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سأحاول يف هذا املقال ٕابراز دور الّرمز مكزية   

خاصة يف التجربة الشعرية احلداثية اليت جتنح 
حنو إاليعاز وإالستبطان و الكشف والغموض 
 l والتعقيد، و كيف تتجىل املرٔاة كرمز

مجي% بوحريد " خصوصية يف الثورة اجلزائرية 

لكيًا للك الثورات يف vعتبار الثّورة رمزًا " 

العامل ومجي% رمزًا لكيا للك النساء؛ حماولني 
الكشف عن جامليات هذا الرمز يف الشعر 

   .العريب معوًما والشعر اجلزائري خصوصًا 
  
  

  

  

  

Abstract: 

I will try in this article to highlight 

the role of the symbol as a special 

trait in modernist poetic experience 

that tends toward Hermeneutics, 

introspection and detection, 

ambiguity and complexity, and how 

women are reflected as a symbol that 

have a privacy in the Algerian 

revolution "Djamila BOUHIRED" 

considering the revolution an  entire 

symbol of all revolutions in the world 

and « Djamila » an entire symbol  for 

all women, trying to unveil the 

aesthetic side of this symbol in 

Arabic poetry in general and in 

particular in the Algerian poetry . 
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        ::::    مةمةمةمةقدقدقدقدمممم
تعد الثورة اجلزائرية املعارصة قدوة للكثري من شعوب العامل يف حتررها وانفجار ثوراهتا ضد 
ٔاشاكل القمع �سـتعامري، وما اكن يقوم به ضد إالنسانية من جرامئ مل تسمل أالرض مهنا، 
مثلام مل يسمل إالنسان؛ فهنبت أالرض وهربت كنوزها، واحتكرت خرياهتا من قبل 

ريني، واملعمرين، كام سلبت حرية الشعوب وُعبث بثقافهتا و  رخيها، ومقوماهتا �سـتعام
  .الروحية واملادية

واكنت الثورة اجلزائرية درة يف  ج احلراكت التحررية يف العامل، فرضبت ٔاروع أالمث% 
لكفاح شعب ٔاعزل ال مي» شيئا سوى كرامته وتوقه للحرية، يقف يف وجه ٕاحدى ٔاسوء 

سـتعامرية اليت عرفها  رخينا املعارص، ليخر°ا من ٔارضه بعد ٔازيد من مائة وثالثني ا®ول �
  . )1(سـنة من الظمل والقهر والقتل

اكملرسح، : وقد اكن للثورة اجلزائرية ٔاثرا معيقا يف خمتلف أالشاكل أالدبية والفنية  
أسالت هذه الثورة السي·، الغناء، الشعر، والقصة، والرواية، واملثل، والشعر الشعيب؛ ف

الكثري من احلرب وحركت حوافز إالبداع ®ى أالدvء مبختلف ٔاصنافهم، ولعل للشعر حصة 
أالسد يف ذ¼، ،فمل يبق شاعر مشهور ٔاو مغمور ٕاال وتفاعل مع الثورة اºيدة وبطوالت 

ٕاىل  رجالها ونساهئا، حىت ٔانه ميكننا القول دون مبالغة بأنه ال يوجد شاعر عريب من احمليط
اخلليج عارص انفجارات الثورة اجلزائرية، ومل هتزه ٔاحداÃا ويتفاعل معها، فيكتب فهيا قصيدة 
ٔاو ٔاكرث، بل يوجد من الشعراء من كتب ديواÆ اكمال يف الثورة اجلزائرية و يوجد من 
الشعراء العرب من عال صيته، واقرتن  امسه  vلثورة اجلزائرية،مكفدي زكرÈ، محمد العيد 

اخل ومن أالسـباب اليت حفزت الشعراء العرب ممن عارصوا الثورة اجلزائرية ... خليفةآل 
عىل إالقدام عىل التغين هبا، وبأبطالها امليامني؛ ٔاهنم رٔاوا فهيا أالمل املنشود والينبوع  
الصايف اÔي تَُعبÒ منه الشعوب العربية وغريها منه مبادهئا وقميها من ٔاجل التخلص من 

العبودية و�حتالل، وذ¼ جبمعها بني القمي الروحية السامية، والكفاح  مجيع ٔاشاكل
  . )2(املسلح اÔي ال يرتدد يف اسـتعامل وسائل العنف ضد املسـتدمرين وحلفاهئم
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وسـنحاول يف هذا املقال مقاربة بعض النصوص اليت تناولت املرٔاة كرمز مثقـٍل   
ية؛ كوهنا أالنسب و أالقرب لهذا النوع من v®الالت اÝتلفة معمتدين ا®راسة السـمييائ 

  .اّ®راسات حماولني الكشف عن �حياءات وا®الالت الالحمدودة لهذا الرمز
وكيف تتجىل املرٔاة كرمز l خصوصية يف الثورة اجلزائرية vعتبارها الرمز اللكي للك 

منه رموز جزئية الثورات واملرٔاة رمز جزيئ لها؟ وكيف تتحول املرٔاة ٕاىل رمز رئيس تتفرع 
  . فنيا وجامليا للنصوص الشعرية تشلك لنا بناءً 

        ::::املرأة اجلزائرية والثورة املرأة اجلزائرية والثورة املرأة اجلزائرية والثورة املرأة اجلزائرية والثورة     - - - - 1
لقد ٔاحست املرٔاة اجلزائرية بداية الكفاح املسلح بأن جفر ٔاول نومفرب هو جتسـيد   

حلقيقة حية حتمل يف طياهتا ٔامال vسام للمرٔاة بصفة خاصة ومنطلقا النبعاث خشصيهتا العربية 
يق وجودها وممارسة حقوقها وواجباهتا فأضاءت لها هذه الثورة الطريق، وهيأت لها ولتحق 

الوسـي% وأالسلوب، فاكنت تصنع أالحداث، تطعم وتسقي وتعاجل، وحتمل الرشاش 
وتسطر املالمح يف اجلبال واملدارش واملدن؛ وقد جسلت املرٔاة اجلزائرية حضورها ٕاىل جانب 

لف مراحò، مبسامههتا الفعاð، حيث خïت لنا قامئة طوي% ٔاخهيا الرجل هذا التارخي مبخت
من أالسامء العظمية، اليت اكنت وما تزال مثاال للشجاعة والبطوð والتضحية، مبا قدمته من 

  ).3(صرب وحتمل ومثابرة ومقاومة سواء اكنت مربية، مسـب%، فدائية ممرضة ٔاو جماهدة
ة قبل الثورة؛ حيث اكنت جسينة كام انفتحت ٔاماöا آفاق جديدة اكنت مغلق  

الظروف اخلارجية والرجعية وحضية ٔاوضاع التأخر واجلهل اليت خلفها �سـتعامر، وحبيسة 
تقاليد واهية وقيود ثقي% ساعد عىل تثبيهتا وجود �سـتعامر؛ ؤادركت املرٔاة اجلزائرية ٔان 

اليت متكهنا من ٕاثبات  املشاركة إالجيابية يف الكفاح املسلح يه الوسـي% الفعاð الوحيدة
  . )4(خشصيهتا ووجودها

فاندفعت ٕاىل öمة النضال الشاق تشارك الرجل جنبا ٕاىل جنب يف حترير   
الوطن، وتتحمل نفس أالعباء اجلسـمية يف سبيل حتقيق مسـتقبò، فهـي مناض% يف جهبة 

ٔالخطار التحرير، وجندية يف جيش التحرير الوطين، تؤدي öمهتا بشجاعة وجرٔاة، وتركب ا
vٕرادة صلبة، وبقلب مؤمن مسـتبرش، وتواجه ٔاساليب التعذيب الرهيبة بصمود ثوري 
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حقق لها البطوð؛ فاملرٔاة فدائية يف املدن تلقي القذائف عىل املقايه وأالماكن اليت ير دها 
العدو؛ كام تقوم بدور ضابط االتصال بني خمتلف خالÈ الثورة، فهـي جندي يف اجلبال 

لك واللباس حتمل البندق  ية والرشاش وتشارك يف املعارك، وتسعف اجلر�، وتعد االٔ
للجنود، وتقوم بدور ضابط سـياسة، ومرشدة اج�عية يف القرى والبوادي، فاكنت تتحمل 
öامهتا هذه اليت تنطوي عىل مشاق وصعاب كثرية يف املدن حيث الرعب القاتل ؤاساليب 

حيث أالهوال ومآيس حرب إالvدة امجلاعية التعذيب الرهيبة، ويف اجلبال وأالرÈف 
املنظمة؛ تتحملها ولكها سعادة ؤامل ٔالهنا تصنع مصريها بيدها وختطط وتشق طريقها حنو 

ðرادهتا وكفا�ا وتشارك يف حترير شعهبا بطاقاهتا وٕاماكنياهتا  الفعاvٕ 5(احلياة(  .  
ورة اجلزائرية واسـتحقت أن معوما فٕان املرٔاة اجلزائرية اسـتطاعت ٔان تثبت ذاهتا يف الث

  .تكون رمزا حيتذى به يف نضال املرٔاة مبختلف ٔاحناء العامل
        : : : : مجي% والثورة اجلزائرية مجي% والثورة اجلزائرية مجي% والثورة اجلزائرية مجي% والثورة اجلزائرية     - - - - 2

لقد جسلت النساء اجلزائرÈت بنضالهن ومصودهن وٕارادهتن صفحات خا®ة يف   
 رخي البطوð والتضحية والفداء، وسوف تظل قصص نضالهن ٕاشعاعا هائال ييضء 

يف قصيدة " سل�ن العيىس"، يقول )6(القادمة طريق الكرامة واحلرية والتحررلٔالجيال 
  : "مجي% بوحريد الرمز"

ْسُطوَرة الّصْحَراء، È ِنَداء نِْت Èَ ا�   َوا�
  .َما زاَل ِيف قُلُوِبنَا يَُفجر الّضَياء

َمة الّصْبح الِّيت يمتْت الّصَباح   È َجنْ
  نُمنْذ اْختََفت ِيف ُظلَْمة الّسُجو

  وَمرت السـُنون
  وَعّرَسْت قََواِفل، واْرَ ح َمِدحيون

مة الّصَباح ِلتُِرشق النُّجوم   ولَْم يَزل يَْبحث َعْن َجنْ
  َوتُوِرُق الكُروم

قَاح   . )7(َويَْضحك الّزنَْبق ملء الّسهْل، واال�
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يكشف لنا الشاعر مجموعة من ا®الالت اليت تفصح عن قصة هذه املرٔاة الرمز   
للعامل نضالها وتضحياهتا يف سبيل الوطن، وكيف ٔارعبت جرن�ت فرنسا  وكيف برهنت

ودّوخت ضباط خمابراهتا وقهرت حديد الطغاة وحّريت بطش �سـتعامر؛ ٕاهنا االٓية الكربى 
لنضال الشعب العريب يف ٔارض اجلزائر العربية الباس% اليت كتب لها النرص املبني؛ ٕاهنا 

  .كام عرب عهنا الشاعر يف هذه أالبيات ٔاسطورة الصحراء بل جنمة الصباح
مثال للفتاة الثورية يف طليعة من بنيت علهين الثورة؛ ؤاهنا " مجي% بوحريد"كام ٔان   

منوذج � من مناذج أالبطال وصانعي التارخي، فاكنت الوجه اخلا® من وجوه ٔاعظم ثورة 
للجهاد وبأمسى معانيه من يف  رخي العامل ضد �سـتعامر الغامش، ومجي% يه الرمز املقدس 

وطنية ملهتبة ٕاىل جشاعة مغامرة ٕاىل صرب ٔايوّيب جعيب عىل االٓالم والعذاب كام يقول الشاعر 
  : "مجي%"يف قصيدته " محمد سعيد الكيالين: "السوري

َمـــــــل الَْجزائِــــــــــــر يلَِيت Èَ ا� ْحــــــَرار َوالَْحَرا         َمجِ قَة اال�   ـــِرـــــئÈَ َشهْ
  ـــِرــــــــــــــوٕان َطَوتْه ُظلَْمة اّ®Èَج      ـادمــــــــَال تَْيا�ِيس فَالّصْبح يَوًما قَــ

َىل الُْعـــــ
$
ْشِعِيل النّار ِلَشعْ          ـَال تَقَدِمــــــــــيــتَقَدِمي ا   ـــــرـــــــب َ%ئِ ــَوا�

ْصَفاء َال ُحتـــــ       ـــيـــــــَوَحِطِمي كْرب عنَاد َواْهزِجــ نِْت ِيف اْال�   ــــَاِذريــَوا�
تَا&ِســــ عَْداء َال تَسـْ وَكة َدْهر َساخـــِ        ِديـــــــÈَ ٔامة اْال� ْحضُ   ــرــــــغََدْوت ا�

 َ تَْوِرِدي َما ِشئْت ِمْن َدvَب   )ايَزْهنَـــــــــاَور) (ِدفَاَعـات(َولْتَا&ِت        ةــــــفَاسـْ
ن اÔِين َلكلْت َهاَماتُنَــــــــــ ْر% َاكِبر َعْن َاكِبرَعْن َاكِمر    ــــا      ــَحنْ

$
  vِلْغَار ا

ر    . )8(َوّالِت فَابِْقي مدÆً َوقَاِمرِي  ٕاْن ِشئت َكْسب الَْحرب ِيف الَْجزَائِ
 ومن ٔامث% ٔاöاتنا أالشاوس، اºاهدات الثالث اللوايت مجع بيهنن القدر يف  

والشجاعة والتضحية من ٔاجل ) بو(مع سابقة أاللقاب ) مجي%(أالسامء : خصوصيات ثالث
، بسبب 1957الغاية النبي%، ٕاذ حمكت علهين احملمكة العسكرية الفرنسـية vٕالعدام عام 

  ).9(مجي% بوحريد، مجي% بوvشا، و مجي% بوعزة: محلهن حقائب املتفجرات ٕاهنن
ب والنار ملهامت الشعراء واملبدعني ٕاىل حد حيث سطرن املالمح vلعذا  

  . أالسطورة والرمز، وذ¼ بطوð وتضحية
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        ::::جتليات رمز املرأة جتليات رمز املرأة جتليات رمز املرأة جتليات رمز املرأة     - - - - 3333
        ::::مفهوم الرمزمفهوم الرمزمفهوم الرمزمفهوم الرمز - - - -     أ أ أ أ 

ظاهرة بالغية حديثة، اكتسبت سلطة عىل املبدع  « Symbol »الرمز   
من والقارئ، وهو مزية يف الصورة احلداثية جتعلها تبدو خمتلفة ٔاكرث عن الصورة القدمية، و 

جتربة ذات طبيعة خاصة، جتنح حنو إاليعاز و�ستبطان "مث ٔاصبح الشعر احلديث 
والكشف والشمولية واملغايرة، و الالحدد و�نفعالية والكثافة والغموض والتعقيد 

  . )10...."(والتعدد
        ::::    الرمز لغـةالرمز لغـةالرمز لغـةالرمز لغـة    ****

شرتك يف معامج اللغة العربية، وهو حيمل العديد من املعاين، وت " الرمز"لقد ورد   
ٔاغلهبا يف اعتباره الصوت اخلفي اÔي ال ياكد يفهم، ٔاو هو إالشارة ٔاو إالمياء vلشفتني ٔاو 

  .العينني ٔاو احلاجبني ٔاو اليد ٔاو اللسان ٔاو الفم
تصويت خفي vللسان اكهلمس، ويكون بتحريك " ابن منظور"والرمز عند   

و ٕاشارة، وقيل الرمز ٕاشارة الشفتني ب=م غري مفهوم vللفظ من غري ٕاvنة صوت؛ ٕامنا ه
يف اللغة لك ما ٔارشت ٕاليه بيد ٔاو بعني " الرمز"وٕامياء vلعينني واحلاجبني والشفتني والفم، و

  )11".(ورمز، يرمز، رمزا
وقد جاء يف القرآن الكرمي يف قصة سـيدÆ زكرÈ يف قوl تعاىل خماطبا زكرÈ عليه   

ۖۖ        قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     ﴾٤.﴿: السالم ِِ آيًَة  آيًَة  آيًَة  آيًَة ۖۖ ِِّّ َعل َعل َعل َعل يليليلّيلّ ْْ ِِ اج اج اج اْجْ ۗۗ        َرّبَرّبَرّبَرّبِِ ًزا ًزا ًزا ًزا ۗۗ ْْ EE َرم َرم َرم َرْمْ EEالالالال
$$ $$
ٍم اٍم اٍم اٍم ا EE EEÈÈÈÈ �� EEااااسسسَس ثََالثََة اَ ثََالثََة اَ ثََالثََة اَ ثََالثََة ا�� EEَم النَم النَم النَم الن ِِ EE تَُلكّ تَُلكّ تَُلكّ تَُلكِِّ EEالالالال �� قَاَل آيَُتقَاَل آيَُتقَاَل آيَُتقَاَل آيَُتكككَك اَ اَ اَ ا��

َاكرَاكرَاكرَاكرِِِِ     ْْ ببببْْ $
ْ
$
ْ
$
ْ
$
ِِ َواال َواال َواال َواْال ِِّّ للللْْْْعَعَعََعيشِيشِيشِِيشّّ ِِ ِvِ v v v ْْ حححْحْ ِِ بِِّ بًّريا َوسـَ بًّريا َوسـَ بًّريا َوسـَ ًريا َوسـَ ِِ EكEكEكEَك كَثَ كَثَ كَثَ كَثِِ بببب EE EEُكر رُكر رُكر رُكر ر ْْ   ).12"(﴾٤١﴿ َواذَواذَواذَواْذْ

يف هذه االٓية الكرمية ٔانّه مقابل لٕالشارة، وبذ¼ قال " الرمز"وف� ورد يف تأويل   
  . )13..."(ٕاال ٕاشارة بيد ٔاو رٔاس، ٔاو غريهام ؤاصò التحرك ٕاال رمزا،: "صاحب الكّشاف

        ::::    الرمز اصطالحاالرمز اصطالحاالرمز اصطالحاالرمز اصطالحا    ****
فٕاذا ما جئنا ٕاىل الرمز اكشـتغال نقدي وجدÆ ٔان ٔاول من تلكم عنه مبعناه   

: قائال" نقد الشعر"خاصة يف كتابه ) 337ت " (قدامة بن جعفر"�صطال� هو الناقد 
  )14".(عاين كثرية vٕمياء ٕالهيا ٔاو بلمحة تدل علهياهو ٔان يكون اللفظ العليل مشـمتال عىل م"
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صورة يشء محموال : "وتبعا Ô¼ ميكن القول بأن الرمز وفق هذه الرؤية ما هو ٕاال  
تَْعِلَن يف  ٕاىل يشء مبقتىض التشالك اºازي، حبيث تغدو للك مهنام الرشعية يف ٔان يَسـْ

  . )15..."(فضاء النص
  v طين، وغري مبارش، ٕانه ثنايئ كام يقول عنه وللرمز معىن ظاهري مبارش وآخر

يتضمن احلقيقي، والواقعي واخليايل، فهو ينطلق من الواقع ": "اسامعيل عز ا®ين"
ليتجاوزه وال يرتبط به، مكشالكة ومماث% وتناظر، بل ٕاساكنه l، وحتطمي لعالقاته وٕاعادة 

  . )16"(تشكيل l عرب حدس شعري ورؤية ذاتية
للرمز معىن ظاهري سطحي مبارش وآخر vطين غري مبارش عىل العموم فٕان   

  : وسـنحاول ٔان نقف عند هذين النوعني يف حتليل رمز مجي% بوحريد ف� ييل
        ::::    املرأة الرمزاملرأة الرمزاملرأة الرمزاملرأة الرمز - - - -     بببب

®ى الشعراء العرب، وذ¼ بتوظيفه مكعادل  لقد اكن لرمز املرٔاة اه�م خاص  
ٕالهيا حاð الوطن، حيث مل جيدوا موضوعي للوطن؛ ٕاذ يعد تعبريا مهنم عن احلاð اليت آلت 

خمرجا للتعبري عن هذه احلاð ٕاال vسـتغالهلم للرمز املؤنث، اÔي كثريا ما شاع اسـتعامl يف 
أالشعار القدمية واحلديثة حىت وٕان اكن هناك اختالف يف الطرق وو°ات النظر، لكن 

ٔاغلب احلاالت؛ ٔالنه  يبقى هذا الرمز حيمل طابعا ممزيا، ال ختلو منه الصورة الشعرية يف
يمتزي بطابع جاميل خاص، ملا حيمò من معاين احلياة وكون املرٔاة متثل املشاعر والعواطف 

Èاملتعلقة  وأالحاسيس الرقيقة اليت متكن الشعراء من اسـتغاللها للتعبري عن الكثري من القضا
ن ٔامث% هؤالء ثنان يف لغة حوارية راقية حتمل معاين سامية ومvلوطن، حيث يتساىم اال
  :يقول" اجلزائر اºاهدة: "يف قصيدته" صاحل أالمحد العثميني: "الشعراء الشاعر السعودي
  ٔاَراِك اكلِقّمة الْسمَراء َشاِهقَة

ْدراَِكهَا الْمقـــــــــل
$
  تَْعيا َوتَْقرص َعن ا

ْطَوار عَاِلية     َوقَفت َشاِمَخة اْال�
َبح ِفيِك الَْيأس َواْالٔمــ اء يَسـْ   ـــــلَمشَ

نْت َرْونقه بح النّْجم ف» ا�   ِيف َمسـْ
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َجل   َساىم اÔَّرى َرّف ِفيِه الَْويل َواْال�
  قَْد قُْمت ِيف َمِرسح الَْحدَ%ن َحاِم%
ْوَدى ِبِك املَــــــلل   ُروح الِْجهَاد فََما ا�

  َحاَمْت عَلَيك الَْمنَاÈَ َوِيه عَاِبسة
vـــــــلك الّظِمل َواّ®جـــــَوَدار فَْوق ُر  

ْمِثَ%  ميَان ا�
$
  فََصنَْعِت ِمْن ُشْعَ% اْال

  ِمْن الِْكَفاح َولَْيـــــــــــِل الّشك يَنَْســـــــــِدل
  َسّطْرت ِيف َمفَرق التّاِرخي َملَْحمة

تَعـــــتلُ    ِرسّ الِْجهَاد ِهبَا يَْرِغــــــــــي َويَشـْ
ق - بُُنوك–َ%ُروا  م َحنْ ْرَواِ�ِ   َوِيف ا�
  اّ®ِخيل َوَصاغُوا الَْمجد َما ِاتَّلكُوا عََىل 

  َساُروا عََىل لََفَحاِت النّاِر َصاِعقَة
  ِهبَا َهِزَمي الَْبَىل يَْســـــــــــرِي َويَنْتَِقــــــــــل

  عَاِصفَة) َجبَان الّسني(َ%ُروا ِبَوْجه 
  فَاّ®نْيَـــــــــــا لَهُْم ُخــــــول) النقع(تَثُور 

) ْ م قََزمَولَْم يَث   vِلَْعار ُملْتَِحف) ِهنِ
ـــــــل م َوالثّــــــــا&ر يَْرَجتِ   َوَما ِغْفت َعْيِهنِ

ْم ِيف الْبْني َحاِدثة   َوَما تََراَمْت ِهبِ
َهتـــــــــل تََفاقُوا َوَحاِدي الّظْمل يَبْ َال اسـْ

$
  ا

عَْداء َماِثَ%  َرى اْال� ْرُض الِْجهَاد ا�   ا�
 vِ 17(لنــــــــــــــّاِريَنْتَِعــــــلفََمْن يَُروم الَعَال( .  

ٕاىل املقدس اÔي يصبح " رمز الوطن واملرٔاة"ففي هذه القصيدة الشعرية حتول   
�ن�ء ٕاليه عبادة وقرىب، فلقد ربط الشاعر بني معاÆة الوطن ومعاÆة املرٔاة يف الكثري من 
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س، وvلتايل اكتسب لك الصور ٕاىل درجة ٔان غدا يف ذات الشاعر اكملطلق اÔي ال يدن
  :معاين العلو والرفعة والسمو ويه مزية جديدة يف الصورة الشعرية احلديثة يضيف ويقول

  َطافَْت عََىل قَلِْبك الَْجّباِر َمْذَحبَة
نْتِ          تَِعل... َوا� نِْت اللَّظى vِلَْحّقِ يَشـْ   ا�

  Èَ نَْفَحة ِمْن َعِبِري الُْخïْ عَاِبقَة
  ــلَلـــاد فََال يَلِْوي ِبَك الشـّ ِقَوى الِْجهَ        

لَم EÆ َمحلنَا قُلوvً ُلكّهَا ا�
$
  ا

َذا َما ٔاعيت الِْحي        
$
  ـــلـــــــَ¼ الِْفَداء ا

َراء َالِهَبة   فَاْشِعِيل ثَْورة َمحْ
لُو         عَاِدي َوَما َشاُدوا َوَما َمعِ   تَْذِري اْال�

ِملُن نَلْتَِقي ِيف الْغَد الَْمْوُعود َحيْ   اسـَ
ْمَجاُدنـــــــَعْزم ٌبَنَاه ُلَنَ          ّولــــــــا ا�   )18(ـا اْال�
وVٔنه امرٔاة خياطهبا الشاعر فالتحم احملسوس " قلبك اجلبار"هنا خشص الوطن بـ   

vمللموس ليصبح الرمز ليس قمية داللية يتحدد املرموز فهيا بلك ختومه كام هو شأن إالشارة 
النفس ما ال ميكن التعبري عنه بطريقة التسمية  ٕامنا يه قمية ٕاحيائية؛ توقع يف"

  . )19"(والترصحي
فالشاعر هنا يلتقي كثريا يف هذه التعابري مع شعراء الثورة اجلزائرية يف محل مهوم   

  . )20"(الوطن والتغين به عىل الرمغ من جراحه فالوطن عبادة
حشن اللكمة فالرمز ٕاذا يكسب الصورة طاقة داللية ويعطي املبدع حرية ٔاكرب يف   

  :v®الð؛ ومن الصور الشعرية اليت تقوم عىل إالحساس vلتفاؤل وبغد ٔافضل قول الشاعر
ِملُنَا نَلْتَِقي ِيف الْغَد الَْمْوُعود َحيْ   سـَ

ّول         ْمَجاُدÆَ اْال�   . )21(َعْزٌم بَنَاُه ا�
يؤسس الشاعر نصه هنا عىل إالحساس والوجدان، نتيجة نفسـية متفائ% يشدها   

يه رمز قام الشاعر vٕفراغها من داللهتا املعجمية وحشهنا بدالð " حيملنا"واقع، فلكمة ال
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ٕاحيائية جديدة وغرضه ٕاهبار املتلقي، ٔالن الرمز بعبارة ٔاخرى ما ميكن ٔان حييل يشء آخر 
القة يف ا®الð عليه ،ال بطريقة املطابقة التامة، وٕامنا vٕالحياء ٔاو بوجود عالقة عرضية ٔاو ع

  . )22"(متعارف علهيا
        ::::جامليات الرمــــزجامليات الرمــــزجامليات الرمــــزجامليات الرمــــز    - - - - جججج

ٕان مسـتوÈت الرمز ختتلف من vحث ٕاىل آخر، فلقد تباينت مصطلحاهتم   
، فتشعب الرمز ...وتقسـ�هتم بني البسـيط واملركب واجلزيئ واللكي، واخلاص والعام

امجلايل؛ وتشتت، ولكن ال هتمنا هذه الفروق و�ختالفات بقدر ما هيمنا اجلانب الفين 
مجي% رمز لكي وجزيئ، ٔالن : وٕان كنا مضطرين ٕاىل اختيار تسمية حمددة ارتأينا ٔان تكون

الرمز يف لك ٔاشاكl ؤاحواl يبقى رمزا وكفى، ٕاما ٔان يو� ٔاو ال يو�، ٕاما ٔان يكون ٔاو 
ال يكون، ٔالن الرمز يعد ٔافضل طريقة لٕالفضاء مبا ال ميكن التعبري عنه وهو معني ال 

  )23".(ٕالحياءينضّب ل
وحني نلقي نظرة فاحصة ملسـتوى الرمز يف بعض القصائد اليت حبوزتنا جتعلنا   

  : مكرهني ال ٔابطاال عىل ٔان نفرق بني اسـتعاملني رمزيني اثنني
  .اسـتغالل جزيئ، بسـيط، مفرد ميزيه الوضوح الشديد وهو النوع الغالب: أالول
صور اجلزئية فيه، ليشلك رمزا عاما ترمزي لكي، معقد، مركب، بؤري، تصب لك ال: الثاين

وحمورÈ وهو النوع النادر، وهو أالمر اÔي جعلنا مضطرين ٕاىل اختيار قصيدة واحدة منثل 
هبا لهذا النوع، اÔي يقتيض �ستشهاد فيه ٕابراز تاكثف الصور اجلزئية وتالمحها ليشلك 

  . )24(ٔاعىل ابواسطهتا رمز 
  يف يه حالها كرمز لكي؟فكيف اكنت مجي% يف الرمز اجلزيئ، وك 

        ::::    مجي% بوحريد رمزا جزئيامجي% بوحريد رمزا جزئيامجي% بوحريد رمزا جزئيامجي% بوحريد رمزا جزئيا****
يقني "يف قصيدته " ٔايوب صربي عباس'ومن الشواهد عىل ذ¼ قول الشاعر   

يتغىن مبعانهيا أالجيال ونغمة تفيض عذوبة ورقة المرٔاة " نغمة"ميثل مجي% عىل ٔاهنا " فتصممي
  .حنون ولكهتا صاعقة ورعد ؤاعاصري

ي%"َواْذُكر  بدا ِهبَا اْالvَٓء تَْشُدونَغْ " َمجِ   َمة  ا�
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ّينِ الَْجمي%
$
ُرّج َوَورد... ا Æَ ِبِه ا�   َوالّرِبيُع ا�

َشّد عََىل الّطغَاة قَْد اْستَبَّدوا Æَ اْمَرٔاة ا�   ٕاّينِ ا�
  َماٌء َوبَْرٌد ِيف الَْحَياة، َوِيف الَْوغَى Æٌَر َوَوْقدٌ 

م َوسَ  ة َهبّار ا�   ْعدَكفّي الّرِقيقَة َكّف َواِ®َ
عَْداء َصاِعقَة َوَرعد بًَدا عََىل اْال�   لَِكّهنَا ا�

ِيت " َشد" َرَشاشـَ   ).25(ِبَيِدي، َوقَلِْيب ِمْن َرَصاَصِهتَا ا�
فهو يصف مجي% وصفا مادÈ حسـيا سطحيا ال مغوض يف هذا الوصف، فهو   

Ô ؛ ٔالن حياول ٕابراز ٔامه الصفات اليت تمتزي هبا من الصرب والقوة والتحمل ما جعلها رمزا¼
  ).26"(ضيق إالحياء بطبيعته"الرمز اجلزيئ 

" ٔاجماد وبطوð"يف قصيدهتا " حياة الهنر"وياكد يتكرر الرمز ذاته عند الشاعرة   
فهـي جتعل مجي% نغمة قدسـية عزفت عىل حني غف% يف ليل مظمل حا¼، ويف حصراء 

 اكلهنار، الليل( موحشة، اسـتوطهنا الغزاة، ويه نغمة رومانسـية تشلك من عبق الطبيعة
 نسا، وهذا الهنر اÔي بدلت صفاءههذا النبع اÔي سودته فر ...) النبع، الهنر، واملوج

واملوج اÔي ٔاصبح طوفاÆ والرحي ٕاعصارا ومجي% نغمة رومانسـية و®ت من رمح الطبيعة 
  : اجلزائرية فتقول

ي%   Èَ َمجِ
ية َرّن َصَداَها   نَْغَمة قُُدسـِ

  لُْمُروجِيف الَْفيَاِيف َوا
  ِيف الّصَحاِري املُوِحَشات

  َحْيُث َدِوي الْمْدفع الَْحاِقد
ية الَْمْغَزى   َهاِزًجا ِيف بَّزة قُُدسـِ

 òَيَ% ... نَِبي   Èَ َمجِ
 òَّية الَْمْغَزى نَِبي   نَْغَمٌة قُُدسـِ

يَ%    Èَ َمجِ
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يَ%    نَْغَمٌة َرائَِعة الَْمْعَىن َمجِ
ّمهَات   ِمَن الُْقلُوِب اْال�

  . )27(َالِد الَْعَربِيف بِ 
خفر : فهـي " ٕاىل ٔاخيت مجي%"يف قصيدته " خرض عباس الصاحلي"ٔاما الشاعر   

العرب، ويه حلن معيق معق البحار، تسمع ٔاصداءه من لك ماكن ؤانه سيبقى يرن عرب 
  : أالزمان، ؤاهنا ٔامل مرتقب فيقول

يَ% فَْخُر الْ  ْخِيت َمجِ   بـــــــد فَْوَق الّشهُــــيْت َ¼ِ الَْمجْ بَنَ   ـــَعــــــــــَربـــــــــــا�
  ــــــــبــــَوِيف َجاِنبَْيك يَُمـــــوُج اللّهَ     َكَفْرِت ِبِعيش الْهََوان الَْبِغيــــــــــــــض
ــــــــــَدى Eيُق الص ْصَبْحت لَْحنًا َمعِ ى يَِرّن يْسمع اِحلقـــــــَـــــ           َوا�   ـبـــَسيَْبقَ

ْرُض الِْكَفـــــــــــــــاحِبا�رْ  ر ا�   َصَفْعت الُْجنَاة ِبَسْوِط الْغََضــــــــــب           ِض الَْجَزائِ
َمــــــــــــِل الُْمْرتَقَــــــــــــــب  ــــــدـــُهنَاك ِبا�ِفق الّصــــــرَاع الَْعِنيــــ ِت َاكْال� ـْ   )28(تَا�لق

يوجه نظرته ٕاىل ا®اخل ٕاىل " ي جحازئامحد عبد املعط"يف حني جند الشاعر   
  : عذاب مجي% ا®اخيل فيقول

يَ%  هَا َمجِ   َاكَن ِاْمسُ
ى فِْديَة ِمْن َمسَ   ا�

ك أالّما   الَْوْجه َوْجه ِطْفَ% لَْم تَْرتُ
  َوالَعْنيُ عَْنيَ َساِحره

يَ%  هَا َمجِ   )29(َاكَن اْمسُ
ملقهور، دون ٔان فنجد شاعرÆ هنا يسقطها عىل جيò املشتت واملسـتعمر وا  

يلمس قداسة الرمز يف مجي% ودون ٔان يزنلها ٕاىل مصاف البرش، ولهذا جنده يكرث من 
  .رمبا لرغبته يف السمو vلرمز فوق الزمان واملاكن" اكن"الفعل املايض 

        ::::    مجي% بوحريد رمزا لكيامجي% بوحريد رمزا لكيامجي% بوحريد رمزا لكيامجي% بوحريد رمزا لكيا****
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طريق جتميع الصور الفرعية بغزارة حول جماز رئيس حىت ميكن ترمجة "ونقصد به   
انطباع حيس معني ٕاىل نوع آخر من �نطباع احليس حبيث يصبح �نطباعان معا رمزا 

        )30".(خلاطرة ٔاصلية
فالقصائد اليت تعمد هذا النوع من الرمز تتسم بقدر كبري من التعقيد والغموض   

وال تتبني مالحمه وهذا ما نعين به vلرمز املركب ٔاو اللكي اÔي تفيض فيه القصيدة vلصور 
اللكية ٔاشـبه بقناع "ئية اليت تشلك لنا رمزا لكيا رئيسا تصبح فيه القصيدة يف صورهتا اجلز 

لغوي لشـتات فكري ينبثق يف تيارات ال تدرك منفص%، وٕامنا بتالحق البىن اللغوية، وتتابع 
الصور إالحيائية لك ذ¼ يمت يف حلقات تتغري بتغري حركة الصور حبسب مرورها يف 

  ).31"(اÔهن
نوع من الرموز هو ما يسعى ٕاليه  معظم الشعراء املعارصين، كونه خيدم وهذا ال   

مه Ô¼ يعمدون الغموض والتعقيد مما يفسح الشعرية ويتوافق مع تطلعاهتم ورؤا جتارهبم
اºال للمتلقي للتأويل وٕاعطاء ا®الالت اÝتلفة، ومن الشواهد عىل ذ¼ قول الشاعر 

  :يقول" ٕاىل مجي% بوحريد"يدته املوسومة بـ يف قص " بدر شاكر السـياب"العرايق 
ْصَواِتنَا... َال تَْسَمِعهيَا نE ا� $

  ا
َزى ِهبَا الّرحي الِّيت تُْنقلُ    ُختْ
  )vَ)32ٌب عَلَْينَا ِمْن دِم ُمْقَفلُ 

اسـهتل الشاعر هذه أالبيات مبفارقة جعيبة ٔالن صنيع هذه املرٔاة فاق لك    
؛ ٕاهنا امرأة  -قل ما شئت -عار vخلجل والوجعاحلدود،فهو جمروح بداخò ،احساس vل

؛ ٔالن "مجي%"ٔاحس الشاعر بعجزه وجعز صوت لك الشعراء للتعبري عن صنيع هذه البط% 
  : بطوالهتا ال ٔاحد يسـتطيع ٔان يصدق ما عانته، وما قامت به يقول

ُن ِيف ُظلَُماِتنَا نَْسا�ل   َحنْ
  َمْن َمات؟ َمْن يُْبِكيه؟ َمْن يُقتل؟

لك؟َمن يُ  ـْ ي نا� ِÔّْصلب الُْخْزب ا  
ي يُْطِعُمون ِÔَّىل ُعْربد الَْوحُش ا

$
  ا
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  َمن ٔاْكبد الَْموَىت، فََمْن يبذل
بُوحة الَباِكَية، ْختنَا الَْمشـْ   Èَ ا�

اِميَة E®ْطَرافِك ا   ا�
  )33"(يَْقُطرنِفي قَلِْيب َويَبْكَني ِفيه

د هذه املرٔاة ملحمة ٕاهنا صورة مفجعة مبكية للك عريب ؛ بل للك العامل  جتس  
زائرية ستبقى يف اÔاكرة ٕاهنا بط% ٔاهبرت امجليع فلتكن مثاال يرضب يف الشجاعة ؛ٕاهنا بط% ج

  .خذ وال تعطى ، فليكتب التارخي من ذهب امس هذه املرٔاةٔاثبتت للعامل ٔان احلرية تؤ 
مكعادل مث يرحل بنا  الشاعر ٕاىل صورة ٔاخرى ٔاكرث كثافة حني يعانق التارخي السـتحضاره 

موضوعي لتجربة هذه املرٔاة أالسطورة اليت قدمت حياهتا ٔالجل اسـتقالل وطهنا، صورة 
  : املسـيح يقول

òَثْق َجال َما ا�   ! ِعْبٌء ِمْن االَٓ
l ْن يُْزنِ   َمكْ َحاَول الَْجَالد ا�
ْذ تَْعَجزين

$
ْن تَلْقِيه ا   َمكْ َوّد ا�

ْطَراف فَْوَق الّصِليب ُبوَحة اْال�   َمشـْ
ُبوحَ  َالمَمشـْ E34(ة الَْعْينَني عَْربَ الظ(  

اÔي صلب ليكون رمزا  -عليه السالم- اسـتحرض الشاعر هنا صورة املسـيح  
للفداء  وقرÆv لبين إالنسان، فهذا �سـتحضار مل يكن عبثا وٕامنا ٕالبراز ماكنة الوطن يف 

ود ؛ قلب إالنسان اجلزائري معوما واملرٔاة عىل وجه اخلصوص ٕاهنا لك يشء يف هذا الوج
وحاول الشاعر املزج . ٕاهنا املتنفس اÔي يتنفس احلرية ، وال حيس بذ¼ ٕاال من حرم منه

بني احلادثتني  ليقف عاجزا مذهوال مما حوl، ٕانه عبء عىل الشاعر عىل أالمة مجعاء 
òوفداء لثورة عظمية؛  وعبء ثقيل ال يسـتطيع ٔان حيم Ævوكيف لهذه إالنسانة ٔان تكون قر

  . اجلزائر، ٕاهنا مجي% بوحريد الثائرة الفدائية املناض%ٕاهنا ثورة 
مث يرحل بنا ٕاىل عامل أالسطورة ، ٕاىل احلضارة البابلية ٔاين يعانق ٔاسطورة عشـتار آلهة 

  :يعشقها امجليع ويتقرب ٕالهيا ٕاىل حد العبادة  يقول الشاعر احلب والعشق وامجلال اليت
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  َصْوٌت قويÒ ِمْن فَِقري نَيبّ 
لَْوى    ِبَبْغِي الّصْخر، لَْم يَْرضب،ا�

  .َوَحَطَم التّيَجان، ٔايÒ انِْطَالق
  ِيف ِمْرص، ِيف ُسوِريّة، ِيف الِْعَراق؛
اء ،َاكَن انِْعتَاق ْرِضك الَْخْرضَ   ! ِيف ا�

ِلهَة َٓ ْمِس َواَرى قَْومك اْال   vِْال�
ْحَسان، ِتْ»َ الّربَة الَواِلهة

$
تَار، ٔامÒ اِخلْصب َواحلُب َواال   َعشـْ

ْمَطاِر َما ُرّويِت، قَلُْب الَفِقري، ْعَطيِت، لَْم تُرِو vِال�   لَْم تُعطِ َما ا�
ي يَْعرِفُونْ  ِÔّ35(لَْم يَْعِرف الِْحْقد ا(  .  

معروف ٔان الشاعر منفتح عىل امليثيولوجيا إالغريقية  ، فهو يذكرÆ بقصيدته    
يٍل َساعَة الّسحر ( اخلا®ة  اسـتحضار  عشـتار آلهة اخلصب واحلب يف ف) َعْينَاِك غَابَتَا َخنِ

احلضارة العراقية اليت اكن يتعبدها الناس طمعا لزنول املطر والغيث واخلصب،  مكعادل 
  .موضوعي لرمز مجي% رمز العطاء والتضحية والنّضال من ٔاجل الوطن

وعىل العموم فٕان هذا الرمز فيه من الرحابة و�تساع ما جيعل التأويل حافزا مينح   
قصيدة حيوية وحركية وجاملية البحث عن ا®الالت اÝتلفة، وهو غاية الشعراء كام ال ال 

  .يسعنا يف هذا املقام التأويل للك ما هو رمز 
  :اخلامتة

  :وخنلص مما سـبق ٕاىل االٓيت 
خذ وال امل رمزًا للحرية ؛ ٔالن احلرية تؤ ـــ تعد الثورة اجلزائرية رمزا للك الثورات يف الع

  .عد مجي% بوحريد رمزًا للمرٔاة الثّورية املتحررة رمغ القيود تعطى ،كام ت
ـــ ٔاهلمت امجليالت الثالث الشعراء واملبدعني من خالل املالمح اليت سطرÆها vلعذاب 

  .والنار ٕاىل حد أالسطورة والرمز بطوð وتضحية 
توظيف الرمز  موضوعًا لها جاء فهيا" مجي% "ـــ ٕان اجلزء أالمع من القصائد اليت اختذت 

جزئيًا كون الصورة فيه ٔاقرب ٕاىل إالشارة املبارشة مهنا ٕاىل الغموض والتعقيد ، ويف هذا 
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النوع من الرمز اكنت مجي% مرادفا ليشء حمسوس ٔاو ملسمى عمل يرضب جبذوره يف 
  .التارخي

ارهبم ـــ جاء توظيف الرمز اللكي مجلي% بوحريد غاية جّل الشعراء املعارصين؛ ٔالنه خيدم جت
  .الشعرية اليت تعمد الغموض والتعقيد مما تتيح للمتلقي آفاقا واسعة للتأويل 
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
                                                                        

صدر هذا الكتاب بدمع من ، )خمتارات(الشعر العريب الثورة اجلزائرية يف  :ينظر) 1(
، دار أالحباث للنرش و  2011مبناسـبة تلمسان عامصة الثقافة إالسالمية وزارة الثقافة
  . 05،ص 2011، تلمسان، اجلزائر، 1التوزيع، ط

كتاب مجي% بوحريد،ٕاصدار وزارة اºاهدين بدمع  : رشيبط ٔامحد رشيبط: ينظر )2(
  .12، 11، ص2012، اجلزائر، )ط.د(تويم، ردمك، مومف للنرش،  أالسـتاذة خليدة

  .407، 406مجي% بوحريد، ص: رشيبط ٔامحد رشيبط: ينظر )3(
  .408نفسه، ص: ينظر )4(
  .511رشيبط ٔامحد رشيبط، مجي% بوحريد، ص: ينظر )5(
  .14، صالثورة اجلزائرية يف الشعر العريب خمتارات :ينظر) 6(
  .133يوان ، دار العودة، بريوت، صسل�ن العيىس،ا® )7(
، منشورات وزارة اºاهدين، 2الثورة اجلزائرية يف الشعر السوري، ج: عqن سعدي )8(

  .496، 495، ص)ت.د(طبعة خاصة، 
امللتقى (،)امجليالت الثالث (مسامهة املرٔاة يف معلية التحرير : محمد خليفايت: ينظر )9(

بية والفنية،   معلية التحرير وٕاسهاماهتا يف احلركة أالد، دورة املرٔاة اجلزائرية يف)الوطين
، لكية االٓداب واللغات ،قسم ،جامعة ا®كتور حيي فارس،املدية2015مارس، 09و 8يويم 

  .10اللغة العربية ،ص 
الغموض يف الشعر العريب احلديث،  ديوان املطبوعات اجلامعية، : رماين ابراهمي )10(

  .273، ص)ت.د(،  1اجلزائر، ط
  .356، ص)ر،م،ز( ، مادة 5لسان العرب، مج: ابن منظور )11(
  ).41(سورة آل معران، االٓية  )12(
، عن حقائق غوامض التزنيل وعيون أالقاويل "الكشاف: "محمود بن معر الزخمرشي )13(

، دار الكتاب )ٔايب عبد هللا الرايق بن منري آل زهري: يف وجوه التأويل، ضبط وتوثيق
  .276، ص2006، 1ان، جالعريب، بريوت، لبن
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، )محمد عبد املنعم خفاs: حتقيق وتعليق(نقد الشعر : ٔابو الفرج قدامة بن جعفر )14(
  .154، ص)ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

  .155نفسه، ص )15(
، 1981، 1التفسري النفيس لٔالدب، دار العودة، بريوت، ط: اسامعيل عز ا®ين )16(
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