
نانسلاالتحم،ئةدءـابقسا1ا!مقافيبينا

وتجعلها):اًملعلى-6الج-زاشفي:قافةالأن

لم،"ء!لكاد.-مصاد-اص
اتحاهاتدثهثلمرابهته

ثجمالاثنيمعالمأهءو!صرلمح!ؤلص!ىهمصله!ص1لم05-.

..-!-ر.ممىاكليركون
رالآخعنءةفص!لا

لم!،قاشواو:هيت!ابالااذءو

امامىكالىاعه*الديالثع-!االاتجاه

:شةابوشاحشحةمتوجهكتواو،9ج-م!الكلترإسااسه!بلباديالتعلإمتياهلااو،دلةىير*ادألةبرالبرتالاغاوأمبةالا-للغةايتمات

نعولححلاحمرةزكىو.حهوعنوللطوحيدعنوثف.الدغةملىثسلذيامالعافيالهقاتجاهلااو،دةالعرالإغةيىبعهـا!لذيابيالس

."..نسيةفرلا

شفتايىوعن،غزلنصالاكاذهلوعهءعرإلىصلزتولاعطين""رالثعبمنبقرزهرأينا!خرهينالاقياعنيالشعىالفويمةاز

تحركرةف!،مولصالةهادابئسامةراأح-الوهماتع،مبىق!ناواذ،ااميس"ؤوهـعاعهصروعنالحياةفينهتقأب)وعناصإسهعن

تارةوللحر!اع-تهاطولتدةصناء-ةرق-ةأنهافخ!سا5-دالاخير-ونالقرهذهفىائريالجزاكعبتةفت31لأتي.الظروفراجءة!

..إني5الف!الرمةذيةائرا؟زاطياةءرىاعشضحادثاهمالىوجدنا

فلا--لأرضلعلىزسيرأي-(و!زس)و15ج-مزث"تالقيةائرالجزصبةالبضبيناعالصرو5هذهايا.:ا.حتىكأرا)تاسعنللقر

صاغ-"ـحالبتمأشص"ـشيءءـي:نهامكامنتتحركانها!صالثرقوحكهةالأضلسوط.بعةالايامفوصررمناتاربنتهاحو

متدسة،المةئةهادصورمنوءتحركاأزغاممنماهوفنانال-تينسميةالفرإشخ،بةاوبيناناحيةمنالعربؤإ-فهالاسرعوا؟يان

قممليأعلمالىبهاةقففىتأتعالطاالرمنغلفراتمنطفرةاكونغ

.151وتجتحترمماانعلىفيامرتحملكنا-يتمنالط".هىا):طوريالتدرجفرصة!اتنيحاندونالحضارة

2الرواف:حدالثعيالغناءألىوضنتقدالح؟ةفيادصالحادثهذاعنبثءاماإذا"اخرى

.4-اءةالمعبربةالأدبالمحاولاتفيفيده!لةالجزائر

الألحاني5-الشعإعحا!حازتالتينه
..ا!ياةعنببدكا-ككيرصيدهالأنببةالعرباللغة

استمعناإذا،فمخلا:ليتةلحزاالممتدةئةالهاد"الش!كربحت".المعبرةإءةإفياكهلحرلفي3ذلكنجدهولم.ةالمعامر

فيهأ-نا2(و!كرلرا)المىمىلاحنالىاطيةاالأرسةقررباطاأحيطتلأنها،تبةالفوللغةباا3ىة

اتيبتددءبنبروفهادمتدلااووجا)تم:صتفيخاعةالشهذ.فىالس.يالقنفينجدموإنما،بتا)فكر

صولمولحنلىاطبيهصازتق*اينتقلمانعاءرثمءتةطعةخفيفة-ىو-ءةموءوغظرةصىمنإفنااعزواكل-لتالتيلمظلمةاؤمبةالتثا

ء-إثعباهذاطءبةعنزعبيرادقعبرتالتيعةالنزذه5في؛جلوزصامتة

.فاساانكأالحتىلاتحفاشساالىيمتدم،تفعمري:تددء3ءدصه"ـفيحدىائريا؟زفا)فرد.الانشراحلي.رفلاالذي23،البا

زدريلاقبشووجةكزم:2ـمةشفقةلملطفت!ىخنقتقدلمغنياالالي:-ث*ح!-،ـلارافيمتأما!،جمرجهيمازلاوزكتةن-إلىلاالق(سي

احناات5علىام،تتضقأزفاس"كادتيالذالغفيعلىأهيصلا-ا!مال!ناسعلىالازطو!ءا.الجدلىوهذا.نادةراًإلارنج!لمتءولاممالملم

?ةه.عرساا،يرىصومنليإههخط.هلمغلاالجإ.ره!..و!هالا،صاا

...ثم،الفنيةحا-تكمن"تض:عنااندوزلاشىلذيا-لالجمنيةالءواإدهاتقييري:ه*"ون،تقا)بءوعن"ث"رطبيعةوعنإضيه0وعق

5-اولةفيإسقطكادالذياضهاتفمناللحنحع!ر"ؤلاء-رواجنبهايرةع،اتياال.:!!)ةمةمنحىممحروهو،ش!ءبم!

ه-ت!ااير..نإهماصرو"-رألاس:غلاإءباالغرءلاهؤفيكثولم.باءا)غر

ينورهيبطيءةاعارإلىلكنوالصعودءةاعرلااإلىا-لالهيا.العزةوهي13فشوأف-إهوهوحيةالرتيلمعااإلىلمةأالضايرديهمماةام-دتلماديةا

زت--سوزتنةسزتوألاإرثعرلاتحعإلى"اطهةاترتثرفيءشلطص.شتءا!دةلاا-!ماءبةصب.ةامن؟لمك!ايائرالجزةبحث

.....م3متءةاسينا)ؤ؟سرف-تى.باءالغرلاءهؤيرديا

لخوفواء!يوةواقالشومنمزيجا-!يبغراًلردسهورانيفكرز.كلنشأخفبةليصورةمانالحرهذاعنالش.يالفنىر

بي(با)غر)المسمىا!نالىءاعاس!مادااوهـكرز.تنانلا!موابالناوء-اتا):ع.يريةال!اظةزبزتتراأيهورافينسازطإاءفج

فواتصاذلايرفإ-فةءشلطشبهاافنافيدينفا-فتهءتفجلمدقهالصازيهنصالاا

حدةاوصةخايحهلهتحدإنازا(لةلغولا)لم-مكأااللحل!لىاوا

،..ظمختلمهتدشيءكلل3وبز.-د.فيال!اطةإلايعرفلالذيا

زوعوهو،،المإ-فةر)ائريا"زبالاصطلاجابىسهذار-مى1رقصةاهمأعلو.?عبرهاديرقص:ال!ثعيلوقصفا

بي.العرقالشرفيفي،ـال؟ءةالشعىالإ؟سمن،عية-الوا)بطنإتأزأهتزمنمتخلصةهيومةالحماقصةر"ي

نمبزهرالتيا!-ارىافي(وكةكرر)تر:.لةالى-بة2مارص!ش؟رفيالثاليةال-تهمنا)ثإلثالعددفيالمقالهذانشر

رائلجزاقيشرجةوب(تبىة)مدفية.لآدابامجلةمن5591ته
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لهسببهفمركأمهيرعىيومتذاكان1(فيلجراابن)اسهليبغرءثيعريشاليهتمعلمايجعلوءـوبةاوالكلحزناهـي

ونزلءبمزمارهاياهامقلدالسربخوتالغضكفكرإنحلامن.!طإممصوغا

مناشفئهأرجافيأفرادهتنتزروامزهـرحقلنيال"ربلخهافآ،لةلآابس-طةفهيال!ش*هـيقالممامهةإوسيقىاأما

س!الشأسشعةعلميهاةالمنعكلالوانالفةالمحتهـرالزكؤوسمنلفزضأمالباغالجوقةواع38ء(ىامارالمزهـيالوحيدة

زية.ب.فونغامواًشيءأص:هم"سجمات،صوثتحدوهـيلذهـبيةاعتستط-ادهـانفرابرغملةلااءـذهانإلا،ثلاثةاومزمارين

نمينتقلهووالنحلتاصوربأف"ننعرالةطعةءـذهلىا-تهعتوءتةلصاا""ننعالسيقىلموافيشاعلقدو.لمعبرام!غالنيتؤدنا

زء4وتعات"ـالطبإلوتهيزرلغ.تحليلرؤشعو..زهـرةلىاةرهزدصلأا!اروورناو(ار)حماةلممهاةلقطعكايتبرولأا""يششيء

أ"طعةاجومنحيتونسو،لم"س!صةاا)نغماتمنز-تو!-يماقمة)نا!وتحدؤ-قةاربع!نالىحوقنستغر9يةالمشاوباللإغة

الزءورع-لىسالضأشعة4ـازعكاسيشبمشرقاش؟ئ!العام،مكلفكان،بالاشبناسع"ـلرجلملأان،ملم!ص،ـل،أسطورية

الىاستمعنااذاوهـكذا.ا؟ءلمةمعبلرايامامنيومفىزةلملوااسعهاسدؤء"يرابطا"يقطرأقصوسهقرعلىإكريدالينقل

يثورحتىحربيعرفرس3ـالى-معيكادلاالتي،لخيلاءةطعةمينرفأدركسإنااعلىسدلاااعت-ادلشدةو،2العنمةأهد

نجدءازنافا2(زطلاقلاا)قطعةاو(إقهحا)زطعةاو،ويميجمش-فييهيحاذؤازهللشبمىاعماا،نبياالاا-!رسلافهو

تحملطابعاو!دأوهوالكابةوالحزن.

قداالنسبيلاعترضتةهـرظاخطرالع!!:الشعيا!دبملم-!وضعف!فص"يلمنانالىتهلحركاامقإدامزمجرازائر

علمنا--،لةوأدات"ـا!لغالسعلاد!أظاهـةهـدا)عةسجاعف-"ؤ-لمس:اليصاحبلاسداهـدايلتقيو.عيى"ف:قض

لىحيو.و-!.ري.-ريرقالطرنبجافىكل؟إسيرثملرجلاويزمجرلاسداويزأر

كاشفينبحذرزتناولىاانبالدراسةإلظاهـرةذه5لزتناو-ءيخما.ص-بسدلاامنهعبالتلناقدومائيىمجرالى-صلاانإلى

فيإضالخاتدونا)فنيةقيمت!اوعنوكيزاكاهائصهخصاعن2

اليمايخة.قيمتهانمزبخسوأهاتقديربإترلكيس"لفرنال"ناخيويرصدلمجرالىاسالفارفيتقدم

جعحترسبالدرةالظاهرلهذهضتتعرالتيبيةالعرالنةديةسارلمداماأامةلدكأسالحوالىع-سدلااو-نكب.عنه-يرع"انندو

المدرتاوهملمعاصرابيلعرلالادبياكقدفيئعتينالشايمص-يلمدرالىا؟"اوصفيالكثيرءلماامنلطف-نايدشدظماًعإيهيطغىوسالفو

نمالادبعلىتحمالتيفهيالاولىالمدرسةفأما.المخحررةوالمدرسةالمحاظةيممز11ءباثفلواصتلأاقدلاسدابطنان.اإفارسودرك

هلذلىعةلقمديخهرص!لأآلامميبهيا"لغلىجمل!هااقتصااطتاأمحاءرين11اسضلوقاةالحنظحهدسدلااينطلقوءداكاًعق:ةاصدةاسالةرف-قفزالصتءط4سفر

لترديكونانوزي:جالمسإهـ!آموقفالشعبيلأدبامن،قبم!لمدر-ةافىف-تعثرالعقبةمامأاهقورترو*انعا!رلكنوءهراو

الادبقيناولمنكلفترمي،الظاهرةهذ.منأبةالثاالمدرسةتلمو!ةلخيازينأيشمترنحالاسداو،ءقىسالفارينجووهمشية

و؟سوبةر8السنةعلىوجرإلحررهالاهكامالىدتوويباآلدنرسعا%ةالل".روالت!

يقأطر،1تتخذلمالتيالمتع*زةالمذبذبةالمدر-ةفهيشيةالثالمدرسةاواماؤعبيرادقلةلااهـذها5كأتعبرشع:ةالمتلمعانياهذهكل

بيالعرالعالمفدظررهبورال!رينالهةصرن!تجمعلملأنهافيهيرتسءع.فاوتحسلاسداز-ينوألرجلاوزمجرةلحيوانازئيرف"--

القدىبياعراالتراثم:-5الذيالثرقيةأور.ةا)عرلروجعنصرالحالية

01بة....نعازتصارهماونالح-واةفىلغروافارسالنفعةعم-قالاتحلى

الدرسوالهممب.دبيالعرالادبمنقيهدالدياريالحمىالاطاروعنصرء---

الادبراءوءاطفيافإقااأ-لمقتواتامأاكلالاتجالقدالتراثاسةإتدرفأهم:يءأشب"ـيفةحزأغمةتإ-5سدلاا!!نإاًالقطعةهذهنختتمثم

معيئناسبوريضرموما.نهخهضكل"ـدتخرجاندونالحديرثالغربي.لاملابخيبةبالشعور

الةديمبيالعرالادبالىيمتشدطءكلرمثلمدرسةاذ.3ز.بيةالعرالشخصيةةرةطعماةلمساالةظعةايفد،القطعذه5ئعروامنو

كاءلاً،هف!لهماشيءمنلصصءلمتووالجمودقم)5راالفصحىبيةالعرالاغةوالى

بتعدتافلقدالمشوشة،اثقافلىاجعةرالمدرسةالهذ.ئثةالطاةالنطروهذ.نفنالىابت"هـيوالنحليةوالشاباللغةءعناهـاو...وهزيزأ

بيالغرالادبعلىفاطلمعتأضعيفواهياًاتصالاباطديثزصلتواالقديمعنالشىمالسالرألولهيبريرةالكروالاغة-قد؟ةبربربرهلهجةهي

.(ت؟-ة)ءدينةبقر(بأتتاز)يةقرمن!شع!نفناحمو1الى(تبىة)مدينةمنلمهـةدالخطاسكانجماريئلمو-لقديمل،قيالأفر

بنكاى*-طالشعيالةةإنمنالصاكلةةسيقبةلواالقطعهذ.س،ث2..اوراسجبال

.(بئتناز)دهمنقروهوى-فالى.ت؟-ة"بالفيصخري3،تملناتنءت!*بةط"عينإلىنسبة2
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هذااداةلان،الاخرىبيةأعراالافطارفيالثعيالادبظامرةعنقلناكماالعربيةالثخصيةمعيتناسبمامنهتأخذوتهضمهنلدونالحديث

خروا،ببةا)عرميةالءالل؟جةباعنهمعبراد!جدف.و،متعددةتلغاالادبالتياعامةانيةلانسااالعتاصربين،ا!!.كياالفنيلاطارابينوضلطت

ناالا-الةديميقيالافرالشماليسالرأاغة-البربريةبالل،جاتءتهيعبرالروجزميزالني؟ةوالبالشضصيةائصالحصورين،نساراعندهاكلإكق!

الايخةلمفارلاووالموضوعوحالروالمادةفي-زفقانذاكاوالادباهذالشعبيللأدبالمدر-ةهذ.ضتتعروحينما..بيةالغر.جالرعنالشرقية

بيةا)*رللغةبلعته*المعالادباتو5مابير:7قوالفر.لاداةاوفلطاركلفكطاثرجساءتلغةلغتهوجعإتالكاملالفنوى.ستالىمتهقرفعتوقدسته

أنبما.وجبليادبيةبرالبرللمغةر!عنهلمعبراالادبو.اويصحرأدبالءامةصيحةا)ةالإغةوتركواويتنازلواارلىأالمحدثينلادبراءاودعتيلغورتطو

ويحلىئهبناائهالفرقةيحدثنااًدائميحإولدإهـيدخلهكلفيءمارالاستوزتشدعاةتعبيرهمفيالشعبيالادبلغة-ال"اًميةالإغةيسءهملواوالرسكلهبةاو

يففعلكماوج"سهلضهفىمتحدأالمستعمرالئعبكانانبةالدينالعصبيةواللمغةالسعبيالأدبلظاهرةش"يهعنإغربياالادبتاريخفيالمدرسةهذه

عاتالنزيحءدطلو،يا-ورعنننالبفصلفكطكاداوولحجمصروالشامب:ةلاوراجاتاللملنفصحااةهربظاهانوفقار،قيهمزظربهاواز)يعزالشعبية

ائر،الجزفيحاولكماهدينفلىهـتحدا-4ءرلمااكعبكاناذايةالهةصهربةالاورورجات3الإدلىاًمشابهالحديثةريةالعروجعلواعمدز.ييةاللااللغةعن

ئا!الوساجميعتخذواوةمناوتي.،ر!لحاولنسبيا)فرعمارلاستزافاسدةاتهالوجدثانرةلمقاراهذهفيالنظرامهةاولو.تينيةاللامعاع،اوصر

مئ3-يرقصوهم:ائاطوالقبال.رلي.يئففصا!رنائرابزبينآ،ليفرلحياطاوع-اطةمقتصرنتكاالوسطىا)قر.نفيتينيةاللاللغةفا:جو.وعدةمن

التيلمعاملإتاعىتخ-انطوم*ا.لاتخاصةاتامتيازلهؤلاءوجعاطلبربرلاهـ-ا.النجلاء،1ف،علمالتيار-!لمداوعلىالكفةلمقافة01الدفيبةتيلالترا

خلازا؟-بةا)فريةباءازضمتعئا!القباإتكافإهقد.يينائرالجزبقبةبمالىياملز،1فاربةالعراللغةبخلاف!اللغةهذ.عنتاماًدابب.يدور3فهبالسععامة

بءدالايةاءاعنء،ترلمحعو!تامأاعمار-ةلين:ع"رمسأزان،ك!كا)والشعبقيةلبي-ء--لما):يالمدر-ةولغة،فقطا-جداعلىامق-صرلي!الذيالدين)غة

الىيةالحمامناسلسلمإ:هممعاز.قلتوا،يةعمارالاستا)-إطاتءلىثورخمموارا-تملدرسةاالىايذه:ترلمالذينالسعبادافرنوإبلهالشعببناءاهافي

"افةاتزمتيااله*برق؟تأ؟.الاا،ىخرلاات.ائالفنشأعمارلاصةاز"لاياهـ-اء-اصهام3إتيتروفيراللقرحفظأمفيبيةا)هرللعةباوحيةرصلةعلى

حملاتوار-إتا)قبائا!إهنهذ.ارإم:احتىةئرساخاصةاجحماءبةومءاملإتتالشعوبينوا-ع-اًنتشاراازتثرتاببةالعر.ـواللغةمبينغربيلىبور

ووضعت.يينائواءز%،.اخواابقيةعنتام-آلاعزالوعز،شيرالضبوزز-جالم13نزاء!بةتاللااللغةبخلافهيرالجماطبقاتفيتوغلتومهاغزالتي

ية،ائرجزئات5ؤشائ،1ليامتزاالتيليبةال*رص!ارلمداأشاءا!!8سزىاةيىالعرالادبياريخالتفيزم"يةفترةعنز.حثاراردناإذاز:ااإلا.اصالخو

لغةجعلهاو-ا!ئاالق"لغة-ية،بئالجرالإغةين)ةقةرقحبااتمحاودإتبذولىلاعلالىلاواًد3العمن--نانجدلانناةاليةلحاايثةلحدائةالعرزش"،ـفترة

نانوأ-ا)فرلحاوو،بيةإعرااللغةمنبدلا-افةوال!عةالاذاولمدرسةارصافلق-د.ىلاخرانسبةالفرجاتاللمهبينمنربةرالصاالرقيربة

واا)سامبةا)سلالةالىيمتا!ار-ىاوروبيا!اطمنانهمالق،ئلر.بار-ثوحولهاوماداريسادبنسالفرمبةالرسبإإإغةءنهالمعبرمىالرسالادب

فكرةلانالذريعرا)فشا!باءتكا*ااًولاتالمحذ.5انالا.بصلةالحاميةتانيبروو،ع!ءح"أ534نسابروفمننسيالفرالقطراليماةبقيتو

دقيدةباصاًامتزاجةطكزالقجائا-"ةوسفيع!دةرتصاوبةالعراو!بةالعرعنبينااختلافاتختلفالتيلمحليةاجتها3بلادبهاعنتعبر..الخ!،أ!8،!3!

قلبظهرعنآنا)قريحفظولك:هربةالعررزس"لائلي)نيفل.لايةالاسالازدواجةظاهر،زسافرفيالطاهرةهذهواستمرت.الباربسية3جةالل

بارالق.لمئليخعزقان)تاوحلولانلوالىات!رخمساليومفيدىويرا)هتاسعنالقراءشعرمىبنجدنناوابل،عثرالسادسنالقرحتىاللغوي

والاسلاموبةإهرزا)ملموابربالسب-نثفر."لالااوةعلماا-لماغيربيالعربيننهابأإنقادا3اوصفالتيللهجاتهذ.منبلهجةيعبروىالبروزإنس؟ينعشس

.\داحوا!عكأنانتكوءةد.ديريكفر:هوالثاغراهذ.ثةالحدنسبةالفراللغةوينتينيةاللااللض

الادبوكأإ؟!دراسةوبمةنرالى.سيرنالفرنلمترجمواوالنقادوسارع:الم-ماةقصيدتههيتعبيرادقفهعنتعبرالتيئدهقصاواشمر،ا!.يسترا

إلا.يةعمارلاستاقةالتفرةلفكر4خدمبأىئنالقبىاثالترفيصالاأليا)ق؟قجلن-بةالفرللغةب!شكطءاشبهالحاضرعهدهافييةالعرللغةةا.!،ح،ألأ13رر

عوائليجالقبالادنامداحآوزوعالالاوز"ةتلماصارا،ورـذقانسيةالفر!ةللش%باشلطءاشبهربةالعراإءاميةتجلاللهوعشرالسادسنالقر

لىجاورءل!زةجد،بشىءنسبةالةرةالشضصييمسلالذيم!اليالغزالادبتتصراكماميةال*اتاللجاعلىلاز!صاراالىبيها)عراللغةوهـصيرمىالاخر

فىذإعلمواوفلمعراىزا)فرربالكا7أ!!أ!،)،3*ولع"ء2وشعمردعىؤستالعمليةهذهلىاإلا.ىالاخرز-يةالفرجاتاللمهعلىةيرسيرالبااللغة

دواوينحمةترفيالادبينثاط"منكهكراءاحزفيصصىمةنسالف!الاذاعة
-..-ء.ااءعبيريلحصراوفيالثقارنتلشالاايهافيركةمللكيمدة

ا3ًييراًهماماتهتما)ءز389ول9!8لككذنجدو،ةنسيا)فرلىائإبةالق؟منةهرظا-ةر5ا!طا!ذ.ضزعرفكطصف!تن!رستنلمدانإلالقوصةخلاو

ناالا10!صصهفيوسجلهايةالجزائرلبة51ا)قبالاغانيروحا:ل،تاماًإ!الالتهاهموزه!روا"تهقبخ-تفالاولى-سظوأداالثعيالادب

للفبةبيناعوالصبةالجزائرا)ثوراتلسجالذيلادبلبلغةعميقةاحساساتعنءبركاملاًيحونيكادفناهـنهجعلتالثازبة0

!دااملىد-يررالفالقادتياهله"ز-يةالفرخصيةوالسث-ةالجزائرتجاوزلمالشعبيالفقانهيالواقعةوالحقيقة.ط:"عىتطورإثرجاءت

و!بصلاوراسل-فيندورلالىاا)قا؟ةيةائرالجزأثورةا1رخلمؤا"ـإلاد،5*يئعلا،اًساذج-إدقااًزعبيرالثعبحساساعنالتعبير

م.ائريينالجزبينفرقةالة"كطتيينالفرثلعلىدليلهذاو،جرجرولا.ءعينة-ةز.نيفترة"ىمعينشعبحساسبايهتمالذيالاجماعي

ورالمبثرأخذه،الةبا!ا!الى!ة-بالاصلجزائرياركاربهذا2يكادنهاعسبالعبلالفنيةالعءاءرفيهالفنهذابأنلنقوارزستطع

وهوأسيةر.الفالم-يحيةعلىزشاوهوان-افرإلىصبا.س:ذكاثوليكللهيالتيافنيةابالمادةالايحتفظولمالفنيالتعيير!لوسافاقداًلى-كو

(شوعمر)هوإاًائرجزلقبأيحما!لا،"ـلازالاإز-افربكنالمعأمنثء:بر.دقةالصاالاحسا-ات

ئلية.ا)ة.اال!زيرعرفوهو؟اماًةلة"ستةظاهرتكونتكادائرالجزفيالسعبيالادبةوفلاهر
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خالي!وخلاالانجالمصبوغةفيهاعةاطذكانتالرسمهذاصغيرأزاديواجمترنلقدوفالم"رنسكيالفررخكاالمؤغهـهـ8،؟4لياس!،

ليمشعايثقبتفام-ازةفةدفيههعلاواحل!ىلةووس*امر.(2781-0871)نياءقرورةثفيقيلتالتيالقكلائليةئداا)فبعضة."ءع

يمرةكثجوهومنيشبهنهفاىواالصحرجللزاوزنمااوجعا!ئليا)قبالادبباإهتمامهوالةءائلميةة"غز-يرالفلاستعماراةدعوة

.دوه،يلةالطولاورالااصة!ؤاو6يمالقدبيالعرنزلواكليرميرلا-ةهجمي-بابدهاو-قافوخوبحذر3ةلحراذ.5الى"ةظرالشعب

ئدالقم!افىاولمقطوعاتالىتستعملماأ-اًمح!اللةالطان.لااز-يينللفرا-لنا؟انةبالحجابرهيرا-*اوا)ة"ائليالادب.يدرسانحاوأ!من

-.و-ورهذايدرسانحاوأ!منيرهـنالجزائربرهبنجدلمهذاا-ا!ومنء.

لاا،اللاحمفىتعملنسن!افاالخفيفةنوزالااماوا،القص!رةالكراثذا5ىضيعاناخشامامكأىوا.\اهمبةلهويوجهالادب

لسية.زدلاااصفجالتورنوهوجللزاذا5بيءا!شازنلواانكاملاليهتبرالذيالادباهذ.المحدودةاتا)!ظرلى"نالضخمالقبائليلادرىا

تجيءانهيوالمزدوجةالقافيةفهيفتهالشاءعةالقافيةماوأيالجزائربيالسعمرللاحس-لازهكووفي.عهضوومدزهو.1-":يرهفي

لجلزوا.!عمازالقوافيمغايرةفيةليقاوراصدامقفاةةالقصيدييائرالحزالشعبحتاةفىالفتراتصطرامنزعةبرزم:يةفكأ.في

واتيلذااجللزا:صلينالىنقسيم"ـافىيرجعءـذايواالصحر.يةنسالفر-ةخ!والشربةئراالجزخص"-هالر"يئ"االصفترة

الوطق.والزحل،الإغزلي:عبالمنكبيرفمحميرددهالذىبيالتعلادباماأ

.مةالعا.يةالعراللغةرءكلموندذينايونائرلحزالجزائريا

خلالمنالشاعريكشفلذيافهولذاتياالزجلمافأ

نمكبيرورحموهمالشاويةالىد!8-بويرالذينوالجزائريون
الوطنيالزجلواما،واحلامهلامهوآآمالهعنمقيطوعازه

-ةوالشخصيةلجزائرا-ةالشخصينباعالهرليمثلذياوفهوهوةمالعا."العر"ـباللهجةعنلمعبراجللز."ـافا-البربر

"ذااعالهرعنصرمنيضاا!بارضزالشعريخلموول!.!لىسالفريةاوالصحربيةاعرااطسيعةاعنرءكربرتياوصحرزجل

-عنستمنكادف!.مباشرةلاسلبيةرةةبطرتناولهازها!الىوح5ف-صثليادبز"ؤاؤلياق-اال!دبخلافا--ا)كلديمة

صانالحرمنءثينحسحتىتيألىلاضلالزمن!ةطوعةالعربمنهمال-احق"الاغلبيةف-انلاعهبو-!ؤالجزائر

...المؤلمالتيالهلاليةوالهجراتسلامىلااخ!الفبانالجزائرانزلوالذينا

ساحسعاطفيضعبالجزائريالشعب:الذاقيالزجلقىالمظتشطالتييةالصحراوالم:اطقفىتنثرصواالفتحتلت

ندماجامنالعاطةةوهذهلخ-الااستمدهذا،ضصبخيالذو.2مهروفى-ةبالعرلجزيرةانيعا-5!زعودتالتي

الغائرةووديان!-االثامخةيج:الهاالجزا!يةاطبمعةباانه3اوياصحراالزجللهذاتةال"اطصائصفياج-د-ا5*ولو

ناعلىننسالااتبعثالتيالممتدةيهاصحارواذيفةفهاوكهولقممفا،لجإهـلميةابيةالعريةالشعرئصلخصااؤش"4بعف،1جدنالو

تقلبمنلككذواستمده.فيهاءندمجاما!اأخاشعايقف،نااأحيوصةغر!ؤمحربصةعرر!اظأجلتراهـذا)غةمنالك-ير

وجالجزائريفالجو.هامامالط-عيةالمناظروتغرصياتهعلى"كالبكاءعلأسيكيةعرليءةص"انمن!ذلكيخلولاوهـو

الىربيعيالىيشتوجولىليفيخرجوفمن.متغيرمتقلباطلالعلىوزرف(يوكركابن)لاز-انجدفمثلاً،لاطلالا

صءاءيةصحراوبيئةبينئريلالجزافرداانتقالومن.صيفيالحبيبةكأزتالرسمءـذا":ئلازةس"ـقاوناجى؟بتهحمترل

يححىيحينمالجاالزالىتمعفلنس.صيفاؤليةجبليةولييثة..لياخاوتركتهوذههت،ؤسكنهالنجلنوالعيتذائنةالخا

فىالانوأنهماالنلفىررةعم"ـالحبابنةمعالصيفقضىانهأ:ام!ى"اتفامامتةقداخلاانبعدأءفيأرسحمءلىاقفذاول

:كهناءالشتاءلقضاءاالصحرلىايقهماطر"ه.+تياشوأنزيرا

محدوريئاصء:مصيفينالتلفي

قاصديناللص-رفمبرعددزوفياصثإةقاجإءراذالاستزشر.اطمق!ولص!القاارد1

اياوللظوناوانكراالذينمن"وكاربيال*را)"ةدازمةشر":وانبلآداامن91ءث

قهو،فيهلمأساةاطابعتيلذااجللزلالهذالظاهرةلميزةوا"..بيالعراتنيمإعلىالضغطفيا3عمدممدتالاستعمارىكاانقوفولهعديه

وابا،وت-ادائمتضتهييغةحزصاقصلنايحكيباكزجلمن99ءهفبرايرعددفيالارتجاليالاندةإعيفيودهزيكماأ!احمدالاستاذء

داءلابوعايلةكلح-الصالزايتخذو.لالخيهمةاولفشللااطترلىانيومأعمارالاستىنوتجفتطلااوفتطيعكم.0.:،)الاداب

.ء....اذالاصتفيهرلم!ىاني!!طيعحيم:لوهذا"...الخلاق:خصبة

يإهـاو،مؤلمةوانات.اتزفرلاطلاقولجاةافىزهماحر.."اوخفقجمطا)عرامكانياتعلى-عمارالاصضةطمدىزكااحمد

تحملائري6لجزالثعبفرادأبينصةاءعةمقطوعةيةوأقصيدة.يالهجرالخام!نا)قرفيائرالجزلىامهرمنلهلاتوجرها2
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اتاستوحينتفتاذالافمث.مؤثرة؟اًساةغالباوقيخمالحرمانمعنىدائما

ا)ضحياةلمتونانادجو1(يةحيز)لم-حماةاةالقصيد.هذضناستعرا

نأمصرظفشعسعنبطاللىللةه-ر
.،-و،شبابهاريعانفىمانتالتىعمهابنةفي!ايرئيالثاعر

لى"إ-1.جا

الدنيا*وداعطلبلامهواأحزازهيبثهشعرهالىوهرعدزنهامنالحاةفكر.

ال!دفةحتىفي!علالشاعرعلىمانالحرنزعةتتغلبوالزجلتاريخفىالرواعمننتيرقضيدةعنقرتحهوتفتقت

4ـلجبتؤ-"ـحيماتتالذىالومففي،ضده15دورتبىقطلىعاشتملتالتيالكبيرةلملسإتومن،الجزائري

دحوليومفيقهفأروءـكزراعلبالعزيزفرسهالحياةفارقفترةفييةئرالجزالخيالاتواتوالاحساساالعاداتمنك:!ر

.لحبورةاعم".طواس"فرصأولح-اةافي؟لكماعزلنكفاإلاحمالبطوالثيهطولهلؤبرغم...منالزمنءعيقة

فام1ىواخرقالازالوداعوشبشتيدةجدزطعةكللاناليهاؤستمعوأنت؟التشعرقىكادلا

2الصراعطاحواايرديمن

طلاماراحواذه"قصيدتهاصاعرايفت!تح.سبةت!االتيللقطعةلنسبةباء:ك

لهجمةفيمنهفيطلبالق!ورحفحاربمخاطبةالقصرودةويختتمستجتمعسالناوكلالفاء،الىلهماسيءفكل،يةتصوبترعة

يرقطفالأاالصحرريم-بيبتهيرةظانورقةنيةرساات-ءلوهوجميلافنيااصا،ـالثاعرعلرطلقالذيالاخرا)ءومفى

الوهابيلمصحفاوفبررونلقرآيسخحلف"ـباوخورالصعليها-:ء،مه"،+ا(لحارةا)

نانمخث-ة-لتينالجمع-"يهاعلىقطيالترابيتركالاالحارةذيكفيجموليننعيو

.الواقعفىميتةكارتوانكيازهفيحيةلازهارعميماعم"ـابنةفراقمنوالتذمرلليأسعليهيطغىمالهرعانثم

روالغيمريرسسهاالقءورارحفياطبيخاوعلي!ارةالوإلىارللأقداستسلامهمنفينتقللحبيبةا

خورالأاع!حثىماعيىهمدرتمنو!المجت!عينبينفرقتمنيا:وقولهالفدر

بللوهاوفوحرحاببال!بت!ئضك.والسعادةلزهوابعدرةاب!لمر

التراباطيحئىلابمرارةعغمادورالرهوبعدجمو/يخطنوايصوالليفراقيا

..هبهتعميمالاذتقااالشاعري:تقليةالتذمرفيةالتصوالمقدمةهذهبعدو

الذاتيالزجلفيالمرثياتاًروعمنؤعتبرالقصيدةفهذهصيبتهفيينهرعزانمنهنلباطاكاالحسافيفاطبمفاجئا

دروعة،منهاقوووكلزفرةؤ-13.!تفكل،ا.يال!حرداللحوتحتس!كتوالتي-نلحسااةبرئيسرصفهاالتي-

منكلوممحرشعبمعوءتجاوبتعبرنيةإز-امأساةفهي..شتعلةءنانيرالهوتركت

..الحيماةفيشيءالبناتإسرفيملاحياعزوني

"ـصيتذاعشاعرإلىايةالغزالملحمةهذهمنإتتقلوالىحودتحتسكةت

(3يوكرافي)وهـولسانكلعلىؤنهوترددالجماهيرفىمفديايأري

ء-نقص-دةوكل.ات5ووذاًدموع4كاالشاعر"ذاوزجلأعضانهامنعضوكلفيصفجمالهاوصفالىينتقلثم

بخيبةقتهيكلهالكنوعثقأوحبقصةلنات!كىقصائد.كاتلقد:بقولهالوصف"ذاتتمثمج!لارراراوصفا

4ـفبرأىالذياليوميصفكيفاليهول"صتمع.الأءلالتيكالشممىانرثضافثاصم!الذيالوقتفيموت!ا

ف-هور!ريحاندوتعالذيالمقهىفىجالىوهوحبيبتهفياض!ءالذيمروكا!ةضحاهاعلىاتوتانوعدقسخت

الستائروراءمةلحبها"ذ.لهبدتوكيف،العملعناءعقبأجلمنونرمظلياليفيينامونلاالناسلان-رمضان

اختفثم،السحبءورامنا!ترأوالثمه!فدوكمااهـ!انفجاءهاكتملانبعد-القمربجماليتمتعونمفه"ذا

لابد:االىلدنياادعفوالمفاجيءعلطوالغرو

أندئجاالمصريالشعرفيرالأختابردةومفاسصلمتعمالشاع1راغساتطصلعستاتضوالليوالشمى

اعي.وارالحصناهاغنيةفي

الفرسعناناعالعر3سنةاقحيدةاهذهافأو،بطلا!االنصبةالاسمبهذاسميت1

كا.الاغواعاثرمدينةمنللثاعرهذا3579503
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تبصيالقصيدةهذ.نا!ءفلمطلعاذا5فيالشاعرلضابينلميلذا.0الولبيقهصدكانوكءف.عيهووقلبهمعهااضتفىو

هـرزاوعنوداءالسياماله1هـذهعنتكشفولاحزاناوتخلقعل-"يردلاهساوهـوء"هكلمبتالهمومولاابالعلىببجر

وعن،لهاكا8يرلةحافيي5التيمةلااهـذ.عنوطاشالدهرا:ذءـنهلثرودابببرو

-دمهمكبفو،بللحرنيونسالمرخذهأوك-فهوهلتحااتصمابنظرمن:مهمزدتعايه"ـءثأضاًقيطر!ازصبرج.ت

بلمدكلإلىوأ--االماالىفيهاأخذوهتسنواثلاثمدةشاتعذابمابالبلىدارير5ماعقليهلىموحيزحبصاحىصا

أرادو!اجوابعليه%دماله.زصتتةت-هويحدثالاءالىفيثكي

ا-حابخلقمنن.باؤرلا.لالض:ا؟اكهـسىعينط)ث

الخوالازيوالداللهعلى"ـمشكياللهليملمزاولأئاءلىغاخوزا""لحابمذ.ت4حالتياللاءـواأناف-لجيننتقلثم

دورءب"ـطلىفي"الاماهديهوالاياماللهعلى3ـاأمو،ش:لوأبوهـا،تراوا!ارتالحديدفتنسإذاثعابين

ظا.ت1ومىالرمنخدمث-تعدئلاثةفيتبو3اءهجشانفأءرفىيءارضهممنيلوويا،!حكمةملكة

اوطانكاطرواودامثيىتللالمإنادوني:والاز-ابالاظفاربيناتلاشيا

إضيونالفر1ا)-هعمدالتياهفولأ!لتكمجم-ائللواتقفلموابكيريرصيرتراراغلىاطوواذا-اط:،ـعن4طيبينثعاخو!ور

اهـذنالا!ؤ"ـ،ساحسااعنيراتعبانوودالشعيعرالشأندوئلاحا.بابنلاواظفارلاا،ينيروجض"3رعاواللييهبامكاوشب!!ر:كاو

هرهطاشهرألعلويةمزرإقةبطرنحيللااغلبافيءجاالثع:!ريلذانمالحرانمديتجر!تيالذاالغزليجلازفاهكذاو

عرصثاافهذتناالحءوانل-اعلىلا)قوءـياهـذا-عبياال-عرفيرؤرمزنماحرعلها!ب،يائرلجزاالشعبيللفنمالعانمالطا"و

زسيالفرلجنداا-تغلماإبإ"ـالقيلةحال:ايصفلاسممالمجهواشمرليقووءـووولهيزسأالثعيا)شاءرانلاا.وبكاء

دوتاستغلها،التحريرحروبفيالشعبعلىرت!راانبعدخضلذيااالغديريلحفيظاعبدالىتءعلنس.محضاًتياذا

فىرالشاعمزرأقدو.شفقةدونز"امعداعل-5فنقلمقابلأ-"تقل.-ةعردولةم:قولوفتمنىليةالغزئدهقصامنةقصلى

1-دينازسيينالفرمنيونلجزائرازي!ي!اماإلى-دةالقص"ذهكليصنعو(سط-ف!ينةمديسكنوالةا!لةإ:اديةامن

موهمحرواغراضمم-سبجهوهموو،يلإقونلاماحملوهم7:صب!بءهمةخدفيالراحةئلوسا

:لتقوليللاا)عراكايرقول.الضروريةالع"شلممةمنحتىأ:غيهالليتيرياضاتاوليدمننةعرالدولةودتعكانلويا

ئبالمصابينكلهضاعلذياعمريعلىا)مكاءفيوأستمرأبجمحاشهبها-علإتوالقدبوز-كنوسطاليا!ص"شاعةخيرهتدي

-..-ءـواويالصحرجللزامنفيالثاا)نوع:الوطفيالزجل

وشقواالحمولةقديرردواةاللمهؤلاء!لنيؤلقد،والمحنيةئرلجزااءةشخصالبيناعسعنالهإنايعكرالذيفيالوطلزجلا

لجوعاهـبياةوصفي،م،ـدةاوالطراؤ"اعدونالفىافيبي

(حدردمنرس-اطبرنيوررفالحلمامنقليلاارعىانلت-اواإوضوعارز5فىة-لمااش،ـرومن.طالفرنسوالشخصية

لتةااالعرشازا!ا،ةلاخجمىالم-ةالورابلحرافيفبلتالتيمةلملمحازلك

ا،رم.دراحيمحيرعلىوشإ-دة-ردان،ةينسالفرالوايةتحتلحرباهـذهفىشاركلاءمالمجهو

دتقاالباطنطاولاواوالبادان،بهاا)تقىالتيسجنالاافي!اأنارفصو

ءبابهاغيرمنوءبونى"دايباا!ة-ردتجلبلمالتيلحرباهـزرهازاءإحساسهعنفيهاع!روبهامرالتي

الحإفا4علىانطبسوجيتاثةا-اغرمنونركطوسااه.صرثماربجنولم،لدماروالخرابالااو!نهولا!اءله

يردشداط-يانيليوضر

فىقيلماأصدقمنكانالوطنيبخللؤفا،وهكذا!ه5نثزرتالقد.رابطة"ـ05نربطلالدودعدوإلا

شعبتساحساإعنواصح!ابيرتعكأرفلقد،لجزائرياالفنوتاص-ةيءرلجزااالشعبفرادارينياس!انتشارالملمجبمةا

واصى،امةكفاحو-محىليةوالمدزساز*"لااباسممضطهدتترلكا.تأسنهالفرالسلطاتلانور--ةلجاالتاطقفى

الذيناالبيتيننلث3لذاًحافظويمونوانبدلاجزائريايه-ذ.ص!عتلقدو.رددءامنكلعلىالشدد"ةعقوباتها

زةسهف-همايخاطبالتحريرروعاركصنمعركةتيصاعرلهمافا،ئصهوخصا!ميالملالةنع:اءرلكلملمةحاجاءتالتيلم!"-ةا

أصحابسقطماعندلاستسلامواارالفرعلىودتهراالتيدلقر.13طلبغيرتيصذاتحت"ظلموحدةواةمر7ـاص!عت

قيرالض،وسلرا.(النديربرج)ءةةولمنالصاعراهذ
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عميق4زاحزالاميع"-ءح!
.

لقالطرفىسشاخصةزنظرو
..-

كأ-الةرابققو!نهـا:ءوزصصيم

ء-5.الذبابمناكلويراً..اعج!امحالز.!نءإليلاتعتت

ءتربياكندعووش"ئ!)تطردكفاوافعشياي-صاحييا-ل:صنعتت

ير-..ربيا،ربياالذبابأظن-ا؟داوراءتناماراك0ه-

--...قتطرولخطاايلز5تمش!لالإيمع..د-عوحينوراالبحلفظتماعةكءفدت-

-تاس"يا"ةءرحرستوم،ءعةدخنقتميقالطريانزرلاوىناكيخصؤكوود--ت

***بليراباثقلمتاأرجلأكوطفلنكوود-ب

المصيرءـذاأأياأيرضيىخ"التبدو.هأمكوتبءرس.الظلفيينامان-

--معاءمرخنامااذاأحنواليكتطلدثارمنلاست-

عيمضءقكليرأخاصرفضممتنيركيدفيما)ةبهربجوعإزارمنلاو..ت-

د-..إلمبلزعا....برلاايابقايهاترح!نوروالصدقفوو،عجولواقفوو-ء

يقصدياأنا..كأخوفاني..شيايت:عألما:زقولكبارخطوط-تت

-تييدءييد..كغإك..وغليشيأيبعالمننيإ!أجلءبار2ـاعلي..احجزيابكلات-

--اليتعالصغيرطفلالفوطاردنيتدورتظلتت

..ءع،لنمصيالء:ارءيونبصقتنيومماال-يربكركعيناتنبشو-

تت.لثييأ-حبيصا"يا-خأنصيقو..يعسكرنيشدوآمن"ـتقفزو

-تل!ند-!معنكيلافيالةاهرةليقالطرفيإبرةسقطتقدو..الناسفيأتندست-

اـ!-ولئكو،ـاوهألاهؤبينااقالةر15نا،ألاإ0111هـليلجاا1بيالعر5هالعهد15،1111111111حدوهـ-وبقي4و11زسيينالفرصهصارمن"بلاوتحتلبرطالاا

مأوطتهمبنيعلىدوارةبيالعرالتاريبنفيأيكالصماانهءـتفىزةسهخاطب.احيا)نوجىجمنالعدوبجوند،محاط

.اًعداغمعلىدواتمرفانهمللابطاالاءهـؤجاءالهالعواصفالنفسأ-ءهاميرو).قولهةلحرجااللحظة

مقدرةنهايةىسوالموتماوجريمةاءالاعداًمامفراركلأن

الةهـذاعن.ةالعروابضا"بهاف!داانأردتقىهـذوالءهرتالموالهذأسبابسوىلرماصاماو،يالقوادلةوءد

نمدتعزمتيةف!رةفيبيعرشعبصياةعنء:-ريالذالص!ي(.مذلةتطيلهلاالقصير

عمليفىكانإذاالقاريءعذرفيلبو"ـ.يختارفىتالفترااحطريبخاالاعداءامقددكووهرير-بالطاإجعجر.مى

رئلجزااعند8بعوأناللمقااهـذا?بتلانيالتةصيرإعضءـذاذلةلتهطوماف)ةصلعهريباسءاصإصأرواإ،تلالرب

النصوصبعضىسو3ـااعنبع-دعشخهاالتياتإسنواليكتترلمرئلجزاااح"لالم:ذطنيالوجللزامننوعشاعقدو

نايس"طيعيءالقارؤان15ستقلبرغمانهالاامقةمفرظةالمحفوينسالفرلجيقامنوافرل.طااةاله،هالفتوجلي.ز-سمكا

تقإ--لتعنعّريئرالحزاالش!يالفنانامنهيدركرء-زهيالتي.س-ةالفريةالراعنالدفاعابوا-ان.عدفرادى

..-ع-عاريةالاصمةالحكوعلىردوا2و،والبطشللاستعمار

.ذءـ:ايامأحتىسيما)فرحتلاللاام:ذيئرلجزااالتعباوعدساو،بهمأذناوزسي!نا)فرمنازتقمووالبالجبالعتصمووا

يعالوائريالجزاالفنفىالمادقالنعب!راهذتجدلابح-ثراشتهلقدو.المنكرعننهواوفبالمعرووأمرواالفقير

.ف-ةالفربايغةوأبيةالعرباللغةء:هلمعبررامنهاءسوكهارتهمووسءةلةرباو!احدلاالتيلشجاعةبانالفلمياءلاؤ5

سعديضماتةالقاهرفيلىبكالص*ابحءاةحيانهمتذكرناو،يةءالرافنفيالعجميبة
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