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تكييففيالمعواملتلكتدخلعلىالامثلةخروغيرهمباديىوابن:تمهيد

الاساصهذ؟وعلى..(خرىناحةمنوالاشخاصناحةمنالمعادىبر
....؟والادر،ءالادبتقننلوالظروفوالحربالاستعمار(نصح!محهل

وطمعتهخاص-دلون*ستعمارلونهلقد.المعاصرالحزائرىا،د!قام
....العربيالباد-الجزائربانلدرخ؟نذلكعلىبناء-يصحوهل

معينة.لصمغةالظروفوصغتهممزلطالعالحر!
.......همننعاليزالتوماعانتلانهاالادباءومنالادبمنخالية-العريق

الادداءوانقطاعالاد!موتمنلغضهميزعمهماانيتضحودذلك
...مناسباتفيبذلمكو(صدنجراعترفلقد؟والظروفوالحربالاستعمار

انهءلىالزعمذلكنفهمانلناالاولىوانصئيحنجبرالجزائريينميجزائريوفففهلما.والادبيةالثقافيةالمناسباتاهمهاشتى

الحقيقيةالاسبابوتمثلالتاريخواستحضارالواقعهضمعنعءزوقيسفتوه!-ة،مناسبةفيحىاوعامةندوةاوجامعمؤتمر

الجزائر.فيالادبحركةلفهمانرخزعتالتيث/4..والظروة!والحربالاستعمارعاىاللعناتوصب

ولنبدانقولماصدقيبينالجزائريالادبندرل!انلناالخبرومنبذلك!عا!هاالمادحالبحرفيوفعلتهاالجزائريينمواهب-نظرءفي-

يهفلنرىالبطولةزاويةوهيالمختلفةزواياهمنواحدةبزاوية(يوم.والازدطرالاضصابغن

الرانعالهونبهذاالجزائرادباءاختفاءومدىعنها.نعبرهومدىعالرهابر!اتهـمالمومنين(لواعيئءلىتخلىتعدلمالاعذالىهذهانوالحقيقة

.ونثراشعرالتعبيران41كلنقخفلملختنجبرمن؟نهاكما.انفسهمالجزائريينمنوالادبيةالوطنية

ارواخهفي-امثلفيهاقيلمناسبةكلفي؟لعربوغرالبربمنوالسامعينالقراءعلى

الحقيقةهذهتجلتوقدالشعرمنبالارض(لتصاقااشداكضرانو!*-لى،الامرغايركأ..الباردالاعتذارذلكفيهاوصيغ،ال!رمذلك

ظروفساعتفقد..بخاصةوالرواية،بعامةالجزائريالئثرفيمسكنةحقنة!والانالجزازرفيوالادباءالادبعنيقالماان،بشاطة

فيهووجدالواقعيالمئ!بسيادةبثلىالاولىالعايةالحرببعدالجزائراكحريرحربفيالجزاةرلبطولةالهائلةالسمعةتلكلالميتشفع

بماالبل!دواقععنللتعبررمجالاوثقافتهمم!بولهم(خفعلىالك!تابتسحرالتيهيالبطولةوهذهالسمعةهذهان.0الخارقةرمقاومتها

مندعاوىفيهيكروماوحرمانعزلةمنيعيشهومامتناقضاتمنفيهوالادباء.الادبءنالحديثءنفيههمماوتنسيهموالسامعينالقراء

قيودفييعيشالذيالوقتفيوالرخاءوالديمقراطبقيوالوطنيةالحريةمنالاستفهامعلامةامامهموتبرزرشدهمالىيعودونعئدماولكنهم

منتحفلهبماتسدلمالواقعيةهذهاننجر.مزكلنوشقاءثقيلة.فائقةبراعةفيالانظارءنالممثاوناولئكيتوارىجديد

سادتبلوالطبقيةالحقدبذورمنتزرعهقدوماسوداءونظرات.نثاوممختلفةبالوانيلونهولكنالادبيقتللاالاستعمارانارىشخصياانا

ماديوصفمنفيهالما-قلبل!ا،-الجزائريالادبفيايو(قعيةبينالمراعويخلقالشاذاوالمنحرفوالادبالرمزادبمثلافيخلق

فيهاولماالسكانمنملايينعشرةيحياهاالتيالمخيفةالاجتماعيةللحياةولكنالادبتقنتللاالظروفانارىكذلك..والرجعي.المنحررالادب

يعالحلمولذلك..واهلهاالخياةتللثعنالصريحالتعيبرامكانيات"نالتعببرياولهاد!1و؟لادباوضوعياااوالذاتيالادبمنهفتجعلتكيفه

الحيوبةاوالصميمةالماديةالموضوعاتالاالفترةتلكفيالجزائريالنثرالحربانارىكما..(لواقعيالعيادياوالمثانيالنموذجيو*دب

منهاعانىالتيتلك..والهبرةوالحريةوارعليمكالفقرالصارف!!د/بتعطيالىقيهيانها.تضيي!هااوالادبمج!تبتوسيعكفيلة

.الاحتلالظلميكببراالنت!عبيظفرلاةجديدبطاهاتوتسلحهالسائدة(لمغاهيموتحظيمالانطلادفرص

الكنابيعالحالذينالابطالاولئكونسمعنرىحيننعجبلاهناو"ن.الرجعيةوالتقاليدالعاداتوسيادةالركود(ثناءبها

فيهامابجميعالاجتماعيةالحياةيصورونالمشكلاتتلكخلالهممنرومانسبةمنالادبيةادارسمانزعمماءلىشاهدخرالزمنوان

انهم..و(لعسفالمظلمعلىوثورتهابالمرارةوشعورها"اوحاجتببؤسهاوبرجوازرةارستقراطيةءنالاجتماءيةوالتياراتورمزبةووافعية

يشاركونهوقلماالماديالشسبمستوىفييعيشونواقعيونابطالوتكيفهادفعهاوقوةواخراجهاتلوينها-فيمدينةهذهكل..واشترأكية

نجباليينليسوا..يعملكماويعملونيشعرونانهم..الروحيةحياته..والظروفوالحرب"تعمارالا!وهيدها.ا.ني!ناايتنالعواملتلكالى.

طبائعفيهمتتمثلافرادانهم.رجعيينانهزاميينليسواانهمكمامخاليين(نوحسبنا..والتاريخالتمثيلفينسترسلاناسنحبولا

بارتأطها4وانتصارهابفشلهاوتعاونهابحقدطوشرهابخيرهاالبيئةالعيدومحمدوشكسبيرالمهجروادباءورسووماركسطاغوران..نقول
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لىالكلالبسيظهرهاالتيوهيزكيةبحياةاودىكمابحياتهنيؤدكيقدماالروايةفهمتهكماالبطلهومذا..المستقبلالىوتطلمهابالماضي

بسيط.فارقمع(بشريةنماذج)فياقصوصتهعائشةشخصية..المواطنمشاعركلفيهوعليهالكاتبيركزعاديشخص..الجزائرية

نموذبولااعلىمثلاليسرايناكماالجزائريةالروايةفيالبطلانفيتوجدلاطارئة(وفطريةاستعداداتولاخامةمؤهلاتلهليس

فيماكلفيهواقعيبطلهووانماعاممبدااوفيةفيهتتجسدخارقا.ساه

كبرااوصغيراالبطلهذاكانسواءوصراحةوحرارةنمأساةمالواقع"الكبرالبيت"الرائعةالكبرةرو؟يتهفيديبمحمدبطلعمرفهذا

.جدراناربعةبينامراةاومصنعفيعاملايمثل"امراةاورجلاقديممنزلفيامهمعيعيشطفلاكانمنذتعرفه""المنسجالحريق"

انس"في-2لملنسيحمصنعفيعاملارجلايصثحن/1الىتلمسانمدينةفيعفن

فشيئاشيئايهاالبطلتطورفقدالاقصوصةاوالقص!ةالقصةفياماالذيالمصروهومواطنيهمنا*فينتظرعكماتمامامصرهينتظر

ميوهن!(الخيانة)مضادةفكرةاووطنيةلفرةممعلاصارانالىالمدرسةالىالبيتمرحلةمنتنقلهفيوعمر91،عثورةبقيامتحدد

الحربررزالجزهئرفيالسياصادفهوم،طودالىيعوداد!!قةمرحلةالىالطفولةمرحلةمنتنقلهمنفلنقل(والمصنعثمالريفثم

هلىالعملتقتيهايجابيةجديدةمر!رةفيارة!ومد!لمذاالثانيلأليستطريقوهيالمولفلهرسمهاالتيالطريقغرفييسرلمالنضح

تلكخنىأـلمفهومهذاحولىالتياراتكلنجمعتوقدالاحتلالمناتخلصالجزائرفيليساذالبيئةتلكشاهدوااوعاشواالذينعلىغريبة

بمستقيلمؤمنةيخراومترددةاوشادةمايوماكانتالتيالتياراتانيكونالايبقلحلممايوماليشةلهاالفردلهايعدمحددةوظيفةاومهنة

الظنوسهالحلعاءفيالوطنيينالجزائرييناملخابفقدللبزائرسياسيطفولتهديعمروالبطل.اشكالهاجميعفيالحياةمعللصراعمستعدا

التيالشعبيةالحملاتتلكفيبالكراهيةئنعوروظهركانحيثبالاجنبيصورشبابهفيوهووضياغهمتشررهمفيالجزائريينالاطفاللالا!صورة

و*جتماعاتوالندواتالصحفكلواستمرت45مايو8بمظاهرةبداتلانواعويتضرعونوييأسونويشكونيثوصونالذينالعماللالافاخرى

.5491نوفمبرمطلعالىجديدجفعولدائماجددة؟شفنحومتطورةويأستخاذلفيمستقبلبلايعيشمنوفيهموالهوانالمذلةمنشتى

الجمهورمشاعرويعكسونتمثيلاصدقيمثلونهاالفترةهذهو(بطال.وههنا..وايمانثقةوفيوعفثورةجمط!يمغدالىيطلعومن

ابطالفهؤلاءخارجهااوالجزائرفيكانواسواءوقوةخدمةفيالوطنيالىينزلالشرايبيلادريس(العتاريس)دوايةبطلنجدكذلك

والرجلانعصرجمووزواجالجلاءيوم:ابطالىالخصوصوعلىماشوراحمدالذيناولئك..باريسفيمواطنوهيعيتمهالذيالمستوىنفس

الجلاء)1(يوماقصوصةففي.اوروبيةوزوجةوالاندماجالابيضوالبالجزائرفيكافيامنذاعنننقوهاوخلقيةوماديةنفسيةروالسبيحيون

واخيهافرنسيةمسرحيةكاتبةمعجزائريمواطن-وهوالبطليتلاقىمثلاالروايةهذهفيالبطلان.فرنسافياليهمنقلتاومعهمونقلوها

بانالحوارويبداالحدودابعدالىبالاشتراكيةالمؤمنالصحفيالرجلتلكمنارقىجياةيحياانحقهومنخاصاحساسلهفناناديب

الالمانيالعلممكانيرتفعالفرنسيالعلمترىعندماالبطلالسيدةتشالقبىذلكومعالقاعالىفيهاورسبواوطنهابناءفيهاانغمسالتي

هوعلمناآنلوممكناذلككآنلقد-؟مثلناالزحمحليكيبدولاولذا-القاعنفسالىويغوص(لحياةنفسبىفيينغمسانالاانسانيتهعليه

وهنا؟تتهكماوتمثلهل-)مندهشة(الجزائرفيعلمكممكانيرتفعالذيوهكذا..تفببرهمالىينزلبلاعمالهمويحترفويجادلهميواكلهمانه

جز؟ئري(لمج!هذاانعمبنفتان-يخقولىكي4الالثراخوهايخذخلالاحاس؟لخاصفيحتىسائرالمواطنينوبينالبطلبيئفارقمنيبقرلم

حالى-كلعلىفرنسيوش!-هيفتجيب-.يتهكمولاالجديقولىفهوالعتاريستلكآعمالوفيالسنةعلىاليناينقلهانالشرايبيحاولالذي

العالمفيالمستضعفةالمسعوببثورةانتهتقدالاخرةهـلمحربهذهان.الادمية

سيعيدفالتاريخةالفكرهذهتحققت(ن-هيفتعقب.رهيبحماسفي،فرعونمولودرواية(والدملارضابطلعامرفييقالذلكومثل

البطل-فيكمل..ويومئذ..عظيمبنشاطالافريقيالشمالفينفسه-.(نجمه)روايتهفيياسينكاتبوآبطال

هناكانلوحبذ(-هبه4مواستعمالعنمعطلغر(لشعبيصرويومئذهيتلكقليلاعندمانقفاننحبصغرةاخرىروايةوهناك

لالعطلالسيدهفتحتميالرصاصءموتيدوىاللحظةهدهوفي..فقط.......
.."الزكيةوبطلتهـا"4791"حوحورضالاحمد(المرىامغاره)روايه

اخسطهاولكنهيفتسكت.الحماية،منازريدونماهذا:لهافيقولناجبةمنكا!ا!ةالطيجةحقوقهاوممارسةالعلملمذةحرمتقاة

يبنسم.مشكلةالكلالبيعالجالصغيرةالروايةهذهوفياخرىناحيةمنوامرأة

سادتالتيهيال!طلهذافىتتحسمالتيالمحديدةالروحهذ.ان
....والتيطوينلازمناوالاورمالاذهانشغلتالتيالمشكلةتلكالحجاب

الاخرىالادليةالالموانفيالروحنفسلسعادةتمعاالفترةهذه..ه
.،...!مصكنبهاورحوحوانمنوبالمرعم.الانحتىمنهايعاليمجتمعنايزالىما

وزهورالحسينيوثريفحوحواحمدانناجسادتالتيوهيمثلاكالمقالة.ع0.000.3

فرفيولاالجزالركلوفكرتها؟نلموذجهاالاكلالحجازعليهاتعر!اسرهعن

ا!ا!ةووفىفيالنسائيبالجانباءتنتقدزهورالسيدةانفيونيىيشطعلمحوحوولعل.الحينذلكفيالناحيةهذهفيالبيئينبين

صورةالجزائرية(لمراةءناعطتوقدالنساءمنابطالهااغلبأنإد.........

واكرمافضلجاةالىوتطلعهاضاليهاارحممعوقسوةتأخرهافيصادقةا!بر!عسلطهمنحوالاجزائرولاسرهباسمالناسعلىيخرجهاان

باهدائهااكتلىولذلكالفترةتلكاثناءو*خرالاولالحكملهاكانالتي

كبرةخطوطاترسمكذلكوهي..الثقافةمنحظلهايتاخحين...وا!صقيوار!لممالحبنعمةمنمحرومةتعيشالتيتلك"الى

ونحاوليراودنااملولننعانيهلنرراقعصراعانحدلانناالعهدذلكلمحتممع
....-.الجزالريةالمرأةالى..الوجودهذافيالمهملةالباعلسةالمخل!وقةتلكالى

نهوضفمهحعاذااملالكونهدلفقطسباسيااملالكونهلاالمهالوصول
....".....ولاالروايةتسلمفلمالمجتمعمنالهروبهداومع."وسلوىتعزقي

السيدةمعويتلاقى0واقتصادىثقافيوالدفاعسعاسىوتحرراحتماعي
".......تمثلالروايةهدهفيركية-والبطلةوالغمزاتالسهامبعصمنالكلالب

الثانية.للحرباثرباريسىعنالالمانجلاء)1(السجن(والمنزلعدابمنيقاسيناللاني(لجزائرياتالفتياتجمهرة
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؟لئيبالقصر(لاالمشكلةهذءمناقثةفياستمرانأريدلاانيوالحقعائشة"قصتيهفيحوحوللمجتمعالتخطيطوهذأألمجاولةهذءفيزهور

كتابهانظروكيفالجزائرية(لمسرحيةفيالبطلتقديمعلىيسارونيوخطيبتهوصالحتشكوعانس:قصتيهفيوعاشورالوحيوماحبة

ظاهرةاولولعل..انرتفعواالرأيينوبأيهؤهوالنثرالشعرمشكلةالى.سوزانقصتهفيوالحسينى

وهيتاريخيةشعريةواحدةمسرجةسوىنجدلااننانظرنالإلفتالجزائريةالقصةتصورهكماالمضادةالفكرةيمثلالذياليطلاما

..العيدمحمدللشاعر(بلال)مسرحية؟لتوحيدفيودرس؟لساحروالمعلمالمزوزالامام:الىنشرانفحسبنا

عهدعلىالحجازفيحو(دثهاتدوراذتقريبامعروفالروايةوموضوعحوحولرضازروقوالشيخالحاجوسيديزعروروسيعاشورلاحمد

مثلاظلفيهاوالبطلالعقيدةسبيلفيالاشنمالةهيوعقدتهاالرسالةالاخر.الشافعيالمجيدعبدانتاجبعفيوكذلك

تحملوهي...النهايةفيانتصرحتىالطويلو؟لصبرالقويللايماناحياناالخيانةعلىفيقدمغريبةبادوادالمبطليقومالاقاصيصهذهففي

العيدمحمداعتقدوقدوهد!اوجوادثهالغتهافيادساةبنورمنيهرامنو(لجهالالبسطاءواستقلالاخرىاحياناالضم!وبيعوالشعوذة

ورضىالمغرياتجميعقاومبلالىفانهادفاقومياعملابذلديؤديبطله(نرصيدلمهليستافههناالبطلان..وهكنا..ثالثةاحياناالشعب

الجز؟نر-كانتوقتفيالنصرخىعقيدتهسبيلفيوالاهانةبالعذابلقبعلىالحصولهو،يريدماوكل.تساماوضمراوشجاعةمن

*لماستعذبتوقدبفرنساومساواةاندماجمنالمغرقينفستقاومءلهاالبطلمثالهناانه..حقرةوظيفةخىاواووساممالاوكرسياو

فيالاخرىهيانتصرتحتىالقويةشخصيتهاعلىالمحمافظةسبيلفيوجبنانانيةمنفيهابماالدنياغرائزهاشباعفقطيهمهالذيالارضي

الفهاية..ومقدساتهدينهاومبدئهاوبوطنهالتضحية(لىذلكبهادىولووبشاعة

:والرئالقيدالآميعانيوهوويتمنىيتحسربلالقولو"نالىالنشعةالصورهذءوراءمنيهدفونالجزائريونوالقصاصون.

ذرعابالرقضقتقدآهالرقهـت51وجودهمعلىويقضيمنهمفيتغلصالمعوقينهؤلاء:لامثالالمجتمعلفت

ص!ثابالدينصدممتحراكثتاننيلونجدوهكنا..الاجتماعيو؟لوعيالعاليةوالاخلاقالسياسيةباثقافة

لاافعىشقفيوقعتفاليالخلاصكيفبالوعييدفعانيحاولالاخلاقيةواعمالهالدنياصوزتهفيحتى(لبطل

التاريخية(حنبعل)مسرحيةالمرنيتوفيق؟حمداخرج.ع!اسنةوفيوالثواكلوالجهلالفرقةومناولجم!منالثحررطريقفيخطواتالقومي

اروماني؟لاستعماهعلىثارافريقيوطنيقائدهذاوحنبعل.النتريةالجزائرىالمجتمعبيانفىدبكادتاقيالامراضتلك..والياس

يرفلمالهجومالرومان؟عادثمرومامدينةخىوطاردهعليهواذشمرالضديةبطريقالبطليؤديهدلككلبهوالمؤممينالاسعماربتشجيع

وخيانةحاشيتهمنالسياسةرجالضغطتحت؟لصلحمنبطحنبعل..الصارتوهـلاعمالبال!رموالتصوير

يعملواخذامرةاشتدولماالبلادسلطةحنبعلتولىوؤرافراث!ابعضللمسرحيةفي-3

الس!وءلهوارادو؟بهتحرشواجديدمنالرومانملكتقويضعلىوعرهاالمسرحيةعلىجنىفدالنثران:الواقعيالمبرحنقاديقول

كاناقياثينااستردادفياليونانهعاشتركوهنالرالثاملا(لىفسافرمعالممنفيهاماوين!بتنسىحىتشاهدتهـادلاالزمننظرفيتانهة

الىالسياسيةالظروفضغطتحتانتقلثمعليها(ستولو؟قدالرومانواكثرقدراواجلانسبالشعرلغةان:ويقولوناهدافمنتسوقهوما

ضدجديدمنيعملاخذوهناكمرمرةبحرعلىاليونانيةفيينامملكةاعيدكلماوثهشتهاطرافتهاتتجددباقيةعناصرمنتحملهلماللخلودقابلية

منيطلبوجعلهالمملبةتلكفيالعامقنصلهاارعبكيربنشاطرومافرنسوا)و(مومسومرست)امثالمنالنقادهؤلاءيكونوقدتمثيلها

علىالخارجينالرعا؟احدباءننبارهحنبعلتسليمالض!يفالبلادرولكمعتجربتهمتكونوقدالنثريةالمسرحيةبمستقبلمتشائمين(موري!

وانهىالسمشربتسليمهط!الملكبعزمحنيعلعلموعن!ماروماانفيهشكلاالذيولكن.يدكلونماصدفىلهماثبتتوالقراءالمسرح

.بثرفحياتهكانتواقعيةالمرحيةعليهتحافظانيجبوضمنيالغويامستوىهناك

تكونتكانالمسرحيةانالموجزالتلخيصهذ!خلالمننرىولعلناباعطاءالكفيلوحدههوالمستوىوهذا.معامرةاوتاريخيةرومانسيةاو

وكماعشروالثامنالسابعالقرنعرفهاكماشيءكلفي(.نراجيديا)ماساةفي(لعبرةفليستوالتجددالبقاءبعناصروازخارهاالحياةقوةالمسرحية

والإتىالقوةخصاعلصبكلمؤيدممتازفالبطل.قنلمنالاغريقعرفهاموضوعيةناحيةأهيمابقدرشعراونثرمنالشكليةبالناحيةنظرنا

والخارجالداخلفيجانبكلمنبالاعداءمحاطوهووالوطنيةوالجراةهوالشعركانولو.الواقعيوالصدقوالحيوقيالطراكةفيهاتتمثل

الظروفانأكيفولكنوينتصدالجميعمنليتخلصيناضلانوعليهونسيتفشلتلماالمسرحياتوتخليدلانجاحالطريق

ولو.ايضاهناك*عداءوليجدالشردالىبالبطللتطوحتتدخلالعديدةعشروالعامنالسابعالقرننظارةعرمهاكرةم!رحيات

اتاريخي؟لواقعيلتزمولمالحو؟ثفيبسيطتغييرالىالمدكيتونجبقعمدوالعاطفةالخيالمنذخرتهللشعرانصحيح.للشعرالئمببمالعهدوهو

السيد()فيكورنيفعلكماالنهايةفي؟لبطللانتصارالظروفهيأولو(لخلودلضمانشيءكلليسهذاولكناللغةوشفاقيةالصورةوجمال

بمسافاتالحاضرزمنناقبلماالىبناتعودعنيفةمأساةحنبعللكانتلااتيالتعببريةوامكانياتها!ذهنمنوقربهجاذبيتهايضاللنثرفان

المناضلبإلبطلاعجابهموشدةالجمهوريراعلمالكاتبان.بعيمه.وافعياكانمهماللشعرزوافر

باحساساحسولوالرآئعةحيلالهصفحةبهليختمالسميسقيهوهوالنثريةالمرحيةعلىهجملالهغبهننابعةالنقادهولاءاغرىالئبمولعل

وقيحنبعلالثطلالينالاعادبالتاريخ.المرهفالاحساسهذابدلالجم!ورالباقيةالبطوليةالنماذججلالمعتناسقااكرالشعروجبواانهمالو(قعية

النصر.!ةجبينهوعلى(شيبيو)عموهراس-مينهمنوتقدير؟عجابمحلءاواقد(النماذج)الابطالمرلاموجمواوانم

بالعواطفالمفعمالخطابيالمدنيتوفيقاسلوباناقولانيفوتنيولاحجةوغرهموراسينوكورنيشكسبرابطالمنمتخذينالصاعدة؟لاججمال

ل!ىالمحببةاللغةتلكالشعرلغةمنالمسرحيةلغةقربقدوالمبالغات.الشعريةالمسرحيةخلودءش
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لسارحباطيافياارقصيشوقينابيعالماضيذكريات
أ،ةالحبسرابكده.حائرشعورقيفىمجنونةتتردى

مدفوالفكرتائرالوهمعاشقتلوآى،حباشباح،راقصات

عاتالث!ياطينمنبمبربعالقبوربين،لايامثنايافي

لاصنوفهوعجتليالموترقحةغرى،الهمسرهيبة،وجوممى

الآتىبريقيرتجيلاموت.الاخيراللقاءعنسائلات

عليهووارى.حولهارقحسيدموعغبن،ادويتهل.ورردعن

الحنينفيها!يجنورقاتيداياوانكرتهاجففتها

،ذكرىتطاردههارباوادفنىالاولالالمنشوةعنوعودعن

يحينلاموعدمنوخوفمناياالصباعنقبلةعن

حيثالىبعيدأعنهوتوارىسؤال،-الفالمضاعشبلبيعن

العيونوتبكىللثمكوىتمنخطاياالسلوكفسبكتها

لملالكة"5نزاـر"بيةلغراالماليا

--7-ح!-ح!.حم--حر-ححححح!ححح!7------

إلوصعفمعرروحوبالابععبملعريجقللحعللهاللمسرحيةحدبطلاخامعينا01لكدلمطكادلباولم.591.فيقلناكماونشرت4891سعةالمسرحيةمثلتوقد.التراجيديين

العاصفةويسثقالذيالهدوءفترةاوالتجميعنقطةيعتبرالتاريخوهذا

كاملةصورةيعطيانوحاولامانفىوغايرونوعهمالاشخاصعددلذلك
سنتانوتمر.لكدلمولمذلككلهالعربيالمغربفيبلفحسبالجزائرفيلا

"لنيالشعبهوالحقيقةفيالبطليكونوقد(لثورةعندالعامر5.
للسعووالقلبمكانكلفيترفعمشاعلالىالتجمبنذلكانقلبحتىذلكبعد

منموقفاوالاشخاصيمنشخصمرحيةفليستوالنالثورةاعلن

و(نماماموقفاوبينةفيفلانةاوفلاناهوليسفيهاالمطللانالمواقفوهي*عداءعنوالتخلصبالتحررتناديجامحةطصفةالىالهموذلك

حنبعل()كانتوقد.الانحتىاتاريخذلكمنذعنفوانهافيتز(لما

التعبر.صحاننفسهاالفكرةاونفسهالثعبهوبطلها(!اب)اور!ضتو!قاهد؟هاولذلكتحرريسياسيمعينهدفذات

!ب"مامتجممنالنسوةمنجمعاالكاتبيعرضالاولالفعلفي!لىو!قول(الوطنولثرفالحريهسييلفيالكفاحرايةحاملالمغربي

مناقشاتبينهموتدورذويهمالىبالطعامسرويحمائالحزائرسحوناحدكا
في.الا،يفكرونلاصرهمعبيدأالشعبرجالاعتبرمنان:"حننعللسان

يفصل"لبابهظانوازواجنا.ابنائظانناء)احداهنفتقولوركألفةوردنامنلاورائنافوطنمتناوانجميعا!افالوطنعشناان.*نتقم

نساءاننا7اخرىوتقولوهناك(هناواحد؟لسجن.يصلناالقدرلكنليننا

وبالعبارة؟(دائماعدوالعدوان"الجملةبهذهوينطقه"الابدالى
ازاءاليوممنالاعباء.بكلنقومكيفسنعرفلكنناوحيداتمسكينات

الفلاصمف!يحسنكون.لتغلقالاتنفرجلاالتياوتنغلقالتيالالوا!."احراراا!اتناولدتنالقد"المشهورة

...،صطفى*خير(لباباو(الاتبرالحاجز)مسرجةبعهـذلكوتاتي
.(الخاسة

الثس!تصورا.ها.معاولالكفاحرلواقعجديدةسماتفتحمل*شرف

ازاءفقواننا.بعينهبطلملامحزلمتبيناننستطيعلاالفصلهذاوفىيؤمنافيالثالىطريرقهيصسىوبدأحرتهمنتغلصوقدالجزائري

-ونساءرج!لا-كلنا)قولهافيالنسوة(ولئكاحدىتعرضهافكرةاوالفاصاةالمعرك!لبدايةارخيطتعطيو!طبسهولةب.رءلن؟.رر

نحنعليناحاملاهد(فهنحوسيرهوفيبفعالهوالعالمالحي!ةهامثىعلىفهااقيا!لساة-لدى"لبهايقولكمابعدفصولهاتتمالتيالمأس!ة

الجز(ئريةللمراةصورةكذلك.بعطياناراد(لاشرلىولعل(*يبمامبلي(الغد)الىاوالنهاقيالىبهـالقادرالامربقيادةالس!جحملنامنذ

الجديد.الثوريالمفهومفيودورها.يقولانالكاتبيريدكما

آخر..ثوبفيالسابقةالفكرةنفسامامنالعرضالثافهـبالفصلوفيالثورةررهد)(591ديمبرشهرفيتجريالمسرحةهذءوحواث

-57الصف!ةعلىالتتمة--الجزانرشعبالىبالنسبةالاولىالانطلاودحظةوهي(واحدبشهر
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الاسرفيالسائدةو(لتقاليدالعاداتعلىبثدةيحملفيهاوالبطل

ايهزوجمنعانىالمؤلفاقويبدوالربيبفيمعاملةوطريقنهاالجزائربةالجزاثريالادبمىالبطوفئ

تتفنععليهقاشتكانتانهاويظهرالبيبةتلكفيامثالهيعانجبهما-لأ7الصفحةعلىالمنشورتتمة-

واخرجها(*بامراة)مسرحيتهذيابسمىوقديرحملاصخريبقلب

.3ء91سنةالىمشندينرجالخمسةعببهخشناوبلاطاعارياسجنانرىاننا

الدين؟ولئكعيدناالاظفالىصكثبمنهايعانىالمشكلةهذه؟نوالحقعليهالكاتبعكسفدالعقيدةقويمثقفطالبهؤلاءومع،لحا"لط

يبئةفيولاسيمابالطلاقاوبالموتوحنانهنالامهاتمحطفالحظحرروهمللفكرةاشلهولاشهالاهتماممنك!راحولهوركرالافواءمنكب!ا

هلابقيمةحساسةافسانيةمشاعرهناكليساذكالجزانرالثقامةقليلةلزميله!قولىالطالبفهذا.ال!ديدةوالاصرارالبعتقكرةالمعروضة

تصرفوقدوالربيبةالرببوبينللتربيةاصولولاالاطفالمنالصنفجميعاانبا)السيئةو؟لمعاملةالتعذيبمنلهجرىمايقصوهوالسجين

القاسيالجوذلكمنلفيالناسسا6لريتعرفكمااسهامراةسالبطل(وازعهاايخركاناذاذلكمنابعدالانتمانعزيمةولكنضعيفةكاننات

تصرفهفيوكانمئهملايمنلايكنولمالناسمنواحداالبطلفكاننفىفيالكامنالاصرارويوقظالروحيبعثآخرموضعفيويقول

!بطريقالناس(وحىالىانهبالامرةماغايةلائد.اجتماعيشعورير!عنصا!هانعفافيالمبلادهذءفيكلاخرينرجلاألست)السجين

هذهولعلبلاقتداءجديرةوانهاالمثلىالطريقةهويفعلهماانمباشرفياوبطلايكونبئناحدانطالبلااننا)يقولاخرموضعوفي(شبل!

.الكوميديالطابععليهاتغلبلوواعمقانجحتكونكانتالمسرحيةىرفةبلابيننايضطربونالذيناولمئكهمقلوبناالىالمحببينان.شهيدا

اقاموهقد*ربعة؟لكن!هؤلاءان؟لىسبقماكلمنونخلصطجةفيانناحقا.دائمااخذا؟ءيمكنمثلايكونما*عمالمنويئتون

والحريةحنبعلفيوالثرفوالمجدبلالفي؟لايمانف!ةعلىهرحيلالهم(0بانفسنالنؤمنسو؟همعنالامتيازحديبلغوالمعاديينرجالالى

سو(ء-منهاكلفيالبطلوكانالابامرأةفيوالاخلافىالاخرالحاجزفيالفترةهذهفهفنهوكما،مرةغراليهاشرتكماالبطلهووهؤا

يقتضيهكمالاالكاتب(رادةحسبتمرففدفكرةاوشخصايمثلكانمنويأتيكلفةبلابيننايضطرب(لذيذلكانه.الجزائرتاريخمنالدقيقة

وسقطالانانيالضعفينتصرانالممكنمنوكانبلالانتصرفقدالواقعهووهذا.بهاونؤمنانفسنانرىليجعلنادائمااحتذا؟ءيمكنماالاعمال

منوكانالجزائر/ارادةوتصلبتمنتصرايعود-(نالممكنمنوكانحنبعلزوج-حليمهنرىحيثالثالثالفصلفيمرزوقلنايقدمهالذيالانسان

جداممكناوكان؟لابامرأةبطلوتصرفالحديثالسلاجينتصران؟لممكنثمحقركوخفيالمهدفيطغلهاتهدمدجالسة-المجاهديناحدمرزولى

الظروهـ.لمشيئةيخضعانبيننقاشويدورالطعاممنزادااليهاحاملةمريمجارتهاعليهاتدخل

أ!عنيالادبفي-،مذهمنمرزرقىمهمةونمرفواهطفهاها1ومدالحربهذءحولاـلسيدتين

كااوقفوهلقد:تقولاذجارتهاوزوجزوجهابينمريملعقدطاقيالمقارنة
الذياللونهذاالشعبيالادبفيالبطولةعنهنااتحدثانبودين

اسمارهمفيعنهاغنىلاحاجةوجعلوهاحتفاءايماالجزائريونبه؟خنلىهـلىبها"نتبهواالتيالسهولةب!ذىالحديديةالابوابوراءوسيسمونه

اللونوهووايمانهمخرافلالهموفيولهوهم!عمفي،و!أء!موادا!مشعاضمنحريةهـض،فيعمعركثعنيك!سباليومف!ومرزودوجورء.اما

حياةالادبمثللقد.اليهمبالنبةالايامعليهابقتالن!هـلوحيد-.،نعنتعوزنا

نعيماوشقاءبؤلاواتجاهاتهادرجاتهااخلافعلىاجمشانريالثعبففلهيدىاررءيرالزوجمرزووددخلمريمالجارةانصرالىوعئد

هداطرائفمنماتمجلسةاوفرعنمدةاوسصمجلسيخلفلموراحةيحدثنامرزو!هناونسممع.امانقربجرتمعركةاثرزوجهعلىويطكلنن

وبوسعيدةوالجازيةالهلانيزيدابىمناطالهوكانومخرافيالادنياكليذيبوبفضل)فيقول!علانتهىالذي؟لحزبيمالمافيمن

وزجلاونثراشعرا-الشعباساطربهمتزخررغوغرهممهنوالزظ.ليعنبهعزلانفسناالفيناحتىفيومابومايستفحلالداءكانالسياسية

للنتمثار(اوللاعجابمحلااوللاقتداءمثلاالابطالاولثكوكانولخلأ.تلكفيالبلاداجتادتالتيوالياسالحقددرجةويصف(الشعب

صورةبوقطانالىعبابسةمنومغثيهقلالليهاختلافعلىوهو.والعبرةقرنمنذيفترسالطليق(لوحشهذا(ن)*ستممارعنفيقولالفترة

مدىالثرفيةوروحهالشرفينجنراثهمرتبطابقىالليأثعبلهلاهذءفيبالذاتالمر؟ةشعورعنالهـلالبويطلعنا(براءةوح!رنااخيالىنا

كانلقدقلتمنهما.تجريدهتحاولالتيالنياراتش!ةرغماهـعورنحسن)زوجهامعمن!قشةفيتقولاذوذلكحليمهلسانعلىالمأسلام

الحافرالوقتفيلهمستعدنجراقولوالحقولكنيذلكاقعلانبولمح!.(اعلىالىدائماكالشجراتيمبتونوابنا؟ناقدمانمشي*مهات

ناوعسىحوائلمنليوم5الجزائروبينبيننامابسببالمراجعلقلة*شاراتخلفمنوتطلالمسرجةعليهاقامتالتيالفرةوتتصح

ما.يوماالتعبيرانوهـعبشتىالغني(لادبهللأدراسةفرعةني!يحمرئو!لسان!لىالكلالبيقولحينوذلكوانتصابلاروعةفيالفنية

.*شارةهذهفتكفينىالاناطالنفوسيمتلكانهبلفحسبمسلحاكفاحاليس(لحقيقيكفاخناان)

(.كالمسعتعبلوعميقمحجبكفاحانهايضا

السرفي-السدذلك*كلنسحاننيبالعاصفةنذير(*خررالحاجز)مسرحيةان

يجمعلانهالابطالوتخليدالبطولةبتمجيدالتعبرفنوناحقالشعرانالثورةاوضحتوقدجديدطريقبدايةنفسهالوقتفيوهيوتقوضه

وشمولىوحرارتهاالعاطفةوقوةوعمقهالخيالجموحالمجردألاداءالىحماسقواوسع؟شدبخطىنهايخنهالىتسيريلانوهياهدالهوحددتمعالمه

بعضسهمحملمماالكيبرةالآثاربعضبهخلدتولذلكونفاذهاالنظرة.العالممفياخرىثورة؟يهعنمدى

الشعرعلىالنثرفضلتحينالهوةالىتدلتقدالواقعيةبانالقولعلىهوبطلهاذياب؟حمدكنبهافصولاربعةذاتإخرىمسرحيةوهناك

نظرهل؟النطلألمجزائريالثعرصوربهبفهو!نيهمنااللبمولكنايضاهادفةاجتمالحيةمسرحيةو!يوشبابهطفولتهفينفسهالكلالب
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امرهاولفيوكانو(لخراقيينوالانبياءالقديسينمراتبالىالاحيانوهل؟المحدثينوبعضىالقدماءيراءكانكماخارقةاسطودبةنظرةاليه

(لباهرنورهم.بينويربطغلوهمنبهيمدرا.لواقع(لىيلتفتقلمارتلك(لزمناهأوليدالثطلقجعلوالاحداثالزمنتطورمناستفاد

واننعالىالمبالغةفيجنونيةرغبةنرحتمندفع!كانالم!وداءالبشروطببمةالمباديءوظهور؟لجزائرفيافخصياتتوارىازاءفعلوماذا؟الاحداث

لمساعدتناجا؟واعالمنافيآخرعالممنئنهمالاشخاصووؤلاءيجعلكييؤيدهساموضوعيةاجابةمناتقتضياسئلةهذهكل؟عنهابدلاوالافكار

مانفسهالوقتفيوليصرضواوترابهوانمنفيهنحنمماوانقاذنا.والبرهـهين(لواقع

والتخلصوالسيطرةانغلبعلىخاصةوقدراتوسحراشماحمنلديهمققد(لبطولةالىنظرتهفيتدرجانهالث!عرهذاعلىتلاحظهماواولى

الحرجة.المأزدمننسميهم؟نيصحالذينالاشخاصبتمجيدالاخرىالعواطفككلبدا

آنبعدآنايزوروننازالواما(الاصنام)الاشخاصان*هؤلاءعجبومنالبطولةتمجبدمنآخرنوعالىالامر،خرفيوانتى(الاحلاماصنم)

يكونونقد(نهممنهبالرغموينسىاحتفاءابلغبهمالشعرقيحتفىمرحلةاهمهيوهذهللمباديءولكنهاللاشخاصببستاخرىصورةفي

حملالذيانويقينناعر،السواءوالمستقبلالحاضرعالمنافي(شيءلااوللشعبلنفسهالوقودمنهاويستمدطويلاالشعرعندهايقفانيجب

.مصنوعوانحراءمؤقتةجاذبيةمنفيهمماالقولعلىالشعرالاشخاصان.الحياةفيونظراتهوجدانهويرسمبلسانهينطقالذي

الامبرفخرالتقليديالضربهذامنالجزائريالشعرفيجاءومماليسو؟وانتصرواحاربواومهماوشادو(عملواومهمامحاديبنفيكانوامهما

عرشا(بنىملك)وقصيدتهالميدمحمدمرالىوبعضىالقادرعبدعبادةمنمعناالناسوانتهىانتهيناوقد(اصناما)اشخاصاسألا

مناسباتمنذلكوفييقظانلابى(الجزائرخطب)وللباتنى(حشاد)وعلىشجمناالذيهووهذا..اليهاونظرتهمنظرتناوتغيرتالاصنام

الكريمة.وألاخلا!الصحيحالشعرعنهاقيفعشخصيةكذلكألاشخاصد(موما..الابدالىواحتقارهابهاالكفرفيالاستمرار

:مفتخر؟قصائدهاحدىفييقولالقادرعبدالامرفهأاحسيابموتونفهمآنكلفيوالمعنويالحسيالموتيرصدممقانونفهم

مولها-عوىمنوالتئببهاقطعتالقطابهايقلمفازات!نفكممنوتزولالمعطئعةوهيبتمالفارغةبئوا!م*نظارعنيتوالونحين

القوىتوهنغذت(خباديالروعوفيعالمخرتلقنيعلماشئتفانالممنوي-الموتاما(لحادةوظراتهمو!راخبمحركالهمواسماعناالعاشا

شوىطمنهوالقناحسامىبحدقددتهاالنهارذاكهامةوكمذكراهمعلىغبارء(لنسيانويكثنفنجبالناعنفشيئاشيئايبتعدونفحين

وبطولته:بنسثهمفنخراويقول.اغوارءفيالز""ويبتعهم

رجاللناالسح!فولىومن!جالمكرمةكلفي!االثعراليهنظركماوالمبادبماءالاشخاصتمجيدبين؟خرفرلىوثمة

؟يقالمابهذاهل،ومصرعصربكلالعميمالفخرلناممماالهايكونقدالبطلللنقلاو(الصنم)الشخصانذلكالجزانري

الجبالولاالسماءتبقىما2يبقىللعرب1سؤددورثناكماضافةاومعلحااورلولااوطاغيةيكونوقدالاغريققدماءاعتبره

فعالطابتذافووومناقريشعلتالقديمفبالجدالمصنوعالبطلهذ؟امامو؟لشعر.و*سلامو(لمسيحيةالروماناليهنظر

(لرجالهمللرجالرجالعصركلفييزللمومناالصنمهنا..خشبمنورابعةطينمنوثالثةنارمنواخرىنورمنمرة

بطلافارساكان-الواقعفي-لانهالشعراءاصو!نالابروركليكونانمنلذلكتبعاالثعريخلولا(لمختلفةالقواعدهذءعلىالبطلاو

المؤمنالشجاعللمحاربمثلاكانانهعنهوثبتفعلا(لحربغمر(تخاضابمدوماوا*!ز(لآلهةعصالىالىيرتغعاناذ؟لاحاولنورمنشعرا

وشعبه.بشخعيتهنارمنشعرايكونانواماالمزيفة*.لوارهلهعنواقعهافيالأس!لاية

(حشادمصرع)قصيدتهمنالب!شي(حمدويقولشعر(يكونانواماافيبضحاياتعج(لىجهنممن*قرابحاول!ذا

والاطوادالقلو!شم!دوارتاعتللفدعة؟لارضمادتيستمدفقطمنهاانيعتقدوصبلارضالتصقاذاخثباوعنمئ

...والغلاءوالحقوليلالهارالنابى

مرادكلالبلادمغانيفيوانمىالحياةجددقائد

الواديصادحاتوتناعتهحشينوهوالثمال!كاءيئتهيارريالثقالسراطمذاعلى3القدفيالناسسارولقد

قريقمنهموضجوالخرافةوالخ!ثسبوالطينوالنارالنورتمحيدالى
الضادفقيدعلىوسوارححا!ذاتكلالجيبشقت

...يستمدانالقليلفيوطاليواوطبيعته*نسلارادةالتزييفهذامن

حديثة(خرىزوايامنالبطولةالىلظرقدالجزائريالشعرولكنالواقعوفيهوكمانغسهلأس!انمنوتلثرهونصاعتهبلاغتهالشعر

بذه!(نضارتها)تأهبالتيالبافنةالشخصياتتلكعلىيقصرهاولم

وجدالحياةفينظرات-وعدةموضوعاتعد"الىتطردفقداصحابهايلتفت؟نذلدمصىوكانالشعر*اجنحةبهتطيركمالاالمختلطالمادي

المبالغاتتلكليستوانهافحمسبانسانياعملاليست(لبطولةانمنهااشتدتمهماراظتتهبالمحطالجئوةالى،الخالدةالمباديءالىالشعر

(لآلهةدرجةالىرائيةاومادحهنظرفي؟لبظلترفعالتيابخفة.الزمانوثغ!العواصف

الواقعيالجزائري(لشعرفيجاءتكماالبطولةومنوالمغصومينوالملالكةليسواالاصنام(الاشخاصاولنكانيقولونزالواوماكانواوقد

طصرجبلفيكلونوقدالمثقفةوالمدرسةالصامدةالمدينةفيمحونقدلهمبتمجيدهالشعرو؟نخالد!لاشياءرموزا*الحقيقةفبم

الصامتينالمصلجيناولذكفيكلونوقدمتكبرشامخوهوو*حداثالزمنفقمانهمبعديموتلاالذبمر(الشيء)ذلكيمجدانمابحمدمموتسبيحه

قدانهاكمااعلانك(واضواءثونالوطنوصالح(لشعبلخيرالعاملينالصورةلانحالكلعلىنزيهةليستومنهالطيفةلعبةالو(قعفيوهله

تلكوفي(لعامالصالحلتحقيقالمئدفعةالشعبيةالمجموعةتلكفيكونبالاسفلت!والقطران.الحياةيدشوهتهااذاجمالهاتفقدأنبدلاالجميلة-

والحياةو؟لحريةوالوطنيةكالدينبلالسانتسموالتيالعقيديةالمباديءذلكفيمتجاوباالاشخاصبتمجيدالجزائريالشعربدأفقدكلوعلى

امريمة.الزمنمنحقبةالطريقةهذ.علىوسارعربيةاصداءمنحولهمامع

اشادالتي(لجزائريالشعرموضوعاتكلعلىناتيانالآننحبولابعضىفيورفعهمباعمالهموفاخرواخبارهمس!هموتتبعبطو+لهمررجل
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غرامهاحليف.بائرالجزاحبيابادي!سفليرالتيوالتهويلاتاللامعةالاسماءمنالخاي!البطولاتبتلكقيها

ايامسهامنوالمبيضمجدوو-اغايرءوميداذوالتقديسىالاحتراملاوالكفرالسخريةعاىوتبعثالاعجابلاالفحك
لامها2!نونتفيتأمالهامنحققت

حطامهاوجمعنيا--ابدعافتنفساكنتقدرعضلدكراىوحسبنافكرةلكلبالاستشهاديسمحلاهناالمجالا!

هامهاحقوقوقمتبلادهابحبهامتفكرةوتطورناحيةمنالشعرتطورمدىمحلىالقاريءليقفالثو؟هد

بالمباديء؟لخالدة.وآمنبالاشخاصكفرشعبفياخرىناحيةمنالبطولة

الوطئة:المؤسساتاحدى(ارطلبةدار)فيركريامفدىالشاعرويقولتاويحمنهامةنقطةتوضيحمنبدلاالثواهدتلكنذكرانوقبل

ومشمودمرصوصبالطهرمبناكمؤسسةالتقوىعلىانتداريا

مناديداثبال؟لومأحتنائكففيانتلادآمالحملمتداريابهلىاءهتماودارسكلعنه!ايقفانيجب7النقطةوهذهالقومي؟لجزائر

التهاجيدتتلىجمرانهابينمنلاالم!زائرنجب!ررا!اسبنىااتنخصياتوترفعفيهلعضتمجدىنتوقت(لجزائرءلى(تى.لقدالتار.بخ

(لآونةفيالجزائربم!بانالئعرالقولالىحاجةفيلستانيواظنوسواعدهالشعباكتافلولالهااهلايسواسماوأتالىقيمتهممن

فيهابماالثورةفيممثلةالحقةالبطولةوجدقد(الثورةعهد)الاخرةكلهاقررنصفمنتقربمدةاستمرثمالحزبيةظهورابالاذلكوكان

منكتيراالتتعروهـالهـصتالثورةان.وابطالواملووطنيةايمانمن.الالقابمنلقب؟وبكرسيالظفراجلمنوعراعالزعامةعلىتطاحن

فيولكنخاخهاواليقبلمن!هايخوضدكنلمالتىالموضو!اتبعضهويضربنفسهعلىوينقسميتناحرفكانزمناالشعبخدعوقد

والاعلاحالمهادنةوقبوروالانتارةالرمزقودءنحررتهولقدوحننمةخوفاطولزمنالتستمرتكنلمالحالهذهولكنفلانعلىلفلانانتصارابعضا

وجدوقدقرننصفمناكثرفيهايتخبطظلالتيالقيودتلك.الموقرالواعيالجيلمنطليعةوظهورالحزبيةافلاس؟همهالاسبابذلكمن

والفدائيينالمجاهدلنوإلا!وزهانةصدوقوابنبيلمةدطولةفيايومالشعبامامحقيقتهـ3علىالممثليناوالاشخاصوظهورالشعبوتطور

وهرأنوسهولجرجرة9!باتاوراسقمةفيوالفدائياتو؟دجامداتالاذهانلتهيئةضروريةمقدمةكلههذاوكانالتمثيللباسخلعواانبعد

البطولةعنالحرو؟لتعثبرال!ريحللقولغنةمارةكلهذلكمنوجدمطلعفياضا:تالمحبالكبرىاتحريريةالثورةنحوالعامالريرولتوج!

وألابطال..91ع(نوفمبر

عيفيالشعرالى(لاشارةهذهنشبرانالحوادثسبقمنولعلشعره.بكنلمانهمناسبةفيفيقلتكماالشعرحظحسنمنوكان

اسةدرلميدرسالاستقلالبعدهاالىذلكيتركانالواجباذالثورةونادىعليهاحملطاولاتبلازدماراالحزي!عهوداشدفيحتىحزبيا

الجزائدعالثتهاالتيالحربوظروفالزمنيادطورويهايرا!يخامةانحزباييستطعولمالشعبالىوالعودةالصفبتوحيدمنهابالتخلص

فيهيعادانلابدالجزائريالتاريخان.تكاداوسنواتخمسمدىفيعنبعيدااللهبحمدالثعرفبقىصفهالىضيفاقوياشالحراإستميل

ذاتالمستقلةالجزائرشخصيةضيوءغلىجدبدمنيكتبوانالنظركاناتيوالبابالمهاتر؟تمعركةيدخلولمالحزبيبمفهومهاالسياسة

العربيبالشرفينوالحافرالماضيفيالوط!بدةوالعلاقاتالتابىبخيالاقدادركابفيالشعرل!اروبذلكا!طتمنجهةمنروحيالرعاعينظمها

اشارةيكونانيعمولا(لثورةعهدفيالشعرعنقلناهماولكئوالاسلاميوالثادوادجعببةوالفرتوالاتعماروالطرتجهالفسادعلىوحملالاصلاح

منيحملونلاالذينالابطالوتخلرادطولاتسبيلفيدورةالىصورةحقافكانالبناءفيومؤسسلالهمالتنفيذفيوخططهمبالعاملين

خنجو؟يحملونولهـنهمصولجانااوتاجاالبطوي!اور2ءمكضىالعشرينالقرقمطلعمنذالعمليالجزائركفاععنمعبرةمادقة

والحوية.بالنعرر(سخاوايماناوبئدقية.ايوم

سعد؟للهالقاسمابوالحرفيفيالميدمحمدبقولبعضهافهذابهاوعلنا(تيالشواهداما

.الحساسةالموضوعاتهذهمثلفيممكنيخرالمباشرالتعييركانوقتفي

البحث:هن!فيعلبهااعتمدنااتىالمراص؟هم.للاستمماربالنسبة

المشتوفقاحمد"لجزانرط-حنبعل)1(عالبعبدشرلىفيورقاءعبرليوهاجتقلبيشجتولقد

حوحورضااحمدتونىط-القرىامغأدة)2(الامصالعديمةفهيالورلىفيطوقهامنجيدماحررحمراء

ذياب؟حمدألابامراة)3(تعالىفقلتقصدعنولحنتلهتافهأمجاوبافقمتهتفت

حوحورضااحمدتونسط-بشريةجنملا)،(ابالىفلستواصلةدمتماغربيةاوالطيرفيشرقية

الكيلانيابراهيمالحدبتالجزائريللشعرتصميم)5(اثقافيو*حتكارالاخلالتناهضقامتالتياثعربيةالمدرسةفيويقول

سعداللهالقاسم؟بوالتريى)6(:ولغنهابقويتاالمعتزةالثرقيةالعربيةالجز(ئروتبئى

الثرايبياثر.لىمصرط--الجز(ئرمن(دباء)7(وعىماا!لمممنفيهاووعىبهاعلىالهدىالصغيرالنشءونمانمت

الجزائرسةاليقظاناجمطديران8(ةتمنعاانباببهامحصنةكقلعةللشبابفأمستوشبت

ياسينكلألبنجمة)9(

ديبمحىا!كبيراليتا(!.واترصوالوندانيالرومانيلاستعمارقاومالذيالاشم*طلسوفي

مخطوظ-العيدمحمدديوان)11(البلاتنياحمديظولوالفرنسي

لعيد5محمدشعريةمسرحية-بلال)12(المعطاربريثهالزماناودىمجربا(الشمال)فياصلعلكن

الالثرلىمصطفىمجلةترجمة-الاخيرالباب)13(قهارمنالشوسللر؟وسمااصدا؟هوانبرتالعقيرةرفع

تونس-الفكزانتاتارفييصيحا+ليرملءشمالهاورمزافريقاراسانا

لجمعية؟لعامالموتمرسجل)،1(ج!رياوالحمىفيشبلىواهينالحمىدبساذاالعلاليانااني

3591الجزائر-العلماء

البصا!لرجر!دةمن8،9،91،0591؟91،مجموعة)15(رائدباديسبنالحميدعبالامامفيسحنون(حمدالشاعرويقول

،ء391ء91،:والاصلاحالعربيةالثقافة
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