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يات التطويع ومقوماته احملور اDي تقوم عليه سـميياء التطويع، و<عتبار ميثل البحث يف آل 

الشعر خطا< ممارسا عىل االٓخر، محلP عىل تبين وMات نظر معينة، واختاذ مواقف من 
قضاg متثل جماال للرصاع بني الفئات [ج]عية، فميكن ٔان نتخذ منه مادة لتطبيق سـميياء 

رة الثورة يف الشعر التونيس املعارص فسنسلط الضوء عىل التطويع. ونظرا لتداعيات فك
موضوع الثورة يف الشعر التونيس املعارص من زاوييت إالظهار وإالضامر من وMة نظر 

  سـميياء التطويع.
وعليه فٕان إالشاكلية اليت نريد طر|ا ميكن صياغهتا يف االٓيت: ٕاىل ٔاي مدى ميكن ٔان تسمح 

ورة يف الشعر التونيس املعارص، وما يه مكو�ت هذا سـميياء التطويع بفهم خطاب الث
  اخلطاب؟ وذ� ما ميكن معاجلته من خالل مجموعة من إالضاءات املفاهميية والتطبيقية.

ينظر الناس دامئا ٕاىل القطرة اليت ٔافاضت ال�ٔس، و لكهنم ال ينظرون ٕاىل املاء اDي **
، ولكهنم ال يتلكمون عن امحلل اDي مٔاله. وتسـتوقفهم عبارة القشة اليت قصمت ظهر البعري

 هّد اكهP. و يسـتثري انتباههم التغريات اليت حتصل يف دنيا الناس، ولكهنم ال يعريون اه]ما
ٔالسـباب ذ�. وقد قيل: الفتنة ٕاذا ٔاقبلت ال يراها ٕاال عامل، وٕاذا ٔادبرت يراها لك الناس. 

ت يعمل ٔامرها لك الناس، ولكن عند وأالمر نفسه ميكن ٔان يقال عن الثورة، فٕاهنا ٕاذا حتقق
 ...gٕاقبالها، ال يعمل ٔامرها، ويبرش هبا ٕاال فصيح؛ فصاحة عمل، ٔاو شعر، ٔاو رؤ  
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        ::::مدخلمدخلمدخلمدخل
: اّيبِ   منذ ٔان رصخ ٔابو القامس الش¬

  فال بّد ٔان يسـتجيب القدر    ٕاذا الشعب يوما ٔاراد احلياة
ا� <لتعبري املبارش، وخيتفي وخطاب ثورة يرسي يف الشعر التونيس، ولكن صوته يعلو ٔاحي

ٔاحيا� وراء الرموز وإالشارات. مفن إالملاعة السـياسـية الساخرة عند منصف املزغين، ٕاىل 
اسـتلهام املوروث ومساء¾ الواقع من خال½ عند امليداين بن صاحل، ٕاىل تأمالت عبد العزيز 

 جتلياته السـياسـية احلاÅ وغريمه من الشعراء، جيد ا,ارس ٕاحساسا مبرارة الواقع؛ بلك
  و[ج]عية والثقافية و[قتصادية. ويلمس السخرية من ذ� الواقع ورضورة الثورة عليه.

وسـتحاول هذه املداخË الكشف عن اجلزء اÊفي من جبل اجلليد. ذ� ٔان الثورة   
الشعبية التونسـية اليت اصطلح عىل تسميهتا ثورة اليامسني، يف ظل ما غدا يعرف <لربيع 
العريب، مل تكن وليدة صدفة Ôرخيية، ٕامنا يه نتاج ترامك عىل شـىت املسـتوgت. وقد اكن 
للشعراء ا,ور البارز يف التعبري عن ذ�. وعليه سنسائل الشعر التونيس املعارص واDي 
قيل قبل الثورة، للكشف عن اخلطا<ت اليت اكن حيملها، والتطلعات اليت اكنت تعانق رؤى 

الشعر ال يرىض <لراهن، وهو ابن اللحظات احلديثة اليت جتمع بني « ×م. ٕاذ الشعراء ؤاحال
  » .أالزمنة يف زمن التحول، اDي يرى يف مراg احلارض ما ترهص به ٔاخيË املسـتقبل

ٕان النّار اليت اßْرضَِمتفي نفس البوعزيزي قبل ٔان يُْرضَِمها يف جسده، فأّججت   
ها جاهزا يف لك بيت تونيس، مثلام اكن صوهتا خمبوءا يف الثّورة وقلبت النّظام، اكن <رود

أالسطر الشعرية وا,واوين إالبداعية. وليس ٔادّل عىل ذ� من الشعار اDي رفعه 
  التونسـيون " الشعب يريد..." واDي اشـتقت فكرته وملفوظاته من بيت الّشاّيب الشهري. 

  وقدميا قيل:
  ة الندى كيف تؤىت املاكرم.بغا        ولوال خالل سـهنا الشعر ما درى

وميكن بيان دور سـميياء التطويع يف الكشف عن خطاب الثورة يف الشعر التونيس   
  املعارص من خالل مجموعة من إالضاءات.
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  ٕاضاءة ٔاوىل: يف مفهوم سـميياء التطويع
تبحث سـميياء التطويع يف الفعل املامرس عىل االٓخر( الغري) حلثه عىل تنفيذ بر�مج   
تواصل يسعى ٕاىل دفع املتلقي( املَُطو¬ع) ٕاىل املوقف اDي يشعر « لتايل فالتطويع معني .و<

فيه بأنه حمروم من احلرية ( عدم القدرة عىل الفعل)، وجيد نفسه <لتايل مرغام عىل سوغ 
وعليه فسـميياء التطويع ميكن ٔان تكشف لنا السـتار عن » . امليثاق املعروض عليه وقبو½

ون ٔاساسه الرصاع بني ٕارادتني؛ ٕارادة ٔاوىل حتمل بر�جما وتسعى ٕاىل التواصل اDي يك
تطبيقه، وٕارادة ïنية يتوجه لها هذا الرب�مج وتقبP عىل سبيل [ختيار ٕان مل تكن لها القدرة 

ينطلق املطوِّع من « عىل املقاومة، ٔاو عىل سبيل إالجبار ٕان ٔابدت ممانعة لقبول الرب�مج. ٕاذ 
  » .ار االٓخر عىل [متثال ٔالوامره طوعا ٔاو كرها موقع سلطته ٕالجب

ميكن لسـميياء التطويع ٔان تكشف عن البنية اخلفية للتغريات [ج]عية، وتكون   
اخلطا<ت إالبداعية عادة الرمح اDي تتشلك فيه ٕارادة التطويع وقميه الثقافية. وما املواقف 

ورات احلاصË ٕاال نتاج تراكامت مبثوثة يف املعلنة يف هناية املطاف ٔاو احلروب ا,ائرة ٔاو الث
  الساسة، نكت امجلاهري، الشعر، القصة...). جسل الóم(ترصحيات

يتخذ املطوِّع من سلبيات االٓخر مادة ٕالقناع اDات ومن يدور يف فلكها جبدوى   
اDي يتبناه، و يعمد ٕاىل ٕار<ك االٓخر وٕاظهاره يف موقع ضعيف. ويبين  الرب�مج التطويعي

طوِّع نتيجة �D رؤيته التغيريية كونه البديل ٔاو أالصلح. ولك ذ� جيعل من موضوع امل
الثورة يف الشعر التونيس املعارص مادة صاحلة  للبحث يف جتليات التطويع كخطاب تتجاذبه 

  ثنائية إالظهار وإالضامر.
  ٕاضاءة ïنية: يف مقومات سـميياء التطويع

وم علهيا اليشء، و<لنظر ٕاىل سـميياء التطويع فٕان تمتثل املقومات يف أالسس اليت يق  
مقوماهتا تتغري بتغري جمال التطويع وآلياته، ٔالن لك جمال للرصاع بني إالرادات ميكن ٔان 
تبحثه سـميياء التطويع وتكشف عن خلفياته. غري ٔان املقومات أالساسـية ميكن ٔان تمتثل يف 

  ماييل:
يف لك ما من شأنه ٔان حيقق القدرة عىل الفعل  مقومات ذاتية ميتلكها املطوِّع، تمتثل  •
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التطويعي، ويف جمال حبثنا يه اليت جتعل الشاعر خيتار بني إالظهار ٔاو إالضامر وهو يبدع 
  نصه التطويعي.

عة يك حتقق فعلها التطويعي، اكٕالخفاقات اليت يعاين مهنا • مقومات مساعدة ل�ات املطّوِ
  بفعل التطويع.الطرف املطو¬ع، ٔاو الظروف احمليطة 

  مقومات متعلقة <لطرف املطو¬ع، ويه لك ما مينع الطرف املطو¬ع من املامنعة لفعل التطويع.•
  ٕاضاءة ïلثة: يف خطاب الثورة

خطاب الثورة هو اخلطاب اDي حيمل دال¾ الرفض ملا هو سائد، بطريقة مبارشة   
ٕالبداع أالديب شعره ونرثه، ولكن ٔاو غري مبارشة، ويدعو ٕاىل الثورة عليه. وميكن تلمسه يف ا

الشعر بطبيعته الغامضة، يكون دامئا جماال ٔارحب، يترسب منه هذا اخلطاب، عرب ملفوظاته 
الرامزة، ؤايقو�ته ا,ا¾. خبالف النرث اDي يتسم عادة <ملبارشة. مما جيعP ٔاقل حظا يف محل 

  خطاب الثورة.
لك تغري حممتل يف جممتع ما. وال وتتجىل يف خطاب الثورة إالرهاصات أالوىل ل  

سبيل السرتجاع اDاكرة ومعرفة ٔاسـباب الثورة وخلفياهتا ٕاال <لبحث يف جسل الóم،ٕاذ 
،وقد اكن الشعر التونيس » الشعر هو تسجيل ردود فعل إالنسان يف مواMة احلياة «

لمسـتقبل، املعارص فضاء رحبا عّرب من خال½ الشعراء عن رؤيهتم للواقع، واسترشافهم ل 
  خصوصا ؤان سفينة احلمك تريد ٔان ترسو هبم بعيدا عن خنل تونس ؤاصالهتا.
  ٕاضاءة رابعة: يف اجتاهات الشعر التونيس املعارص وعالقهتا خبطاب الثورة

يرصد ا,ارسون مجموعة من اجتاهات الشعر التونيس املعارص اكن لها زمام السـبق   
  يف التأسيس خلطاب الثورة، ؤامهها:

، حيث ميارس » ظهرت ا,عوة ٕاىل التجريب « جتاه الواقعي:مع حركة الطليعة [  •
إالبداع بطرق جديدة ، يمت فهيا جتاوز أالشاكل املألوفة من طرق التعبري، وما يتبع ذ� من 
جتاوز لطرق التفكري، حفرية إالبداع ال حدود لها، والشعر جيب ٔان حيمل قضية، ؤان 

  يالمس الواقع ويمترد عليه. 
م 1972ويعترب الطاهر الهَّمايم من رّواد هذا [جتاه ومؤسسـيه. ٕاذ بعد احنسار مّد الطليعة 
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  م. 1983ٔاّسس مع مسرية الكرساوي و محمد معايل [جتاه الواقعي سـنة 
وقد اختذ هذا املنحى من فكرة الثورة حمورا ٔالعام½ إالبداعية. فشعر مسرية الكرساوي يف 

الرفض واحلرية والرصاص " و" ملحمة املوت وامليالد يف شعيب"  مجموعتهيا  " بالغات يف
يدور حول الشعب املظلوم، والسلطان الظامل، واحلارض احلا� والغد أالفضل، والتغيري 

  احلمتي، وغري ذ� ..
ٔاما الطاهر اهلاميم فقد اختذ من الواقع بلك تناقضاته مرجعا ٔالعام½، مع نضج فين، يتخذ 

   والعايم مادة خلطابه الشعري. ومن ذ� قو½ :من العادي واليويم
  ُمْت حمين الظهر عىل القفة

  ما بني رؤوس البصل
  مت حمين الظهر   ال تَِصح...

  مت حمين الظهر عىل امجلر وعش بنواة المتر وال تسأل.
خلق فعالية جاملية ثورية، ال يكون الشعر « التوجه الكوين: وهو التوجه اDي سعى ٕاىل •

، ٔاي ٔاهنم ال يريدون من الشعر ٔان يكون ردود » Ôبعا للفعل ٔالنه يف حّد ذاته فعل مبقتضاها
الشعر اDي يسـتوعب حلظته « ٔافعال، بل هو رؤية وتوجه. وعرفوا الشعر احلقيقي بأنه 

التارخيية، ولكنه يف الوقت نفسه يكون قادرا عىل إالفالت مهنا، ليتزنل يف مزن¾ امللحمة 
ولوا أالمهية للناحيتني الفنية واملضمونية. ومن رّواد هذا التوجه: املنصف ، وبذ� أ » اخلا,ة

  الوهايب ، ومحمد العزي .
الرحي إالبداعية الثالثة: يعترب منصف املزغين مؤسس هذا التوجه كبديل عن املنحى •

 ٕاىل صور شفافة« الواقعي واملنحى الكوين. وقد اسـتطاع حتويل الواقع املأزوم قطرg وعربيا 
  » .مبتكرة حتمل طعم الواقع دون ٔان تسقط يف اخلطابية اجلافة والتقريرية الفجة

ومن رواد هذا التوجه: محمد بن صاحل صاحب " املوامس "، و محمد العوين صاحب " مملكة 
  القرنفل "، وآدم فتحي صاحب " سـبعة ٔامقار حلارسة القلعة " و " ٔا�شـيد لزهرة الغبار ".

يتخذ من الواقع العريب مدارا لشعره. ومن املقارنة بني أالوضاع [جتاه القويم: و   •
الراهنة املرتدية، وا�د الغابر املرشق دعوة السـتعادة ت� أالجماد، و حماو¾ تغيري ما هو 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى                             246

ٔا/ محمد عروس                            سـميياء التطويع: مقاربة خلطاب الثورة يف الشعر التونيس املعارص           

قامئ. ومن بني رواد هذا التوجه: عيل دب يف مجموعته " تعجلت الفرح "،  وحسني العوري 
يد امجلين و بومجعة ا,نداين يف مجموعتهيام  " من هنا تبدٔا يف " ظمأ الينابيع "،  وعبد ا� 

  امللحمة "، وامليداين بن صاحل يف رائعته " وحام ".
  ٕاضاءة خامسة:يف الوظيفة الثورية للقصيدة

َمثّلت الوظيفة الثورية للقصيدة هاجسا عند العديد من الشعراء     
ية اليت رافقت بناء القصيدة ال قمية لها التونسـيني املعارصين، ويف نظرمه ٔان التحوالت الشلك 
  ٕان مل حتمل هواجس الثورة واسـتعادة كرامة إالنسان.

ويعترب آدم فتحي ِّممن ركّز عىل هذه الظاهرة، وجعلها منطلقا ملساء¾     
<لرتكزي عىل الوظيفة النقدية واخلطابية للقصيدة، مزاوجا بني القوالب « الواقع، وذ� 

  » .ض القمي السـياسـية اليت امهتنهتا الشعرية اجلديدة ورف
  يقول يف قصيدته " نشـيد احلداثة "     
  مل حتّدثين احلداثة  يف مسارهبا بيشء g غباري      
  مل تضمد جرح ٔاشعاري      
  ومل تكرس عصا الرشطي      
  ٕان هدمت مدينته جداري      
ن ّ عيلّ          مل َحتِ
  مصلو< عىل ٔاعتاب داري.      
املسـتحدثة واليت حطمت قالب القصيدة  وبذ� فالقوالب الشعرية    

العمودية، ٕان مل حتطم قوالب أالنظمة ؤانظمة الفساد فال معىن لها. ومنه تغدو القصيدة احلقة 
  يف نظره سالحا تطويعيا.

  
  ٕاضاءة سادسة:الثورة خطاب مبارش

ويتجىل اخلطاب املبارش للثورة، يف ال'ذج الشعرية اليت عّرب فهيا الشعراء عن   
�ت نفوسهم،<سـتخدام ٔالفاظ ذات عالقة مبارشة <لثورة، وال تتطلب التفسري مكنو
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والتأويل.ويلجأ الشاعر ٕاىل هذا النوع من اخلطاب ٕاذا بلغت به اجلرٔاة حّدا ال خياف بعده ما 
  سينجر عنه من مصاعب ٔاو متاعب، نظرا لطبيعة الوضع اDي مل يعد فيه ما ميكن اح]½.

املبارش مهوم الناس وقضاgمه، ×ام تعددت توMاهتم يسـتوعب خطاب الثورة   
السـياسـية وطبقاهتم [ج]عية. ويتخذ من العادي واليويم ٔاسلحة يعري هبا جور احلاكم، 

  وتعفن أالوضاع، والطموح ٕاىل التغيري.
ِمل    وميكن ٔان نذكر كمنوذج عىل ذ�، الشاعر التونيس جعفر ماجد، اDي َحتْ

ور الثورة عىل الوضع القامئ بطريقة مبارشة يف مناجاته ملدينته قصيدته " أالصنام" بذ
القريوان، وبثّه ٕاgها ٔاشواق نفسه وآمال روحه. يف غنائية َحيُْدث فهيا ال]يه بني ذات 
الشاعر وآمال امجلاهري، اليت سـمئت أالوضاع، وحتمل بيوم تصري القريوان مدينة للحرية 

  وات.وٕارشاق اDات، بدل ٔان تكون حقل ٔام
يقول يف ٔاحد مقاطع  قصيدة " أالصنام" ، اليت حيمل عنواهنا رضورة الثورة عىل   

  لك ما ميثل ص'، وا,عوة ٕاىل حتطميه:
  g قريوان ؤانت العز موطنه

ث عن ٔاهل اخليا�ت   ماذا اßحّدِ
  عن اDين ٔا<دو� بنارمه

  لينصبوا عرشهم يف حقل ٔاموات
  ٔام اDين ٔاضلتنا وعودمه

  واق ودعاgت؟وخدرو� بأب
  ٔام من مشوا يف دروب غري مفضية
  ؤاودعوا السجن ٔارواحا بريئات؟
  ؤاسكتوا لك صوت غري صوهتم
  وذكّروا الناس <لعزى و<لالت.

وملفوظات الثورة <دية يف هذا املقطع، وداّ¾ عىل التذّمر، وا,عوة ٕاىل الثورة، و�D حتّول 
رضب من التفكري السـيايس يف « ٕاىل  شعر جعفر ماجد خصوصا يف مجموعته "أالفاكر" 
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» ٔاوضاع أالمة العربية الراهنة، ومسـتقبلها،يكشف عن ٕاميان برضورة احلل الثوري وجناعته 
  . ويقول يف مقطع آخر من مطولته  " أالصنام" :

  ذّل املدحي وذلّت لك قافية 
  مل تنفجر مثل ٔالغام العصا<ت     
  رصاصة احلرف ٕان سّددت طلقهتا    
  طوي العصور وجتتاز املسافاتت    
  ويف عيون طغاة أالرض عاصفة    
  نثريها حنن قبل [نقال<ت.    

يبلغ هبذه أالبيات ٔاوج الرفض والتنديد « وهذا املقطع يطفح <لثورة عىل الوضع القامئ، و
برموز يراها جتسد اخليانة والغدر والطغيان، دون ٔان يضحي جبامل القصيدة ورواهئا وروعة 

  » .هئا آدا
ورgدة الشعراء ٔازلية يف محل لواء التغيري. والثورة قبل ٔان تتجسد يف الواقع تكون هاجسا 

  للشعراء، فهم من يثريها قبل [نقال<ت عىل حّد تعبري الشاعر.
  ٕاضاءة سابعة: الثورة خطاب ساخر

بني البنية العميقة للقصيدة، وتكشف عن املفارقة الصارخة « تَُمثّل السخرية كخطاب 
املنشود واملوجود، وما اه]منا <ملوجود ٕاّال لرشحه رشحا ساخرا <لكشف عن طواgه 

  » .وخفاgه املفاٍرقة لظاهره بواسطة اللغة الواصفة
وهتدف السخرية ٕاىل استثارة الشعور اDي تب1ّ من تأزمات الواقع، ومل تعد قرون 

  رش البلية ما يضحك. [ستشعار قادرة عىل الكشف وإالحساس، و�D قيل: ٕان
واخلطاب الساخر رسيع [نتشار بني الناس، وهو ما جيعل الشعراء يتخذونه مطية لتبليغ 

  آراهئم ونرشها.
وهيدف اخلطاب الساخر ٕاىل كرس الطابوهات، وتعرية السلواكت وخصوصا ما تعلق 

ال اخلاصة <لسـياسة، وٕانزال شؤون احلمك من ردهات القصور ٕاىل ٔاروقة املقايه، ومن انشغ
  ٕاىل اشـتغال العامة.
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ومن ٔامثË النصوص الشعرية اليت اشـتغل ٔاحصاهبا عىل املفارقة الساخرة، للتعبري عام حيدث 
  يف عامل السـياسة من غرابة. يقول املنصف املزغين يف قصيدة " ثـغاء " :

  خروف     
  دخل الربملان

  قال:
  مـاعْ 

  جفاء الصدى
  ٕاج...مـاعْ 

فارقة،فأول حدث جعيب يف النص هو دخول احليوان للربملان، ٔاكرث من م« ويف القصيدة 
وٕاطالق صوته <لثغاء. ؤاما كربى املفارقات فهـي هذا التجاوب بني صوت احليوان وصوت 
إالنسان اDي انتخب لمتثيل الشعب. ٕان التقفية <لصوتني امل]ثلني يف السطرين الرابع 

ب اسـتحا¾ الصوت البرشي للنائب والسادس يو, ٔاقىص درجات الهزء والسخرية بسب
وامجلع بني اخلروف وصاحب الصدى يف » . املشارك يف معلية التصويت صوÔ حيوانيا. 

الربملان ( مؤسسة التحاور ا,ميقراطي املفرتضة)، يُشعر ٔان هذه املؤسسة ٔافرغت من 
يقال،  حمتواها، ؤاصبح يُنتدب لها  النائب اDي ال يعرب عن حقيقة ما جيب ٔان يكون ٔاو

  وٕامنا موقفه وقو½ صدى لصوت آخر يُْمِيل عليه املواقف واالٓراء.
 ٕان هذا النص الوجزي حيمل من التكثيف الساخر ما يدعو ٕاىل رفض هذا الواقع ورضورة

  تغيريه.
ومن ديوان منصف املزغين ـ اDي برع يف إالملاعة السـياسـية الساخرة ـ"حمبات " ميكن ٔان 

  نقتطف قو½ :
  بقرار

  "... الشوارْب 
  ُمنعْت "

  نبتت يف القلب حلية.
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  هو خطاب ساخر يلفت [نتباه ٕاىل ٔان ما منع يف الظاهر يؤسس لثورة يف الباطن.
  ٕاضاءة ïمنة: الثورة خطاب رمزي

لنئ اكن اختيار بعض الشعراء اخلطاب املبارش يف غنائية حتقق التواصل بني املبدع   
خر آثر [شـتغال عىل الرمز وما يتيحه من مغوض واملتلقي دون وسائط، فٕان البعض االٓ 

فين ومدى ٕابداعي، جيعل حلظة املاكشفة الشعرية ٔاشـبه ما تكون من ٕاطال¾ عىل مدار من 
مدارات الرعب عىل حّد تعبري محمد لطفي اليوسفي. وهو ما جيعل الشاعر يبث رؤاه ؤافاكره 

   يلبسها، ٔاو الصور الفنية اليت ينسجها.بطريقة ٕاحيائية عرب الرموز اليت يصنعها، وأالقنعة اليت
  ومن ال'ذج اليت اسـتحرضت الرموز واشـتغلت علهيا ميكن ٔان نذكر:  

جتربة محمد العوين اليت اشـتغل فهيا عىل الرمز لتعرية الواقع، ففي مجموعته " مملكة   •
ضوعي القرنفل " جيعل اخلطاب موMا ٕاىل عوامل هذه اململكة، اليت ما يه ٕاّال معادل مو 

ململكته الواقعية اليت يعيش فهيا،  يبهثا ٔاحالمه وآالمه، ويؤسس بعالقته امحلمية مع عنارصها 
  عوامل الرفض. ومن ذ� قو½ :
  ؤاقسم <مس الز�بق يف لك شرب

  بأن ا,ماء اليت
  قد سقتك

  سرتفع عنا حصار اخلنادق
  وتأيت النوارس 

  حتمل بذر رgح اللقاح
  ق لك املشانقومتسح راحئة املوت من فو 

ويف مطو¾ عادل معزيي" ٔامس منذ...ٔالف عام ٔاو فصول يف رسداق املوت" ،   •
اليت ٔادرجت مضن ديوان اجلاحظية لفوزها جبائزة مفدي زكرg املغاربية للشعر، يسـتحرض 

  الشاعر العديد من الصور والرموز، لعل ٔابرزها دعوته للورد ٔان يثور. يقول يف ذاك :
  حارصوين <لغاممئ

  ارصوين <لقبورح
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 251     " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى   

  ببقاg من عظام وجاممج
  Ôهئا رصت بال ُحْمل يواسيين

  وال رسو يناديين
  وال ورد يثور.

وقد تكون ثورة اليامسني مسـمتدة من ثورة الورد، اليت حمل هبا الشاعر يوما، ٕاذ القصيدة 
  تعود ٕاىل التسعينيات من القرن املايض.
  ٕاضاءة Ôسعة: الثورة خطاب تنايص

املعارص ٕاىل ٕاغناء نصه الشعري جبمË من النصوص وأالحداث والوقائع عىل  يعمد الشاعر
سبيل التناص. ويف ذ� [سـتدعاء دعوة ٕاىل رضورة اسـتعادة ت� الوقائع وأالحداث عىل 
ٔارض الواقع كام اسـتدعاها الشاعر عىل مسـتوى النص. ومن النصوص الشعرية اليت حتمل 

  نذكر:معىن الثورة كخطاب تنايص، ميكن ٔان 
امليداين بن صاحل يف مجموعته الشعرية " وحام " اDي ٔابدع يف امجلع بني الرمز   •

  والتناص يف تصوير أالوضاع املرتدية يف ب1ه تونس. 
وميكن ٔان نقرٔا الواقع التونيس من خالل "وحام" <ستنطاق العالمات املبثوثة فيه. وتنشأ يف 

  ل، وحمور التوا,، وحمور البعث. هذا ا,يوان ثالثة حماور للتواتر؛ حمور امحل
وقد توصل الاكتب التونيس ٔامحد الوردين ٕاىل مجË ٔانواع من العقم ٔاصابت احلياة التونسـية 
من خالل " وحام "،عقم سـيايس، وعقم اج]عي وعقم اقتصادي. و�D ٔاسـباب داخلية 

طن. وال سبيل تمتثل يف عقم الزعامة السـياسـية. ؤاسـباب خارجية تمتثل يف اسـهتداف الو 
  للنجاة ٕاال بزوال العقم .

  يقول امليداين بن صاحل من ديوانه " وحام "  
  لك احلرائر عشن شهور الوحام وال حبل    
  فالرجال بأرض العروبة ٔاصالهبم ساطها العقم.    

  » .مثل حمل كذوب« ويمتىن ٔان يكون هذا الواقع 
تناصية، ترحش بفعل ويؤسس امليداين بن صاحل نصه يف " وحام " عىل ٔابعاد    
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الثورة كخطاب مضمر. ومن ذ� هذا املقطع اDي يأخذ� ٕاىل تناصات ووقائع ؤاحداث 
  غائرة يف التارخي، حيث مملكة سـبأ :

  ذو نواس خيون    
  هيون، يذل ٔاسريا مطيعا..    
  يمترد ذو يزن ويثور..     
  يثور وثورته دون طائل.    

  ٕاضاءة عارشة: الثورة خطاب مضمر
النصوص الشعرية السابقة وغريها، فٕان الوضع التونيس قبل ما اصطلح عىل  <لنظر ٕاىل

تسميته <لربيع العريب، يمتزي <لتناقض بني ماهو قامئ وواقعي، وما هو مرغوب ومأمول. 
وظاهر الوضع القامئ يوH <السـتقرار لسـنني طويË، ودفة احلمك تدار ظاهرg بطريقة 

السـياحة. ولكن ماهو مضمر خالف ذ�، فقطاع سلسة، جعلت تونس قبË السـياسة و 
عريض يعاين الهتميش وإالقصاء، ومن خيرج عن الطوق املرسوم يكون مصريه الهتجري ٔاو 

  السجن ٔاو كمت أالنفاس.
وهذا الوضع عّرب عنه الشعراء بطرق خمتلفة ؤاساليب متباينة. غري ٔان املسـتفيدين من النظام 

ني السلطة بأن ٔاراكن النظام ïبتة، وال يشء خالف ذ�، القامئ اكنوا يومهون العامل ؤاساط
  ؤان املعارضة ( الشلكية ) يكفي ٔان تكون ديكورا ل1ميقراطية.

  وهذا التناقض بني ٕارادة قطاع عريض من الشعب وٕارادة النظام وّ, املناخ املناسب للثورة.
ع السـمييايئ ٕالبراز مواضيع ميكن اسـتخدام املرب« وذ� ما ميكن بيانه <ملربع السـمييايئ، ٕاذ  

  » .حتتية مسـترتة يف نص ٔاو ممارسة 
  

  الوضع القامئ   تضـاد            الوضع املرغوب                                       
  استبدال النظام القامئ     (اسـتقرار النظام)         

  تناقــض تضمن                    تضمن  
                      تثبيت ٔاراكن         
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  النظام القامئ          تضـاد      الثورة عىل النظام القامئ
، تنبأ الشعراء بزيفه ورضورة الثورة عليه.   وعليه فاالسـتقرار الواقعي اكن جمرد َوْمهٍ

  ٕاضاءة حادية عرش:الثورة خطاب تطويعي
 نّصا ٔاّسس ½ الفعل ٕاذا اعترب� الثورة الشعبية التونسـية اليت عرفت بثورة اليامسني  

« إالبداعي والسـيايس...، وحتقق <حلراك الشعيب، فٕان هذا الفعل الثوري متّزي <لتطويع، 
، ولهذا اخلطاب التطويعي دور » كونه فعال ممارسا عىل االٓخر حلثّه عىل تنفيذ بر�مج معني

مياس (  ( ٔاسايس يف حتديد العالقات. وميكن الكشف عهنا بتطبيق المنوذج العاميل لقر 
Algidas Greimas   " ذ� ٔان النجاح الباهر للثورة يف ما يتعلق بشعارها أالسايس ،

  الشعب يريد ٕاسقاط النظام " مل يتحقق ٕاال بتضافر مكو�ت المنوذج العاميل.
ُدُث هو الرغبة اليت تأكدت بني اDات واملوضوع، فالشعب   ٕان ما جعل فعل التطويع َحيْ

وما دام يريد ذ� فال ٔاحدميكنه ٔان يوقف هذه إالرادة، خصوصا وهو يريد تغيري النظام، 
يمتثل قول الّشاّيب ٕاذا الشعب يوما ٔاراد احلياة. واDي جعل الرغبة تتحقق هو عالقة 
التواصل بني املرسل واملرسل ٕاليه. ٔاما اDي سهّل ذ� فهو تغلب ٕارادة املساعدين عىل 

الشعر فضاء للتعبري عهنا سواء بصيغة إالظهار ٔاو سعي املعارضني، ولك هذه العالقات اكن 
بطريقة إالضامر، مما جعP خطا< تطويعيا، سامه بشلك ٔاو بآخر يف تغذية الرصاع وحتقيق 

  فعل الثورة التطويعي. 
        ::::خامتة ونتاخامتة ونتاخامتة ونتاخامتة ونتاجئجئجئجئ

ٕان سؤال الشعر يَطرح دامئا سؤال تشلكه وتلقيه، سؤال بواعثه وهواجسه. و�D عُّد 
  ح مبقدار ما يقرتب منه القارئ، ويسـترت ويمتنع مبقدار ما يبتعد عنه. الشعر خطا<، يبو 

ويف حماولتنا اسـتجالء خطاب الثورة يف الشعر التونيس املعارص تبني لنا ٔان الثورة اليت 
عصفت <لنظام مل تكون وليدة طفرة Ôرخيية، وٕامنا يه امتداد ٔالوضاع اكنت منذرة حبدوYا. 

عن ذ� لك بطريقته اخلاصة. فالتعبري <لهرم وما يصحبه من  وقد حاول الشعراء التعبري
معا�ة جيعل ٔاحد املتأثرين هبذا اتلفعل التطويعي يطلق عبارته اليت ٔاصبحت مبثابة مثل" " 
لقد هرمنا من ٔاجل هذه اللحظة التارخيية ". وهذا التعبري جنده عند عبد العزيز احلاÅ يف 
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  احدة من لقطاته التأملية:ديوانه" مغيس الZم" ، ٕاذ يقول و 
  ٕاين ٔاهرم

  طائر مجيل خيتفي
  يف غمية اخلريف.

  وعليه فأمه النتاجئ اليت ميكن التوصل ٕالهيا تمتثل يف ماييل: 
ثورة اليامسني اليت قلبت النظام، وغريت الوضع، ؤاسست لوضع جديد، مل تكن   •

لمتتد الثورة ٕاىل لك بيت وليدة حادثة معزو¾، متثلت يف ٕارضام البوعزيزي النار يف جسده، 
تونيس، وتتعداه ٕاىل جل أالقطار العربية. ٕامنا جذر الثورة اÊفي ممتد يف لك بيت، وعوامل 
الثورة ؤاسـباهبا متجذرة يف لك صقع، و ال ينتظر الوضع ٕاال القطرة اليت تفيض ال�ٔس، ٔاو 

  القشة اليت سـتقصم الظهر، ٔاو الرشارة اليت ستندلع مبوجهبا الثورة.
خطاب الثورة هو اخلطاب اDي حيمل دال¾ الرفض ملا هو سائد، بطريقة مبارشة   •

ٔاو غري مبارشة، ويدعو ٕاىل الثورة عليه. وقد اكن النص الشعري التونيس املعارص واDي 
  قيل قبل الثورة غنيا هبذا اخلطاب.

حبثا  الشعور مبرارة الوضع عّرب عنه الشعراء التونسـيون، والمسوا خمتلف حيثياته،  •
  عن واقع ٔافضل وفضاء ٔارحب للحياة وإالبداع.

  الثورة <عتبارها خطا< تعددت مظاهره، ولك مظهر ٔاّدى اّ,ور اDي يناسـبه.  •
اكن خطاب الثورة مبارشا يف النصوص الشعرية اليت اعمتد ٔاحصاهبا شعرية التقرير،   •

ا يف التواصل بني الشاعر والتعبري بألفاظ تتخذ من اليويم والعادي ومألوف الóم وسـيلهت
  ومجهور املتلقني.

اختذ خطاب الثورة طابعا رمزg ½ من التكثيف والغموض الفين ما يغري <لبحث   •
  والقراءة، فيغتين النص بأبعاد جاملية ؤاخرى تواصلية ذات قمية ثورية.

اكن للسخرية كخطاب حضور فين، يعرب عن الواقع ويكرس الطابوهات، ويؤسس   •
  ثورة.لفعل ال 

تضافرت يف خطاب الثورة مجË عوامل جعلته خطا< تطويعيا، حتقق مبوجبه شعار   •



 ٔا/ محمد عروس                                 لشعر التونيس املعارص      سـميياء التطويع: مقاربة خلطاب الثورة يف ا
  

 255     " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى   

  الثورة " الشعب يريد..." 
مسحت لنا سـZء التطويع <لبحث يف البنية اخلفية للشعر التونيس <عتباره خطا<   •

ت قبل ٔان محل طموح امجلاهري وعرب¬ عن آال×ا وآمالها من خالل النصوص الشعرية اليت قيل
  حيقق الفعل التطويعي غايته.

سـZء التطويع جمال حبيث يتطلب فتح نوافذ قرائية ½ سواء عىل مسـتوى التنظري   •
  ٔاو التطبيق.

ويبقى خطاب الثورة يف الشعر التونيس املعارص جماال خصبا ل1راسة، وهذه جمرد ٕاضاءات 
  رسيعة لبعض جوانبه، ولك توفيق من هللا وحده.
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 257     " "السـميياء و النص أالديب السابع ا,ويل امللتقى   

نيس قراءة يف شعرية جعفر ماجد وامليداين بن ـ صالح ا,ين بوجاه: رgدة الشعر التو  
  .124صاحل، مضن ٔاعامل ×رجان الشعر العريب احلديث بتوزر، مرجع سابق، ص 

ـ خا, لغرييب: الشعر التونيس املعارص بني التجريب والتشلك، لكية االٓداب والعلوم  
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ـ دانيال شارلز: ٔاسس السـمييائية، ترمجة طالل وهبة، مركز دراسات الوحدة  

  .29م، ص2008، 1العربية،بريوت، لبنان، ط
، يوليو 01، عدد40، عامل الفكر، جم1»سـميياء التطويع« ـ محمد ا,ايه:  
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