمعمودي وعربتو

 -شعبية الثورة التحريرية؛ إذ عمت كؿ فئات الشعب

في سبيؿ التحرير.

يديو ،ثـ ترجـ ىذا التغيير الذي انتيى إليو في موقفو

الشياب .وصار ىو وبعض مف جماعتو يسيروف

الجزائري.

في الخط الوطني الصحيح»(.)42

وفي نطاؽ ىذا الطرح ،تبرز أمامنا فكرة االنتماء

كبعد دالئمي مييمف عمى جؿ النصوص الشعرية

وما نود التأكيد عميو في ىذه العجالة ،ىو أف

مرحمة ما بيف الحربيف ،أفرزت وعيا حضاريا لدى

المبثوثة في ىذا الكتاب .وسيكوف ىذا المنطمؽ ىو

الجزائرييف ،أىميـ ألف يقودوا سنة  1954ثورة؛

لب ما ننشده في تحميمنا ليذه النصوص سيميائيا.
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واضافة إلى ىذا فإف صفحات ىذا الكتاب،

اإلشارات تتشكؿ وفؽ سياقات المجابية لعدو عتي.

تحاوؿ تجسيد الفعؿ الثوري لدى بعض الشخصيات

وتكوف صورة جميمة ىنا( ،إيقونة) تدفع عف نفسيا

التحريرية المباركة ،وىذه الشخصيات ىي:

الخنجر والقرصاف .ويمكف أف نترصد ،إشاريا ،تمؾ

 جميمة:

العالمات الدالة عمى الصمود ،وىي :الزيتوف –

الضيـ ،وتعانؽ السياط ،لتقير في األخير حضارة

التي كاف ليا فضؿ اإلرادة والصمود .في الثورة

النخؿ – الصخر – السناف .فعالـ األشياء ىنا ،ىو

لعؿ شخصية جميمة بوحيرد ،تعد إحدى

عالـ يتسـ بالمقاومة ،واالستبساؿ ،والقدرة عمى

الشخصيات التي صنعت حكاية الثورة التحريرية

االستمرار .ألف الزيتوف يحافظ عمى خضرتو عمى

المباركة .وتتحرؾ ىذه الشخصية داخؿ نصوص
الشعر في سياؽ االنتماء لموطف؛ مف خالؿ نزعة

مدار العاـ ،ويأتي بأكمو في كؿ حيف .والنخؿ ،يبسؽ

الصمود ،وقوة الممانعة .يقوؿ الشاعر العراقي

جذعو ،ويعمو عمى كؿ مظاىر القحط والجفاؼ،
ويأتي أيضا برزقو ،لينتفع بو الناس ،في بيئة قاحمة.

(شفيؽ الكمالي) :

جميمة المبوة الجريحة

والصخر ،ىو عنواف الصمود ،والشدة ،والقير .فيو

تفتر فوؽ ثغرىا ابتسامة

الجبؿ الذي تنكسر عمى قدميو أمواج البحر العاتية،

كأنيا تقوؿ

وىو الحصف الحصيف الذي يصد الريح العاصفة،

وىو وتد األرض الذي يحقؽ ليا استقرارىا ،واتزانيا.

لتشرب السياط مف دمي..

وأما السناف فيي الحراب التي تصوف العرض،

ليرتوي الجالد
دروبنا قتاد

وتحمي النفس مف بطش العدو ،وىي رمز القوة.

زيتوننا بنادؽ ونخميا رماح

ويمكف مف خالؿ ىذه القراءة اإلشارية أف نتحسس

عالميف متقابميف في ىذه األشياء :عالـ أخضر

وخمؼ كؿ صخرة سناف

يتشكؿ مف الشجر .وعالـ يابس يتشكؿ مف الصخر

يا أنت يا سجاف

يا حامي الحضارة العتيده

والسناف .وىما عالماف متكامالف يصنعاف سياؽ

حضارة القرصاف

التحدي ،مثمما أشرنا آنفا.

حضارة الخنجر

الشعب لف يقير

ويمكف أف يتكامؿ ىذا المقطع مع آخر ،يصؼ

()43

صمود جميمة .إذ يقوؿ الشاعر:

تتحسس لغة النص إشارات لغوية دالة عمى
التحدي واالنبثاؽ مف ركاـ الموت والدمار .ولعؿ تمؾ
دربا
بطولتيا تُردي الخميس المــــــ َّ
أمام عذاب يترك الطــــــفل أشيـــــبا
ي َّ
عـــــــذب ىذا الجسم كي ال تعذبا
ُ
()44
وكيـــــــــــف لمثمي أن ينام ويمـــــــــــعبا

حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيا
ولكنيا بنت الجزائر
ُ
سمت فوق طاقات الرجال فمم تين

إذا الروح لم ترض اليـــــــــــــــــــوان َّ
فإنما

جميمة نام الكون حولي ولم أنـــــــــــــــــــم
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واألبيات تروي ممحمة بطولية ليذه المرأة

السمطي) .وتسعى كؿ شخصية إلى أف تطرح فعميا

الجزائرية ،التي فاقت بطوالتيا طاقات الرجاؿ.

وصمودىا بشكؿ يميؽ بحجـ القضية .ويتحوؿ مشيد

نفسو ،ويعزز كالمنا المقطع (بطولتيا تردي الخميس

أنيف السجناء /لؾ أغرودة حب وتحيات طيبو) .وفي

المدربا) ،وىي إحالة عمى الجيش التقميدي المعروؼ

تماثؿ المشيد الجزائري مع المشيد الفمسطيني.

ببنيتو التخميسية ،وىي الميمنة والميسرة ،والمقدمة

يحتمؿ خطاب النص داللة الرفض ،وعدـ الخنوع

المأساة المرعب إلى احتفاؿ ،واألنيف إلى غناء (مف

والتشكؿ العالمي ليذا المقطع يصب في السياؽ

واالستسالـ ،ويتجمى األمر في سياؽ النفي (لف

والمؤخرة والقمب.

تموتي).

واألمر نفسو ،يكاد يكوف في قوؿ الشاعر (عمي
الحمي) مف قصيدة (مف جميمة بوحيرد إلى نادية

 العربي بن مييدي:

عبر بوابة سجني

العزيمة ،وشموخ اليمة ،وصالبة اإلرادة .ويضرب بو

وىو أحد أعظـ قادة الثورة الجزائرية ،عرؼ بقوة

السمطي):

مف ىنا ،مف أرض وىراف الحبيبو

المثؿ في القدرة عمى التحمؿ ،والصبر .وذلؾ لما

مف سياط النار تحتاش قرانا

القاه في سجوف االحتالؿ ،مف أبشع أنواع التعذيب،

وتذرييا عمى أفؽ الفناء

والتنكيؿ .وتتشكؿ ىذه الشخصية داخؿ تراكيب

مف ينابيع الدـ النزاؼ ،مف فجر العروبو
مف ذرى األوراس ،مف أرض البطولو

النص الشعري الذي أمامنا ،بمغة تحتمؿ سياقات

الثورة ،والحركة ،والتجدد .يقوؿ الشاعر العراقي (عبد

لرفاؽ الشمس في درب خطانا...

الوىاب البياتي):

لجموع الشيداء

كاف في نافذة السجف مع العصفور يحمـ

لؾ ،يا نادية الخمد...أغني
عبر بوابة سجني

كاف مثمي يتألـ

كاف س ار مغمقا ال يتكمـ

مف أنيف السجناء

كاف يعمـ:

لؾ أغرودة حب وتحيات طيبو

أنو ال بد ىالؾ

أنت مني..

وستبقى بعده الشمس ىنالؾ

خمؼ أسوار الصموت (.)45

تمد الثائر في أعقاب ثائر(.)46

في ليالي بعثيا ،شمس الجزائر

لف تموتي

يتناسؽ ىنا صوت العصفور ،مع صوت السجيف

وتخرج أصداء الثورة والصمود مف دائرة إلى دائرة

أوسع ،وىو وصوؿ الصوت الثوري الجزائري إلى
خارج الحدود ،وبالتحديد إلى الوطف العربي .وبشكؿ

(العربي بف مييدي) في زنزانة واحدة .ويبدو الحمـ
كصرخة سجينة ،تتطمع إلى أفؽ أجمؿ؛ فالعصفور

أخص فمسطيف المحتمة .وعمى ذلؾ ،تحاوؿ إشا ارت

يطمب دوما حريتو ،وكذلؾ ىذا الشييد الذي يعمـ

النص التفاعؿ مع المشيد الفمسطيني الذي ال يقؿ

بأنو ال محالة ىالؾ ،وبرغـ ذلؾ ينشد غده وحريتو.

احتراقا عف المشيد الجزائري .وتطفو عمى جسد

ثـ بعد ذلؾ يتبدد الحمـ ،ولكف يتشكؿ سياؽ التجدد

النص شخصية مناضمة (ىي شخصية نادية
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واالستم اررية ،ويتحرؾ النص باتجاه المستقبؿ (تمد

إشارة عائمة(مات) ،ثـ ينتيي بالعالمة (سنبمة) والتي

الثائر في أعقاب ثائر).

تحتمؿ معنى الحياة .ومف ىنا ،تنبني التراكيب في
معظميا عمى سياؽ الموت .وىو المعبر عف الوجو

 عميروش:

وىو أحد كبار الثوار الجزائريف ،لقبو االحتالؿ

الحقيقي لالحتالؿ .ويرمز لو بػ  :الخوؼ –

الفرنسي بػ(ذئب الجبؿ) لقوة ف ارره مف الحصار .وقد

الطاعوف – الحصار– المآثـ – الميؿ – الفئراف –

تشكمت صورتو شعريا في قوؿ الشاعر العراقي

وىذه العالمات تصنع عالما

الحديد – الشراذـ.

موبوءا ،ىمجيا ،بعيدا عف الحضارة المزعومة التي

(كاظـ جواد):

مات وفي عينيو شيء مف لييب المعركو

تغنى بيا االحتالؿ الفرنسي .وتبدو أقرب إلى عالـ

مات ووىراف سماء لـ تزؿ محمولكو

القذارة؛ ألنيا مقرونة بالفئراف ،والطاعوف .وفي سياؽ
الحياة،

الخوؼ ،والطاعوف ،والحصار ،والمآثـ

تمتئـ عالمات دالة مف مثؿ :الشمس –

النسور – السالح – العمؿ .وبيف ىاتو الموجودات،

والميؿ ،والفئراف ،والحديد ،الشراذـ.

مات عمى السفح ،وحيدا ،يحضف البريؽ

ترتسـ صورة البطؿ (عميروش ) كنواة في النص

في مقمتيو ،يسكب الحريؽ

ككؿ ،وىي( :يحمـ بالجبؿ).

مف شفتيو ،مات في الطريؽ

- 2اإليقونة المكانية الصامدة:

والشمس ،والنسور ،والسالح ،والعمؿ

المكاف بوصفو حمولة معنوية ترتبط بسياؽ معيف،

عميروش

يسير في المنحى الداللي العاـ لمنص .ومف بيف

عميروش

األماكف التي وظفت وفؽ ىذه الكيفية:

تتمثؿ في تأسيس دالئمي يقوـ عمى استحضار

يحمـ بالجبؿ

ىؿ تسمع الجيوش؟



تيبط مف معاقؿ األوراس والتموؿ

األوراس:

وتتمظير ىذه اإليقونة كرمز لالنتماء إلى

لتزرع السيوؿ

األرض ،بوصؼ األوراس قمعة الثورة التحريرية

بديؿ كؿ جزمة وقنبمو

المباركة .فأضحت مكونا شعريا .يصنع وجوده

شجيرة وسنبمو...

الداللي في انسجاـ تاـ مع الرؤى الشعرية ،التي

()47

إف صورة البطؿ (عميروش) تتأسس عمى تشكيؿ

تسير في منحى الثورة .يقوؿ الشاعر(عبد المحسف

عالمي سيميائي ،يتأرجح بيف ثنائية الموت والحياة.

عقراوي):

فالنص ينطمؽ مف العالمة السيميائية ،والتي ىي
ُحييت يا شعب الجـــــــــــــزائر
بوركت من بطل تحــــــــــــدى

ُحييت يا رمز الــــــمفاخر
كل سفاح وغـــــــــــــــــــــــــــادر

أوراس يا رعــــــــــــــــــــــــش الدم

الدفاق خضب كل ثائر

وتيممي – فالفجر يـــــــــمأل

أفقنا الدامي بـــــــــــــــــــــشائر

زمجرت عبر الحنـــــــــــاجر

يا صرخة الزحف المقدس

فعطري حولي المشاعر

دقت نواقيس الفــــــــــــــــــــــداء
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الشعرية في نصوص أخرى مف مثؿ قوؿ الشاعر

وتبدو داللة الشموخ بشكؿ جمي في ىذا المقطع.

(عمي الحمي):

وذلؾ مف خالؿ التركيب( :أفقنا الدامي بشائر).

وسياؽ الشموخ و الرفعة تحتممو كثير مف المقاطع
في ذرى األوراس واألفق دم

تتشظى األرض عبر العـــــــــــــــدم

وزئير السفح من تكبــــــــــــــــــيرنا

يشرب الصــــــــــــمت بوادي الرمم

كم صحا الرمل عمى أقدامنا

نحن لبينا الصدى فانتفضت

وسرى في الغاب رجع الصمم

في ربى الشرق سرايا الحــــــــــــرم

فالعالمة السيميائية (ذرى) تتردد كثي ار في

()49

 وىران:

وىراف ىي إحدى كبريات المدف الجزائرية الواقعة

المقاطع التي تضـ (األوراس) .وتسير حركية

المقاطع ،وفؽ ىذه الرؤية ،نحو العمو .وتشفع لنا
العالمات :صحا – انتفضت – األفؽ .ومف ىنا

غربا ،وكاف ليا صوالت ،وجوالت في حرب التحرير

المظفرة .وتتكرر بشكؿ جمي في النصوص الشعرية

تتجمى رؤى الطموح إلى الغد ،واإلحساس بالمستقبؿ

المبثوثة في مدونتا .ولعؿ السياؽ الداللي الذي

الذي تجسد فيما بعد في االستقالؿ.

يشكميا ،يتمحور أساسا في انتمائيا إلى معسكر
الثورة .يقوؿ الشاعر (مثنى محمد نوري) :

وىران..واألرض الخضيبة بالدما
أقسمت بالزحف المقدس ىاد ار

والقابضون األجر في خسران

بالعزم نفني دابر العـــــــــــــــــــدوان

بالمارد الجبار يزىو شـــــــــــــــــــــــامخا

ال يستكين لذلة وىــــــــــــــــــــــــــــــــوان

بجراح من حمل الرســــــــــالة ثائ ار

مستيزئا بالنار والصمبـــــــــــــــــــان

نذر الحياة رخيصة لــــــــــــــــــــــبالده

وشدا عمى وتر الجياد الفــاني

بالسائرين جحافال مرصــــــــوصة

والثائرين عمى الدخيل الجاني

أنا سنبعثيا غدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارة
أنا ىنا في النائبات يشـــــــــــــــــدنا
قسما بمسفوك الدماء بــــــــــتربة

بالحق تظير روعة اإلنســــــــــــان

نحو العال أمل عظيـــــــــــــــم دان

عربية تاىت عمى األ زمـــــــــــــان

يحدو بيا لمنور جيل صــــاعد

هلل سحر شبابو الفتـــــــــــــــــــــــــــــــان

متوثب تخذ النضال سجـــــــــــــــية

غراء يوم كريية وطـــــــــــــــــــــــعان

ألق الجبين عمى شفاىو غنوة

وشدا وآمن بالعروبة مـــــــــــذىبا

ال بد يبدو فجر عيد مــــــــــــــشرق

ىي صبوة ما بعدىا مــــــن ثان

ورسالة تسمو عن التـــــــــــــــــبيان
ويزول عيد الظمم والطـــغيان
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ساىمت وىراف مساىمة فعالة جدا في حرب

الذي كاف يأوي فيو المناضمة (جميمة بوحيرد) .فمقد

التحرير الوطني؛ حيث ارتبط اسميا بكثير مف

سجنت في  ،1957وزج بيا في ذلؾ السجف .ولعؿ

وذبيح المقصمة " أحمد زبانة " ،و" الحاج بف عال "

وىراف؛ فتحولت إلى رمز لمصمود والمقاومة .ويبدو

وغيرىـ  ...عالوة عمى إيوائيا لمكثير مف الزعماء

المقطع الذي أمامنا محمال بتمؾ الدالالت التي تسير

الوطنييف الذيف كانوا يحضروف لثورة التحرير مثؿ

في تحقيؽ االنتماء لمثورة ،والوطف ،والقضية.

ىذا الصيت الذي اكتسبو ،انعكس عمى مدينة

الزعماء واألبطاؿ مثؿ الشييد "حمو بوتميميس "

اجتماع مجموعة ( )22في بداية نشاطيا ،كما أف

 -3سيمياء التضاد:

الرئيس (أحمد بف بمة) ،ورفاقو معروفة عند العاـ

 ديغول(:)Charles de Gaulle

الوطف مجموعة كبيرة جدا مف األبطاؿ الذيف سجموا

النموذج ،حيث تتكرر في كثير مف المواطف ،ومف

عممية البريد المركزي في مدينة وىراف التي قاـ بيا

أ -اإليقونة البشرية الحاقدة:

والخاص ،كما سجؿ العمؿ الفدائي مف أجؿ تحرير

تبدو شخصية ديغوؿ الصورة المثمى ليذا

أسماءىـ بأحرؼ مف ذىب عمى مذبح الحرية

شعراء شتى .فالصورة المرتسمة في األذىاف ىي

والفداء .إضافة إلى البعد التاريخي والحضاري ليذه

صورة متوحشة ،بعيدة عف أخالؽ اإلنساف .يقوؿ

المدينة ،خاصة في الفترة العثمانية ،واالحتالؿ

الشاعر:

اإلسباني .وال يمكف أف نغفؿ عف سجنيا الحربي،
عمى صخرة القــــــــــــــــــــــــــــــــوة الثائرة
ورغم قنابمك المـــــــــــــــــــــــــــــــــحرقات
ستطويك حتما ستقضي عميك

ستــــــــنيار أحالمك الغادره

ستجتاحك الثورة الظافره

وتمـــــــيمك الموجة اليادره

()51

في سياؽ الفعؿ ،ورد الفعؿ ،تصطدـ قوة

ستجرفو ،وتطويو كما يطوى السجؿ .وىذه الصورة

(ديغوؿ) بقوة الفعؿ المقاوـ ،ثـ ينيار في األخير؛

تتكرر كعالمة سيميائية كبرى داخؿ النصوص،

ألف إرادة الشعوب ال تقير ،وأف الثورة الحارقة

أيظل (ديغول) الغرير بطيـــــــشو

والتراكيب الشعرية .ففي نص آخر ،يقوؿ الشاعر:

ثمال يتيو صفاقة وعــــــــــــماءا

ويريم عما جـــــــــــــــــاء في انجيـــــــــمو

من ألفة يمحو بيا البغضاءا

ويبث آيات الوداعة والصــــــــــــــــــــفا

بين الشعوب وداعة وصفاءا

ديغول يا أعمى البصيرة والحجا

وأحط من لفظ الزمان وقـــــــاءا

()52

وتنعت ىذه الشخصية بأقبح الصفات ،ولعؿ في

فأراد بو أف يكوف سالحا آخر ،يحاوؿ استمالة عقوؿ

ىذا الوصؼ إحالة عمى فكر ىذه الشخصية التي

الشعب الجزائري وعواطفو إلى الميادنة ،وعدـ

المجابية .ألف فرنسا تريد الخير – حسب زعميا –

جاء بيا المحتؿ بعدما يئس مف إطفاء لييب الثورة.
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لمشعب الجزائري ،وتريد أف تبني لو حضارة وتم ُّدنا.

وأعمى البصيرة .وتنمو ىذه الصورة بشكؿ متواصؿ؛

فتتركب عالمات النص وفؽ سياؽ مغاير لذلؾ،

إذ يقوؿ شاعر آخر وىو (طارؽ الطاىري):

ف ػ(ديغوؿ) العاقؿ ،والفطف ،ىو ثمؿ مغرور تائو،

وديغول السفيو غدا رئيـــــــــــــــــــسا

لذؤبان مخنثة..قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح

فال تثقوا بــــــــــــــــــــــــمؤتمرات زور

فميس بيا سوى حر النـــــــــــــــــــــــباح

بيم يسطو عمى دول ضعاف

فال تثقوا بأقــــــــــــــــــــــــــــــوال كذاب

ويجأر بالسالم عمى انفــــــــــــضاح

فميس لكم سوى حمل الســــــــــــــالح

فالرئيس سفيو ،والمرؤوس ذئب قبيح مخنث .ال

()53

 نيرون(:)Néron

تنفع معو دبموماسية ،وال مؤتمر .وفي األخير ال
يكوف الحؿ إال برفع السالح ومقاومة المحتؿ .فقد

تبرز ىذه اإليقونة في سياؽ الحديث عف فرنسا،

وجرائميا .والتاريخ يحفظ ىذه الشخصية الحارقة،

خدع ىذا الشعب طويال .والصورة تكتمؿ ،بعالمة

التي أشعمت روما نيرانا ،بعدما كانت زاىية

سيميائية تسير في سياؽ النيي (فال تثقوا) .والداللة

بحضارتيا ،وقوة عمرانيا .يقوؿ الشاعر (محمد

العميقة ىي صنع وعي ثوري ،ال يقبؿ المساومة ،أو

جميؿ شمش):

الميادنة .وتجعؿ المحتؿ بكؿ فئاتو في كفة واحدة
رئيسا لذؤباف قباح.
يا أخت (نيرون) ما عاد اليوى حمما

والوعي لفظا جميال من رواقــــــــــــينا

وال الخالص مواعيدا منمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة

يزفيا من ضفاف (السين) راعــــينا

تبارك الوعي ،ال حمم وال لـــــــــــــــــــــــــــــغط

بل ثورة تمأل الدنيا براكيــــــــــــــــــــــــــــــنا

إرادة الشعب فمتمحق جـــــــــــــــــــ ـــــــــحافمكم

وليشتعل بمظى التحرير واديــــــــــــــــنا

قولي لطفمك نابميون :ىل عــــــــــــــــبرت

في أفقو حجرات من رواســــــــــــــــــينا

وىل أتاىا نذير الموت صــــــــــــــــــــــاعقة

من الجحيم ،جبمناىا بأيـــــــــــــــــــــــــــدينا

ميازل يا فرنسا ،أن ترى حمـــــــــــــــــــــما

وخدعة وأكاذيبا تغشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا

يا أخت (نيرون) صبي النار وانتقمي

وىل تنزت ضفاف السين وانـــــــفجرت

وىل تمخض (روسو) عن رســــــــــــالتو
ووصمة في جبين الفكر مـــــــــــــــــخزية

واستيتري واسفحي أغمى دم فينا

باريس حقدا وضجت من سواقينا

باألمس لمناس كي تسعى ثــــعابينا

بأن يداس كما ديست أمانيــــــــــــــــــــــنا
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إف ربط فرنسا بنيروف روما ،ىو تأسيس داللي

عكس االمكنة األولى التي رأيناىا .تبرز أمامنا عدة

يقوـ عمى االستحضار ،وتشابو السياؽ؛ فنيروف

أمكنة مضادة ليا ،تتحرؾ في سياؽ القتؿ ،والموت.

تقابؿ ثنائي ،أشبو ما يكوف بالفعؿ ،ورد الفعؿ.

 باريس (:)Paris

مثؿ:

مدمر ،وكذلؾ فرنسا .كما أف المقطع ينبني عمى

فيناؾ نار المحتؿ (يا فرنسا فالمظى) ،ونار الثورة

باريس ىي مدينة الجف والمالئكة ،وىي عنواف

(الحقد نيرانا ويذكينا) .ويسير في ىذا السياؽ

الحضارة والتمدف .ومف يزورىا سيفتتف بيا .ىكذا

استحضار شخصية (نابميوف  ،)Napoléonوىي
أيضا شخصية استدمارية عنيفة ،مدمرة ،كادت تغزو

صدرت ىذه الصورة إلى مختمؼ أنحاء العالـ .وال
ينكر أحد مدى تطورىا وحضارتيا .ولكف ىذه

أوربا .وترتبط بفعؿ التيديـ (انفجرت باريس حقدا)

الصورة اىتزت في الوجداف الجزائري بفعؿ ىمجية

الذي يقابمو فعؿ الصمود (رواسينا).

االحتالؿ الفرنسي .وبإطاللة عمى األشعار المبثوثة

ب -اإليقونة المكانية اليادمة:

في تفاصيؿ مدونتنا ،ندرؾ بقميؿ مف الجيد ،أف

تعمؽ بنى التضاد داخؿ تراكيب المدونة ،إشكالية

صورة فرنسا ىي داللة عمى التوحش ،واالستبداد،

المصير اإلنساني .فالشعب الجزائري شعب مقيور،

والقتؿ ،والتنكيؿ؛ بؿ إنيا أشنع ،وأقبح مف ذلؾ في

يعيش العنؼ والتعسؼ اإلمبريالي .واالحتالؿ يبني

بعض األوصاؼ الشعرية .فيي بمد أمة القردة،

مستقبمو عمى أنقاض ضحاياه .ومف ىنا تسير

والدعارة ،والتخنث ،والبغاء .وفي مقابؿ ىذا ،تتبدى

الشعرية المشكمة مف إيقونة دالة .فيتمظير المكاف

الجزائرييف .يقوؿ الشاعر(عبد الخالؽ فريد):

صور

الدالالت ،وتفرز محتوياتيا عمى باقي األنساؽ

التضحية،

االستعماري كبنية حاممة لدالالت اليدـ .وعمى
أغممان باريس يا بـــــــــــــــــــــــــــــــاقة

تمنيت واخــــــــجمة القافـــــــيو
ُ
وأميم قردة ازنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

تمتع ،تمتع ،فيذا الشبــــــــــــــاب

يدب سريعا إلى الياويـــــــــو

مخانيث أىواؤىم كالنــــــــــــــــــساء
ُ
تبيع ىواىا لمن يبــــــــــــــــــــــتغيو

وتمنح لذاتيا الواطيـــــــــــــــــــو

تمتع فديتك من فـــــــــــــــــــــــــــــارس

يداعب في الميل أحـــالميو

فديتك يا قطة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــموة

أرتني السعادة في ثانــــــــــــيو

فييتف عاشقيا بازدىــــــــــــــــــــــاء

لكم شاقني أن أبث الشعور

فدـيتك سنيورتي الغـــــــــــــــاليو

ولكنيا عفة باقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو

تظل تعذبني لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظة

فأكفر القيم البالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو

ونحن األُباة رعاة الذمـــــــــــــــــــار

جباه النجوم لنا دانـــــــــــــــــــــــيو (.)55

أيطمح في أرضنا أمـــــــــــــــــــــرد

عبادتو لذة باغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
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يتأسس المقطع عمى بنى متضادة .البنية األولى

تسير عالمات النص وفؽ ىذا الخط الداللي ،الذي

تشكؿ صورة باريس؛ المدينة الغارقة في الدعارة،

يثبت صدؽ قيـ الشعب المظموـ ،ودناءة المحتؿ،

الجزائر ،بشعبيا ،وثوارىا ،وقضيتيا .فػ(غمماف

المقطع مع مقطع لشاعر آخر ،ىو (ىادي كماؿ

باريس) ،تقابميـ – كبنية مضادة ( -نحف األباة).

الديف السيد) :

ورعونتو ،بؿ وتفاىتو ،وخيبة مسعاه .ويأتمؼ ىذا

والزنا ،والمذات .وىي منظومة قيمية مغايرة ألرض

و(المذات الواطيو) ،تقابميا (جباه النجوـ) .ومف ىنا،
باريس يا أم الخالعة كفـــــــــــــــــــــــــــكفي

فقد تُقطف األزىار وىي غضيضة
كذبت بتحرير الشعوب دعــــــــــــــــــاية

من التيو ،آبار الزمان عمــــــــــــــــــــــاق

وقد يدرك البدر المشع مــــــــــــــحاق

وأخرى بوجو الكاذبين ُبـــــــــــــــــــــــصاق

أحرية فيما تبجحت باطـــــــــــــــــــــــــــــــال

وفي جورك الوحشي ضاق خـــناق

المطاح مـــــــُذالة
دموع عمى المجد ُ
فال بد يا باريس من يوم نــــــصرنا

وزاكي دم بالمرىفات ُيــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

إذا ما ادعاء الخير جاء مبـــــــــــاينا

وىي تباشير النجاح مشــــــــــــــــــــــــــيرة

لماىية األفعال ،فيو نفــــــــــــــــــــــــــــــــاق

فتيار ىذا السيل ليس ُيـــــــــــــــــــــــــعاق

بأن وشيكا أن تُحل ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق (.)56

وىي صورة باريس المشوىة .واف التركيز عمييا.

وجماليا ،ورونقيا .فكؿ فرنسي يستشعر في ذاتو

نابع عف كونيا ىي العاصمة ،ولكثرة تغنييا

إحساسا باالنتماء ليذا النير ،فيو فرنسا ،وفرنسا

بشعارات الحرية ،واألخوة ،وحقوؽ اإلنساف .ولكف

السيف .ولكنو في ذىنية كؿ جزائري ،وعربي ،ىو

في ىذا المقطع ،ىي (أـ الخالعة) ،وىي حضارة

رمز الموت ،والخراب ،والدمار؛ ألف آالؼ

(الكذب والنفاؽ) ،وىي مدنية (التوحش) .وفي

الجزائرييف رمي بيـ فيو أحياء أثناء مظاىرات

المقابؿ يبرز (الدـ الزكي) كمكوف سيميائي ،يحتمؿ

المطالبة باالستقالؿ في أكتوبر  .1961ومنو ،فمونو

ش اررة الثورة ،وفعؿ الصمود ،والمكابرة ،ومنو تأتي

أسود في مخيمة الجزائري .وكاف إيقونة سيميائية

(تباشير النجاح).

داخؿ كثير مف النصوص الشعرية التي تعبر عف

فظاعة ذلؾ النير الكبير ،وحضارة فرنسا .يقوؿ

 السين ): (La Seine

الشاعر

نير السيف ىو أحد مفاخر فرنسا ،ىو عنواف

الحياة؛ ألنو يزخر بوفرة المياه ،وحيوية الحياة،
يا زمرة السين لــــــــقد

ال بد من شـــــــــــــــــــفائو
يا أمتي ال تــــــــــــــيني
ال بد يا خصومـــــنا

أدميت قمب العـــــــــرب

بيمة لم تُغمـــــــــــــــــــــــــــب

نور اليدى لم يغرب

من ىوة المنقــــــــــــــــــمب (.)57
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المنحى الداللي في مقطع شعري لمشاعر (محمود

تنسب حضارة فرنسا ىنا إلى العالمة السيميائية

البستاني):

(زمرة السيف) .فتصبح ىي سبب الجرح .ويتأسس

يا ابنة السين فاقبعي دمية خرساء ،خمف الدجى السحيق البالي

واندبي مجدك المكفن بالعار ،تشكى ،إال من األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال
وتعرى كييكل – ث َّم – ميجور ،عمى خربة من األطــــــــــــــــــــــــــــال ل

ضج من نتن خزيو ،درب مسراك ،غداة استقر في األوحـــــــــــــال(.)58
والسياؽ ىنا ،مشبع بدالالت التشوه التي تممسناىا

واحدة عند جؿ الشعراء .وىذا ناتج عف وعييـ بالفعؿ

في اإليقونة المكانية السابقة (باريس) .ومف ىنا

الثوري الجزائري ضد فرنسا .فاليـ واحد ،والمصير

تسير كؿ الدالالت وفؽ رؤية شعرية تكاد تكوف

واحد .والنصر في األخير لصاحب الحؽ.
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