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ومعناها45هـمو،شعبومعناهااهممما:انجليزيينكلمتين

والآد(بوالتقاليدالادبعلم":هوفولكلورلكلمةالعاموالمدلول،علم

معالمتجاوبئالشعبيبالتراثيتصعلماكليتناولفهو")01(الشعبية

،وازياء،وازجال،شعبيةاساطيرمن:للشعوبالعظمىالغالبيهمشاعر

بالجمع.بتناوالا،شعبيينورقصروغناءشعبيةوموسيقى،ولقوش

خاصوشعبى،ناحيةمنعامانسانيهوماكلواستئباط،والتحليل

.اخرىناحيةمن

بالتراثالاهتمامفان،1846سشةاورفولكا:كلمةظهورمنوبالرغم

شيئاتعتبرلاالشعبيةالفنونلان،بكئيرالسنةهدهسبقالشعبي

معخلقتالتبىالوحيدةالفنونكانتانهابل(لانسسانيةتاريرحفىجديردا

وعبرت،الفكرهذاتطوروسايرت،الجياةمسرحعلىالانسانيالفكر

الكتابة.ابتكارقبلالانسانيةالجماعاتعن

الكتابة،ابتكاراثرعلىالاذسانيةآلمجتمعاتفىالمثقفةالنخبةونشات

فئةحياةعئتعبرواصبحت،الطبقيالطابعالنخبةهذهواكتسبت

الشعبية-الفنونوسارت.المقعإهمبنفئة:الانسانية؟لجماعاتمنقليلة

برلسالةالقيامفىواستمرت،اخرمجرىفىسالنخبةهذه!لهورعند

الطبقيةالفنونوتطورت.معهاوالتجاوبالانسانيةالجماعاتعنالتعببر

فىنقطةاعلىوبلغت،والواقعالحياةءنالثعدقمةوصلتانالى

،.الاجتماعيالواقعوالى؟لحياةالىترجعبدأتثم،و*نحلالالتجريد

سلسلةبحلقاتتربطهمواصولمو(ردعنيبحثونالانسانيةمفكرووصار

هذهغنهمفصلتهاالتيعنهالمعبرةوالفنون(لشسعبيالشعورتطور

التراثهذاءنالباحثوناوالأولكلور)ونظهروهكذا.التجريببةالمرحلة

دفائنه.عنالمنقبون،الشعبي

طر)قةهووانما،البشريةالفنونفىابتكاراليس؟لفولكلورعلمان

الأنونفيح،الشعثيهالفنونمنالدفائنلاعنتنقبالتيالثحثطرلىمن

الماصي،فىكانتوكيف،البثريةالنفسخمايام!رفةمنتقربئاالتي

فنانوسسارنشطيعكيفثم،تطورهافىيعلإهامرتالتيوالمراحل

الاصالةفىالعو)قالثصعبياتراثهداكئوذيتخدجد-با؟نسعانيا

له.قاعدة

المرحلةاما:مرحلتينالىالشعبيةبالفنونالاهتمامتبلوريرجع

الهـتلهعنالاوروبيةالقومياتانفصالفيهامالتيالفترةفهيالاولى

اللغةعنالشعبيةالاوروبيةالىلغاتقانتصار.الرؤمانية؟للاتينية

ح-!ا-،اه؟مادة17-نسعبة"الفرفرالمعلدائرة(1)

!اعصصصبخى!ى!ىا

تج!ععطهـحمرى

التقليدية.الآدابعلىالشعبيةللفنونانتصار(يعدالرسميةاللاتينية

دارجةلهجاتعنعبارة-انتصارهاقبل-الاوروبيةاللخاتكانتلقد

وعقائدهامشاعرهاعنللتعبيرالاوروبية؟لجماعاتغالبيةتستعملها

كالاسطورة.بشيطةفنيةقوالبفى،البعيدةالانسانيةو؟رهاصا؟!ا

كلاسطورةبسعيطةفنيةقوالبفي،والحكموالامثال،والاحدوثة

لغةعلىالشعبلغةسيادةمنبالرغم؟نهالا،الاعراسفىوالمغنين؟لماتزم،

علىيتنصرلمالشعبيالتراثفان،الانفصالمرحلةفىالرسميةالاقلية

اخذالاوروبيالفكرلانللغاية،ضيقةحدودقىالاالتجر.بديةالعقلية

اللاهوتية،الفلسفةعنللتعبيروطؤعهاطورهاتملغتهالشعبيالتراثمن

اليوذاني.الفكرترجمةوعن

الثقافي،تراثهيأخداندونالشعبمنالاوروبيالفكراخذوهكذا

عنوتعبرالمدارسفيتدرسرسميةاللغةهذه؟صبحتفثميئاوشي!ا

،قصريصالونيادبوعن،الشعبلغالبيةالفكريالمسشوىفوقافكار

أما.الشخصيةمنحلةالحجمصعرةالافقضيقةطبقةحياةيعكس

بلهجاتهاالساذجةوادواقهامشاعرهاعنتعبربقيتفقدالشعبغالبية

المحليه.

الطبقةنجمفيهابد؟التيالتاريخيةالفترةفهيالثانيةالمرحلةواما

ابىورجواريةالطبقةنجموبدأ0الغروبنحويتحدرالاوروبيةالارشتقراطية

ومفكرونوفنانونكتابالانجبرةالطبقةلهذهواصبح،اروباافقفىيظهر

اللأهوتيانجفكيرامنويتخلصور،المتصنعالارستقراطيالذوقيمجور

الطبقاتتخلصواجتمايمةفكربةحريةالىويتوقون،ابيتافيزيقي

وتحكمسلطةومن،الارستقراطيةالطبقةاضطهادمنالدنياالشعبية

يعجبونالتصنعماواالذينالكتابهولاءفر(ح.البثعالكني!مهة

الاعجابهذاوينعكس،بهويتأثرون،الشعبيللأنالساذجبالجمال

خلق(16221673)،معلأفموليير.الفنيةروائعهمفيالطئروهدا

الطبقاتذوقمعمتجاوبةالواقعمنمستمدةشخصياتكوميدياتهفى

هذابساطةعنيقولبوفكسانتناقداجعلمما،الدنياالشعبية

)1(."لموليبرقارئايعتبرالقراءةيعرفانسانكلءةان:وو؟قعيتهالفنان

عتر.الثامنالقرنبدايةمعبهوالاهتمامالشعبيالتراثجمعبدأ-

الانجليزية44!أ3+هأ:مجلةفىظهر1711سنةففي

احسدلهرواهبما7!،حلأ،يذا-لأاعجاب،75-74عدد

(غا!ديا!!م،41وجمع.المتذسوليناحدكلأممناصدقائه

بل.4؟17سنةظهروالاخر1711سنةظهراحالهما،ديوانينفىشعبية

قصصهظهودقبلجمع،المثهورالانكليزيالكاتب.*+هح؟ان

للحدودالشعبيةالاغافي":سماه.الشعبيةالاغانيعنديوانا

((لادوس11قاموس(1)



البلدانكلىالشعبيالادببجمعالاهتمامعموقد.،(الاسكتلندية

التج!ات؟غانجر"د،وانه91امم!4تترالمانياففي،الاروبية

ح!340!3:الكتابوجهفرنساوفى(((1778)التوحشة

واساطراغانيجمعالىكبيوةغناية5م3له!ء13؟97.ما!7!م"

)ا!،4م!!+159البروتارمئطقةفيم!تشرةتذعبية

الطثقةظهورمعبدأالشمعبياتبار!الحقيقيفالاهتمامادن

دوقطواانبعد،الخفواثب!داوفنانوهاادباؤها7وتأثر(لبورجوازية

الشعبيةالاذواقعلى*يقبلونواصبحوا،المتصنعالارستقراطةالطبقة

الاهتمامهذاتطورثم،مشاعرهامعويتجاوبون،الساذجةالبسيطة

بدايةمنذ،والتحطيلالجمعالىوالاستلهامالتمأئرء،الشعبيبالتراث

عشر.الثامنالقرن

فىبعيداشأواالشعبيبالتراثالاعتناءبلغفقدالحاصرعصرنافىاما

فيهاسادتالتي،السوفياتيو*تحادالشعبيةالديمقرأطياتكتلة

البلدانهذهفىالفنيةالقوالباصبحتفقد..الدنياالشعبيهالطبقات

والقصسه،والموسيقىوالرقص،الغناءفيوالباليهوالاوبراكالسينفونية

ومشاعربطحاسيسمشحونةك!هااصبحت،الادبفىوالروايةوالقصيدة

الظاهرش!نىعنمعبرة،والعمالالفلأحنمنالملايبئمعمتجاوبةشعبية

رائع.فنيباسلوبالاجتماعية

نج،العربيوطننافيالشعبيترأت!نانجمعكيف

و؟صبححياتهاعلىالخطيرةالمرحلةابخازتقدالعربيةاللغةان

بهايمميرونابناوهاكيفعرفادا،منهمفروغاامراليهجاتهاعلىانتصارها

السىو!دخاونها،مم!يتركودكلعنبهاويبتعدون،التطورسنةحسب

.الحياةمعركةصميم

عئدهايجتمعحياةلغ!ةوتصبحوتس!ودتعتصوالعربيةاللغةنجعلولكي

وبينبينهاالاحتكاكمننوعانخلقانفيج!ب،العربيالوطناجزاءكل

تعليميبتخطيظيتحققانالسيادةوهرهالاحخكاكوهدا،(لعاميةاللهجات

اجزاءكل!الثقافيوالنشاطالتعليمعنالمسوولونعليهيتفقوثقافي

العامةالخطوطيتصورانيمكطمناواحدكلولعل.العربي/الوطن

جزءكلفىمحليةاكاديمياتاومجالستنشافمثلا،التخطيظلهذا

عنمندوبينبينتجمععامةاخرلىومجالس،العربيالوءناجزاءمن

عربي.بلدكل

من:الشعبيالادبيالتراثكلجمععلىفيخعلالمصليةالمجمالسفاما

(لاستعمالطوعهاارقيالالفاطمنهاوقخذ،واساطروحكموامثالىزجل

؟جزاءفيالمعارفوراراتءوتئثي.العربيالقالبفيوتضثهاالحيوي

مع.،ولصوصهوتاريخهالشعبيالادبلدراسةفروعاالعربيالوطن

بينالموجودوالتقاربالادبهدادراسةمنالرئيسيالهدفتوضيح

الورإراتهدهترسل(2)العربيالوطقاجزاءكلةبالشعبيةالاداب

وتنثبمء،الفولكلوردراسةفىكببراشوطاخطتأتيالبا!انالىالبعثات

فمولكلورية.معماهدكذلك

بن15-،1م9مادة17صالفرن!ةالمعار!دائرة(1)

ولقد.العروبةبلدلتكليرالثسعبيةالفخو،نبينكبيرتنابهيوجد)2(

وادجزائرية.يةالمصموالازجالالمواويلبعخى!بهيئالتهنابههذاوجدت

روحي،يخب!الباب":يةالمصمرالعبيةالاغانىفىالمشمورالتعب!فمغلا

الحرائرية:الشعبيةالاغانىفىتقريبابنصهيوجد(1لهح!ام!ا

((لهحلييمواجرييطبطباسبابا"

40"1لم83

تستطيعالفولكلوريةوالمعاهد،القوميةوالمجالسالمحليةالمجالسوهذه

خطوطخباياهفىتكمئالذي-؟لشعبيتراثناعلىالمحافطةبينتجمعان

شخصيةوبينالشخصيةهذهبينوجدالذيوالصراع،شخصيتنا

اللغويالتعبيرتوجدعلىولمحاقظة،ناحيةمن-وطضناعئغريبةاخرى

.اخرىناحيةمن،العربيالوطناجزاءكلفىاةالحببمعتردربطهمع

ببدعونوفنانينيكتبونكتابانخلقانيم*لطوحد!كلاالطريقةوبهذه

تسلسلوآثار،الجماعاتومثحاعراذوافىفنهمفىويعكسون،للجموع

طبقةمعلا،الشعبيةالطبقاتكلمعويتجاوبون،البعيدالشعبيتر(ثنا

الشعب.منضئيلةاقليةتمثلواحدة

ثقافةنقيمانفيمكئ،ثقافتنابناءفىالوسائلهدهنتبعبقينا؟ذااما

متجاوبينغير،الشعبيالعنحرمنخاليان،ولكنهماهائ!ولمحناعظيمة

تاريخناسلسلةمنحلقةاهممنمنعدمين،الشعييةالطبقاتكلمع

جديدهمنالعربيةالشعوبوتيقظ،العربيةالحضارةاذحطاطبينتصل

الغازية،الاوروبيةالشخصيةوبينشخصيتنابهينالصراععلىوتخؤي

اثناءهاوتثلودت،العربيةالوطنياتفيهانشمأتالتيالمراحلوعد

العربية.القيومية

ولكئهموجودتاريخناءنالمفقودةالحلقةهدهعببهتحتويماكلان

الصوتيةالتسجيلأتواسطواناتثنرائظعلىاوالكتباسفارفىيوجدلا

عبارة؟لاسطواناتتكممهاوالاسفارتضمهمماكبيراجزءالانفقظ،

وانما-المفضوحوالتصبعالزإئفالتقليديشوههوثقافيفنيعملعن

محلية.شعثيةبلهجاتقيلالشعبيينالرواةافواهبينيوجد

بدفل!،كاملةعربيةوثقافة؟تذرعياعربيافنانقيماننستطيعولكى

أو

حدتأ:ظصر

هـير8""إ"لرابر""لترالمااصإصا.إد1.

هـاءمالدعبداللهعجدلالىسموو

ومنقحةمزيدةثانيةطبعةفي

الكبرىالمكنباتوسائرللملأ.ب!ينالعلمدارمنيطلب



فىلاطفالنافنلآنبباملالروائجالتعابرمنهنختارامالثع!عبيتراثنانجمعان

عربيلجيليعئبنحتى،الجاععاتفىلإقبابناوندرسها،نلمداردر

التبعبية،والاغانبم،النأعبيوالرقعىالازجالحبعلرينشأانجديد

هليبعممه.يكتبهعاعلىهائلةفنتئاشحناتمنرإبائعبلا!عايعئلسثم

اـ!جزأئريةوالمقاومةالشعبياأـلادب

الرولئجعإهتعئبرللآرنسيالاحتلألىلحيبأالجبنائريالنظعب.عآابلمة؟ن

الى0183سئةمنالمقاومةهذهاستمرتفقد،الان!سانيةتاريخفىالخالدة

.أغعئبقدلبرايببرانلآرنستينيدعإاثناءها؟لبلادسقطت،3.91ىةة

الفرنسي؟لاحتلاللجيشمقاومتهاستمرارقى؟لسببهوللحريةالجزائري

.نلةقبالدينيالعاعبأرقا-نلالراكاستقلاعئلعدبلفىايضلالسبمروهو

فحفعهلم،الجيآائريةالبلادعلىالستطرآ-الجهبائريينوبينبرصبيربهآ

تحهعنلارضيهدنكالبركلةإكانالجييءرذاوخى،البلإدسعسيتعحلم

03و؟خرىاونةبينوطمهم

تتعتجالتركيالحالوعهبالمسئآلئلالاخرى(سداسالمبمسة.وكانت

جعهلوريئيئهبينموزعالثإبي،؟جتعاعتةوبعهالة،ستاسرةبديعآرلكية

وتعاأه.سارجةبستسعفاندهولنآ،كريعةحرآحتاآلللرعتضمنكبلتة

ثالفرد:الجعهنلرياتههذهعهالمألبئاهونلجعاعيةالارمهبإلةتةنظلنم

ملةئالارضلائي،الملئلتةحاهلبلعاولشىالاسثمارحقبلوعاولاسآ

،الارضبرجيبرحلالانه،بستطللاتةتراكتقالنأقابيهذلويعتبر0للآرية

الاقطاعيلتعونذةوء،نلشرعين؟لمثاعريننيدهببينالارمهيتركتهبدوأإويحوعن

الظبئلتهل.الفرئبقوتظويني

ضد؟لحئببائرية(لمآانبعةجعلآالذةبءووالعقاريةالملالتقمنالنوعودةنل

يداآجانهينسعريآانلمعترحانلجتإائرأفثالفلاح،تظوئبالاحتدنئلجرةب

عهبتحااجقريةكهلجعهلوعاعل،معينااالاعبمنرمةإبعإللانرمههعإل

جرهقاعاتب(لعنرآاينلمآاوعةههآهفشئلنتي؟لا0مدضعرتلعآاعانرملقا

نرفلههلعئتدافجكانتآريةفلئقب،المآابععقتجببئقالىراججالاحتلالى

.المجاببرآالقردلمججببلةتهلئياإأدببئةبمآرعدا

علأيينيلبلءةبورهع،خأعبصعإأعراءالمآابيعألهقلهببئلإللاتتهـةنىإآآد

وتجاهل،اهتماموروم،(لزمنمرورولكن،الجز(ئريينالفلاحينمن

بعضرواعا،يالرججعلهنلادنهعإأنلنإلعلذئلاالآرنشريننلمسشرقين

؟لئيكالللصررآ،المسئشرثلينبعضعبباإليهئغلعبعالرآجلءنه(ندرالقصائد

للمجعهبعةضعئجاءتإبللئي1864سبقالنسرخسرىهباإللادثبآرآفيفرلت

المفرببمديوان":ديوانهفي"سونك"(لفرنسي(لمستشر!جمعلأانني

."إب(آقرباآريآرلاآإبامبغأ

المآيعئآالآباهتلبملاااعهعدأعبرئلثإبرآهذهللشرخسرحهعاإبلادإبلإبرئب

واستمرت،"الشيخسيدياولاد"طريقةبقيادة"وهران"جنوبفي

.العديحآالجهعائريئآالثمرادعادلهدهعكماإباإةسهإضباتإةمس

"للاغبباط،))عديبئلعدلالمجلنبلينللقلعثين؟لشعرلءاحىالقصرعةإبآائهع

فيهحللنئصر؟لئي"للأللألئلبععرفة"بالتقئيآصرحنهالشلعرإبيةهبج

البرنقثدائرآمبحاكإب؟لحعلألآائدفرببلهلفتلإئلالاحتلاهآجرهععلىالثإيار

ئلبرنلحئارهععدليا":للألاعريآمدع."بإأيساهل-بمرلإثإءالئللبتإق

الزمنفى(لئفالدةالايامدلعذلالمعربعدالرهئنآهذنل،النسلألةيإينلفيدارععل

ة"السعداءلاسعدانكاليومهذاحضرتمنويا

معدودالؤمان!الشلألةانهارعلىصاروانشاهلخبارعودالحاضريا

معدودانهارذاكفىحغرمنسع!

:فيقولالثورةقادتالتي"لصوفيةالطريقةهذهابناءالثاعويمج!ثم

العزآرسعنادهعوعنعحا،عسيثلرابوراثآلبعغزلحعزآلبناءيكمللملم)ا

للناساباناإل)الاديانوتنرجالناعراردثآك،ىعلرعاقلمحعدجاء

الاقلراآائديثلبهلم،(عيارناعإةالتلآاربطرديععرنا؟لتبهثالتعينعجيلهر

الاجنثل:سعىاتينيبالسلآرثل،البناءعلرهلايآلبأ(لتيبالساريثل

بألراثتعلكئلآابآىلمحعزعتبريةعالم

وسلرعانمحعدجاالعزآرسحناددآاعرنين

الاديائآواشرجبهاقاالاللةلآمإةلعباعثك

جنانكغئترناثلساآرثلارقثعلآ،يلليناعلره

منثلجعغآلآد":فرثآونلالآرنسميالآلاعدمفئحوصف(ليينتآلأثم

فالجرثلان(منلان)البرضاءفىفحعروتليلئلئئوالابل!عنيمسخرامعركل

لاح.وراعكالبائنفوغلآتهربتمنامنلاحصرنككاقلوعندعل،بمر؟نآبا

علىبلثوعرنعا،المالجالسراخماءمهلتشربانلالىنلاصحائياخبطرت

صنجماثلافانتثربلحريدوعيأل،غائإطوانت(مكاهآاإه)الميفراء

واعراخآالطرئلرمنهورويتسلجالسئآألثةبنعالشحبب:الاصحائيلمع

سلثبوالضبج.والغرلتأالحداآوععهداخانبالى(غإبو(لةعرالمببائتع

وبالآآاف.الثلعوئبفيالباثليادثلرثم،يلبجاتلالىلحعكعهياغدآجلدئي

؟لاحذية:لترقيعالقفاءه!اجل!؟جملما

يابههـاتبكالجرفاتآنلبرضاءفىقطعةلكوالآبايأآدئلفلخعهسردئيدارللل

البائذواغلآتهارمآكنتلتاخعويلركائآعئين

فلفلالثآفرلءعلىجوتلوتلاسباخمامهلتشرمآثنئع

لصحائنفلماءدلرولثليلهلغل2مبساخمبألسالحديح

لديائذويلبعتالطمايرسلجالمتلرهفهبتآالشحبب

واآرافلهيوالحدليثلعاتلوعاتبايعأثالاممر

الثلعلتألثبيبالعدأثيثآأنناسلامعجل!كفىالضبج

للسرفافليعجقةلكالآآلللتعلؤعثالآادععبئيانل

باهللهنبرثرينلتتتهلالمعرغةتآلصرأآالىالشلعريتعرثذئقنتيوبعد

آيآرآةاسهل)الأآثلاتثابئلياتنجهل.واين،العلجاتلكرعأللآد؟ا

(لصعقآ،المركقلعثلاتركأثعاتيالىدهاتآوعاتلا.(اللرنسيالجلقى

ونحهعجأآبرتهنلشاعريلعنهيلعبيعآأآ)العرانيعجالةلنالتلعب

عاالرتثلعألتبيناتعتحهلثتلااإئ.العراتثعجالهلفتلصعا!الكاعأل

:(هحترفهامامالنشلظ

اللعوافآبألياتعنجويثلالعلجاتهجلكئعانع

(لعراف)1(عجالحلثلتلعطلللضليلتلأقغل،اش

عألععبرةنلطآثلعنااإللعثلغكهث؟لآصردآهثآععنلرشجالحدئئ؟تي

واعثاللياتعانليريعاآيإلاعنثلثلشعبرةغلالرثلج.للمفعالشلعرأحسلس

كلخة""فكلمات:ألابياتسيا!معالمنسجمةالناسبينالمتداولة

؟للحميثلرالثابجغاجعثل،(الحصانثغاععنلععأثيتحغير)"عفليئرإء؟

فنىنرآرجلستععالهعلىيآرفئللذنئالآآئآ(عيبب،نبجعامعالشعلبأآيمالآآف

للسثلريثلهثلعوعألالسعبرثلغاالسثيلجةالبساطةعمآتعبرغلها"حذيةلا

لجرشالجاعائربم!للآلاجيثآأآعل(للذينالثليدفاالاحتآارالحلدآ

الأحتص.

*

اللرنسصعة،والثلنلصرثلالجأآائريةالشخصرةبينللحر(ثآفليبدأ

يجندونراحو(،المناطقبعض!؟لامرلهماستتبانبعدآالفرنسعيون

الشخصيةمعالملتحطيموالفكرية(لسيكلوجيةووسائلهمقواهمكل

محلها:الفرنسيةالشخصيةمعالمواحلال،المواطنكيانفىالجزائرية

سونك()و؟لمغربافريقيااحوالفيالمغربيديوان)1(



(لبلدانسكانمنالفائضامامالجز(ئرية(لبلأدالىالهجرة(بوابففتحت

الاوروبيينالمغامرينمنالالافمئاتالجزائرعلىوانهال،الاوروبية

طاقةانالفرنسيةالادارةورات.الغنيالعربيالبلدهذاليسوطنوا

الفلأحاعمافىفىبوضوحتكمنالجزائريةالشخصيةومقومات؟لمقاومة

ولتفتيت،الطاقةهذهعلىللقضاءالوسا"للكلفاتخذت،المجزاقري

بببئالسائدالاقتصاديالنطامفييكمنالخطرالىوانتبهت.المقوماتهذه

تكاملمنعنهاينتجوما،الجماعيةلاهـضملكيةفى،والقرىالقبائل

.والقرىالقبائلبينواتحادوتماسك،البلأدهذهسكانبينوتعاون

الم؟الفلاحينكواهلعلىملقاةالعنيفةالمقاومةاعباءتكنالم

الارضملكيةهوالفذالمقاومةمنالنوعبهذاالفلاحقيام!السببيكن

الاولى*سسيضعونوهمالمسائلهذهفىالفرنسيونفكر8الجماعية

معالمها،ومحوالجزائريةالشخصيةعلىمقضاء9تستهدف(لتيلسياستهم

(لمتوسظالبحرجنوبفىالمتحكمالواسعالغنيالمقهورالوطنهذاوجعل

يضيقونالفرنسيونراحوهكذا.لفرنساامتداداافريقياووسطوشمال

الىلسلمتثمارضهممنهمفافتكت،الجزائريبنالفلاحينعلىالخنا!

ملكيةمنالارضملكيةبتحويلمرسوموصدر،ألاوروبيينالمهاجرين

القضاءللمستتعمرينيتسنىخى،عائليةفرديةملكيةالىقرويةجماعية

بينهم.والتكنل؟لتعاونوروح،الفلاحينجثهةعلى

.ايجابيةفعليةبردودقاموابل،ألايديمكنوفيالجز؟ءلريونيقفولم

الخطظ(لىالاخربعضهموينبه.اخرىاحياناوسلبيةاحيانا

وساهم.(لوطنيةمقوماتهمعلىإلقضاءتستهدفالتيالاستعمارية

.(لمقوماتهذهعلىالمحافطةفىفعالةمساهمةالشعبيالادب

ئ"الحدبىبقدور))المشهور"عمارقدورين")الشعبيالشاعرهووها

المشعوذينمنجماعةانتقادئطويلةقصيد"ينطم"الجزائر،(مرينة

شعوذتهموشطحاتهميعرضلكيفرنساالىالفرنسييناحداخذهمو؟لآلالية

باريس.مسارحعيلى

قطعةتعتبر(لشاعرهذامنوصلتناالتي(لقصيدةهذهانوالحقيقة

البسيطة،الشعبيةوتعابيرهاالعميقالتهكميباسلوبهارائعةفنية

ولكلالجماعةلهذهاحتقاراقارئهانفسفيتخلقفهي.البعيدةومراميها

ووطنه.شخصيتهونسي،الاستعماريةالمغرياتوراءانسا!من

/انتشرتالتيو؟لوباءوالمجاعةالزلزالبوصفقصيدتهالشاعريفتتح

"لثرشال"مدينتيبينالقرلىكلالزلزالفقد،وو.186لأسنةالبلادفى

وانتشر،الزراعيةالمحصولاتكلالجراداسرابواتلفت،(البليده"و

والقح!:الوباء

المظئارالقانمذائصارماذاتشوفااجي

وطئهتردصمايفاتالديارهدتالزلزله
حيهحتىخلأشماوالطيارلمرارحتى

سفرهاتقررعندماالجماعةلهذهالنفمسية؟لحالةذلك؟بعديصفثم

يصرخونوصارواصو(بهمفقدواالسفرخبربلغهمفعندما":باريسالى

لحذائه.لابسوإلاخرالقدمينحافياحدهم،ويجرون،الفرحنسدةمن

اصطحثهمالذيالفرنسياسمويذكر،"الدنيافىاهانهمقداللهان

البحر:بدورانيشعرمنهمواحدوبدأالباخرةجميعاركبواوكيف

يطوايعاوبوايجراوبداااغنياهـوبسفراسممو

الدنيافياغبنتهمرببصباطووشيحفيانش!ي

البابورفىركبهمهوالسلفدوراسمهالرومي

نتقياجيتفاليسدورحدقلثهبدوا
زيارةفيذكرباريسالىالجماعةهذهتسفيرمنالغرضعنيكشفثم

الثالثنابليونوعزم،الفرنسيةللبلأدالعزيزعبدالتركبمالسلطان

يذكرثم.أمامهالشرقيالفنمنمناكربعرضالسلطانتكريمعلى

ألاصطبلاتمنفيتخذ،الجماعة؟فراديهينالفرنسيهذاكانكيفالش!اعر

كقطعانصاروالقد.،تحيواناتتساقىكماامامهويسوقهملهممساكن

:الرعاةسوىينقصهمولاالبقر

العزيزعبديلقوايابثىلباريسىقاصدينراحوا

والكنيسية(لبحربينابر-فىكيفالروميوقفهم

للساسيسةيهميديزبالتعزيرقدصسم
*.

بالكوميانيةيخرجهمكوريفىالروميحبسهم

المحاحيةغيرتحصهمللبقرييشبهورثصم
المزماريينكبيران"):فيقوللادعاتهكمياوصفاالمزمارينكبيريصفثم

نهارهياباريسقصد،الصوفمنبياضااشدلحيةلهالذيا!خى!!

:،(الدنيافىشائعاتسيبقيمفضوحارجعواذا..النارفى

الصوفمنابيضلحيه.الليالمخروفالزرناجيةكبير

الحاميافياتهارهيايشوفلباريسىقصد
)1(الدنيافيشوابعيبقىكالمكنسوفرجعواذا

فهو،عيدهالتهكمنزعةعمقتالتيهيالشعبية(لن!ماعرثقافةان

التي،الشعبيةوالتعابيروالاوصافوالتشبيهاتبالامثال7ملميبدوكما

عهجوهيمسخانه.الخشن(لهجواسلوبمنخالياشعرهجعلت

والشتم(لسبالىيلجااندونوبسيصجميلباسلوبفطيعامسخا

والسبب.منشرحضاحكوهوالمهجويحتقرالقارىءيخجعلانه.المبالثر

الشاعراستعملهاالتيالشعبيةالتعابيرهوالتهكميالشعرهداسموفى

..للئساسيهيديهم..الدنيافىاغبنهمرب..المطيارالعام):مثل

نا(الدنيافىشوايع..الحاميهئانهارهيا..المحاحيةغيرتخصهم

تطلق(لتيالعقربلدغتشبهالتعابيرهذهبهاتوحىالتيالحد"

الذيالتهكعيالشعبيالاسلوبهذاان.0ضجةتحدث(ندونسمها

يطلقونالشاعرهرامعاصريجعلالذيهووالعمقالبساطةبينجمع

الجزائر.موليير:اسمعليه

*

نفوسفىالديثية(لعقيدءتغلغلمدىالفرنسيةالادارةوتكنشف

سونك()و؟لمغربافريقيااحوالفيالمغربيديوان)1(

لم

حديثا:صلر

سياسبلآفصول

-العاصرةالسياسيةالشكلاتفيعميقةدراسات

العربيألعالمفي

تالينط

الحصريساطعخللون



العقيدةعلىوالمحافطون،للجزائريينالروحصونالآباءوكان،الجزائريين.

السلطةتعملف،الصولمحيةالطرقمشائخهمالووردلكفىالدي!نية

عليهموتعدق،المشائحهولاءوبينبيئهاصداقةخلقعلىالفرنمسية0

القداسةمنبهالةوتحيطهم،بالامتيازاتوتخص!م،اشينوالفالالقاب

كسبفي،بعدفيماالفرنسيةالسلطاتتنجحوسوف.والاحترام

بهوالابتعادالشعبكتخدير:اغراضهالخدمةوتسخيرهممصداقته

هداعلىو.ئورته،السيءواقعهمحصفرصةلهيتيحانيمكنماكلعن

بالتتطحاتفراعهموءلىء،اتبالغيبالاهتمامنحوالاهاليوك!وجيه،الو؟قع

الصالحين.الاولياءاضرحةوزيارةالصوفية

اواصصفى،الروابظهذهخلقءيىتعملالفرنسيةالادادةوبدهت

هولاءالىدعواتتوجيه،بهفامتمااولوكان،ءشرالتاسعالقرن

الخييرةالحساسيةدوالشعييارشاعروينغبه.درنسالزيارةالمثائح

.الدعواتبهذهالمحدق(لخطرالىالمجربة

يعبرمنطومةينطم(!البيضدائرة)((ءدرلاولاد"روظتناعروهذا

محمدللسررالفونسيةارحكومةال!..دءاءحولكهوشكيارتيابهءظفي!ا

وبقمال،الفرنسيةالبدلأدلزيارة،(الى،املراويةشيح))بلقاسمابن

حاوللحمدمارغبتهابتلبيةالشيخهذ؟امرتالفرنسيةالساطاتان

.الدكلوةمنالتخلص

عنهيرضىلاخبرفهو":بالنتوم(لفرنسيةالدعوةظبرالشاعريصف

الخيالويتدخل.،(فيضعفهايسمعهمنكلصحةعلئويوثر،احد

ايديمخالروماقداحيشربوهوسيدهللشماعرفيصورالشعبي

كانتوكيف،دعو.نهافىالفرلسيةالحكومةالحاحقيكرثم.الفرنسيين

الشيخ:الىرسالةمعهحاملاالبريدموزعيومكلترسل

يبغيهليسالخبرهذاي!سمعواللييعيرراهالخبرهذامشيانسيدييا

يبغيهليسالخبرهذايسمعمن(لروماليهسبواقسومليقالو

اجيهيوشاطيرتوضوايرومكلالخطرةوالفواهذهالنصارىهذوا

سفرفيردالتتماعرءاىالغيبيالاستسلامنزعهتغلبماسعانثم

((بادلاا)أتعامجمو

السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارذلدى

لمجط:كماتباع7دابالامنالاولىالاربع

مجلدةمجلدةيخر

.لل.3.للءاالاولىالسنةمجموعة

"3."23الثانية""

لا3."25المالثة""

."3."ء2الرابعة""

5!هير!ي

فىتحققهقبلمكتوبامسطوراويجعله،الاقدارارادةالىسيده

الوافع:

ءشي4ضالىيماالبرذايعرفمامحبوبيكداتوربيمدره

)1(عليهمكتوبخالقيمنالمقدرهذاالقدرهفىلهسثقتالخطرةهذه

السياسيوالكفاح(لشعبيلإدب

وبدأالكبيرةالعائلاتابناءاحدخالدالاميرظهر.291سنةفى

الاخيرالربعمنذالجزائرافقيداننالذيا"ئعالمديرضةنضالبمنح

لتحقيحقوالنوابالموظفينطبقهحولهفجمع،عشرالتاسعللقرر

نشأالتي(لبورجوازيةالطبقةهدهولكئ.)2(بسيطة!واضعةمطالب

،الاستعماراسانذةاربيعلىوتحرجو(المستعمرينمدارسفىابناوها

الىوجههارسا!ؤفىابنائهاعئويكتبمنهاييأسالذيخالدازخون

خمسمنذ)):قائلا7ابأ5ع3أم،ا+ةالحرالفرنمميصدي!قه

البورجوازرون()أيالعبيدوهؤلاء(الفرنسييندخولىمنذ)أيعاولونسعبن

،الاستعمارنجيرتحتولدقدالمئقفالجيلهذاانتنسولا.يتحكمون

ثم.(1)"العم-اءأالطاعةمباد!ءعلمهالذي(لاسمتعمارمدرسة!وربي

القيامءنالطبقةهذهابةاءعجزموضحارسالتهفىخالديسخر

هولاءفارومثلكمثليحظولسوء":فيقولحاسمنضاليبدور

جيشىبهـاويحاربونماالوسائلمنيرملكونلا(ار.ثر!وابيبرين(ي)

الذهبايديهم!ييرمدكونالذين(لاستعماريبنالملاروكبارالرأسمايىين

)1(((والسلطة

ويغادر،الجزائريةالاراصيخاهجالى!خالداالفرنسيةلطاتالسوتحفي

واضعالمتفسخةطبقتهعلىناقموهوالجزائرارضالمخلصالقائدهدا

وطشةتحتتهئالجماهير(ن)ء:الكادحةالشعبيةالجماهيرفىآماله

تتحركلمهياداعدرهافيجبولهذا،والاضطهادالطلممنشديدة

الغدفى-ستقوم(لتيهي،الإنالسلبيةالجاهلةالجماهيرهذهولكن

.)1(".نفسها"نحريربدورال!ريب

فى((امريقياشمالينجم"منطمةتكونتفقد،صالدنبوءةوتحققت

.(25!اسنة)الجزائرفيهاغأدراقي(لسنةنفس

الوطنيالوعيت!ميةئ(لعماليةافريقياشمالنجمحركةو(ستمرت

واشدتطورتجيت3791سنةجاءتانالى.الشعبيةالجماهيربين

حزبوهو((الجزائريالشعبحزب":اسمتحملواصبحتساعدها

معبراقوياالحزبهداواستتمر.السريار.!نطيمعاىيعتمدثوري

المسلحة.الثورةطر!ءناتامالاستقلالالىهادفاالشعباماليمحن

العا؟لأتابناءالجزائريالادقفىفبداالثانيةالعالميةالحرنيوجاءت

بل،الاحزابويولفونالموقفعلىيسيطرونوبداواالبورجوازية

هولاءوكاد،(لجماهيريالشعبيالثوريالحزب!اىخىويسيطرون

الشعبية،القاعدةعلىالمعتمدالايجابيالنضالس!يربخصي!حرفواان

لحزبالثوريةالايديرولوجيةءلىالثموريينالشبانبعضمحمافطةولولا

-؟7؟لصفحةعلى3ألبقية-

سونك(أوالمغربافريقيااحوالفيديوان)*(

بمجلةالاتنرفمصطفىللأستادمقالمن)2(

5691سمةاكتوبرعدد



أ.ححخ!
المىكأا،هـجمىإةإرء3اولىيم،-جم!لوب لمارر

3-الصفكة.عالىالمئشورتتكل!-

.الجزائري0الشعب

قياتمئظومةفهذه.الاحداثهده(راءالشعميالادبيسكتولم

ألفهالذيبالجزائرإلاصلأصتلجنةمجلس(نعقادبمناسبة4491سعة

اتالاتجا!نئممىتمهلطاتيالشخصياتمنجماعةودعا.لحضوره

هذهدعتالتيهي؟لفرسميةالحكومةوكانت.والحزبيةالهـم!ياسية

انتهاءبعدالجزأئرمصيرحولمعهـاتتفاوصلكيالانعقادالى؟للجنة-

.ال!رب

ايجؤائزيةالاحزاببينالموجودالتناقضعنالمنطومةهدهوتكشف

كلبرامج(طمنا.نضعوهبم.الجزائرتاريحءنالدقيقةالفترةهدهفى

الحكمةتتذ!وبهاومهارةدقةفىرعيمكلشخصيةلناوتشحص،حزب

الصميقة.الشعبية

الامريكانمنالجؤائريلسانعاىالئجدةبطلبقصيدتهالشاعرءم!تتح

؟لبلادهذهسكانيرلموالدين،افري!قماشمالنرلواالذينوألانجليز

محليه،وفضو.،الفرنسيوؤاجاعهوكيفالامهلهفيشكو،ممهم!ثرا

ىاالىلحقوقئامتجاهلة!رنساكانتكيفلهمويدكر،عقيدتهوحاربوا

لتمنحنا؟لينافالتفتتالخاقعليهاالنار"و!وضيقالدوائرءليهادارت

نبضهم.لتجسالبلادلاعيانجمعهاوهو"جميلربع")

فتلونىبالشرظلمونيواهملفرنسميسجونيعمىيا

أكا(س!3ا!3الميزرياعلىسلطوا

الهونيقربدونيمنكشفنانتىماسكسونيانت

بياما-صايرلدنحكى

حياةبقاتمااتفرماتمعنااجوحتىفناتلغتنا

علياكثرتالؤكريات

الدورهكدورمشهورةالشينةباعمالهاالمعهورةفرنسا

اامزيربعفيناتعمل

ديوانداروأمكانكلمنجابتهمالاعسانجمعت

الحريةفىيتنت!اورواياثى

الممثلدوريأتيخطصهممظالمحترمة؟للجنةاعضاءيئتهيانوبعد

ويطهر،السعادةبصاحب؟لشاعرفينعته،الفرنسيةللحكومةالرسمي

يتكلمفهو،الجزائر!الفرنسيينالمسووفيينتابالذيوالخرورا!كبر

الجالسة؟لشخصياتلهذهالتاماحتقارهءنينموباسلوبوكبرترفعفى

مبالغاحساباتقر(ء(نت؟لغرنسيةالحكومة؟نمئهاريئهموبل!برة،ا!!،

نعلا1يعبروالمفانهماجتمعواوقداما.السياشيينالزعماءلهـؤلاءفيه

،واحدةفكرةعلىاتفافهموعدماتجاها.نهمبين(لتئاقضهوواحدشيء

عملبئيا!قييامعق(لظمعجزهمالىترزاح؟لفرنسيةالحكومةيجعلمما

يذكر:ء

كنف!ونسيمبادسيلانسيقالؤولومسبوسيلانسسينيك

حيليةكامللزراب

حيرعاىايقاوالفيرفينن!.رانال!يرابري

لتطقولوانتحبكمشما

008-،

مقائلها.،الحديثالشعبيالادبروائعمنتعتبرالقصيدةهدهان

الجزائريةالس!ياسيةالانجا!اتكلالقليلةمقطاوعا.نهاف!يجمعانستطاع9

التيواللفة.زعمائهالشخصيةومحللأحزبكلبرنامجموضحا

صياغتهاجانبالىفهيفائقةمرونةلهابسيطةالشامحر؟ستعملها

وبساطة0يسرفىبأكملهافرلسيةج!لاتصوع،شعبيةوأمثالىلتعابير

نوفمبر؟ولوثورةا!شعبيةالملحصة

بدأت،هزيلبدستورالاحزابرعماءخرجانبعد7(91تطةفى

ولمتقتصر،(لجزازرفىالسياسيالكفاحعالىتسيطرالمجوربواريةعناصر

جمعيةعلىأوالصرفالبودجوازي"الييانحزب"عوالسيطرةهذه

الىامتدبلالبرجوازيةالعائلاتعلىتكويرنهافىتعتمدالتيالطما،

ويدعى.رسميجناحالحزبلهذاواصبح،الجز(ئريالنتععبحزب

عليهسيطرالذيالجناحوهوإ(الديموقراطيةالحرراتانتصارحركةا))

السريةوالمنطمة.والاساتذةوالاطباء(لمحامون:المثقفونالعائلاتأبنا،

النتمعبلحزبالثوري5الانجاعاىمحافطةبقيخطالتي)!.5(

.الاستقلاللهذاكوسيلةالمسلحهوبالثورةبالاستقلالالاي!ما!وهو

اياممئذ-ثانيةمرةالميدانفىالبورجوازيةالطبقةظ،رتوهكذ؟

الانتخابفيكالمشاركةالكفاحفىعقيممةطرقاتتبعوراحتسخالد؟لامر

سنةمن؟لطبقةهذهفتادةواستمرت.المائعةوالمطالبوالاحتحاجات

القمة.تفسخهابلغحيث5391سنةالى7؟!ا

الطسيادكفاحقيادةفىالجؤ؟ئرية(لبورجوازيةفشلفى،السمبب

للاستعمارالعضويالبناءفطبيعةألاولالعاملاما:عاملينالىراجع

الاجمتماعيةالحياةمظاهرابسظالىيتغلغلستعمار1فهو،الفرنسي

لثورة(لايكونلامنهالتخلصيجعلوهذا،لنفوذهالتابعةللبالدأن

عقب.علىراساوالاج!تماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالاوضاعتقلب

بواسطةالبلأديحكمفوقيبناءالعضويدبناؤهالانجليزيالاستعماراما

تقوممثلاالمصريةالبورجوازيةجعلالذيهووهذا،سكانهامنجماعة

سفينةتوصيلفىوتئجح،الوطنيةالحركةتاريخفىفعالبدور

السلامة.فساطىءالىالكفاح

سنةمسايرةفىهـلطبقةهذهمرونةعدمفهوالثافيالعماملواما

التذمعبلكفاحدسمتهالذيالطريقوسظوجمودها،التطور

(لبورجو(رييهنالزعماءلهولاءاصبحفقد،استقلالهسبيلفىالجز؟ئري

ولم.السياسيبالنشاطمرتبطةماديةوامتياراتادبيةمصالح

فيفيعيرواالشخصيةومصالحهمانانيتهمعلىالتغلبيستطيعوا

عنبالبحثافكارهمارهاقيحاولواولم.كفاحهمطرقوفياتجاهاتهم

الطريق.هذافشلابىبعدجدردطرليف

الطاحونثوريدوركمامفرغةفىحلقةيدورونالسادةهولاءاصبحوهكذا

سنتمتراتتفارقلاالخلافةولكئقواهوينهكيومياالاميالىيقطع

هيو(نما،(لاحزابهذهزعماعخلقمظليستنوفمبراولوثووة

الذيالثوريالثبابقيادةوتحت،الفلاحيئسواعدعالىقامتثورة

افلأسادركن1بعد،(لبورجواريةالاحزابعنا،يىيرولوجياانفصل

للطبقات(لثوري(لاتجاهعلىوحافظ،بالتزييفعملتهاواصابةبضاعتها

الىينتميالثوريالشبابهذاانيتوهممظكلويخطىء.؟لكادحة

منانحدروافلاحوناغلبهمالشبانهولاءلانالبوهـجوانريهالطبقة

درجةالىاقصاهيصلالثقافةرونبسيطاشي!او(كتمبوا،القرقي



الحوبفىبمنساركتهمالافقواتساعالتجاربمننوعااو،المتوسطة

اكتسثوااذاوحتى.الفرنسيالجيتذىاطارداخلالثانيةالعالمية

تتأصلولمتتغلغللمالخصائصهدهفارالبورجواريةخصائصبعض

تفكيرهم.طريقةعلىتوثرولمنفوسهمفى

سلامةمدىرأيناالثوريبنالشبانهولاءبعضاسماءاستعرضناوادا

وعمران..فقيرتينعائلتينمنضيافوابوبللابندأحمد:الرايهذا

العيدبوومصطفى،حداداكان،يىسفوزيفودجرجرهقرلىمن،وكريم

بها،بأسلاثروةوكونصعيرةمدي!ةوسكئالقريةمنابوهانحدر

باعفقدنفسهفىتتأصللمالبورجوازيةالطبقيةالخصلألصانبماولكن

باعبما(شترىثمسباشهراتنورةقيأمقبل-يملكماكلوعائلتههو

.اوراسبجبالواعتصمالتحريرلجيتذىوملابمسودخائراسلحة

ثمنزلت،الفلاحينسواروءلىالجبالفىاعدتنوفمبراولثورةان

اللاثوريينالمعترلينالاحزابزعماءعاىولتمليالمدنعلىسلطتهالتفرض

ليسطرالجبالقمممنبهراوتهالجزا!يالفلاحنزللق!.تذروطها

الىويضطرهماامامهبيسوقهمالمالعائلةولابن،للمثقفالطريق

.التيارمسما.يرة

التحريرجيشبطولاتفىقيلتالاىسمعرضها(لتيالملحمةوهده

الجزائركيالفلاحعبقريةفيهاتبدو(لتياوراسبولايةالجزائري(لوطني

هدهفىالجنودكلبالاحرىاوالقوادكلان.واضحة(لهائالةوطاقاته

وشيهاننبوالعيدبنمصطفىالخالدينالبطليناستثذيشااذا،الولاية

فىالسورةقيامقبليشادكوالم؟لذينالبسطاءالفلأحينمن،البشير

حزبي.نشاطاي

ثمبعضاهالتحريرجيشىصفوفاليينضمالجزائريالفلاحكان

اشتباهـمن!فرنسياجنديابالحجارةاوالعصابهدهيقمتلمالرعان

الثورةاندفاعجعلالديالشيءان.بندقيتهمنهويئخذ،الاشتباكات

،بسلامالثوراتكلعلىالخطيرةللمرحلةواجتيازهاقوياالجزائرية

الفرنسييدبنالبندقيةيفتكاناما،امرينفيالايفكرلاكانالفلأح؟ن

حولتفكيرهيحوماندون،الوطنسبيلئشهيدا،يسقظاو

مركز.اوكرسي

الثورةعنعبرفكذلكشعبهطاقاتعن(لجزائريالفلاحعنروكما

الملحمةالموضوعهذافىلسمعتمااروعولعل.وادبهبفنهالجزائرية

الخالدةالروائعمنتعتبراتي"يصراللهالثوارحزب":(لشعبية

عن"الوردي1)القائدحدثنيولقد.الجزائريالشغبيالادبتاريخفى

زيدابنملاحملحنيشبهبسيطاتلحيناملحنةانهافاخبرنيالملحمةهذه

تعبيرهاوشعبيةلحنهاوبساطة.البرمكيجعفرعليوالسيدالهلألي

التحريرجيشفجماعة:الشعبصفوفبينواسعاانتشاراتنتنحرجعلتها

جبالمغاورفىتجتمعالكمين؟والاشتباكاوالمعركةمنتنتهيعندما

العابهم.حلقاتفىيغنونهاوالاطفال.جماعياانشاداوتنشد!االجزائر

قابلتمااني.طفلهاتهدهراو،رحاهاتديروهيبهاتترنموالمرأة

مقطوعاتها.بعضويردديعرفهاوجدتهالامجاهدا

برحوقسة((اولادإ)الىنسبة"البوقسيكمالى"؟لملحمةطدءقائلويدس

فىالجزائرالعطمىالقبائلمنقبيلةتعتبرالتياللماشةقبيلةفروعاحد

خصائصهعلىوالمحافطةالفروسيةفنباتقانفرسانهااشتهروالتي

جيترصفوفالىانضم،الثالثالعقدفىشابوالشاعر.الجزائرية

سنةاواخرمعارك(حدىفىواستشهدللثورةالاولىالاشهرفىالتحرير

الشاعر؟نالورديالقائدويقول.يكتبولايقر؟لااميوهو.5691

النماشةمنطفةفىوخاصةأوراسولايةئافتيدأرتالمعارككلسجل

ميدانفىنثمهيداسقظارالىالثوارصفو!الىفيهانضميوماولىمن

بعدالثوار-يجتمعكانالشاعرلنظمالمنالسبالوقتواما.الشرف

.عندكماهاتأو،انشسدنا:لكمالى"حه!ميقول"لمالمعركةمنفراغهم

ماسرعانثم،عميقسكونويسود.خشوعئرأسهالثساعرويطرق

فرغالتيالاخيرةالمعركةحول؟لمقطوعاتويرتجلداسهالشاعريرفع

وسماتالاعجاببصيحاتيقاطعونهالمجاهدونوكان0منطوزملاوههو

وجوههم.علىباديةثرالط

انشادفىكلهالجماعة1تبتدىءحماعيةالملحمةهذهانشعادوطريقة

انشعادفىالاخرالفريقويسترسلمنهافريقيسكتثم،الافتتاحية

الفريقرددمقطوعةمنالفريقهداانتهىوكلما.(لتاليةالمقطوعات

.الانشادينتهيانالىوهكذا.الافتتاحيةالاولى

6"غناءأوزراعة))الشعبيبالاصطلأحالاولىعةالمجموعملويسمى

/وهذايزرعهدا:مثلأفيقال((ترجبع؟وخماسةإ)الثانيةالمجموعةوعمل

عليه.يردوهذايعنيهذااو.يخمس

منمتفرقةمقتطفاتعلىالحصولمنسوى؟لظروفتمكنيولم

ارسواهمن؟لتقطتهااقيالمتفرقةالمقطوعاتهذهانالا.الملحمةهذه

سيرخظعنصورةتعطينا،بهمالاتصالاستطعتالذين(لمجاهدين

ئقاهةسعةومدلىتعبيرهاوطرقالب!لوبهاوعن،العام(لملحمة

الشعبية.قاعدلها

كمينعنعبارةوهي،"فاساس9)معركةلنايذكرالشاعرهووها

(((حتياطيجنرال"برتبةالفرنسيالحيشفىضابظلاخطرالثوارنصبه

،والذكاءبالشجاعةالجنرالهذااشتهر."بوايوموريس"ويدع

فهمويدعيالقرآنمنشيئاويحفظ،بطلأقةالعربيةاللغةيتمكلمكان!قد

القضاعاستطاعتهفىانيتوهمجعلةالذيهووهذا.؟الجزائريةالنفسية

يرفىهاالتيالمنطقةفيالمطلقةالسلطةلهفوضتاذاالجزائريةالثورةعلى

ابقضاءخلالهايضمناشهربستةالجنرالىوتطوع.للثورةالنابضالعرق

ذلكعلى(لفرنسيةالقيادةووافقت"فينيس"منطقةفىالثوارعلى

والثافيالاولالشهرومضى.المنطقةلهذهواد(رياعسكزياحاكماوعين

للقيادةقطعهالذيبالوعدالفرنبيالحاكميفياندونولكنوالثالث

الذين(لعزلالاهالي،من؟لانتقامعلىويصممجنونهفيجن،الفرنسية

...مساعدةكل-لهمويقدموئويوازرونهمالنواريويدونهم2ر

بالعناصرقائمةمعهحاملألعسكري1"فينيتس"مركزالجنرالويغادر

استعدادهاابدتالتيبالعناصراخرىوقائمة،للثورةالمخلصةالشعنية

علىيجبالشيالطرقعنمنفصلأوتقريرا،الفرنسيينمعللتعاون

.الثوارعلىللقضاءا.نباعها(لفرنسميةوالادارةالفرنسيالجيتى

عسكريةقافلةتصحبهالمركزعناميالايثتعدالحاكمهدايكدولم

الثواراعترفهحتى،بالاسلحةمرودينجندياوثلاثينستةمنمكونة

الباقين.اسرواثم،حربهواركانالجنرالفيهقتلواكمينالهونضبوا

اوراقيحافطةعلىايديهمووصعوا.القافلةاسلحةكلعلىوسيطروا

(لحاكم.

ايامهفىالتحريرلجيشعظيماانتصارايعتبرالكمينهدانجاحان

المتفرقةالابياتهيوها،كمالالشعبيالشاعرخلدءوقد.الاولى

دلك.علىتشهدالرواةافواهمناجمعها(ناستطعتالتي

(لاخفرالشايابريقحولالابطالزملأئهالىالثانرالشاعريجلس

اللأبةالجزائريةالجبليةالطبيعةومناظر،الفضيةالقمربأشعةمغمورين



المتعرجاتوصخورالباسقةالصنوبراشجار:جانبكلمنتحيطهم

ناكمالمنالثوارويطلب.المطلمةالكهوفومداخل،الغرانيتية

الىرأسهكمالويرفع.الخالدة((فاساس"معركةحولينشدهم

بهاعجاباتثتسمعيونبريقنجومهاويتخيلالزرقاءالجزائرسماء

وىأنه(لسماءتفارقانلاوعيناه(نشادهفىينطلقثم،الابطالوبزملائه

تشاهدحتى،بشعرهويمزجهالخالدبريقهانجومهامنيستمدانيريد

الجزائر:!اجدادهملبطولاتحيةصورةالآتيةالعربية؟لاجالميه

منصدورهافىالقلوبوغاصت،الاهوالشهديومفينيتسفيوم))

:"الجبانمنالشجاعفيهوظهر،هولهشدة

الدحشىفيهاتوقعالليفنيسخطرت

يبانشجيعماشوااللي.نعيصلقلوب

ينصراللهالثوارحزب

البوقسيعمرفنتيس(())دائرةقائدبذكرالاشادةالىالشاعرينتقلثم

صدرهفأعطى،فاساسيومحضرعمرفالرئيس":المعركةقادالذي

سقظ،بالحرابجنودمعه،صغارشبانومعه،صبرئللرصاص

المدافع.نيرانحصدتهما؟نبعدشهيدين"والغربيتركيبة")(لبطلانمنهم

".الفرنسية"الرشاشة

حفرافاساسخطرتعمريسىالر
اصغارليداتوضاهصبر؟للحبهصدراعطى

ينصراللهالثوارحزب

بالبيوناتجنديةوليداتمعاه
.الرمالحبروزاهمماتوالغربيتركيبه

ينصراللهالثوارحزب

حربة،:بايوناتهـ"فرنسيةكلماتيستعملالشاعرانون!لاحظ

(منتنطلقالتيالطلقاتمنمجموعة:الرفال،حصدهمروزاهم

اجملوما.العسكريةبالناحيةكلهاتتصلكلماتوهي."الرشاش

الممزوجالحبعلىيدلشعبيتعبيرانه،"صغاروليدات":تعبير

خلالمنالشاعرلسانعلىيتكلمكلهالبمزائركيالشعبفكأن،بالاعجاب

التعبير.هذلأ

المجيءطبموريسممسيو":القتيلالفرنسيالحاكمعنيتكلمثم

علىاقضيسوف:ويقول(اثواراي)ويتوعدهممتطوعافنتشىالى

.(المتمردون:ومعناهالثوارعلىالفرنسيونيطلقهوصف)"الفلاقة"

مخدعها.فىالعروستخفرهماكماعينيهخفرعليهعثرواعندماولكن

منتيسىفولنتيطالبموريسمسيو

ينصراللهالثوارحزب

دقضيهمالفلأقةقالفيهـيتحلف
..........-بيهكطاحوا-

ينصراللهالثوارحزب

عينيهفىيذبلعادبيهكطاحوا
ألاطماروحامتافروحهبيهواسهرهداالعسكر

ينصر-اللهالثو(رحزب

وحدتها،الشعبيةالسخريةعمقمدىالمقطوعةهذهفيونلأحظ7

ايديبينوقععندماولكن،تنراالثوارووعدهددالفرنسيفالجنرال

زولفها.ليلةفىكالعروسعينيهخفرالثوار

حم"يسمىالخالدينالثورةابطاكاحدبطولةالشعاعرويشخصى

رائعا.جمالاالبطولةهذهعلىفيضفيالشعبيالخيالويتدخل"الخضر

وتررالاخفريدعىسوداعامراـةابنحصوه(خليفهحسي)فيوم"

حم""انه.لجثثهممستشفىشعبكلمنوجعل،جيفةالاعداء

سبيلوفىحديدمنقلبهان،الجديدوالسلاحالبطولةبينيدهفىجمع

نواحةبب!دقيةتمسكاروهمايديهاجملما.النمارفىبنفسهيلقيوطنه

خصيصامصنوعةفظنهااي)مصنعهامنعل!يهاموصىسليمةاجزاءذات

لهموفال،لهكميننصبعالىالارواءصمموعندما.(البطللهذا

ولمجبنواولكنعري!نهفىووجدوهاليهذهبوا،احضروهرئيسهم

لمحبالىببنادقهمرجعواوهكؤا،واحدناريعيالىاطلاقعلىيجرؤوا

:"دخيرتهاتمس

وصيفهداواهلخضرراوخليفهحسىانهار

اسبيطارفيهاشعبةكلجيفهخلاهم
يمصراللهالثوارحزب

جديدواسلاحبطولهالصيدحم
للناريزوموطنهعلىاحديدوالقلب

ينصر(للهالثوارحزب

جيبوهقالهمو(لكافراللحصوءانهار

(عشارالدفر؟تودواراملفوهواشوي
ينصراللهالثوأرحزب

(..فقظللحيوانتقالحبالىا:اعشار.البندقيات:الدفرات)

والدقرات.للناريزوم.اسبطارفيهاشعبةكل":تعابيراجملما

ففيها،الرسميالادبئيوجدلانسيءعلىتحتويانها".اعشار

كلعنوبعيدةالواقعمنقريبةوتشابيه،جميلةوسذاجةبساطة

وتجريد.تعقيد

احاطهالشجاعساعيان":فيقولآخرقائدبطولةالشاعرويمجد

ويا،يستكينأو،يستسلمانابىولكنه،جانبكلمنالاعداءجيش

انهم،الاستسلاممناينتطرونالذين(ضبعمن)المضابيعالكفارلجنون

المحطة.حانةفى؟لجلوستشبهالثوارمعمعركةانيتوهمونمساكين

يسقظواحدةوبطلقة،رشاشبمدفعماسكانه((ساعي))لبطولةويا

انهم(فرنساعلىيطلقشعبيلقباالعجوزرفاقمسافي.اثنين

:"النبيذمنقدحايظنونها

يطيعباشماكلوالسر(لسجيعساعي

لغارتبرنتحسبوهامضابيعالكفرة
ينصراللهالثوارحزب

بالزورتطيحبالضربةمطريوريدفي
ديفانطاسةحسبوهاالعجورارفاقه

ينصراللهالثوارحزب

طاسةحمب!بوها.المحطةحانةاي:لغارتبرنةحسبوها"ف!نعابير

العصرأكلالتيالعجوزفرنساوتلقيب.الخمرمنقدحاي:ديفان

بنوعالممزوجةالحادةالشعبيةالسخريةعلىتحتويكلها"وشربعليها

جنودعلى(لثواربتفوقالاحساسمن"وبنوعالشعببقوةالاعجابمن

العسكرية.والمهارةوالاقدامالشجاعةئالأستعمار

الشقيق،القطرفىالسياسيةالاحداثعنالشعبيالشاعرويتكلم

الستارالجزائريونالثوارازاحلقدالخبيثةفرنسايا:"فيقول،تونس

للخطرنبهتفقدالجزائراما،معهاالعهدخنتقونسى،موامرتكعن

:((المكيدةوتحاشت

بيسسافاقواراحفكراتكالخبيثةفرنسنا

بلفارفاقتالجزائرخمنتيهاتونسى

ينصراللهالنوارحزب

سعلىيمحثمانالقاهرة


