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 :قواعد الن
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ّ
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بنشر كّ  بحث علمّي، ( الل
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ّ
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 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اّلل
ّ

  بسم اّلل

 الافتتاحية

 

 
ّ
لُم : )ن قوله تعالىإلى القّراء الكرام، مستلهمي( الكلم)ة نقّدم مجل

َ
إليه َيْصَعُد الك

ّيُب 
َّ
نا أم ، في أن يحظى هذا العدد برض ى القّراء، ويتلّقى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقاالت، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجل

سانّية، واملوضوعات ألادبّية، واملجاالت الاجتم
ّ
 .اعّيةاملستويات الل

وإّن ما في هذا العدد من مقاالت، انصّب على إنجازها مختّصون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكرّية، و لفّيات اجتماعّية، وظالل إنسانّية
ّ
 .محك

ـ في موضوع  ّرابعومبتغى هذه الّدورّية، نصف الحولّية، ـ بعد صدور العدد ال 

هجات، أن ت
ّ
هجة والل

ّ
قيم العالقة الوظيفّية، بين أصالة التعبير الفصيح، واملنطوق الل

 منهما في موضعه، وترّده إلى 
ّ
هجّي الّنظيف، وأن تصّنف الغريب والّد ي ، وأن تضع كال

ّ
الل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أّولهما تنقية الل

ةوحول الّتن. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحّرك جميع موضوعات املجل

ّ
 .قية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
ومّما نأمله من كّ  مشارك في هذه املجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفّيات إلانجاز، كالوصف املفيد في . املستويين املذكورين

ة، والّتحلي  املوّجه إلى كيفّيات الّتعام  مع ال
ّ
هجة، والّتعلي  املدّبر في مد رات املجل

ّ
ل

هجيّ 
ّ
 .الّتفكير الل

ه تتجاذبه مرجعّيات  
ّ
هجّي وأصوله في الجزائر، أن

ّ
ومّما لوحظ عن جذور الّتعبير الل

عديدة؛ أّولها العربّية، وهي الفاع  البالغ الّتأثير في الّنطق وألاداء، صوتا ومفردات، 

الّتاريخّية والاجتماعّية، وتلويناتها الّصوتّية،  ثّم ألامازيغّية بكّ  أبعادها. وتراكيب، وأساليب

فظّية
ّ
ركّية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مث  . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثّم الل

لها في طبقات املجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجّي و زناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسّية بتوغ

راكيب، في مث أيضا، مندّسة في املفردات وا
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسّيات وشامبرات: )لت
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ذرات من لغات عاملّية كالهندّية، والباكستانّية، والفارسّية، والعبرّية، 
ّ
إلاسبانّية، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء ألاعيان بخاّصة

هجات، ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة 
ّ
، وباعتماد املسموع من الل

وبمحاولة الّتصنيف حسب الّتوظيف، والاكتمال في مجاالت الاستعمال، نرسو على ما هو 

 .عملّي، وظيفّي، فاع  في مجاالت الحياة، ثّم منه تكون املنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، وماّدة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إملامة بمجل

 .مدنا في إنجاز ألاعمال، وعلى هللا توكلنا في كّ  حالوأهدافا، وعلى املشاركين اعت

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير املجل
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- Biopic-الفيلم الثوري الجزائري بين امللحمية الثورية و سينما السير

 مد ـشرقي مح .د

 أحمد بن بلة 1جامعة وهران 

 

 :امللخص

يحيلنا إلى التدقيق في طبيعة هذه يقودنا الحديث عن السينما الثورية عموما 

املصطلحات التي تحيط بالنوع السينمائي، و إستحضار الجهاز املفاهيمي الذي ينبني عليه 

الفص  في هذا النوع الفيلمي وفق جمالية الشك  السينمائي، ال الخطاب إلايديولوجي، 

تجاه مماثالت أو ذلك أن أنواع الفيلم تشك  في كثير من ألاحايين نوعا من إلانزياحية إ

إكنوغرافية النوع، ويقودنا مسار البحث إلى : إحدى مركبات نفس النوع مع الاحتفاظ ب

 .التوقف عبر هذا الجهاز املفاهيمي عند  صوصية الفيلم الثوري الجزائري 

 .الثورة، الفيلم، امللحمة، السينما: الكلمات املفتاحية

Summary:  

What leads us to talk of revolutionary cinema in general refers to the scrutiny of 

the nature of these terms surrounding the genre of cinema, and the evocation 

of the conceptual system on which the separation of this type of film according 

to the aesthetic form of film, not ideological discourse, as the types of film often 

form a kind of The displacement is a similar trend or one of the same species, 

while retaining the genre. The research path leads us to pause through this 

conceptual device in the privacy of the Algerian revolutionary film. 

Keywords: revolution, film, epic, cinema. 

إن الحديث عن الفيلم الثوري أو السينما الثورية عموما يحيلنا إلى التدقيق في طبيعة   

هذه املصطلحات التي تحيط بالنوع السينمائي، و إستحضار الجهاز املفاهيمي الذي ينبني 

  السينمائي، ال الخطاب عليه الفص  في هذا النوع الفيلمي وفق جمالية الشك

إلايديولوجي، ذلك أن أنواع الفيلم تشك  في كثير من ألاحايين نوعا من إلانزياحية إتجاه 
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. النوع   Iconographyإكنوغرافية : مماثالت أو إحدى مركبات نفس النوع مع الاحتفاظ ب

يلم و يقودنا مسار البحث إلى التوقف عبر هذا الجهاز املفاهيمي عند  صوصية الف

 : الثوري الجزائري عبر مرحلتين

فترة  -ألافالم الثورية بعد إلاستقالل)مرحلة إلاندفاعة السينمائية ألاولى  -1

 (.الستينات    و السبعينات

 (. Biopicأفالم ما يعرف بالسير )مرحلة بداية ألالفية الجديدة  -2

به في هذا املقام أفالم و عودة إلى مفهوم السينما الثورية أو الفيلم الثوري، فإننا نقصد    

و التي تناولت حرب التحرير الوطنية، و ليس املفهوم ( 1502 -1591)الثورة الجزائرية 

الثوري للسينما أو الفيلم كما هو الحال في السينما السوفياتية  صوصا، و السينما 

كما  -و يجب التفرقة بين الحمولة إلايديولوجية ملرحلة سينمائية معينة. اليسارية عموما

دزيغا : حص  مع السينما السوفياتية التي ولدت هذا التيار بفض  مخرجين من أمثال

، و مع السينما (1)-فيرتوف، ليف كوليشوف، فيسفولد بودوفكين، سيرغي إيزنشتاين 

الجزائرية  الل السبعينات بفض  التوجه إلايديولوجي املشابه لروسيا آنذاك، و بين 

تخص الفيلم الثوري و الذي يمث  بدوره إنزياحا عن نوع الفيلم الجمالية السينمائية التي 

 .الحربي الذي هو أص  هذا النوع الفيلمي

إنطالقا من هذا التقعيد على مستوى التصنيف ألانواعي للفيلم، سيكون حديثنا عن    

بعد )، و راهنه (بعد إلاستقالل)عبر فترته الذهبية ( الفيلم الثوري)الفيلم الحربي الجزائري 

و ال بد من التركيز هنا على  صوصية و نوعية ألافالم (. ما يقارب عشرية من ألالفية الثالثة

تجاوزه إلى أصناف لفيلمية من حيث عدم قرار الشك  و التي تعد كباقي ألانواع او الحربية 

مشابهة على صيغة تناص لألنواع، ففي عالم الفن السابع لك  نوع مشابهة، فأفالم 

تلف عن أفالم الكوميديا املوسيقية، و هذه ألا يرة تختلف بدورها عن تخالواسترن 

ألافالم البوليسية، و لكن هذه املشابهة ال تعني أن النوع يتكلس و يبقى ثابتا من غير أن 

 ( 2.)يعرف تحويرات أو تنويعات

نه في حالة أفالم الحرب فإهو الذي يحدد النوع، و( Iconography)إن الترسيم ألايقوني   

يتحدد في جملة من املعارك والاشتباكات التي تضفي صفة إلاثارة على املشهدية السينمائية 

لهذه ألافالم، غير أن هذا النوع قد يحي  إلى صور و رموز بصرية تتجاوزه إلى إحدى مركباته 
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فالفيلم الثوري هو فيلم حربي في املقام ألاول، و قب  أي تصنيف أنواعي ( 6.)أو مماثالته

اء كان تاريخيا أو ثوريا أو فيلم سيرة، ذلك أن فيلم الحرب قد يكون أشم  من عدة سو 

:" ... في هذا الخصوصعبد الرزاق الزاهر و يقول . أنواع ينزاح إليها هذا النوع ألاوسع

أي أن تيمة  -تفاديا للتعميم -(بالنسبة للتاريخ)سنحصر هذا النوع في تنويعات الحربي 

أي ألافالم  PEPLUMريخ كالزمة ثابتة، و هو ما يعل  إدراجنا لنوع الحرب تنطلق من التا

، تعتمد بروفيلميا (سبارتكوس -كوفاديس )املعتمدة على معارك تاريخية مضربة في القدم 

في أفالم الفروسية، حيث القالع نجد نفس املالمح ...على مالبس تاريخية  الصة

تتقاطع ك  هذه ألاشكال دا   ، Cape Depeeهو ما يصنف دا   نوع والسيوف، و 

 (1.")الحربي، مع توظيف جمالي لألسطورة و التاريخ و الجغرافيا 

في معرض حديثه عن الفيلم الحربي بصعوبة إلاحاطة بك  عبد الرزاق الزاهر يقر و   

فيلم : تنويعات هذا النوع، إنطالقا من فيلم الحرب املتعلق بمراح  تاريخية مث 

ألافالم البوليسية، وألافالم العجائبية، : أنواع أ رى شبيهة مث  تقاطعا معو سبارتكوس، 

يرجع ذلك إلى تشارك هذه ألانواع مع الفيلم الحربي في التجسيد و . أو أفالم الخيال العلمي

الفعلي للمعارك، و ما يستلزمه ذلك من إشتباك في إطار حبكة رئيسية تصور حربا معلنة 

أرى و ( 9).تض  ألاجواء العامة تنذر بكارثة وشيكة ، حيث(عمليات تجسسية)أو غير ذلك 

قد استقى هذا الرأي من دراسات في ألانواع الفيلمية مث  رأي عبد الرزاق الزاهر بأن 

فإن :" ... حيث يقول أنواع الفيلم ألامريكي الذي أورده في كتابه ستانلي غي سولومون 

من حيث وضع تعريف محدد له، الفيلم الحربي هو ألاكثر صعوبة بين ك  ألانواع جميعا 

لكن هناك مقومات مفتاحية في بعض و ....الحرب جلية بما فيه الكفايةبالرغم من أن فكرة 

جو ترقب أو وجود ألاعمال العسكرية عتبار أن العدوانية بين الناس، و هذه ألافالم على ا

 (0.")هي دون شك عناصر مرتبطة بهذه ألافالم 

:  صائصه إتجاه أنواع أ رى لم الحربي قد ينزاح بصفاته و الفييبدو مما سلف بأن نوع   

بما أن سينمانا الوطنية عرفت هذا النوع لم التاريخي، والفيلم الثوري، وفيلم السير، و كالفي

الفيلمي الشام  بقوة، فإننا سنتعرض لبعض  صائص هذا النوع في السينما الجزائرية 

 : ذه ألافالمعبر إتجاهين أساسيين في التصنيف ألانواعي له

 ( .الثورة)الحرب +التاريخ : الفيلم الثوري -1
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 .السير( + الثورة)الحرب + التاريخ : فيلم السير -2

مرحلة )التكثيف الحاص  في إلاتجاه ألاول بين هذين إلاتجاهين في التركيز و يتجلى الفرق و  

الحرب في و  حيث يتمظهر الفيلم في وحدة شاملة تجمع الثورة( إلاندفاعة السينمائية ألاولى

في إلاتساع والتبعثر الذي شم  إلاتجاه الثاني يبة من ألاحداث الثورية، وقطعة فنية قر 

السيرة في مرحلة و  الثورةالحرب و : توزع الحدث الفيلمي بين، حيث ي(مرحلة أفالم السير)

 .بعيدة من ألاحداث الثورية التي تصوغ متحفية املد الثوري أكثر من روحية حرب التحرير

و وقوفا عند  صائص الفيلم الثوري الوطني بمرحلتيه،  إ ترت جملة من ألافالم  التي   

 : سأستوقفها تحليال كما يلي

دورية نحو الشرق لعمار فيلم و م، 1611معركة الجزائر لجيلو بونتيكورفو فيلم  -1

 .م1691العسكري 

العصا و العفيون لألحمد راشدي و فيلم م، 8002مصطفى بن بولعيد فيلم  -2

  .م1616

 : الفيلم الثوري ما بعد إلاستقالل و امللحمية الثورية/ 1

أتصور بأن  ير نموذ  في انتقاء الفيلم الثوري املعبر عن مرحلة ما بعد إلاستقالل يتمث     

هذا للتشابه الكبير في مجال التجربة و دورية نحو الشرق، و فيلم معركة الجزائر في فيلم 

كذا طبيعة تلقي الخطاب الفيلمي رغم ذاك، و م الثوري آنالسينمائية التي وسمت الفيل

لية    الذي ينتمي إلى تيار الواقعية الجديدة إلايطابونتيكورفو إن كال من  . إ تالف الفضاء

صاحب التجربة عمار العسكري ثوريا في تجربته السينمائية، ووينتهج أسلوبا وثائقيا و 

تقاطع على  يا في أفالم تلك املرحلة عبر نقاطالنضالية سينمائيا، يلتقيان جمالالثورية و 

هذه  و سأرصد. املشهدية السينمائية رغم إ تالف أجواء فيلميهمامستوى تكوين الفيلم و 

 : الخصائص فيما يليالنقاط و 

    :التيمة و الفضاء الزمكني - أ

م و عام 1591جزءا من الكفاح الثوري الجزائري بين عام معركة الجزائر صور فيلم     

سج  للسينما نموذجا أصيال و فريدا من الجزائر العاصمة، وفي  القصبة:م ب1592

نماذ  املقاومة و النظال التي عرفتها ثورة التحرير الجزائرية، إذ تمث  تلك ألاحداث محطة 

و يعد هذا النموذ  الذي تناوله . من عديد محطات كانت الجغرافية الجزائرية مسرحا لها
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مرحلة ذات  صوصية من  من ملحمة دامت سبع سنين، و فصال في فيلمه،بونتيكورفو 

منظور إستراتيجية الثورة التي إعتمدت تنظيما  اصا في املدن يختلف تماما عن مفهوم 

هو املصطلح الثوري الذي ميز تنظيم الكفاح في و الفداء، إن . الجهاد في الجبال و ألارياف

نتيجة  التجنيد، و هذاجات السرية و در املدينة، كان يعتمد على تنظيم  اص ينتهج أعلى 

فتوح تزداد فيه صعوبات الهروب الذي بعكس فضاء الريف املالفضاء املديني املغلق، و 

لقد عرفت الثورة في الوسط الحضري تكتيكا . بعد تنفيذ عمليات جهادية نوعية التخفيو 

ث يص  هذا يعتمد سرعة تمرير املعلومة و سرعة التحرك في أحياء يراقبها العدو، حي

يمكن أن يكون تجنده و تدميره أكبر في نفس السرعة التي تص  بها إليه، و ألا ير إليك ب

مساحات مغلقة يسه  مراقبتها،  صوصا إذا تعرض إلى عمليات نوعية أمام إدارته   

 .أعوان حكومتهو 

ي، أو إلى قصة الفيلم املبعثرة في زمن ثور معركة الجزائر يجرنا الحديث عن نوع فيلم     

لقد عرض . لنق  بطريقة أ رى إن زمن القصة الفيلمية جاء متضمنا في زمن أكبر منه

 :الفيلم ألاحداث بالطريقة التالية

 .علي البوانتتقديم شخصية العودة إلى الوراء و  -1

+ تفجير بحي القصبة)رد الفع  لبوليس الفرنس ي، وفع  التفجير و قت  أفراد ا -2

 .(تفجيرات أماكن تجمع الفرنسيين

تعذيب الجزائريين مع حصار ظليين و إنطالق حمالت إستنطاق و قدوم فرقة امل -6

 .حي القصبة

 .فش  إلاضراب، و بن مهيدي و ياسف سعدي إلقاء القبض على  -1

 .نهاية معركة الجزائر، و علي البوانت تفجير مخبأ  -9

في  م1506م، ليقفز بنا املخر  نحو سنة 1592و لكن نهاية الفيلم تجاوزت حدود عام    

م، و كأني بهذه القفزة المست 1502مظاهرات ديسمبر التي نضدت لإلستقالل الوطني عام 

زمنا آ ر هو زمن الثورة، أما زمن املعركة إنتهى قب  ذلك بكثير، و من هنا فإن نوع فيلم 

 .تمدد زمنيا على مستوى الشك  من نوع حربي نحو نوع ثوريمعركة الجزائر 
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بدوره جزءا من الكفاح الثوري الجزائري في مرحلة معينة شرق دورية نحو الصور فيلم    

ئريين في جبال الشرق من تاريخ الثورة تقوم على تنفيذ مهمة عسكرية ملجاهدين جزا

العسكري لقد أماط . سج  نمذجة أ رى للمقاومة كان الريف مسرحا لهاالجزائري، و 

ورية التي تختلف عن الفداء، ألن هي الخاصية الث، و ألاريافاللثام عن الجهاد في الجبال و 

ء ريفي مفتوح يعتمد على الفرار هو فضا -بعكس الفضاء املديني املغلق–الجهاد في الريف 

التفجيرات الجوية يرات ألارضية بواسطة املدفعية، و مجابهة مخاطر التفجوالاشتباك و 

 .بواسطة الطائرات

د سرعة تغيير املكان و املخبئ في لقد كان للثورة في الوسط الريفي تكتيكا  اصا يعتم   

أمام هذا الانفتاح ، و (الدواوير واملداشر)وألارياف ( ألاكواخاملغارات و )ألاقاص ي الجبلية 

الجغرافي تزداد أ طار قطع الطريق من طرف دوريات العدو، و يزداد قلق املقاومين أمام 

 . تغيير املسالك املفاجئ والحفاظ على العدة و العتاد الحربيين

صار هو زمن املهمة العسكرية التي كلف بها دورية نحو الشرق إن زمن الثورة في فيلم    

مجموعة من املجاهدين الذين يتوغلون في اتجاه جبال الشرق بغية تسليم جندي فرنس ي 

 : مسجون لقيادة الثورة، و تتوزع أحداث الفيلم كالتالي

 .الحرق والفناءع إلابادة و ة جبلية يحم  ك  أنواهجوم شرس بالطائرات على دشر  -1

 .إستعداد مجموعة من املجاهدين للخرو  في هذه املهمة -2

 .إشتباك مع قوات العدو لتسهي  مرور الدورية -6

 (.الدوار)القوات إلاستعمارية تنك  بأهالي  -1

 (.الدوار)إنتقام أعضاء الدورية ألهالي  -9

 .املطاردة العسكرية ألعضاء الدورية -0

 .لف ألاسالك الشائكة، و إستشهاد أغلب أعضائهامحاولة املجاهدين التسل    -2

نجاة املجاهد ألا ير في الدورية و تسليمه للسجين الفرنس ي ملجاهدين آ رين  -0

 . لف منطقة ألاسالك الشائكة

كأن ألاحداث لم تنتهي في هذا الزمن الثوري الدائري ألن جاءت نهاية الفيلم مفتوحة، و   

الفرنس ي يجد نفس أسماء أصدقائه الشهداء من عندما يعبر بالسجين بوبكر املجاهد 

التي ال تنتهي  أعضاء الدورية، و هذا الزمن الدائري يستدعي إستحضار إلاستمرارية الثورية
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إستشهاد أعضائها، ب  تواص  املد و اللهب الثوريين املفتوحين على إصرار بانتهاء املهمة و 

 . الروح رغم فناء الجسد املواصلة و تحقيق إلانتصار الذي يتجلى رمزيا بسمو

 :الخاصية الوثائقية - ب

 : عرفت أفالم هذه املرحلة بالنزوع نحو  اصية الوثائقية و ذلك لعدة أسباب من بينها   

النشأة الوثائقية للفيلم الثوري الجزائري إبان معركة التحرير على يد مخرجين  -

اض  الفرنس ي املنأحمد راشدي، جمال شندرلي، دمحم قناز، علي جناوي، : أمثال

 .رونيه فوتيي الكبير

دورية  -1500معركة الجزائر )قرب تاريخ إنتا  هذه ألافالم زمنيا من تاريخ الثورة  -

 (.1521نحو الشرق 

و تجلت النزعة الوثائقية في فيلم معركة الجزائر بفض  أسلوب املخر ، إذ  تعد مرجعية    

ديدة سببا رئيسيا في إكتساب فيلمه املخر  السينمائية املتمثلة في تيار الواقعية الج

ض السينمائي الذي ساير الوسائ   اصية وثائقية، و هذا ما ملسناه بجالء في هذا العر 

 :الخصائص ألاسلوبية للواقعية الجديدة، و هيو 

 .تصوير يقترب من تقاليد تصوير الوثائقية -1

 .التصوير في ديكورات واقعية -2

 .لشاملةإلاستعمال الدائم للقطات الجماعية و ا -6

 (2.)إستعمال ممثلين غير محترفين -1

الجانب ا نلحظ بأنه منقسم بين الخيالي و عندما نرجع لنسخة الفيلم فإنن      

الخوض في شك  الفيلم يعزز الحضور الوثائقي الذي إرتبط بهذا الفيلم الروائي و الوثائقي،

سنقف عند ريو، و ها املخر  في كتابة السينامن منطق ألاسلوبية إلايطالية التي إنتهج

التي يمكن أن نلخصها فيما كبرى في الشك  و املضمون، و ال( التسجيلية)محطات الفيلم  

 : يلي

د 2/ د2)إستعان املخر  منذ بداية فيلمه ببعض املقاطع من بيان أول نوفمبر  -1

تاريخية يتشارك فيها و كانت هذه اللحظات بمثابة إستوقاف للحظة ( ثا69و

للذاكرة الجماعية الثورية التي صبغت الفيلم بمسحة  إستدعاءااملتلقين، و 
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ذلك في موضع إسترجاعي للحدث الثوري و فلقد وضع املتلقي منذ البداية . وثائقية

لقراءة فيلم روائي  يالي من منظور أرشفة لفصول الثورة ترتبط بالذاكرة، أو 

ي على هذا الوثائقالخيالي و : ويبدو أن ثنائية. يةتجعلها تتداعى أثناء املشهد

املستوى إستهوت املخر  في شك  تبادل يستحضر الوثيقة لتعزيز الحدث الفيلمي 

يستوقف الحدث الفيلمي كي ، و (ثا10دو 26/ ثا96د و 12)لجبهةل 21بيان : مث 

 .يرجع املتلقي إلى الجانب الوثائقي حتى يتوحد تصوره الواقعي مع توهمه الخيالي

مخرجي الواقعية الجديدة، على تصوير  إعتمد املخر ، كما هو شأن غالبية -2

في فترة زمنية ال تبعد عن والقصبة، أحداث فيلمه في أماكنها الحقيقية بحي 

هذا إلاستنساخ للمكان الحقيقي عبر سنوات، و  2: إال ب معركة الجزائرأحداث 

إن اللقطات . الوثائقيةعفا بنزعة ألارشفة و املكان املصور أعطى وهما مضا

الشوارع الفرنسية بالعاصمة، لتي حملت تفاصي  حي القصبة و ية االبانورام

 (.6-2-1صورة)ألاحداث بواقعية املكان و جعلت املتلقي يشعر 

 1صورة



 ّسادسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

16 

 2صورة 

 6صورة 

هذه دورية نحو الشرق لعمار العسكري، تتعزز الخاصية الوثائقية أيضا في فيلم    

ا ما في هذا الفيلم بعد أن كانت بأنها  فتت نوعجمال الدين مرداس ي الخاصية التي يرى 

بطريقة مثالية تصرفا  دورية نحو الشرق يحقق :" مسيطرة في أفالم تلك الفترة، يقول 

منسجما في إقتصاد النسب الوثائقية الخيالية التي طبعت إنجاز املنتجات السينمائية 

لم يتجنب  دورية نحو الشرق هو تصرفر من إلانسجام بمكان إلى حد أن لى، و الجزائرية ألاو 

، ب  أدر  النوع في سياق سرد سينمائي يتخذ -فيلم حول الحرب/ فيلم حرب –تفرقة النوع 

 (  0) . "الخيال بديال عن التمثي  الوثائقي

إن هذه املقولة ال تنفي أبدا الحضور الوثائقي املرتبط بقرب ألاحداث من زمن الثورة    

ن لم يبتعدوا زمنيا عن مرحلة الثورة ألاشخاص، الذيالريف و  صوصا في شك  املداشر و 

حاكي لباس وأجواء تلك نجد صدى لهذه التسجيلية في لقطات تو  .سوى بتسع سنوات
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العجوز طلبته، م في تجسيدها، مث  مقرئ القرآن و قد نجد صعوبة بالغة اليو الفترة، و 

 (.  2-0-9-1صورة)قربة اللبن، درس القمح باملطرقة صاحبة الطاحونة، الشابة و 

 

 1صورة 

 

 9صورة 

 

 0صورة 
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 2صورة 

الجبال، الدوار املحترق، تفجيرات : يتواص  هذا إلاحساس بالوثائقية في املكان عبرو         

 (.16-5-0صورة )الطائرات 

 

 0صورة

 

 5صورة 
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 16صورة 

نص  إلى صوت إذاعة الجزائر الثورية و هو يرافق ألاحداث كصدى صوتي في الجبال و    

ق صوت أي تفجير، وهذا لتعزيز الحضور الوثائقي الذي يجعلنا نرتمي في حضن يعلو فو 

 .الثورة أكثر من الحدث الفيلمي

 :الكليانية الثورية و رمزية الشخصيات -ج

بط الخيالي بالنزعة ساعدت الوثائقية على الشعور بزمن الثورة الحقيقي، حيث إرت    

لة كأنه غير مفصول عن املقطوعة الفيلمية، ب  شعر املتلقي ألفالم تلك املرحالوثائقية، و 

يد   إلى الزمن الثوري بالفيلم و كأنه معني به و فيه مشارك فيها يعيش زمن شخصياتها، و 

عندما نشاهد هذه ألافالم نتماهى . عن طريق إسترجاع  الذاكرة الجماعية للكفاح املسلح

ضر فصول ثورتنا الحقيقية نستحي بدورها، و مع الشخصيات التي تذوب في الفع  الثور 

، و هذا في شك  كليانية ثورية هي املرجع (حتى و إن غابت تفاصيلها عن املقطوعة الفيلمية)

 .ألاول في تلقي هذه ألافالم

إتمام قد شارك في تأليف قصة الفيلم و معركة الجزائر أرى بان املشاهد لفيلم و       

أن املخر  ي الحرب ب  جزءا منها فقط، و ست هفصولها الثورية بعيدا عن املعركة التي لي

قد إستفاد من مجاميع الحشود التي وظفها تبيانا لإلنفجار الثوري أمام تضاؤل إستخدام 

الذي تسل  إلى مكبر الصوت مخاطبا شعب  عمر و يكفي أن نورد هنا مثال الطف . النجوم

قد تقاسم  كله القصبة في لحظات ملحمية، تجعلنا نصر كمتلقين بأن شعب القصبة

أن هناك كليانية ثورية طغت على صورة الفيلم، إن القصة في فيلم البطولة فيلميا، و 
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 رجت عن مألوف الفيلم الروائي إلى أفق آ ر يعانق شك  الوثائقية عبر معركة الجزائر 

عاقب أكثر من الت( املقاومة)محطات عديدة يربطها  ط سردي واهن يتوحد في فكرة 

مستمرة في الزمن ألاحداث جاءت متقطعة في املكان و ن نلحظ بأن يمكننا أو . الزمني

من غير وضوح للخط السردي ( النضال)الثوري،و بالتالي صارت القصة تعكس روح املكان 

 .لحظة وعي جمعي ثوريوب في لحظة ال وعي جمعي فدائي، و الذي يذ

لشيخ الذي يمث  ند   إلى الحدث عبر الصر ات املدوية لدورية نحو الشرق في فيلم    

يا و عليكم، يا و عليكم البالندي، يا و عليكم "الحارس ألابدي لزمن الثورة، وكلمات مث  

همة املناطة بالدورية هذه الصر ات التي ترمينا بين أحضان امل(. 11صورة " )العافية

تعانقنا في شك  إستمرار ثوري تذوب فيه شخصيات من الشعب املكافح ال فنعانقها و 

جمال يعبر . الشهداء، فالشخصيات تشك  رمزية الجهاد و ها مرجعية سوى الثورةنعرف ل

فهذا التنصيص السينمائي للشخصية :"  عن هذه املهمة بالشك  التاليالدين مرداس ي 

. تجربة ممجدة/ تجربة محلية: على املتغيردورية نحو الشرق الوطنية الجزائرية يستند في 

من جنود حرب التحرير الوطني للقيام بمهمة نحو جندي تعيين جماعة : التجربة املحلية

فرنس ي سجين، عبر  طوط العدو، مما سيطرها على إلافالت من رقابة الجيش 

 (.                                                مناطق ممنوعة، حقول ألغام وأسالك شائكة مكهربة...)إلاستعماري الفرنس ي

يخلف جنود جدد من يعم  الجنود على إثارة الوعي، و  مسارهمعلى مر : التجربة املمجدة

 (5.")سقط من أعضاء املجموعة، وبذا تتم املهمة املنوطة للدورية

إن املهمة تحي  إلى إلاستمرارية و التواص  الثوري، فأعضاء الدورية الشهداء إستبدلوا   

لون الشعب بأعضاء آ رين يحملون نفس التسمية كداللة على أبطال رمزيين يمث

الجزائري، و ندرك رمزية الشخصيات في لحظة مجايلة عندما تهم الدورية بمغادرة املكان، 

مرداس ي يعود ( . كليانية ثورية)حيث تجد أطفاال يحملون جذوع أشجار على شك  أسلحة 

يرتكز  دورية نحو الشرق ال فإن :" ...مرة أ رى ليختم هذه الرمزية في الشخصيات بقوله

وال  (ألنهم رمزيون )يب الحساس للمحتم  وال ييهئ لتقمص أبطال الفيلم على الترك
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وجهة نظر سينمائية، و هذه السينمائية ال تقترح نهاية في ... ال إلاندما   اصةإلانفعال،  و 

 ( 16. ")إنما إستمرارا للفيلم في حساسية املشاهدينو  الفيلم،

 :الفيلم الثوري و سينما السير/ 8

ا سابقا حين استعراضنا للجهاز املفاهيمي لنوع الفيلم الحربي عن كنا قد تحدثن   

من هذه ألا يرة نذكر فيلم ذا النوع تناصا مع أنواع أ رى، و إلانزياحية التي يحققها ه

هذا النوع املعروف أيضا بالفيلم ، و (إن جاز هذا التعبير -السينما التراجمية)السيرة أو 

حياة شخص كز حول وصف سيرة و ائي  يالي يرتهو فيلم سينم( Biopic)البيوغرافي 

و قد يرتبط فيلم السيرة إرتباطا وثيقا . بيئته و محيطهوالتعرض ألحداث عصره و  حقيقي،

 ملكة ألاسكتلنديين ماري بالفيلم التاريخي، إذ ظهر منذ بواكير السينما في فيلم إعدام 

 .م1055عام كليوبترا لجورج ملييس م  و 1559عام  لويليام هيس

كثيرا ما يتماس فيلم السيرة بالنوع الحربي في نوع الفيلم التاريخي، و نسج  ذلك في أفالم و   

آالم املسيح و القلب الشجاع مليل غيبسون، : ، و فيلماملصطفى العقاد  الرسالة:مث  

بينها  قد سجلت السينما املعاصرة  الل ألالفية الثالثة عودة قوية ألفالم السير، و منو 

الذي إ تار التوجه نحو الشخصيات التاريخية الثورية إبان الثوري الجزائري و الفيلم 

باحتفاليات و كانت هذه العودة الفنية مربوطة بألبوم مناسباتي إرتبط . حرب التحرير

التاريخ الوطنيين، فكان أن ظهرت أفالم ثورية جديدة تهتم بالسير وطنية ممجدة للثورة و 

مصطفى وزارة الثقافة، نذكر منها بالخصوص فيلم اهدين و ت وصاية ك  من وزارة املجتح

كريم : أفالم أ رى آنية لنفس املخر  مث ، و 8002أحمد راشدي للمخر  بن بولعيد 

 .زبانة: هو فيلمالسعيد ولد خليفة وفيلم سابق للمخر  بلقاسم، العقيد لطفي، 

كريم : ستبعدت أفالمألنه ال يمكن إعتماد إلانطباع كأساس لتحلي  الفيلم، فإنني إو   

. من هذا التحلي ، و ذلك لعدم توفر نسخها الفيلمية  زبانة والعقيد لطفي، و بلقاسم، 

أحمد الذي سأحاول أن أص  إليه تحليال عبر فيلم مصطفى بن بولعيد وإكتفيت بفيلم 

 . لتبرير عديد املزالق الفنية في هذا الفيلمالعصا و العفيون السبعينياتي راشدي 
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م تجربة سينمائية تختصر 1505عام العصا و العفيون ألحمد راشدي ث  فيلم يم   

تعامله إلا راجي مع الفيلم الثوري، أو هكذا رأينا عبر تحليلنا لفيلمه هذا، و الذي نحس 

معركة الجزائر و دورية : فيه إ تالفا ملحوظا على مستوى تلقي أفالم تلك املرحلة من مث 

شاهد هذا الفيلم نقديا، فإننا نلحظ تفرده على مستوى فحين نستوقف م. نحو الشرق 

الخطاب الفيلمي، و تميزه بكثير من الهدوء و املساملة إتجاه املستعمر، اللهم سوى املحطة 

 . تالةألا يرة من الفيلم حيث تقصف و تدمر قرية 

لود العصا و العفيون ملو النه  ملوضوعه السينمائي الثوري من رواية راشدي لقد حاول   

صياتها محتفظا بالروح الثورية، ومغيبا ألجزاء مهمة شخحيث حور موضوعها و معمري، 

املثقفين و  أجواء  اصة رصدها املؤلف الذي كان يصبو بدوره لتناقضات بين العسكريينو 

إن راشدي أراد أن يخر  بسيناريو ثوري . الجزائريين صورها فنيا في الريف باململكة املغربية

بك  عنفوانها، غير أن وسائله السينمائية تالة ه محاكاة الثورة في منطقة قوي يحاول عبر 

مصطفى تبدت مختلفة عن روح تلك الفترة من جهة، و ورطته في تجربته الجديدة في فيلم 

 . من جهة أ رى بن بولعيد 

عددا من كبار رجاالت فن التمثي  و املسرح الجزائري ليربح بها رهان راشدي إستجمع   

مصطفى كاتب، محي الدين بشطارزي، حسان الحسني، : أمثالالعصا و العفيون فيلمه 

و أتاح له فيلمه الجمع بين فضاء ريفي و فضاء القرية، غير أن . رويشد، سيد علي كويرات

طريقة توظيفه لهذا الفضاء لم تظهر بشك  متواز يتوزع  عليه الحدث، بقدر ما مارس 

الذي تواجدها في الخط السردي للحدث، و ى حسب متابعة شخصياته الواحدة تلو ألا ر 

 . كثيرا FLASH BACKأهم  تقنية إلاسترجاع 

في أماكن تقودنا إليها الشخصيات، ثم نقطع إلاتصال بذلك راشدي لقد إنحسر فيلم   

فلم تالة إلى قريته العاصمة من بشير  ر  بنا الطبيب . املكان، و قد نعود إليه مرة أ رى 

فارا إلى جماعة املجاهدين في تالة ية، ثم  ر  بنا مرة أ رى من قريته ثان العاصمةنرى 

ثم بشير،  يط ألاحداث و نتابعه بدل الطبيب علي الجب  لينقطع  بره، و يستلم أ وه 

نعود إلى القرية مرة أ رى لنحضر املحتشد و التنكي ، ثم نعود مرة أ رى إلى الجب  لنشهد 
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هكذا و . و تدمير القريةعلي القرية لنشهد مقت  الشهيد  نرجع أ يرا معه إلىو علي، توقيف 

 :يكون املخطط على الشك  التالي

ــــالقرية( العاصمة)مدينة  - ـــــ الجب   ـــ القرية ـ ـــــ ــ ـــ القريةــــــــــ الجب  ـ ـــــــ ــ ــ  .ـ

ال إن هذه إلانقطاعات نحس بها بشك  الفت، ألن شخصيات الفيلم ليست بالرمزية  كح   

ب  إن معركة الجزائر، للشخصية في فيلم بونتيكورفو أو تصور دورية نحو الشرق 

 اعية محددة مع ك  من أبناء قريتهترتبط بعالقات إجتملزرق  شخصية مث  الطبيب

عالقاتها ال يتحم  تلك إلانقطاعات غير املبررة، ألننا إن رسم الشخصيات و . املعمرين معاو 

وة حدثهم الثوري بقدر ما كنا نتابع مسارهم وفق الخط كمتلقين لم نكن نشاركهم بق

ا هو الحال في الفيلمين و حتى املستعمر لم نحس ضراوته و تدميره كم. املرسوم سلفا

وصديقه الفرنس ي الهارب علي ، بقدر ما كنا ال نستوعب الحميمية الناشئة بين السابقين

 .بال مبررات منطقية

الذي و ( ثا66دو 65)لذي حضر بعد ثلث زمن العرض عنصر إلاشتباك ا راشديلقد أ ر   

 عند بركة ماءعلي لم يكن إال مجرد رصاصات، وبعد ذلك معارك جسدية يعتق  على إثرها 

د 11سا و 1)و ينتظر الجمهور إلى مقربة من نهاية الفيلم . يطلق الجندي الفرنس ي سراحهو 

: في توقيت قدر بعلي قبض على ليبدأ أول إشتباك متقطع تتبعه مطاردة تنتهي بال( ثا66و 

سا 2)، لينتهي الفيلم عند توقيت (ثا96د و 15سا و1)و ينتهي إلاشتباك في حدود (  د 0)

 (.د0و

معقولة بين في إقتباسه الفيلمي هذا من تسليط الضوء على عالقات راشدي لم يتمكن     

ري بك  أبعاده كما ال بذل جهد إ راجي يدمج املتلقي ضمن دائرة الفيلم الثو الشخصيات، و 

تم شوهة بين مجاهد و عسكري فرنس ي، و ب  أنتج فيلمه صداقة معمار العسكري، فع  

 .تغييب املستعمر الذي لم يتجلى  سوى في لحظات الحشد أو لحظات التدمير ألا يرة

إيمانا مني مصطفى بن بولعيد أللج إلى فيلم السيرة العفيون العصا و لقد ا ترت فيلم  

إلا راجية السينمائية هي تجربة موحدة ال تنفص  عن بعضها، فأسلوب  بأن التجربة
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أتصور بأن كثيرا من إلاستنتاجات التي و . املخر    و وسائله تتطور بتطور فيلموغرافيته

مصطفى بن بولعيد وقفت عندها و بجالء في فيلم العفيون العصا و  رجت بها من فيلم 

لب إليه العديد من إلانتقادات التي رأت جأثار عند عرضه كثيرا من اللغط، و الذي 

 . والحظت تراجعا في شك  الفيلم الثوري الذي عرفته السينما الجزائرية في عصرها الذهبي

أن مخرجه واص  ة إلاعالمية التي سبقته،  صوصا و لم تساير جمالية الفيلم تلك الضج   

أوكلت إليه نيا و إبداعيا، و ر منه إقتدارا فإنتا  هذا النوع من أفالم السيرة بوصاية أكث

مجموعة من أفالم السير الثورية، و هذا ما نعترض عليه بشدة ألن الرهان السينمائي 

مصطفى بن و حين إستعرضت فيلم . يفتك إبداعا، ال صفقات شبيهة بأشغال عمومية

 .العفيون العصا و وقفت عند ميزات تكررت بنفس الطريقة التي ظهرت بها في فيلم بولعيد 

الذي يريد البعض تبرئة الصادق بخوش وال يهمني في هذا الباب التحدث عن سيناريو و    

ذمة مخر  الفيلم بتحمي  املسؤولية لهذا السيناريست، و هذا ببساطة ألننا في زمن آ ر 

يعالج فيه السيناريو من طرف مختصين و أكفاء في الفن السابع يجيدون تحوير السيناريو 

و املهم هي تكرار نفس الطريقة التي انتهجها . ية الحدث الفيلميألاصلي و يطعمون حرك

في تسيير الشخصية البطلة ضمن حدث ال يرى الفع  الثوري سوى بعيون أحمد راشدي 

و ال أريد هنا أيضا أن ألقي بالالئمة على نوع . الفار في  ط الحدث إلى ألامامبن بولعيد 

خر  يصنع روعة بعض ألاحداث التاريخية فيلم السيرة الذي أتصور بأنه يحتا  إلى م

 . املرتبطة بالبط ، ال كتابة التاريخ الذي هو ليس من إ تصاص السينمائيين ب  املؤر ين

عندما أراجع نسخة الفيلم يشدني ذلك الضعف و تلك العبثية التي ناقش بها مجموعة    

ان أول نوفمبر، و حري طريقة تفجير الثورة، إضافة إلى إجتماع الستة الذين صاغوا بي 22

ء الثورة هي قضية أمة بي هنا أن أذكر املخر  بأن مشاهد بعث ثورة نوفمبر من طرف آبا

إلابداع، من غير ذلك الجمود شهديا سينمائيا نادرا في الخلق و تستدعي تناوال مبأكملها، و 

 . الذي أد لنا إلى العادي

الثوري كما ا تاره بن بولعيد ملسار يجد املتلقي نفسه مجبورا على تتبع  طوات رتيبة    

التوجه إلى ثيرة، فمن لحظة إندالع الثورة، و السيناريست و املخر ، من غير مشاهد م
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مصطفى بن بولعيد  لتموين الثورة، يسجن املتلقي قرابة الساعة مع تونس الشقيقة 

وقيف أصدقائه السجناء من غير رجوع إلى قيادة املنطقة للوقوف على أحوالها بعد تو 

إذ العصا و العفيون، و هذا التكنيك الرتيب و املضجر الحظناه في مسار حدث . قائدها

 :يتوزع مسار الحدث في هذا الفيلم مرة أ رى كما يلي

تفجير الثورة ـــــــــــ املطاردة في تونس ــــــــــــــــ السجن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العودة إلى حضن الثورة  -

 .وإلاستشهاد

الذي ال يرى فيلمه إال بعيون شخصياته وسائ  السينمائية لهذا املخر ، و إن فقر ال   

ثورة، ألاساسية، أثر على الفيلم الذي صار املتفر  ينظر إليه بعيون شخصية ال بعيون ال

معالجة كهذه ال تسمح للزمن الثوري بدغدغة أحاسيس وعواطف املتلقي الذي جاء إلى و 

ليس الثورة كجزء من الثورة الجزائرية، و مصطفى بن بولعيد رض ليرى صالة الع

 .بن بولعيدالجزائرية كجزء من 

 :الهوامش

 :املصادر البصرية - أ

 .1500فيلم معركة الجزائر لجيلو بونتيكورفو  -1

 .1505فيلم العصا و العفيون ألحمد راشدي  -2

 .1521فيلم دورية نحو الشرق لعمار العسكري  -6

 .2660عيد ألحمد راشدي فيلم مصطفى بن بول -1

 :  املصادر و املراجع - ب

1- Voir : Le cinéma Russe et Soviétique, sous la direction de Jean- Loup 

Passek, centre Georges Pompidou, L’Equerre , Paris 1981, p 48-50. 

2- Voir : J Aumont- A Bergala- M Marie- M Vernet, Esthétique du film, 

edition Nathan,France 1983, p 105. 

مدحت محفوظ، الهيئة : ستانلي غي سولومون، أنواع الفيلم ألامريكي، تر: ينظر -3

 .21، ص 2662املصرية العامة للكتاب، 
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، 2616، سلسلة سينما و تلفزيون، املغرب، 2عبد الرزاق الزاهر، التحلي  الفيلمي -4

 .229ص 

 .199م ن، ص : ينظر -5

 .610-619ستانلي غي سولومون، م س، ص  -1

7- Voir : les grandes écoles esthétiques, n55, Corlet, Collection 

Cinemaction, France 1990, p 53. 

جمال  -مالحظات حول السرد السينمائي في أفالم عمار العسكري -مجلة شاشتان،  -2

 .0، ص 1525، جوان 11مرداس ي، عدد

 .0م ن، ص  -6

 .16م ن، ص  -10
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 بنية لغة املفارقة  في شعر مفدي زكريا

 نماذج من اللهب املقدس

 مد بلعباس ي ـمح .د

 جامعة الشلف

يأ ذ التركيب اللغوي في حيز البنية الشعرية، الجانب ألاوفر من العملية  :امللخص

النقدية، وذلك من منظور أن النص الشعري يتحدد وفق املعايير النقدية التي تؤطر 

ة، وتشخيص الخصوصية الفنية املضافة إلى سياق التجربة الشعرية الظاهرة إلابداعي

صارت وسيلة لكشف الحقائق  تشخيص تقنيات تركيب لغة الشعر، والتي: الكلية، بمعنى

باستثمار جميع املمكنات اللغوية، ولع  أهمها، بنية لغة املفارقة  و لق املعاني والدالالت،

: قيب على أغوارها الجمالية في ديوان اللهب املقدسأو الثنائيات الضدية التي سنحاول التن

 .ملفدي زكريا

Abstract:  

Criticism interests extremely to the syntax in the field of the poetic 

structure, as the poetic text is determined by critique criteria that frame the 

creative phenomenon, pointing out the artistic feature added to the context of 

the overall poetic experience. So, that means to examine the techniques of the 

poetry syntax which have become a way to uncover the facts and create 

meanings and connotations, by investing all the language possibilities, the most 

important is the controversial structure or contrary binaries, which we will 

attempt to explore its aesthetic particularity in the Moufdi Zakaria ‘s “ Sacred 

Flame”.  

عر
ّ
في جوهرها على التجريب والانفعال الحس ي، القاض ي باستدعاء  تقوم لغة الش

الكالم الجديد الذي لم يسبق إليه الشعراء من قب ، فتصبح لغة مبتكرة، تلغي تماما 

ولم تعد اللغة الشعرية واسطة  «" الخلق"إلى " التعبير"نظرية الانعكاس، حيث تنتق  من 

الخلق اللغوي تكمن في إفراغ اللغة من معانيها املعبأة بها  فاحترافية 1.»إليصال املعلوم
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بإعادة شحنها من جديد،  «سابقا، والتي اجترها اللسان منذ ردح من الزمن، إلى لغة جديدة 

وتفعي  ك  عناصرها، وبالتالي ا تالفها والا تالف في هذه الحالة يكمن في درجة الانخراط 

أن اللغة قب  توظيفها البنائي البد ولزاما أن تفرغ من : أي 2.»في الكتابة ودرجة إلافراغ أيضا

 .معانيها    وصيغها وتراكيبها املعهودة املألوفة

يتم تعبئة اللغة بحموالت داللية جديدة وطاقات جمالية مشعة باإلحساس والفكر  

 «وإلانساني بك  أبعاده، ليصبح املدلول واسعا يفوق الدال، أين تتفجر اللغة من الدا  ، 

ومقارباتها أو " منطقها"يعني تفجير البنية الشعرية التقليدية أي بنية الرؤيا وأنساقها و

تفجير مسار القول وأفقه، أضيف إلى ذلك؛ أن اللغة الشعرية أوسع : بعبارة أكثر إيجاز

مما يجع  النص الشعري  6»وأبعد وأعمق من أن تتحدد باملفردات والعبارات والصيغ

لديا ال يبدأ من بداية محددة وال ينتهي عند نقطة محددة، فهو نص املعاصر، نصا توا

 .الانفتاح على توالي النصوص الغائبة وعلى نصوص القراءة املتعددة

عر على الهيئات الخاصة املتميزة، 
ّ
ال مندوحة من أن ما يثبت حقيقة بناء لغة الش

عرية وتناغمها عبر مختلف التجارب إلانس
ّ
عر عبر جميع هو تشاك  الوظيفة الش

ّ
انية، فالش

وعلى تجارب ألامم املختلفة املشارب والحضارات ينزع إلى  صوصية في الكتابة والتأليف، 

ذات طابع اجتماعي، فإنها تصبح بين يدي الشاعر أداة  اصة، تتسم  «الرغم من أن اللغة 

جديدة  بالتفرد والخصوصية ألنها تصبح ملكا له، يعجنها وينضجها، فإذا هي ذات عالقات

 9.»وإيحاءات واسعة، ألنها تحم  نفحات روحه وحرارة أنفاسه وتصدر عن صميم تجربته

تخلق اللغة الشعرية في أفقها الخاص بها، وتنطلق من منطلقاتها التركيبية 

والتكوينية، التي تتأبى القيود والتحديدات السابقة، وفقا ملا تمليه عليهم نفوسهم النازعة 

نعتاق من ك  معوق أو قيد، وما تقتضيه تجاربهم الفنية الجديدة؛ أبدا إلى التحرر والا

ال تصف الظاهَر بذاته، وإنما تكشف عن  «وهكذا نشأت اللغة الشعرية الجديدة، والتي 

لم تعد الغاية من الكالم، تبعا لذلك، وهي السماع، ب  أصبحت . معناه أو تأويله في النفس

مالكشف؛ لم تعد الغاية أن ينق  الكال   
ّ
وإنما أصبحت الغاية أن . م  برا يقينيا، أو أن يعل

فاللغة الشعرية تنق  إشارات وتخيالت، فهي ال تهدف . ينق  الكالم احتماال، أو أن يخّي 

إلى أن تطابق بين الاسم واملسمى، وإنما تهدف، على العكس، إلى أن تخلق بينهما بعدا يوحي 

  0.»باملفارقة ال باملطابقة
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عرية تستجمع أدواتها البنائية يمكن تلخيص 
ّ
هذا املؤّدى؛ في كون الخاصية الش

عرية بالخصائص التعبيرية، 
ّ
انطالقا من الوظيفة النفسية التي تتأّسس عليها الوظيفة الش

أي تراكيبها املميزة، التي من  2»ليس مضمونها ب  لغتها «فما يشّدنا إلى اللغة الشعرية 

م اللغة العادية إال ليعيد بناءها ألن أولى مميزات  اللها تستمّد شعريتها، ألن الش
ّ
عر ال يحط

، وهو بذلك يخرق القواعد 2»الشعر استثمار  صائص اللغة، بوصفها مادة بنائية «

اللغوية من أج  بناء الشعرية،  وهي مسألة لغوية في املقام ألاولى، ألن ما يميز القصيدة 

طريقة الكتابة والبناء فحسب، ب  الذي املعاصرة ليس  روجها عن ألاوزان القديمة و 

 عن القصيدة الكالسيكية؛ هو لغتها وقاموسها الشعري 
ً
 .يميزها فعال

فلسفة ألاضداد سمة وجودية، حيث  لق هللا سبحانه وتعالى ك  ش يء بمبدإ 

والوجود في مشاقة مع  «..[ الشر/املرأة، الخير/النهار، الرج /سماء، اللي /ألارض]التناقض

وإذا كان التغير ... تناقض جوهره، والتغيير قانونه، الذي يجري عليه في تحّققهذاته، ال

  5»جوهر الوجود كان التضاد من جوهر الوجود كذلك

تفضح لتكشف، وتهدم لتبني، وتضحك  «وسيلة فلسفية،  تظهر املفارقة على أنها

شتى تتص  لتبكي، وتهمس لتصرح، وتشكك لتؤكد وتتأكد، وتتبدى املفارقة  في مظاهر 

بالوجود واملجتمع والفرد وتتمث  في أوجه التناقض والتضارب، والتنافر، والتعارض 

بين ما هو : والا تالف، والانعكاس والتغاير، والتباين، والتجاوز، والتقاب  بين طرفين

ظاهر، وما هو باطن، أو بين ما يحدث، و ما يجب أن يحدث، أو بين الجد في الهزل 

 16»معقول واملعقول في الال 

تقوم ألاضداد بدور حيوي وفعال في تأسيس شعرية اللغة، في تطريزها وتطريبها، 

اكتناه التضاد وتحديد مختلف أنماطه ومناخ تجليه في الشعر، استطعنا  «ذلك إذا أحسنا 

في  اتمة املطاف أن نموضع أنفسنا في مكان هو أكثر امتيازا وقدرة على معاينة الشعرية 

في الخطاب الشعري، وتعد لغة ألاضداد سر من 11»   وكشف أسرارهاوفهمها من الدا

أسرار حاالت الكشف عن العالقات إلانسانية املتافعلة التي تنتجها حركة العالقات 

الشعر ال ينمو إال في نوع من الجدلية  «     الدا لية املتشابكة في النص ألادبي ذلك ألن

لضدية هي التي تنشط ميكانيزمات الشعر هذه الجدلية ا 12.»الضدية أو التناقضية
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 .وتشحذ همم حساسيته باتجاه الانبعاث والتطور، ومن ثمة يثب ويتمدد شعريا

اغترفت القصيدة الشعرية الجزائرية الثورية من تقنية املعنى ونقيضه، أو ما يعرف 

يرية باملفارقة بأنواعها، المتصاص املعاني املتشظية والهاربة من قبضة الصرامة التعب

 :العادية، حيث تنوعت حسب املواقف الداللية في ألانواع التالية

 .مفارقة العنوان -1

تعتبر الثنائيات الضدية منعطفات تثير الانتباه، دا   نسيج نصوص الشاعر 

التي تحم  الش يء و الجزائري مفدي زكريا، وفي عناوين ديوانه وقصائده بنحو  اص، 

ه الظاهرة ليست جديدة تماما في شعرنا العربي، إذ أننا ونقيضه في تركيب إضافي موجز؛ هذ

 .غير جزائريين تحم  املعنى ونقيضه16ال نعدم أن نجد عناوين قصائد لشعراء آ رين

يتحول النص بموجبها إلى حركة تستوعب في صلبها مفارقات الحياة، وتتمث  هذه 

دأ من ا تياره لعناوين الظاهرة في استعمال العبارات الدالة على التغاير والتضاد، تب

ديوانه، بيد أن العناوين هي العتبات ألاولى للولو  إلى عوالم النص؛ كما أنها تعبر عن 

حلية تزيينية يرصع بها أعلى النص  «مخاض العبور الذي يمر به أصدق تعبير، فهي ليست 

 .والجماليب  هو أفق من التعبير واكتناه الداللة وتساوق تكويني مع النص ومنجزه القيمي 

« 11 

ولتأكيد هذا املعنى نجد في بناء اللغة الشعرية في قصائد مفدي زكريا، هذه التقنية 

في استعمال العبارات الدالة على التضاد والتقاب  واملفارقة، أو التي تحم  الش يء ونقيضه، 

عناوين القصائد في ديوان اللهب : وقد نلمس هذه التراكيب في بنية النص الصغرى أي

 الخ........12/من يشتري الخلد فإن هللا بائعه/10نار ونور / 19أرض أمي وأبي: قدس من مث امل

تتفتق هذه املتضادات على معان قصية بعيدة تستفز املتلقي وتشد انتباهه، تمتاز 

العناوين هنا بخاصية غموض اللغة وعتمتها، غموض الكلمة، غموض فلسفي وميتافيزيقي 

اهرها بال عمد، وباطنها متكئ على هيئات غرائبية تفجر يحف بالعنوان؛ حيث أن ظ

تكويناتها دا   مكوناتها السريالية، ليجمع الشاعر بين النار والنور، وتعود لتفرق طورها 

بها مع ما فككه الطور السابق، منجزا طوره 
ّ
هذا، منشئة طورا أعمق، يختلس رؤاه، ويرك

 .الصراعي الالحق
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التمرد من قيود الاستدمار الفرنس ي بثورة عارمة يكون فالنار تدل على الانتفاضة و 

، وما النور سوى داللة تستمد (نور ) والخبر نصر وحرية( نار)املبتدأ فيها مواجة ثورية 

روحها من املكنون الذي يتسرب  من حواس النار، ليعود إلى أصلها املشتع  والشاعر بذلك 

لغة تتجسد فيها لغة الحياة، لغة الحرية، يطمح إلى لغة تفيض بالضياء والوفاء والاشعاع، 

لغة الضياء التي ينتصر فيها الخير على الشر، والنور على العتمة، والحياة على املوت؛ 

 الحدث تنبع هذا ومن دائرة الاتساع  في عن املواضعة وإيغال عدول   «وعليه فإن الشعر

 12النص لعالمات إلايحائية الداللة

امية مسافات التوتر وفجوات عمالقة، أعطت للغة كما  لقت مناورات الاستفه

من : "التضاد شعرية عالية، وأشركت املتلقي في أنتا  نص جديد من زاوية نظره في قوله

  15"؟يشتري الخلد فإن هللا بائعه

فيها جماليات جمع  (وباع اشترى )املتناقضة وظف الشاعر ثنائيات من ألافعال 

حركة ألافعال إلى مولد للطاقة،  التي تمد عناصر  املتفارقات، حيث تحول النص بموجب

وتشحنها بالقوة الحركية والتوالدية بدًء من إلايقاع، وانتهاء  «النص بدفعات متوالية، 

 26»بالتوليد الغنّي للعالقات الدا لية في النص

فأول انجاز لفع  اشترى إشارة الى محاولة جمع الشتات لاللتفاف إلى ثورتنا 

ي   :  ريا بجزاء الخلد، وكأنه يشير إلى آلاية الكريمةاملباركة، مغ ي َسب  وا ف 
ُ
ل ت 
ُ
يَن ق ذ 

َّ
ْحَسَبنَّ ال

َ
 ت

َ
َوال

وَن 
ُ
ْم ُيْرَزق ه  ْنَد َرّب  ْحَياٌء ع 

َ
ْمَواًتا َبْ  أ

َ
  أ

َّ
 21 "اّلل

تنحسر أبعاد البنية املدلولية املتكّونة من انصهار املوت في الحياة، الحياة في املوت، 

؛ وهن نالحظ أن مناخ أسطورة املوت، التي (والدة الحياة الكريمة)فجوتها العلياتنحسر في 

هي الحياة الكريمة في الحياة أو في الاستشهاد، يطغى على النص فيحاوره وال يحاكيه، 

 .ويستند فيه على الحدث إلايماني، ألايمان باهلل، إلايمان بالوطن، إلايمان بالحرة الجزائرية

ثنائيات التي نقشت جسد القصائد مفد زكريا هي الثنائيات الضدية، ولع  أكثر ال   

دت ذائقة نابعة من تضاريس معادن ألالفاظ 
ّ
ذات الحركة املركزية في بناء املعاني، والتي ول

 :وانزاحاتها، ومتواليات العطاء الثر فتسامقت فيه؛ ومن بين هذه الثنائيات ما يلي

 .الثنائيات الضدية -8
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صراع بين تمثالت الثنائيات الضدية، برزت لغة التضاد واملتناقضات تحت تأثير ال

التي تمث  الصراع املتنوع، فمن قصيدة إلى أ رى يكون هناك تنويع، ذلك ألن الشاعر ينفر 

من النمطية املكرسة، ويعتبر ك  نص إبداعا جديدا، تتوالد من  الله التقابالت والصيغ،  

 :ي قولهنلمسه ف

 22.ح ومنغلق    ياسجن، بابك، أم شدت الحلقسيان عندي، مفتو 

نشير إلى أن ما كان ليحص  مع الشاعر البوح املطلوب، لوال هذه  اللغة إلاستعمارية 

السجن والتعذيب، ورغم بساطة املقول القصيدي : العنيفة التي تعرض لها، واملتمثلة في 

أعتبرها الفجوة الرؤيوية  في هذا البيت، إال أن العمق الداللي ينتج من املفارقة والتي

للقصيدة، وذلك عندما تلتقي املتناقضات، ليس املقصود هنا املتناقضات اللفظة، وإنما 

الدين إلاسالمي : املتناقضات ألايديولوجية، والصراع القائم بين ألاديان وألاجيال بين

 خير والشرـوبين الشعب العربي وإلافرنجي، منضاف إليهما الصراع ألازلي بي ال/ واملسيحي

فالشاعر في قيود سجنه أو بدونها سيان، إلن أفكاره وإيمانه املطلق بقضية وطنه ال 

تتبدل، كما أنه ال يحجم ويرتاب، ب  على العكس من ذلك تماما، تزيده أكثر إصرارا وأعمق 

إيمانا بها، وأشد لصوقا بترابها، ألنه ال ولن يرهن سيفه أو حصانه الثائر، إنه عصيان 

ي يوائم املعنى املنزاح مع ألانا والوطن، فعبر تحريك معنى العصيان، وإضافة استبدال إيجاب

 .جاء بمثابة فائض داللي، اكتسب النص أسطورته الاسترجاعية وآلانية

فما كان أثرها ليرسخ بعمق في ذهن املتلقي لوال عرضها بطريقة إنسانية متالحقة 

فعلي، حين يتحول السلبي إلى إيجابي والذاتي إلى فالفاعلية التحويلية للتضاد ال «إيقاعيا 

كوني في معادلة الهدم والبناء في وقت واحد، ال يستدعي ألاضداد لتكوين سياق للمقطع أو 

ر الدالالت الضدية، التي ستقوم بنقض  للقصيدة، فحسب ب  لتكوين حركة دا لية، تفّج 

 26.»املختلفة الدالالت الصريحة لهذه السياقات في سطح النص بأزمانها

فبناء الخطاب الشعري على هذا التوتر والتعاقب بين ألاضداد يدفع املتلقى إلى 

مالحقة ذلك التوتر الداللي وإلايقاعي بحثا عن انفرا  له، وثمة تكمن الشعرية أو الفجوة 
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ومسافة التوتر، ألن السر فيه هي ائتالف هذا الخطاب املتشتت في وحدة تجد فيها عناصره 

وعة معناها في تمسكها بغيرها، وعلى القارئ أن يهتدي إلى املفاتيح الداللية ليعثر على املتن

 :هذا الائتالف املتنافر؛ إذ يقول في قصيدة الذبيح الصاعد

ـــــوه      ليس في الخالدين، عيس ى الوحيدا...زعمــــــوا قتله ـــــ  21وما صلبــ

ألاسلوبي، فإنه في هذه النصوص وإذا اعتبرنا التضاد سمة من سمات الانحراف 

الشعرية اكتسب إستراتيجيته املؤثرة من  الل طبيعته العالئقية، وليس من  الل املفهوم 

التقليدي الضيق للطباق واملقابلة، ألنه يتأسس دالليا على عنصر املفاجأة، والجمع بين 

 .املتناقضات ، وعلى القارئ أن يؤلف بينها في قراءة متناسقة

زعمــــــوا  ت الثنائيات الضدية إلى أزوا  أو مجموعات بحسب الداللة،كما توزع

الرمز اقتصاد » ذلك أن  ، فقد تنوعت من حيث طريقة توظيفها،وما صلبــــــــــــوه...قتله

ف مجموعة من الدالالت والعالقات، في بنية دينامية، تسمح لها بالتعّدد 
ّ
لغوّي، يكث

ال تكمن براعة التضاد عند الشاعر ؛ ف29«تواص  وتفاع والتناقض، مقيما بينها أقنية 

فقط في وفرة استخدامه في ثنايا القصيدة، وإنما يعود إلى تنوع تجربته وعمقها، إلى جانب 

 .براعته اللغوية حيث استطاع أن يستثمر إمكانات التضاد بالطريقة التي تؤثر في امللتقي

ر ورمز لقصة سيدنا عن دور  صلب/ والفع  قتل /وهكذا يتخضب الفع 
ّ
ه كمؤش

ِ : "عيس ى عليه السالم في قوله تعالى
ى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اَّللَّ ِسيَح ِعيس َ

َ ْ
ا امل

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َّ
ْوِلِهْم ِإن

َ
َوق

هُ 
َ
ُه َما ل

ْ
ّكٍّ ِمن

َ
ِفي ش

َ
وا ِفيِه ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ِذيَن اخ

َّ
ُهْم َوِإنَّ ال

َ
َه ل ّبِ

ُ
ِكْن ش

َ
ُبوُه َول

َ
وُه َوَما َصل

ُ
ل
َ
ت
َ
ْم ِبِه ِمْن َوَما ق

ا 
ً
وُه َيِقين

ُ
ل
َ
ت
َ
ّنِ َوَما ق

َّ
َباَع الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍّ ِإال

ْ
طاقة توليدية  ؛ليتحّول هذا التناص إلى صانع20"ِعل

لحركة التداعي والاستدعاء، والتحّول والتفاع ، وما يرافق ذلك من انبثاقات داللية 

انا ، أين تبدأ ، ما بين السطح والعمق، وإلباس صفة القدسية للشهيد أحمد زبمفاجئة

ظن العدو الكاذب  : أي ،(الصلب والالصلب)،و(القتل والالقتل) من خاللها  ثنائية

القائم على املشاهدة العينية، واليقين الغائب القائم على التسليم الغيبي إلاالهي، 

منتجا صدامية أخراة بين النقضين، حيث املوت  بدليل آلاية الكريمة السابقة الذكر،
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ة، والحياة بذرة املوت، وما الفتق املتنامي بينهما سوى سؤال الكشف والحلم بذرة الحيا

 .والترائي

 من مظاهر العالقة بين ألالفاظ واملعاني فتوجه 
ً
يمث  التقاب  اللغوي مظهرا

إحداهما معنى السياق ووجهة مباينة ومعاكسة عما توجهه إليها ألا رى ، وهو ما نسميه 

في إطار املعنى النفس ي [ النقيض] لعبة مبدأ » وإذا نحن فسرنا  بالتقاب  اللغوي أو التضاد

، ومن ثمة تؤدي 22«اللغوي على أنها تقدم بدرجة أو بأ رى سهولة كبرى للمتلقي لإلنتا  

لغة التضاد إلى تشابك الدالالت وإلايحاءات، مما يسهم في تفاعلها وتوالدها، ومن  الل 

 .ويتكاثر، وفي تكاثرها تتحقق الشعرية تفاعلها وتوالدها ينمو غطاء القصيدة

 : الهوامش

شــــــعر أدونــــــيس، البنيــــــة والداللــــــة، منشــــــورات اتحــــــاد الكتــــــاب العــــــرب، : راويــــــة يحيــــــاوي  -1

 .12:، ص2660دمشق، 

، دار توبقـــــــال للنشـــــــر، 6الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــديث، الشـــــــعر املعاصـــــــر، الجـــــــزء: دمحم بنـــــــيس -2

 .20:، ص2661، 6املغرب، ط

 .20:، صم، ن -6

الجماليــــة لإليقــــاع البالغــــي فــــي العصــــر العباســــ ي، دار القلــــم  ألاســــس: د حمــــدانابتســــام احمــــ -1

 .121:، ص1552، 1العربي، حلب ، ط

ســـــعيد الغـــــانمي، املكتـــــب التجـــــاري للطباعـــــة والتوزيـــــع، : اللغـــــة وألادب، تـــــر: إدوارد ســـــابير -9

 .25:، ص1500حلب، 

، دار "البنيويـة أنموذجـا الشـعرية"مـن النقـد املعيـارّي إلـى التحليـ  اللسـانّي، :  الد سليكي -0

 .659: ، ص1551الجي ، بيروت، 

، دار -مقوماتهــــا الفنيــــة وطاقتهــــا إلابداعيــــة -لغــــة الشــــعر العربــــي الحــــديث،: ســــعيد الــــورقي -2

 .0: ، ص2666املعرفة الجامعية، 

 .20ـ  21: ، د ت، ص2الزمن الوجودي، دار النهضة املصرية، ط: عبد الرحمن بدوي  -0

ملفارقـــــة فـــــي شـــــعر عـــــدي بـــــن زيـــــد العيـــــادي، دراســـــة نظريـــــة ا: يوســـــف حســـــن عبـــــد الجليـــــ  -5

 .11:، ص2661،  1وتطبيقية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط

 .19:ص ،1،1552جماليات التجاور، دار العلم للماليين،  ،ط: كمال أبو ديب -16
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  –قصيدة  –شاعرية املعاني وصرامة املباني في الشعر الشعبي الثوري

 للحاج أحمد ولد البشير  نموذجا – 1654ثورة التحرير 

 صفية بن زينة  .د

 الشلف  –حسيبة بن بوعلي  جامعة 

 

تروم هذه املدا لة الحديث عن تمثالت الثورة الجزائرية في الشعر الشعبي الذي  :لخصامل

اعتمد عليه الشعراء ضمن  طاباتهم الثورية املمزوجة بالحزن والعذاب وشقاوة الحياة 

ومن جهة أ رى التطلع للحرية، إذ استعملوا ألفاظا كانت نفحا من نار تحرق . من جهة

ت نفسه سالحا حرك نفوس الثوار وأيقظ وعيهم، حيث تعد وجوه املستدمر وفي الوق

الثورة املصدر ألاساس ي الذي استمد منه الشعراء الشعبيون نصهم الشعري، لشق 

الطريق نحو الحرية فجاءت كلماتهم كالرصاص يدوي ألاسماع مرددين صوت الحرية 

 . ومنددين بالقهر والظلم

شاعرية املعاني وصرامة املباني في  "مة بـ وعليه سنحاول من  الل هذه املدا لة املوسو 

، النظر في استعماالت الشعراء الشعبيين للبنى اللغوية الواردة في "الشعر الشعبي الثوري  

شعرهم وسنركز على تعرف  صائص استعمالها، وعلى طريقة توظيفهم لسماتها الداللية 

معانيها في إجراءات فهم  للتعبير عما يختلج في صدورهم، وأيضا التعرف على مدى إسهام

 .القصائد وفك شفراتها وإ راجها في أحسن صورة

Abstract  

          This talk about the representations of the Algerian revolution in popular 

poetry, which was adopted by the poets in their revolutionary speeches mixed 

with grief and suffering and the sharpness of life on the one hand. On the other 

hand, the aspiration for freedom, using words that were saved from fire burning 

the faces of destructors and at the same time a weapon to move the souls of 

revolutionaries and awakened Their consciousness, where the revolution is the 

main source from which popular poets derived their poetic text, to make the 
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road to freedom, their words came as the bullets of the voices of freedom and 

the oppressors of oppression and injustice. 

Therefore, we will try to identify the uses of popular poets for the linguistic 

structures in their poetry, and we will focus on identifying the characteristics of 

their use, the way they employ their semantic symbols to express what is going 

on in their hearts, Meanings in the procedures to understand the poems and 

decipher their codes and output in the best picture. 

ثورة التحرير  –سنحاول متابعة القصيدة الشعبية من  الل قصيدة  :إشكالية البحث  

للحا  أحمد ولد البشير التي استطاع أن يعيد للقصيدة الشعبية الجزائرية  – 1591

املعاصرة حيويتها اللغوية الشعبية وعفويتها رغبة في الوصول إلى القارئ مباشرة من  الل 

حها الشعر الشعبي الذي يمس الوجدان مباشرة من  الل آلاليات الصلة الحيوية التي يمن

 .إلابداعية التي يوظفها الشاعر في الشعر الشعبي الثوري

إذ تتناول املدا لة مكونات القصيدة الشعبية في عالقتها بجمالية الخطاب الشعري وكيف 

وصورة شعرية في حضورها على جمالية الخطاب لغة وتركيبا وإيقاعا ( املكونات) تنعكس 

وما شابه ذلك، مع التركيز على سؤال ه   ضع النص الشعبي الثوري للخصائص نفسها 

التي سيطرت على النص الشعري عامة؟ وأين تكمن ظواهر الامتداد والتجاوز، ما هي 

مميزات هذا النص الذي نتحدث عنه؟ إلى غير ذلك من إلاشكاليات التي نتمنى مناقشتها في 

 .امللتقى

 : داخلةنص امل

بأنه ألادب املجهول " ا تلف الباحثون في تعريف ألادب الشعبي فمنهم من عرفه : مقدمة

" ، ومنهم من عرفه بأنه (1)"املؤلف، العامي اللغة، املتوارث جيال بعد جي  بالرواية الشفوية 

مجموعة من املعارف والخبرات والفنون، عبر إلانسان بواسطتها عن أحاسيسه، ورغباته 

بته،وجعلها هاديا له في تنظيم أمور حياته الاجتماعية، ويحافظ املجتمع على نقلها من وتجر 

و هذا يعني أن ألادب الشعبي جزء من الثقافة الجماعية . (2)"جي  إلى الجي  الذي يليه 

املستقرة، ويشك  نمط سلوكها وطباعها ومعتقداتها وهو املرآة العاكسة لواقع الناس 

 .ويومياتهم
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يعد الشعر الشعبي شكال من أشكال التعبير في ألادب الشعبي، ب  هو وسيلة أعالم و       

ألامة يعكس واقعها على حقيقته، وهو صادر من نفس صادقة وعاطفة جياشة، وهو من 

نظم شعراء يعيشون آمال وآالم شعوبهم، وبعفوية يتداول الناس هذه ألاشعار في 

التراث الشعبي الذي يجب على الجميع والشعر الشعبي جزء من . مجالسهم مشافهة

تعد وال تحص ى، وحرام أن تضيع  فاألدب الشعبي يضم فنونا وكنوزا ال"املحافظة عليه،

 .(6)"،وإن جمعها وتعميمها هو واجب ثقافي ،ذو مضمون إنساني ووطني من الدرجة ألاولى 

وإبراز دوره، والشعر ومن هنا تتجلي ضرورة تدوين التراث الشعبي الشفهي، والنهوض به       

الشعبي يرصد الكثير من عادات وتقاليد الشعوب، وهو قيمة فنية وجمالية، إذ هو مرآة 

عاكسة لحياة الجماهير الشعبية يصور واقعها تصويرا رائعا بكلمات بسيطة شاعرية 

وأنغام عذبة، ويتميز بالروح الوطنية، ألنه يتابع الثروات الشعبية املتعاقبة، ويسج  

ثها باعتباره وسيلة دفاع ضد الظلم والاستبداد بك  أساليبه وأشكاله، والشعر أحدا

الشعبي الجزائري  ير دلي  على ذلك، فهو أّرخ للثورات الشعبية الجزائرية، وكان دافعا 

قويا للثوار، ومبعث حماسهم وشعورهم باالنتماء الوطني الجزائري إلاسالمي، وواجب 

لفرنس ي، ب  أسهم الشعر الشعبي في الحفاظ على الهوية التضحية ومكافحة الاستعمار ا

 . الجزائرية ووحدة شعبها

وتكمن أهمية ألادب الشعبي في اعتباره جزءا من كيان ألامة وهويتها الوطنية ووجودها       

إلى توظيفه  -ومنهم الحا  أحمد ولد البشير  –الحضاري،ولهذا عمد الشعراء الجزائريون 

ه جسرا رابطا بين طموحاتهم ورغباتهم والاتصال املباشر بالجماعة في شعرهم، باعتبار 

متمثال في لغتها وحكاياتها وأغانيها ومعتقداتها وأمثالها، وقد  لق هذا مجاال حيويا  صبا 

وعم  . للتفاع  بين الشاعر والذاكرة الجماعية املعبرة عن نبض الشعب وروحه وكيانه

والقصيدة الشعرية، فأصبح لها طاقة تأثيرية وحضور على توثيق الصلة بين ألادب الشعبي 

فاع  ضد محاوالت الطمس والتذويب والسرقة التي مارستها قوى الاحتالل الفرنس ي لتنفي 

 .عن الشعب الجزائري مقوماته الحضارية وإلانسانية 

استخداما ساذجا، " الحا  أحمد ولد البشير"ولم يكن استخدام الشعر الشعبي لدى       

عند قشرته الخارجية بغية رصده وتسجيله، ب  كان توظيفا يستند إلى محاورة النص  يقف
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الغائب وامتصاصه، وتوليد دالالت جديدة ومعاصرة، ترتكز إلى الواقع ،وتعبر عن هوية 

 .الشعب الجزائري، ووجوده ومحنته إلانسانية في آلان نفسه

لشعبية الثورية، ظاهرة داللية للقصيدة ا"الحا  أحمد ولد البشير "يشك  توظيف      

بالغة ألاهمية ملا فيها من ز م كمي ونوعي وتوعوي وكمحاولة شعرية مهمة ضد طمس 

 .الهوية الجزائرية

في أسلوب شعري ولغوي جمي  ومتين عن رأيه وحسه " الحا  أحمد ولد البشير"لقد عبر     

أن قصائده كانت مثال في  وشعوره من أبطال الثورة التحريرية، وجدير بنا أن نشير إلى

تنطوي بطبيعتها على " النظم واملوضوعات، يقتدي بها شعراء امللحون في الجزائر فلغته 

شفافية وفاعلية وحروفه وحيوية، ولكنها صادقة وجميلة إال إذا كانت متصلة بمنشئها 

ا محتفظة برفاهيتها وقدرتها على التعبير في مستوى بالغي رفيع ،وهي رغم عدم تمسكه

فالخرو  عن النحو وقواعد اللغة ال .(1)"بالقواعد النحوية التي ال تخلو من أوجه البالغة

يفسد البالغة، وال ينقص من وصول الفكرة إلى املتلقي، حيث يستشهد جمال الدين 

إن الجه  بالنحو ال :"  ياري بقول ابن ألاثير على عدم د   النحو في البالغة، فيقول 

والدلي  على ذلك أن الشاعر ... غة، ولكنه يقدح في الجاه  نفسه يقدح في فصاحة، وبال 

لم ينظم شعره، وغرضه منه رفع الفاع ، ونصب املفعول به أو ما جرى مجراهما، و إنما 

غرضه إيراد املعنى الحسن في اللفظ املتصفين بصفة الفصاحة، والبالغة، ولهذا لم يكن 

بالرفع إن لم يكن حسنا، إال ( جاء زيد راكُب : )  امللحن قادحا في حسن الكالم ألنه إذا قي

إلى ... لكان النحو شرطا في حسن الكالم، وليس كذلك الخ ( جاء راكبا بالنصب : )أن يقال

 .(9)نفس الرأي يذهب ابن  لدون 

، هو "الحا  أحمد ولد البشير"كما يجب إلاشارة على صعيد التجربة الفنية للشاعر      

جربته الفنية، شد املتلقي ملوضوعه بزرع مجموعة من املثيرات الفنية تشخيصه املباشر لت

واللغوية وألاسلوبية التي من شأنها تعميق هذه التجربة الرائدة لديه، وهذا يعبر عن أصالة 

حقيقية في الشاعر، فهو ينتهج في قصائده امللحونة طابعا وصفيا لحالته الدا لية، وما 

للمحبوب مهما كان نوعه، وهذا ما يغلب على عالم يشعر به من جمال وحب وإ الص 

ألادب، فهو عالم الذات إلانسانية التي تتماز  بدا لها ك  الاتجاهات بعيدا عن 

لم يكن الشاعر باحثا عن املجهول، بقدر ما كان مراعيا للصق ، " التقسيمات، إذ 
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ات العامة التي يشترك والترتيب، والصنعة، واملحافظة على النظام، واملي  إلى تصوير الكلي

 . (0)في فهمها الناس جميعا

في شعره امللحون، " الحا  أحمد ولد البشير"إن هذا ألاسلوب املتميز الذي ظهر به       

يجعلنا نفتش في  باياه وكوامنه الدا لية، وتقليب بناه الفنية ،ومدى كفاءتها في تحقيق 

ها على تحقيق وظيفتها الفكرية والجمالية، التواص  بينها وبين املتلقي، وبالتالي مدى قدرت

 .إذا انطلقنا من أن هاتين الناحيتين تشكالن الوظيفتين الرئيسيتين لألدب

انطالقا من هذا التصور املنهجي يمكننا البحث عن الجماليات اللغوية وألاسلوبية املميزة      

وفي دراستنا هذه . عرالتي عكست حقيقة تجربة هذا الشا"" 1591ثورة التحرير ""لقصيدة 

الغاية من الدراسة ألادبية ليست هي ألادب :"نتناول النص بالتحلي ، وكما قال جاكبسون 

 (2)"كله، وإنما هي أدبيته، أي ما يجع  منه إبداعا أدبيا

 :دراسة تطبيقية 

يندر  هذا النص ضمن الشعر الثوري التحرري، والغرض منه تمجيد ثورة التحرير من       

جالها وبطوالتها، وإبراز أهميتها في حياة إلانسان الجزائري، وإلانسان املتحرر  الل ر 

املناض  عموما، وتاريخ سنة ألف وتسعمائة وأربعة و مسين هي ذكرى ثورة التحرير 

الجزائرية ضّد الاستعمار الفرنس ي، هذه الثورة التي حررت الجزائر بعد ما يقارب مئة 

ي تفنن في تجهي  وتفقير وتجويع الجزائريين ونهب  يراتهم، وثالثين سنة من الاستعمار الذ

 .ومسخ وطمس هويتهم الجزائرية إلاسالمية العربية، و محاولة فرنسة الجزائر

 :مستوى بنية اللغة-

تضمن النص رموزا ودالالت و صائص تطبع لغته وتتحكم في  طابه ونستشف من          

 :النص قيمتين هما 

النص بمثابة شهادة أو وثيقة تاريخية لرج  عاش أحداث الثورة،  يعد: قيمة تاريخية-

فالقصيدة تاريخ ألحداث الثورة التحريرية، ووصف لها، وإشادة برموزها وأبطالها، فقد 

سلم على الناس املخلصين  –تزاوجت لغة النص بين اللهجة العامية واللغة الفصحى 

سلم على الناس ) ألالفاظ الفصيحة هي  –(0)الاجواد    امدمرين عدوهم رباوا فكرة فيه

ألفاظ عامية وإن كان هنا اللفظ العامي ( أمدمرين عدوهم رباوا فكرة فيه) ، أما(املخلصين

ر ين ، ْعدوُهم = اْمَدْمر يْن ) مقتبس من اللفظ الفصيح  َدّم 
ُ
ُهم ، رباوا = امل وا= َعُدوُّ ، وقد (َربَّ
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) مع استعمال ألفاظ د يلة أجنبية مث  كلمة يكون الا تالف أحيانا مقتصرا على النطق 

 (.شار

تتمث  في معانيها السهلة الدالة على تفكير الشاعر املعبر عن عفويته :قيمة فنية  -

 .وتلقائيته وصدق عاطفته

 .وهذا الجدول يبين ألالفاظ العامية وما يقابلها الفصيحة

 الحروف ألاسماء ألافعال

 أكتب= نكتب 

  ذهاذهب و = روح واديه 

 ال تتركه= ال تخليه 

 دعك= قيلك 

 ال تظهر= ال توري 

 يتكرر = ينعاد 

معينين = دايرين مسؤولين 

 مسؤولين

 لم يبق له  = ما بقاله 

 ينهيه= يفريه 

 ال ينقصه= ال يخصه 

 ينظر= يشوف 

 تكذبون = اتكذبوا 

 يأتيهم = يجيهم 

 يداويه = يبريه 

 قرأوا= قراو 

 اهتم به= ألها بيه 

 جعله =داروا  

 استيقظوا= ناضوا 

أزرق = زرق الجنحين 

 الجناحين

 الفدائيين= الفياد 

 هذا الحديث= راه الحديث 

عرب = عرب النيف وامواليه

 ألانفة وأهله

 في رأسه = في راسوا 

 مقر دائرة= دايرة 

 حائط= حيط 

 ورق = كاغط 

 ألاثاث = القش 

 النوم= ارقاد 

 الخيوط= ان الخيط

 الجواب = الوجاب 

 للرأي= للراي 

 مشتت/ مبعثر= امفركت 

ان 
ّ
 ما من أحد= مك

فراش = أفراش وامخاد 

 ووسائد

 إليك= ليك 

 إليه = ليه 

 كي= باش 

 أين  = وين 

 في الشعب= فالشعب 

 عليك= اعليك 

 معهم= امعهم 

 به= بيه 

 كيف = كيفاش 

 به= بيه  

 كي = باش 

 له= ليه 
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 عملت= دارت 

 أنقذوها= سلكوها  

 مائ  = ماي  

 :في قوله ( يا) ولقد استه  الشاعر قصيدته بأداة نداء 

 (5)يا القمري زرق الجنحين يا الفياد          ليك نكتب هذا العنوان روح واديه

إن استعمال هذه الامتدادات إلايقاعية املتتالية في البيت الواحد تعبر عن بركان هائج 

وهي صورة بالغية تشبيهية لحالة "وم، متأجج من آلاهات وآلاالم النابعة من صدر مهم

 (16)"البركان الذي ال يلقي بحممه امللتهبة إال إلى ألاعلى

 ( 11)دايرين الخيطان أتموج فوق العواد         كل اتصال امعين بالوجاب يديه

 .نالحظ ان البيت مليء بحروف املد من أالف مد وواو وياء

ا النص عن آالمه التي عاشها إبان ثورة عبر الشاعر في هذ: طبيعة البنية في النص-

التحرير، فضاق صدره، ولم يجد إال هذه ألابيات متنفسا له، ولهذا كانت بنية النص 

تستمد طبيعتها من انفعال الشاعر، إن البنية في النص قي قهرية، وانفعال الشاعر تواتر 

شعورية للشاعر، من غضب إلى هدوء إلى ابتها  وفرحة، وهذا الانفعال صاحب الحالة ال

 .حالة من الابتها  والرضا والفرح

 سلموا في ارقاد الزين افراش وامخاد        كيفاش يرقد بالعين اعدوه مايل عليه

 سلموا في الزوجة واهداوا ألاوالد        ما لهم امفركت مكان من الها بيه 

 (12)الجزائر نجحت راهي دارت أوالد       سلكوها بالهنا والعز جياليه

جاءت مفردات النص سهلة وبسيطة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشاعر : ألالفاظ الدخيلة

ف في نظم أبيات شعره، فهو عفوي يعبر عما يراه بعفوية من دون تكلف، 
ّ
شعبي ال يتكل

ولهذا جاء شعره مؤثرا في نفوس الجماهير املتلقية له،وأسلوبه كان مباشرا بعيدا عن 

شاعر شعبي من العوام يوجه شعره لعوام الناس من الشعب،  التجريد والتأوي ، ألنه

ولذلك لم يكن بحاجة إلى إلاكثار من استعمال الرموز، وألاساليب غير املباشرة، حتى 

يسه  على جمهوره التحلي  والاستيعاب الجيد، والبساطة تسه  عملية التواص  

ة الواردة فيه قليلة جدا ب  والتوصي  للمعاني وألافكار، وفي هذا النص ألالفاظ ألاجنبي

 :تكاد تكون منعدمة، ويعود ذلك إلى ثقافة الشاعر إلاسالمية، ومن هذه ألالفاظ نجد
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التي تعني الدبابة، وهي سالح ثقي  مدمر، يستعمله ( CHAR) هي كلمة فرنسية : الشار

، وقصفه املشاة أثناء املعارك، ترمي مدافعه بقذائف ثقيلة تمهد لتقدم الجنود في املعارك

يدمر املباني واملنشآت، ويحدث  سائر فادحة، كما يسه  عليه السير في ألاماكن الوعرة 

والغابات بسالس  عجالته، وكان املجاهدون يخشون هذا السالح نظرا لصعوبة إصابته 

 .وما يلحقه بهم من إصابات، ولكن عزيمة املجاهدين كانت أقوى من دمار الدبابة( مصّفح )

نظمت هذه ألابيات بعد الاستقالل مباشرة، ولهذا طغت ألافعال : ي النصحقل الزمن ف

، و هو من تقنيات الخطاب ألادبي الذي سرد الشاعر (الزمن املاض ي )املاضية على النص 

من  الله أحداث وقعت فعال،ويصف معاناة الشعب، وكفاح مرير طالت مدته، إذ 

وحربه الضروس، وبطوالت يتحدث الشاعر عن كفاح الشعب الجزائري ونضاله 

املجاهدين ألاشاوس، ثم ينتق  للحديث عن حالة الفرحة والابتها  التي عاشها الشعب 

 :الجزائري بعد الاستقالل تمث  ذلك في قوله

 (16)الجزائر نجحت راهي دارت أوالد       سلكوها بالهنا و العز جياليه

لشاعر، ألن النص كله وصف أما زمن املضارع فهو مرتبط بأحداث النص، ال بواقع ا

 هللا يرحم الشهداء: ألحداث ماضية،  وتمث  زمن املضارع في الدعاء بقوله

تتدا   اللغة الفصيحة باللهجة الدارجة في الشعر الشعبي، مما : ألاساليب الفصيحة

إن اللغة في شعر العامية تتألف من " ينشأ عنه تعدد مستويات اللغة، وحضورها في النص 

ويات، مستوى فصيح، مستوى عامي أو دار ، مستوى د ي ، وفي هذا املجال ثالث مست

ينبغي إلاشارة إلى أن شعراء العامية لم يأ ذوا من لغة الحياة اليومية فقط، ب  أ ذوا 

، وفي هذا النص نجد أساليب (11)"كذلك من لغة املعاجم ولغة الشعراء الذين سبقوهم

كحذف بعض الحروف ) ير طفيف على شك  ألالفاظ كثيرة باألسلوب الفصيح، إذ يطرأ تغي

 :، مع احتفاظ الكلمة بحروفها ألاصلية، وبعض العبارات جاءت فصيحة مث  قوله(مثال

 .هللا يرحم الشهداء /إلى راض ي بالهناء / نظموا مسؤولية 

أما البناء اللغوي والجم  الفعلية والاسمية فنهج الشاعر نهج شعراء الفصيح كورود 

 :في بداية الجملة كقوله املبتدأ

 (19)هللا يرحم الشهداء

 ...الجزائر نجحت 
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 ...الجبر عنده

 : كذلك ورود ألافعال على حالتها ألاصلية مث  قوله

م على الناس املخلصين  
ّ
 ...سل

 :أما الجم  فقد تعددت بين الاسمية والفعلية مثال

 أهل الشجاعة ظهروا راه الحديث ينعاد : جملة اسمية في قوله

 نظموا محكمة مدمرين ألاحساد:جملة فعلية في قوله

 إذا انجرح واحد في ساعته يداويه: استعمال أسماء إلاشارة مث 

 إذا تسأل أعلى عرب النيف وأمواليه                             

  هللا يرحم الشهداء: كما ارتقى الشاعر إلى ألاسلوب الفصيح كقوله

يات اللغوية تنم عن ثقافة الشاعر الواسعة، وعلى معرفته ك  هذه ألاساليب واملستو     

باللغة الفصيحة التي فرضت نفسها في هذا النص إلى جانب الدارجة، مما أوجد أسلوب 

 .من العوام( املتلقي )لغوي مناسب للمتلقي مناسب للمتلقي باعتباره 

 :مستويات التحليل

لى ثنائية تضادية، وتتجسد هذه الثنائية بنى الشاعر رؤيته في القصيدة ع: املستوى الداللي

 .في املاض ي والحاضر، أي بين فضاء السعادة وفضاء الحزن 

_ املخير _ العز_ نجحت _ الراحة _ الهنا _ الزين : حقل ألالفاظ الدالة على السعادة

املال _ شجاعة _ ألابطال _ املخلصين _ أعياد _ الوجاب _ العس  الصافي _ يفاجي _ املرقوم 

 .يداويه_ 

_ التراب البارد _ انجرح _ املريض _ العدو _ امدمرين : حقل ألالفاظ الدالة على الحزن 

 .عدوه _ الحموم _ الدم _ هول _ مفركتين 

نالحظ أن ألازمات تتعاقب على الناس بخيرها وشرها، وإنما نظرة الناس إلى ألامور هي من     

الحاضر فهو واقع نعيشه ليس كالذي تحدد هذه القيمة، فاملاض ي رح  ولم يعد، أما 

 .مض ى، ومن هنا تتمث  هواجس النفس البشرية

 :املستوى التركيبي

 :وظف الشاعر في هذا النص ثالثة أزمنة عن ألافعال وهي كاآلتي: ألافعال_
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 أفعال ألامر أفعال املضارع أفعال املاض ي

 ظهروا ، دايرين ، نظموا ،                            

،سلموا ،عموا ، ناضوا شفنا 

،نجحت ، دارت ، لبسوا 

 .،سلكوها 

نكتب ، ال تخليه ،ال توري ، 

تسأل ،يقضيه ،يقهروا ، 

يتالبوا ،يفريه ،ما يخصه 

 ،ما بشوف ،

انكذبوا ،تقلب ،ترحيه 

 .،يرحم

 .سلم ،قيلك ، أعطي 

 

توزع بين من  الل إحصاء أفعال القصيدة، نجد أن الشاعر وظفها بكثافة وتراكم، ت      

وقد تقارب توظيف الشاعر لألفعال ألنه كان ينتق  بين . أفعال ماضية ومضارعة وأمر

 .املاض ي واصفا له وبين الحاضر الذي يعيشه

مما يالحظ في هذا النص، هو توظيف الشاعر وبكثرة للضمائر املضمرة : الضمائر

 . والضمائر املتصلة، التي أفادت معاني كثيرة ودالالت مختلفة

 :جمل الشعرية املنفيةال

 :نجدها في قوله

 سلم على ناس الجبهة اقراب وابعاد      اوالد الجزائر واحد ال تخليه

 قيلك من البياع أعطي ليه الابعاد        ال توريه أمرك سرك ال توريه

 (10)ما ابقاله مطمر وال ابقاله اعياد       ايتالبوا في راسو بقى ايساوموا فيه

حروف العطف م  الشاعر في قصيدته حروف الجر و لقد استع: صل والربطآليات التوا  

 .وذلك إلفادة معنى يريد الشاعر التعبير عنه

حفاظا من الشاعر على موسيقى القصيدة، وانسجام إيقاعها : التقديم والتأخير

 .ولضرورات شعرية أ رى،قد يلجأ إلى التقديم والتأ ير في القصيدة

نجد أن الشاعر قدم في كثير من ألابيات الفاع  عن "  1591التحرير ثورة " وفي قصيدة      

الفع ، وذلك ليتناسب مع حروف القافية الدا لية، لتأتي القصيدة بنفس الروي، وهذا 

 : ما يفرضه الوقع املوسيقي لهذا التقديم والتأ ير، ونورد أمثلة عن ذلك مث  قوله

  نكتب هذا العنوان روح واديهيا قمري زرق الجنحين يا الفياد       ليك 
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 .نكتب ليك هذا العنوان: ألاص 

 الجزائر نجحت راهي دارت اوالد         سلكوها بالهناء والعز جياليه

 .نجحت الجزائر : ألاص 

 ما بقا عزهم وال بقات له بالد             املخير يدي عنقوا إذا سلك بيه

 يدي املخير عنقوا : ألاص 

 امقاسمه افراد        كل واحد معين في أمر يقضيه نظموا محكمة راهي 

 .يقضيه في أمر : ألاص 

 :املستوى إلايقاعي

 :الوزن

بالنسبة إلى الوزن، بنظام  اص به، أي أن للشعر ( امللحون ) يتميز الشعر الشعبي : البحر 

الشعبي عروض  اص به، واجتهد بعض الباحثين الدارسين في البحث عن القواسم 

بين العروض الخليلي وألاوزان الشعبية إال أنهم لم يتوصلوا إلى نظرية شاملة املشتركة 

للشعر الشعبي فيما يخص الوزن وإلايقاع، فارتأى بعضهم اعتماد النظام املقطعي 

(Systéme syllabique .) 

يعتمد هذا النظام على حساب عدد املقاطع الصوتية في ك  بيت شعري، : النظام املقطعي

 .ألاوزان كأن تقول وزن سباعي، وزن عشاري وغيرها من ألاوزان ومنه تتحدد

نجد القصيدة مشكلة من أبيات مزدوجة ألاسطر، على شاكلة القصيدة العربية       

التقليدية،أي أن تتساوى ألاسطر في املقاطع، وقصائد الشعر الشعبي في عمومها ال تملك 

دة البيت، وك  بيت فيها يشك  وحدة بنية دا لية  اصة بها، إذ يعتمد الشاعر على وح

إذا استدعت  -إال نادرا–داللية وإيقاعية ونحوية مستقلة تجعله في غنى عن البيت املوالي 

الضرورة؛ أي عندما يون البيت معطوفا على ما سبقه أو يكون جواب الشرط، وهذا ما 

 .يسمى بالتضمين

 :وإذا جئنا إلى دراسة ألاوزان نجد

 ين يا الفياد        ليك نكتب هذا العنوان روح واديهيا قمري زرق الجنح

 (.عشرة مقاطع في ك  شطر) البيت يتكون من شطرين متساويين في عدد املقاطع الصوتية 
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هي آ ر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبله، كّما عّبر عن  :القافية

 . ذلك الخلي  بن أحمد الفراهيدي

ووافقت . ى القافية من تناغم وتجانس موسيقي لحرف الروي والوص يتحدد معن     

كلما كان املقطع مغرقا في الطول " القافية للحالة النفسية للشاعر فامتازت بطول املقاطع 

كلما توافق مع آلاهات الحسية التي يخرجها ألاديب في شك  دفقات هوائية شعورية 

 .(12)"تتراض ى مع املقاطع الصوتية ألا رى صوتية، تتجسد في الصيغة اللغوية للمقطع و 

تختلف دالالت ألالفاظ عند تكرارها، فلكا مفردة داللة  اصة بها، سواء جاءت : التكرار

لوحدها أو في سياق مختلف وردت فيه، فالتكرار قد يلجأ إليه الشاعر عمدا أو يأتي 

 .عفويا، وهذا التكرار له دور بارز في شعرية القصيدة

 :مال التكرار فهو يأتي في صور شتى، ومن أمثلة ذلك قولهأما عن استع

 الفياد      ليك نكتب هذا العنوان روح واديه ياقمري زرق الجنحين  يا

 ال توريهأمرك سرك  ال توريقيلك من البياع اعطي ليه البعاد     

 .........الجبهة اقراب وابعاد      سلم على ناس

 .............     املخلصين الاجوادسلم على الناس 

 نظموا محكمة راهي امقاسمه افراد      كل واحد امعين في أمر يقضيه

 ..........نظموا محكمة مدمرين ألاحساد        

 ..............نظموا مسؤولية دايرة القياد              

 ............سلموا في ارقاد الزين افراش وامخاد      

 (10) ........الاوالد                     سلموا فالزوجة واهداوا 

 .فالتكرار الوارد في هذا ألابيات الغرض منه التأكيد أو النفي

يتضح لنا من  الل هذه الدراسة أن هناك التقاء بين ألادب الشعبي وألادب : خاتمة

الرسمي في طبيعته ومفهومه و صائصه ومضامينه، ويبقى ألادب الشعبي واحدا من فروع  

ث ألامة، وهو يشم  مجموع الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من ألامة، ويسه  تخزينه ترا

في الذاكرة، كما يسه  على جمهوره روايته وإنشاده، وتداوله في مختلف املناسبات 

كما بينت الدراسة أن ألادب الشعبي معلم من معالم الثقافة الشعبية . واملجالس شفويا

ير، ويمتاز بسهولة حفظه وسرعة انتقاله، وهناك فرق بين ووسيلة لغوية عميقة التأث
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ألادب العامي وألادب الشعبي، فاألول يستخدم لهجة دارجة تجعله إقليميا محليا، والثاني 

نابع من الشعب يصور حياته ويتفاع  معه بصورة عفوية ويمث  الجماعة أكثر من الفرد، 

نسعى جادين للمحافظة عليه من الضياع  ومهما ا تلفت ألوان التعبير الشعبية فعلينا أن

وال يليق بنا التهاون في الحفاظ عليه من الزوال، ويبقى ألادب الشعبي، والشعر . والاندثار

 .    الشعبي أحد فروعه هو صدى املاض ي وصوت الحاضر ولسان املستقب 
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 املغربي الحديثالثورة في الشعر 

  الحاج جغدم .د

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

 :امللخص

، مكانة هامة لدى أصدقائنا (1502-1591)احتلت الثورة الجزائرية الكبرى 

وأشقائنا في مدوناتهم الفكرية و ألادبية و التاريخية عاّمة، وفي الشعر  اّصة، حيث نجد 

 
ّ
وري، مترصدين مسيراتها، فكانت لهم املعين أّن معظم الشعراء حاولوا مواكبة الحدث الث

 .الذي يغرفون منه موضوعاتهم الشعرية

عراء العرب على عهد الاستعمار الفرنس ي 
ّ
وعليه، فإننا حينما نتأم  دواوين الش

ورة الجزائرية 
ّ
ببطولتها و انتصاراتها ماثلة في ضمير ألاّمة ( 1502-1591)للجزائر، نجد الث

 .ها شعراؤها، و أسهموا في استنهاض الهممالعربّية، حيث عّبر عن

من هنا نحاول في هذه الورقة البحثية إبراز دور الشعر املغربي الحديث، وإسهامه 

في ثورة التحرير املباركة، من  الل تفاع  أبناء ألاّمة العربية مع هذه الثورة، مترصدين 

 .الاستدمار بالجزائريين آالمهم و آمالهم، مركزين على صور القمع وإلابادة التي ألحقها

في ضوء ذلك يتأسس انشغالنا في هذا املجال الكشف عن كتابات الشعراء 

املغاربة عامة و دمحم بن علي العلوي الفاس ي  اصة بوصفه من الشعراء املساندين للثورة 

ن كانت املجازر الرهيبة التي اقترفها الاستعمار الفرنس ي في حق املدنيي"إذ . الجزائرية الكبرى 

على -مح  استنكار من املنظمات إلانسانية وأحرار العالم، وقد كان شعراء املغرب العربي

يتأملون ملا يجري في الجزائر من أعمال إرهابية تتنافى و روح املدنية -غرار نظرائهم في املشرق 

 1"و رسالتها الحضارّية التي يّدعي املستعمرون في الجزائر أنهم رسلها ومعلموها

Abstract  

     the Great Algerian Revolution (1954-1962) Occupied an important niche 

among our neighbers in their blogs intellectual, literary and general historical, 

and the poetry in particular, where we find that most poets tried to keep up 
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with the revolutionary event, watch it events, which was assigned to them the 

fount where they take their subjects of poetry. 

Therefore, when we consider the writings of Arab poets on the era of French 

colonialism of Algeria, we find the Algerian revolution (1954-1962) heroism 

and victories in the conscience of the Arab nation, expressed by poets, and 

contributed to the mobilization of inspiration. 

In this paper, we try to highlight the role of modern Moroccan poetry and its 

contribution to the blessed liberation revolution through the interaction of the 

Arab nation with this revolution, focusing on their pain and hopes, focusing on 

the forms of oppression and destruction inflicted by the Algerian destruction 

thus, our concern in this area is based on the discovery of the writings of the 

Moroccan poets in general and of Mohamed Ben Ali Al-Alawi al-Fassi especially 

as one of the poets who support the great Algerian revolution. "The terrible 

massacres perpetrated by French colonialism against civilians were condemned 

by humanitarian organizations and the world's free. The poets of the Maghreb - 

like their counterparts in the Levant - were suffering from the terrorist acts that 

were contrary to the civil spirit and civilized vocation of the colonizers In Algeria 

they are messengers and teachers ". 

حظة و آمال ألاّمة-1
ّ
اعر بين آالم الل

ّ
 : الش

يرى شيوخ التصوف "إذ  وفي ظ  اضطهاد املستدمر الفرنس ي للشعب الجزائري 

ذين كانوا يمثلون الرأي العام املستنير والواعي لألّمة العربية
ّ
إلى . والعلماء و الشعراء ال

ولقد أفلح . و إبعاد املحتلين من وطنهمتنظيم صفوف الجزائريين من أج  رفع الظلم عنهم 

العلماء وشيوخ الزوايا في ذلك إلى حّد بعيد، فقد افلحوا في تجنيد الّناس إلى محاربة 

 2..."املحتلين، كما أفلحوا في تحسيسهم بان هناك غزاة يجب محاربتهم بك  وسائ  املتاحة

ء الرسمين والشعبين أصوات املثقفين و العلماء و الشعرا"ومن هذا املنطلق، فإّن 

ظلّوا يتغنون باملقاومة، ويشيدون بانتصار املقاومين في املعارك الضاربة التي كانوا 
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يخوضونها ضد املحتلين الفرنسيين، تمجيدا للمقاومة وتخليدا للذين قاوموا منذ السنة 

 .3("1502)إلى الّسنة ألا يرة من هذا الاحتالل ( 1066)ألاولى لالحتالل 

عر العربي الحديث عاّمة، واملغربي  اّصةمن هنا، وا
ّ
زلزال الاحتالل بك  " كب الش

فداحة وانهياراته، ونهض بمهّمة الجهاد على أقدر ما يكون بطولة واستماتة وعزما ونازله 

 إلايمان 
ّ
بالكلمة، ودارت املواجهة بين الجزائر التي كانت ال تملك من شروط املواجهة إال

إلاسالمي معاني  يوك  ذلك أضفى على التاريخ العرب املعترك، فأ ذت الكلمة دورها في...

 4"التدشينية بال منازع، تدشينّية حصلت على أيدينا نحن الجزائريين

عر انعكاس صادق لقضايا الوطن يتفاع  بعمق مع هموم وأفراح الجماهير 
ّ
وعليه، فالش

اعر يتطلع إلى حجم الحدث أو
ّ
املأساة، ليستشف  ويسهم في التأثير، وهذا ما جع  الش

بعد أن وعى  طورة املستعمر، فأدرك انه . "معالم املستقب ، فيرتفع إلى مستوى النبوءة

ات الجزائرية مع 
ّ
البّد من التعبئة الشاملة ألفراد ألامة، ليكونوا طرفا فاعال في صراع الذ

خذها آلا ر، وأّن الكلمة يمكنها إن تحت  مكانة مرموقة، ضمن أسلحة املقاومة التي ا
ّ
ت

 5..."الجزائريون لدحر الغزاة

قيم النضال، كما تبرز سمة فنية في لغته، وهي لغة التحريض، :"فشعر الثورة تبرز فيه 

وأسلوب التعبئة الجهادية، مبشرا بقيم التضحية في سبي  الوطن، صونا للكرامة 

 6"إلانسانية، ودرءا للمخاطر التي تهدد الانتماء الحضاري لألمة

عر و -8
ّ
وري الش

ّ
 :الحدث الث

الشعر العربي واكب ألاحداث وأبرزها بصورة واضحة ال زيف "مما الشك فيه، إن 

ب  انه كان وما يزال ...فيها وال غموض، حتى أصبح سجال حافال باألحداث و التطورات

يشخص الداء، ويصف الدواء، ويذود عن هذه ألامة ، بوعيها ويستنهضها، ويشجعها ويرسم 

 "ا إلى شاطئ ألامان والخالصآمالها، ويقوده

ورة لألجنبي الغاصب، 
ّ
من هنا، أصبح الشعر صوت الشعب، يواكب مرحلة الث

ويطارد املتخاذلين عن القيام بواجبهم نحو وطنهم املسلوب، فهو في نظر عزالدين إسماعي  

 أقرب أشكال الّتعبير ألادبي وانسبها، ففيها يصبح العم  الشعري جزءا من الشعر الثوري"

  7"ال ينفص  عن حركة الجماهير الشعبية
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وأّيا كان الشأن، فالشعر الثوري، شعر واقعي يتخذه الشعراء سالحا، وأداة 

إلشعال الثورة، وتحريض أبناء ألامة على مقاومة املستدمر، بعيدا عن الحفر في ذاكرة 

كثر استجابة النوع ألا"و لهذا فهو . املاض ي، إال إذا كان هذا الحفر محفزا على املقاومة

 .8"للتحوالت التي تعبر عن حياة املجتمع من بين كافة ألانواع ألادبية ألا رى 

 9:وفي هذا الصدد، يقول شاعر الثورة الجزائرية

  هو الشْعر أسراُر القلوب  تقمصْت 
َ
 والُنطقـــــــا

َ
ها الصراحة

َ
 لديه  فأوال

ــــــا ـرْت هو الشْعر آيــــــــــــــــاُت النبوغ  تفجــــــــ 
َ
ق
ُ
ل
ُ
ها الخ

َ
يَضا فناول  بكاساته  الب 

ـــــــــا هو الشعر آيـــــــــــــاُت القلــــــــــوب  ترّددْت 
َ
ق
ُ
ف
ُ
َداح تخترُق ألا ه  الّص  َمْزَهر   ب 

رى الشعر بعد الوحّي  أكرَم هابط  
َ
ـا  أ

َ
ُرق

ُ
ا الط

َ
ى ليرشَدن

َ
  ألاعل

َ
إل
َ
 من امل

عر، ه
ّ
و الجسد الذي تسكنه روح املعاني التي تتفجر فيها فالشاعر، يرى أن الش

ات الشاعرة التي ظلت تخترق الظالم "أسرار القلوب"مكنونات 
ّ
، مّعبرة عن عبقرية الذ

ُع الظلم لينتشر الحق في زمن 
َ
بنورها حاملة أحاسيس إلانسان وآهاته، ألّن به ُيْدف

 .ار املعاصرالاستبداد الفرعوني، الذي ال يختلف في جوهره عن الاستدم

ولقد آن ألاوان ألن تفرق بين ألادب : "يقول، الناقد غالي شكري في هذا املجال

قب  حدوث املحنة، وهو ألادب الذي يرتفع إلى مستوى النبوءة، وألادب الذي " يقاوم"الذي 

يقاوم أثناء املعركة وبعد الهزيمة أو النكسة، وألادب الذي يؤرخ لألزمة بعد انتهائها بوقت 

 .10..."  أو قصير طوي

ومن زاوية أ راة، نظر الشاعر إلى واقعه املعيش، وبالضبط إلى تراثنا، فوجد أّن 

 في باب 
ً
معظمه لم يلعب الّدور املنوط به في ظ  السيطرة الاستدمارية، ليكون غارقا

الارتزاق، والابتعاد عما من شأنه الدفاع عن ألامة، ومقاومة أشكال الهيمنة ليرتمي بين 

 .11ان الغناء املاجن، أو يصون مصالح املستدمرأحض

 12:يقول مفدي زكريا

ْم  ه  ْنَد َبْعض  ْضَحى ع 
َ
ْعر  أ  

ّ
ى الش

َ
ي َعل ْهف 

َ
ُن  ل

ْ
ـــــــــــــــــأ

َ
 ش

َ
زُّ َوال َها ع 

َ
 َمـــــــال

ً
َضاَعة  ب 

فـــــــــــــــــــــ َعــــــــــــــــــــــار  ُمْحتر 
ْ
ش
َ
ُر باأل ا ُيَتاج 

َ
 َهذ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــاُن   ـــــــــــــــــا

َ
ْيش

َ
ُز َون  وذاك غـــــــــايُته ع 

 
ٌ
ي آلاَداب  َرائَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ف 

ُ
ي الَدَعـــــــــاَرة َحـــــــــــــــاٌن   َهذ 

ْ
ل
َ
َعـــــاٌر َوأ

ْ
ش

َ
اُتَها الَيْوَم أ

َ
 َبنــــ

ه  فأصبَح الش...  ل  ائ 
َ
َ  قـــــــــــــــــ

ْ
ث ى م 

َ
ْنث

ُ
َناُن  عُر  

َ
 الَفَناَن ف

َ
ْعٌر َوال  الشعُر ش 

َ
 ال
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ً
قـــــــــــــــــــــا ز 

َ
ْعر  ُمْرت  

ّ
َدا بالش

َ
ْعب  غ

َّ
ْسَراُن  وكـــُ  الش

ُ
ّز    ْن َحَيــــاة  الع  ُه م 

ُ
َحظ

َ
 ف

الفن "ال " الفن للحياة"ال شك، أن الشاعر مفدي زكريا من أصحاب مذهب 

ولهذا كانت الثورة في أمس الحاجة لصوت يدفع شعاراتها، ويدعو إلى الالتفاف " للفن

 .حولها وتهيئة الجو املناسب الستمرارها واتساعها، والّتغني بانتصارات مجاهديها

وال يختلف الشاعر املغربي دمحم القرّي عن شاعر الثورة الجزائرية، إذ القصيد 

 13:وظيفة اجتماعية وسياسية وتحريضية، يقول التقليدي عنده يؤدي 

 الُنُفوس  
ُ
يث  َحد 

َ
ال ْعُر إ  ْضب   َهّ   الش 

َ
ى الق

َ
 َوَسَجُع الَحَمام  َعل

اة  
َ
َزى الَحيـــــــــــــــــــ

ْ
َهام  َمغ

ْ
ء  الُنُجب   َوُروُح إلف

َ
ــــَعرا

ُّ
َسن  الش

ْ
ل
َ
ى أ

َ
 َعل

ـــــــــــــــ بَّ يخ  َعْهَد الص 
َ
ــــــايجّدُد للش ـــ عــــــــــــــ ب   ــــ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــْهو  َوالل

َ
ل َيطرُب ل 

َ
 ف

اَر الَحَمــــــــــــاس  
َ
ُد في املرء  ن ْوت  َوالُحــــــّب   َوُيوق 

َ
ى امل

َ
ُدو َعلـــــــ

ْ
َيغ

َ
 ف

عوب  به  َنَهَضـــــــــــــــــْت 
ُ
ْن ش ْم م 

َ
ه  ُمنْ  َوك ْت ب 

َ
ال
َ
 َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــَهى ألادبَون

 :الثورة بين طلقة البندقية وتأثير الكلمة -6

 في الشعر املغربي الحديث، مما يخلد الثورة الجزائرية  
ً
لع  أكثر النصوص شيوعا

: ويمجدها، ويساندها تلك النصوص الشعرية الفصيحة التي وردت في دواوين أحمد صبري 

تأمالت في تيه الوجود؛ : السوائح؛ دمحم حسن طريبق: مات؛ إدريس الجايأهداني  و ة و 

شعره : صامدون؛ دمحم بن علي العلوي الفاس ي: أنغام وأصداء؛ دمحم علي الهّواري : دمحم الحلوي 

شعره منشور على صفحات : ؛ دمحم الطنجاوي "صوت املغرب"منشور على صفحات مجلة 

 ".دعوة الحق"شعره منشور في مجلة  :؛ املدني الحمراوي "دعوة الحق"مجلة 

عاش الشاعر املغربي عامة، ودمحم بن علي الفاس ي  اصة الثورة بك  أحاسيسه 

قيم الاستكبار والابتزاز، وصور الهمجّية والقساوة والاحتقار والتّنكي ، "وفتح عينيه على 

أقوى من ُحرقة فضاق بها واسترذلها ونالته مرارتها، حتى أبكى واستبكى، ألن حرقة الكلمة 

 11": تحية شاعر"الّرصاصة، يقول في قصيدته 

             
ً
مُدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ُعوَن ت ْوم  َيدَّ

َ
ْر  عجبُت لق ْن َمَجاز  نى م 

اُموا في الدُّ
َ
ق
َ
ْد أ

َ
ْم ق

َ
 َوك

عــــــــــــــــــــــــ             َبدي 
ً
ُهوا وْجها ْم شوَّ

َ
ةَوك

َّ
 وُجث

ً
ْر  ــــا اج 

َ
نــــــــــــــــــــــــ

َ
َحد  الخ  ب 

ً
نا
ْ
ُروا َبط

َ
ْم َبق

َ
 َوك

 َوَيَتُموا           
ً
يســــــــــــــــا س 

َ
  

ً
ْعال وا ف 

ُ
َعل

َ
ْم ف

َ
ر َوك َدائ 

َ
ت  غ

َ
ذا وا ل 

ُّ
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا َرق

ً
يدا  َول 

           
َ
ْم َحَصْدَن ن

َ
َراَوك َصاَص َمَعاش  ْر  اَر الرَّ ائ 

َ
ْن َعش َدا م  اُر الع 

َ
ْم َصَرَعْت ن

َ
 َوك
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َدا           ة  َمَعـــــــــــــــــــــــاه 
َ

ال
ُ
 الغ

ُ
ف

َ
ْم َضَرَب ك

َ
ْر  َوك َدا من َمَتاج  ي الع  ْيد 

َ
ْت أ مَّ

َ
ْم َحط

َ
 َوك

  

ولئك يتعجب من أ"لو جئنا هذا النص بالتحلي  والدراسة، لوجدنا الشاعر 

الذين يدعون بأنهم أه  حضارة ورس  للحرية من حيث أّن مجازرهم البشعة تدل على 

عكس ما يدعون فه  من ألا الق أن تشوه الوجوه الجميلة ويمث  بالجثث، وتبقر بطون 

الحوام  وييتم الصغار، وينك  الغواني واملحصنات ويقت  الناس بالجملة، وتغوص القرى 

رب املدارس واملعاهد العلمية، وتحطم املتاجر، وينهب ما بها، وك  واملداشر عن آ رها، وتخ

 .19"ذلك بطريقة وحشية وبربرية، تأباها ألا الق وترفضها ألاعراف

، إذ تهيمن "التكرار"على صيغة أسلوبية تتمث  في ظاهرة  -هذا النص–كما ينهض  

الجماعة هيمنة طاغية  املكونة من كم الخبرية يليها فع  ماض متص  بواو" التكثير"صيغة 

محدثة ضوضاء لفظية عالية ... كم فعلوا ... كم بقروا ... كم شوهوا "على أبيات القصيد 

شويه، الّتبقير، الّضرب، الّتحطيم)مؤداها هذه ألالفاظ املستمدة من عالم الحرب 
ّ
 (.الت

جية املثقل
ّ

ة فالقصيد يتصدره أسلوب وجداني رقيق عّبر به الشاعر عن مشاعره الش

كوى 
ّ
 .بالوجع والش

إذن، في  ضم واقع مدمر، برز هذا الشعر ليكشف لألحرار في العالم أساليب  

 همجية العدو وقساوته
ً
إنا ال نتصور "يقول عبد امللك مرتاض . التعذيب والتنكي ، مصورا

شعبا لإلبادة الجماعية ودون مبررات يقتنع بها عاق ، ومتحضر، وإنسان، أمام أنظار 

تواطئ على الضعفاء، وعلى مرأى من التاريخ الخام  الذي وطئت فيه أقدام العالم امل

 لتعود فتشرُس 
ً
الفرنسيين الجزائر، وعبر قنوات متالحقة من الّتقتي  تخف وتق  حينا

 .10"أحيانا أ رى 

أنه ظهر بروح "إن ما يستميز به الاستدمار الفرنس ي في حربه ضد الجزائر هو  

 أّن هدف الاستعمار من عمليات الاضطهاد إجرامية تجع  املتتبع ألح
ً
داثها يعتقد جازما

والّتقتي  ليس هو القمع فحسب، ب  إشباع غريزة شاذة في إلاجرام، وبالتالي كون القت  

لقد كان زبانية " ... والتنكي  هدفين في حد ذاتهما، ال مجرد وسيلة للقضاء على الثورة 

 .12"إلاهانة وطرق التدمير العذاب يتفنون في القت ، وينوعون أساليب
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وتأكيدا لذلك، يقف الشاعر عند هول ألاعمال إلاجرامية التي ألحقها الاستدمار  

رجاال ونساء –في حق شعب أعزل، والتي تمثلت في اغتيال الجزائريين بدون أي سبب 

وهتك ألاعراض ونسف الدور ونهب ألاموال وتفجير القناب ، وإقدام جنود  -وأطفاال

 الاستدما
ً
 وغصبا

ً
ر الاعتداء على شرف البنات البكر القواصر، تدنيس أعراضهن قهرا

 .وإهانة إلانسان الجزائري بمّسه في أعّز ما يملك وهو شرفه، وتدمير ألاكواخ والقرى 

 10:يقول الشاعر

 
ً
ْوَق الجزائر ُمْهَجـــــــــــــــــة

َ
ْت ف

َ
ك ْم ُسف 

َ
ك
َ
  ف

َ
ْحــــــــــَراَر ل

َ
 مَن الُعْرب  ألا

َ
ْزرا  و 

ْ
ر ف

َ
ْقت

َ
 ْم ت

 
ٌ
َمْت صبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ى َوُيت 

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْت أ

َ
ل ْم ُرّم 

َ
  َوك

َ
ُهْم َصْبـــــــــــــــــــــــــرا

ُ
ْبَنـــــــــــــــــاؤ

َ
اٌء َوأ

َ
َ  آبــــــــــــــــــــــ ت 

ُ
 َوق

ـــــــــ
َ
غ َح أطفـــــــــــاٌل ص  ب 

ُ
 َوذ

ٌ
ْسَوة َرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌر َون 

ْ
تـــــــــــــــــــ ُم الس  ز 

َ
تــــــــ

ْ
ل
َ
ي الُدور  ت  ف 

ٌ
 ُمَحَجَبة

َرى 
ُ
َســُفــو ق

َ
ــــــــْم ن

َ
 َوك

ً
وا ُدورا

ُ
ْم َحَرق

َ
ْحَرا َوكـــــ َمة  الصَّ  الَحّي  في ُمه 

ُ
َعاف َهاَم ض 

َ
 ف

ي  َجُروا ف 
َ
ْم ف

َ
ل  َوك

ْقَمة–الُعزَّ  ون 
ً
ى - َعْمدا

َ
ْبق

ُ
 ت
َ
َ  ال اب 

َ
نــ
َ
َفَجَرْت –ق

ْ
ن  ا 

َ
ذا   -إ 

ً
 ُعْمــــرا

ة  
َ
ْتنــــــ ْن َهْول  َوَمْحق  َوف  ٌر م  ْعًرا َمَجــــــــــــــــــــــــــــــــاز 

ُ
يَن بها ذ ع  ـــــــــــــام 

ُش ُعُقوَل السَّ َبط 
ُ
 ت

ْم 
َ
ٌع ل ـــــــــــــــــائ 

َ
ظ

َ
 ف

ً
َوة

ُ
 
ُ
ْرَض أ

َ
َها ألا

َ
 ل
ْ
ْعر ف

َ
ْســـــــــــــــــــَرى  ت  ك 

َ
نَّ َوال ه  ْيَصَر َيْدر ي ب 

َ
 ق

َ
ال

َ
 ف

سيج الكلي  
ّ
إن صلة الجزائري باألرض والوطن، صلة الفرع باألص ، والخلية بالن

التي ال يكتب لها الحياة الحّرة الكريمة إال في ظ  هذا النسيج، لظروفه غير املوضوعية 

امها الاحتالل ولغة العنف والّدم واملوت والّدمار للبنى التحتية والنفسية، وقت  أشكال وقو 

 .15الحياة كلها

إلى ما "بهذا التوّجه، وفي ظ  هذا املنحى رسم الشاعر لوحة لفت بها ألانظار  

الجزائر، جرائم وحشية كالّتفنن في تعذيب من يقع بين أيديهم من " يقترفه ألاعداء في 

 على موقفه ب  حتى الفرد واملواطن املوا
ً
طنين ألاوفياء للثورة، ذلك أن املناض  يبقى ثابتا

البسيط، فال القت  وال التهديد يثنيه عن عزمه وال الاعتداءات على الحرمات وهتك 

 21:يقول عبد اللطيف احمد  الص 26"ألاعراض ُيزعزع من إيمانه

س   ص  ُمَتَحم  ل 
ْ
ْن ُمخ ُبوا م 

َ
ْم َعذ

َ
  ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  ال ُعُه َوَمْوٌت َزاج  ْتُ  َراد 

َ
 الق

ْرَضَها وا ع 
ُ
َتاة  لم َيُصون

َ
ْن ف ْم م 

َ
ُر  ك ام 

َ
غ
ُ
 امل

ُ
يف ط 

َ
ُس الل

ْ
ن ُر الج  د 

َ
 َهْ  ُيق

 22:ويقول أيضا

ر   ائ 
َ
ط  ُمُروَر ل 

َ
ال

َ
ُمُر  َمَنُعوا الَفَضاَء ف

َ
 ت

َ
ال

َ
ا الَبَحــــــــــاُر ف

َ
ذ
َ
 َبَوا ــــــــــــــــُر  َوك



 ّسادسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

57 

ْم  ه  ْم َوَدَهـــــــــــــــائ  ر ه 
ْ
ي َمك ُنوا ف 

َفنَّ
َ
ر   َوت اك 

َ
َماء  ُمنـــــــــــــــــــــــــــــــ َعَدَدْت َبْعَد الّد 

َ
 َوت

، فقد وقف مندهشا من حشود العدو التي ال يمكن "املدني الحمراوي "أما الشاعر            

 –تصوّرها 
ً
  مرهبا

ً
 في أساليب الظلم وإلاهانة والطغيان  -مرعبا

ً
الشعب الجزائري ومتفّننا

 26:يقول . وطرق التدمير، ما جع  الجزائري يتجّرع مرارة إلاجرام واملعاناة

ف  من ك   دْولة     
ْ
ل   فرنَســــــا وأهُ  الّح 

َ
د أْضمَرْت شـــــــــــــــــــــــــــــ ْصب  مُّ

َ
ُهَها في الغ اب 

َ
ش

ُ
 َرات

ُعَدة   ى وب 
َ
  فجـــــــــــــــــــاُءوا بأعداد  الَحصـــــــــ

َ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــــرا

َ
س  أ

ْ
ن ن  وإلا  َتــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الّج  ق  َمْن ل 

َ
 ك

ــــــــــه   ل 
ْ
ث م  َم ب 

ُ
ْزو  ث

َ
َجْيش  الغ ــــــــــــــَرامَن ا وجـــــــــــــــــــــاُءوا ب 

ْ
َبُقوا الُقط

َ
ْرَهــــــــــاب  َبْ  ط ْيد وإلا 

َ
 لك

 
ً
َرة

ْ
ث
ُ
الجْند  ك ْرض  ب 

َ
َضـــــاَء ألا

َ
وا ف َسدُّ

َ
ْمس  واْسَتْوَعُبوا الَبْحَرا ف

َ
َياَء الش وا ض 

ُّ
ط

َ
 َوغ

ـــــراوجاءوا بمال ألارض من ك  وجهـــــــة                              ودسوا دعــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  ـــاة املكر كي يبهموا ألامــ

كثيرا ما يعتقده الغزاة أن إحكام السيطرة على شعب بعد تسليط ك  أنواع  

اعر املغربي 
ّ
 لكن الشعب على لسان الش

ً
 وطغيانا

ً
 إل ضاعه ظلما

ً
الاستبداد والاضطهاد كافيا

 به شعاره يقف عند هذه الصورة ليكت" إدريس الجاي"
ً
شف الطغيان والبغي، ومنّددا

الدعاء على الاستدمار، ألنه الغاصب والظالم واملستبد في املآس ي والويالت التي لحقت 

 21:يقول . باإلنسان الجزائري 

وا على أذقانَنـــــــا                       
ُ
ك َبــــــُروا ويُ  ملن َضح 

ْ
ْسَتك ا ا 

َّ َ
ا وَبْعَض القْرن مل

َ
ْرن

َ
 ق

َهــــــــــــــا                       
َّ
ل
ُ
َم ك َحار 

َ
ْن َداُسوا امل

َ
َجَبـــــــــــــُروا ويُ  مل

َ
َرُســــــوا َوت

ْ
ط

َ
غ
َ
وا َوت

ُ
َهـــــــــــــــل

َ
أ
َ
 َوت

َنا                       ْرض 
َ
أ ْن َعاثُوا الَفَساَد ب 

َ
ْسَتهْ  ويُ  مل ْير  َما ا 

َ
ي غ ُروا ف 

َ
ْسَتْهت ُرســـــــواوا 

َ
 ت

ن في إيداع أشكار القت  املختلفة، فمن املوت في 
ّ
وعليه، فإّن املستدمر قد تفن

، ومن املوت في السجون إلى املوت في املنفى، ومن املوت بقطع 
ً
ساحات الوغي إلى املوت شنقا

أحد ألاعضاء إلى املوت بمداهمة آلامنين العزل في بيوتهم التي يساقون منها إلى حيث 

عدام، ألج  الحصول على معلومات عن الثورة، وانتزاع حقائق ولتحقيق ذلك ُيدّبح إلا 

 29:ويشنق ويحرق وينسف البيوت، ب  يعدم فلذات ألاكباد من ألاطفال الرضع، يقول 

َسُفوا الُبُيوَت َودَ 
َ
وا وَمْن ن

ُ
َنُقوا وَمْن                             َحَرق

َ
َبُحوا ومَن ش

َ
ْن ذ

َ
ُرواويُ  مل   .مَّ

 :الهوامش
الثورة الجزائريـة فـي شـعر املغـرب العربـي، ديـوان املطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، : مصطفى بيطام-1

  .129، ص1550
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 فنّيات تشكيل الّصوت والّصورة في السينما الجزائرّية

 للمخرج موس ى حّداد أنموذًجا" أوالد نوفمبر"فيلم 

 تازغـت بلعـيد .د

 كلّية آلاداب والفنون 

ة وهران
ّ
 الجزائر -1جامعة أحمد بن بل

  

ص
ّ
  :ملخ

 إذا تــــوافرت لــــن تتحّقــــق جمالّيــــة الّصــــوت والّصــــورة فــــ         
ّ
؛ إال ي صــــناعة أّي عمــــ   ســــينمائّي 

، وذلـك مـن أجـ  إعـادة بنـاء ألاحـداث 
ً
ـروط الفنّيـة فـي اسـتخدام الّصـوت والّصـورة سـوّية

ّ
الش

  وتتقــــــاطع فيــــــه رؤى كاتــــــب الســــــيناريو، واملخــــــر ، 
ّ
الدرامّيــــــة وفــــــق تصــــــّور مــــــا، بحيــــــث تتشــــــك

ـــــــ ، وأيًضـــــــا طبيعـــــــة املوضـــــــوع، التـــــــي تفـــــــرض طرائـــــــق معّينـــــــ
ّ
ة فـــــــي بنـــــــاء معمارّيـــــــة الفـــــــيلم واملمث

 .السينمائّي من أج  أن تّتضح ألابعاد الّداللّية للّصوت والعوالم الحدودّية للّصورة

م عــن فــيلم          
ّ
نــا نــرى أّن " أوالد نــوفمبر"وعنــدما نــتكل

ّ
الــذي ا ترنــاه كــأنموذ  للّدراســة، فإن

لتـــي تســمو صــوب داللـــة او  ،هــذا الفــيلم، جّســـدت ســياقاته مجموعــة مـــن الــّرؤى واملســّوغات

الوعي؛ بحيث عندما نتأّمـ  مضـمونه فـي  طاباتـه الدرامّيـة، وموسـيقاه الّتصـويرّية، وشـريط 

صوره العتيقة، تّتضح سـمات املعنـى القرائـّي، الـذي يجعلنـا نشـيح سـتار العـرض عـن أبعـاده 

املتســارع،  اتــه فــي تلــك املشــاهد، التــي تنــبض بالحيــاة والحركــة املســتمّرة، وكــذا إلايقــاعو لفيّ 

 .وهذا ملحوظ من بداية الفيلم إلى نهايته

 .أوالد نوفمبر، السينما، العرض، الّصوت، إلايقاع املتسارع: الكلمات املفتاحّية

Abstract: 

         The sound and image aesthetics of cinematic work will not be achieved 

unless the technical conditions of sound and image are met together in order to 

reconstruct the dramatic events according to a vision, so that the visions of the 

screenwriter, the director, the actor and the nature of the subject, Certain 
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methods are required in the architecture of the film to illustrate the semantic 

dimensions of the sound and the border worlds of the image. 

         When we talk about the film "The Children of November," which we chose 

as a model for the study, we see that this film, its contexts reflected a set of 

visions and rationales, which rise towards the awareness of the consciousness; 

so that when we consider its content in his dramatic speeches, My readers, who 

make us starve the show on its dimensions and backgrounds in those scenes, 

which are vibrant and continuous movement, as well as the accelerated 

rhythm, and this is remarkable from the beginning of the film to the end. 

Keywords: November Boys, Cinema, Presentation, Sound, Accelerating 

Rhythm. 

 

 :تقديم

ـورة الّتحريرّيــة املجيـدة  اسـتطاعتقـد          
ّ
 أجيــال إلـىالسـينما الجزائرّيــة أن تنقـ  صـدى الث

ورّيـــة، ومـــا بعـــد الاســـتقالل الاســـتقالل 
ّ
لت فمـــن  ـــالل أفالمهـــا الث

ّ
اكرة فـــيتشـــك

ّ
الّتاريخّيـــة  الـــذ

ــائر فــي تلــك املشــاهد الدرامّيــة القوّيــة
ّ
ر  صــورة ذلــك البطــ  الجزائــرّي الث

ّ
، والتــي حّققــت ةاملــؤث

ــــت هــــذه الّصــــورة راســــخة فــــي أذهــــان كــــّ  الجزائــــريين، كفــــيلم دورّيــــة نحــــو 
ّ
نجاًحــــا بــــاهًرا؛ فظل

ـــرق، والعصــــا وألافيــــون، وأوالد نــــوفمبر، وغيرهـــا، وهــــذا الفــــيلم بالّتحديــــد 
ّ
" أوالد نــــوفمبر"الش

ــه يعــّد مــن ألافــالم الجزائرّيــة الخالــدة، نظــًرا ملــا حّققــه مــن نجــاح جمــاهرّي واســع ال
ّ
ّنطــاق؛ ألن

فـــ  الجزائـــرّي، وإصـــراره امللـــّح مـــن أجـــ  الحفـــاظ علـــى ألامانـــة،  نضـــاليجّســـد 
ّ
وكفـــاح فئـــة الط

لــــت فــــي مجموعـــــة مــــن الوثــــائق الّســـــرّية تخــــّص بعــــض الفـــــدائيين
ّ
والفــــيلم كمــــا هـــــو . والتــــي تمث

 .موّضح في آلاتي

  :البطاقة الفنّية

 .أوالد نوفمبر: العنوان

 .موس ى حّداد: املخرج

 م1529: العام
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 .سليمان بن قرصة: سيناريو ألاصلّي من تأليف

 .موس ى حّداد: اقتباس

 .محّمد تا : مخرج الّصوت

صوير
ّ
 .يوسف صحراوي : مدير الت

لون 
ّ
عبد القادر حمدي، عالل املحب، محّمد ونيش، الحا  إسماعي ، محّمد دباح، : املمث

 .موغيره" 1"بالمياسمينة دوار، عائشة حافه، وردة آمال، أربيحة 

 :عنوان الفيلم

 

 
 

بـة، والعنـوان هـو أّول عالمـة هاّمــة  العنـاوين مـن" أوالد نـوفمبر"يعـّد عنـوان الفـيلم          
ّ
املرك

ه حام  لدالالت عديدة تساعد على فهم الفيلم، فأّول صيغة 
ّ
كعتبة للولو  إلى ألاحداث؛ ألن

ـــــورة الجزائرّيــــة، كـــــان لهــــا صــــدى كبيـــــرً " أوالد"هــــي 
ّ
ا، واحتضــــاًنا واســـــًعا مــــن قبـــــ  بمعنــــى أّن الث

ــــعب الجزائــــرّي بكــــّ  فئاتــــه العمرّيــــة، كبــــاًرا كــــانوا أم صــــغاًرا، وأيًضــــا هــــو دليــــ  علــــى مــــدى 
ّ
الش

ــــورّي لــــدى ألاطفــــال، مّمــــ
ّ
ُيوّضــــح ضــــرورة تظــــافر كــــّ  الجهــــود،  االــــوعي، والّنضــــج، والحــــّس الث

والّنفـــيس مـــن أجـــ   ومســـاهمة الّصـــغار مـــع الكبـــار فـــي دفـــع ثمـــن الحرّيـــة، والّتضـــحية بـــالّنفس

انيـــة 
ّ
ـــورة الجزائرّيـــة " نـــوفمبر"اســـتقالل الـــوطن؛ أّمـــا الّصـــيغة الث

ّ
فتعنـــي الانطـــالق الّرســـمّي للث

تعنـي الكثيـر والكثيـر لكـّ  جزائـرّي، " نـوفمبر"الّتحريرّية املجيدة، كما ال ننس ى أّن هذه الكلمة 

طــــوالت عظيمــــة، وأحــــداث نظــــًرا ملــــا تحملــــه مــــن رمــــوز عديــــدة، كالّنضــــال، والكفــــاح املتــــّو  بب

ــــورة، وبدايــــة الكفــــاح 
ّ
 الــــدة فــــي ســــبي  نيــــ  الحرّيــــة والاســــتقالل، فنــــوفمبر يعنــــي انطــــالق الث

رنس ّي، وإلايمان الّراسخ والقوّي باالستقالل م ضّد الاحتالل الف 
ّ
ح املنظ

ّ
 . املسل
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 :"أوالد نوفمبر" موضوع الفيلم السنيمائّي 

حـرب في الّسـبعينّيات، وهـو فـيلم ثـورّي تـاريخّي، يصـّور فتـرة  "أوالد نوفمبر"  فيلمُعرض          

ــــة واحترافّيــــة،  مــــن  ــــالل الّتحريـــر الوطنّيــــة
ّ
لــــين، يــــؤّدون أدوارهــــم بكــــّ  دق

ّ
مجموعــــة مــــن املمث

فـــــ  
ّ
ـــن صـــــافي"وبطـــــ  هـــــذا الفـــــيلم الط  " )مـــــراد بــ

ً
فـــــ  فـــــي ألاصـــــ  يعمـــــ  بائًعـــــا جـــــّوالا

ّ
وهـــــذا الط

جـــ  أن يعيــ  أســـرته الفقيـــرة؛ فوالـــده مــريض ووالدتـــه ال حـــول وال قـــّوة مـــن أ وذلـــك، للجرائــد

فــ  
ّ
فــي " مــراد بــن صــافي"لهــا؛ لكــن ســرعان مــا تتطــّور ألاحــداث الدرامّيــة للفــيلم، فيتحــّول الط

ـــه صـــار ومضـــة قصـــيرة مـــن فتـــى مغمـــور إلـــى 
ّ
املطلـــوب رقـــم واحـــد مشـــهور، واملعنـــى مـــن هـــذا أن

رنسّية، نظًرا رطة الّسرّية الف 
ّ
لحيازته وثائق مهّمة، وذلك حين يطلب منه أحد الفدائيين  للش

ا، بإيصــــال الوثــــائق إلــــى أحــــد " عّمــــي العربــــي"املــــدعو  الفــــدائيين،  زمالئــــهالــــذي يعمــــ  إســــكافيل

رنسـّية، التــي أصـابته بطلقـة نارّيـة علــى  ـرطة الف 
ّ
ـد مـن عـدم الجــدوى فـي مقاومـة الش

ّ
بعـدما تأك

فـــ  
ّ
ـــرطة للط

ّ
وتبـــدأ فـــي عمليـــة املالحقـــة املتعبـــة " مـــراد بـــن صـــافي"مســـتوى ســـاقه؛ فتنتبـــه الش

ــاقة
ّ
ــامخة، والّنضــال " 2("والش

ّ
وهنــا تنتقــ  قضــّية الوثــائق إلــى عــالم ألاطفــال، وتحــّدياتهم الش

رنس يّ   .ضّد الاحتالل الف 

فل
ّ
ي للط

ّ
 :جمالّية ألاداء الفن

ّنقــــــاد، والفالســــــفة إّن قضـــــّية الجمــــــال ضــــــرورّية، فقـــــد تناولهــــــا العديــــــد مـــــن ألادبــــــاء، وال         

فـاتهم وبحـوثهم، وتـأّمالتهم، والتـي مـا تـزال مسـتمّرة إلـى يومنـا هـذا، ويبـدو أّن 
ّ
والحكماء في مؤل

ق باإلحساس الذي يعّبر عن معـان  ومشـاعر ال تسـتطيع 
ّ
الّسبب في ذلك هو أّن الجمال، يتعل

 مـن  ـالل تفعيـ  وإثـارة لغـة املشـاعر،
ّ
غة أحياًنا أن تصـ  إليهـا؛ إال

ّ
ـذة  الل

ّ
والتـي بهـا تتحّقـق الل

 .الفنّية القائمة على الّتذّوق والانفعال

ف  في فيلم          
ّ
م عن جمالّية ألاداء الفنّي للط

ّ
فنحن نقصد لغة " أوالد نوفمبر"وعندما نتكل

ــــق بإيقــــاع ألاحــــداث 
ّ
الحــــوار الــــدرامّي، والّصــــورة الســــنيمائّية، والحركــــة فــــي املشــــاهد التــــي تتعل

ـــي الفــــيلمأحــــداث ملتســــارعة فــــي هــــذا الفــــيلم بالخصــــوص، وهــــذا مــــا تكشــــفه املتتالّيــــة، وا ، التـ

ورة إلى كّ  جزائرّي من  الل  طابات درامّية، أوصلت بصدق 
ّ
نجحت في نق  روح وحّس الث

ــــعب الجزائــــرّي فــــي 
ّ
مشــــاعرها مفهــــوم الّنضــــال والكفــــاح، كمــــا كشــــفت عــــن حجــــم معانــــاة الش

 
ّ
ـــمغوّيـــــة فـــــي الفـــــيلم ســـــهلة ســـــبي  نيـــــ  الحرّيـــــة؛ فـــــوردت الخطابـــــات الل ، وبســـــيطة لشـــــّدة الفهــ

ــت راســخة فــي ذاكــرة كــّ  جزائــرّي شــاهد ولــو ملــّرة واحــدة 
ّ
عفويتهــا وتجســيدها للواقــع، لهــذا ظل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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م مـع بعضــه )هـذا الفـيلم املتمّيـز، والفـيلم السـينمائّي هـو أحــد 
َ
غـات التـي يتواصـ  بهـا العـال

ّ
الل

الســـنيمائّي،  الفـــيلمفـــي بنـــاء معمارّيـــة  ومـــن بـــين الخصـــائص الفنّيـــة التـــي أســـهمت" 6("الـــبعض

شكي  الّصوتّي للخطاب الدرامّي 
ّ
 .الت

    :فنّيات تشكيل صوت الخطاب الدرامّي وأثره الّدالليّ 

فـــــ           
ّ
ـــن صـــــافي"الواضـــــح فـــــي الفـــــيلم، هـــــو أّن الط  بـــــائع بســـــيط الحــــــال " مـــــراد بـــ

ّ
مـــــا هـــــو إال

تماًمــا بــأّن الجرائــد التــي يبيعهــا ال  ومــريض، يحــاول أن يكســب قــوت أســرته الفقيــرة، وهــو واع  

 مـن معنوياتـه بخصـوص 
ّ
عب الجزائـرّي، وتحـط

ّ
 أ باًرا كاذبة، تحاول أن تخدع الش

ّ
تحم  إال

ورة الجزائرّية التي لن تـنجح، ويظهـر هـذا مـن  ـالل سـؤال يوّجهـه لـه 
ّ
 ( عّمـي العربـي)الث

ً
: قـائال

َتاَعـــْك؟)
ْ
يـــَدة ن ـــي الَجر  ـــو ف 

ُ
ـــي (: )مـــراد بـــن صـــافي)يـــرّد " 1("َواْش َراَهـــْم َيْحك ْقَراْش َيـــا َعّم 

َ
ـــاْع َمـــان

َ
ـــا ع

َ
ن
َ
أ

ــــي  ْزَيــــاَدة ك  يـــْد ب  ــــيَهْم ْوز  ُدوَمـــة ل 
ْ
يَنــــا، َمخ ُدوَمـــة ل 

ْ
ي َمخ ي َمشــــ   يـــَدة َهــــاذ  ــــي الَجر  ـــْك َبل 

َ
ــــى َبال

َ
ـــي، ْعل الَعْرب 

ـــي َعْمُهـــْم  ـــْجُعو ْبن 
َ

ْم، َبـــاْش ْيش
َ
ـــال

ْ
 الك

ْ
ـــو َهـــاذ

ُ
ـــى ْحَســـاَبْك َه (: )عّمـــي العربـــي)يقـــول " 9"(ُحط

َ
 ْعل

َ
مـــاال

يــْو  يــْر َيْقل  ي َواَضــْح، َبــاْش (: )مــراد بـن صــافي)يـرّد عليــه  "0"(َراَهـْم غ   شــ  
ْ
ــي َهـاذ ــي الَعْرب  ــوْم َيـا َعم 

ُ
َمْعل

ـْوَرة
َّ
ْص الث

َ
ال

ْ
خ

َ
ْدَو ت

َ
و غ

ُ
ُقول

ْ
َسْمُعو َون

َ
فـ  " 2"(ْحَنا ن

ّ
كـان علـى ( مـراد بـن صـافي)فيتبـّين لنـا أّن الط

ورة وعـــي تــــام بمـــا يجــــري مـــ
ّ
ن أحــــداث سياســـّية وعســــكرّية فـــي الجزائــــر، كمـــا نجــــده مؤمًنـــا بــــالث

 .الجزائرّية إلى حّد اليقين املطلق

ف  كما          
ّ
يبيـع الجرائـد التـي تحمـ  ألا بـار إلـى كـّ  الّنـاس؛ " مـراد بـن صـافي"نالحظ أّن الط

ار عـــن كـــّ  لكـــن عنـــدما تطـــّورت ألاحـــداث وتأّزمـــت، صـــار يحمـــ  أســـرار الوثـــائق ويكـــتم ألا بـــ

 عـن أهلــه وألاشـخاص املقّربــون الـذين يعـرفهم ويثــق فـيهم، كزوجــة 
ّ
( عّمـي العربــي)الّنـاس، إال

واملثـــــــال حـــــــين يقـــــــول " 0"(العالقـــــــة بـــــــين مســـــــتوى الّتعبيـــــــر ومســـــــتوى املضـــــــمون )وهنــــــا تتحـــــــّدد 

ـــى َواَحـــْد َمـــا َيْهـــَدْر : )ألصـــدقائه املقـــّربين مـــن ألاطفـــال م َبّصـــْح َحتَّ
ُ
ك
ْ
ـــيل ْحك 

َ
و ن

ُ
ـــوف

ُ
ـــُرْ  ش

ْ
خ

ُ
ـــاْن ت

َ
وك

ُ
، ل

َهْمُتـــو
ْ
ـــة ْســَمْعُتو ف فَّ

ُ
ـــي ق يَهـــا ف  ـــاْع ف 

َ
ـــا ُروُحـــو ع َمــة َمنَّ

ْ
ل
َ
وهنـــا يتبـــّين مـــن  ـــالل  طابـــه املوّجـــه، " 5("ك

ضرورة الكتمان من أج  املحافظة على سّر الوثائق، وضرورة إيجاد حّ  سريع لتسليمها إلى 

 تقع في أيدي ال
ّ
رنسّية، وذلك حين يقـول أحد املناضلين، وألاهّم من ذلك أال رطة الف 

ّ
مـراد "ش

ــاَوا: )ألصــدقائه ألاطفـــال" بــن صـــافي
َ
ـــَدْم ْمـــَع الخ

ْ
ــي َيخ ـــي الَعْرب  ـــي َعم  ــْك َبل 

َ
ـــى َبال

َ
ي َوْحـــْد ..ْعل ـــان 

َ
، ْعط

اْن َمْجُروْح 
َ
ي ك ْت ك 

َ
يال ب 

ْ
، ق

ْ
َواَعط

ْ
ان  ...ك

َ
اُمو ْعط دَّ

ُ
ا ق

َ
ن
َ
ْنْت أ

ُ
ْت ُموَراْه، ك

َ
ان
َ
يْس ك ُبول 

َ
ي َوْحْد ْوَحاْس ال

ـــاْخ  بَّ
َ
يَهـــْم َعْنـــْد ُمـــوْل ط ي د  ـــال 

َ
 ْوق

ْ
ـــَواَعط

ْ
ـــومْ ..ك

ُ
يْن َمْحك ي َمْســـك  ـــان 

َ
يُتـــو ُهـــَو ت ق 

ْ
 الوثـــائقفصـــارت " 16("ل



 ّسادسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

61 

ـــا  ـــعب تحملهـ ـــير شـ ـــراءةمصـ ـــر، والاهتمــــام والحمايــــة، وتحيطهــــا بالّرعايــــة، البـ ، والحــــرص الكبيـ

ورة الجزائرّية مسـتمّرة ضـّد 
ّ
ديد حّتى ال تضيع، وتبقى الث

ّ
ـق  الش

ّ
رنسـ ّي؛ أّمـا مـا يتعل املحتـّ  الف 

ا متمّيًزاللّصورة السنيمائّية  كان فقدبالجانب البصرّي،   .تعبيًرا دراميل

  :فنّيات تشكيل الّصورة السينمائّية وأثرها الّدالليّ 

 عالمة رئيسة في تجسيد الّصورة  "أوالد نوفمبر"إّن الخطاب البصرّي في فيلم          
ّ
ما هو إال

؛ مّمــــالّنضــــا
ّ
فــــ  فــــي الســــينما الجزائرّيــــة

ّ
يــــدفعنا لنــــدرك معطيــــات الخطــــاب البصــــرّي  الّية للط

ا  تجّسد رؤية رمزّية أو حقيقـة حدسـّية)السينمائّي، وذلك باعتبار الّصورة 
ً
نظـًرا " 11("أنماط

ملـــــا نجـــــده ونلمســـــه مـــــن حركّيـــــة، كمـــــا أّن الفـــــيلم مفعـــــم بتعـــــابير ألافكـــــار الّنضـــــالّية وتلقائّيـــــة 

، جّســــدت ســـــياقاتها الفــــيلميوّضـــــح لنــــا أّن عــــوالم الّصــــورة فـــــي هــــذا  احــــداث، مّمــــمجريــــات ألا 

مجموعــة مــن الــّرؤى واملســّوغات التــي تســمو صــوب داللــة الــوعي؛ بحيــث نتأّمــ  مضــمونها فــي 

 نكشــف 
ً
وراء  مــن املكنــون  عــننطاقهــا لتوّضــح لنــا ســمات املعنــى القرائــّي، الــذي يجعلنــا دائمــا

ـــا، ويمكننــــا أ ــــذ املشــــاهدو لفياتهــــا فــــي  ،أبعادهــــا وزوايــــا التقاطهــــا ، لتجســــيد  الصــــة قراءتهـ

 . بعض الّنماذ  من الفيلم لدراستها

رطة
ّ
 :صورة ألاطفال في مقّر الش

 
 :في الّصورة قراءة

تعكــس مــدى رهافــة حــّس املخــر ، )نالحــظ فــي هــذه الّصــورة املــأ وذة مــن أحــد املشــاهد          

نتـــه مـــن إعـــادة  لـــق املنـــاخ ا
ّ
ـــعب التـــي مك

ّ
ـــروف الّصـــعبة التـــي عـــانى منهـــا الش

ّ
لـــدراماتيكّي والظ

تعـّرض هــؤالء ألاطفــال إلــى الّتـوبيخ، وإلاهانــة، والوعيــد، والّتهديــد  مــن غمرّ بــالف" 12("الجزائـرّي 

فـ  
ّ
رنسـّية، نظــًرا لعــدم إدالئهـم بــأّي شـهادة ضــّد الط ــرطة الف 

ّ
مــراد بــن "بالعقـاب مــن قبـ  الش

جـاه الذي صار مطلوًبا لدى مصا" صافي
ّ
رنسّية؛ نجد أّن نظرتهم موّحـدة فـي ات رطة الف 

ّ
لح الش
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ألّنهــم " مــراد بــن صــافي"عـدّوهم، عــدّو الجزائــر، إضــافة إلـى تكــّتمهم وادّعــائهم أّنهــم ال يعرفـون 

 .على وعّي  تام بأّن الخيانة ذنب عظيم في حّق إلانسان والوطن

فل 
ّ
ة" مراد بن صافي"صورة الط

ّ
 :في إحدى ألازق

 
 :الّصورة في قراءة

فــ           
ّ
فــ  الــذي أ بــره " مــراد بــن صــافي"ونالحــظ فــي هــذه الّصــورة، أّن الط

ّ
يتحــّدث مــع الط

رنســّية تبحــث عنــه، وينبغــي عليــه أن يختفــي عــن  ــرطة الف 
ّ
؛ حّتــى ال تلقــي عليــه ألانظــاربــأّن الش

فـــ  البطـــ  القـــبض
ّ
نـــا نشـــاهد أّن هـــذا الط

ّ
يـــف يحمـــ  بـــين يديـــه رغ" مـــراد بـــن صـــافي"، كمـــا أن

ـدوا بــأّن الحمايـةالخبـز ألصـدقائه ألاطفــال الـذين هــم بانتظـاره مــن أجـ  تـوفير لــه 
ّ
، بعــدما تأك

ــرطة تبحــث 
ّ
ــف،  بشــك  عنــهالش

ّ
ــه فــي  وهــذامكث

ّ
ــه يحمــ  الحيــاة له ــرين مــع أن

ّ
مــا يــدّل علــى أن

فـــه حياتـــه، وهـــذا ألاســـلوب الّتصـــويرّي 
ّ
رنســـّية قـــد يكل ـــرطة الف 

ّ
بـــ  الش  فـــي طـــر  مـــداهم مـــن ق 

فه   تشكي
ّ
الجمال وبلـورة ) تحقيقمن  الله إلى  ويسعى، املخر الّصورة الدرامّية الذي وظ

فافّية والّصفاء
ّ
سم بالش

ّ
 . نجدها في ألاطفالكثيًرا ما التي  "11"(أشكال تت

قطة املعّبرة من املشهد ألاخير
ّ
 :صورة الل
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 :تعقيب

فــ           
ّ
قطــة مــن املشــهد  مــوّزع الجرائــد فــي هــذه" مــراد بــن صــافي"نطــق الط

ّ
، الــذي ألا يــرالل

يْس، عّمي العربـي : )يعرض وفاته، قوله ُبول 
َ
ي َيْد ال يُحو ف  َزْمْش ْيط 

َ
 َما ال

َ
 ال

َ
عّمي العربي وّصاني ال

ي وّصاني ف  الجزائرّي، الـذي آمـن بقضـّية " 11("ل 
ّ
يكشف لنا هذا الخطاب الدرامّي نضال الط

، الوفــــــاءألا يـــــر، فاستشــــــهد وهــــــو يمــــــّرر رســــــالة  أّمتـــــه و ــــــدمها بقلبــــــه الّضــــــعيف إلــــــى الــــــّنفس

بات على حفظ 
ّ
 .الكفاح إلى غيره مشع  وتسليم ألامانةوالّنضال، والث

 :صور إليقاع ألاحداث املتسارعة في الفيلم

  

  
 :تعليق

ور، هو ذلك ، كما هو موّضح في الصّ الفيلمما يلفت الانتباه في بعض املشاهد من هذا          

الّركض املستمّر نحو ألامام؛ حيث نستنتج من  الل متابعة الفيلم، أّن هذا الّركض ليس 

 تضيع 
ّ
ديد على أال

ّ
 الحرص الش

ّ
رنسّية بقدر ما هو إال رطة الف 

ّ
ا من الش

ً
، وتنطفئ ألامانة وف

ورة الّتحريرّية؛ فهو كرسالة موّجهة، توّضح ضرورة الاستمرارّية في النّ 
ّ
ضال، جذوة الث

ة، فكان هذا الّركض املستمّر نحو 
ّ
ألامام في والكفاح من أج  أن تعيش الجزائر حّرة مستقل

ع إلى مستقب  تصوير أفقّي بانورامّي من اليمين إلى اليسار وبالعكس
ّ
 تطل

ّ
 فجر، ما هو إال
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ا متمّيزً  رات الّصوتّية، إيقاًعا دراميل
ّ
لت حركة الّركض مع املؤث

ّ
ا، عزفته الحرّية القريب؛ فشك

ورة الّتحريرّية املجيدة أوركسترا
ّ
 .أحداث الث

  إيقاع الفيلم           
ّ
في الحركة التي تعّد من أساسّيات صناعة الفيلم " أوالد نوفمبر"ويتمث

أوالد "والفيلم الجزائرّي . نقطة ارتكاز مهّمة في بناء أحداث الفيلمالسينمائّي؛ ألّن الحركة 

من  الل تطابق الحوار الدرامّي مع ديناميكّية الفع  من جهة، ومن يتحّدد إيقاعه " نوفمبر

ركيبّي من جهة أ رى؛ أي يمكن أن 
ّ
ه هناك : نقول تطابق الحدث الدرامّي مع البناء الت

ّ
أن

ألّن إلايقاع الدرامّي، يتضّمن كّ   .تفاع  في تناسب طردّي بين الجزء والكّ ، والّزمان واملكان

 ، العناصر الدرامّية امل
ّ
يجعلنا  ا، وإيقاع الّصوت؛ مّم والكاميراكّونة للفيلم من حركة املمث

، وهو بمثابة الّتوق الوقتهو إيقاع متسارع يريد أن يسبق " أوالد نوفمبر"بأّن فيلم : نقول 

 . إلى الحرّية

 :خاتمة

قــت الســـينما الجزائرّيـــة فـــي          
ّ
فـــ  الجزائـــرّي  تلـــك تجســـيدتأل

ّ
 ، وهـــذاالّصـــورة الّنضـــالّية للط

ــعب 
ّ
ــورة الّتحريرّيــة املجيــدة، نظـًرا لّجــم تضــحّيات الش

ّ
راجـع إلــى الاهتمــام الكبيــر بعظمـة الث

عـه إلـى الحرّيـة، وإيمـان  ،الجزائرّي، وتنامي الحّس، والوعي الـوطنيّ 
ّ
لـدى كـّ  فـرد جزائـرّي وتطل

ــة، الفــّن الجزائــرّي الســينمائّي بأهمّيــة فنّيــات تشــكي  الّصــوت والّصــورة باحترافّيــ
ّ
نظــًرا ة ودق

ـــعوب  الاحــتاللفــي إيصــال رســالة الّنضـــال الجزائــرّي ضــّد  ألاســاسدورهما لــ
ّ
رنســ ّي إلــى الش الف 

لتها لقطـــات  الـــدة فـــي 
ّ
ألا ـــرى، وتصـــوير املقاومـــة فـــي أبهـــى مشـــاهدها بـــين القوّيـــة واملعّبـــرة شـــك

ورّية الجزائرّية
ّ
 .السينما الث

 :الهوامش

 .موس ى حّداد، جنريك البداية: أوالد نوفمبر، إ را : ينظر، فيلم -1

 .     ثا62د، 62سا، 1: نفسه، الّزمن -2

بيـــومي، املجلـــس : الّســـياقّي، بيـــ  نيكـــولز، تـــر الّنقـــد-مختـــارةأفــالم ومنـــاهج ونصـــوص نقدّيـــة نظريـــة  -6

قافة، القاهرة 
ّ
 . ، بتصّرف91م، ص2669، 1مصر، ط –ألاعلى للث

 .   ثا16د، 10: ّداد، الّزمنموس ى ح: أوالد نوفمبر، إ را : ينظر، فيلم -1

 .    ثا16د، 10: نفسه، الّزمن -9

 .     ثا29د، 10: نفسه، الّزمن -0
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 .     ثا22د، 10: نفسه، الّزمن -2

ســـمر محّمـــد : بحـــث فـــي العالمـــة املرئّيـــة مـــن اجـــ  بالغـــة الّصـــورة، فرانســـيس إيـــدلن، وآ ـــرون، تـــر -0

 : ســـــــعد، مـــــــرا
ّ
ـــــــة للت مـــــــة العربّي

ّ
، 112م، ص2612، 1لبنـــــــان، ط –رجمـــــــة، بيـــــــروت  الـــــــد مـــــــيالد، املنظ

 .با تصار

 .     ثا22د، 11: موس ى حّداد، الّزمن: أوالد نوفمبر، إ را : ينظر، فيلم -5

 .     ثا16د، 11: ، الّزمننفسه -16

رجمــة، القــاهرة الحداثــة-ألاســلوب-الخيــال -11
ّ
مصــر،  –، إشــراف جــابر عصــفور، املركــز القــومّي للت

 .101م، ص2665، 2ط

بن ذهيبة بـن نكـاع، رسـالة دكتـوراه، : مالمح الُهوّية في السينما الجزائرّية، موالي أحمد، إشراف -12

 .262م، ص2612/2616جامعة وهران، 

ـة الـّنص، مخبـر  -16
ّ
رجمـة، رمضـاني حمـدان صـديق، مجل

ّ
آليات الّتكييف السينمائّي في الّدبلجـة والت

 .66ابس، سيدي بلعباس، صلي جامعة جيالليالّنص املسرحّي الجزائرّي، 

      .ثا10د، 66سا، 1: الّزمن موس ى حّداد،: أوالد نوفمبر، إ را : ينظر، فيلم -11
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 الخطاب الشعري التحرري الجزائري امللحون "

 "ديسمبر أنموذجا 6قصيدة "           

                  مغني صنديد محّمد نجيب.أ

 ت عين تموشن -املركز الجامعي 

 : امللخص

حفي الجزائري بثورته الّتحريرّية املباركة،حفاوة واكبت منجزات أحداثها لحظة           

بلحظة،وتغّنى بها الشاعر امللحون لسان حالها،الذي غالب نظيره الفصيح في الّتعبير عن 

عورّية،التي تصحب تراتي  الجزائري هذا الفتح الثوري العظي
ّ
م،في املكنونات الّنفسّية والش

 .أوراده اليومّية

وري الّتحّرري؛إذ هو 
ّ
ذي ا تّص بالحّس الث

ّ
عر امللحون،السيما ال

ّ
ولع  مّما يسّج  للش

ه يحي  املتلقي على طابع شعوري تعبيري جزائري،وتحم  
ّ
 صيصة جزائرّية وال فخر،أن

ة نصوصه وتراكيبه طبائع الّتلّفظ الجزائري الحقيق، ويفصح عن صدق القضّية الجزائريّ 

  فرد من املجتمع
ّ
 .العادلة،في مشاعر ك

 ما يتلّفظ به كّ  شاعر شعبي من معان  جزلى،تفوح بعبق التاريخ 
ً
ولعّ  ما يفّسر أيضا

سانّية إلافرادّية في التراكيب 
ّ
الجزائري املجيد، ورحيق املاض ي الّتليد،تلك العناصر الل

ها بل
ّ
سان كّ  جزائري،فتقع مرصوفة املتضاّمة في نصوص القصائد امللحونة،التي تنطق كل

سق،وتتفاع  في عمودها املحبوك،لتخر  دالالت الّنّص املكنونة في مقطوعاته 
ّ
في أفقها املت

عرّية
ّ
وبين الشاعر املتلّفظ وبين املتلّقي الجزائري سؤال يستشك  على الباحث،في .الش

 
ّ
عر الّتحّرري الثوري امللحون لدى الش

ّ
عراء موطن الجمال،حيث تستر لغة الش

عرّية لهذا الجنس ألادبي 
ّ
غوّية التي ترسم الّصورة الش

ّ
الجزائريين؟،وعن ألادوات الل

تي تصنع هذا 
ّ
سانّية ال

ّ
تي تؤّرخ للفترة الاستعمارّية؟،وعن العناصر الل

ّ
الجزائري،السيما ال

عب الجزائري،في تجّمعاتهم املناسباتّية 
ّ
قت به جماهير الش

ّ
ذي تعل

ّ
عري ال

ّ
املنتو  الش

   .طنّية؟الو 
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 :الكلمات املفتاحية

سانّية(العناصر -املستويات)-الجزائر -الثورة -الخطاب
ّ
املقطع -الفونيم)الّداللة -الل

  (البنية الصرفّية التركيب النحوي -الصوتي

 

Abstract: 

The Algerian poet, with his blessed rhetorical revolution, is warm and 

accompanied by the achievements of its events moment by moment, and the 

poet Malhoun sings his tongue, which is often the most eloquent of his 

expression in the expression of the psychological and poetic meanings that 

accompany the Algerian hymns of this great revolutionary conquest. 

It is an Algerian peculiarity and pride that transmits the recipient to an Algerian 

expressionist feeling, and carries the texts and structures of the true Algerian 

pronunciation, and reveals the truth of the Algerian just cause, the feelings of 

every individual in the society . 

It is also possible to explain the words of every popular poet from the meanings 

of my family. The glorious history of Algeria and the nectar of the past are 

intertwined with these individual linguistic elements in the intricate 

compositions of the texts of the eloquent poems, all of which speak in the 

language of each Algerian. In the column knitted, to get out the semantics of the 

text that is enabled in his poetry. Between the poet and the Algerian recipient of 

the question question on the researcher, in the home of beauty, where cover 

the language of liberal revolutionary poetry Almguen Algerian poets ?, and the 

linguistic tools that draw poetic image The Algerian literary genre, especially 

those dating to the colonial period ?, and the linguistic elements that make this 

poetic product that the Algerian people were interested in, in their national 

gatherings of events? 
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key words: 

Speech - The Revolution - Algeria - (Levels - Elements) linguistic - Significance 

(Phonem - audio section - morphological structure - grammatical structure) 

حظي الجزائري بثورته الّتحريرّية املباركة،حفاوة واكبت منجزات أحداثها لحظة 

بلحظة،وتغّنى بها الشاعر امللحون لسان حالها،الذي غالب نظيره الفصيح في الّتعبير عن 

عورّية،التي تصحب 
ّ
تراتي  الجزائري هذا الفتح الثوري العظيم،في املكنونات الّنفسّية والش

 .أوراده اليومّية

وري 
ّ
ذي ا تّص بالحّس الث

ّ
عر امللحون،السيما ال

ّ
ولع  مّما يسّج  للش

ه يحي  املتلقي على طابع شعوري تعبيري 
ّ
الّتحّرري؛إذ هو  صيصة جزائرّية وال فخر،أن

الحقيق، ويفصح عن صدق جزائري،وتحم  نصوصه وتراكيبه طبائع الّتلّفظ الجزائري 

  فرد من املجتمع
ّ
 .القضّية الجزائرّية العادلة،في مشاعر ك

 ما يتلّفظ به كّ  شاعر شعبي من معان  جزلى،تفوح بعبق 
ً
ولعّ  ما يفّسر أيضا

سانّية إلافرادّية في 
ّ
التاريخ الجزائري املجيد، ورحيق املاض ي الّتليد،تلك العناصر الل

ها بلسان كّ  جزائري،فتقع التراكيب املتضاّمة في نص
ّ
وص القصائد امللحونة،التي تنطق كل

سق،وتتفاع  في عمودها املحبوك،لتخر  دالالت الّنّص املكنونة في 
ّ
مرصوفة في أفقها املت

عرّية
ّ
وبين الشاعر املتلّفظ وبين املتلّقي الجزائري سؤال يستشك  على .مقطوعاته الش

عراء الباحث،في موطن الجمال ،حيث تستر لغة ا
ّ
عر الّتحّرري الثوري امللحون لدى الش

ّ
لش

عرّية لهذا الجنس ألادبي 
ّ
غوّية التي ترسم الّصورة الش

ّ
الجزائريين؟،وعن ألادوات الل

تي تصنع هذا 
ّ
سانّية،ال

ّ
تي تؤّرخ للفترة الاستعمارّية؟،وعن العناصر الل

ّ
الجزائري، السيما ال

ع
ّ
قت به جماهير الش

ّ
ذي تعل

ّ
عري ال

ّ
ب الجزائري،في تجّمعاتهم املناسباتّية املنتو  الش

 . الوطنّية؟

 : ديسمبر 65التفاع  الفونولوجي للخطاب الّتحّرري في قصيدة 

 :التفاع  الّداللي الفونيمي في القصيدة/1

 املتعلقة منها        
ً
تلف عوائد العرب الكالمّية،بخاّصة

ُ
د في كتابات املصّنفين،مخ لقد ُرص 

عادة العرب (هـ621)هذا؛وقد نق  إلينا ابن دريد(.الحرف)تّي للفونيمبالجانب الّداللي الّصو 

،والفونيم 
ً
في وسم قبائلها،وما يوافق استشعار العربّي،من داللة املفردة عاّمة
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؛فقال
ً
ضاعة من انقضع الّرج  عن أهله،إذا :" اّصة

ُ
فهذي  من الهذل،وهو الاضطراب، وق

،وسم .[1]"هتقّضع بطنه إذا أوجع:بُعد عنهم،أو من قولهم
ً
ولعّ  من عوائد العرب أيضا

 لنزول الّضّر بهم؛من ذاك
ً
 غالب  : أبنائهم بمسّميات حوشّية مستهجنة  ألعدائهم،أو تفاؤال

،أو لترهيبهم؛نحو ،وسّمت عبيدها بمسّميات  :وظالم  ومقات   ،وعّباس  وليث  أسد  وأسامة 

 .[2]حسنة  ألنفسهم

 عن الخلي (هـ626)في هذا الباب ما نقله ألازهري  ولعّ  مّما        
ً
لعادة كالمّية (هـ129)أيضا

جام فيقول :"عربّية؛ إذ قال
ّ
َصَ  :أال ترى أّن الحاكي،يحكي صلصلة الل

ْ
َصل

جام،فيقال
ّ
،وإْن شاء أعادها مّرتين،أو أكثر من :الل

ً
صْ  يخّفف،فإْن شاء اكتفى بها مّرة

ف من :ذلك؛فقال
ّ
ولعّ  هذه ألا يرة نماذ  من  [3]"ذلك ما بدا لهصْ  صْ  صْ ،فيتكل

هنّية ملوجوداتهم الحّسّية
ّ
 .محاكاة العرب لتصّوراتهم الذ

 : للّصوامت في القصيدة  التفاع  الّداللي/ أ

لع  ما يتظاهر لكثير  من غير الّدراسين،أّن العربّية كأ واتها الّساميات،تولي العناية         

القصوى للّصوامت أكثر من الّصوائت؛ولع  مّما ُيتصّور في أذهان هؤالء،أّن للصوامت أثٌر 

ولعّ  أّن هناك من .لهندوأوروبّيةكبيٌر في املعنى والّداللة،بالّنظر إلى نظائرها من ألالسنة ا

على (الحركات)إّن ألارومة الّسامّية،ال تحسب أيَّ حساب لوضع الّصوائت:يقول 

ي لرسم حروف هذه ألا يرة؛إذ يُمكن معرفة (الحروف)الّصوامت
ّ
،في املستوى الخط

ه أمٌر [4]املفردات السامّية،من رسم الحروف،دون الّنظر إلى وضع الحركات عليها
ّ
 أن

ّ
؛ إال

ساني الحقيق،وذلك بالّنظر إلى العربّية على الوجه ألا ّص،وهي أكثر 
ّ
نسبيٌّ من الوضع الل

 
ّ
 لخصائص ألالسنة الش

ً
 .رقّية الّسامّية القديمةألالسنة،حفظا

وقد يوصلنا هذا املنطلق إلى أمور  ذات أهّمية ال ُيستهان بها؛إذ نجد وفي مناسبات  كثيرة         

غويين
ّ
سانيين الكالسيكيين)من،أّن الّنحاة والل

ّ
ذين تناولوا قضايا (الل

ّ
،والدارسين ال

ً
 اّصة

،قد تطّرقوا إلى مناسبة الفونيم لدال
ً
لة الكلمة،املتضاّم فيها،وال ُيعدُّ هذا من الّداللة عاّمة

ز.قبي  املصادفة،وذلك لعوام  عديدة  
ّ
ه لع  ما يرك

ّ
عري  ومنها أن

ّ
عليه في الخطاب الش

فونيمات ألاروية،بعّد الّروّي أهّم فونيم تبنى عليه القصيدة ونظائرها في النثر والقرآن 

 :نظار،وتولى العناية؛ من ذاكالكريم،من حرف الّسجعة،وحرف الفاصلة؛وإليه تنصرف ألا 

م  -
ّ
 (%16) :فونيم الال

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn4
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م ذلقي متوّسط منحرف،وهو من مخر  الّنون والّراء في حيز 
ّ
حرف الال

سان،وما بينهما وبين ما 
ّ
ة عند منتهى طرف الل

ّ
واحد،أحدهما أرفع من واحد،فالالم من حاف

نيةيليها من الحنك ألاعلى،وفوق الّضاحك بقلي ،والّناب والّرباعية وا
ّ
 .[5]لث

م وأ واتها املذلقة املتوّسطة لها في القيمة الّصوتية الّتعبيرية في إلايصال 
ّ
فالال

،فالّسماع إلابالغ؛ألنها ألاظهر في الصّ 
ً
وامت بعد الّصوائت،وألاظهر ألابلغ،وألاوص  رسالة

أوضح عند املتوسطة التساع املخر  عند نقطها،شبيهة بالّصوائت في رحابة الانطالق من 

تي تجمع الحروف املذلقة املائعة املتوّسطة؛إال أّن .موضعها
ّ
ويضاف للقيمة إلايصالية، ال

ه صوت منحرف عن تلك ا
ّ
م ينفرد بأن

ّ
، فيكون معناه من معنى العاّم لهي [6]لحروفالال

 وفواصلها في الّداللة على الّزيغ والانحراف،

 (:%9)ألف الوص +فونيم النون  -

 (:%9)يم النون فون -

سان 
ّ
ه أد   في ظهر الل

ّ
 أن

ّ
م؛إال

ّ
هو الحرف ألاغّن،وأص  الغّنة،وهو من مخر  الال

م ومخر  الّراء،وهي ذولقّية
ّ
،منحرفا إلى الال

ً
ها،بما فيها .[7]قليال

ّ
وهي أعلى نسبة الحروف كل

القة تأكد رأي املحدثين؛إذ قال إبراهيم أنيس
ّ
م :"حروف الذ

ّ
إّن املحدثين قد الحظوا أّن الال

ين في هذه 
ّ
سبة في الوضوح الّسمعي،وتكاد تشبه أصوات الل

ّ
والّنون وامليم أصوات عالية الن

ينالّصفة مّما جعلها يسّمون
ّ
ه في حال .[8]"ها أشباه أصوات الل

ّ
وشهد املحدثون للّنون أن

بذبات الّصوتية لجملة من الجم  على املطياف، يظهر ال
ّ
ّتمو  من قمم تسجي  الذ

، .وأودية
ً
ين،وألاودية لألق  وضاحة

ّ
؛وغالبا ما تكون لحروف الل

ً
فالقمم لألوضح سماعا

وقد تكون الّنون من جملة ألاصوات املتوسطة في موقع القمم .وتكون لحروف الّصوامت

تي هي للّصوائت؛ألنها وأ واتها تحّدد املقاطع الّصوتية للكالم
ّ
 .[9]ال

عبية امللحونة،الوضوح الّسمعي 
ّ
ومبرر كثرة ورود الحرف في هذه القصيدة الش

رف آلا ر،في
ّ
ذي كان الغرض منه وضاحة الّرسالة املراد إيصالها إلى الط

ّ
نبه عليها في ذلك وال

 إلى ما قاله ميشال زكريا
ً
وظيفة إقامة :"الخطاب املوّجه؛وذلك استنادا

تظهر هذه الوظيفة على تعابير تتيح للمرس  إقامة الاتصال أو "phatique"الاتصال

تي بها تحّقق العملية إلايصالية بشك  أدّق في .[10]"قطعه
ّ
فالنون بالوضاحة الّصوتية ال

 .الّتنبيه على ألامر املراد في آلاية

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn7
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn8
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn9
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn10
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 (:%26)فونيم الّراء -

م،بعضها أرفع من 
ّ
الّراء حرف مكّرر ومتوّسط ذلقي،ومخرجه عند حّيز النون والال

سان بعض،
ّ
ات الل

ّ
م؛النحرافه عن مخر  النون،ويتكّرر الّراء بدق

ّ
والّراء أقرب إلى مخر  الال

نايا
ّ
سان،وهو طرفه.على أصول الث

ّ
لقية؛ألنها من ذلق الل

ّ
،وال تخر  الّراء [11]وتسمى الذ

املكّررة املتوّسطة عن أ تيها في الوضاحة الّصوتية املسموعة،وما لها من أثر في 

وقد يكون ذلك للّراء .الّداللة،وإيصال الخطاب املرس ،ولفت الانتباه لدى الّسامع

رق،كما كان ذلك للّنون وامليم في الغّنة؛ولعله املفهوم 
ّ
: من كالم محمود الّسعرانالط

ثة تتابعا سريعا،ومن هنا "
ّ
سان على الل

ّ
يتكّون صوت الّراء العربي بأن تتابع طرقات طرق الل

ويحدث الوتران الّصوتيان نغمة عند نطق ...كانت تسّمية هذا الّصوت باملكّرر 

لّتكثيف الّصوتي للّراء يمّيزه من فا.[13]"فالّراء العربي صامت مجهور لثوي مكّرر [12]"الّراء

رق في نطق الّراء،قد يكون له أثر  .[14]سائر الحروف عند الّنطق في كالم العرب
ّ
في وتتابع الط

املعنى والداللة في القصيدة،كالّتتابع الحاص  في أحداث املذكورة فيها،أو ألافعال وتالحقها 

،وإلاسراع فيها
ً
 .  زمنا

 (:%06)ألف الوص +فونيم الياء -

هاة       
ّ
حرف ألالف صائت متماّد،وال يقع ألالف على مدر  من مدار  الحلق والل

سان،فهي والواو والياء املّديتان،ه
ّ
وألالف أنصع املدود .[15]هواء  وائية من الجوف؛ألنهاوالل

وح الحّساس 
ّ
والحروف برّمتها،فهي تعلوها في القمم عند ارتسامها في الل

في ألالف داللة في آلاي،وقيمة تعبيرية استدركها علماء الّتفسير   وللّتمادّ .[16]لكترونيالا

كان حرف للفاصلة يدّل في الغلبة على طول الّزمن في فمن ذاك أّن ألالف متى .الّتصويري 

  لهذا بما جاء في ألاعلى .آلاي،كما هو الّزمن أطول في تماّد نطق ألالف على مدار  الفم
َّ
ويمث

تي تدعو املرء إلى طول الّتفكير في قدرة هللا عّز وجّ ،البديع في  لق 
ّ
من أحوال الكونية،ال

ه،وال يكون هذا عن ضيق 
ّ
،فطول الّتدبر والّتفكر في ملكوت هللا تعالى [17]الّزمنالكون كل

تأّم  فيها  يشّد عود إيمان املسلم،ويطول إلى يوم يلقى رّبه بقلب سليم،فرّب ساعة

ه تغيب فيه تلك 
ّ
اهرة الّنقية ُيناجى بها، ير من قيام الّدهر كل

ّ
ستحضر روح املسلم الط

ُ
ت

 .الّروح،و تتجافى عن بارئها 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn11
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn12
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn13
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn14
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn15
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ين والجيم،من وسط 
ّ
وأّما حرف الياء فشجري مجهور،ومخر  الياء من حّيز الش

سان وما بينه وبين وسط الحنك، والياء شجرية من مخر  الفم
ّ
والغالب على الياء من .[18]الل

 وحكيمة 
ً
 مستشّفة

ً
ة
ّ
ه رق

ّ
حيث الّداللة أنها لالسترسال في القول،والاستر اء للّسرد في جّو كل

 .،يكون فيها إلامتاع إيقاع،كجرس الياء الّنديومستخرجة

  لذلك في القرآن الكريم بعّده أقدس وأنقى مدّونة لسانّية عربّية،بما 
ّ
ولعّ  ما يمث

     }:في مريم حيث الجّو جّو سرد في قوله تعالى

         

...         

}[19] . 

ويلة لع :الّصوائت/ب
ّ
-4)و(cvv-2)املالحظ أّنها قد رافقت الّصوائت املقاطع الط

cvvc)سان .؛ولها دالالتها إلايحائّية
ّ
هذا؛وقد ذكر كثيٌر من الباحثين املستشرقين،أّن الل

 للحركات
ً
،بقدر عنايته (الّصوائت)العربّي،نظير ألالسنة الّسامّية،ال يولي عناية

،وينحو نحو الانعدام في هذه املسألة [20](الّصوامت)بالحروف
ً
 أّن هذا يظّ  نسبّيا

ّ
؛إال

سانّية التاريخّية واملقارنة،وإن لم نق 
ّ
،من أساس  :الل ه غير صحيح 

ّ
وذلك أّن في كثير  .[21]إن

د عناية 
ّ
سانيين الكالسيكيين،تبرز إلى الوجود حاالت،تؤك

ّ
من املصادفات،التي تواجه الل

قت،بأبنية املفردات العرب، بالحركات في ت
ّ
ماتهم ولهجهم،وبخاّصة  تلك التي تعل

ّ
كل

وأوزانها،وقضاياها الّنحوّية وإعرابها،كما يصادف في أحايين كثيرة،حرص العربّي 

 الّصوائت 
ّ
م به،وما أّس ذلك إال

ّ
غوي،والّزل  والخطأ فيما يتكل

ّ
حن الل

ّ
،الّنأي عن الل

ً
جاهدا

 .في أّول الباب

غوي هذا؛وقد مسح ا        
ّ
مات العربّية،من جملة الّركام الل

ّ
حاة جمهرة من الّتكل لنَّ

 على معاني،وهي تطابق 
ً
ة
ّ
 عبابا من حاالت التي تكون فيها الّصوائت،دال

ً
الهائ ،فرصدوا كّما

؛ولعّ  من  ير ما نستدّل به،أّن املفتوح 
ً
 وضعفا

ً
،وقّوة

ً
 و ّفة

ً
دوالها،ثقال

 
ً
 [22]عموما

ً
،من نظائرها في العربّية[23]،واملنصوب  صوصا

ً
ر هذا بأّنهم .،أكثر دورانا وقد ُيفسَّ

قابلوا،كثرة املفاعي  واملنصوبات،بكثرة دوران الفتح في اللسان العربي،وما يحوي من 

 
َّ
 [25]باملرفوع [24]وقابلوا املضموم.الخّفة؛فأعطوا لألكثر ألا ف

ّ
ة ،وهو أقّ  من ألاّول،بقل

،الحركة على املرفوعات،الّدالة  الوحيدة،للُعمدات الخلفّية الُعْمدة،فأعطوا الّضمَّ

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn18
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn19
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn20
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn21
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn22
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn23
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn24
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn24
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn25
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ً
،وهو أقّ  من [27]باملخفوض[26]وقابـلوا املكسور .الوحيدة،في التّراكيب،هي أقّ  عددا

 
ً
،و ّفة وزنها إعرابا

ً
ة املخفوضات عددا

ّ
ين،لقل

َ
ّ  الحاالت وقابلوا املجزوم وهو أق.ألاّول

 
ً
،وضعفها إعرابا

ً
وقابلوا الّساكن،وهو أكثر الحاالت جمعيها،باألقّ  [28]جمعيها،باألقّ  حالة

 في إلاعراب؛وهو
ً
 . باب الحروف شأنا

ولعّ  املالحظ في فكر ابن جّني،وهو رائد هذه الّنظرّية،يوص  صاحبه الباحث،إلى         

،توحي إلى دالالت الّصوائت الّرمزّية،في  جملة من  الاهتداءات؛ومنها مالحظات  عديدة 

؛إ
ً
ا
ّ
تي كانت للّصوامت حظ

ّ
هجي العربّي،وبالّدرجة نفسها،ال

ّ
تلف أنماط الكالم الل

ُ
 أّن مخ

ّ
ال

 
ً
عا  في الّتناول والّتداول،إذ هي أكثر حاالت  وتنوُّ

ً
 .الّصوامت أكثر حضرا

 : املقاطع الّصوتّية/2

 لصياغة 
ً
 أساسا

ٌ
غوّي،أّن آلّية الّنطق ناشئة

ّ
ذي يساوره الّريب في الجانب الل

ّ
إّن ال

فة في املفردات والجم  والتراكيب والعبارات،فالتّ 
ّ
م،وبوحدات صوتّية،مؤل

ّ
أليف قائٌم الّتكل

 على عملّية الفتح والغلق ونوعيهما،في دينامّية جهاز الّتصويت،إذ هو في تتابع  دائم  
ً
أساسا

ه بالّنطق املستمّر باملفردة،والاحتكام إلى 
ّ
مات،ويكون هذا كل

ّ
إلنتا  هذه ألانماط من الّتكل

؛فيعرف هذا باملقطع الّصوتّي 
ً
،يجع  الكالم مجّزءا

ً
إيقاع  ممّيز  أيضا

أو بأدّق تعريف  .[29]

م أن 
ّ
،يُمكن الّنطق بها،ويستطيع املتكل ه أصغر وحدة  صوتّية 

ّ
سانيون املعاصرون،أن

ّ
َحّده الل

ه لم تثُبت .[30]إلى غيرها،في أجزاء املفردةينتق ،منها 
ّ
ولكّن على الّرغم من هذا،إال أن

،وقد ا تلفت آلاراء،ف  .ي هذا وتشّعبتالّتعاريف،على موقف  واحد 

ة في ترتيب 
ّ
ولعّ  أّول ما نصادفه من أصوات املعجم،في أّول ألاصوات،املشكل

ه على لونين
ّ
ين،أو:املقطع،ومنه إلى املفردة،إذ إن

ّ
 les"العل  أصوات الل

voyelles"والّسواكن،أو الّصحاح"les consonnes" ي عانه قول جان
ّ
؛ ولعّ  الذ

،أو يبتدئ املقطع بصوت  واحد  :"كاتينو ،أو حاجزة  ،أو عّدة أصوات  غالقة 

 "explosifs"منفجرة  
ٌ
 حركة

ً
له عادة

ّ
،ويتّم بمقدار  أعلى من الانفتاح،تُمث ،ذات انفتاح  متزايد 

،أو حاجزة  للهواء ،أو عدة أصوات  غالقة  ،ذات "implosifs"من الحركات، وينتهي بصوت 

؛ومثال ذلك  ه،يجري لتتابع .Trac""[31]""تراك"انفتاح  متناقص 
ّ
وقد نجد هذا كل

الّنفس،الذي ماّدته الهواء املنبعث من الرئتين،وذلك في عملّية الّنطق باألصوات،أثناء 

م؛كما ي
ّ
فلمكونات املقطع فونيماٌت بنوعي الفونيم .Robins"[32]"تصّورهالّتكل

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn26
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn27
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn28
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn29
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn29
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn30
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؛أولها
ً
 "le Sommet"القّمة:الّرئيسيين،وهو في جزئيين أساسا

ّ
في -اني القاعدة،أو الواديوالث

وتكون القمم للّصوائت لوضاحة الّصوت .la marge"[33]:"أو الهامش -تعبير بعضهم

،كما تختلف نظيرتها فيها،فتختلف فيما بين
ً
،و ّفة

ً
ها قّوة ونصاعة

ويلة)الّصوامت،فاملدود
ّ
تي هي بعضها؛حسب (الّصوائت الط

ّ
أوضح من الحركات القصيرة،ال

م
ّ
 .Otto Jespersen"[34]"ُسل

ساني الوظيفّي 
ّ
رأي مفاده أّن "Phonologique"وُيجلس ألصحاب الّتيار الل

تي يظهر بدا لها نشاط الفونيم"وهو:املقطع
ّ
ه يرى عبد .[35]"الوحدة ألاساس،ال

ّ
في حين أن

 ذات  -املذكور قب  هذا-القادر عبد الجلي ،أّن املقطع في نظر هذا الّتيار
ٌ
وحدة

 .[36]الّصفات،والخصائص املمّيزة الفارقّية،وذلك بحسب كّ  لسان  من ألسنة ألامم

عري 
ّ
هذا؛لم تختلف املقاطع الّصوتّية،في أدائها الّداللي التي تؤّديه في الش

 :الفصيح؛من ذاك

  .(09.4%) (cv-1):داللة املقطع ألاّول  -1

 للّسرد والفخار:لّصرفّيةالّداللة ا
ً
 .أسهم املقطع ألاّول في بناء ألافعال للماض ي،مناسبة

يسه  املقطع ألاّول الانتقال من أبنية ألازمنة الّرئيسة املاض ي والحاضر :الّداللة النحوّية

واملستقب ؛مّما يوحي إلى املتلّقي لفترة الانتقال الّزمني الخطابي في القصيدة،وذلك أّنها في 

وصايا العم  على ازدهار /املستقب )و(الفخار/الحاضر)و( الّسرد/املاض ي)فترات ثالثة

 (. الوطن

اني -ب
ّ
 (.cvv( )66.11%-2:)داللة املقطع الث

ول  -
ّ
كرى،وطول الكفاح الّتحّرري :داللة الط

ّ
اني طول استحضار الذ

ّ
يوافق املقطع الث

 الجزائري،ومرارة وقساوة املستعمر الفرنس ي

 :داللة الّرجاء -
ّ
حظة رجاء الباث

ّ
اعر)يرى املتلّقي بالعين الال

ّ
في إثارة الجي  الحاضر في (الش

 في رسم معالم املستقب 
ً
 .التمّسك برسالة الّنوفمبرّية الّتحرّرّية،وجع  مرجعا

ال تخر  القصيدة عن املنظومة العربّية الوجدانّية في ترجيع الحزن في :داللة ترّدد الحزن  -

عري،وإن ك
ّ
 .ان في موقف الفخار؛وأّن الّنصر لم يكن بثمن بخسالخطاب الش

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn33
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn34
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn35
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftn36
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لب -
ّ
 إلى املتلقي :داللة الّرغبة وإلالحاح في الط

ّ
ى ذلك في الّنداءات املكرورة من الباث

ّ
يتجل

هداء
ّ
 على ضرورة الّتمّسك بالروح التحرّرّية،وبناء الوطن،والحفاظ على عهد الش

ّ
ه حث

ّ
 .وكل

الث - 
ّ
 (.cvc( )65.0%-3:)داللة املقطع الث

اعر الاضطراب؛وقد يعود إلى زمن الّسرد،وما القاه :داللة الاضطراب -
ّ
يالحظ على الش

عب في أحداث 
ّ
  65الش

ً
،وأحداث حرب الّتحرير عموما

ً
 ديسمبر  صوصا

اعر لشباب هذا الجي ،من ضرورة صون :داللة التنبيه على ألامر -
ّ
ت في وصايا الش

ّ
تجل

 .ألامانة

عب من طغيان املستعمرقد يكون هذ:داللة الحزن  -
ّ
 .ا في الفترة الاستعمارّية،وما عاناه الش

 (.cvvc( )11.0%-4:)داللة املقطع الّرابع -د

 على ضرورة الامتثال 
ّ
توّزعت داللة املقطع الّرابع بين الّسرد في زمن املاض ي،وبين الحث

 للّرسالة النوفمبرّية

مذجة الفونولوجّية؛وعود ذلك إلى املقطعان الخامس والّسادس اعتباطيان في النّ :مالحظة

مي الجزائري 
ّ
هجة الجزائرّية، والتّصّرف ألادائي الّتكل

ّ
 .الل

 (.cvvcc( )6.2%-6:)واملقطع السادس( / cvcc( )62.22%-5:)املقطع الخامس -

 : ديسمبر 65التفاع  املورفولوجي للخطاب الّتحّرري في قصيدة  -

 .les morphèmes lies"(41.56%)":املورفيمات الحّرة -

 .les morphèmes lies"(35.46%)":املورفيمات املقّيدة -

 .préfixes"(15.11%)":الّسوابق -

واحق -
ّ
 .suffixes"(07.26%)":الل

 .affixes"ou"infixes"(0.58%)":الّدوا   -

الّصيغ املجّردة واملفردة في ألافعال،وما يلحقها من املضارعة :أفادت الّدالالت الّصرفّية من -

 .والفاعلّية واملفعولّية،وإلاضافة في ألاسماء،والّتعريف بأل

صفت به من الّصفات  -
ّ
اتّية في ألاسماء؛وذلك بما ات

ّ
حّددت املورفيمات الحّرة الّدالالت الذ

 .الخمس الجّر والتنوين والّنداء والتعريف بأل وإلاسناد

صفت به من الصّ  -
ّ
من تاء :فات ألاربعةأفادت الّداللة على الحدث في ألافعال،بما ات

 .الفاع ،وتاء الّتأنيث الّساكنة،وياء املخاطبة ونونا الّتوكيد
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صفت به الحروف وألادوات من شبهية  -
ّ
ت املورفيمات املقّيدة على رابطة الحدث،بما ات

ّ
دل

 .الوضعي واملعنوي والاستعمالي والافتقاري :الحرف ألاربعة

ركيبي للخطاب الّتحّرري في  -
ّ
 :ديسمبر 65قصيدة التفاع  الت

 126) :  ألاسماء -
ً
 (اسما

o (%89.17) -107: املحضة. 

o (%09.16) -11: ألاعالم ألاعجمّية. 

o (%01.16) -02: ألاعالم العربية. 

  19) :ألافعال -
ً
  (فعال

o (%51.11) -23 : أفعال املاض ي. 

o (%31.11) -14 : أفعال الحاضر. 

o  (%17.78) -08 : أفعال املستقب. 

ت ألاسماء امل -
ّ
حضة في أغلبيتها على الّنعوت وألا بار وألابدال؛مّما يوحي إلى الّسجايا في دل

 .شخصوها،من وحشّية املستعمر،ومحاميد الّصفات في شخوص جي  نوفمبر

عري في هذه القصيدة،من املواد ألاكثر  -
ّ
كّ  ألاعالم ألاعجمّية املستعم  في املعجم الش

هجي الجزائري،ليحي 
ّ
ارع الل

ّ
 في الش

ً
اعر القضّية الوطنّية  تداوال

ّ
ق الش

ّ
املتلّقي على تعل

 .العادلة

هللا ()الجزائر/هللا)إن سّر الجزائري في تلكم الفترة،ثنائية ال تعادل بثنائية تدانيها -

 .(تحيى الجزائر/أكبر

ق الجزائري بماضيه الجمي ،في ظّ  الّدّم  -
ّ
لع  في توظيف صيغة املاض ي،ما يوحي إلى تعل

رّرّية الّراسخة في وجدان كّ  جزائري أبّي؛فذكر الجزائر مقترن بالثورة الّزكي واملعركة التح

 بالضرورة

لع  ما توحيه صيغة املضارع الّداّل على زمن الحاضر إلى املتلّقي،استمرار الفخار في  -

 .الّزمن الحاضر،بمنجزات الثورة الجزائرّية في القرن العشرين
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ارع الّصريحة لع  ما توحي إليه صيغة ألامر الّداّل على ا -
ّ
ملستقب  املتلّقي،إلى دعوة الش

إلى بناء جزائر قوّية بشبابها املقب  على العم  والّتحّدي،وتكون مرجعّيته الحضارّية الثورة 

 .الّتحريرّية

 :  بيبليوغرافّية الورقة البحثّية

غوية(:"م1522)إبراهيم أنيس- 
ّ
-1ط -املكتبة ألانجلو مصرّية -القاهرة -مصر"ألاصوات الل

 .م1521

عر"-
ّ
 .م1501-9ط -القاهرة -مصر"موسيقى الش

محّمد عبد القادر :تحقيق"املنصف لكتاب الّتصريف(:"هـ652)ابن جنّي أبو الفتح عثمان -

 .م1555/هـ1115-دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -أحمد عطا

محّمد :تحقيق"شرح ابن عقي  على ألفية ابن مالك(:"هـ205)ابن عقي  بهاء الّدين عبد هللا-

 .م1555/هـ1126-2ط -مكتبة دار التراث -القاهرة -مصر -محيي الّدين عبد الحميد

 -محّمد محيّي الّدين عبد الحميد:تحقيق"أوضع املسالك(:"هـ021)ابن هشام ألانصاري -

راث العربي -بيروت -لبنان
ّ
 .م1500-9ط -دار إحياء الت

هب"-
ّ
املكتبة  -صيدا -بيروت -لبنان -يدمحيي الّدين عبد الحم:تحقيق"شرح شذور الذ

 .م1500-(ط/د) -العصرّية

لبيب في كتب ألاعاريب"-
ّ
املكتبة -بيروت -لبنان -محيي الّدين عبد الحميد:تحقيق"املغني ال

 .م2666/هـ1126-(ط/د) -العصرية

غوي (:"1555)أحمد مختار عمر-
ّ
-(ط/د)-عالم الكتب-القاهرة"دراسة الّصوت الل

 .م1552/هـ1110

شرح ألاشّموني أللفية (:"هـ525)ّموني أبو الحسن علي نور الّدين بن محّمد بن عيس ىألاش-

 -املكتبة ألازهرية للتراث -القاهرة -مصر -محّمد محيّي الّدين عبد الحميد:تحقيق"ابن مالك

 (.ت/د) -(ط/د)

غة العربية(:"م1562-1000)برجشتراسر-
ّ
 -رمضان عبد الّتّواب:ترجمة"الّتطّور الّنحوّي لل

 .م1551/هـ1111-2ط -مكتبة الخانجي -القاهرة -مصر

الوافي في العروض (:"هـ962)الّتبريزي أبو زكريا يحيى بن علي بن محّمد املعروف بالخطيب-

 .م1500/هـ1161-1ط -دار الفكر -دمشق -سورّية -فخر الّدين قباوة :تحقيق"والقوافي
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حاشية الخضري على ابن (:"هـ1202)الخضري محّمد بن مصطفى بن حسن الّدمياطي-

 (.ت/د) -(ط/د) -دار إحياء الكتب العربية -القاهرة -مصر"عقي 

 -فخر الّدين قباوة:تحقيق"الجم  في النحو(:"هـ129-166)الخلي  بن أحمد الفراهيدي-

 .م1559/هـ1110 -9ط -دمشق -سورية

يوسف ترجمة مجيد الّنصر،و "محاضرات في ألالسنية العاّمة(:"1516-1092)سوسير دو-

 (.ت/د) -(ط/د) -الجوينة -لبنان -غازي 

حاشية الّصّبان على شرح ألاشّموني على ألفّية ابن (:"هـ1260)الّصّبان محّمد بن عليّ -

-1ط -املكتبة العصرية  -بيروت -لبنان -عبد الحميد هنداوي :تحقيق"مالك

 .م2661/هـ1129

ل -
ّ
غة العربية:"عبد الغّفار حامد هال

ّ
 -6ط -مكتبة وهبة -قاهرةال -مصر"أصوات الل

 .م1550/هـ1110

 -1ط -دار أزمنة -عّمان -ألاردن"علم الّصرف الّصوتي:"عبد القادر عبد الجلي 

 .م1550/هـ1120

سانيات الحديثة"-
ّ
شر -عّمان -ألاردن"علم الل

ّ
 م2662/هـ1122-1ط -دار صفاء للن

عر العربي"-
ّ
/ هـ1115-1ط -فاءدار الصّ  -عمان -ألاردن"هندسة املقاطع وموسيقى الش

 .م1550

 .م1500-(ط/د) -تونس -صالح القرمادي:ترجمة"علم أصوات العربية:"كاتينو جان -

دراسة نظرية تطبيقية  -إلاعجاز الّصرفي في القرآن الكريم:"هنداوي عبد الحميد -

-(ط/د) -املكتبة العصرية -بيروت -لبنان"للّتوظيف البالغي لصيغة الكلمة

 .م2662/هـ1126

دمها لني  شهادة الّدكتوراه،موسومة:وبة املهديبور  -
ّ
شكي  الّصوتي "رسالة ق

ّ
ظواهر الت

الث الهجري 
ّ
غويين حّتى القرن الث

ّ
جامعة  -الجزائر -زبير دّراقي:إشراف"عند الّنحاة والل

 .م2662/هـ1126 -تلمسان

ف)محّمد نجيب مغني صنديد -
ّ
رسالة قّدمها لني  شهادة (املؤل

غويين :"الّدكتوراه؛موسومة
ّ
مظاهر التفسير الّصوتي في القرآن الكريم عند الل

 .م2611/هـ1169-جامعة تلمسان -الجزائر - ير الّدين سيب:د.أ:إشراف"واملفّسرين
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-دار القدس-وهراس -الجزائر""ديوان في الشعر امللحون  -ذكريات شاعر:""ميلود بلقاسم -

 .م2611-1ط

-Dictionnaire encyclopedique2000la rousse-paris-cedex06.1 édition1999. 

Ferdinand de Saussure  "Cours de linguistique générale" :BJAÏA;2002- Edition 

Talant kit Algérie.         

George mounin :dictionnaire de la linguistique-paris-édition-1-1974 .  

RRK and stroke Fc London1972.   "dictionary of language and 

linguistics"Hartmann: librairie la rousse-1989.                       paris ""dictionnaire de 

la linguistique""  Jean Dubois  

 :الهوامش

-1ط -دار الجي  -بيروت -لبنان -عبد الّسالم هارون:تحقيق"الاشتقاق:"ابن دريد -[1]

 .120:ص -م1551/هـ1111

 .9و1:ص -املصدر نفسه -[2]

غة:"ألازهرّي [3]-
ّ
 .10:ص -1: "تهذيب الل

غة:"علي عبد الواحد وافي:ينظر -[4]
ّ
 -0ط -سجنة البيان العربي -القاهرة -مصر"فقه الل

 .10:ص -م1500/هـ1600

شرح :"وابن يعيش.201...296-6: -شرح الشافية:"رض ي الّدين إلاستراباذي:ينظر -[5]

 . 129:ص-16: "املفص 

 . 100:ص -"علم اللغة:"محمود السعران:ينظر -[6]

 . 129:ص -16: -"شرح املفّص :"ابن يعيش:ينظر -[7]

 . 101:ص -"ألاصوات اللغوية:"إبراهيم أنيس -[8]

 .املرجع نفسه والصفحة:ينظر -[9]

املؤسسة  -بيروت -لبنان -"املبادئ وألاعالم(علم اللغة الحديث)ألالسنية:"ميشال زكريا -[10]

 .91:ص -م1506 -2ط -عالجامعية للدراسات والنشر والتوزي

 ( .باب امليم")لسان العرب:"ابن منظور :ينظر -[11]

 -القاهرة -مصر -دار الفكر العربي -"علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:"محمود السعران -[12]

 .102:ص -(ت/د)-(ط/د)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref2
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref4
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref5
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref6
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref7
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref8
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref9
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref10
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref11
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref12
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 .املرجع نفسه والصفحة -[13]

هاة في كالم الفرنسيين -[14]
ّ
 .؛ قاله محمود السعران "r"ويكون من طرف اللسان والل

 .60:ص -"ألاصوات اللغوية:"وإبراهيم أنيس. 126:ص -1: -"شرح املفص :"ابن يعيش:ينظر -[15]

 . 106:ص -"ألاصوات اللغوية:"إبراهيم أنيس:ينظر -[16]

 . 6051...6002:ص -0: "ظالل القرآنفي :"سّيد قطب:ينظر -02

 . 121:ص -16: -"شرح املفص :"ابن يعيش:ينظر -[18]

 . 66...1آلايات -سورة مريم -[19]

غة العبرّية:"ربحي كمال:ينظر [20]-
ّ
 -دار الّنهضة العربّية -بيروت -لبنان"دروس في الل

 .15:ص -م1520(ط/د)

غة العربّية :"ألابرش ي محّمد عطّية:ينظر -[21]
ّ
آلاداب الّسامّية مع بحث مستفيض عن الل

 .60:ص -م1501 -2ط -لحداثةدار ا -بيروت -لبنان" و صائصها وثروتها وأسرار جمالها

فخر الّدين :تحقيق"الجم  في النحو:"الخلي :ينظر. حالة في الّنحو العربّي 91رصد الخلي  -[22]

 .0...6:ص -م1559/هـ1110 -9ط -دمشق -سورّية -وةقبا

هب:"ابن هشام ألانصاري :ينظر. حالة19رصد الّنحاة -[23]
ّ
محيي الّدين :تحقيق"شرح شذور الذ

 .261:ص -م1500 -(ط/د) -املكتبة العصرّية -صيدا-بيروت -لبنان -عبد الحميد

 .116:ص -"جم  في الّنحوال"ينظر: حالة 21رصد الخلي  -[24]

هب:"ابن هشام:ينظر.حاالت16رصد الّنحاة -[25]
ّ
 .192:ص -"شرح شذور الذ

 .156:ص -"الجم  في الّنحو:"نظري. حاالت 65رصد الخلي  [26]-

هب:"ينظر. حاالت 66رصد الّنحاة -[27]
ّ
 .252:ص -"شرح شذور الذ

هب:"ينظر. رصد الّنحاة حالة واحدة -[28]
ّ
 .616:ص -"شرح شذور الذ

ل عبد الغّفار:ينظر -[29]
ّ
غة العربّية:"حامد هال

ّ
 .155:ص -"أصوات الل

غوّي :"أحمد مختار عمر:ينظر -[30]
ّ
 -(ط/د) -عالم الكتب -القاهرة -مصر"دراسة الّصوت الل

 .101:ص -م1552/هـ1110

 -م1500-(ط/د) -تونس -صالح القرمادي:ترجمة"علم أصوات العربّية:"جان كاتينو -[31]

 .151:ص

عر العربي:"عبد القادر عبد الجلي :ينظر -[32]
ّ
دار  -عّمان"هندسة املقاطع وموسيقى الش

 .12:ص -م1550/هـ1115-1ط -الّصفاء

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref13
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref14
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref15
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref16
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref18
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref19
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref21
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref22
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref23
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref24
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref25
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref27
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref28
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref29
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref30
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref31
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c79751b5a4&view=lg&msg=160fb11896a36ffb#m_-468885265224996647__ftnref32
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غوّيةألاصوات ا:"إبراهيم أنيس:ينظر -[33]
ّ
ل عبد الغّفار.116:ص -"لل

ّ
غة :"وحامد هال

ّ
أصوات الل

 .266:ص -"العربّية

دمها لشها:املهدي بوروبة:ينظر -[34]
ّ
شكي  الّصوتّي "دة الّدكتوراه،موسومةرسالة ق

ّ
ظواهر الت

الث الهجرّي 
ّ
غويين حّتى القرن الث

ّ
 -جامعة تلمسان -الجزائر -زبير دّراقي:إشراف"عند الّنحاة والل

 .209:ص -م2662/هـ1126

 -ترجمة مجيد الّنصر ويوسف غازي "محاضرات في ألالسنّية العاّمة:"سوسير دو:ينظر -[35]

 .10:ص -"هندسة املقاطع:"وعبد القادر عبد الجلي . 92: ص -(ت/د) -(ط/د) -الجوينة -لبنان

 .املرجع نفسه والّصفحة:عبد القادر عبد الجلي :ينظر -[36]
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 تجلّيات شعرية الخطاب الثوري عند مفدي زكريا

 قصيدة الذبيح الصاعد ـ أنموذجا ـ

 نصيرة شيادي .أ

 تلمسان  بلقايد ة أبي بكر جامع

 :امللخص

طرح على الساحة الفنية الجزائرية    
ُ
لقد عرفت الكتابات الشعرية أهمية بالغة ألاثر ت

عن قضايا  والنضالي معّبرينُمظهرة تفاع  الشعراء الجزائريين مع ُمحيطهم الاجتماعي 

لكنها جميعا  بأشكال مغايرة لهمومهم وهموم وطنهممختلفة فالشعر الصورة العاكسة 

غلت حّيزا فكريا أّدى إلى نشوء موروث  .الثوريتضّم الحّس القومي 
َ
و الثورة الجزائرية ش

أدبي و لغوي فصيح فأ رجت ُدررا  شغلت الباحثين على مّر ألايام و شاعر الثورة مفدي 

زكريا واحد منهم حيث ظهرت في قصيدته الذبيح الصاعد تجليات شعرية الخطاب الثوري 

ة في منطوقه الفصيح و نحن في هذه املدا لة سنّتخذ من الشعرية طريقا أْمث  مجّسد

لدراسة وتحلي  قصيدته ذلك أّن هذه ألا يرة ال تعم  بمفردها ب  تستعيُن بالعلوم ألا رى 

التي تتقاطع معها في مجال الكالم و بالتالي فاالعتماد سيكون على املنهج ألاسلوبي ألانسب 

يح الصاعد بهذا املنظور  فشاعر الثورة عاش الثورة بك  حيثياتها لدراسة قصيدة الذب

رت فيه أّيما تأثير فانعكس ذلك إيجابا على إنتاجه 
ّ
فانفع  وتفاع  بكّ  مجرياتها فأث

أين تكمن : الفكري و أسلوبه اللغوي فاإلشكالية التي تطرح نفسها في هذه املدا لة هي 

الذبيح الصاعد ملفدي زكريا ؟ أي ما هي  تجليات شعرية الخطاب الثوري في قصيدة

  منطوقه؟املستويات البارزة في فصاحة 

والداللي  الصوتي، املستوى ) :هيلإلجابة على هذه إلاشكالية سنعتمد ثالثة مستويات    

وذلك العتبار الشعر الثوري من منظور مفدي زكريا بنية من هذه العناصر  (والتركيبي

مفدي  الفصاحة، املنطوق، الشعرية، الثوري،الخطاب  :حيةاملفتا الكلمات. املتضافرة

 .زكريا
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Summary  :  

   The poetic writings have been of great importance to the Algerian art scene, 

showing the interaction of the Algerian poets with their social and struggle 

surroundings, expressing different issues. The reflective image of their concerns 

and the concerns of their homeland are different forms, but all have a 

revolutionary national sense. And the Algerian revolution occupied an 

intellectual space that led to the emergence of a literary heritage and linguistic 

vociferous and drew Drra filled researchers over the days and the poet of the 

revolution Mofdi Zakaria, one of them appeared in his poem the rising sacrifice 

manifestations of poetic revolutionary speech embodied in his rhetoric and we 

in this intervention will take the poetic The best way to study and analyze his 

poem is that the latter does not work alone, but uses the other sciences that 

intersect with it in the field of speech and therefore the dependence will be on 

the methodological method best suited to study the poem of sacrifice rising in 

this perspective, the revolution poet lived revolution in all its aspects, The 

problem that arises in this intervention is: Where are the poetic manifestations 

of the revolutionary discourse in the poem of the rising sacrifice of Mofdi 

Zakaria? What are the salient levels of his fluency? 

   To answer this problem we will adopt three levels: (audio level, semantic and 

syntactic) in order to consider the revolutionary poetry from the perspective of 

Mafdi Zakaria structure of these elements combined. 

Keywords: revolutionary discourse, poetic, operative, eloquence, Mofdi 

Zakaria. 

      :مقدمة

طرح على الساحة الفنية الجزائرية    
ُ
لقد عرفت الكتابات الشعرية أهمية بالغة ألاثر ت

يين مع ُمحيطهم الاجتماعي والنضالي معّبرين عن قضايا ُمظهرة تفاع  الشعراء الجزائر 
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مختلفة فالشعر الصورة العاكسة لهمومهم وهموم وطنهم بأشكال مغايرة لكنها جميعا 

غلت حّيزا فكريا أّدى إلى نشوء موروث . تضّم الحّس القومي الثوري
َ
والثورة الجزائرية ش

وشاعر الثورة مفدي . ّر ألايامأدبي ولغوي فصيح فأ رجت ُدررا شغلت الباحثين على م

زكريا واحد منهم حيث ظهرت في قصيدته الذبيح الصاعد تجليات شعرية الخطاب الثوري 

مجّسدة في منطوقه الفصيح ونحن في هذه املدا لة سنّتخذ من الشعرية طريقا أْمث  

ألا رى لدراسة وتحلي  قصيدته ذلك أّن هذه ألا يرة ال تعم  بمفردها ب  تستعيُن بالعلوم 

التي تتقاطع معها في مجال الكالم وبالتالي فاالعتماد سيكون على املنهج ألاسلوبي ألانسب 

فالشاعر مفدي زكريا عاش الثورة بك  . لدراسة قصيدة الذبيح الصاعد بهذا املنظور 

رت فيه أّيما تأثير فانعكس ذلك إيجابا على 
ّ
حيثياتها فانفع  وتفاع  بكّ  مجرياتها فأث

أين : لفكري وأسلوبه اللغوي فاإلشكالية التي تطرح نفسها في هذه املدا لة هيإنتاجه ا

تكمن تجليات شعرية الخطاب الثوري في قصيدة الذبيح الصاعد ملفدي زكريا؟ أي ما هي 

 املستويات البارزة في فصاحة منطوقه؟ 

 والداللي  املستوى الصوتي، : )لإلجابة على هذه إلاشكالية سأعتمد ثالثة مستويات هي   

وذلك العتبار الشعر الثوري من منظور مفدي زكريا بنية من هذه العناصر ( والتركيبي

 .املتضافرة

 :الشعريةـ مفهوم  1

 :لغةأ ـ 

عرا و  :املحيطجاء في القاموس    
َ
عرا و ش عرى و شعورا  شْعرة وشعر ش 

ُ
عرى و ش

َ
ش

َن : وشعورة و َمشعورا و َمشعورة و مشعوراء   1. له و عقله   علم به و فط 

 :اصطالحاب ـ 

يمكن تحديدها باعتبارها ذلك الفرع من " أّن الشعرية ( ياكبسون  فرومان)يرى    

اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في عالقاتها مع الوظائف ألا رى للغة و تهتم 

على  باملعنى الواسع بالوظيفة الشعرية ال في الشعر و حسب حيث ُتهيمُن هذه الوظائف

عطي ألاولوية لهذه الوظيفة أو 
ُ
الوظائف ألا رى للغة إنما تهتم بها أيضا  ار  الشعر حيث ت

 2" تلك على حساب الوظيفة الشعري 
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من  الل هذه املقولة نستنتج أّن مقصد ياكبسون من الشعرية يتلخص في ثالث نقاط 

وعالقاتها الشعرية  الشعرية فرع من فروع اللسانيات تعالج الوظيفة :وأساسية هيهامة 

السيميائيات  وألاسلوبية وألا رى للغة بمعنى أن الشعرية لها عالقة بالبنيوية  بالوظائف

وغيرها من علوم اللغة و هذا ما عم  الشاعر مفدي زكريا على تجسيده في قصيدته الذبيح 

  له فسيفساء املنطوق 
ّ
الصاعد حيث أّن تعايشه مع مجريات الثورة الجزائرية شك

 .التركيبيلفصيح على الصعيد الصوتي و الداللي و ا

املستوى اللفظي و الداللي و التركيبي : في مستويات النص ألاسلوبية ( تودوروف ) و جّسد 

 إذ يقول 

توجد منعزلة إال  وأنها الهذه املظاهر الثالثة لألثر ألادبي تتمظهر في تدا   عالئقي معقد " 

من  الل عالم ألادب كتمظهرات لبنى مجردة على الشعرية للمالحظة  وهي قابلةفي تحليلنا 

 6" النص  وانتظامها دا  أن تبحث على مستويات تدا لها 

إّن الشعرية من حيث كونها تتحدد باألسلوب " حيث قال  (كوهينجون _ و نشير أيضا إلى 

فهي  طاب طبع و صنعة فاألسلوب يشك  صياغة كيفية للغة و لكنه لن يكتم  من طرف 

إلى أنه ال نّص بدون قارىء  (بارث روالن)و قد أشار " املبدع وحده ب  للمتلقي دور في ذلك 

تكمن في العالقات بين النص والقارىء و ليس بين "  (ريفاتير)فالظاهرة ألادبية كما يراها 

 النص و املؤلف و بين النص 

 1»والواقع 

هذف  والداللي ولى جانبيها الصوتي فالشعرية إذن دراسة القصيدة املنظومة فاالعتماد ع   

الشعرية بعبارة بسيطة هو البحث عن ألاساس املوضعي الذي يستند إليه تصنيف نص ف 

هذه الخانة أو تلك أو بين كونه شعريا أم نثريا حيث الفرق بينهما يكمن في ألاسلوب باعتباره 

  .املعيارانزياحا بالنسبة إلى 

فالشعر وضع  .إلانشادأعلى مقوماته عن طريقه يتم في الشعر ُيعّد  واملستوى الصوتي

ألجله لذلك فقصيدة النثر بإهمالها للمقومات الصوتية للغة تبدو دائما كما لو كانت شعرا 

و من ثّم شعرية الشعر تكمن في نظمه مما  9 .الشعريةفالنظم إذن مقومات العملية  أبتر،

ية و املعنى السليم أي مراعاة املستوى تميزه صوتيا عن النثر فالنظم يقتض ي امليزة الصوت

الداللي أو إلاسناد النحوي املؤدي إلى املعنى الصحيح إذ يكمن تشكي  جم  صحيحة 
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إلاسناد موزونة يمكن إنشادها في حين ال معنى لها ألّن التكلم ليس تركيب جملة إنما هو 

الذاكرة و هذا ما عم   ا تيار لجملة تراها مطابقة للمقام بين نماذ  من الجم  تزودنا بها

الشاعر مفدي زكريا على تجسيده في قصيدته من  الل تأثره بأحداث الثورة التحريرية 

 (زبانا)ومعاناة البط  الشهيد 

 :الخطابـ مفهوم  8

 :لغةأ ـ 

طبة الكالمبين اثنين  وهو الكالم اطبه ُيخاطبه  طابا  :يقال ( طب)من مادة    
ُ
 والخ

هُ  الكريم﴿ نوفي القرآ .بهاملخطوب 
َ
ك
ْ
ا ُمل

َ
َدْدن

َ
  وش

َ
َمة

ْ
ك ْيَناُه الح 

َ
اب   وآت

َ
ط ْصَ  الخ 

َ
 0﴾ وف

 :اصطالحاب ـ 

مادة قارة لها بذلك طواعية للتشريح الا تياري " يرى عبد السالم املسدي أّن الخطاب هو    

النظرة باعتبار الخطاب في بنيته الصورية بعد ضبطه في وحدات لغوية  ومقومات هذه

املالك مرتاض الخطاب من املصطلحات اللسانية الحديثة املعادلة  ويعّد عبد 2 "متعاضدة 

 والنسيج مظهرالخطاب نسيج من ألالفاظ "  ويعرفه بقوله Discoursللمصطلح ألاجنبي 

 0" من النظام الكالمي الذي يتخذ له  صائص لسانية تميزه عن سواه 

له ألاثر الكبير في الدراسات ألادبية  تعريفا للخطاب كان (بنفنيست إيمي ) ويقدم الباحث

أّن الجملة تخضع إلى مجموعة من " يرى  وألاسلوبية حيثالتي ترتكز على الدعائم اللسانية 

واحدة  وليس عالمةالحدود إذ هي أصغر وحدة في الخطاب باعتبارها تتضّمن عالمات 

 5" مجال آ ر حيث اللسان أداة للتواص  يعبر بواسطة الخطاب  وتد   إلى

الخطاب هو رسالة موجهة من املنش ىء إلى املتلقي " مصلوح الخطاب فيقول  ويعرف سعد

أن يكون كالهما على علم  ويقتض ي ذلكتستخدم فيها نفس الشفرة اللغوية املشتركة بينهما 

 بمجموع ألانماط 

يلبي  وهذا النظام للغة،تكون نظاما  والصرفية والنحوية والداللية التي والعالقات الصوتية

من  الل ممارستهم  وتتشك  عالقاتهمتطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية 

 16"حياتهم والاجتماعي فيكافة ألوان النشاط الفردي 
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 :وألاسلوبيةـ الشعرية 3

إّن الشعرية لها تدا    11 .اللسانيةترتبط ألاسلوبية مع الشعرية بأنها جزء ال يتجزأ من    

لألسلوبية عالقة بالشعرية بحيث " بينه أحد الباحثين بقوله  وهذا ماألاسلوبية  وترابط مع

                                                             12" تشم  هذه ألا يرة ـ ألاسلوبية ـ بوصفها مجاال من مجاالتها البارزة 

 والخطاب وعالقة الشعريةاستنادا لك  ما تقدم عرضه من  الل تعريفنا للشعرية    

باألسلوبية نتوص  لحقيقة مفاذها أّن تحديد مواضع تجليات شعرية الخطاب الثوري في 

املستوى  :كالتاليقصيدة الذبيح الصاعد ملفدي زكريا ترتكز على ثالثة مستويات هي 

   .الفصيحسيظهر أثر املوروث ألادبي الجزائري في منطوقه  والداللي والتركيبي حيثالصوتي 

 أّوال ـ املستوى الصوتي 

مث   
ُ
ف عند الُبنى الصوتية التي ت

ّ
إّن البحث عن مكامن إلابداع في النص يستوجُب التوق

 :نمطينتقسيم املستوى الصوتي على  وقد اعتمدت .القصيدةجزءا ال يتجّزأ من هيكلة 

ال يملك ثباتا  وهو الذيغير ثابت  ونمط إيقاعيّ  والقافية،نمط إيقاعّي ثابت ويشم  الوزن 

 .الجملةموقعّيا في البيت أو 

 :الثابتةألانماط إلايقاعية  ـ 1

 :الوزنأ ـ 

إذ ال يمكن الفص  بين " ُيعّد الوزن من أبرز الخصائص الصوتية في القصيدة العربية    

 16»والعاطفة بينهما يكاُد ُيشبه إلى حّد كبير الفص  بين الشعر  والشعر فالفص الوزن 

و إثارة الانتباه ملتابعة  الخيال، وتحريك تجسيم الاهتزازات العاطفية " عد على فالوزن يسا

 11" سماع إلانشاد 

فصُح عن    
ُ
إّن دراسة التشكي  الوزني لدى مفدي زكريا في قصيدته الذبيح الصاعد ت

   19.والتقطيع توظيفه لبحر الخفيف لخّفته في الذوق 

أصاب زحاف  تفعيلة حيث (160)ّم تقطيعها تضّم ألابيات الواردة في قصيدته و التي تو 

و أصاب الشك  ( . ُمَتْفعلن ) إلى ( مستفعلن ) الخبن معظم تفعيالت القصيدة فتحّولت 

تفعيالت فتحولت  (2)الخبن و الكف  :هماوهو زحاف مركب يجمع بين زحافين مفردين 

ُ  )إلى ( مستفعلن ) كب كذلك ناتج عن اجتماع في حين أصاب الخب  و هو زحاف مر  (.ُمَتْفع 

ْ  )إلى  (مستفعلن)تفعيالت فحولت  (1)الطي الخبن و  و د   القصر و هو من عل   (ُمَتَفع 



 ّسادسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

91 

و اجتمع الخب  مع القصر في ( .ُمَتْفع  ) إلى ( مستفعلن ) تفعيالت فتحولت  (6)النقص 

ْن ) إلى ( فاعالتن )تفعيلة واحدة فتحولت 
ُ
ل  ( .فع 

 

لجأ إليها الشاعر ال يكفي املقام هنا لذكرها جميعا ـ القصيدة  أ رى  وعل  وهناك زحافات   

 بيتا ـ  00مكونة من 

 إلايقاع،قصيدته ليلون  والعل  فيالشاعر مفدي زكريا على الزحافات  ويرجع اعتمادُ    

إحدى الوسائ  التي تقض ي على " فالزحافات هي  .وغرَض القصيدةيتناسُب  ويخلق جّوا

 10»والسواكن نتظم لتعاقب الحركات رتابة الشك  امل

إّن الشاعر في حديثه عن أحمد زبانا و هو في طريقه إلى املقصلة آثر أن يعدد طريق    

و البدائ  ( فاعالتن ، مستفعلن ) بين ستة تفاعي  ألاص  منها  الصوتي فوّزعهالتنويع 

ْن )
ُ
ل ُ ،فعالتن ، و ُمَتْفع  ْ ، وُمَتْفع  ْ ، وُمَتَفع  ْن  وُمَتْفع 

ُ
ل ساعد الشاعر في  وهذا ألامر (وفع 

فبموسيقى الشعر تقول الكلمات ما ال تقول لو لم تنظم تحت " التعبير عن حالة الشهيد 

تلك  منها،أو جزء  الشاعر،القدرة على نق  روح  والذي له بالوزن،هذا النظام املسمى 

 12"الروح التي قد يصعب على ألالفاظ نقلها 

 :القافيةب ـ 

عّد    
ُ
إيقاعّي بالغ ألاهمية في  وهي جزء الثابت،القافية الوجه الثاني من أوجه إلايقاع  ت

حركة الشعر الحر لم  وحتى فيوالزمة من لوازم البناء الشعري  الشعر،قضّية موسيقى 

أحيانا مع املتغّيرات  والتي تتضافرفهي الركيزة املكّملة لإليقاع الثابت  .القافيةتختف  

 لية لتمنح النص ُبعًدا دالليا ألاسلوبية الدا 

و للقوافي سمات  اّصة ترتبط 15" ُيعّبر عن حركة الذات في النص الشعري "  10وإيحائّيا 

 .القافيةحرف الروي و  :الّسماتبالبناء العروض ي في القصيدة و لعّ  أبرز تلك 

  :الرويحرف 

بنى عليه القصيدة و به تسّمى 
ُ
قصيدة ميمية، أو دالية،  :فيقالهو أهّم حروف القافية إذ ت

 26أوالمية 
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الاستقراء الشام  لقصيدة الذبيح الصاعد يتبّين أّن الشاعر مفدي زكريا لجأ  ومن  الل

له من  وإنما ملالم يختر حرف الروي عشوائيا  والشاعر هنا .لقصيدتهإلى الدال سمة دالة 

  وقوة صوتيةطبيعة إيحائية 

 .للسياقة يتناسب مع القيمة الداللي وك  ذلك

فالدال صوت مجهور و شديد و هو بذلك يتوافق مع املوقف املؤلم الذي يمّر به الشهيد 

مشارف مذبح البطولة طالبا الشنق ك   وهو علىفعندما تعالى صوته مث  املؤذن .  (زبانا)

ب جهارة صوت 
ّ
 .الداللصوت  والطبيعة الصوتيةيتناسب  وشّدة ماذلك يتطل

ريا حرص على ا تيار صوت الدال املجهور لقصيدته لشّدة في إّن الشاعر مفدي زك   

 .القصيدةالغرض الذي من أجله نظمت  ومتالئما معالشعري مؤثرا  وليكون  طابهالّسمع 

  :القافية

مقّيدة  وُسكونه يجعلهامن املعلوم أنه إذا تحرك حرف الروي فإّن القافية تكون مطلقة    

.21 

فا لكّ  لجأ إلى القاف والشاعر زكريا
ّ
لت حضورا مكث

ّ
ية املطلقة ذات الروي املفتوح حيث شك

عّبُر النفس  العميق الذي امتاز به كّ  من الشاعر  وهذه الحركة .القصيدة
ُ
املمدودة ت

حالة فخر كّ  ذلك مّما  وهو فيفمفدي زكريا ُيعّبُر عن تجربة حّية  .سواءحّد  والشهيد على

ُب منه سعة نفس فلجأ إلى توظيف
ّ
حركة الفتحة مقترنة مع صوت املد ألالف املمدود  يتطل

ساع املخر  
ّ
يتناسُب مع القيمة الداللية للموقف الذي  والجهر ماحيث يمتاز كّ  منهما بات

 .الشهيديعيشه 

 :ـ ألانماط إلايقاعية املتغّيرة   8

سُع أمامها  ما،إّن املقدرة الشعرية للمبدع ال تنحصُر في زاوية    
ّ
ومن هذه  الّسب ،ب  تت

الّسب  املتغّيرات إلايقاعّية التي تنساُق على وفق  نظام صوتّي معّين ُيشيُر إلى عدد من 

 22.الدالالت الّسطحّية والعميقة في القصيدة 

رة 
ّ
القدرة  وفّعالة لهافاإليقاع الدا لي ينطوي على ظواهر صوتية تحمُ  قيًما إيحائّية مؤث

 عن فاع
ُ
على كشف  ومدى قدرتها التواصلية،لية العملية على  لق دالالت جديدة تكشف

 أحاسيس الشاعر 
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ال  ومن هنا 26.يحتضنها النص  وألالفاظ والتراكيب التيعبر تتّبع ألاصوات  ومقاصده للقارئ 

بّد من التركيز على النظم إلايقاعية التي شكلت مالمح أسلوبية ذات سمات داللية في سياق 

 .الصوتيةالتجمعات  التكرار، :إلايقاعية تلك النظم ومن أبرز النص الشعري 

إّن استقرائي لقصيدة الذبيح الصاعد أفضت إلى أّن تلك املنّبهات الصوتية هي ألاكثر    

  الصوت  وأغراضه،تجسيدا ملقاصد الشاعر 
ّ
وألاكثر توافقا مع الحالة النفسية التي مث

ر على املتلّقي بما تمنحه هذه بالنسبة لها مرتكزا أساسيا في إبراز التأثر فضال عن التأثي

 .ونفس يإلايقاعات من أثر داللي 

 :التكرارأ ـ 

لهذه الظاهرة أثر في توّهج النص الشعري إذ أفادته في توكيد املعنى الذي ألّح الشاعر على    

ينبغي النظر لهذه الّسمة  ولكن ال ألابيات،عن الترجيع املوسيقي ضمن  إظهاره فضال

 والداللي،ي وردت فيه ألّن ذلك يفقُد هذه الظاهرة الترابط النفس ي بمعزل عن السياق الذ

هذا النظام إلايقاعي  وسأقف عند .وظيفيةتكرارا ال يحمُ  أّي معطيات فنية أو  ويجع  منها

 .لفظّياحرفيا أم  الذي نتلّمسه في أبعاد داللية مختلفة سواء أكان تكرارا

قوم على تكرار صوت القاف الذي تردد في ت للقصيدة أنهاالبنية الصوتية  وقد أظهرت

 ألابيات 

على الجانب الداللي لهذا  وإّن الوقوف .والجهر وإلاطباقينماز بالشدة  وهو صوتمرة  (15)

فما انفّك  .عنهاالحرف ضمن النص يكشف عن حالة نفسية  اصة أراد الشاعر التعبير 

 وهو علىمدح الشهيد  دماوالشدة والقوة عنفنجده في موضع الجهر  .الحرفيكرر هذا 

  :فيقول مشارف املقصلة 

 .سعيداانت قاض      أنا راض إن عاش شعبي  فيماموت  واقض يا

 .الترديداقولة ردد الزمان صداها                قــدسيا فأحسن                 

 .مجيداذكرا  وانقلوها للجي احفظوها زكية كاملثاني                

 21. ولقنوها الوليداشرعها صوات             طيبات  وأقيموا من                

 .بلدهأقدَم عليه الشهيد ألج   وفخورة بمافهذا التكرار  ر  من نفس قوية 

 :الشاعريقول  اللفظي،التكرار ألا رى ما يعرف بالتكرار  ومن تقنيات

 .شرودافم الزمان زبانا       مــثال في فم الزمان  وسرى في
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 29.زبانا أبلغ رفاقك عنا         في السماوات قد حفظنا العهودا يا 

ى فكرة التكرار في إبراز املكرر 
ّ
إذ يبرز في هذا  20.ألنه محور الاهتمام  والغاية بهتتجل

 وإشارة بذكرهاسم املمدوح تنويه به  وإّن تكرير .عليهمكررا للتركيز  (زبانا)التشكي  املمدوح 

 وتفخيم له في القلوب 

 22.وألاسماع 

مرات (  0) ولم يكتف الشاعر بإعادة الاسم فحسب ب  كّرر الضمير العائد للممدوح ست    

 : يقول 

 .شامخا أنفه جالال و تيها    رافعا رأسه يناجي الخلودا 

 .حاملا كالكليم كلمه املج    د فشد الحبال يبغي الصعودا 

 .الوحيدا  زعموا قتله و ما صلبوه   ليس في الخالدين عيس ى

 20.إلى املنتهى رضيت شهيدا ه لفه جبرائي  تحت جناحي   

معنوية ذات بعد نفس ي  وأعطى قيمة النص،هذا النمط إلايقاعي كشف الداللة ضمن 

رت 
ّ
 أث

 .واملمدوحفي استجالء الحالة النفسية للمادح 

 :الصوتيةب ـ التجمعات 

 الناقص،من  الل آلية الجناس إّن في القصيدة مهيمنات صوتية أّدت غرضا وظيفيا   

 :الشاعريقول 

 25.أنت قاض     أنا راض إن عاش شعبي سعيدا  فيماموت  واقض يا

 .ألاول الصوت  ويختلفان في والثالث،تتفقان في الصوتين الثاني  (وراض قاض)فالكلمتان 

ت في الحالة النفسية التي
ّ
كان  فالتجانس الذي عمد إليه الشاعر قام بوظيفة داللية تجل

 .واملمدوحيعيشها كّ  من املادح 

 :الدالليثانيا ـ املستوى 

ُد قدرة املبدع على تطويع اللغة    
ّ
إّن الكشف عن املنّبهات ألاسلوبية ضمن النص ُيؤك

فيعمد لتنويع  طابه الشعرّي باالنزياحات  معنى،لتتناسب تماما مع ما يريده من 

صال ونتا  للروح، لق إنسانّي " إذ أّن اللغة  66 .املقصودة
ّ
تحمُ   ونظام ورموز  وإنها ات

 61" .ألافكار
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من  الل عرض هذه ألافكار بنمط إبداعّي ُيغايُر  وقدرة املبدعالنص  وتظهُر شعرّية   

 .أدبيةالنمط التعبيرّي العادي الذي ال يحم  أّي صنعة 

الصور فإنني سأدرس  الشعرية،أبحث عن الخصائص التي تكسب النص سمته  وبما أنني

تحمله هذه الدوال من وظيفة توصيلية بالغة  والتشبيه ملا الاستعارة،البيانية املتمثلة في 

 .الدقة

  :الاستعارةـ  1

عّد واحدة من أهّم املنّبعات ألاسلوبية التي تعتمُد نظام    
ُ
إذ إنها تقوم على  الانزياح،و ت

ليس في حلى الشعر " و  62تتحقيق أواصر تجاورية جديدة لإلسناد املألوف بين املفردا

و الناس  موضعها،ونزلت  موقعها،و هي من محاسن الكالم إذا وقعت  منها،أعجب 

و منهم من يخرجها مخر  ... مختلفون فيها و منهم من يستعير للش يء ما ليس منه وال إليه 

 التواصلية،و إذا وضحت الاستعارة فإنها تؤدي إلى التسريع من العملية  66"التشبيه 

 .النصوالكشف عن املضامين ضمن 

هذه إلاشارات إلابداعية التي تحم  دالالت إيحائية فإنني سأتناول بعض  ولرصد مث    

 :الشاعرو من ذلك قول  .بالتحلي ألابيات 

 .حاملا كالكليم كلمه املج    د فشد الحبـال يبغي الصعودا 

 61.دا البطولة مع   راجا ووافى السماء يرجو املزي وامتطى مذبح

 كلمه)يحتضُن انزياحا استبداليا من  الل النسق الاستعاري  والثاني إّن البيت ألاول 

 املجد، وكأنه يكلمفألّن الشهيد مفتخر بنفسه جعله الشاعر  (.مذبحو امتطى  املجد،

 املذبح كالحصان  وجع  

فارس الشهيد إلى املقصلة فيه افتخار و شموخ و كأنه يمتطي جواده كال وكأّن صعود

 الحدث،و يخلق جّوا من املتعة في تخي   إيحائيا،فالشاعر هنا يمنح فكرته بعدا  .املغوار

 .فتغدو اللغة أكثر فاعلية في التعبير عن مكنونات النفس 

 :التشبيهـ  8

 أكثر،يعتمُد التشبيه في حقيقته على عقد مشابهة بين أمرين مختلفين يتفقان في صفة أو    

املبدع للجوء إليه إذ يمنح النص بعدا إيحائيا من  الل قدرة الشاعر و هذا ألامر يدعو 
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يخرجان ألاغمض إلى " فهما   69.فيعم  عم  الاستعارة  ألاذهان،على تقريب الصورة إلى 

 60" ألاوضح و يقربان البعيد 

و سأقف على بعض ألابيات  .بالتشبيهو لذلك نجُد الشاعر مفدي زكريا غمر قصيدته  

 : يقول الشاعر  .ألاسلوبيةلبيان قيمة هذه السمة بالتحلي  

 .باسم الثغر كاملالئكة أو كالط    ف  يستقب  الصباح الجـديدا 

 62.املؤذن يتلو            كلمات الهدى و يدعو الرقودا  وتعالى مث 

 يظهر جلّيا أّن النص يتمحور حول الوصف املقيد بالتشبيه الذي له أثر مهم في الداللة     

فيشبه الشاعر الشهيد  .بالحركيةو تغني النص  الحدث،و التي تحاكي  للنص،إلايحائية 

فالطف  يسعد بنور الصباح  .الطهارةباملالئكة و ألاطفال بجامع الفرح و السعادة و 

و يشبه صوت الشهيد باملؤذن و ذلك بجامع  .املقصلةوالشاعر سعيد بوقوفه على حواف 

عندما ينادي للصالة يستجيب له املصلون رغبة في هللا سبحانه  فاملؤذن .غيرهالتأثير في 

و الشهيد حالته عند املقصلة مث  حال املؤذن حيث دعا كّ  واحد للتضحية  .تعالىو 

 .وطنهبنفسه رغبة في الدفاع عن 

أعطى الشاعر مفدي زكريا لصوره التشبيهية تكثيفا حين يجع  منها وحدة  وقد     

يجبر املتلقي إلى إكمال النص مما يجع  النص " برقاب بعض مّما متماسكة يمسك بعضها 

 :الشاعرو من أمثلته قول  60"لحمة ال يمكن تجزيئه 

 .قام يختال كاملسيـح وئيدا        يتهادى نشوان يتلو النشيدا 

     ف  يستقب  الجـديدا 
ّ
 .باســم الثغر كاملالئكة أو كالط

 .الحبـال يبغي الصعــودا  حاملا كالكليم كلمه املج    د فشد

 65.في ليلة القد      ر سالما يشع في الكون عيدا  وتسامى كالروح                  

إلى  والثاني يحتا من  الل املالحظة الدقيقة لألبيات يتبين لنا أّن البيت ألاول يحتا  إلى 

الشاعر لهذا  عمدوقد الشاعر في مجال وصف الحالة النفسية للشهيد  وهكذا ألّن الثالث 

فعمد إلى توظيف حرف الكاف كأداة  .بعيدةالتشبيه الواضح لئال يحم  النص إيحاءات 

فهذا التشبيه املتتابع  .الدالليليحم  النسق انزياحا تركيبيا تضافر مع الانزياح  للتشبيه،

الشعرية  وإبراز الفاعلية الداللة،النص إجراءا أسلوبيا عم  على تعميق أواصر  أكسب

 .ألاسلوبيللملمح 
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 :التركيبيثالثا ـ املستوى 

إذ يمث  ألا ير  الشعري؛عملية إلابداع  وفاعال فيمن البديهي كون التركيب عنصرا مهّما    

يهتم بالتركيب  والدرس ألاسلوبي .اللغةحالة رصد قائمة على التفاع  إلايجابّي بين مكونات 

فالنص ال يجرد من قيمته  .التركيبا فضال عن اهتمامه بمعرفة ألابعاد الداللية لهذ

ب  يتضافر فيه هذان العامالن ليشكال بنية  التركيبية،الداللية عند الحديث عن ميزاته 

في نظرية  (ھ121 ت)أشار إليه عبد القاهر الجرجاني  وهذا ما .جماليفنية ذات نسق 

و يعمد بها إلى  ف،التأليو ألالفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا  اصا من "  :قالحين  16النظم

فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فص  نثر فعددت كلماته عدا  الترتيب،وجه من التركيب و 

أجرى و ابطلت نضده و نظامه الذي عليه ُبني و فيه أفرغ املعنى و  واتفق،كيفما جاء 

 11" أ رجته من كمال البيان إلى مجال الهذيان ...غيرت ترتيبه و 

وتثير وقع للبنى اللغوية يحقق مفاجأة للمتلقي تستدعي انتباهه إّن العرض غير املت   

  12فإما أن إعجابه

يكون  رقا للقواعد أو لجوءا إلى ما ندر من الصيغ أو يكون الانحراف بتكرار امللحظ " 

 16" .الصفاتألاسلوبي على غير املألوف كاإلسراف في استخدام 

كلت ملمحا بارزا في قصيدة الذبيح الصاعد ألاسلوبية التركيبية التي ش ومن املنبهات   

الانزياح النحوي أو ما يعرف بالعدول عن  ويقصد بهملفدي زكريا الانحراف التركيبي 

التركيبي يمث  تقنية أسلوبية يعتمدها املبدع إلثراء النص  وهذا الانحرافالقواعد املألوفة 

 ونسجه أهدافة لبنية النص من  الل القراءة الدقيق والتي تكشفبااللتفاتات الداللية 

إذ إنه يحدث نتيجة لعل  بيانية يتطلبها تأليف الكالم للحصول على "  11ومقاصد املبدع

 19" .بدونهقواعد داللية غير متاحة 

 فمن.وتكرار الوص التي اعتمدت هذه السمة ألاسلوبية تقديم املفعول به  ومن النماذ    

   :الشاعرأمثلة ألاول قول 

 10.في ليلة القد      ر سالما يشع في الكون عيدا  روحوتسامى كال

 وذلك ألنه والفاع ؛فالشاعر هنا قام بالتفاتة جميلة حين قّدم املفعول به على الفع  

 .بهاستكم  الحديث عنهما في الشطر ألاول فأراد تحوي  وجهة الحديث إلى املفعول 

 :قولهو من أمثلة الثاني 
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 .راجا ووافى السماء يرجو املزيدا  و امتطى مذبح البطولة مع  

 12. ويدعو الرقودااملؤذن يتلو            كلمات الهدى  وتعالى مث      

فالشاعر هنا تعّمد تكرار الوص  وكأنه ال يريد أن يفص  بين الحالة التي يعيشها الشهيد 

عاني الشعر لم تؤثر على م وهذه الانزياحات .أفكارالشاعر من  وما يختلج وتوالي ألاحداث

رتسلبيا 
ّ
 .املتعةإيجابيا في إيصال القارئ إلى مرحلة  وإنما أث

. والفع ضمن املستوى التركيبي ما ُيعرف بالبنيات إلافرادية لكّ  من الاسم  ومّما يد     

وطريقة فاملعنى الذي قد يوحي به الاسم أو الفع  قد ُيستقى من قب  الّصيغة الّصرفية 

كما قد ُيوحي تجّمع الكلمات الاسمية  10 .عليهصّبت فيه أو قيست  الذي وميزانهاالكلمة  بناء

فُورود ألاسماء مثال بكثرة في النص  .للنصأو الفعلية بدالالت معّينة تّتفُق مع املعنى العام 

 ليس كورود نسبة ألافعال فلكّ  داللته 

ها
ّ
ق بالكلمة من جانب هيئتها أو  وهي كل

ّ
 15 .شكلهادالالت تتعل

 :وألافعالحضور ألاسماء  أ ـ

إّن القصَد من وراء إيراد هذا العنصر هو إبراز الداللة إلايحائية للتجّمعات الاسمية أو    

فنسبة  وباملعاني الجزئية؛باملعنى العام للقصيدة  وُمحاولة ربطه الشعري،الفعلية في النص 

د ألافعال إذ بلغ حضور ُورود ألاشكال الاسمية بوفرة في النص أو السياق ليس كنسبة ُورو 

وهي من إجمالي الصيغ املستخدمة  ℅90.60صيغة بنسبة تعادل  25الصيغ الاسمية نحو 

ذلك أن نتساءل ملاذا هذا الحضور الكثيف لألشكال  ولنا بعد .قليلةال نحسبها  نسبة

ر ُيمكن ربطها بما يريد الشاعر أن ُيعبّ  ومناسبة معّينةه  لذلك داللة إيحائية  الاسمية؟

 وُيفصح؟عنه 

عطي داللة الاستقرار    
ُ
والاستمرار يرى بعض علماء اللغة أّن ألاسماء بمختلف أشكالها ت

ما الش يء الذي يمنُح ألاسماء تلك  :فيقول يسأل  ولعّ  سائالوضع  ُمعّين   والثبات على

الثبات إّن الذي يمنُح النصوص ألادبية املتوفرة على عدد كبير من ألاسماء داللة  امليزات؟

 غياب عنصر الزمن  والاستقرار هو

السّر في ذلك أّن  ولعّ  عكس النصوص املتوفرة على عدد كبير من ألاشكال الفعلية  96فيها 

كسُب النص حركّية و حيوّية بانتقال ألاحداث 
ُ
ألافعال بُحكم  توافرها على عنصر الزمن ت

لى ذلك فالنص الشعري الغني بين ألازمنة املختلفة من ماض  إلى حاضر إلى مستقب  و ع
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باألشكال الاسمية ُيمكنه أن يوحي بعّدة دالالت و هذا ما يظهُر في قصيدة الذبيح الصاعد 

عطي 
ُ
ملفدي زكريا الذي ا برنا و أقنعنا بحقائق ثابتة و هذا ما ُيوافق توظيف ألاسماء التي ت

 :الحقائقو من بين هذه  91داللة الثبات و الاستقرار 

 لحا
ٌ
 .املقصلةلة الشهيد و هو على مشارف ـ وصف

 لحالة الشعب و الجيوش و الشباب و الشيوخ و الصبايا حالة الحرب يقول مفدي 
ٌ
ـ وصف

 :زكريا

 .باسم الثغر كاملالئكة أو كالط    ف  يستقب  الصباح الجديدا 

 .شامخا أنفه جالال و تيها            رافعا رأسه ُيناجي الخلودا 

 92.غردت تم         أل من لحنها الفضاء البعيدا رافال في  ال   ز 

 .و شعاب ممنعات براها        مبدع الكون للوغي أ دودا 

 .وجيوش مضت يد هللا تز      جيها و تحمي لواءها املعقودا 

 .و شباب مث  النسور ترامى      ال يبالي بروحه أن يجودا 

ئت حكمة ورأي
ّ
 .ا سديدا وشيوخ محّنكين كراما           مل

 96.وصبايا مخدرات تبارى           كاللبوءات تستفّز الجنودا 

فالوصف أو الّصفة حالة ثابتة في الش يء أو إلانسان أو الطبيعة و لعّ  في هذا سر آ ر من 

أسرار الوفرة الاسمية في قصيدة الذبيح الصاعد ؛ إذ أّن الثبات املوجود في الصفة ُيوافُق 

 .ار الذي توحي به ألاسماء الديمومة أو الاستمر 

 : ب ـ ألافعال و داللتها الزمنية

فعال  10أبرَز الاستقراء إلاحصائي لألفعال الواردة في القصيدة حسب أزمنتها إحصاء    

فع  أمر بنسبة  21و  ℅92.69فعال مضارعا بنسبة  65و  ℅26.90ماضيا بنسبة 

69.25℅ . 

بقّية ألازمنة و بنسبة أقّ  الزمن املضارع و بنسبة  إّن إلاحصاء ُيبرز نفّوَق الفع  املاض على

وحي لنا بالكثير من املعاني و الدالالت التي قد 
ُ
أقّ  من ذلك زمن ألامر و هذه النسب ت

فالشاعر مفدي زكريا استخدم الزمن املاض ي في قصيدته ألنه . نستخرجها من هذه النسب 

لكن ما ُيثير الانتباه توظيف الشاعر كان يقّص لنا أحداثا جرْت سابقا عاشها الشهيد و 

قارب توظيفه للفع  املاض و كأنه يريد ربط املاض ي باملضارع 
ُ
. للفع  املضارع بنسبة ت
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فالشاعر عمَد إلى صيغة املاض ي في وصف  طوات الشهيد إلى املقصلة بينما لجأ إلى الفع  

 املضارع لوصف الحالة النفسية للشهيد التي تدّل على الّرضا 

 الحياة في أّي نّص  أدبّي  و ذلك بُحكم داللته الو 
ّ
فخر ألّن زمن املضارع زمن حّي يمكنه أن يبث

فه الشاعر لخلق  تفاع   مباشر  وحيوّي  بين بنية الخطاب 
ّ
آلانية الحاضرة لذا فقد وظ

صريح اب الشاعر مفدي زكريا  طاب حّي و و هذا ما يدلنا على أّن  ط. والعالم الخارجي 

قع كما هو ُمستحضًرا هذا الواقع في  طابه الشعري و هذا ما يجعلنا نلمُس يسرد الوا

ا واضًحا و كبيًرا في  طاب مفدي زكريا في قصيدته الذبيح الصاعد 
ً
 . صدق

نا توظيف الزمن املضارع على أّن الخطاب مباشر يتفاع  مباشرة مع الحدث ومن    
ّ
كما يدل

 :أهّم صور التفاع  

نق ـ التأثر الشديد بع
ّ
 .ملية الش

 .ـ الافتخار بالشهيد 

 91: إضافة إلى كّ  ذلك فالزمن املضارع له العديد من املزايا التعبيرية نذكر منها    

د على ألاشياء ، و  ـ يجع  الزمن املضارع ألافكار أوثق بمكانها و زمانها و يعم  على حضور 
ّ
يؤك

 .وجود ألاحداث 

تلّقي بُحكم داللته آلانية الحاضرة التي تجعُ  املتلّقي ـ ُيمكنه أن يخلق تفاعال مباشرا مع امل

 دائم التركيز 

 .و الانتباه 

 .أّما النسبة القليلة لفع  ألامر فيكمن أن توحي بأّن الشهيد ال يأم  شيئا من املستقب     

ت استنادا لكّ  ما تقّدم نقول إّن املستوى الصوتي و الداللي و التركيبي في طليعة املستويا   

املشتغ  عليها تحديد تجليات شعرية الخطاب الثوري و قد عم  الشاعر مفدي زكريا في 

قصيدته الذبيح الصاعد على الجمع بين هذه املستويات ، فصنع بذلك شعرية النص 

 . الفصيح ، و نجح في إشراك املتلقي في العملية إلابداعية 

بعين الاعتبار الظروف  الشاعر مفدي زكريا حين تعام  مع الخطاب الثوري أ ذو 

واملمارسات التي تّم فيها فهو لم يجع   طابه بمعزل عن ألاحداث التي عايشها الشهيد 

و التحلي  . فكان  طابه مؤسسا على اللغة املنطوقة عبر  طابه الثوري ( زبانا ) البط  

ألاسلوبي الذي اعتمدته لدراسة تجليات شعرية الخطاب الشعري في قصيدة الذبيح 
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صاعد قدم فرصة أرحب لخطابه الثوري باعتباره عالمة لسانية في ذاته و لذاته و من ال

هذا املنطلق عكست املستويات الثالثة الصوتية و الداللية و التركيبية النتا  اللغوي 

د من تأثر الشاعر بمجريات الثورة و حالة الشهيد و هذا و إن دّل على 
ّ
الفصيح الذي تول

ّن الشعر الثوري امتزجت فيه العبقرية و امللكة اللغوية بالتجربة ش يء فإنما يدل على أ

الحية حيث جمعت الثورة بين وظيفة النضال ووظيفة إلابداع فانبثق الشعر في الجزائر 

 .من ُصلب بيئة عربية 
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 اسهامات القصة الشعبية في الرسالة التحررية

 -أنموذجا -قصة بوزيان القلعي

 عائشة واضح. د

 غليزان -أحمد زبانةاملركز الجامعي 

 :امللخص

 -الغــرب لــه رو  مــا عكــس -فكريــة نتاجــات مــن أفرزتــه ومــا الجزائريــة الثــورة عــن الحــديث إن

 ألادبـي، الـوعي النتشار أصلت التي واملواقف النصوص عديد عند حتما بالحديث يستوقفنا

 التـــي املواقـــف تلـــك بـــين مـــن وكـــان الجزائـــري، املجتمـــع أفـــراد بـــين إلـــخ... السياســـ ي الاجتمـــاعي،

 الحيــــاة علـــى أثـــرت رجــــاالت هـــور ظ نهضـــوي  ثــــوري مشـــروع تبنـــي الجزائــــري  املثقـــف علـــى أملـــت

 فـــي الباحـــث منــه يســـتقي الـــذي املنهــ  عـــدت إذ... حكايــة -قصـــة -روايـــة -أجناســها بكـــ  ألادبيــة

 هــــؤالء حــــق فــــي إلاجحــــاف فمــــن. فكــــري  ثــــوري صــــرح إلعــــالء تؤســــس إرهاصــــات الثــــورة، أدب

 تلــك يبتبنــ حظيـت التــي ألادبيــة ألاجنـاس تلــك مـن فكانــت الفــذة، ملـواقفهم نعــر  ال أن الـرواد

 . صوصا بوزيانالقلعي وقصة عموما الشعبية القصة املواقف،

 إسهامات بوزيان، الشعبية، القصة،: املفتاحية الكلمات

Summary: 

The talk about the Algerian revolution and its intellectual products - contrary to 

what the West has promoted - is inevitably related to the many texts and 

attitudes that have emerged to spread the literary, social, political, etc. among 

the members of Algerian society. The Algerian intellectual adopts a 

revolutionary revolutionary project, the emergence of men who influenced the 

literary life of all its genres, novel, story, story ... The Manhal, who draws from 

the researcher in the literature of the revolution, It is unfair to these pioneers 

not to limp their positions, which was one of those literary genres that have 

adopted these positions, the popular story in general and the story of 

Bouzianeqalai in particular. 
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تهـــدف هــــذه الورقـــة العلميــــة الـــرد بهــــذه القصـــة الشــــعبية علـــى مــــن يـــزعم بهامشــــية  

اب الشـعوب املسـتعَمرة وتحديـدا الفرنسـيين الـذين أدلـوا بـأن آد( الغـرب)النصوص الثوريـة 

لـــــــــة ملـــــــــا يقابلهـــــــــا مـــــــــن نصـــــــــوص أجنبيـــــــــة ـــة  .دائمـــــــــا متذي  ــ ــ ـــــت الباحثــ ــ ـــــد احتجــ ــ  مديحـــــــــةعتيقوقــ

ـــه  ــ ـــة إنـ ــ ـــك الجماعـ ــ ـــن تلـ ــ ـــــد مـ ـــهادها لواحـ ــ عــــــرف إتيمبــــــ  بــــــين أقرانــــــه برؤيتــــــه : "إتيمبــــــلباستشـ

املتسامحة وأفكاره إلانسانية وتوجهـه املنفـتح علـى آلا ـر املختلـف، ويتأكـد هـذا الحكـم حـين 

ودعـــا إلـــى أن يوســـع هـــذا ... مفهـــوم ألادب العـــالمي املتمركـــز علـــى ألاعمـــال ألاوربيـــة  احـــتج علـــى

حتــى ال يــأتي يــوم نجــد ... املفهــوم ليغطــي آداب الشــرق والصــين والعــرب وآداب العــالم الثالــث 

 .1"فيه آداب أسياد وآداب عبيد

ة إن هـــذا الـــزعم الـــواهي الـــذي يـــدعي أن عامليـــة أي نـــص أدبـــي تقتـــرن بحتميـــة مطلقـــ

باملركزيـــــة ألاوربيـــــة مبنيـــــة علـــــى أســـــاس جـــــارف، هـــــذا ألا يـــــر فكرتـــــه أن الثقافـــــة والاســـــتيطان 

ففــي نفــس الاتجــاه، اســتخدمت فرنســا أفكــار التنــوير والتقــدم . "!!يشــكالن جســرا حضــاريا؟

للثــــــــورة الفرنســــــــية لتخفــــــــي غزوهــــــــا الاســــــــتيطاني وراء إيــــــــديولوجيا نقــــــــ  الحضــــــــارة لشــــــــعوب 

نســيين هــم أكثــر الشــعوب املتشــبثة باألنــا فكريــا، فــإنهم قــد أجــازوا ولتبيــان أن الفر . 2"بدائيــة

فيمــــا بعــــد ترجمــــة النصــــوص املحليــــة للشــــعوب ألا ــــرى إلــــى لغــــتهم الفرنســــية، شــــريطة أن ال 

ينـــزاح الجـــوهر عمـــا تمليـــه العقليـــة الفرنســـية، وفـــي هـــذا قتـــ  لهويـــة الـــنص العربـــي، وقـــد أدلـــى 

فـال معنــى "ذا ألامـر معارضــا للعامليـة السـمحاء بـدلوه ألاسـتاذ جـابر عصـفور بكــ  قناعـة أن هـ

للحــديث عــن العامليــة ونحــن ال نقصــد إال الفرنســية أو إلانجليزيــة، وفــي ألاغلــب نجهــ  الكثيــر 

كانــــت  -الشــــروط التــــي نصـــتها الجماعــــة الفرنســــية -فهـــذه النقطــــة 6"مـــن آداب العــــالم الثالــــث

العامليــــة حلــــم : "ســــعدالبازعي عائقــــا أمــــا ارتقــــاء النصــــوص املحليــــة، وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول 

الثقافـــة الغربيـــة، لـــيس بمعنـــى الانتشـــار فـــي حـــد ذاتـــه، وإنمـــا بمعنـــى الانتشـــار بمعـــايير الكتابـــة 

 .1"والتفكير الغربي

 :بوزيانالقلعيولإلجابة على ما سبق ذكره، ال بأس من التعريج على نبذة للمرحوم 

 :5التعريف ببوزيان القلعي

بالقلعــة واليــة غليــزان، ابــن الحبيــب القلعــي وفاطمــة  1060ســنة بوزيانــالقلعيولــد  

سـنة مـن  ـالل حملـه ملشـع   16بنت بن حليمة، اد   الرعب على املستدمر الفرنس ي مدة 
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ـــة  املقاومــــة والتمــــرد علــــى النظــــام الفرنســــ ي، بهــــدف تحريــــر الــــوطن مــــن العــــدو املحتــــ  والخونـ

ف وابنـه عمــار مــن دوار والد ، ليـتم القــبض عليـه بعــد وشـاية الحــا  بـن يوســ0املسـاندين لهــم

، فكافــأتهم 1029أكتـوبر  10يحـي بمعسـكر، وهـو فـي حالـة ضــعف جـراء مرضـه، وذلـك بتـاريخ 

ســـلطات الاحـــتالل بامليداليـــة الشـــرفية الفضـــية، وتمــــت محاكمتـــه وحكـــم عليـــه باإلعـــدام فــــي 

ـــاي  ــ ــ ــــبيحة 1020مــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ـــة  20، وفـ ــ ــ ـــــدم  1020جويليــ ــ ـــباحا، أعــ ــ ــ ـــــة صــ ــ ــــاعة الخامســ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ وعلـ

 65واليـــة معســـكر عـــن عمـــر ينـــاهز  -باملقصـــلة فـــي الســـاحة املركزيـــة باملحمديـــة عيبوزيانـــالقل

ســـنة، قطعـــت رأســـه وبعثـــت لتعـــرض فـــي متــــاحف فرنســـا، ومازالـــت لليـــوم محفوظـــة فـــي أحــــد 

 . متاحفها أما مكان دفنه فهو مجهول 

وكمــا هــو متفــق عليــه بــين النقــاد والبــاحثين أن ألانــا قــد ال يــدرك ذاتــه إال مــن  ــالل 

مــا  فبوزيانــالقلعي -لضــرورة تقتضــيها طبيعــة املضــمون  -ار مواقفــه مــن منظــار أدبــياستحضـ

كــــان ليســــمع عنــــه أفــــراد املجتمــــع لــــوال مواقفــــه البطوليــــة، وألامــــر إذن يحيــــ  بنــــا إلــــى ســــرد مــــا 

 .يقدمه من بطوالت جمة فتحت شهية الكتابة لدى الرواة بصفة  اصة

 :9ملخص قصة بوزيان القلعي

ليصــحب " الصــحاورية"إلــى منطقــة  بوزيانــالقلعيشــاب يــدعى  فــي أحــد ألايــام،  ــر 

أ ته إلى بيت والديها، من أج  أن تمضـ ي يـوم عاشـوراء معهـم، وفـي طريقـه إليهـا شـّده منظـر 

فقطفهـا، وكـان حـارس البسـتان ينظـر إليـه  متدلية من بستان أحد املستعمرين "التين"ثمرة 

ـــر إ ـــى ولـــــو اقتضـــــ ى ألامــ ـــا حتــ ــــدها مكانهــ ـــأمره أن يعيـ ــــى أن يخيطهـــــافــ ـــر  بوزيـــــانفاغتـــــاظ . لـ لألمــ

وتأسف على حال شـعبه ووطنـه الـذي تـدهور إلـى هـذا الحـد، وعـزم فـي نفسـه أن يـتخلص مـن 

 .ك  عمي   ائن لوطنه

طريقـــه يمشـــ ي علــى دابتـــه، وإذ بـــه يلتقـــي عصــابة متكونـــة مـــن ســـبعة  بوزيـــانواصــ  

م الواحــد تلــو آلا ــر  أشــخاص كــانوا ينــوون ا تطــاف راحلتــه، فــاقترح علــيهم أن يتشــاجر معهــ

ثم راح يتشاجر معهـم حتـى أرداهـم جميعـا  احوإن قت  أ ذوا دابته، فوافقوا على هذا الاقتر 

فاندهشــوا لصــالبته وبســالته فــي املشــاجرة، ثــم اقترحــوا عليــه أن ينضــم إلــيهم، فوافــق . أرضــا

 .وفي نيته التخلص من الخونة واملعمرين الذين نهبوا  يرات البالد

القتــال، لكنــه أراد أن يــتعلم أكثــر، فكــان الضــرب و يعــرف بعــض فنــون  بوزيــانكــان 

ـــــذه يصـــــــعد الجبـــــــ  ويـــــــتعلم ممـــــــن احترفـــــــوا هـــــــذه الفنـــــــون القتاليـــــــة، حتـــــــى  ـــــادة هــ ـــــندت قيــ أســ
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صـــار يتوجـــه هـــو ورفقتـــه إلـــى ألاغنيـــاء ويأ ـــذوا زكـــاة أمـــوالهم ويوزعوهـــا علـــى ف، املجموعـــة لـــه

اطق املجاورة لها وأحبوه وصاروا يحتمون الفقراء واملحتاجين، حتى عرفه أه  منطقته واملن

 . به

كــان يتــاجر فــي املواشــ ي، فاســتدعاه قائــد املنطقــة ليــدفع الضــريبة، فــرفض  بوزيــان

فضــربه بـــالكف علـــى وجهــه، وهنـــا قــرر هـــذا الشــاب مـــرة أ ـــرى أن  باهظـــةألنهـــا كانــت تأديتهــا، 

واتخــذ الجبــال يــتخلص مــن كــ  قائــد يحــّب املســتعمر ويبيــع شــعبه وأهــ  منطقتــه مــن أجلــه، 

مأوى له في النهار، وفي اللي  يتسل  إلى بيوت الكولونال والقادة من الجزائريين الـذين جعلـت 

لهـم الحكومــة الفرنســية مكانــة مرموقــة فــي املجتمـع، باإلضــافة إلــى الخونــة مــن أهــ  منطقتــه، 

ة ألامر الذين جندوا أنفسهم لخدمة املستعمرين واملحافظة على  يراتهم، والتي هي في حقيق

 يـرات الشــعب الجزائــري املحتــ  فيقــوم بقــتلهم وأ ـذ أمــواهم ليقســمها علــى املحتــاجين مــن 

 .أه  منطقته

الحكومـــة الفرنســـية ملـــا يقـــوم بـــه مـــن اغتيـــاالت للفرنســـين، وممـــن  بوزيـــانبلـــغ  بـــر 

يعملــــون لصــــالحها مــــن أفــــراد الشــــعب الجزائــــري، فبــــدأت تقلــــق منــــه، وتطــــارده فــــي كــــ  مكــــان  

غ عنه مكافأة مالية معتبرةوتحذر سكانه
ّ
 .ا منه، ووضعت ملن يبل

وفي أحد ألايـام، كانـت إحـدى الفرنسـيات تسـير لـيال بسـيارتها، أصـيبت هـذه ألا يـرة 

ـــت املـــــرأة وأحســــت بالـــــذعر ـــب، فخافـ ـــان . بعطـ ـــس املنطقــــة، ليتوقـــــف  بوزيــــانوكـ ـــير فــــي نفــ يســ

قــال أنــه إرهــابي ي بوزيــانعنــدها ويســألها حاجتهــا، فحكــت لــه أنهــا  ائفــة مــن شــخص اســمه 

فارسـ  إلـى أهـ  القريـة وطلـب مـنهم أال يـذكروا . فسألها إن كانـت تعـرف وجهـه، فـردت بـالنفي

ح
ّ
 .  اسمه أمامها، و يقومون باستضافتها ويرسلوا بسيارتها إلى امليكانيكي لتصل

ا فــي هــذه إلــى املــرأة الفرنســية وســألها عــن أحــوال مبيتهــ بوزيــانفــي صــبيحة الغــد أتــى  

، عندئـذ أ برهـا أنـه "ال: "فقالـت لـه بوزيانثم سألها إن كانـت رأت  فردت باإليجاباملنطقة، 

 .أ القه، ثم شكرته على حسن صنيعه معها ، فاندهشت لشهامته ونب بوزيانهو 

بهــــا، وكــــان معــــه  ادمــــه الــــوفي  وأقــــام، تــــزو  "الســــحانين"إلــــى منطقــــة  بوزيــــانرحــــ  

 .الذي يحرسه ويرعاه ويلبي طلباته

فمكـــث فـــي بيتـــه، وكـــان  ادمـــه غائبـــا فـــي ذلـــك اليـــوم  بوزيـــانرات مـــرض وفـــي أحـــد املـــ

فوصــ   بــره إلــى الحكومــة الفرنســية مــن طــرف أحــد الخونــة فــي منطقتــه، فــتم إلقــاء القــبض 
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وفــي اليــوم . واحتفلــوا بهــذا اليـوم الســعيد الســجن، وحـددوا لــه موعــدا ملحاكمتـهعليـه وزّجــه ب

ة، فحضـرت الجلســة تلــك املـرأة الفرنســية التــي علـى العدالــة الفرنســي بوزيــاناملوعـود عــرض 

، وشـــهدت أمـــام القاضـــ ي علـــى حســـن ســـيرته وكرمـــه وشـــهامته، ثـــم حكـــت لهـــم بوزيـــانأكرمهـــا 

قصــتها معــه وأنــه لــيس بإرهــابي، فــرفض القاضــ ي شــهادتها، وعندئــذ اقترحــت عليــه أن تفديــه 

ـــــراحه بوزنــــــه ذهــــــب ـــالق سـ ــ ـــ  إطـ ــ ـــه لكــــــنهم رفضــــــوا ذلــــــك، وتــــــم تنفيــــــذ حكــــــم القتــــــ   مقابـ ــ عليـ

 :ورثته نساء املنطقة بهذه ألابيات الشعرية الشعبية. باملقصلة
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لقــــد ألهمــــت هــــذه القصــــة البطوليــــة مختصــــ ي الســــرد الحكــــائي الشــــعبي،  صوصــــا  

وأنهــا ســاهمت إلــى أبعــد الحــدود فــي بــث ونشــر ضــرورة التحصــي  الفكــري الــذي يعكــس مكانــة 

لــذات الشخصـــية الهويــة الوطنيـــة ويحصــن الانتمـــاء البي،ــي والـــديني، وعليــه ينـــتج مــا يعـــرف با

والذات النصية، اللتان يعود لهمـا كـ  الفضـ  فـي ظهـور نصـوص حكائيـة قـد ترتقـي للعامليـة، 

 ـــدمت الــــذات الفكريـــة، وهــــذه  لبوزيـــان إذن هـــي عالقـــة تكامليــــة، فتلـــك املواقـــف البطوليــــة

ألا يـــرة بـــدورها  ـــدمت الـــذات الشخصـــية، ألامـــر الـــذي يفســـح املجـــال أمـــام تلقـــي كـــ  مـــا لـــه 

عنـدما  عبدالحميدبنباديسنهضة التوعوية   وهذا وفق ما يدلي به الشيخ العالمـة عالقة بال

هــول، بــ  علينــا محاربــة مصــدر لــن نكــون كقطيــع غــنم يلهــث وراء قــوت مصــدره مجقــال أننــا 

 .الجوع

إن هــذه الفطنــة والــوعي بضــرورة التحــرر مــن  ــالل إنتــا  نصــوص مــا كانــت لتظهــر  

ـــي ال ي ـــك املواقـــــف الفـــــذة التــ ــــوال تلــ ـــة لـ ــــاحة املعرفــ ـــن سـ ـــد عــ ــــود بعيــ ـــلها إال نـــــاكر جحـ ـــر فضــ نكــ

ألادبيــــــة، إذ أن هنــــــاك مــــــن اســــــتبعد الجماليــــــة ألادبيــــــة مــــــن النصــــــوص الثوريــــــة، ومعظمهــــــم 

ـــامي"فرنســـــيين يتصــــــدرهم  ـــر كـــ ـــة Albert Cammu"  ألبيــ ـــب هويــ ـــذي غيـــ ــــي  الجزائــــــريين، الــ فــ

نــة إيطاليــة قبـــ  مدينــة الجزائــر هــي مدي: "الجزائريــة، حيــث يقــول واملــدن النصــوص وألافــراد 

كــــ  شــــ يء، وراهــــن وهــــران فيــــه شــــ يء مــــن إســــبانيا، وقســــنطينة تــــذكر بطليطلــــة، املــــدن التــــي 

كمــــا أن رؤيتــــه للفــــرد الثــــائر اتجــــاه الظلــــم وعــــدم قبولــــه   0"أتحــــدث عنهــــا هــــي مــــدن بــــال تــــاريخ

للرضـــوخ والاستســـالم انحصـــرت فـــي نطـــاق التمـــرد، هـــذا املؤســـس مـــن الالشـــ يء والـــذي يســـعى 

د إن التمـرد ينشـأ عـن مشــه"، فقـط لتعمـيم حالـة مــن الفوضـ ى والاضـطراب لتحقيـق ال شـ يء

ـــمام وســـــط الفوضـــــ ى  انعـــــدام املنطـــــق أمـــــام وضـــــع مســـــتغلق ـــى يطالـــــب باالنضــ ـــه ألاعمــ ـــه ثوبــ إنــ

ـــــ  ـــميم الرذائـ ــــع صـــ ، وكأنــــــه يصــــــف املناضــــــ  الجزائــــــري الثــــــائر ضــــــد الاســــــتدمار 5"والتوحــــــد مــ
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حيـــد  لـــق حالـــة مـــن الاضـــطراب أنه شـــخص عبثـــي همـــه الو وضـــد الغـــزو إلاســـتيطانيالغاشـــم 

ال تسـعى إال لتحقيـق لقمـة العـيش، ولكـن  -الثـورة -وفي عديـد السـياقات ذكـر أنهـا. والفوض ى

مــــا عكــــس وبشــــدة أن هــــذه آلاراء ال تمــــت بحقيقــــة الثــــورات، بــــ  هــــي تلــــك املواقــــف البطوليــــة 

 . الفذة التي قرأناها أو سمعنا عنها في ألادب عامة، والقصة الشعبية  اصة

، وجدنا أنها بالفع  نـص التي بين أيديناقصة هذه الا وعند محاولة قراءتنا وتحليلنا لإنن

" مواقـــــف إنســـــانية -عنصــــر التشـــــويق -الحبكـــــة"ســــردي ثـــــوري اشـــــتم  علــــى جماليـــــات فنيـــــة 

 :اتضحت في

ســــــواء كــــــان ثوريــــــا أم  -إن  لــــــو أي نــــــص مــــــن البعــــــد إلانســــــاني: ألابعــــــاد إلانســــــانية -1

حتـــى ولـــو تـــوفرت فيـــه أبعـــاد فنيـــة وأدبيـــة، فإنـــه ... عيـــاسياســـيا أم تاريخيـــا أم اجتما

ـــد إلــــى ن ـــييد النصــــوصنــــص يفتقـ ـــهم فــــي تشـ ـــمحاء تسـ ـــد  زعــــات سـ ويتبــــدى هــــذا البعـ

وكـــذا الشخصـــيات  إلانســـاني مـــن  ـــالل املواقـــف التـــي تؤديهـــا الشخصـــية املحوريـــة

ـــة  ألا ــــرى  ـــه فــــي قصـ ـــا تطرقنــــا إليـ ـــا بوزيانــــالقلعيوهــــذا مـ ـــا يفــــرض علينـ ، واملقــــام هنـ

 :بعض من تلك املواقف فيما يلي إجمال

مــع  -املســتدمر الفرنسـ ي و ونــة الــوطن -للمعتــدي هستسـالموابوزيــان رضــوخ عـدم  - أ

وكــان ذلــك عنــدما قطــف حبــة . الحفــاظ علــى تريثــه وثباتــه اتجــاه اســتفزازات آلا ــر

ــــاء  -تــــــين مــــــن بســــــتان أحــــــد املعمــــــرين وأمــــــره حــــــارس البســــــتان  ـــن أبنــ ــ ـــان مـ ــ ـــذي كـ ــ والـ

مكانهــــا ولــــو بخياطتهـــا، وفــــي املوقــــف الثـــاني حينمــــا صــــفعه أن يعيــــدها إلـــى  -منطقتـــه

القائــد الجزائــري عنــدما رفــض دفــع الضــريبة والتــي كانــت فــي حقيقتهــا ســلخ للشــعب 

 .الجزائري من أمواله وممتلكاته

محاولـــــة كســـــب قطـــــاع الطـــــرق لصـــــفه بطريقـــــة غيـــــر مباشـــــرة، وتلقينـــــه لهـــــم محبـــــة  - ب

وذلــك حينمــا . ات مــن ال حيلــة لهــمالــوطن والغيــرة علــى أبنائــه دون املســاس بأ القيــ

، فكان أن أرداهم أرضا بعد أن دابتهتعرضت له العصابة وطلبت منه التنازل عن 

صــارعهم الواحــد تلــو آلا ــر، ومــا كــان مــنهم إال أن أعجبــوا بشــجاعته وقوتــه وطلبــوا 
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منـــــه الانضــــــمام إلــــــيهم، ففعــــــ  بعــــــد أن ردهـــــم إلــــــى صــــــفه ووجههــــــم للعمــــــ  الفــــــدائي 

ه، كونـــوا بـــذلك مجموعـــة فدائيـــة قويـــة علـــى املســـتعمر والخونـــة الفـــردي فـــي حقيقتـــ

 .من أبناء وطنه، رحيمة بالنزهاء من أبناء شعبه، و اصة الفئة املحرومة

مـن قبـ   -تجلي صفة إلايثار في مواقف عديـدة، فعلـى غـرار مـا رّو  عنـه أنـه إرهـابي - ج

تعــود فــي  -ةغير أن كــ  مــا كــان يجنيــه مــن ممتلكــات مســلوبويتــزعم العصــابات -فرنســا

بـ  يـؤثر علـى نفسـه أبنـاء بلدتـه  لم يقصر فـي إرجاعهـا ألصـحابها -ينألاص  للجزائري

 .من الفقراء واملحتاجين

تقديمـــــه لحقيقـــــة الصـــــورة املثاليـــــة للرجـــــ  الجزائـــــري املســـــلم، الـــــذي يفـــــرض عليـــــه  - د

منطــق الشــرع إلاســالمي، وكــذلك الضــمير الرجــولي الــذي أملــى عليــه أن يــرأف بحــال 

فرنســـية التـــي وقعــــت فـــي عقـــر قريتــــه، فعلـــى الـــرغم مـــن أنهــــا ليســـت مـــن بنــــي املـــرأة ال

 -جلدتــــــــه   وكانــــــــت لهــــــــا معرفــــــــة ســــــــيئة مســــــــبقا عنــــــــه، إال أنهــــــــا شــــــــرعت تتوســــــــ  إلــــــــى

كـي يحميهــا منـه، دون درايتهــا بأنهـا تفـر منــه إليـه، فمــا كـان موقفــه إال  -بوزيانـالقلعي

حـــد الجيـــران، لتتفاجـــأ أنـــه اســـتعان بمـــن يصـــلح ســـيارتها ويعتنـــي بهـــا كضـــيفة عنـــد أ

إنـــه  -صـــبيحة الغـــد باعترافـــه لهـــا أنـــه هـــو ذاتـــه الشـــخص الـــذي ارتعبـــت منـــه مســـبقا

 .بوزيانالقلعي

إن املعاملـــة إلانســــانية أيـــا كانــــت طبيعتهـــا ومــــع أي صـــاحب ضــــمير تملـــي الــــرد باملثــــ    - ه

ـــــية  ــ ــــة شخصـ ــ ـــــت حقيقــ ــ ــــــدما أدركـ ـــي بعــ ــ ــ ـــــية، التـ ــ ـــــرأة الفرنسـ ــ ـــــع املـ ــ ــــدث مـ ــ ـــا حــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ وهـ

تشـــبع بـــه مـــن نبـــ  الصـــفات وســـمو ألا ـــالق، فمـــا كـــان عرفانهـــا ومـــا ي بوزيانـــالقلعي

 للقوات املستعمرة الخونةبجميله إال بوقوفها سندا له بعد اعتقاله بسبب وشاية 

معهـــا، وعنـــد  بوزيانـــالقلعيإذ لـــم تتـــوان فـــي إلادالء بشـــهادتها النزيهـــة اتجـــاه مواقـــف 

ة قـدرتها بوزنـه رفض املحكمة لشهادتها عرضت على القاضـ ي الفرنسـ ي تقـديم فديـ

 .ذهبا مقاب  إلافرا  عنه لتقاب  بالرفض مرة أ رى 
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رافقــت النصـــوص ألادبيـــة عديـــد الدراســـات التحليليـــة : الجماليـــة -ألابعـــاد الفنيـــة -2

إذ البـــد ألي نـــص بعـــد وضـــعه علـــى محـــك . املوصـــولة بـــالتركيز علـــى الجوانـــب الفنيـــة

ســــتقبال يهــــتم بتبنــــي هــــذا الا  منظــــار جمــــاليالتقيــــيم والتقــــويم أن يســــتقبله الناقــــد ب

 :النقاط آلاتية

، ال عبــارة عــن أحــداث متراصــة بوزيانــالقلعيإن قصــة : تــوفر الحبكــة الفنيــة - أ

ألامر الذي  لق حبكة فنية أمدت النص الشـعبي  يمكن بتر حلقاتها املترابطة

الثــــوري بأبعــــاد جماليــــة ال تقــــ   صوصـــــية وشــــأنا عــــن غيرهــــا مــــن النصـــــوص 

تـوفر املسـار السـردي املتماسـك، أكسـب القصــة ف -كمـا سـبق الـذكر  -ألادبيـة

( الحـــدود)هـــذه ألا يـــرة  -طابعـــا قـــد يتجـــاوز املحليـــة ويتعـــداه إلـــى أبعـــد الحـــدود

التـــي تمكنـــه مـــن مزاحمـــة النصـــوص الغيريـــة، إذا مـــا تـــوفر الناقـــد النزيـــه الـــذي 

وبالتالي ... السنيمائي -املخر  -املسرحي -يؤهلها ألن تكون مح  اهتمام الروائي

 .متها إلى لغات أ رى تتيح لها فرصة الحظو بالعامليةترج

دة ، تلـك التـي تجعـ  : عنصر التشويق  - ب
ّ
ما هو متفق عليه أن الطروحـات الـوال

املتلقــــي يـــــنهم مــــن املضـــــمون مــــرارا و تكـــــرارا، إذ تفــــتح لـــــه شــــهّية إعـــــادة قراءتهـــــا 

ر ليتذّوق سحر التشويق ويعيشه مع كـّ  قـراءة، فهـذا العنصـر بحـّد ذاتـه يعتبـ

معيـــــــــارا أساســـــــــّيا لخلـــــــــق الفضـــــــــاء القصصـــــــــ ي أو الحكـــــــــائّي، كمـــــــــا يضـــــــــمن لـــــــــه 

الاســــتمرارّية التــــي تفّجــــر مكنونــــات إلابــــداع لــــدى الكاتــــب وتغــــوص بــــاملتلقي فــــي 

 .عوالم النص

ـــة  ــــي قصـــ ـــا  –يــــــتلّمس أّي قـــــارئ  بوزيانـــــالقلعيوفـ ـــان عاديــــــا أم مثقفـــ ــــواء كــ  –ســ

و أن ألامـــر حقيقـــة يحياهـــا جمالّيـــة هـــذا العنصـــر، وكأنـــه يعايشـــه ويتـــأثر بـــه، كمـــا لـــ

وقـــد . املتلقــي ســواء بالســمع أو مــن  ــالل القــراءة لهــذه القصــة البطولّيــة الشــعبّية

تبــــّدى عنصـــــر التشـــــويق علـــــى وجـــــه التحديـــــد فـــــي املوقـــــف الـــــذي تعـــــرض لـــــه بوزيـــــان 

القلعــــي عنــــد قطفــــه حبــــة تــــين مــــن بســــتان فــــي الاصــــ  هــــو بــــأرض جزائرّيــــة، و باغتــــه 
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. إلـــى مكانهــــا و لـــو اقتضــــ ى ألامـــر أن يقــــوم بخياطتهــــا الحـــارس بضــــرورة إرجـــاع الحبــــة

تجرفــــه دوامــــة املحــــر  و  أمـــام هــــذا املوقــــف كــــ  متلقــــي يضــــع نفســــه فــــي هــــذا الوضــــع

ـــق الصــــراع ـــن طريـ ـــن يعــــاود ألامــــر مــــرة !!! املواجهــــة عـ ـــه و لـ ـــمح لـ ـــ  بــــأن يسـ أم التوسـ

أم أنـــه يـــدفع ثمنهـــا وكيـــف يـــدفع !!!أ ـــرى، وهـــو الرجـــ  ألابـــي الـــذي ال يستســـلم أبـــدا

إنها متاهات تنـدر  فـي هـذا السـياق، سـياق  !!! ثمن ش يء ليس لصاحبه أي حق فيه

أّما املوقف الثاني املشّوق، فكـان أثنـاء اعتـراض سـبعة مـن قطـاع . عنصر التشويق

هـ  سيستسـلم : داّبته، املتلقي هنا يد   فـي حيـرة مـن أمـره ليسلبوهالطرق طريقه 

أنـــه ســـيواجههم بـــالرفض وهـــم بقـــّوة أم  !هـــذا الرجـــ  البطـــ  و يســـتغني عـــن دابتـــه؟

إن أّي منصـــت للقصـــة أو قـــارئ لهـــا   !!وعـــزم علـــى ألامـــر بـــأن يأ ـــذوا منـــه أغراضـــه؟

 بوزيانالقلعييطرح هذه التساؤالت لوال أن يقطع القاص شك املتلقي باليقين بأن 

وال يمكــن التغافــ  كــذلك . لــم يستســلم بــ  تصــارع معهــم وتمكــن مــن التفــّوق علــيهم

وهـــي التـــي  ببوزيانـــالقلعيويق الـــذي تمظهـــر فـــي لقـــاء املـــرأة الفرنســـّية عــن ذاك التشـــ

سمعت عنه بأن من يصادفه في طريقه فلن يرحمه وينتقم منه ال محالة، كيـف ال 

ــــاء وطنــــــه ــــى أبنــ ـــرة علــ ــــوة والغيـــ ــــاحب النخــ ـــو صــ ــــع هــــــذه املــــــرأة . وهـــ ـــال إذن مــ فمــــــا الحـــ

ال منـاص مـن الاعتـراف أمام هذه املواقف !!الفرنسّية التي ساقها القدر في منطقته

أن عنصر التشويق حاضر وبقّوة، إذ غاص باملتلقي في بحر التساؤالت التي ترغمه 

 . على استمرارّية القراءة أو إلانصات بشغف لهذا النوع من ألادب

كمواصـــــلة ملـــــا تأّســـــس مســـــبقا مـــــن أبعـــــاد إنســـــانّية وجمالّيـــــة اتضـــــحت فـــــي : العــــــقدة -3

ـــ ـــ  تأكيـــــد  ستســ ــــويق، فإنـــــه بكــ ـــر التشـ وقنا  الدراســـــة إلـــــى إيجـــــاد العديـــــد مـــــن عنصــ

املطبـــات أو العراقيـــ  التـــي تواجـــه أي شخصـــّية محورّيـــة ورئيســـّية، و هـــو معـــروف 

لــــدى النقـــــاد الــــروائّيين بالعقـــــدة، التـــــي يمكــــن لهـــــا أن تغّيـــــر مــــن املســـــار القصصـــــ ي، 

املعنــــى مــــن هــــذا أن تركيـــــز املتلقــــي بنقــــاط معّينــــة فــــي القصـــــة، . الحكــــائّي أو الروائــــّي 

شــــــ ى أو ينــــــزاح نحــــــو فهــــــم مغــــــاير ملــــــا تأّســــــس لديــــــه مســــــبقا، وحيــــــث إن قصــــــة سيتال

هـي محـ  الطـرح و الدراسـة  البـّد مـن اسـتعراض مـربط العقـدة فيهـا،  بوزيانالقلعي

ولــو أن كــ  عنصـــر تشــويق قــد رافقتـــه عقــدة، لكـــن هــذه ألا يــرة بلغـــت ذروتهــا بعـــد 
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ن يدي أعدائه بمعّيـة ، كيف لهذا البط  أن يقع بيبوزيانالقلعيالقاء القبض على 

كيــف ملــن كــان هاجســا بالنســبة لالســتدمار يصــبح  !! ومســاندة مــن قبــ  أبنــاء وطنــه

وهـــو  لبوزيانـــالقلعيهـــ  مـــن معـــين  !! مصـــدر نشـــوتهم باالنتصـــار عليـــه بعـــد ســـجنه

ن من الفرار من قبضتهم؟؟ 
ّ
الذي قّدم  دمات جليلة لك  من قصده؟ ه  سيتمك

 !!لخالص والفكاك منهم بأي طريقة مهمـا كلفـه ألامـرأم أن نفسه ألابّية تدفعه إلى ا

أم أنـــــه ســـــيّتم إعدامـــــه مباشـــــرة بعـــــد إصـــــدار الحكـــــم أي قبـــــ  أن تســـــّول لـــــه نفســـــه 

أثنــاء تــأزم الوضــع أو مــا يعــرف  طــرحتتســاؤالت  !! التفكيــر فــي الخــالص بأّيــة طريقــة؟

التـي سـاندها فـي  -ويزداد املتلقي حيرة وتيها، بعدما تتقّدم املرأة الفرنسّية  . بالعقدة

لتعــرض فديــة معتبــرة مقابــ  العفــو عنــه وتحريــره، أمــام هــذا املوقــف  -وقــت ســابق

إلانســـــانّي الفـــــذ وهـــــو صـــــادر مـــــن قبـــــ  امـــــرأة فرنســـــّية أي مـــــن بنـــــي جلـــــدة القاضـــــ ي، 

ســـيعتقد املتلقـــي أن ألازمـــة أو العقـــدة ســـتفر  و تحـــّ ، إال أنهـــا تقابـــ  بـــالرفض وال 

يــف ال وهــو الـــذي يعــد انتصــارا بالنســـبة إلــيهم بعـــد ، كلبوزيانـــالقلعيشــ يء يتشــّفع 

عه املتلقي،   !!القبض عليه
ّ
إن هذه العقدة غّيرت املسار القصص ّي نحو ما لم يتوق

ومـا ينمــاز بــه مــن بطولــة وإيبــاء مـا كــان ليقــبض عليــه لــو ال الوشــاية  فبوزيانــالقلعي

ي إكســــاب إن العقــــدة فــــي أّي نــــص قصصــــ ّي، لهــــا وقعهــــا فــــ. والغــــدر مــــن قبــــ  الخونــــة

 .النص ألادبّي ثقة بضمان سيرورته كما تتيح للناقد فرصة التحلي  و التفسير

إن مــا تشــهده الســاحة ألادبّيــة عمومــا والفــن القصصــ ّي الشــعبّي :   ألابعــاد ألادبيــة -1

ر فيــــه جمالّيــــة 
ّ
ى لــــه أن يســــمو بالصــــرح النصــــ ي إن لــــم تتــــوف

ّ
 صوصــــا، قــــد ال يتــــأت

ان املضـمون هادفـا، لكـن حيـث إن آلّيـة الطـرح لفظّية وبالغة أسـلوبّية، حتـى وإن كـ

وجاذبّيـــــــة املضـــــــمون تبنيـــــــان علـــــــى وقـــــــع اللفظـــــــة وألاســـــــلوب، فـــــــال مبـــــــّرر للكاتـــــــب فـــــــي 

، نجـــد أن كـــال مـــن القـــاص العربـــّي وحتـــى بوزيانـــالقلعيوفـــي قصـــة . الاســـتغناء عنهمـــا

ـ
ّ
ـة املؤرخ ألاجنبيي، قد استخدمـا اللفظ املناسب املقتـرن بمـا يناسـبه مـن معـاني دال
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، اعتمـــاد لبوزيانـــالقلعيومـــن جملـــة ألالفـــاظ التـــي زادت جمالّيـــة للقصـــة الشـــعبّية 

القــاص علــى القافيــة املتجلّيــة فــي تشــابه وتــوازن آ ــر حــرف مــن كــ  شــطر مــع الــذي 

يليــــه، وهــــذا مــــا يعكــــس رقــــّي أســــلوب القــــاّص ومــــدى تفّوقــــه وكــــذلك رغبتــــه فــــي نشــــر 

فضـــ  اللفظـــة وألاســـلوب إلـــى مـــا الـــوعي التحـــرّري فـــي قالـــب قصصـــ ّي شـــعبّي يرتقـــي ب

إذن  لزامــــا علينــــا إلادالء بأنــــه مهمــــا تتــــوفر . يمكّنــــه مــــن مزاحمــــة النصــــوص ألا ــــرى 

ـــه يعــــّد مبتـــورا إذا اســــتبعد الجانــــب 
ّ
القـــيم إلانســــانّية وكـــذا الفنّيــــة فـــي نــــّص مــــا، فإن

 .ألادبّي من لفظة بليغة مقترنة بروح املعاني

ها لنـا القصـة الشـعبّية البطولّيـة، يعكـس إن ما سبق ذكـره مـن أبعـاد متعـّددة قـدمت

 ونشـر الـوعي بقيمـة التحـرر لـدى 
ّ
لنا حقيقة مكانة هـذا الجـنس ألادبـّي وكـذا دوره فـي بـث

الشــــعب بكــــّ  مســــتوياته، بتبيــــان أهــــم املواقــــف البطولّيــــة التــــي قــــدمها الفــــرد فــــي ســــبي  

لنفس والنفــيس، التحــرر، الاســتقالل وانتصــار الــذات العربّيــة إلاســالمّية والتضــحية  بــا

 :والتي استخلصنا منها أهم النتائج آلاتية بوزيانالقلعيوقد تلّمس املتلقي هذا في قصة 

القصـــــة الشـــــعبّية البطولّيـــــة والثورّيـــــة تتـــــوفر علـــــى عناصـــــر أدبّيـــــة تؤّهلهـــــا بـــــأن  -

 .ترتقي ملصاف آلاداب ألا رى 

 الفــن القصصــ ّي الشــعبّي قــدم للفعــ  الثــوري إســهامات ال تقتصــر علــى طبقــة -

 .معّينة ب  كافة أطياف املجتمع

تصــــحيح الصــــورة الســــلبّية التــــي يحملهــــا آلا ــــر اتجــــاه الشخصــــيات البطولّيــــة  -

 .والثورّية في القصص الشعبي

نشر الوعي التحررّي ليس مرهونا بالرواية أو القصائد الشعرّية وفقط، وإنما  -

 .القصة الشعبّية كذلك

لقّصة الشعبّية لم تنزاح إطالقـا عـن املواقف البطولّية و النزعة التحررّية في ا -

الجوانب إلانسانّية، ب  عكست الصورة الحقيقّيـة والـدافع املنشـود لتحقيـق 
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مطلــــب أّي نفــــس أبّيــــة، إنـــــه التحــــرر، إنهــــا محاولــــة ورغبـــــة جامحــــة فــــي تحقيـــــق 

 .الذات الشخصّية  اصة و الكيان العربّي إلاسالمّي بصفة عاّمة

 :الهوامش
 .26، ص2611، الجزائر 1ي ألادب املقارن، دار ميم للنشر، طمديحة عتيق، فصول ف -1
أحمـد : أعمـال ملتقـى قضـايا ألادب املقـارن، تحريـر -أمينة رشيد، مفهوم العاملية فـي ألادب املقـارن   -2

 .90، ص1550عثمان القاهرة 
يســـــمبر د 2إلــــى  1، مـــــن "ألادب العربـــــي والعامليــــة"جــــابر عصــــفور، كلمـــــة الافتتــــاح، أعمـــــال امللتقــــى  -6

 .11، ص1555
 .190، ألادب العربي والعاملية، صقراءة متغيرات الانتشار -سعد البازعي، وجوه العاملية -1
 www.kalaabenirached.comبوزيان القلعي شهيد من شهداء الجزائر  . ينظر  -9
سـليم قســطون، دار . والصراعات الثقافيـة فـي الجزائـر، تـرعبد القادر جغلول، الاستعمار . ينظر  -0

 .65، ص 1501. الحداثة لبنان
عائشـــــــة واضـــــــح، القصـــــــص الشـــــــعبي املتـــــــداول بالشـــــــمال الغربـــــــي الجزائـــــــري، دار ألاديـــــــب للنشـــــــر  -2

 .120 ، ص2612الجزائر  -والتوزيع، وهران
الطـــاعون أنموذجـــا،  -بيـــر كـــاميســعيد  لـــوفي، رؤيـــة العـــالم الثـــوري الجزائـــري مـــن منظـــور روايـــة أل -0

    manifest.univ.ouargla.dz، نقال عن املوقع 2619جانفي  22، سكيكدة، (مقال منشور )
 .10، ص1506، بيروت 6نهاد رضا، منشورات عويدات، ط. ألبير كامي، إلانسان املتمرد، تر -5

 :قائمة املصادر واملراجع

 .1506، بيروت 6منشورات عويدات، ط نهاد رضا،. ألبير كامي، إلانسان املتمرد، تر -

أحمـــد : أعمـــال ملتقـــى قضـــايا ألادب املقـــارن، تحريـــر -أمينـــة رشـــيد، مفهـــوم العامليـــة فـــي ألادب املقـــارن  -

 . 1550عثمان القاهرة 

 www.kalaabenirached.comبوزيان القلعي شهيد من شهداء الجزائر   -

 .1555ديسمبر  2إلى  1، من "ألادب العربي والعاملية"عصفور، كلمة الافتتاح، أعمال امللتقى جابر   -

 .قراءة متغيرات الانتشار، ألادب العربي والعاملية -سعد البازعي، وجوه العاملية -

الطــــاعون أنموذجــــا،  -ســــعيد  لــــوفي، رؤيــــة العــــالم الثــــوري الجزائــــري مــــن منظــــور روايــــة ألبيــــر كــــامي -

        manifest.univ.ouargla.dz، نقال عن املوقع 2619جانفي  22، سكيكدة، (ر مقال منشو )

http://www.kalaabenirached.com/
http://www.kalaabenirached.com/
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عائشـة واضــح، القصـص الشــعبي املتــداول بالشـمال الغربــي الجزائــري، دار ألاديـب للنشــر والتوزيــع،  -

 .2612الجزائر  -وهران

دار  ســـــــليم قســــــــطون،. عبـــــــد القـــــــادر جغلـــــــول، الاســـــــتعمار والصـــــــراعات الثقافيـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر، تـــــــر -

 .1501. الحداثة، لبنان

 2611، الجزائر 1دار ميم للنشر، طمديحة عتيق، فصول في ألادب املقارن،  -
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مالمح املقاومة ضد الاستعمار الفرنس ي في الشعر الجزائري 

 -أبو القاسم سعد هللا أنموذجا -املعاصر

 مقدم فاطمة، طالبة دكتوراه  :الباحثة

 اسطنبول  د ناصر .أ: املشرف

ة جامعة
ّ
 1وهران أحمد بن بل

 

ه : ملخص
ّ
رحلة العطاء الشعري عند أبي القاسم سعد هللا طويلة،غير أن

توقف عن ذلك، فسعد هللا نذر حياته لخدمة الذاكرة الوطنية بعد الاستقالل حتى 

ا شعرًيا 
ً
لقب بشيخ املؤر ين الجزائريين، ومع ذلك ترك لنا أبو القاسم سعد هللا إرث

َن يستح ق الاهتمام والدراسة والتمحيص، فتجربته الشعرية كانت ثرية وغنية، َضمَّ

فيها الشاعر العديد من التجارب والرؤى الجمالية والوطنية، فانعكست من  اللها 

العديد من  ألابعاد الجمالية والفنية، وهذا ما جع  تجربته الشعرية تتألق في سماء 

 .إلابداع الشعري الجزائري املعاصر

الجزائر، املقاومة، أبو القاسم سعد هللا، التعذيب، : الكلمات املفتاحية

 .الحرية، الاستقالل، الشعر

Résumé :  

Le Voyage poétique chez Abu Qasim Saad Allah est longue, mais Il a 

cessé de le faire, Abu Qasim Saad Allah a consacré savie à servir  la mémoire 

national  après l’indépendance jusqu’à il prend le nom de l’historien 

Algérien. 

En plus de ça  Abu Qasim Saad Allah nous a laissé un trésorde 

poésie qui mérite l’attention, l’éducation et la vérification.  



 ّسادسالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

121 

Donc, son expérience poétique était plus riche parmilesquels le 

poète a parlé de beaucoup de choses telles que son expérience Ses 

visionsesthétiques et national. Ce qui reflète de nombreuses 

dimensionsesthétiques et techniques; ce qui a développé sonexpérience 

poétique dans la création poétique algérienne contemporaine. 

Les mots clefs : Algérien, La Résistance,Abu Qasim Saad Allah, la 

Torture, la liberté, l’indépendance, La poésie.   

ومما ال شك فيه أّن ألادب العربي عامة والشعر  اصة، قد بقي على مّر 

ي رسالته دا   أّي  مجتمع كان، حيث حم  الشعراء لواء امل قاومة العصور يؤّد 

والنضال في ظ  التحوالت التي كانت تعيشها ألامة، والظاهرأّن بعض املهتمين بتأريخ 

لشعر املقاومة العربية الحديثة، قد أرجعوا بداية هذا اللون الشعري إلى النصف 

الثاني من القرن العشرين؛ أي تزامًنا مع موجات التحرر في العالم العربي، والجدير 

لعديد من الشعراء العرب عامة والجزائريين  اصة قد وجدوا بالذكر ها هنا، أّن ا

متنفًسا يعبرون فيه عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية، غير أّن ما 

يجمعهم أكثر مما يفرقهم، فالتزموا الدفاع عن قضايا الشعوب املستعمرة، فمنهم من 

ل الرموز ، ومنهم من فض  آثر رسم صور البطولة والتضحيات من  الل استعما

التعبير املباشر، وكان القصد من وراء هذا وذاك، هو الدعوة إلى ضرورة املقاومة 

، ضد العدو املغتصب ...(الكفاح املسلح، والكفاح السياس ي)والكفاح بأشكاله املختلفة 

وفي السياق نفسه، يرى الدكتور غالي شكري أّن أدب .لحقوق غيره دون وجه حق

 :، وهي1ينقسم إلى ثالثة أقساماملقاومة 

وهو ذلك ألادب الثوري الذي يسبق اندالع أّي  : أدب النبوءة الثورية -

، ولهذا فهو يدعو إلى ضرورة 
ً
 أم آجال

ً
ثورة؛ ب  ويتنبأ بحدوثهاعاجال

 .قيامها
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 وهو ألادبالذي يكون متزامًنا مع الثورة، : ألادب املصاحب للثورة -

 .أْي ألادب الذي يؤرخ للثورة بعد انتهاءها: ويليهما ألادب املقاوم الالحق -

وبناء على رأي الدكتور غالي شكري، فإّن ألادب الذي ينبثق في أّي  مجتمع أثناء 

ه يعكس 
ّ
ثورته من أج  التغيير نحو ألافض ، هو ألادب الخالد في أذهان أبنائه ألن

تد صداه صورة واضحة عن النضالي الحقيقي، ولهذا فهو يظ  مصدر إلهام ب  ويم

إّن بقاءه يطول »: وتأثيره إلى أبعد من هذا املجتمع مكانا وزمانا، وهذا ما نلمسه من قوله

على مّر  الزمن، ويمتد إلى مناطق أ رى، وعصور ما تزال مقاومتها في حاجة إلى 

 .، حتى تثبت وتصمد، وتواص  مقاومتها2«إلامدادات الروحية والفكرية

عاصرين كّ  املستجدات والتطورات التي عرفتها ولقد ساير الشعراء العرب امل

البلدان العربية، فكانوا  يتطلعوندائًما إلى ني  الحرية وينبذون باملقاب  الاستبداد 

والاحتالل، ونظًرا لشدة حرصهملتحقيق ذلك، راح بعضهم يتبنى  يار املقاومة بوصفها 

رين قد ا تلفت أساليب السبي  الوحيد أمامهم، وعلى ما يبدو، فإّن الشعراء املعاص

، ومنهم من فض  (الشعر العمودي)تعبيرهم عن ذلك، فمنهم من اقتفى نهج القدماء 

، ومن من جمع اللونين مًعا، فإن دّل هذا على ش يء ما (الشعر الحر)مسايرة الجديد 

ما يدل على حجم املسؤولية امللقاة على عاتق الشعراء، الذين كان لهم دور فعال في 
ّ
إن

أبو القاسم :واع املقاومة، ومن بين هؤالء نذكر شعراء الجزائر املعاصرين أمثالشتى أن

 .سعد هللا، ودمحم الصالح باوية، وأبو القاسم  مار، وغيرهم

فالحقيقة التي ال يستطيع أيُّ أحد انكارها، هي أّن شعراء الجزائر قد شعروا 

لم »ة الاستعمارية، بحيث باألوضاع الصعبة التي كان يعيشها أبناء وطنهم إبان الفتر 

يكتف الفرنسيون باالستالء على ألارض، ومصادرة كّ  أوقاف املسلمين من أراض ي 

وعقارات، وراحوا ينتهجون سياسة تفقير ألاهالي وتجهيلهم، ولكي يستتب لهم ألامر 

ا  اًصا من ممتلكات الدولة الاستعمارية تتصرف فيه 
ً
جعلوا الدين إلاسالمي ملك
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ولتضمن ذلك جعلت كّ  املساجد واملؤسسات إلاسالمية تحت بحسب هواها، 

 .؛أْي إّن ألاوقاف إلاسالمية أصبحت تحت سيطرتها ونفوذها6«مراقبتها

ه، أّن الاستعمار الفرنس ي كان على يقين تام أّن العلم 
ّ
والظاهر من هذا كل

ته سالح فعال إذا تمكن منه شعب الجزائر استطاع مقاومته، وبالتالي يسترجع حري

وكرامته وأرضه، ولهذا سعت فرنسا إلى إ ماد أية محاولة للتعليم، فركزت كّ  اهتمامها 

على اللغة العربية التي كانت بمثابة الحب  الوثيق، ب  والوسيلة الوحيدة للتفقه 

والتدبر في الدين إلاسالمي،  صوًصا وأّن هذا ألا ير كان يدعو ويحث على أمر هام 

وهو الجهاد في سبي  هللا ضد العدو الظالم املغتصب لحقوق جًدا بات يأرق فرنسا، 

الشعب الجزائري، والتي ليست من حقه، ال من الناحية الدينية وال حتى من الناحية 

 .إلانسانية

ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا إّن  وف فرنسا، وقلقها الدائم من يقظة الشعب 

كذا تحطيم املقومات ألاساسية التي الجزائري هو ما دفعها إلى انتها  سياسة تجهيله، و 

تساهم في بناء شخصيته، كالدين إلاسالمي، واللغة العربية، ب  وإبعاده أيًضا عن تراثه 

الفكري على صعيد مجاالت التعليم والثقافة العربية إلاسالمية، والصحافة وألادب 

لشعور والتاريخ، والظاهر أّن فرنسا فعلت كّ  هذا حتى يتسنى لها القضاء على ا

بالقومية العربية وإلاسالمية لدى الشعب الجزائري؛ أْي تقطع الصلة بين الجي  

الجديد من أبناء هذا الشعب، وماضيه، ب  وحتى مع العوام  واملقومات الحية لألمة 

والكيان الجزائري العربي وإلاسالمي، وهكذا تحكم فرنسا قبضتها على الجزائر فيسه  

 .عليها بلعها وفرنستها

وال الثورة املباركة لبقيت الجزائر تعاني من ويالت الاستعمار الفرنس ي، فل

فلقد شاء هللا أن يثور شعبها ضد هذا املستدمر الغاشم بالرصاص والكلمة، حيث 

تظافر الكفاح املسلح مع قوة الكلمات على اجبار فرنسا على الانسحاب من الجزائر، 

الجزائر يسخرون أقالمهم لشحذ همم  فعلى سبي  املثال ال الحصر، نجد بعض شعراء

الثوار، وتقوية عزائمهم، والدفاع عن الشعب الجزائري؛ ب  ودفعه إلى مساندة الثورة 
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–*واحتضانها بك  قوة، ومن بين هؤالء الشعراء نذكر الشاعر أبو القاسم سعد هللا

ه كان من الذي ما انفك يدافع وينافح عن الجزائر وشعبها، كما أ -رحمه هللا وطيب ثراه
ّ
ن

السباقين إلى مساندة الكفاح املسلح رغم غربته في تونس ثّم القاهرة، والظاهر أّن 

مبتونس، لكن 1642تجربة سعد هللا الشعرية قد بدأت مع قرضه للشعر في سنة

 . مأثناء تواجده بأمريكا1692لألسف توقفت قريحته عن البوح الشعري في سنة

مية النضال الثوري بلغة الشعر التي والظاهر أّن سعد هللا كان يدرك أه

تخاطب الوجدان والعقول، ب  وتسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على السلوك الاجتماعي، 

فالدور الذي يقوم به الشعر ال يق  أهمية وال تأثير عن الدور الذي كان يؤّديه »

لوجدان، املقاومين بالسالح، فالكلمة الصادقة البليغة تنفذ في أعماق النفس، فتهز ا

،وما يعزز كالمنا هذا 1«وتسهم في تعبئة القوى على درب الحرية والتحريض على الكفاح

، بحيث "الزمن ألا ضر: "أكثر هو قصائده التي ضمنها في ديوانه املوسوم بـعنوان

نالحظ أّن الشاعر قد عمد إلى منحها دالالت وإيحاءات ثورية، والقارئ لديوان سعد 

،يالحظ أّن الشاعر قد حم  أغلب قصائده إشارات ثورية، سواء 9"الزمن ألا ضر"هللا 

طريقي، غضبة الكاهنة، : )من حيث العناوين أم املواضيع، ومن نماذ  ذلك نجد

الثورة، ليلة الرصاص، الفدائي، املروحة، قدوة ألاحرار، صر ة جالء، ثائر وحب، 

، كما أّن (، وغيرها...سيرالنصر للشعب، كفاح إلى النهاية، بربروس، أوراس، الثائر ألا 

ه من بين املواضيع التي دارت حولها قصائد ديوان سعد هللا، تلك 
ّ
القارئ يالحظ أن

القصائد التي تصف الثورة، وتساير مجريات نضال الشعب الجزائري وكفاحه 

 .وتضحياته في سبي  ني  الحرية والاستقالل

ر الذي يدعو إلى الشع»وعلى هذا ألاساس، فالشعر عند سعد هللا هو ذلك 

يها، ويدفعها إلى ألامام دفعا، ويخرجها من  ع دّو  الثورة، ويمهد لها، ويلهب نارها، وُيْسم 

ظالم الظلم، إلى ضياء الحق، ويجعلمنها واقعا فعليا بعد أن كانت فكرة وحلًما، وهو 

ة في ،التي تسعى إلى التغيير والتجديد، ب  إّنها تنشد الحري0«ثورة الشعر: الذي نسميه

ا قائًما بذاته، .هذه الحياة بمختلف أشكالها ا فنيل
ً
ُن »والظاهر أّن الشعر بوصفه عامل ُيـَمك 
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الشاعر أو القارئ من التخلص من العوام  الشخصية التي تحبسه في حدود ذاته 

؛معنى ذلك أّن الشاعر ابن 2«الضيقة بمشاركته بقدر أكبر في صفة إلانسانية العامة

ه يسعى من  الل بيئته، فهو على ص
ّ
لة وثيقة بمجريات ألاحداث دا   مجتمعه، ب  إن

: ،وفي سياق نفسه يقول 0«إدراك ما هو عميق وهام في الحياة»شعره إلى دفع القارئ إلى 

 تجربة 5«في اعتقادي أّن انتا  املرء هو جزء منه وصورة له»سعد هللا 
ّ
،وما الشعر إال

 .بأفراحها وأقراحهاتعكس قدرة صاحبه على التفاع  مع الحياة 

حيث يصرح في مقدمته " الزمن ألا ضر"وهذا ما نلمسه في ديوانسعد هللا 

 
ً
ُر هذا الشعر عن زمنين أ ضرين هما»: قائال عهد شبابي وعهد الثورة التي هي : ُيعّب 

: شباب الجزائر، وهكذا انصهرت في هذا الشعر عاطفتان شابتان ال تكادان تنفصالن

،وتبًعا لذلك، فاللغة الشعرية التي يتميز بها 16«عاطفة الوطنيةالعاطفة الذاتية وال

إّنها وسيلة استبطان واكتشاف، ومن »دوان سعد هللا أكثر من أداة للتواص ؛ ب  

غاياتها ألاولى أن تثير وتحرك، وتهز ألاعماق وتفتح أبواب الاستباق، إّنها تهامسنا لكي 

تيار تحوالت يغمرنا بإيحائه وإيقاعه وبعده،  نصير، أكثر مما تهامسنا لكي نتلّقن، إّنها

هذه اللغة فع ، نواة حركة،  زان طاقات، والكلمة فيها أكثر من حروفها وموسيقاها، 

لها وراء حروفها ومقاطعها دم  اص ودورة حياتية  اصة، فهي كيان يكمن جوهره في 

ا مع هذا ،11«دمه ال في جلده، وطبيعي أن تكون اللغة هنا إيحاًء ال إيضاًحا
ً
وتساوق

 :الطرح يقول سعد هللا

يـَها اَبْت َدَياج 
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وتبًعا لذلك، فالتجربة الشعرية لدى سعد هللا تتعدى كونها مجموعة من 

ألالفاظ واملعاني املفرغة في قوالب  ليلية، ينتقيها الشاعر كيفما شاء، ومتى ما أحس 

نا ال نبالغ إذا قلنا إّن تجربته الشعرية تتجاوز بالدفق الشعوري 
ّ
املتأجج في نفسه؛ وإن

ذلك إلى كونها ذلك البوح الشعري النابع من وجدانه، فهو شاعر عايش أحداث 

م،بكّ  تفاصيلها منذ لحظة اندالعها إلى غاية 1654وتطورات ثورة الفاتح نوفمبر

ع القول إّن قصائد ديوانه م،ولهذا نستطي1618تحقيق النصر والاستقالل في سنة

املشاعر واملعاني وألالفاظ وإلايقاعات »طافحة بالشعرية، حيث إّن " الزمن ألا ضر"

َها من فاتحة التجربة إلى  اتمتها في  ُعمُّ
َ
املوسيقية تتولد في نفسه، وتنبثق فيها وحدة ت

ما توازن دقيق وسياق محكم، ولكّ  بيت مكانه املرموق، فال فوض ى وال تشويش، و 
ّ
إن

ه ضبط وإحكام
ّ
ه نظام والتئام، وكل

ّ
،وهذا ما تعكسه القصائد الواردة في 18«بناء كل

 .ديوان سعد هللا

والحق أّن الشعر الجزائري املعاصر  اض ميادين عقلية وشعورية فسيحة، 

كما غنى املأساة الوطنية والعربية والتزم بالدفاع عن حق الشعب الجزائري في الحرية 

ه شعر بآالمه ومعاناته، ولهذا  والسعادة، حيث
ّ
تبنى قضيته، ايماًنا منه بعدالتها، كما أن

إّن الشاعر العظيم هو الذي يساهم في إحداث التغيير، ويسعى : ال نبالغ إذا قلنا

وبما أّن طبيعة التطور تقتض ي أن ينطلق الشعر من . باملقاب  إلى التقدم والتجديد

تمد الشاعرموضوعاته من ألاحداث واملستجدات الواقع الذي ينبثق منه؛ بمعنى أن يس

في مجتمعه، وينقلها إلى عالم إلابداع الشعري املليء باملعاني الجديدة والصور الشفافة 

 .املستحدثة واملستنبطة من الحياة العميقة الواضحة في نفس الوقت

ا مع هذا الطرح، نجد أبو القاسم سعد هللا
ً
يدير ظهره للشعر 16وتساوق

ه كان متأثًرا به في محاوالته الشعرية ألاولى، العمودي 
ّ
 ومضموًنا، على رغم من أن

ً
شكال

ا  اصة عقب اندالع ثورة الفاتح 
ً
وبحكم أّن الجزائر كانت تعيش ظروف

 انضم إليها منذ 1654نوفمبر
ً
م،فإّن أبو القاسم كان من  الل قصائده شاعًرا ومناضال

نها، فراح يؤجج نارها بشعره، والذي أفرغه في بدايتها إلى نهايتها، فلم يكن يلهيه ش يء ع
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قالب فني جديد سه  مؤثر يوائم ألاحداث الجديدة في ك  حركاتها وسكناتها، ولهذا كان 

أبو القاسم يجتنب الرموز كلما سمحت له الفرصة بذلك، ألّن توظيف الرموز بشك  

 الطمار أّن كبير قد يؤدي إلى جع  الفكرة غامضة والصورة باهتة، وعليه يرى دمحم

 بهذه الطريقة، ألّن الشعب بسيط ذو 
ّ
تحقيق التواص  بين املرس  واملتلقي ال يتم إال

ثقافة بسيطة، ال يفهم مما يقرأ أو يسمع إال ما هو شفاف واضح، وبالتالي جاءت 

قصائد أبو القاسم سعد هللا واضحة ال تتطلب التفكير الطوي  والتخمين لفهم 

كذا نالحظ أن قصائده جاءت بسيطة بساطة الشعب الذي مضمونها ومراميها، وه

 .    احتضن الثورة

وهذا ما نلمسه في شعر سعد هللا، الذي كان شديد الحرص على متابعة 

، ...وتسجي  كّ  ما يجري في الجزائر من تطورات على الصعيد السياس ي والاجتماعي

ه كان من الشعراء ألاوائ  الذي وقفوا إلى جانب ال
ّ
ثورة الجزائرية املسلحة، حيث إن

متعالت الزغاريد 1654فبمجرد اندالعها في الدقيقة ألاولى من شهر نوفمبر سنة

: والهتافات عبر تراب الوطن، وهذا ما نلمسه في قصيدة سعد هللا املوسومة بعنوان

،والتي يعدها النقاد أول نموذ  في الشعر الحر بالجزائر، بوصفها تستوفي ك  11طريقي

تطوًرا واضحا في التشكي  »الفنية لهذا اللون الشعري الجديد، كما أّنها تعد  املقومات

املعاصرة، وعلى ما يبدو، فإّن سعد هللا قد أوجد 19«املوسيقي في القصيدة الجزائرية

، واحتذى به 
ً
 موسيقًيا جديًدا تجاوز من  الله النموذ  التقليدي وزًنا وقافية

ً
تشكيال

ن في شك  القصيدة العمودية ومضمونها أمثال السياب نهج شعراء املشرق املجددي

ونازك املالئكة،ويؤكد معظم الدارسين على أن البداية الحقيقية الجادةلظهور هذا 

ما بدأ مع ظهور أول نص من الشعر الحر في الصحافةالوطنية، وهو قصيدة 
ّ
الاتجاه، إن

طريقي ألبي القاسم سعد هللا املنشورة في جريدة 

وأبو القاسم سعد هللا ( 313)،وبالتحديد في عددها "1655مارس83يخالبصائربتار 

وأن البصائر نشرتها 1655مارس15ألابيار يوم"ذكربأنه كتب هذه القصيدة في 

 :10،والتي يقول في مطلعها313فيعددها
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 يا رفيقي

 ال تلمني عن مروقي

 !فقد ا ترت طريقي

 وطريقي كالحياة

 شائك ألاهداف مجهول السمات

 يار وحش ي النضالعاصف الت

 صا ت ألاناة عربيد الخيال

 ك  ما فيه جراحات تسي 

 وظالم و شكاوي ووحول 

 تتراءى كطيوف

 من حتوف

 في طريقي

 ... يا رفيقي

لقد ا تار الشاعر أبو القاسم سعد هللا طريقه عن وعي ومسؤولية، فهو لم 

هم أثناء الكفاح يتنكر لوطنه وشعبه، ب  وقف إلى جانب أبناء وطنه، وساهم في شحذ همم

املسلح بكلماته الرنانة واملشجعة، وبما أّن الشعب كان بسيط ذو ثقافة بسيطة، ال يفهم 

إال ما هو بسيط وشفاف، فإّن الشاعر أفرغ ج  قصائده في قالب فني بسيط سه  يناسب 

 :12مستوى الشعب، ولهذا كان لها صدى قوي لدى الجمهور، وهذا ما نلمسه في قوله
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ي ر يق 
َ
ي ط ى ف 

َ
َتَوال

َ
 ت

ي يق   َيا َرف 

ـــعد هللا فـــــي قصـــــيدة  ـــا ســ يوظـــــف لغـــــة فصـــــيحة، تعّبـــــر حالتـــــه " طريقـــــي"وهكـــــذا ألفيــ

الشعورية املضطربة، علما أّن هذه القصـيدة هـي أول تجربـة شـعرية يصـوغها سـعد هللا علـى 

ألالفاظ الواردة في املقطـع الشـعري السـابق مثـ  نظام شعر التفعيلة، وما يدعم كالمنا هذا 

،  كمـــــا أّن هـــــذه القصـــــيدة ..(ألاطيـــــاف، الـــــرؤى، ســـــكرى، للهـــــوى، أنســـــام، لـــــم أجـــــد، الـــــدموع)

تعكس لنا صورة الوطن عنـد سـعد هللا،حيـث اقتـرن حبـه بـالثورة ضـد الاسـتعمار الفرنسـ ي، 

ـه ولهذا وقف في وجه كّ  من كان يسخر من هذا الـوطن ويحـط مـن قـدر 
ّ
الثـورة وقيمتهـا، وألن

مقتنــع بعدالــة القضــية التــي قامــت مــن أجلهــا الثــورة، وهكــذا راح يحــث الشــعب علــى ضــرورة 

ــــود  ــــى فـــــك القيـ ــــدعوه إلـ ـــ  ويـ ـــة، بــ ـــة والكرامــ ــــي الحريــ ـــه الشـــــرعية فـ ـــة والتمســـــك بمطالبــ املقاومــ

وتحطـــــيم ألاغـــــالل التـــــي كبلتـــــه وجعلتـــــه يعـــــيش فـــــي الـــــذل والعبوديـــــة دا ـــــ  أرضـــــه، وفـــــي هـــــذا 

 :10اق يقول الشاعرالسي

َباُت َواد  عْبقر ْدر ي َراه 
َ
 ت
َ
 َسْوف

ْقت شعاع املجد ألاحمر
َ
 كيف َعان

ْمر بين العاملين
َ
ْبُت الخ

َ
 وَسك

  مر حّب  وانطالق ويقين

ة يَّ  ومسحت أعين الفجر الوض 

 ....وشدوت لنسور الوطنية

 أن هذا هو ديني

ي ْو َدُعون 
َ
ي أ َبُعون 

ْ
ات
َ
 ف

ي  ....في ُمُروق 

 ... ترت طريقيفقد ا

 ...يا رفيقي

 :إلى أن يقول 

موا القيد وغّنوا للحياة  
ّ
 حط

 وافتحوا نافذة ألافق الرَّحيبة
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ور سماوات  صيبة  واعشقوا النُّ

ي لم أجدهم في طريقي   
ّ
 بيد أن

 ...يا رفيقي

وتجــــــب إلاشــــــارة كــــــذلك، إلــــــى أّن ديــــــوان ســــــعد هللا فــــــي مجملــــــه، يضــــــم العديــــــد مــــــن 

ريـــة، والتــي كـــان الشــاعر مــن  اللهـــا يــدعو إلـــى ضــرورة املقاومـــة، القصــائد ذات الصــبغة الثو 

 
ّ
بوصــفها الحــ  النــاجع الــذي ال بـــد منــه، انطالقــا مــن فكـــرة أّن مــا أ ــذ بــالقوة ال يســـترجع إال

 :،والتي يقول فيها سعد هللا15بالقوة، ومن أمثلة ذلك قصيدة الثورة

 كان حلما وا تمار

 كان لحنا في السنين

 ور كان شوقا في الصد

 أن نرى ألارض تثور 

 أرضنا بالذات، أرض الوادعين

 أرضنا السكرى فأفيون الوالء

 أرضنا املغلولة ألاعناق من قرن مض ى

 كان حلما، كان شوقا، كان لحنا

 غير أن ألارض ثارت

 والهتافات تعالت

 من رصاص الثائرين

 ويشـــــهد التــــــاريخ فعــــــال أّن حكومـــــات فرنســــــا املتعاقبــــــة فــــــي الجزائـــــر قــــــد ســــــعت منــــــذ

ـــا فــــي جويليــــة ـــالل 1230احتاللهـ ـــى مقوماتهــــا مــــن  ـ ـــة والقضــــاء علـ م، إلــــى محــــو الــــذات الوطنيـ

محاولتهـــا املســـتمرة لتـــذويبها ودمجهـــا، ولعـــ  رغبـــة فرنســـا فـــي البقـــاء بالجزائرقـــد جعلهـــا تنـــادي 

وباســـتمرار بفكــــرة أّن الجزائـــر فرنســــية، وبأّنهـــا جــــزء ال يتجــــزأ منهـــا، كمــــا أّن شـــعبها يــــدين لهــــا 

لتام، ب  لم يكن في حسبان فرنسا املتوهمة بذلك أّن الشعب الجزائري سيثور يوًما بالوالء ا

 .ما ضدها ويعلن عليها الكفاح املسلح في جميع أنحاء الوطن

وفــــي ألا يــــر نســــتنتج أّن شــــعر املقاومــــة بوصــــفه لونــــا شــــعريا قــــديم النشــــأة، إذ هــــو 

والعبودية والاستغالل، ما  سج  حقيقي يجد فيه الباحث عن تاريخ مقاومة إلانسان للظلم
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الحــــق ) يعكــــس فعــــال جدليــــة الصــــراع القــــائم دا ــــ  املجتمــــع بــــين إلانســــان وهــــذه الثنائيــــات 

ــــتعباد ــ ـــة والاســ ــ ـــ ، الحريـــ ــ ـــــا...والباطــ ـــــراع ( ، وغيرهـــ ــــان بالصـــ ــ ـــزام إلانســ ــ ـــة التـــ ــ ـــة، وحتميـــ ــ ـــن جهـــ ــ مـــ

 .واملقاومة

عذوبـة  أن يجمـع بـين" الـزمن ألا ضـر"كما أّن سعد هللا استطاع مـن  ـالل ديوانـه 

ــه جســـد الجمـــال مـــن  ـــالل 
ّ
الكلمــات، وقوتهـــا، وبـــين رصـــانتها وبســاطتها فـــي آلان نفســـه، كمـــا أن

تفننــــه فــــي رســــم الصــــور الفنيــــة بلغــــة شــــعرية صــــادقة ومعبــــرة نلمــــس فيهــــا نبــــرة ثوريــــة مــــؤثرة، 

تعكــس مـــدى وطنيتـــه، كيــف ال؟  وهـــو الشـــاعر، الكاتب،ألاديــب، العـــالم، املـــؤرخ، إلانســـان، 

ه مفخرة الجزائر أثناء الثورة وبعدها:إنما أقول . معيألاستاذ الجا
ّ
 .إن

 الهوامش

 .16م، ص1525، 62ط، يراجع غالي شكري، أدب املقاومة، دار آلافاق الجديدة، بيروت-1

 .16يراجع نفس املرجع، ص-2

يراجــع دمحم الطمـــار، الـــروابط الثقافيــة بـــين الجزائـــر والخـــار ، الشــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع،  -6

 .201م، ص1506ط، /الجزائر، د

ولــــد أبــــو القاســــم ســــعد هللا فــــي الفــــاتح مــــن شــــهر جويليــــة ســــنة ألــــف وتســــعمائة وثالثــــين بضــــواحي  -*

بواليــة الــوادي، وتــوفي فــي ( كلــم 19تبعــد مدينــة عمــار عــن مدينــة الــوادي بحــوالي )، (وادي ســوف)عمــار

 .م2616ديسمبر  11

بـداع شـعراء مصـر، الـدار املصـرية اللبنانيـة، القـاهرة، يراجع حسن فتح الباب، ثورة الجزائر فـي إ -1

 .62م، ص2669، 61ط

جمع سعد هللا ج  قصـائده التـي نظمهـا فـي الجزائـر، تـونس، القـاهرة، وأمريكـا، فـي ديوانـه الشـعري -9

 . م1501، والذي صدر في سنة "الزمن ألا ضر"

لطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، يراجــع رمــاني إبــراهيم، أوراق فــي النقــد ألادبــي، دار الشــهاب ل -0

 .62م، ص1509، 61ط

ط، /يراجــــع دمحم مصــــطفى بــــدوي، دراســــات فــــي الشــــعر واملســــرح، دار املعرفــــة، القــــاهرة، مصــــر، د-2

 .01م، ص1506

يراجــــع الســــعيد الــــورقي، لغــــة الشــــعر العربــــي الحــــديث مقوماتهــــا الفنيــــة وطاقاتهــــا إلابداعيــــة، دار  -0

 .01م، ص1501، 66النهضة العربية، بيروت، ط
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ط، /يراجـــــــع أبـــــــو القاســـــــم ســـــــعد هللا، أفكـــــــار جامحـــــــة، املؤسســـــــة الوطنيـــــــة للكتـــــــاب، الجزائـــــــر، د -5

 .101م، ص1500

ط، /يراجـــــع أبـــــو القاســـــم ســـــعد هللا، الـــــزمن ألا ضـــــر، املؤسســـــة الوطنيـــــة للكتـــــاب، الجزائـــــر، د -16

 (.مقدمة) 62م، ص1509

 .59م، ص2661ط، /لبعث، سوريا، ديراجع أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار ا -11

 .119م، ص1501، 60يراجع شوقي ضيف، في النقد ألادبي، دار املعارف، مصر، ط -12

تجـــدر إلاشـــارة هــــا هنـــا، إلــــى أّن ســـعد هللا يعــــد رائـــد شــــعر التفعيلـــة فــــي الجزائـــر، فهــــو مـــن أســــبق  -16

د، يراجـــع ناصـــر دمحم، الشـــعراء الجزائـــريين إلـــى الـــنظم علـــى هـــذا النمـــوذ  الجديـــد بعـــد رمضـــان حمـــو 

، دار الغــــــرب إلاســــــالمي، (1529، 1529)الشــــــعر الجزائــــــري الحــــــديث اتجاهاتــــــه و صائصــــــه الفنيــــــة 

 .210، 212م، ص1509، 61لبنان، ط

، نقـــال عـــن دمحم 62، ص"ثـــائر وحـــب الثـــورة: "يراجـــع أبـــو القاســـم ســـعد هللا، مجموعتـــه الشـــعرية -11

م، 2669ط، /ديـوان املطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، دالطمار، مع شعراء املدرسة الحرة بـالجزائر، 

 .29ص

 .210، 212يراجع ناصر دمحم، الشعر الجزائري الحديث، املرجع نفسه، ص -19

 .111يراجع أبو القاسم سعد هللا، الزمن ألا ضر، قصيدة طريقي، املصدر نفسه، ص -10

 .111املصدر نفسه، قصيدة طريقي، ص-12

 .111يقي، صاملصدر نفسه، قصيدة طر -10

، نقـــال عـــن دمحم 62، ص"ثـــائر وحـــب الثـــورة: "يراجـــع أبـــو القاســـم ســـعد هللا، مجموعتـــه الشـــعرية -15

م، 2669ط، /الطمار، مع شعراء املدرسة الحرة بـالجزائر، ديـوان املطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، د

 .29ص
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  حاءات  الصوتية في التعابير اللسانية في شعر مفدي زكرياـالاي 

 إلياذة الجزائر أنموذجا

 زهرة عدة  :الباحثة

 غليزانأحمد زبانة املركز الجامعي 

  :امللخص

ال شك أنَّ الشعراء الجزائريين فّجروا إبداعاتهم من وحي الثورة الجزائرية معبرين            

بذلك عن تعطشهم للحرية، مؤكدين صدق التجربة الشعورية و الشعرية، ومدى عشقهم 

أنَّ " ي  معاناة شعبهم وانتصاراته، انطلقوا في تفاعلهم مع الثورة الجزائرية من لك  تفاص

الجزائر جزء من ألامة العربية و أن نصرها هو نصر للعرب جميعا، وكان فخرهم بثورة 

نوفمبر  و إعتزازهم بها هو تعبير عن إيمانهم بعروبة الجزائر أوال وتقديسا للحرية ثانيا 

الشعر رؤيا بفع  والثورة فع  " وقد صدق صاحب مقولة  1"نسانية ثالثاوإيمانا بالقيم إلا

وقد كان كافيا للشعر إزاء الثورة أن يستلهم الواقع، ويكفيه رض ى أن يرقى " أدونيس، " برؤيا

فإذا كان الشعر يعد ديوان العرب قديما فكيف ال يكون ديوانهم  8"إلى روعة هذا الواقع 

ستدمار الفرنس ي آنذاك؟ تعبير عن مكنوناتهم التي كتمها الا وهو في أمس الحاجة إليه لل

هذا التساؤل ما هو إال تساؤل يوحي باصطدام تلك إلاشكاالت الكثيرة التي تحوم حول 

الثورة الجزائرية ومدى تأثيرها في نفسية الشاعر، ومدى انعكاسها على تعابيره الشعرية 

ه  لاليحاءات الصوتية : الفكرة أال وهو  طرح أهم إشكال ينبثق عن هاته ومن هنا ارتأينا

دور في تعابيرنا اللسانية ؟ إذا كان جوابنا بنعم فما مدى تأثير الصوت اللغوي على نمو 

الوعي السياس ي لدى الشعب الجزائري من  الل شعر مفذي زكريا ؟ لإلجابة عن هذا وذاك 

ا كان حقا الشعر يعبر عن وجب علينا أوال أن نتحقق من حقيقة تاريخية، أال وهي فيما إذ

 .أحداث عصره وفيما إذا كان الشعر حقا يعد جزء من تلك املرآة العاكسة للمجتمع

Resumé :   

Sans aucun doute, les poètes algériens qui ont éclaté leur création de la 

révolution en exprimant leur attachement par la liberté. Ca c’est que l’Algérie 

fait partie de la nation arabe et que sa victoire fait partie de la victoire arabe, et 
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leur fierté de la révolution algérienne est une expression de leur croire à 

l’Algérie arabe premièrement et un sanctification de la liberté deuxièment et 

croire les valeurs humanitaire troisièment. Comme Adonis à déclaré : la poésie 

est une vision par la révolution et la révolution est un fait par une vision. Alors 

comment la poésie ne peut pas être  un répertoire pour exprimer les profonds 

du colonialisme français l’a battu. Est ce que les implications vocales  

possèssent un rôle dans nos expressions linguistiques ? si la réponse était oui, 

qu’elle est la durée d’effet du son linguistique sur la progression de la 

sensibilisation politique chez le peuple Algérien à travers la poésie du Moufdi  

Zakarya ? et la il faut confirmer que la poésie exprime les événements d’époque 

et fait partie du miroir opposante la société 

 :عالقة الشعر بالثورة -1

ثورة ال وجهين لعملة واحدة، إذ الكلمة سالح فعال من أسلحة ال" الثورة"و"  الكلمة" تعتبر 

 -على تعبير مايا كوفسكي–تق  فتكا عن الرصاص ، إنها 

، وقد لعب ألادباء والشعراء بخاصة دور الجندي املجهول والخفي  6"قائد القوى البشرية " 

في ك  ثورة نشبت على ألارض، فكانوا املمهدين لها، والداعين إلها، والناقلين ألحداثها في 

ة النفوس، والقلوب وألاذواق على نحو ال يستطيع فاألدب يصور حيا" قالب مستساغ، 

 1"التاريخ أن يصوره، وال أن يسجله، وال أن ينقله إلينا نقال صحيحا دقيقا

ولهذا  1"إن الشعر أكثر فلسفة، وأبدع من التاريخ، وأكبر منه قيمة: " ويؤكد ارسطو قائال

ول فيه شخص ما عجز عدَّ الشعر على ا تالف اللغات والديانات والحضارات متنفسا يق

عن قوله آلاالف، ويحم  فيه حرف ما ناءت بحمله ألاكتاف، ولم يكن نزار القباني كاذبا 
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أحيانا ال يستطيع شعب من الشعوب أن يبكي بصورة علنية، فتأتي قصيدة : " حين قال 

 9"شعر لتتولى البكاء عنه 

كنونات من جهة، وإحتواء فالشعر أكثر أنماط ألادب ليونة، وأقدرها على التعبير عن امل

ومن هنا  0"فن املقاومة بشك  عام" : " غالي شكري " الثورات من جهة أ رى، فهو كما يعبر 

تتعدد وجوه الصلة بين الشعر والثورة وهذا ما جع  عملية التأثر والتأثير ميسم العالقة 

عن  بينهما، فهناك ثورات  لدت أسماء، وهناك أسماء  لدت ثورات، ولم نكن لنسمع

مالمح إلاغريق ألاوائ ، وال أن نجلها لوال موهبة هوميروس الشعرية، وال عرفنا قيمة فتح 

عمورية وعظمتها لوال ما جادت به قريحة أبي تمام وال كنا سمعنا عن حروب سيف الدولة 

أوذكرناها وذكرناه لوال عبقرية املتنبي وقس على ذلك الكثير، ولم تخلوا الثورة الجزائرية 

ك ب   لدها الكثير من الشعراء أمثال مفدي زكريا ودمحم العيد آل  ليفة وغيره  من ذل

 و لدتهم هي بدورها، 

كنقاط ومواقف وكقيم، لكن الشعر خلدھا كتواريخ، إن ھذه الثورات خلدھا التاريخ 

 ! ! .وقدسها األفراد، ولهذا حفظتها الشعوب، في حياة الشعوب واألفرادل كبرى تحو

فهي ، اإلبداع والخلق للشاعرل الثورة تفتح مجاكما ويشعلها ، الثورةإن الشعر يكتب 

حدودھا المنفعة كهذه، ك  أن عالقة ل وال تتخي، وتخلق له الرؤى، تصنع له األفكار

وأن يبتعد الشعر بهمومه عن ، من اليسير جدا أن تتهاوىل ب، ال تنفصم، المتبادلة

" البراغماتية"ما يوحدھما ھذه ان ك  كوأن تبتعد الثورة بهمومها عن الشعر إن ، الثورة

لكن عالقة الشعر بالثورة أعمق ، فإن أي عالقة إن قامت على شيء زالت لفقده، المؤقتة

ھو شعلة ل ب، وواقعه وآفاقه، ذلك أن الشاعر إنسان يعيش مجتمعه، من ھذا وأوثق

 -ديالعانسان من اإل–تفاعال وأكثر انفعاال ووعي تؤھله ألن يكون ، وموھبة، أحاسيس

إنفعاال، سرع أوكثر حساسية أراء وما يستجد من أمور » فالشع، مع ما يطرأ من أحداث 

 2ومدھا الثوري من غيرھم«، وأقوى إرھاصا بتيارات الحياة
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وجسده وروحه ، في ذلك بعضا من دمهل ويبذ، والشاعر يعطي الثورة أعز ما يملك

أربعين عاما –رأي العقاد في الحرير مكث على ل ولتنظر لشاعر عاشق يرف، وأعصابه

النساء الطالق من و يعلن التوبة ، ھو نزار قباني، ال يخر  منهاالنساء في مخادع 

 1502العرب حزيران ، بسبب نكسة وقوارير العطوراملرمر اجساد وأ، والنهود، والخدود

 :تكلفبال ل ليقو

 يا وطني الحزين

 حولتني بلحظة

 والحنين، من شاعر يكتب شعر الحب

من هنا نخر  بفكرة مفادها أن اللثورة ذو وشيجة متينة بالشعر  0"كتب بالسكين لشاعر ي

 .فهما وجهان لعملة واحدة ال ينفك أحدهما من آلا ر

 :البعد التاريخي في شعر مفذي زكريا -8

مما ال شك فيه أن مفذي زكريا  لد الثورة الجزائرية بقصائده التي انبثقت عن صدق 

رية، كونه عايش وتعايش مع الوضع املرير التي عاشته الجزائر التجربة الشعرية والشعو 

إّبان إلاستدمار الفرنس ي على الجزائر فهو استطاع أن ينزع وبجدارة لقب شاعر الثورة 

بدون منازع، وهذا ما استوحيناه من  الل أشعاره، وما سيأتي ذكره مجرد نماذ  على 

فكلمة إلالياذة تحيلنا على "ما نقول،  سبي  التمثي  ال الحصر، وإلياذته  ير دلي  على

تاريخ عريق ملا يتجلى في إلالياذة اليونانية تحديدا إلياذة هوميروس التي دارت أحداثها حول 

حرب طروادة تلك الحادثة الواقعية امللفوفة في لباس ألاسطورة والخيال وهذا ما يقال عنه 

وتعد إلياذة الجزائر تمتاز عن  5"ول امللحمة البدائية أو الصنيعة أي من صنع إلانسان ألا 

غيرها بكونها وصفا لحقائق، وتسجيال لوقائع، مع التحذير من مغبات وقعت فيها أمم في 

حيث أن اطالع مفدي واسع على  1"قمة التقدم ونحن في أولى درجات السلم من جديد 

 :التراث إلانساني فيقول 
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ــــــاذتي             ــ ــ ـــــباب ومثلك يعلو       وقالوا انحرفت بإليـ ـــــــوم الشـــــــ ـــ  تلــ

 هو ميسور أرخ لم يــــــــنتقد            وشهنامة الفرس بالوصف تغلو      

ـــ         ــ ــــ ــ ـــطوالت ال يضمحـ ــ ـــ ــ  16"فقلب وشعر الخرافات يفنى         وشعر البــ

 :اللسانيةالتناسق الصوتي وإيحاءاته في التعابير  -3

من  الل هذا املبحث سنعمد إلى تحلي  املقطع ألاول من إلياذة الجزائر، وتكشف أسرارها 

الصوتية الداللية، ومن ثم تفسير نظامه بنائها وطريقة تركيبها، ومما سجله لنا التاريخ تلك 

البطوالت التي قام بهام مفدي زكريا فكان شاعر الثورة بدون منازع، وعالمات نبوغه 

ما يدل على ذلك الوعي بأّن اللغة العربية التي ا تارها سبحانه وتعالى ال
ّ
فكري والديني إن

لتكون لغة القرآن، هي ألانسب و ألاقرب إلى الروح الثورية الجزائرية، والتي من شأنها 

إلافصاح عن ك  املكنونات الشعورية، من هنا نجد مفدي زكريا ا تار ألشعاره ما يضمن 

ين كان يراعي في ذلك ا تياره لألصوات ومراعاته للتناسق بينها، ونقصد استمراريتها، ح

بالتناسق ذلك الاتحام بين الصوت وعالقة التجاور بينهما ضمن اللفظة الواحدة وكيف 

تترابط لتشك  لنا الداللة النصية الكبرى ، ذلك التالحم يتشافع مع موضوع  القصائد 

ة، تحكي بالتفصي  املم  الواقع املعيش ي للشعب ويصور لنا تلك الصورة الشعرية الرائع

 الجزائري في فترة إلاستدمار، وألابيات الشعرية آلاتي ذكرها تفند قولنا هذا 

 :املقطع ألاول من إلالياذة -4

 جزائر يا مطلع املعجزات           ويا حجة هللا في الكائنات

 اتويا بسمة الرب في أرضه          تمو  بها الصور الحامل

 ويا قصة بث فيها الوجود          معا في السمو جهاد آلاباه

 ويا صفحة  ط فيها البقــا          بنا ونــــــــور جهـــــــــاد آلابــــــــــاه

 وتلهمها القيم الخالدات وبالبطوالت تغزو الدنـــــــا

 ياتواسطورة رددتها القـــــــــرون            فهاجت بأعماقنا الذكر 

ـــالل           فتاهت بها القسم الشاحنات ــ ــ  ويا تربة تاه فيها الجـ

 والقى النهاية فيها الجمال           فهمنا بأسرارها الفاتنــــــــــــــــــــات

 وأهون على قديمها الزمان          فأهوى على قديمها الطغاة

 الالزمة
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ــــــــىشغلنا الورى ومأل                          ـــــ  نا الدنــ

ـــالة                         ـــ ـــ ـــعـــــــر نـــــــرتله كالصــــ  بشــ

ـــــايا الجزائر ــــــــــابيحه من حنــ  11"تسـ

في هذا املقطع استعم  أسلوب النداء بكثرة، وهو يخاطب الجزائر أرض الوطن باستعماله 

ها بلد "يا" لحرف النداء  املعجزات وشبهها بصفحة ورقية،  طا فيها التاريخ، فمفدي ، بأنَّ

زكريا في البيت السابع  يمز  بين ألاسطورة والغناء، وهذا الش يء جع  من هذا املقطع بؤرة 

فنية راقية، إضافة إلى التكثيف في التعبير و الاقتصاد في اللغة، استطاع الشاعر أن يفتح 

نتق  من ألاسطورة إلى التاريخ ليص  إلى رموز الثقافة، أمام املتلقي، فضاء شعريا رحبا، إذ ي

 .وتربط بين هذه ألابعاد شبكة تتمث  في أسطورة رددتها القرون وبقيت في الذاكرة

 :الدالالت الصوتية -5

نجد الشاعر قد برع في تلوين نصه باألصوات املجهورة التي  لقت جوا موسيقيا يتوازى مع 

وهذا دلي  على تمكن الشاعر وبراعته الفنية، فمن  الل الحاالت النفسية الثائرة لديه، 

هذا التوزيع الصوتي للمجهورات جاءت الرسالة هادفة إلى إحياء التراث عبر السنين، 

وتخليد الثورة في تاريخ الامة إلاسالمية والعربية عامة وألامة الجزائرية  اصة وهنا 

يا في مزاوجته بين البعد الداللي نستشف تلك العبقرية الفظة التي امتاز بهام فدي زكر 

 :للحروف والتأريخ للثورة الجزائرية وهذا الجدول يوضح ذلك

 صفاته  عدد تواتره الحرف

 مجهور، مرة09 ألالف

 مجهور  مرة11 الباء

 مجهور  مرة11 الجيم

 مجهور  مرة19 امليم
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 مجهور  مرة19 النون 

 مجهور  مرة19 الراء

 مجهور  مرة21 الالم

 مهموس، شديد، منفتح ةمر 25 التاء

 مهموس مرات9 الحاء

 مجهور  مرات1 العين

 مهموس مرات6 الصاد

 مجهور، مفخم مطبق، احتكاكي  مرة واحدة الضاء

 مجهور  مرات9 الطاء

 مجهور  مرات1 الزاي

من  الل الجدول نالحظ أن الشاعر مفدي زكريا وظف ألاصوات املجهورة في  طابه بتردد 

مرة، ليحت  املرتبة ألاولى، وألالف صوت مجهور  09تر صوت ألالف متفاوت ، بحيث توا

" مرة  في هذا املقطع والتاء حرف 25شديد، ليليه مباشرة حرف التاء بحضور قدر ب

وهنا نالحظ أّن الشاعر يزاو  بين الترغيب  12"أسناني شديد مهموس منفتح فموي 

هب حين يوجه الكالم للمستبد والترهيب في سرد أحداث ثورة الجزائر فكأنما نراه ير 

السالب حريته، ومرة يرغب شعبه املسلوب حقوقه ليبث فيهم روح الثورة بأساليب 

إقناعية في غاية الروعة وهو في هذا وذاك يؤرخ ألعظم ثورة شهدها التاريخ وهي الثورة 

ثالثة مرة وقد احت  املرتبة ال 21ونجد الشاعر وظف حرف الالم املجهور بنسبة . الجزائرية
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من حيث التوظيف، وحرف الالم مجهور، ثم تلي هاته الحروف حروف التنغيم املوسيقي 

ليضمن بذلك إللياذته روحا موسيقية تهدأ لها النفوس عند سماعها، وتخضع لجبروت 

مرة، ثم  19هذا الرنن املوسيقي ألانفس، بحيث نجد ورود حرف امليم والنون بتواتر يقدر بــ 

جر مرة أ رى لكن هاته املرة مع حرف آ ر هو الباء والباء حرف يعود الشاعر لينف

انفجاري، حضور هاته الحروف مجتمعة في مقطع واحد لها ميزات تتولد عن اجتماعها 

تلك القيم الصوتية  اصة ألاحرف الثالثة الراء والالم وامليم، وهذه الحروف يسه  "  وهي

سر فيها النطق، فضال عن تشابهها مجاورتها ألي حرف من حروف الهجاء دون أن يتع

أما ورود حرف الظاء ورغم قلة  16"بأحرف املد مما يجعلها أكثر وضوحا والتصاقا بالسمع 

حضوره إال أنه أضفى جو موسيقي مميز زاد من جمالية التشكي  الصوتي للنص، فهو 

في ك  هاته الحروف تناسقت  11"مما بين ألاسنان احتكاكي مجهور مفخم مطبق" حرف 

 .بناءها لتصور ذلك الواقع املرير للثورة الجزائرية 

 :الخاتمة

ما يمكن أن نخلص إليه أن الشعر كان له الدور الهام في التأريخ للثورة الجزائرية وملا كانت 

اللغة منقسمة إلى أجزاء صوتية وصرفية وتركيبية ومن ثم داللية فكان للصوت اللغوي 

ة التاريخية الثورية ويساهم في شحذ الهمم وبث الروح الدور ألاهم في بناء تلك الخلفي

، لذلك تعتبر إلياذة " ديوان العرب شعرهم" القتالية في نفوس الثوار صدق من قال 

الجزائر ديوان الثورة الجزائرية، لكن التعبير عن الثورة وحده ليس كفي  بضمان 

عر في شعره ا تيار تلك استمرارية ديوان مفذي زكريا، ب  الكفي  بذلك أن يتحرى الشا

 ألالفاظ التي تحم  من الايحاءات ما تحمله من شحنة شعورية صادقة

 :إلاحاالت

ركبــي عبــد هللا ، ألاوراس فــي الشــعر العربــي ودراســات أ ــرى، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع،  - 1

 .26، ص 1502الجزائر، 

 266، ص 1501للكتاب، الجزائر حرفي صالح، الشعر الجزائري الحديث، املؤسسة الوطنية  -2

 26، ص 1525، دار آلاداب ، بيروت، 2مينة ونجاح العطار، أدب الحرب، ط حنا-3

 19، ص 1509، دار العلم للماليين، بيروت، 12طه حسين،  صام ونقد، ط-4
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، دار النهضــــة 6لغــــة الشــــعر الحــــديث، مقوماتهــــا الفنيــــة وطاقاتهــــا الابداعيــــة، ط: الســــعيد الــــورقي-5

 12، ص 1501ة، بيروت، العربي

 160، ص2666، مركز الراية للنشر وإلاعالم، 2نوال مصطفى، نزار وقصائد ممنوعة، ط6-

 662ص  1526غالي شكري، أدب املقاومة، دار املعارف، مصر،  7
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