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امللخّ �ص
ال�سلطة احلاكمة من
إبداعي الهادف كثري ًا ما يتع ّر�ض للم�ضايقة ،والقمع من طرف �أجهزة ّ
�إنّ العمل ال ّ
جهة ول�سيطرة تقاليد املجتمع ،وعاداته من جهة �أخرى.
مما يدفع املبدع �إىل اتّخاذ طرق �شتّى للتّعبري عن عواطفه ،وطموحاته ،وهذا ما ُي�س ّمى بظاهرة التّعوي�ض
ّ
ً
ّ
ال�سلطة اال�ستعمار ّية
التي جل�أ ال�شاعر
ّ
اجلزائري �إىل ا�ستعمالها �أثناء ثورة التّحرير املباركة ت�سترّ ا من �أعني ّ
للتّعبري عن ق�ضيته الوطن ّية ،والإ�شهار بها
فركب منت الق�صيدة الغزل ّية ،واتّخذ �أ�سلوب التّغزّل فيها مط ّية للتّنفي�س عن نف�سه ،والبوح مبكنوناته،
ِ
ومكبوتاته.

الكلمات املفتاحيةّ :
ال�سلطة ،القمع ،الفكر ،الوطن ،التّعوي�ض.
اال�شاعر ،ال ّثورة ،التّغزّلّ ،
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Abstract
The creative work aimed often subjected to harassment and repression by the ruling
power devices on the one hand, and the control of the traditions of the community, and
the habits of the other.
Thus the creators, are forced to take a variety of ways to express their emotions,
and aspirations, and this is what is called the phenomenon of compensation which
Algerian poet resorted to be used during the blessed liberation revolution to coverup
the eyes of the colonial power to express their national cause, for its publicity.
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الفرن�سي
يتّ�ضح من خالل ما قام به اال�ستعمار
ّ
يف �أر�ض اجلزائر ّ
الطاهرة من �أعمال �إجرام ّية
َب ِ�شعة مل ي�شهد لها التّاريخ مثي ًال �أنّ فرن�سا مل
وجت�سد �شعارها املز ّيف
ت�أت لتن�شر احل�ضارة،
ّ
(امل�ساواة ،والأخ ّوة ،والعدالة) ،كما ت ّدعي،
“و�إنمّا جاءت ِلت�سلب �أفكار ّ
ال�شعب ،وتز ّور تاريخه
وتطم�س هويته.
اجلزائري
وبذلك تع ّر�ضت �شخ�صية الأدب
ّ
�إىل هزّات عنيفة �أفقدتها املق ّومات ،واملالمح،
فقد ت�شتّتت ك ّل اجلهود العقل ّية ،وت�ش ّرد الأدباء،
وال�شعراء و�شغل ال ّنا�س عن ّ
ّ
ال�شعر ،والأدب ،ومل
يعد من ه ّمهم التّعبري اجلميل ،لذلك �ساد ال ّركود
1
واجلمود حركة الأدب حقبة طويلة”.
الفكري
كانت اجلزائر ميدان ًا لال�ضطهاد
ّ
الذي مار�سته �سلطة اال�ستعمار على املبدعني،
والف ّنانني اجلزائريني فالأدباء اجلزائريون �شعراء
كانوا� ،أم كتّاب ًا مل يكونوا يف من�أى ع ّما يجري داخل
وطنهم من ظلم وا�ضطهاد ،وت�شريد ل�شعبهم،
ال�سيا�سة املنتهجة من قبل
و�أبناء �أ ّمتهم ج ّراء ّ
خ�ضم
ال�سلطة اال�ستعمار ّية الغا�شمة ،بل كانوا يف
ّ
ّ
الأحداث اجل�سام واكت َو ْوا بنار ّ
الظلم وذاقوا مرارة
اال�ستبداد ،فكان �شغلهم ّ
ال�شاغل هو حمل هموم
�شعبهم ،ومعاناته بك ّل �أمانة ،و�إخال�ص ،وال ّدفاع
اجلزائري – دار
� -1أبو القا�سم �سعد اللهّ – درا�سات يف الأدب
ّ
الآداب بريوت � 1977ص21:
http://journals.uob.edu.bh

ال�صادقة ،واخلطاب
عن ق�ضيته التّح ّرر ّية بالكلمة ّ
الهادف� ،إ ّال �أ ّنهم واجهوا قمع ًا �شديد ًا ،وح�صار ًا
ال�سلطة اال�ستعمار ّية.
خانق ًا من طرف ّ
ويف هذا املعنى يقول �أحد ال ّن ّقاد" :العامل
يتط ّور وي�صعد �إىل �أعلى ماد ّي ًا وفكر ّي ًا يف خطوات
غري منتظمة ،وك ّل خطوة هي وقفة �صغرية متتاز
عن �سابقتها ب�أفكار �أكرث تط ّور ًا وتق ّدمية بحكم
التّط ّور املادي احلادث ،وك ّل وقفة هي ع�ص ٌر بعينه
له تفكريه ،وو�سائله ،و�س ُبله ،وغاياته ،وروحه،
اخلا�صة التي تختلف عن �صورة
كما �أنّ له �صورته
ّ
طبيعي ج ّداً.
ّ
ال�سابق ،والالحق ،وذلك
الع�صر ْين ّ
ٌّ
فطوفان الأفكار املد ّونة يف ع�صر هي خال�صة
ال�سيا�س ّية ،واالقت�صاد ّية ،وال ّنف�س ّية،
�أو�ضاعه ّ
وال ّثقاف ّية يظ ّل الع�صر تابع ًا لها حتّى يحولها تغيرّ
جديد ن�ش�أ بف�ضل بع�ض رجال الع�صر الذين قذفوا
ب�أنف�سهم �إىل الأمام مك ّونني ج�سر ًا ب�أج�سادهم
وطبيعي �أن يجد ه�ؤالء
َتعبرُ فوقه بق ّية الع�صور.
ّ
ال ّرجال التّق ّدميون �سدود ًا منيعة ُتوقف ت ّيار
�أفكارهمّ ،
وتعطل �إرادتهم.
ال�سلطة
فالتّط ّور ال يفر�ض حتمياته ب�سهولة لأنّ ّ
ال�سدود ،متنع التّح ّرر
والتّقاليد من �أخطر �صور ّ
ّحجر.
وت�ؤ ّكد اجلمود ،والت ّ
ال�سلطة هي املحافظة ،والإبقاء على
�إنّ مه ّمة ّ
الو�ضع القائم ،فهي تعبري عن هذا الو�ضع عن
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رجاله ،وح ّكامهّ ،
والطبقة التي تعينّ له حظوظه
ال�سلطة� ،أو حتّى تغا�ضت
وم�ساره ،فلو دافعت ّ
عن الأفكار اجلديدة ،كان ذلك ر�ضى منها ل�سحق
ذاتها و�إعالن ًا عن �سلطة جديدة تقوم فوقها ،وذلك
ما ت�أباه وترف�ضه ،وتخ�شاه.
والتّقاليد هي الأفكار ،واخلرافات ،والعواطف
واحلكايات ،والأوهام التي ت�سيطر على م�شاعر
�أنا�س ُحرموا ّ
ال�ضياء ال ّنادر للعقل� ،أو طم�سوه
حتت �إحلاح ّ
ّقليدي الذي يعتمد على
ال�ضغط الت ّ
العاطفة و�إذا كان للعقل ُمدافع واحد ،فللعاطفة
مائة ،ف�أ�سهل �ألف م ّرة �أن ت�ستميل الأهواء من �أن
باحلجة.
تقنع
ّ
فال�سلطة
لل�سلطةّ ،
وللتّقاليد �أ�ضعاف الق ّوة التي ّ
تعتمد عليها لتثبيت �أقدامها ،وهذا بدوره يعود
على التّقاليد ب�سطوة �أعظم ،وي�أتي يوم ُت�صبح
ال�سلطة هي التّقاليد بال ّذات ،واجلمهور ي�أخذ
فيه ّ
ب�أحكام التّقليد لأ ّنه �ضرب من �ضروب احلياة التي
2
مت ّر�سوا بها وخا�ضوها"...
�ص
"فال ّت�أثري ال
أيديولوجي على �إبداعية ال ّن ّ
ّ
ال�سيا�س ّية ،وال
يعني �إخ�صاب التّ�شكيل بال ّر�ؤية ّ
�ضري يف ذلك ،فح ّرية املبدع �أغلى من ك ّل �شيء،
ولكن اخلطورة جتيء من �سريان لون واحد ي�صبغ
ال ّر�ؤية وي�ش ّكلها ،لون تعتنقه �أ�شتات جمتمعات
مما مي ّثل ظاهرة �أحاد ّية �أيديولوج ّية
هنا ،وهناك ّ
3
ال�سلطة ،فح�سب "...
حمورها �أزمة الفرد مع ّ
اجلزائري �شعر ًا كان �أم نرث ًا قد �ساير
�إنّ الأدب
ّ
اجلزائري يف جميع مناحيه ،وعبرْ مراحل
الواقع
ّ
تاريخه فكان مر�آة عك�ست ن�ضال ّ
ال�شعب ،وكفاحه
ول�سان ًا �صادق ًا عبرّ عن �آالمه ،وطموحاته و�أحالمه
فكان ثورة على احلياة االجتماع ّية العفنة ،وثورة
على �أعداء اجلزائر من ا�ستعماريني ورجعيني.
اجلزائري مل يع�ش حياته الف ّن ّية
�إ ّال �أنّ الأديب
ّ
والفكر ّية ،والإبداع ّية بقناعة �شخ�ص ّية ،و�إرادة

ذات ّية وذلك بحكم ّ
الظروف املحيطة به ،وب�شعبه
نظامي ،وحرمان
ا�ستعماري ،وت�س ّلط
من قهر
ّ
ّ
ُ
اجتماعي ف�أجرب على كبت نزواته ،وقهر انفعاالته،
ّ
فلم ُيطلق العنان لعواطفه اجل ّيا�شة ،وطاقاته
الفكر ّية ،والإبداع ّية للتّعبري عن مكنوناته ال ّنف�س ّية،
وخلجاته الوجدان ّية.
“فقد رزح ّ
أجنبي طوي ًال
ال�شعب حتت �سيطرة ال ّ
اجلزائري
نف�س
ّ
وذاق �ألوان ًا من الآالم ،ف�أ�صبحت ُ
مت�ألمّ ة منكم�شة ،فال يلتفت �إىل عواطفه ،و�صبواته
وكيف ُيتاح له �أن يع�شق ،و�أن ُي�ص ّرح بذلك ،و�أخوه
�أمامه يت�ألمّ .
فاملروءة تقت�ضي ب�أن يبتعد عن ذكر احلبيبة،
وعن التّ�شبيب بها ،فما دامت الأ ّمة رازحة حتت
الفقر واجلهل ،والعبودية ال ميكن له �أن يتذ ّوق
ال�سال�سل
احلياة ،ال يه ّمه �إ ّال ما ي�ؤ ّدي به �إىل حتطيم ّ
أجنبي ،فهو مت ّيم باحل ّرية ،واملجد،
التي ق ّيده بها ال ّ
وال يلوي عنهما البتّة.
احلب ،وخال ّ
ال�شعر
ومن َث ّم َق ّل التّح ّدث عن ّ
من الغزل� ،أوكاد� ،إ ّال �أنّ هناك �شباب ًا مل ُيطيقوا
اجلزائري
�أن يعاي�شوا هذه اجل ّدية التي ع ّمت حياة
ّ
ف َع ّدوا ذلك ح�صار ًا ل�شاعريتهم التي تريد �أن تعي�ش
4
يف اجل ّو احل ّر الف�سيح ال ّرحب”.
اجلزائري ب�أزمات حا ّدة،
“...فقد م ّر الفرد
ّ
وفراغات خميفة ،فهو �إىل جانب الكبت الذي يعانيه
من ج ّراء معاملة الأ ّمة ،واملجتمع ،واالحتالل،
يعاين من ق�سوة ّ
الطبيعة من ناحية ،وق�سوة احلياة
من ناحية �أخرى� ،إذ �أ ّنه مل يجد احل ّرية يف الأ�سرة
املحافظة كما �أ ّنه مل يجد ال ّرحمة يف ثلوج اجلبال،
ال�صحاريّ ...
فال�شاعر يرى �أنّ التّغزّل ـ
�أو نفحات ّ
يف ظ ّل هذه ّ
الظروف القا�س ّية التي حتيط به ـ
خروج ٌعن قيود املجتمع ال عن طبيعة ّ
ال�شعر فيقول
ّ
ال�شاعر ال ّلقاين يف ال ّدفاع عن �سلوكه واالعتذار عن
التّغزّل:

العربي ،ودرا�سات
 - 2ينظر حمي الدّين حم ّمد – ثورة على الفكر
ّ
�أخرى – املكتبة الع�صر ّية بريوت 1964م ط� 1ص69 - 66:
 - 3د � .أحمد زلط -درا�سات نقد ّية يف الأدب املعا�صر – دار الوفاء
لدنيا ّ
الطباعة ،وال ّن�شر الإ�سكندرية 1420هـ1999/م ط� 2ص6:

 -4حم ّمد ّ
اجلزائري ّ
ال�شركة الوطن ّية
الط ّمار – تاريخ الأدب
ّ
لل ّن�شر ،والتّوزيع – اجلزائر �ص342:
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“�أال فدع ال ّتغ ّزل يف غوان
فتلك طريقة امل�ستهرتينا
فمن �صوت البالد لنا نداء
5
يكاد املرء ي�سمعه �أنينا”
وهناك ظاهرة �أخرى ،وهي ما ُيعرف بالتّعوي�ض
ّ
فال�شعراء قد ا�ستعا�ضوا عن الغزل باملر�أة غز ًال
�آخر ظ ّنوه يحميهم من �سلطة املجتمع ،و�إرهاب
االحتالل وهذه ّ
الظاهرة توجد يف �إنتاج ّ
ال�شعراء
حب الوطن� ،أو و�صف ّ
الطبيعة
الذين اتّخذوا من ّ
طريق ًا �إىل التّنفي�س عن �أنف�سهم.
حيث يقول مفدي زكريا:
“احلب �أ ّرقني ،والبعد �أ�ضناين
ّ
”والبني �ضاعف �آالمي ،و�أ�شجاين
نالحظ يف البيت �أرق ًا ،وي�أ� ًسا ،وحزن ًا ،حتّى
يكاد القاريء يقطع ب�أ ّنها ال تخرج عن الغزل ،ولكن
ّ
ال�شاعر ال يلبث �أن ي�صل �إىل هدفه ،فيقول:
“رفقاً بالدي ،ف�أنتِ الكون �أجمعه
لوالك كنت بالدي هالكاً فاين ”
ال�صبابة مل يكونا
فندرك �أنّ ذلك ّ
احلب ،وتلك ّ
�سوى تعوي�ض ع ّما فقد ّ
ال�شاعر من ح ّرية يف التّعبري
اجلزائري مل يخل ـُ
عن ح ّبه ،واحلقّ �أنّ ّ
ال�شعر
ّ
متام ًاـ من الغزل ،فقد تناول ّ
ال�شعراء بالعرب ّية
الغزل ولكن يف حدود �ض ّيقة ،وباحت�شام كبري،
6
وبذلك ظ ّل �إنتاجهم الغز ّ
يل وراء �ستار التّقاليد”.
“�إنّ ال ّنزعة الوجدان ّية الغزل ّية عا�شت حبي�سة
عاملينْ اثنينْ :
ـ امل�أ�ساة اال�ستعمار ّية.
ـ التّقاليد القوم ّية.
ف�إذا العامل الأ ّول عرف ق�سوة خنقت �صوت
اجلزائري احلديث
� -5أبو القا�سم �سعد اللهّ – درا�سات يف الأدب
ّ
– دار الآداب بريوت �ص79:
ّاهري� -شعراء اجلزائر املطبعة التّون�س ّية ج1
 -6حم ّمد الهادي الز ّ
�ص39:
http://journals.uob.edu.bh

العاطفة ،ف�إنّ العامل ال ّثاين �س ّد ّ
الطريق �أمام البوح
أخالقي
ال�صراع ال ّدائم بني د�ستور �
بها ،وهو نتيجة ّ
ّ
وبني نزوات ذات ّية جتمح بالعاطفة ،فاجلزائرـ ربمّا
ـ مت ّيزت بهذا التّز ّمت الذي طغى عليها ،فلم تكن
التّقاليد وحدها ،ولكن امل�أ�ساة �أي�ض ًا التي �أ ّدت
ال ّدور ال ّرئي�س يف هذا املظمار اخلانق.
ّاهري يعطينا �صورة ّ
لل�شاعر
ال�سعيد الز ّ
وحم ّمد ّ
ّ
اجلا ّد الذي �شغلته م�أ�ساة �شعبه عن كل عبث،
فيقول:
ولوال عفاف يف طباعي ي�صدّين
احلب تقواه
ملا كنتُ ّ
ممن يغلب ّ
ولك ّنه �سلطان نف�سي عفافها
فيمنعــها من �شـ ّر ما تتم ّناه
وما كنت �أقوى بالفراق ،و�إنمّ ا
7
دعا املجـد ذا ه ّم بعيـد فل ّباه”
ولقد بلغ من طغيان امل�أ�ساة ،و�سطوة التّقاليد
�أن �أ�صبح ر ّواد احلركة الفكر ّية �أنف�سهم ُي�ض ّيقون
جمال القول ،وهذان العامالن قد تناوبا على
أدبي الغز ّ
يل ،والحقاه بالتّ�ضييق.
ال ّن ّ
�ص ال ّ
فالتّقاليد مل تقف عند ب�سط طغيانها على بيت
احلب ذاتها
ّ
�شعري رقيق ،بل امت ّدت به حتّى عاطفة ّ
فنظرت �إليه باحرتاز ،وحت ّفظ ،وامل�أ�ساة مهما بلغت
من فظاعتها ،وقدرتها على خلع قتامة �سوداء على
حياة املواطن ت�س ّد ك ّل منافذ الأمل البا�سم وال ّن�شوة
أدبي الغز ّ
يل يف ّ
ال�شعر
العاطف ّية ،ف�إنّ ال ّن ّ
�ص ال ّ
اجلزائري كان �أغزر جانب ًا من هذه ّ
الظروف
ّ
القا�س ّية حيث �سلك �أ�صحابه طرق ًا ملتوية �شتّى،
قومي ،وقد
واتّخذوا له ذريعة يف �صورة موقف ّ
القومي هو الغاية فريكب له منت
يكون الإح�سا�س
ّ
العاطفة ت�سترّ ًا .وك ّل ق�صيدة مزدوجة امل�ضمون من
هذا ال ّلون ت�ستطيع �أن تت�أرجح فيها بني م�ضمونينْ :
وجمازي ّ
وال�شاعر املرهف الإح�سا�س ال
حقيقي
ّ
ّ
ي�ستطيع �أن يربيء نف�سه ،وقلبه من لفتة غرام ّية،
ّاهري – �شعراء اجلزائر – املطبعة التون�س ّية
 -7حم ّمد الهادي الز ّ
ج�1ص39:
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و�شعره من ا�ستجابة لها مهما ا�ستفحلت العادات،
والتّقاليد وا�شت ّدت امل�أ�ساة.
اجلزائري ،و�إن كان ّ
حظه من العاطفة
والأدب
ّ
ّ
نزر ًا قلي ًال لك ّنه مل يعدمها ب�صورة كل ّية حتّى ،و�إن
كانت الق�ض ّية الوطن ّية قد ا�ستقطبت العاطفة،
وا�ستنفذتها ف�إ ّنها مل تبخل علينا بق�صائد غزل ّية.
�إ ّننا نلم�س �صدق هذه الوثبة العاطف ّية احلا�سمة
عندما نطالع الق�صائد العاطف ّية من وراء الق�ضبان
يف الزّنزانة يوم كانت ال ّثورة بطوالت خالدة يف
قمم الأطل�س ،وكان ّ
ال�شعراء مبعاناتهم املاد ّية،
وال ّروح ّية �إحدى �صور هذه البطوالت.
احلب ذلك الذي يرتعرع يف كنف
و�أعنف
ّ
الأحداث اجل�سام ،وت�صدمه املتاعب ،والآالم.
ونلم�س يف هذه العاطفة التي تت�صاعد من
ال�سجون� ،أو تلوح من الآفاق البعيدة �سم ّو ًا
ظلمات ّ
ً
ً
روح ّي ًا مق ّد�سا م�ست َم ّدا من قد�س ّية ال ّثورة.
نح�س يف الق�صائد العاطف ّية التي
ومن هنا ّ
ُكتبت �أثناء ال ّثورة ذروة الأمل املطمئن ،وكما
ظ ّلت وف ّية لالزدواج ّية ال ّذات ّية ،والقوم ّية ،فتظ ّل
8
االزدواج ّية العاطف ّية ،وف ّية لتجاوبها ،وجتاذبها”
ويف حديثنا عن ازدواج ّية امل�ضمون يف ّ
ال�شعر
اجلزائري يربز ديوانان �شعريان ل�صالح
العاطفي
ّ
ّ
خريف هما�" :أطل�س املعجزات" ،و"�أنت ليالي"
املتوهجة لغة ال ّثورة
�ضجا ِب ُلغة العاطفة
ّ
ال ّلذان ّ
واحلب م�سايرة لكفاح اجلزائر ،وهُ يام ًا باحل ّرية
ّ
وحب
حب الوطنّ ،
التي غدت لياله ،فتناغم ّ
ّ
احلبيبة ،وتالزمت العاطفتان كما متثله ق�صيدة
“نداء ّ
ال�ضمري” ،والتي يقول فيها:
“يا حبيبي ذكريات الأم�س مل تربح خيايل
كيف تغفو مقلتي عن ح ّبنا عرب ال ّليايل؟
ال تلمني �إن ترامت بي �أمواج البعاد
للحب ف�ؤادي
ال تلمني مل يزل يخفق ّ

غري � ّأن قلبي ه ّزته نداءات �شج ّيـة
�ص ّعدتها يف دجى ال ّليل قلوب عرب ّية
م�سها ّ
فغ�صت بالدّموع
ال�ضيمّ ،
وجفون ّ
احلب لهيباً يف �ضلوعي
فا�ستطارت �شعلة ّ
ال�صوت �أعالم الب�شائر
وتراءت يل وراء ّ
احلب قرباناً ،وبايعت اجلزائر
فوهبت ّ
يا حبيبي ربعنا بالأم�س ربع ال ّذكريات
�إ ّنه م�أوى ذئاب كدّرت �صفو احلياة
ع�شاً لل ّتناجي ،كان �أُن�ساً ،ونعيماً
كان ّ
الغ�ضة ناراً ،وجحيماً
ث ّم �أم�سى لل ّر�ؤى ّ
يا حبيبي كم فر�شنا ال ّربع ورداً ،وزهورا
كم بنينا من هوانا لأمانينا ق�صورا
فتعالت �صرخة ال ّرعب ب�أ�شباح املنايا
فا�ستحال الورد �شوكاً ،ودماء ،و�ضحايا
يا حبيبي مل �أخن عهدي ،وال خنت هوايا
احلب �أمــ�سى ثورة بني احلنايا
غري � ّأن ّ
لك ح ّبي يف ذرى الأطل�س يف تلك ال ّروابي
فهناك الأفق ال ّرحب لأحـالم ّ
ال�شباب
لك ح ّبي يوم تعلو ب�سـمة ال ّن�صر ثرانا
و ُيذيب ال ّليـ َل ،والآال َم فج ٌر من دمانا
�سوف �ألقاك مع ال ّن�صر ،و�أفـراح الب�شائر
9
�سوف نبني ّ
ع�شنا يف ظ ّل حترير اجلزائر”
�ص قراءة �أفق ّية �أ ّول ّية
ف�إذا كانت قراءة هذا ال ّن ّ
يبدو للقاريء �أنّ ّ
ال�شاعر يتح ّدث عن امر�أة �أح ّبها،
وله معها ذكريات املا�ضي ،وما حتمله من م�س ّرات
و�أحزان ،و�آالم ،و�أمال.
�ص،
�أ ّما �إذا حاول هذا القاريء ا�ستقراء ال ّن ّ
ّ
وفك رموزه ،و�شفراته ،والوقوف على الأبعاد

� -8صالح خريف – ّ
اجلزائري احلديث – م.الوطن ّية للفنون
ال�شعر
ّ
املطبع ّية اجلزائر 1984م �ص83:

اجلزائري – ّ
ال�شركة الوطن ّية
 -9حم ّمد ط ّمار – تاريخ الأدب
ّ
لل ّن�شر ،والتّوزيع – اجلزائر �ص71:
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�ص
ال ّدالل ّية لرتاكيبه ،و�سياقاته ،فيظهر له �أنّ ال ّن ّ
يحمل دالالت ،ومفاهيم غري تلك التي فهِ مها من
ظاهر ال ّلفظّ ،
وجه خطابه ملحبوبته
فال�شاعر ُي ّ
اجلزائر م�ؤ ّكد ًا لها �أ ّنه لن ين�ساها� ،أو يتن�ساها
وال�سنون حيث �إ ّنه كان طالب ًا
مهما م ّرت الأ ّيام ّ
ال�سور ّية �آنذاك.
يدر�س ب�إحدى اجلامعات ّ
�إذ يقول:
“يا حبيبي ذكريات الأم�س مل تربح خيايل
ال تلمني �إن ترامت بي �أمـواج البعاد”
ّثم يعبرّ عن ح ّبه العميق للجزائر ،و�شعوره
بامل�س�ؤولية جتاهها ،فيقول:
للحب ف�ؤادي
“ ال تلمني مل يزل يخفق ّ
”غري � ّأن قلبي ه ّزته نداءات �شج ّيـة
ّثم يتح ّدث عن ظلم اال�ستعمار الذي �آمله ،وب ّدد
�آماله ،و�أحالمه يف بع�ض �أبيات الق�صيدة.
فيقول:
“يا حبيبي ربعنا بالأم�س ربع ال ّذكريات
�إ ّنه م�أوى ذئاب كدّرت �صفو احلياة
ع�شاً لل ّتناجي ،كان �أُن�ساً ،ونعيماً
كان ّ
الغ�ضة ناراً ،وجحيماً
ث ّم �أم�سى لل ّر�ؤى ّ
يا حبيبي كم فر�شنا ال ّربع ورداً ،وزهورا
كم بنينا من هوانا لأمانينا ق�صورا
فتعالت �صرخة ال ّرعب ب�أ�شباح املنايا
”فا�ستحال الورد �شوكاً ،ودماء ،و�ضحايا
كما جند مفدي زكريا ،وهو وراء الق�ضبان،
ال�سجان يتح ّدث
ال�ساعة التي ينام فيها ّ
ويف ّ
عن ح ّبه المر�أة ،وعن ح ّبه لوطنه اجلزائر يف
ق�صيدته”بنت اجلزائر” التي يقول فيها:
احلب دافئة
“ ّ
ورب جنوى كدنيا ّ
قد نام عنها رقيبي لي�س ي�شرق
http://journals.uob.edu.bh

عاد بها ال ّروح من �سلوى ّ
معطرة
فال�سجن من ذكر �سلوى ك ّله عبق
ّ
يافِتنة ال ّروح هل تذكرين فتى
ال�ســجن� ،إ ّال �أ ّنه ومق
حا�ضـره ّ
�أم تذكرين ،وحلن املوج يطربنا
�إذ نفر�ش ال ّرمل يف ّ
ال�شاطيء ،ونع�شق
املوج ينقل يف �أ�صدائه قبال
ال�صخـر ح ّتى كاد ينفلق
” يندى لها ّ
ال�شعر ّية التّالية ميزج ّ
ويف املقطوعة ّ
ال�شاعر
وال�سيا�سة ،ف�سلوى م ّرة حمبوبة
احلب،
بني
ّ
ّ
ً
ب�شر ّية ،وم ّرة �أخرى رمزا للح ّرية.
“�سلوى �أناديك �سلوى مثلهم خط
لو �أ ّنهم �أن�صفوا كان ا�سمك ال ّرمق
�سلوى �أناديك �سلوى هل جتابيني
�سلوى؟ ف� ّإن ل�ساين با�سمها ذلق
يا الئمي يف هواها �إ ّنها قب�س
10
من اجلزائر ،والأمثال تنطبق”
يج�سد اجلزائر
كما جند حم ّمد العيد �آل خليفة ّ
يف �صورة امر�أة ذات ح�سن ،وجمال �س ّماها ليلى
�شغفت ح ّبه ،وكوت ف�ؤاده بنار الفرقة ،وجعلته
يهيم يف البحث عنها يف ق�صيدة عنوانها
�أين ليالي”�إذ يقول:
“ �أين ليالي �أينــها *حيل بيـني ،وبينـها
هل ق�ضت دين من ق�ضى* يف املح ّبني د ْينها
�أ�صلت القلب نارها* و�أذاقته حين ـ ــها
مذ تع ّرفت �س ّرها* ّ
تع�شقت زينها
ر ّوعتني ببينها* ال راعى هّ
الل بينها
فتع ّلقتُ ّ
بالطيو* ف ال ّلواتي حكينها
 -10مفدي زكريا – ديوان ال ّلهب املقدّ�س – دار الكتب بريوت
1961م �ص21:
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وتع ّللتُ باملنى * فتب ّينتُ مينها
مالِ ليالي مل ت�صل* مهجات فدينـها
وقلوباً علقنها* وعيوناً بكينها
�إي ْه يا عيني �أذريف * لن تريْ بعد عينها
ال�سموات ،والأرا�ضي* جميعاً نفينـها
ّ
كم ت�ساءلتُ �سالكاً * �أنهــجاً ما حوينه
ال�صدى *�أين ليالي
مل يعجبني �سوى ّ
11
�أينها؟!»
�ص حتكمه بنيتان اثنتان :بنية تط ّلع ّية،
فال ّن ّ
وبنية قهر ّية ،فالتّط ّلع ّية تتج ّلى يف قول ّ
ال�شاعر�:أين
ليالي؟
هل ق�ضت دين من ق�ضى* في املح ّبني َد ْينها؟
والبنية القهر ّية تتم ّثل يف قوله:
حيل بيني ،وبينها* ور ّوعتني بِبينها
ي�سته ّل ّ
ال�شاعر ق�صيدته ب�أ�سلوب اال�ستفهام،
ً
حيث يبحث عن ليلى مت�سائال عن مكانها غري
املعروف ت�سا�ؤل العارف ،حتّى يق ّر ب�أنّ ق ّوة
مت�س ّلطة حالت بينه ،وبني لياله هذه .فالذي حمله
على التّ�سا�ؤل عنها فزعه من هذه الق ّوة الغا�شمة،
وجت ّنب ًا للتّع ّر�ض للأذى ،ورغبة �إىل احليطة،
واالحرتا�س حر� ًصا على �أمنه ،و�أمنها.فت�سا�ؤل
ال�شاعر عن لياله ُي�شبه ذلك ّ
ّ
العربي القدمي
ال�شاعر
ّ
ف�س ّمي من
الذي ظ ّل يبحث عن لياله طول العمرُ ،
�أجل ذلك جمنون ًا ،غري �أنّ جنون ّ
�ص
ال�شاعر يف ال ّن ّ
جنون نبيل كجنون العباقرة.
فليلى ّ
ال�شاعر رمز مفقود ،والبحث عنه هو
الذي ُي�ش ّكل املو�ضوع ،فالعالقة بني ّ
ال�شاعر،
ون�صه عالقة غرام ّية ظاهر ًا ،وعالقة كينونة
ّ
ال ّذات� ،أو البحث عن الهوية الوطن ّية.
حب ّ
ال�شاعر لي�س لليلى على احلقيقة� ،إنمّا
�إنّ ّ
 -11حم ّمد العيد �آل خليفة – الديوان – ّ
ال�شركة الوطن ّية لل ّن�شر،
والتّوزيع – ق�سنطينة 1967م �ص41:و42
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ح ّبه ك ّله ين�ساق وراء احل ّرية ،والتّغ ّني بجمالها.
ن�ص الق�صيدة
فالتّ�سا�ؤالت املطروحة يف ّ
ال�شاعر �إالّ
ال�شاعر ،وما ّ
لي�س م�صدرها ذات ّ
12
�صورة �أمام ّية ل�صورة خلف ّية هي �شعبه ،ووطنه»
�إنّ املتت ّبع لق�صائد الغزل يف ّ
اجلزائري
ال�شعر
ّ
يالحظ
قبل ،و�أثناء فرتة ثورة التّحرير املجيدة ِ
�أنّ ّ
ال�شعراء ربطوا بني م�شاعرهم ال ّذات ّية ،وبني
الق�ضية الوطن ّية.
الحظ من جهة �أخرى �أنّ ّ
العاطفي
ال�شعر
كما ُي َ
ّ
يكاد يكون دخي ًال على ّ
اجلزائري احلديث
ال�شعر
ّ
وبال ّرغم من هذه الغربة من الوجهة املنهج ّية ل�شعر
الغزل ،ف�إنّ تالحمه مع الق�ضية الوطن ّية ،وتعبريه
عنها وت�أ ّثره بها �سلب ًا ،و�إيجاب ًا ي�ضعه يف �صميم
ال ّدرا�سة.
العاطفي يف ّ
�إنّ ّ
اجلزائري ما هو
ال�شعر
ال�شعر
ّ
ّ
�إ ّال �صورة عن البيئة التي احت�ضنتْه ،ولن تكتمل
ال ّنظرة العلم ّية لهذه البيئة �إذا �أغفلت جانب
التّعبري عنها ،ولو كان تعبري ًا �سلب ّي ًا ،وك ّل تعبري
إيجابي يف مفهوم
�سلبي يف تقييم ّ
الكم هو تعبري � ّ
ّ
13
ّ
ّ
ال�سياق ُي�شري �أحد النقاد �إىل
الكيف» ويف هذا ّ
خا�صية الأدب ال ّناجح ،وطبيعة ال ّر�سالة املق ّد�سة
التي يحملها الأديب الواعي مب�س�ؤوليته جتاه �أ ّمته،
و�شعبه .فيقول" :ال يقا َرن الأدب� ،أو الفنّ باملر�أة
لأنّ الواقع يبدو يف الأدب� ،أو الفنّ �أكرث غنى من
حقيقته الواقع ّية ،فالأدب ال يقت�صر على ت�صوير
معطيات الواقع اخلارج ّية ت�صوير ًا فوتوغراف ّي ًا،
و�إنمّا ّ
يتخطاها �إىل ما يكمل �صورة الواقع ،لأنّ
الأدب ،و�إن كان م�صدره الواقع� ،إ ّال �أ ّنه يتجاوز
املاثل يف هذا الواقع �إىل �إكمال ما ي�شوبه من
14
نق�ص ،و�إىل ما يره�ص به من جديد".
 - 12د .عبد املالك مرتا�ض – درا�سة �سيميائ ّية تفكيك ّية لق�صيدة
«�أين ليالي» ملح ّمد العيد �آل خليفة – املطبوعات اجلامع ّية –
اجلزائر �ص32:
ّ - 13
ال�شعراجلزائري احلديث د �.صالح خريف م  .و للفنون
املطبع ّية� 1984 ،ص63:
 -14د.عبد املنعم تليمة – مقدّمة يف نظرية الأدب – دار ال ّثقافة
ّ
للطباعة ،وال ّن�شر – القاهرة 1973م �ص4:
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ويقول �آخر" :الأديب ال ّناجح ال يت�أ ّثر باملجتمع
ورموزه فح�سب ،و�إنمّا ي�ؤ ّثر يف املجتمع كذلك،
والفنّ ـ عندئذ ـ يغدو �إدراك ًا للحياة ،ولي�س جم ّرد
15
الوقوع يف �أ�سر واقعها".
فمِ ّما ال ّ
مما �سبق قوله �أنّ ك ّل عمل
�شك فيه ّ
إبداعي �أدب ّي ًا كان� ،أم فن ّي ًا هو خا�ضع لرقابة
� ّ
حتم ّية م�ش ّددة ُتف َر�ض عليه من ِقبل �سلطتينْ
عظيمتينْ قهريتينْ تالزمانه طيلة حياته هما:
وال�سلطة االجتماع ّية.فاملبدع
ال�سلطة ال ّذات ّية
ّ
ّ
�أ�سري عواطفه ،وميوله ونزعاته ،ونزواته من جهة،
و�أ�سري عادات ،وتقاليد جمتمعه من جهة �أخرى،
بالإ�ضافة �إىل �سلطة ثالثة تفر�ضها ظروف احلياة،
وطبيعة جمرياتها :هي �سلطة ال ّنظام احلاكم التي
ت�سيطر على �أفكار املبدعني ،وحت ّد من �إرادتهم،
ومتنعهم من �أداء ر�سالتهم.
فال ّنتيجة احلتم ّية لهذا التّ�س ّلط اجلائر هو �ش ّل
إبداعي الهادف
احلركة الفكر ّية ،وتعطيل العمل ال ّ
الذي يتو ّقف عليه م�سار احلياة يف جميع مناحيها.
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