ادلنابع اؾثؼاػية ألغاـي ـاس اؾغيوان
بلؼاسم بوؿديين

*

ادلؼدؿة
ععمبداؼيماظلؾعقـوت،موميفمصرتةمرغًمصقفوماألشـقيماظشرضقيماظقاصدةمعـم
عصر ،مو ماألشـقي ماظغربقي ماآلتقي معـ مأوربو .مزفرت مإدي ماظقجقد مصرضي معغربقيم
أخذتمسؾكمسوتؼفو ماظـفقضمبوألشـقيماظشعؾقي،موذظؽ بنخراجفومعـماحملؾقيم
إديماظعوٌقي.م
جوءتمػذهماجملؿقسي م -ماٌؿؽقغيمعـمذؾونمتربقامععوميف مايلماحملؿديم
بوظدار ماظؾقضوء -مإدي ماظقجقد مسرب مخموض ماظؿفربي ماٌلرحقي مظؾػـون ماظطقىم
اظصدؼؼل،مصقؿوممسلممبلرحماظرتاث.م
ومملمميضموضًمرقؼؾمحؿكمأضؾؾماظشورعماٌغربل،مثؿماظشورعماٌغوربلمسؾكم
ػذاماظػـماظذيمادؿطوعمأنمؼـؼؾماألشـقيميفماٌغربقيمعـمعرحؾيماالدؿـلوخ ،إديم
عرحؾي ماإلبداع،اظشلء ماظذي مجعؾ ماظشؾوب ماٌغوربل مؼردد مأشوغقفو ميف مطؾم
اٌـودؾوت،مألغفومأصؾقًمتعربمسـمػؿقعفمومعشوشؾفمومأصؽوره.م
و مهلذه ماألدؾوب مجوءتين مصؽرة ماظؼقوم مبفذه ماظدرادي ماٌؿقاضعي معـ مأجؾم
علحماظغؾورمسؾكمواحدةمعـماحملووالتماظػـقيماظـودرةميفماظقرـماظعربل،مزوػرةم
غوسماظغققان.م
و ضدمرطزتميفمدراديتمػذهمسؾكمهؾقؾماظـصقصماظغـوئقيمعـماجؾمتؾقونم
عو متزخر مبف معـ مأبعود مإغلوغقي ،اجؿؿوسقي مو مدقودقي ،ماظؾلقا مثقب ماظرعزؼيم
اظشعؾقي مظغـوػو مبوٌعوغل ماإلغلوغقي .مو عـ مخالل مػذه ماظدرادي مدقف مأحوولم
*مجوععيمععلؽر؛مبوحٌمعشوركمبوٌرطزماظقرينمظؾؾقٌميفماألغـروبقظقجقيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
دصوترماٌرطز ،رقم  ،9009،77صمص78-57.

57

بلؼاسم بوؿديين

اإلجوبيمسـماألدؽؾيماآلتقي:م
طقػمجوءتمػذهماظػرضيمإديماظقجقدم؟م
ػؾ مجوءت مبػـ مجدؼد ،مخمؿؾػ مسؿو مسفده ماظـوس ميف ماظلوحي ماٌغربقيم
آغذاك؟م
طقػمادؿطوسً موربيمصـقيمجدؼدةمأنمتصؿدمطؾمػذهماٌدةممومأنمتصريم
اٌرجعقيماألدودقيمظؾعدؼدمعـماظؿفوربماألخرى؟م
عومدؾىمػذاماإلضؾولماىؿوػرييماٌغوربلمسؾكمػذاماظػـم؟م
ػؾمػقماظشؽؾماىدؼدم؟مأمماٌضؿقنماىقدم؟م
يفمػذاماظػصؾ،مدلبنيماٌـوبعماظـؼوصقيماظيتمارتؽزتمسؾقفوماظػرضيمظؿؾدعمظـوم
ػذاماظػـ.م
ظعؾين مبذظؽ مأطقن مضد مضدعً مسؿال مؼلوسد ماظؾوحٌ ميف مجمول ماظػـقنم
اظشعؾقي،مسؾكماظؼقوممبدرادوتمتدخؾميفمػذاماإلرور.مومحؼؼًمرشؾيمأحدمرعقزم
صرضيمغوسماظغققانم-اٌرحقمماظعربلمبورؿو-اظذيمضولمذاتمؼقمم:م
"ال مأزـ مأن مبوحـو ميف مسوم م 9000مأو م 9005مدقفقه مأرروحي مسـ ماألدبم
اظشعيب،مومؼؿقد مثمسـماظػرتةماٌؿؿدةمعو مبنيم 70موم 90مدونماظقضقفمسـدم
1
زوػرةمغوسماظغققان،مومإالمطوغًماألرروحي ـاؼصة"

ادلنابع اؾثؼاػية ؾػن ـاس اؾغيوان
ادؿطوسً ماألشـقيماظغققاغقيمأنمهؿؾميفمذؽؾفوم،ومعضؿقغفومعرجعقوتم
ظـؼوصوتمذعؾقيمعؿفذرةميفماجملؿؿعماٌغربل،مارتؽزت مسؾقفومعـمأجؾمإثراءم
عدوغؿفو ماظغـوئقي مو مخمورؾي مذيفقرػو ماظقادع ،ماٌؿعدد ماألصقل ماظعرضقي،م
واظـؼوصقي.م
1مسدغون،مؼودني،محقارمععماظعربلمبورؿو،ماىزائر،ماظشروقماظعربل،مع.م،739مدـيم76مإديم 93غقصؿربم
،7993مص.م.76
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 .1احلال و اؾذؽر عند عيساوةم
صنذا مأخذغو م مأشوغل معـؾ:اهلل مؼوعقالغو -ميف مرحوب مععوظقؽ م -ماظؾفؿ مصؾكم
سؾك ماظـيب مردقل ماهلل مند مأن مإؼؼوسوتفو متؼرتب مطـريا معـ ماظذطر مسـد مصرقم
اظعقلووة ،موػذا ماظؿلثر مواضح م موغالحظف ميف مععظؿ مايػالت ماظيت مضوعً مبفوم
اظػرضي.محقٌ مطوغً متؿعؿدمإدراجماألشوغل ماظيت مؼؾقٌمسـفوم"اجملذوبقن"،م
اظذؼـ مؼرضصقن مإدي محد ماظغـقون مأو معو مؼعرب مسـف ميف ماظـؼوصي ماظصقصقي مبويول.ممم
ػذهمايوظي مؼصؾمإظقفومأسضوءماظػرضيمأغػلفؿ،مصفؿمطؿومؼؼقلماظعربلمبورؿو:م
"سـدعومغصعدمصققماًشؾيمغػؼدمذعقرغومومالمغلرتجعفمإالمبعدمغفوؼيمايػؾ،م
و محني م مغلرتجعف مال مغؽود مغذطر مذقؽو مممو محدث ،مضد محيدث مأن مؼشربم
اظقاحدمعـومطلدومعـماٌوءمأومؼؼرتحمػذهماألشـقيمأومتؾؽ،مظؽــومصعالمغؽقنميفم
شقؾقبيمومدمـمغؼقممبفذهماألذقوء،مومالمغلرتجعمذواتـومرؾعومإالمبعدماظـزولم
عـمصققماًشؾيمومدؾىمعومغعقشفمصقضفومػقمايول".2م
ومطؾؿيمايولمترتددميفمطـريمعـماألشوغل،معـ ٍؾمأشـقيمزوؼعني،ماظيتمؼؼقلم
عطؾعفوم:م
أػؾمايولمؼومأػؾمايولمإعؿكمؼصػكمايولم
تزولماظغققممسؾكماظعربونمومتؿػومجكماألػقالم
ومأشـقيمبينماألدـون:م
حوظلمؼوموسديماظققممراهمأدصعين،م
ومبغقًمغقضعمدمالم
ومأشـقيمشوديميفمحومظلم:م
آهمؼوالمالممومؼومالملم
غؼقلمطالعلمومشوديمصقوظل
2

دغون،ماظقودني،مظؼوءمععماظعربلمبومرؿو،ماىزائر،ماظشروقماظعربل،مع.م،733مغقصؿربم،7993مص.77.
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و متقزػ ماظػرضي مايول مطؿو مؼرى ماظعربل مبورؿو مألن م":اظػـون معطوظىم
بوظؾقٌمسـمايولمظدىماآلخرؼـمسؾكمأنمأدؿدرجؽمطؿؿؾؼ،مصالمتؽودمتشعرم
بف مإال مو مضد مأدؿقسؾؽ معـ محقٌ مال متدري .مو مظؽـ مإذا ممل مأطـ مأغو معـصفرام
داخؾف،مظـمؼؽقنمبنعؽوغلماظؿلثريمسؾقؽمومتػفريهمظدؼؽ.مسؾكماظػـونمأنمؼعقشم
ايولمبصدقمصقيفمظؽلمؼػفرهمظدىماىؿفقر"3م

 .2اجلاـب اؾصويف

سرصً ماظطرق ماظصقصقي ماالغؿشور ماظقادع ميف ماٌغرب ماظعربل مسوعي ،مو ميفم
اٌغرب ماألضصك مسؾك موجف ماًصقص .مو مذظؽ مالرتؾوط ماظـوس مبوظزواؼو ماظيتم
أدلفو مذققخ ماظطرق ماألضدعقن .مو مؼـظؿ معرؼدوػؿ ماالحؿػوالت مظؿكؾقد مذطرىم
عقالدػؿ مأوموصوتفؿ مأومإلبرازمطراعوتفؿ.مومضدماغؿشرت مػذهماظطرق ميفماٌغربم
اظعربل مخوصي مأثـوء مايؽؿ مأٌرابطل مثؿ معع مجملء ماٌقحدؼـ مو معـ مأػؿ مػذهم
اظطرقم:م

اؾطريؼة اؾشاذؾية

ظصوحؾفومأبقمايلـماظشوذظلماٌؿقصكمدـيم657مم.م

اؾطريؼة األمحدية

معـلقبيمإديماظلقدمأريدماظؾدويماٌؿقصكمدـيم7875مم

اؾطريؼة اؾسنوسيةم

مٌمدلؿفومحمؿدمبـماظلـقدلمومػقمعـمدالظيماألداردي ،متقيفمدـيم859مم
وحيؿػؾ مأتؾوع مػذه ماظطرق مبوٌـودؾوت ماإلدالعقي .معـؾ ماٌقظد ماظـؾقي ،موظقؾيم
سوذقراءمومشريػو،مسؾكماخؿالفماٌذاػىماظلقودقيموماظػؼفقيماظيتمتؿؾعفومطؾم
ررؼؼي .مطلػؾ ماظلـي مو ماظشقعي مو ماًقارج مو ماظػورؿقني مو مشريػؿ .و مؼمديم
اٌرؼدونماظؼصوئدماظدؼـقيمإعومإغشودامأومعدحيو،أعوممإغصوتماٌرؼدؼـم.م
 3سدغون،مؼودنيم،حقارمععماظعربلمبومرؿ اىزائر،ماظشروقماظعربل ،ع،م ،734س  30مغقصؿرب
دؼلؿرب ،7993مص .77
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اإلـشاد

ومؼؽقنمشوظؾومصردؼومحقٌمؼرددمطؾ محوصظماأل مورادمواألدسقيماظيت متؽقنم
شوظؾومعـظقعيمداخؾماظطرؼؼي،مومتعربمسـماووػفوماظؿصقيفم.م

ادلديح

ومؼؽقنمذيوسقو ،مومبرتدؼد مضصوئدمدؼـقيمععروصـي،مطـؼـصـقـدتـلماظـؾـردةم
وماهلؿزؼيمظؾؾصريي مومشريػو،مدونمأنمتؽقنمبوظضرورةمتعربمسـماووهمػذهم
اظطرؼؼيمأومتؾؽ.م

اؾسماع

ؼلؿعؿؾمػذاماٌصطؾحميفماظـؼوصيماظصقصقيممبعـكماىؿفقر،مأوماجملؿقسيم
اظيت مهضر ماٌـودؾي ،موؼؽقن مشوظؾو معـ ماٌرؼدؼـ مأو معـ مسوعي ماظـوس م ماظذؼـم
حيضرونممبـودؾيماٌقظدماظـؾقيمأوممذمطرىمشزوةمبدرمأومشريػومعـماٌـودؾوتم
اظيتمؼذطرمصقفوماظـيبمسؾقفماظلالمموأػؾفماألرفورم.م
وماظؿلثريماظصقيفمسؾكمصـمغوسماظغققانمؼرجعمبوألدوسمإديم:م
اظؿلثرماظطؾقعلمبوظػـماظصقيفماٌـؿشرمبشؽؾمطؾري ميفماٌغربماظعربلمظؽـرةم
اظزواؼو.م
اتصولمأسضوءماظػرضيمبوظؿفؿعوتماظصقصقيمسؾكماخؿالفمأغقاسفوم
حػظفؿ مظإلذعور ماظيت مطؿؾفو مذققخ مػذه ماظطرق مطلقدي مضدور ماظعؾؿل،م
وتردؼدػومأثـوءماظعروضماٌلرحقيمععماظطقىماظصدؼؼلمصـلمعـلـرحماظـؿـراث،م
ومارالسفؿماظؽؾريمسؾكماظـؼوصيماظصقصقيماظشعؾقي.م
اظؾقنماظغـوئلماظذيماسؿؿدتفماظػرضيمؼؼرتبميفمروبعفمعـماظغـوءماظصقيف.م
وال محيؿوج معـو م ماظؾقٌ ماظطقؼؾ محؿك مغالحظ مععومل مػذا ماظؿلثر .مصؾؿفردم
االدؿؿوع مإدي ماألشوغل ماظيت موزػً مصقفو معػردات مهلو مارتؾوط مبوظزواؼو مواظطرقم
اظصقصقي ،مأوماظيتمؼذطرمصقفو ماظـيبمسؾقفماظصالةموماظلالم مواألعوطـ ماٌؼددي،م
ؼظفرمطقػمطونمهلذاماظؾعدماظدؼينماألثرماظؽؾريمسؾكمصـماجملؿقسي.م
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صػلمأشـقيماظشؿسماظطوظعيمعـالمندمػذاماٌؼطع:م
واهمؼومذؼؽماظشؿسماظطوظعيم
ومإؼالمذػيتمأعومحـومومضقظلمظقفوم
وظقدكمعومضؾالمتقمزاوؼيم
طؿو مند ميف مضصقدة معؼقاغل م مذقؽـو معـ ماٌدؼح ماظصقيف مإذ مؼؾدأ ماٌطؾعم
بوالبؿفولمومعـوجوةماٌقديمتعوديمبطرؼؼيمروحوغقيم:م
عقالغومومؼوماهللمعقالغوم
عقالغومؼوماهللمعقالغوم م
عقالغومومؼوماهللمعقالغوم
عقالغومؼوماهللمعقالغوم م
ثؿمؼلتلماالدؿكؾور،معؿؾقسومبوظؽؾؿوتماٌؿعؿؼيميفماظروحماظصقصقي:م
اظؾفؿمصؾلمسؾك اظـيبمردقلماهللم
اظؾفؿمصؾلمسؾكماظـيبمحؾقىماهللم
اظؾفؿمصؾلمسؾكماظـيبمردقلماهللم
ؼومحمؿدمذوصعمأعؿقمومزؼـماظرتبي.م

 .3اإليؼاع اؾؼناوي

ؼالحظمطؾمعـمادؿؿعمإديمأشوغلمعـؾ:شريخذوغلم–مظقوممتـوديم–مزوؼعنيم
اظؿلثرماظؽؾريمبوإلؼؼوع ماظؼـووي .ممومضدمبدامجؾقومبعدمجمقه مسوزفم"اظؼؿربي"م
سؾد ماظرريون مبوطق مو ماظذي مظف مارتؾوط موثقؼ مبوظػـ ماظؼـووي ،مخوصي مواغف مابـم
عدؼـيماظصقؼرة،معقرـمػذاماظػـ،مأؼـمتقجدمزاوؼيمدقدغومباللم(أدؿماظصقوبلم
اىؾقؾمدقدغومباللمبـمربوحمرضلماهللمسـف).م
ومحلىماٌعؿؼدماظشعيبمصننمػـوكمارتؾوط مبنيمصـوغلماظؼـووة،موماظرجولم
اظصوينيمممومميؽـفؿمعـمعداواةماٌرضكم.م
و مػذا معو مؼػلر متؾؽ مايوظي ماظيت م مؼؿعؿد مأسضوء مغوس ماظغققان مإؼصولم
اىؿفقر مإظقفو ميف مخؿوم مععظؿ محػالتفؿ مبوالسؿؿود مسؾك متردؼد ماشوغل معـؾم
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اهلؿوعلميفمععظؿماظلفراتماظيتمحيققغفو:م
اهلؿوعلمآدقديم
اظـفـؿـوعـلمآبــوبــوم م
اهلؿوعلمظؾقؿوعل.م
اهلؿوعلمراؼدماظلالمم م
سـدمضـووةمتؿؽقنماجملؿقسيمعـمدؿيمأصراد ،مهًمضقودة ماٌعؾؿ،مبوإلضوصيم
إدي ماٌقدقؼقني ،مواٌغـني ،مو معرددي ماظؽؾؿوت ماظيت متؽقن مسودة مصالة مسؾكم
اظـيب ،مأو مذطر مألػؾ ماظؾقً مطوظلقدة مصورؿي ماظزػراء ،مأو مأدسقي معـظقعي معـم
ررفمذعراءمعؿصقصيممدقاءمبوظؾغيماظعربقيممأوماظرببرؼي.موؼػرتضموجقدممادلؼدم
اظذيمؼعؿربمػؿزةماظقصؾمبنيماظػرضيموماظراضصنيماظذؼـمؼلتقنممألجؾماىذب.م
ومندمػذاماٌعـكميفمأشـقيماحلصادة:م"مػذاماجملذوبمعومبغكمشريمايضرة".م
و احلضرة ميفماظؿعؾريماظصقيف ماظيتمؼعربمسـفومبؽؾؿيماؾرحبة مسـدمماظؼـووة مػلم
اىؿعممعـماظـلوءموماظرجولماظذؼـمحيضرونمسـدمذقخماظطرؼؼيمعـمأجؾماظؾقحم
بوٌشوطؾ،مواهلؿقمماظيتمتعؽرمصػقمحقوتفؿ.موسـمررؼؼماالدؿؿوعمإديماألشوغلم
اظروحقيمواظرضصمحؿكماإلشؿوءمؼؽقنماالدؿطؾوب .موضدماغؿشرتماظػرقماظؼـووؼيم
يف ماظعومل مظؾؿلثر ماظؾوظغ مبوإلؼؼوسوت ماظيت مؼعزصفو مضـووا مذووا ماألصقل ماإلصرؼؼقيم
اظذؼـمؼـؿشرونميفمأوروبوموحؿكميفمأعرؼؽومحوعؾنيمععفؿمػذاماظػـماظروحوغلم
اظذيمؼؼؿصرمسؾكماظعزفمومذطرماهللمبؾففوتمخمؿؾػيم
ومتعزفماٌقدقؼك ماظؼـووؼيمبوالسؿؿودمسؾك مآظيماظؼؿربيم :م"اظيتمؼلؿعؿؾفوم
اٌعؾؿمعـمأجؾمعـوداة ماٌؾقك مظؾقضـقرمإظـكماظـرحـؾـي،ماٌـكـصـصـيمظؾـرضـصم
وماىذب،معلؿعقـومبوظغـوء،مومحرقماظؾكقر4".م
ويفماظـؼوصيماظؼـووؼيمؼقجدمأغقاعمعـماٌؾقك:م
اٌؾقكماظؾقرؼـماظذؼـمميقزػؿماظؾقنماألزرقماظـوصع.م
عؾقكماظغوبيمومػؿمعـمأصؾمأصرؼؼلموؼعرصقنمبوظؾقنماألدقد.م
اٌؾقكماظلؿووؼني :األزرقماظداطـ.م
Gnawa, site Google, France, 30/04/2001, p. 3.
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ماٌؾقكمايؿر:ماظؾقنماألريرماٌرتؾطمبوظدم.م
و مػذه ماألظقان مخمصصف مظؾؿؾقك م"اظذطقر" .مأعو ماٌؾقك م"اإلغوث" .مصؼدم
خصصًمهلؿمأظقانمأخرى:ماألصػرمظالالمعرية.ماألريرمظالمرضقيموماألدقدمظالالم
سقشيماظؼـدذقيمألصؾفوماظلقداغلم.م
ومضدمادؿػودتمصرضيمغوسماظغققان مطـريامعـماظـؼوصيماظؼـووؼيمإلخراجمصـفوم
عـماظشفرةماإلضؾقؿقيمإديماظعوٌقيمععؿؿدةمسؾكمإؼؼوسوتفوماظؼـووؼيماٌرتؽزةمخوصيم
سؾكماظضربمسؾكمآظيماظؼؿربيم.م

 .4عبد اؾرمحان اجملذوب

يفمبداؼيمعشقارػوماظغـوئلماسؿؿدتم مصرضيمغوسماظغققانممسؾكمضصوئدمعـم
اظشعرماٌؾققن،مظػققلمػذاماظػـم:دقديمطؼدورماظعؾؿل،ماظؾطػي– محـموذػؼم
ومبعضماظربوسقوتمظؾشقخمسؾدماظرريونماجملذوب ،مػذاماظشوسر ماظذيمؼعدميفم
حد مذاتف مأدطقرة ميف ماٌغرب ماظعربل،صؼد مضقؾ مسـف ماظؽـري محؿك مأصؾقًم
ذفرتف متضوػل مذفرة ماظشقخ مسؾد ماظؼودر ماىقالغل .مصؼد مغلفً محقظفم
ايؽوؼوت مميؿزج مصقفو ماًقول مبويؼقؼي ميف مطؾ معـطؼي معـ ماٌغرب ماظعربل.م
وؼرجعماظلؾى ميف مذظؽمإديمطقغفم مطون م مطـريماظؿفقال ،مومؼؿقدثمعع ماظـوسم
بؽالممزجؾل محيػظفمطؾمعـممسعفمٌومصقفمعـمعقاسظ،مومسرب،مالمؼؼقهلومإالم
إغلونمجربمايقوة،محؾقػومومعرػو،مومسرفمخريػومومذرػو،مثؿمسزفمسـفوم
ومزػدمصقفومبعدمأنمسرفمحؼقؼؿفو.م
عـمػقمدقديمسؾدماظرريـمماجملذوبم؟موطقػمادؿطوعمأنمؼعرفمطؾمػذهم
اظشفرة؟م
"مػقمأبقمزؼدمدقدمسؾدماظرريونماجملذوبمبـمسقودمبـمؼعؼقبمبـمدالعيم
اظصـفوجلماظدطوظل.مأصؾفمعـمتقطمبؼربمأزعقرميفممشولمعردكماىدؼدةمسؾكم
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دوحؾماحملقطماألرؾللمثؿمإغؿؼؾمإديمعؽـوس".5مسؾكمبعدم60مطؾؿمعـمصوسميفم
مصرغلو.م" موميفم
سفدماظلؾطونمعقاليمإمسوسقؾماٌعوصرمظؾقؼسماظرابعمسشرميف م
صوسمتعؾؿمسؾكمبعضماظشققخماٌشوػريمآغذاكمطلـقـدىمسـؾـكماظـصـــفـوجـلم
ومدقديمأبلمر سنيمومدقديمسؿرماًطوبماظزرػقغل.مثؿمإغفمسوشمعدةمبوهلؾطم
(اظغرب).مومٌومأحسمبؼربماألجؾمرؾىمأنمؼذػؾقامبفمإديمعؽـوسمصؿقيفميفم
اظطرؼؼمجبؾؾمسقفمأومبنيمورشيموموادمدؾق.مو مدصـقهمخبورجمعدؼـيمعؽـوسم
جبقارمبوبمسقلكمومضرؼحماظلؾطونمعقاليمإمسوسقؾمدـيم976مػفرؼي"6م
ومتلؿقؿفمبوجملذوبمالمؼرجعمظؽقغفمطونمصوضدا م مظعؼؾفمومإمنومبلؾىمعوم
طونمحبريمسؾكمظلوغفمعـمطالممعقزون،مؼؿـوضؾفماظـوسمعـمعؽونمإديمآخر.ومضدم
طونمظؾشقخمسؾدماظرريونماجملذوب م"أػؾمومأوالدمومزاوؼيمؼطعؿمصقفوماظطعومم
ظؾقاردؼـمسؾقفمعـماظغربوءمومأبـوءماظلؾقؾ".7م
وضدمادؿعوغًمغوسماظغققانمبربوسقوتمسؾدماظرريونماجملذوبمإلمتوممبعضم
اظؼصوئد ماظغـوئقيم.صؿؿؽـقامبذظؽمعـمتقزقػ مطالمماجملذوبميفمأطـرمعـمثالثيم
أشوغلم.م
اظـوديمأغوم
يفمػذهماظؼصقدةمندمعؼطعومعلخقذامعـمربوسقوتماجملذوب،ممتمادؿغالظفم
سؾكمعلؿقىماٌقال:م
اظرؼحموماظلقوبمرذوتم
وماظغقؿمضالممسؾلم
م
األحؾوبمضوعمضػوتم
 5مايدؼـل ،راللمدومل،مربوسقوتماظشقخمسؾدماظرريونماظـؿفذوب،ماظعراق،مجمؾيماظـراثماظشعيب ،عم
،7مس،7975-6 .مص995 .
 6سؾدماظؼودر،مغقرماظدؼـ،ماظؼقلماٌلثقرمعـمطالمماظشقخماجملذوب،ماىزائر،ماٌطؾعيماظـعوظؾقي،مص.م
 7مايدؼـل ،راللمدومل،مربوسقوتماظشقخمسؾدماظرريونماظـؿفذوب،ماظعراق،مجمؾيماظـراثماظشعيب ،عم
،7مس،7975-6 .مص995 .
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بؼقًمصرؼدموماظعؿدةمسؾلم
شريمخذوغلم
يفمػذهماظؼصقدةماظيتمؼطغكمسؾقفوماإلؼؼوعماظؼـووي،ندمػذهماظربوسقي:م
ضؾيبمجومبنيماٌعؾؿموماظزبرةم
ومايدادمعشقممعومؼشػؼمسؾقفم
ؼردفمظفماظضربيمسؾكماظضربيم
ومإذامبردمؼزؼدماظـورمسؾقفم
ظؽـ مو مظؾضرورة ماظغـوئقي محذصً مبعض ماظؽؾؿوت مو مسقضً مبلخرى مععم
احملوصظيمسؾكماظقزنموماٌعـك،مصلصؾقًماظربوسقيماٌغـوةمسؾكماظشؽؾماظؿوظل:م
ضؾيبمجوبنيمؼدؼـمايدادم ايدادمعومحيـمعومؼشػؼمسؾقفم
ؼـزلمضربفمسؾكماظضـربـفممممممومؼـالمبـردمزادماظـــورمسـؾـقـفم
آهمؼوموؼـموؼـم
يف مػذه ماألشـقي م"اظـقدؿوىقي" ميف مإؼؼوسفو مو مطؾؿوتفو مند مأؼضو مثالثم
ربوسقوتمظؾؿفذوب،متغـقفوماظػرضيمعـمشريمتعدؼؾميفماظؽؾؿوتمأومذظؽمظلفقظيم
طؾؿوتفومومبلورؿفو،مومسؿؼمععوغـقـفـو،مرشـؿماسـؿـؿـودػـو مسـؾـكماظـرعـزؼـي،م
ومإعؽوغقيمصفؿفومسؾكموجقهمخمؿؾػي.م
أوديمػذهماظربوسقوتم:م
ضؾيبمتؼطعمبوألعقاسم
عومجومبرمغؾقحقم
عـمطونمطقايمظؾـوسم
ؼصربمظؽقوتمروحقم
صوظؼؾى،ماظذيمؼعؿربامٌـطؼيمايلوديميفماإلغلون،مؼؿلثرمدوعوممبومؼؿعرضم
ظفمعـمعشوطؾ،مدقاءمطوغًماجؿؿوسقي،مسورػقي،مأوماضؿصودؼي.مواظؿشؾقفماظذيم
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جوءمبفماجملذوبمصقفمعـ ماظؾالشيميفماظؿعؾريمعومالمؼرتكمجموالمظؾشؽمأنمػذام
اظؼؾىمضدمجعؾمصوحؾفميفمحوظيمعرضقيمخطرية مملمؼؾؼ مععفو مإال مآخرمودقؾيم
ظؾعالجمومػلماظؿكؾصمعـف(غؾقحق).موإذامأرادمأنمؼداويمسؾؾفمصعؾقفمبوظصربم
خوصي مإذامطوغًماظقصػيماظطؾقيمػلماظؽلمواظيتمعـماظصعى مهؿؾفو.موػذام
ؼؾني مظـو مأن ماظشوسر مميؿؾؽ مثؼوصي مرؾقي مذعؾقي مطوغً مععروصي ميف ماجملؿؿعوتم
اظؼدميي،مومػلماظؽلمسـدعومؼؽقنماىرحمبوظغماًطقرة.م
طؿومميؽـمأنمتػفؿمػذه ماظربوسقي ،مسؾكمأنماإلغلونماظذيمؼـؿؼـدماظـــوس،م
ومؼلؾىماظؿعوديمهلؿ ،مسؾقفمأن مؼؿؼؾؾمػقمأؼضوماغؿؼوداتفؿ.ميفمغػسماألشـقيم
وزػًمربوسقيمأخرىمظؾؿفذوبمؼؼقلمصقفوم:م
ؼوموؼحمعـمروحميفمبريم
ومصعوبمسـقمرؾقسقم
صرصرمعومصوبمجـقنيم
ؼؾؽلمومدومظقامدعقسقام
وماظلؼقطميفماظؾؽرمميؽـمصفؿفمسؾكمسدةمأوجف.مصقػفؿمعـالمسؾكمأنماإلغلونم
وضعميفمأزعيمأومضوئؼي مومملمؼلؿطعمأنمجيدمخمرجو.مرشؿمأغفمحوولماظؾقٌم
سـمحؾمعرارا ،مطوظطوئرماظذيممؼػرصرم"جبـوحقفمعـمأجؾماًروجمعـماظؾؽرم
اظذي مدؼطمصقف،مإالمأغفمملمؼلؿطع،مصؾؿمؼؾؼمأعوم مػذا ماإلغلونمإالماظؾؽوءمسؾفم
ؼػرجمسـفمطربؿف.م
يفماٌؼطعماألخريمعـماألشـقيم،ندمػذهماظربوسقي:م
اظؾلمسؾقـومأحـومدرغوهم
وماظؾلمسـدماهللمػقمبقفمأدرىم
خقطماحملؾيمصـقـوهم
ومعومخصفمشريماٌذرةم
67

بلؼاسم بوؿديين

صؽؾمعومؼرؼدهم ماإلغلونمال مميؽـفماظقصقلمإظقفمإالمإذامأرادماهللمذظؽم(ػقم
بقفمدرا)،مصؿشقؽيماهللمدوبؼيمٌشقؽيماإلغلون،مألغفمدؾقوغفمأدرىمبلعقرغومعـو.م
وإذامضولمظؾشلءمطـمصقؽقن.م
وؼعربمسـفميفماظؾقًمبوٌدرةم
 .5اؾشعر ادللحون  :ؼدور اؾعلميم

رشؿممتقزمغوسماظغققانمسـمبوضلماظػرقماظيتمجوءتمصقؿومبعدمطفقؾمجقالظيم
ومٌشوػى،ميفمروبعفوماإلؼؼوسلمومماغؿؼوءػومظؾؼصوئدماظغـوئقي،مإالمأغفومملمتشذم
سـمضوسدةمأداء مبعضماظؼصوئدمعـماظشعرماٌؾققن مظؾـظومم مضدورماظعؾؿل.مظؽـم
االسؿؿودمسؾكمضصوئدماٌؾققنمملمؼدممرقؼالمخوصيمبعدمأنمأصؾقًماٌقاضقعم
اظيتمتعوىفوماظػرضيمالمتػلمبغرضفومػذهماألذعور،موبعدمأنمصورماظعربلمبورؿوم
ؼـظؿمععظؿماظؼصوئدماظيتمدقفمتغـقفومالحؼو.م
شـًمإذامغوسماظغققانممضصقدةماظؾطػقيم،اظؼصقدةماظيتمأدتفومجقؾمجقالظيم
ظؽـمبنؼؼوعمخمؿؾػ،مموماظيتمؼؼقلمعطؾعفو:م
أظطػمبـوميفمعومجراتمبقفماألضدارم
ؼومظطػماهللماًوصـلمم م
أطػقـؿومذرماظقضًمعومغشقصقامشقـورم
ؼومغعؿمايلماظؽوصـلم م
صضؾؽمعومؼؿـفكمومالمهدومذطـورم
ؼومعقلماظػضؾماظقاصـلم م
طؿو مشـً مضصقدة مػقظقغل مأو محـ موذػؼ ،مو ماظيت مميؽـ مإدراجفو مضؿـم
شرضماظغزلميفماظشعرماٌؾققن.متؼقلمأبقوتفوماألودي:م
طقػمأؼقادلماظؾلمصراقمحمؾقبقم
ومبؼومبالمسؼؾ،ميفمظردوممصرؼدم
أغومطقػمجػوغلمحؾقىمضؾيب،معومخالم
شريمصقرتق،مومغعقتقمومخقوظقم
ومعـمالمسؿريمغفدرمبزؼـم
ومالمبدرمحبوظق.م
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وودر ماإلذورة مػـو مإدي مأن مبعض ماٌؼورع معـ مضصوئد ماظشوسر مضدورماظعؾؿلم
طوغً مضد مأدرجً ميف ماٌلرحقوت ماظشعؾقي ماظيت معـؾفو ماظػـوغقن معع ماظطقىم
اظصدؼؼل ،معـؾ معلرحقي مايراز مو مدقدي مضدوراظعؾؿل .مإضوصي مإدي مػؿنيم
اظؼصقدتني معـماٌؾققنمػـوكمضصقدةمثوظـيمعـماظرتاثمظؽـفومغظؿًميفموضًم
عؿلخرمومذظؽمظطؾقعيماٌقاضقعماظيتمتـووظؿفو،مطوٌشؽؾيماظػؾلطقـقي:م
صفققنميفمشوؼيماظعؾقمدرطقامدطقام
ومضؾؾـومذهلؿمسودماظشرفمطػقػ.م
طؿومتؿـووظًمػذه ماظؼصقدة(دؾقونماهلل) معللظيمجقرمايوطؿمومخقوغؿفميفم
بؾدهمومضؾضماٌلمولمظؾرذقىمواغعداممروحماٌلموظقي:م
ايوطؿمطقكقنمطقؼؾضماظرذقىم
وماظشوػدمطومؼدؼرمصوظشفومدةمهرؼػم
جقرمايؽوممزادغومتعىمأومضلقىم
المراحيمظؾعؾودمصوظـؽدموماظؿعلقػم
ظؽـمػذاماالسؿؿود مسؾكماظشعراءماظشعؾقني مملمؼدممرقؼالمطؿومضؾًمدوبؼو،م
ألنماثـني معـمأسضوءماظػرضيمدقفمؼؼقعقنمبـظؿمععظؿماظؼصوئدمواألزجول.اظيتم
دؿمدؼفوماظػرضيمالحؼوم.م

بومجيع احؼور

سرفميفمغوسماظغققانمبندؿمبقذيعيمإبراػقؿ.مومطوغًمععظؿماظؼصوئدماظيتم
طؿؾفومتؿقدثمسـماإلغلونموػؿقعفمععماظؿػوؤل ماظذيمؼطؾعمغظرتفمإديمايقوة.م
صؽون مؼدسق مسرب مطالعف ماٌـظقم مإدي ماظؿكخل مبني مبين ماإلغلون مرشؿ ماخؿالفم
ظغوتفؿمودؼـفؿمومأجـودفؿ،مظؽـمرشؿمػذاماظؿػوؤل،مطـونمؼـؾـديمتـقـصـره،م
و متلٌف مممو مؼعوغقف ماٌقارـ ،معـ مجراء مايروب مواظظؾؿ ماٌلؾط مسؾقف ،مو مسدمم
ععرصي ماٌلؿؼؾؾماظذيمؼلوقماظقف .مطؾمػذهماٌعوغلمطوغًمتد مرجمضؿـماظؼصوئدم
اظرائعي ماظيت مؼـظؿفو مبطرؼؼي مؼعؿؿد مصقفو مسؾك ماظرعزؼي ،موايؽؿي ماظشعؾقيم
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اٌؿضؿـيميفماالذعورماظيتمطونمحيػضقومظػققلماٌؾققنمواظشعراءماظشعؾقني،م
طؿومطونمؼعؿؿدمسؾكمواظدتفماظيتمطوغًمهػظماظؽـريمعـماألزجولماٌغربقي.موملم
ؼؿـوول مبقذيقعمػذهماٌقاضقعمبطرؼؼيمعؾوذرةمبؾمطونمؼؽؿػلمبوظؿؾؿقح .موميفم
اٌقدقسي ماظغـوئقي مظـوس ماظغققان مأربع مأشون مأظػفو موتعد معـ مأروع معو مشـًم
اظػرضي.م
عومػؿقغلم
عومػؿقغلمشريماظرجولمإالمضوسقم
يققطمإؼالمرابقمطؾفومؼؾينمداروم
عومػؿقغلمشريماظصؾقونمعرضقامومجوسقام
وماظغرسمإؼالمدؼطمغفضقامغغردقامأذفورم
ؼومبينماإلغلونم
ؼوبينماإلغلونمسالشمحـومسدؼونم
الشمظؽروب،مالشماألحزانم؟م
الشمظؽذوب،مالشماظؾفؿونم؟م
ومأحـو،مأحـومبينماإلغلونم!
اٌوضلمصوتم
اٌوضلمصوت،مراهماٌوضلمصوتم
وماظعنيمبؽوتمسؾكماٌوضلموماظشؿعيمرػوتم
صنيمشوديمبقومخقؼوم؟م
ظلـقاتمسدؼدةماسؿربت مػذهماألشـقيمثقرةمسؾكماألغظؿيمايوطؿيميفماظعوملم
اظعربل ممبو مهؿقؼف معـ مععون مميؽـ مإدراجفو مضؿـ مشرض ماهلفوء ميف ماألدبم
اظعربل،مو مالرتؽوزػومسؾكماظرعزؼيميفماظؿعؾري ،متػضحمطؾمعومدأبماظلقودققنم
سؾك مإخػوئف مسـ مذعقبفؿ ،مو مسدم ماالطرتاث مبفؿ مرشؿ مأن ماألشؾؾقي م متعقشم
هًمعلؿقىماظػؼرمأحقوغو.متؼقلماألبقوتماألودي:م
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مممممممممؼومعـمػقمصروجمسؾكماظؼـطرةم
ؼومعـمػقمبوزميفماظؼػوم
غشرمجـوحق .م
ؼومعـمػقمبؾقسمأسطكمزفرومظؾؿربازم
سؿرغلمعومرؼًماظـكؾيمتعطكمحىماظغوزم
بعدماظؿؿرموتؾالحقم
طؿومؼرد مبقذيقعميفمػذهماظؼصقدة،مذاتماظؽؾؿوتماظؾلقطيماٌعؿؿدةمسؾكم
األظػوزماٌلخقذةمعـماظدارجيماٌغربقي،سؾك ماظذؼـمطوغقامؼعؿربوغفمرصؼيمصدؼؼفم
اظعربلمبورؿيمضدمأشرتبميفمصرغلومومغللمأصقظفماظعربقي،موماظؾدوؼيمبؼقظفم:م
أغومعوممغلقًماظؾـدؼرممممممممممممممأغومعومغلقًماظؼصؾيم
أغومعومغلـقـًمدواريممممممممممممممأغومعومغلقًماظعشريةم
مممممممممممأغومعومغلـقـًماظؾـقطممممممممممممممومالمجمؿـعماظـطـؾـؾـيم
صنيمشوديمبقومخقؼومصنيمشوديمبقو؟م
و مودر ماإلذورة مإدي مأن مبقذيعي ماظذي ممل مؼؾؼ مضؿـ ماظػرضي مإال مأربعم
دـقات ،مضد مسرف مسـف مأؼضو مارووظف مظؾعض ماظؽؾؿوت ميف ماظلفرات ماظيتم
أضوعؿفوماجملؿقسي ،ميفمأشونمطوظصقـقي،ماظشؿسماظطوظعـي،مآه مؼـوموؼــموؼــ،م
ومصنيمشوديمبقومخقؼو.مصػلمعقالماألشـقيماألوديمؼضقػماظؽؾؿوتماظؿوظقيم:
ومؼـومغـداعؿـلمومؼـومغـداعـؿــلممممممومعولماظلؽرمسوجزمؼزولمػذاماٌرورةم
ومؼـومغـداعـؿـلمومؼـومغـداعـؿـلممممممومعولماظـعـوعمسوجزمؼطؾؼماًضقرةم
يف ماألشـقي ماظـوغقيمؼؾدلمإؼؼوعماألشـقيمععؿؿدامسؾكماآلظي ماظيتمروٌومالزعؿفم
(ايراز) مصؿصؾحماألشـقيمتشؾفميفمإؼؼوسوتفو ماألػوزؼٍ ماألرؾلقي،معرددامسؾورةم
واؼؾلممواؼؾل.م
يفماألشـقيماظـوظـيمأضوفمبقذيقعمعؼطعومملمتغـفماظػرضيمعـذ موصوتف ،مؼؼقلم
صقفم:م
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رحــًمعــعــومصــراحماظــعم مممػقماظققممسالممومصنيمسـقدكمأغـًم
خـرتمعــعمعــقــوهماظــعـلم مممػلمصورتموادممومصنيموادكمأغًم
رحًموريمطلمرريمجرؼحم مممػقمصوبمدواهمومصقــمدواكمأغـًم
طؿومػـوكمعؼطعمآخرمطونمتوبعومهلذهماألشـقيمأصؾحمصقؿومبعدممأشـقيميفمحدم
ذاتفو،اهلؿوعل:م
اظـفـؿـوعـلمآبــوبــومممممممممممماهلـؿـوعـلمآدـقـديم
اهلؿوعلمراؼدماظلالممممممممممممماهلؿوعلمضـؾـؾـلمأغـوم
يفماألشـقيماظرابعي،مصنيمشوديمبقومخقؼومادرتمجؾمبقذيقعمعومؼؾلم:م
رعوغلمرعونماظلػريمممممممممممصرطؿقمومعالمحفريم
ؼومدعديمومؼومصرحيتمبوظغوؼىمأرجعمظلم.م
وعـمػـومتظفرماٌقػؾيماظؽؾريةمهلذاماظزجولمممومجعؾماىؿفقرمؼؿعؾؼمبف،م
أصقوبفميفمغوسماظغققانمؼؾؼقنمسؾكم
حرامزهمصققمطردلميفمطؾماظلفرات.م

 .7اؾعربي باصما

سـدعو مدلظً مذات مؼقم ماظلقد مسؿر ماظلقد ميف ماتصول مػوتػل مسـ معصدرم
اظؼصوئد ماظيتمتمدؼفومغوسماظغققانميفمأشوغقفومأجوغيبمأن مععظؿفومعـمأذعورم
اظزجول ماظعربل مبورؿو .مو معقػؾي مبورؿو مطؿو مأذرت مدوبؼو مال متؼػ مسـد مغظؿمم
اظزجؾ مبؾ متعدتف مإدي مطؿوبي ماظلقـورؼقػوت مو ماظؿؿـقؾ ،مإضوصي مإدي مذكصقؿفم
اٌؿقاضعيمرشؿ ماظشفرةماظيتموصؾمإظقفومرصؼيمغوسماظغققان،مصػلمصرغلومبؼوسيم
األوٌؾقومعـالموصؾمسددماىؿفقرم 40.000مممومجعؾماظعربلمبورؿو مؼؼقلمسـم
ذظؽمأغف مأطربمنوحمظؾػرضيمألغفومادؿطوسً مظقسمصؼطمأنمتؼـعمبؾمأنمتغزوم
اظؾؾدانماألوروبقي.مصؼدمسـقاميفمأٌوغقومومبؾفقؽومومإنؾرتامومذػؾقا مإديمأعرؼؽوم
أؼـمشـقاميفمالسمصقؼوس.م
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صؾورؿوماظذيمؼـؿؿلمإديمأدرةمععظؿمأصردػومؼؼرضقنماظزجؾماظشعيب ،موزػم
طؾ معقػؾؿف مظقعرب مبصدق مسـ مععوغوت ماإلغلون ،مواعؿوزت مأذعوره مبطغقونم
اظـضرةماظؿشوؤعقيمسؾكمعقاضقعفو.موػلمبعدماعؿزاجفو مبوإلؼؼوسوتماظـؼـــووؼـيم
ومايؿودذقي،مهركمعشوسرماإلغلونماظؾلقطميفمطؾمعؽونمعـماظعومل،مٌومصقفوم
عـمرعزؼيمومروحوغقي.م
أعوماٌـؼػمصقؿعؿؼميفمإذوراتفوماظلقودقيموماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي،مصقفدم
صقفومضقؿيمأدبقيمطؾرية،مومررؼؼيمغوجعيمإلؼصولمرصضماظػـونمظقاضعف ماٌعوشم
بؽؾ متداسقوتف .مو مضد مالحظ ماألدؼى ماظطوػر مبـ مجـؾقن مػذا مصؼول مسـ مغوسم
اظغققانم:م
"إغفؿمحمؾقبقنمألغفؿمادؿطوسقا مطلىماىؿفقر،معـمخاللمشـوءمطؾؿوتم
تعربمسـماألرض،مومؼػفؿفومدؽو منماألحقوءماظػؼريةميفمضقاحلماٌدن.مصؽوغًم
اظؼطقعيماىذرؼيميفمتورؼخماألشـقيماٌغوربقيماظيتمطوغًمدائؿومتػؿؼدمظألصوظي".8م
و مضد متـقسً ماٌقاضع ماٌؿـووظي ميف مأذعور مبورؿو ،مبني ماظيت مهؿؾ مأبعودم
دقودقي،موماظيتمتعوجلمضضوؼوماجؿؿوسقي،موماظيتمتؿعؿؼميفماظؿػؽري ماظػؾلـػـلم
وماظروحوغلمظإلغلون .مومغلؿطقعمأنمغالحظماظؾعدماإلغلوغلماظـوبعمعـمواضعم
اإلغلون ماٌغربل ماظذي مؼعد مبورؿو مػق مواحدا معـف .مطؿو مأدؿطوع مطػـون مأنم
ؼشكصماظقاضعماٌزريماظذيمؼؿكؾطمصقفماٌقارـماظعربل .مصضؿـمذظؽميفمأشونم
عـؾمأشـقيماٌعـكماظيتمتؼقلمأبقوتفوماألودي:م
ذؽقنميفماظدغقومسـؾـكمايـؼمؼـداصـعممممممممممؼوكماظؽـريمعومصقفـؿمأغـػـعم
عطعقغنيميفماظظفرمومعومضققـومبوظعؿرمممممممممؼوكمأخـرػـومػـقماظــؼــؾــرم
بـودممصـلماظـزغـؼـيمداظـحمعـومعـرتـوحمممممممممماًقفموماظؼفرمسؾقفمضوضلم
يفماظعؿوقماظػقضكمومعومظػققممؼؽػلماظؾلمحـومصقفمؼؽػلماىقعمومعومضودقـوم
طؾمذلمدؼوظـومومحـومأعوظقف.م
Ben Djelloun, Tahar, Parle de Nass El Ghiwane, site: Google, 24/03/2000.
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و ميف مأشـقي ماجملزرة مدـي م 7989مأؼـ مطون ماظؿعؿقؿ ماإلسالعل مواضقو ميفم
اإلذاسوت مو ماظؿؾػزؼقغوت ماظعوٌقي مسؾك معو مجرى ميف مخمقؿل مصربة موذؿقؾيم
اظػؾلطقـقني ،مأؼـمأبقدمأطـرمعـمأظػمالجهمعـمأرػولمومذققخموغلوءمغطؼم
اظعربلمبورؿوموضولمظؾعومل:م
ؼومسوملمصقؽماظؼؿولموجوؼزةمممممممممممممممومصـقـؽماظـقـؼـرةمصـوؼـزةم
طلمظؾققرمدعقعماظـصـؾـقـونمداؼـزةم
اظدغقومدؽؿوت،مظعدامدارتمعومبغوتممماظدغقومدؽؿـوت،مصفققنمدارتمعومبغوتم

يفمصربامومذؿقؾي،ماجملزرةماظؽؾريةمأرػولمذحبوت،مذققخمومسقوالت.م
دغومدغومآهمدغومممممممممدغومدغومآهمدغو.م
وضدمدوؼرمبورؿوماظؼضقيماظػؾلطقـقيمسربمعراحؾفوماظؿورخيقيمصصقرمعومؼعوغقفم
أبـوؤػو معـ مضفر معـذ مأن ماحؿؾً مأرضفؿ مإدي ماغطالق ماالغؿػوضي ميف م 7987مأؼـم
طؿىمضصقدتفماغؿػوضيماظيتمؼؼقلميفمعطؾعفو:م
دوعل،مدوعل،مؼوماغؿػوضيمدوعلمممممبلحفوركمدوعـل،مبـرجـوظـؽمدوعـلم
دوعلمضـدمجـقـقشماالحـؿـاللمممممم ذفودةمبوهللميفمشريكمعومؼؽقنمعـظقعلم
يفمظقؾلمومؼقعل،ميفممسوؼومومشققعل.مدوعل،مدوعلمؼوماغؿػوضيمدوعل.م
و مضؾؾفو مطؿى مأعل مصؾلطني مو مخقؼو ماظعربل مو مطؾفو مأشوغل متؿقدث مسـم
اظقاضع ماظلقودل ماظعربل ماٌزري ميف موضً م :م"طون معـ ماظصعى مسؾك ماإلغلونم
اٌغربلماظؿؽؾؿميفماظلقودي،صعـدعومطونماظـوسمؼرؼدونماظؿؽؾؿميفمعقضقعمدقودلم
تراػؿمخيػضقنماظصقت،مومؼؾؿػقنمميقـوموممشوالمخقصومعـمأنمتؾؿؼطمأضقاهلؿم
آذانمعؿفللي"9م
تـوول مبورؿو ،ميف مأذعوره مأؼضو ،معقضقع ماظؼورة ماإلصرؼؼقي ماظيت متـفىم
خرياتفو معـ مررف ماألوروبقني ،مو متؾؼك مذعقبفو متعقش مسؾك موضع مايروبم
واألوبؽيموماجملوسي.مصؽؿىمم
9

صرؼد،محمؿد،ميفمأربعقـقيماظعربلمبورؿو،ماىزائر،ماًرب،مس.م78معورسم7997م،مص.79.
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ؼومأمماظؾؾدانمؼومإصرؼؼقوم
إصرؼؼقومؼوماظدمماظلوؼؾمممومؼوماظقردماظذابؾم
واشمػذامايوظيممممممم مممغومركمذعوظيممممم مؼوممشسماألعولمؼومإصرؼؼقوم
صقؽماظغربمؼـفىمم م وميفمخريكمحيطىمممموميفمأوالدكمؼرػىم
بوىقعموماألحزانمؼومإصرؼؼقوم
أعو ماىوغى ماظؿلعؾل ميف معصري ماإلغلون ،مسـد مبورؿو مصـفده ميف مطـري معـم
اظؼصوئدماظيتمغضؿفو،ماظؼدمييمعـفومطلػؾمايول م -مشري مخذوغل م -مجقديم
برضوك-ماظعشقيمسشوتم-ماظؾطوغي.مأومايدؼـيمأيمععمغفوؼيماظــؿـوغـقـــوتم
ومبداؼيماظؿلعقـوت:ماىؿرةم

اخلامتة
ظؼدمحووظًمعـمخاللمػذهماظدراديماٌؿقاضعيمظػـمغوسماظغققان،مصؿحمغوصذةم
ميؽـمأليمعفؿؿم-مدقاءمطونمبوحـومأطودميقومأومحمؾومهلذاماظػـماظشعيبم-مأنم
ؼطؾ معـ مخالهلو مسؾك معو مأبدسؿف ماجملؿقسي معـ مأشون مغوبعي معـ ماألصوظيم
اٌغربقي.مم
طؿومأغفومدقفممتؽـماظؾوحـنيمعـماإلرالعمسؾكماإلغؿوجماظزجؾلماٌـظقم،م
دقاءمعـمررفماظشعراءماظشعؾقنيمطؼدورماظعؾؿلمومسؾدماظرريـماجملذوم،مأومعوم
أجؿفدمأسضوءماظػرضيميفمغظؿف،مخوصيماظعربلمبورؿو.مم
و مأمتـك مأن متؽقن مػذه ماظدرادي مصوهي مظعؿؾ معؽؿؾ ،مؼؿـوول مبوظدراديم
جمؿقسوتمأخرىمطوٌشوػىموجقؾمجقالظي.م

ؼائمة ادلصادر و ادلراجع

ادلراجع اؾعربية:

 غقر ماظدؼـ ،مسؾد ماظؼودر ،ماظؼقل ماٌلثقر معـ مطالم ماظشقخ مسؾد ماظرريـماجملذوب،ماىزائر،ماٌطؾعيماظـعوظؾقي،مص.ص.97 ،60،67 ،49 ،47 .
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ايدؼـل،مراللمدومل،مربوسقوتماظشقخمسؾدماظرريـماجملذوب،ماظعراق،م
اظرتاثماظشعيب،مع،7.مس ،7975.ص.995 .
سدغون ،مؼودني ،محقار معع ماظعربل مبورؿو ،ماىزائر ،ماظشروق ماظعربل ،مع.م
،739ماألدؾقعمعـ 76مإدي 93مغقصؿرب ،7993مص.76 .
سدغون ،مؼودني ،محقار معع ماظعربل مبورؿو ،ماىزائر ،ماظشروق ماظعربل ،مع.م
،133مغقصؿرب ،7993مص.77 .
سدغون ،مؼودني ،محقار معع ماظعربل مبورؿو ،ماىزائر ،ماظشروق ماظعربل ،مع.م
،134ماألدؾقعمعـ 30مإدي 07مدؼلؿربم،7993مص.17 .
صرؼد ،محمؿد،ميفمأربعقـقيماظعربلمبورؿو،ماىزائر،ماًرب،مس.م ،8عورس
،7997مص.79.
صلؿؼ ،موظقد ،مدرادي ميف معشؽؾي ماظػـ.اآلداب ،مبريوت ،مع ،5.مس .معوي
.7963

ادلراجع األجنبية
Google, le

- Bendjelloul, Tahar, parle de Nass El Ghiwane, France,
24/03/2001.
- Gnaoua, site Google (France), pp. 1- 4 le 30/04/2001.

األشرصة ادلسموعة
 غوسماظغققان،ماظصقـقي،مذرطيمأوريونمطودقً 796 ،مذورعمآظزاس،اظدارماظؾقضوء،ماٌغربم.م
 غوسماظغققان،مشريمخدوغل،مذرطيمأوريونمطودقً796 ،مذورعمآظزاس،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.7975،
 غوسماظغققان،مؼوصوح،مذرطيمأوريونمطودقً 796 ،ذورعمآظزاسماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
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 غوسماظغققانمعومػؿقغل،مذرطيمأوريونمطودقً 796 ،ذورعمآظزاسماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوسماظغققان،مومأغوديمأغو،مذرطيمأوريونمطودقً 796 ،ذورعمآظزاسماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوس ماظغققان ،ماظشؿس ماظطوظعي ،مذرطي مأوريون مطودقً 796 ،ذورعمآظزاسماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوسماظغققان،متغـفي،مذرطيمأوريونمطودقً 796 ،ذورعمآظزاسماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوس ماظغققان ،مزاد ماهلؿ ،مذرطي محلـقي ،م 473مذورع ماظـداء ،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب
 غوس ماظغققان ،مرد مبوظؽ ،مذرطي مطودؼؽ  74 ،CADICذورع محيل مبـمسقلك،ماىزائر.
 غوس ماظغققان ،ماجملزرة ،مذرطي محلـقي 473 ،ذورع ماظـداء ماظدارماظؾقضوء.اٌغرب.
 غوسماظغققان،مأوالدماظعومل،معلفؾيمسـدمبوئعماظؽودقً،متؾؿلون. غوس ماظغققان ،ماظلالعي ،مذرطي مطودؼؽ  74 ،CADICذورع محيل مبـمسقلك،ماىزائر.
 غوسماظغققان،مؼومذيول،مصقتماألرؾس،مدققماظعققن،مرضؿ  ،98ررؼؼمعدؼقغي،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوسماظغققان،مماإلغؿػوزي،مصقتماألرؾس،مدققماظعققن،مرضؿ  ،98ررؼؼمعدؼقغي،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.مممم
 غوسماظغققان،ماظلؿطي،مصقغقومدمؼلؽ،محلماألعؾ ،3ماظزغؼيم ،93رضـؿم ،7اٌغربم.
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 غوس ماظغققان،معومؼدوممحولَمصقتماألرؾس،مدققماظعققن،مرضؿ ،98مررؼؼمعدؼقغي،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب.
 غوسماظغققان،ماظػراق،مذرطيماألصراج،98 ،ماظؼقصورؼيماىدؼدةمعغـقي،ماىزائر.م
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