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 ادلنابع اؾثؼاػية ألغاـي ـاس اؾغيوان

 *بلؼاسم بوؿديين

 ادلؼدؿة

ماظقا ماألشـقيماظشرضقي ماظلؾعقـوت،موميفمصرتةمرغًمصقفو دةمعـمصععمبداؼي
معغربقيم مصرضي ماظقجقد مزفرتمإدي مأوربو. معـ ماآلتقي ماظغربقي ماألشـقي مو عصر،

ؾقيمبنخراجفومعـماحمل اظـفقضمبوألشـقيماظشعؾقي،موذظؽمأخذتمسؾكمسوتؼفو
مإديماظعوٌقي.

مم-مجوءتمػذهماجملؿقسي ميفاٌؿؽقغيمعـمذؾونمتربقا ايلماحملؿديممععو
ماظؾقضوء ماظطقىمم-بوظدار مظؾػـون ماٌلرحقي ماظؿفربي مخموض مسرب ماظقجقد إدي

ماظصدؼؼل،مصقؿوممسلممبلرحماظرتاث.

ومملمميضموضًمرقؼؾمحؿكمأضؾؾماظشورعماٌغربل،مثؿماظشورعماٌغوربلمسؾكم
إديم ،االدؿـلوخمعرحؾيٌغربقيمعـميفماماألشـقيمؼـؼؾأنممادؿطوعذيمػذاماظػـماظ

ماإلبداع، معرحؾي ماظشؾوب مجعؾ ماظذي ماظشلء ماٌغوربل مؼردد مطؾمأشوغقفو يف
مألغفومأصؾقًمتعربمسـمػؿقعفمومعشوشؾفمومأصؽوره.م،اٌـودؾوت

ماٌؿقاضعي ماظدرادي مبفذه ماظؼقوم ماألدؾوبمجوءتينمصؽرة مهلذه مأجؾممو عـ
سؾكمواحدةمعـماحملووالتماظػـقيماظـودرةميفماظقرـماظعربل،مزوػرةممعلحماظغؾور
مغوسماظغققان.

ضدمرطزتميفمدراديتمػذهمسؾكمهؾقؾماظـصقصماظغـوئقيمعـماجؾمتؾقونم و
مإغلوغقي، مأبعود معـ مبف متزخر مثقبماظرعزؼيم عو ماظؾلقا مدقودقي، مو اجؿؿوسقي

م ماإلغلوغقي. مبوٌعوغل مظغـوػو مخالل واظشعؾقي ماظمعـ أحوولممدقفمدراديػذه
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ماإلجوبيمسـماألدؽؾيماآلتقي:

مػذهماظػرضيمإديماظقجقدم؟مجوءتطقػم

م مبػـ مجوءت ممجدؼد،ػؾ مسؿو ماظـوسخمؿؾػ ماٌغربقيممسفده ماظلوحي يف
مآغذاك؟

تصريموربيمصـقيمجدؼدةمأنمتصؿدمطؾمػذهماٌدةممومأنممادؿطوسًطقػم
ماٌرجعقيماألدودقيمظؾعدؼدمعـماظؿفوربماألخرى؟

ماإلضؾولماىؿوػرييماٌغوربلمسؾكمػذاماظػـم؟معومدؾىمػذا

م؟ماىقدمػؾمػقماظشؽؾماىدؼدم؟مأمماٌضؿقن

اظػرضيمظؿؾدعمظـوممسؾقفومترتؽزااٌـوبعماظـؼوصقيماظيتمم،مدلبنييفمػذاماظػصؾ
مػذاماظػـ.

ميفمبذظؽمظعؾين ماظؾوحٌ مؼلوسد مسؿال مضدعً مضد اظػـقنممجمولمأطقن
ومحؼؼًمرشؾيمأحدمرعقزمممػذاماإلرور.اظشعؾقي،مسؾكماظؼقوممبدرادوتمتدخؾميف

ماظذيمضولمذاتمؼقمم:-اٌرحقمماظعربلمبورؿو-صرضيمغوسماظغققانم

م مسوم ميف مبوحـو مأن مأزـ مم9000"ال ماألدبمم9005أو مسـ مأرروحي دقفقه
مؼؿقد مبنيمماظشعيب،مو معو ماٌؿؿدة مم70ثمسـماظػرتة دونماظقضقفمسـدمم90و

 1ـاؼصة" زوػرةمغوسماظغققان،مومإالمطوغًماألرروحي

 ادلنابع اؾثؼاػية ؾػن ـاس اؾغيوان

ممادؿطوسً ماظغققاغقيمأنمهؿؾميفمذؽؾفو معرجعقوتم،األشـقي معضؿقغفو و
ميفماجملؿؿعماٌغربل،م معـمأجؾمإثراءممارتؽزتظـؼوصوتمذعؾقيمعؿفذرة سؾقفو

ماظغـوئقي مذيفقرمعدوغؿفو مخمورؾي ماظو ماألصقلاٌم،قادعػو ،ميعرضقاظمؿعدد
م.يـؼوصقاظو

                                                                                           
غقصؿربم 93إديمم76ميـدم،739م.عم،اظشروقماظعربلم،اىزائرم،ععماظعربلمبورؿومحقار،مسدغون،مؼودنيم1

.76م.،مص7993
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مو اؾذؽر عند عيساوة احلال. 1

م مأشوغل م مأخذغو مصؾكمم-يفمرحوبمععوظقؽمم-اهللمؼوعقالغوعـؾ:صنذا اظؾفؿ
م مإؼؼوسوتفو مأن ماهللمند ماظـيبمردقل مسـمعـمطـريامتؼرتبسؾك صرقممداظذطر

م موػذا مواضاظعقلووة، ميفممحاظؿلثر مايػالتماظيتمضوعًمبفومموغالحظف ععظؿ
مإدراجماألمطوغًم.محقٌيضرػاظ م"اجملذوبقن"،ماظيتمشوغلتؿعؿد مؼؾقٌمسـفو

مب ماظصقصقي ميفماظـؼوصي مؼعربمسـف معو مأو ماظغـقون مإديمحد مؼرضصقن ممم.ويولاظذؼـ
م:أسضوءماظػرضيمأغػلفؿ،مصفؿمطؿومؼؼقلماظعربلمبورؿوؼصؾمإظقفوممهمايوظيذػ

"سـدعومغصعدمصققماًشؾيمغػؼدمذعقرغومومالمغلرتجعفمإالمبعدمغفوؼيمايػؾ،م
مغؽو مال مغلرتجعف محنيم مؼشربمو مأن محيدث مضد محدث، مممو مذقؽو مغذطر د

ؾؽ،مظؽــومصعالمغؽقنميفمتاظقاحدمعـومطلدومعـماٌوءمأومؼؼرتحمػذهماألشـقيمأوم
شقؾقبيمومدمـمغؼقممبفذهماألذقوء،مومالمغلرتجعمذواتـومرؾعومإالمبعدماظـزولم

م.2عـمصققماًشؾيمومدؾىمعومغعقشفمصقضفومػقمايول"

ؼؼقلموؼعني،ماظيتميمزأشـقمٍؾعـ،مـماألشوغليفمطـريمعمترتددطؾؿيمايولموم
م:معطؾعفو

مأػؾمايولمؼومأػؾمايولمإعؿكمؼصػكمايول

ماألػقالمكػومجؿونمومتبتزولماظغققممسؾكماظعر

م:ومأشـقيمبينماألدـون

م،حوظلمؼوموسديماظققممراهمأدصعين

مومبغقًمغقضعمدمال

مظلم:محومومأشـقيمشوديميف

ملمالمومؼومالممآهمؼوال

 ومشوديمصقوظلغؼقلمطالعلم

                                                                                           
 .77.،مص7993مغقصؿرب،م733م،ماىزائر،ماظشروقماظعربل،مع.ظؼوءمععماظعربلمبومرؿودغون،ماظقودني،م2



 بلؼاسم بوؿديين

 60 

م مو ماظعربلتقزػ مؼرى مطؿو مايول مماظػرضي مألن معطوظىم:بورؿو "اظػـون
بوظؾقٌمسـمايولمظدىماآلخرؼـمسؾكمأنمأدؿدرجؽمطؿؿؾؼ،مصالمتؽودمتشعرم

م مضد مو مإال معـصفرمأدؿقسؾؽبف مأغو مأطـ ممل مإذا مظؽـ مو متدري. محقٌمال ماعـ
اظػـونمأنمؼعقشمماخؾف،مظـمؼؽقنمبنعؽوغلماظؿلثريمسؾقؽمومتػفريهمظدؼؽ.مسؾكد

 م3ايولمبصدقمصقيفمظؽلمؼػفرهمظدىماىؿفقر"

 اجلاـب اؾصويف .2 

م ماظصقصقي ماظطرق ميفمماالغؿشورسرصً مو مسوعي، ماظعربل ماٌغرب ميف اظقادع
مماألضصكماٌغرب مذظؽ مو ماًصقص. موجف مبوظزواؼومالرتؾوطسؾك اظيتمماظـوس
ماظطرمأدلفو مناألضدعقمقذققخ معرؼدوػؿ مؼـظؿ مو مذطرىاالحؿػوالتمظ. مؿكؾقد
موصومػؿعقالد ممتفؿأو مأو مطراعوتفؿ. مضدمإلبراز ماظماغؿشرتو يفماٌغربممقرطػذه
مايؽؿماظعربل مأثـوء ممأٌرابطلمخوصي مععمجملء مأػؿمؼـاٌقحدثؿ معـ ػذهممو
ماظطرقم:

 اؾشاذؾيةاؾطريؼة 

م.مم657ظصوحؾفومأبقمايلـماظشوذظلماٌؿقصكمدـيم

 اؾطريؼة األمحدية

مم7875اظؾدويماٌؿقصكمدـيممعـلقبيمإديماظلقدمأريدم

 ماؾطريؼة اؾسنوسية

مم859تقيفمدـيمم،ٌمدلؿفومحمؿدمبـماظلـقدلمومػقمعـمدالظيماألدارديم
مأتؾوعو ماإلدالعقمػذهمحيؿػؾ مبوٌـودؾوت موظقؾيياظطرق ماظـؾقي، ماٌقظد معـؾ م.

اٌذاػىماظلقودقيموماظػؼفقيماظيتمتؿؾعفومطؾمم،مسؾكماخؿالفشريػومسوذقراءمو
مط مشريػؿ.ررؼؼي. مو ماظػورؿقني مو ماًقارج مو ماظشقعي مو ماظلـي مؼمديم لػؾ و

مإعومإغشودامأومعدحيو،أعوممإغصوتماٌرؼدؼـم.اظدؼـقيماٌرؼدونماظؼصوئدم
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 اإلـشاد 

محقٌمؼرددمطؾ مصردؼو مؼؽقنمشوظؾو مماألصظموحمو ماظيتوراد تؽقنممواألدسقي
م.ماظؿصقيفماووػفوشوظؾومعـظقعيمداخؾماظطرؼؼي،مومتعربمسـم

 يح ادلد

مردةـؾـلماظـدتـقـصـؼـي،مطـضصوئدمدؼـقيمععروصمومبرتدؼدم،ومؼؽقنمذيوسقو
مظؾؾصريي ماهلؿزؼي مػذهمومشريػومو متعربمسـماووه ،مدونمأنمتؽقنمبوظضرورة
ماظطرؼؼيمأومتؾؽ.

 اؾسماع

ماجملؿقسيم مأو ماظصقصقيممبعـكماىؿفقر، ماٌصطؾحميفماظـؼوصي ؼلؿعؿؾمػذا
م ماٌـودؾي، مشوظؾواظيتمهضر ماظذؼـمموؼؽقن ماظـوسم مسوعي معـ مأو ماٌرؼدؼـ عـ

حيضرونممبـودؾيماٌقظدماظـؾقيمأوممذمطرىمشزوةمبدرمأومشريػومعـماٌـودؾوتم
ماظـيبمسؾقفماظلالمموأػؾفماألرفورم.مواظيتمؼذطرمصقف

مؼرجعمبوألدوسمإديم:صـمغوسماظغققانممسؾكوماظؿلثريماظصقيفم

مبشؽؾمطؾري ماظطؾقعلمبوظػـماظصقيفماٌـؿشر يفماٌغربماظعربلمظؽـرةمماظؿلثر
ماظزواؼو.

ماتصولمأسضوءماظػرضيمبوظؿفؿعوتماظصقصقيمسؾكماخؿالفمأغقاسفو

ماظعؾؿل،م مضدور مطلقدي ماظطرق مػذه مذققخ مطؿؾفو ماظيت مظإلذعور حػظفؿ
راث،مـؿـرحماظـلـلمعـوتردؼدػومأثـوءماظعروضماٌلرحقيمععماظطقىماظصدؼؼلمص

مشعؾقي.ومارالسفؿماظؽؾريمسؾكماظـؼوصيماظصقصقيماظ

ماظؾقنماظغـوئلماظذيماسؿؿدتفماظػرضيمؼؼرتبميفمروبعفمعـماظغـوءماظصقيف.

مصؾؿفردم ماظؿلثر. مػذا مععومل مغالحظ ماظؾقٌماظطقؼؾمحؿك م معـو والمحيؿوج
ماألشوغل مإدي موزػًماظيتمماالدؿؿوع ممعػرداتصقفو ممارتؾوطهلو واظطرقمبوظزواؼو

،ماٌؼدديماألعوطـوملالماظـيبمسؾقفماظصالةموماظموظيتمؼذطرمصقفاأومم،اظصقصقي
مصـماجملؿقسي.مكؼظفرمطقػمطونمهلذاماظؾعدماظدؼينماألثرماظؽؾريمسؾ



 بلؼاسم بوؿديين

 62 

مصػلمأشـقيماظشؿسماظطوظعيمعـالمندمػذاماٌؼطع:

مواهمؼومذؼؽماظشؿسماظطوظعي

ممأعومحـومومضقظلمظقفويتومإؼالمذػ

موظقدكمعومضؾالمتقمزاوؼي

مع مضصقدة ميف مند ماظصقيفؼطؿو ماٌدؼح معـ مذقؽـو م ماٌطؾعممقاغل مؼؾدأ إذ
مبطرؼؼيمروحوغقيم:اٌقديمتعوديممعـوجوةوممبوالبؿفول

معقالغومومؼوماهللمعقالغوممعقالغومؼوماهللمعقالغو

معقالغومومؼوماهللمعقالغوممعقالغومؼوماهللمعقالغو

م:،معؿؾقسومبوظؽؾؿوتماٌؿعؿؼيميفماظروحماظصقصقياالدؿكؾورثؿمؼلتلم

ماظـيبمردقلماهلل اظؾفؿمصؾلمسؾك

مصؾلمسؾكماظـيبمحؾقىماهللماظؾفؿ

ماظؾفؿمصؾلمسؾكماظـيبمردقلماهلل

مؼومحمؿدمذوصعمأعؿقمومزؼـماظرتبي.

 اإليؼاع اؾؼناوي .3 

زوؼعنيمم–ظقوممتـوديمم–ؼالحظمطؾمعـمادؿؿعمإديمأشوغلمعـؾ:شريخذوغلم
مبعدمجمقهومضدممم.اظؼـوويمعاظؿلثرماظؽؾريمبوإلؼؼو م"اظؼؿربي"سوزفممبدامجؾقو
مبوط ماظرريون ماظؼـوويسؾد مبوظػـ موثقؼ مارتؾوط ماظذيمظف مو مابـماغفوم،مخوصيق

اظصقوبلممأدؿعدؼـيماظصقؼرة،معقرـمػذاماظػـ،مأؼـمتقجدمزاوؼيمدقدغومباللم)
مرضلماهللمسـف(.مبـمربوحماىؾقؾمدقدغومبالل

ماظشعيبمصننمػـوكم ماظرجولممارتؾوطومحلىماٌعؿؼد بنيمصـوغلماظؼـووة،مو
م.ةماٌرضكماظصوينيمممومميؽـفؿمعـمعداوا

ممو ماظيت مايوظي متؾؽ مؼػلر معو مإؼصولممػذا ماظغققان مغوس مأسضوء ؼؿعؿد
معـؾ ماشوغل متردؼد مسؾك مبوالسؿؿود محػالتفؿ مععظؿ مخؿوم ميف مإظقفو ماىؿفقر
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م:اهلؿوعلميفمععظؿماظلفراتماظيتمحيققغفو

ماهلؿوعلمآدقديمموــوبــلمآبـوعـؿـفـاظ

ماهلؿوعلمظؾقؿوعل.مماهلؿوعلمراؼدماظلالم

اٌعؾؿ،مبوإلضوصيممهًمضقودةمووةمتؿؽقنماجملؿقسيمعـمدؿيمأصراد،ـدمضـس
ما مواٌغـنيٌقدقؼقإدي معرددني، مو مسؾكممي، مصالة مسودة متؽقن ماظيت اظؽؾؿوت

مأو مماظـيب، مأو ماظزػراء، مصورؿي ماظؾقًمطوظلقدة مألػؾ مذطر معـمعـظقعيأدسقي
ادلؼدم ممؼػرتضموجقد.موأوماظرببرؼيممبوظؾغيماظعربقيمدقاءذعراءمعؿصقصيمممررف

مجؾماىذب.أليموماظراضصنيماظذؼـمؼلتقنممضرػاظذيمؼعؿربمػؿزةماظقصؾمبنيماظ
م.ايضرة"غكمشريم"مػذاماجملذوبمعومبم:احلصادةومندمػذاماٌعـكميفمأشـقيم

مػلمةـووؼسـدمماظماؾرحبةاظيتمؼعربمسـفومبؽؾؿيمميفماظؿعؾريماظصقيفمو احلضرة
اظؾقحممسـدمذقخماظطرؼؼيمعـمأجؾمؿعممعـماظـلوءموماظرجولماظذؼـمحيضروناى
االدؿؿوعمإديماألشوغلمسـمررؼؼمواهلؿقمماظيتمتعؽرمصػقمحقوتفؿ.موشوطؾ،مبوٌ

وضدماغؿشرتماظػرقماظؼـووؼيمم.اظروحقيمواظرضصمحؿكماإلشؿوءمؼؽقنماالدؿطؾوب
ماإلصرؼؼقيم ماألصقل مذووا مضـووا مبوإلؼؼوسوتماظيتمؼعزصفو ماظؾوظغ مظؾؿلثر ماظعومل يف

ماظػـماظروحوغلماظذؼـمؼـؿشرو محوعؾنيمععفؿمػذا موحؿكميفمأعرؼؽو نميفمأوروبو
ماظذيمؼؼؿصرمسؾكماظعزفمومذطرماهللمبؾففوتمخمؿؾػي

"اظيتمؼلؿعؿؾفومم:آظيماظؼؿربيممؼيمبوالسؿؿودمسؾكاظؼـوومتعزفماٌقدقؼكوم
صمـرضـيمظؾـصـصـكـاٌي،مـؾـرحـكماظـقرمإظـظؾقضماٌؾقكمعـوداةاٌعؾؿمعـمأجؾم

م4."قـومبوظغـوء،مومحرقماظؾكقرعلؿع،موماىذب

ميفماظـؼوصيماظؼـووؼيمؼقجدمأغقاعمعـماٌؾقك:و

ماظـوصع.ماظؾقنماألزرقاظذؼـمميقزػؿمؾقرؼـماظؾقكماٌ

م.األدقدموؼعرصقنمبوظؾقنعؾقكماظغوبيمومػؿمعـمأصؾمأصرؼؼلم

م.األزرقماظداطـ اٌؾقكماظلؿووؼني:

                                                                                           
4 Gnawa, site Google, France, 30/04/2001, p. 3. 
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ماظؾقنماألريرماٌرتؾطمبوظدم.م:اٌؾقكمايؿرم

مػذه م"اظمو مظؾؿؾقك مخمصصف مصذاألظقان م"اإلغوث". ماٌؾقك مأعو ؼدمطقر".
األريرمظالمرضقيموماألدقدمظالالمم.األصػرمظالالمعريةخصصًمهلؿمأظقانمأخرى:م

م.مـدذقيمألصؾفوماظلقداغلؼسقشيماظ

طـريامعـماظـؼوصيماظؼـووؼيمإلخراجمصـفوممغوسماظغققانضدمادؿػودتمصرضيموم
ٌقيمععؿؿدةمسؾكمإؼؼوسوتفوماظؼـووؼيماٌرتؽزةمخوصيمعـماظشفرةماإلضؾقؿقيمإديماظعو

م.يمربآظيماظؼؿمسؾكماظضربمسؾك

 عبد اؾرمحان اجملذوب. 4

ماظغـوئلم مسؾكمضصوئدمعـمماسؿؿدتميفمبداؼيمعشقارػو مغوسماظغققانم صرضي
محـموذػؼم–،ماظؾطػيطؼدورماظعؾؿل،مظػققلمػذاماظػـم:دقديماظشعرماٌؾققن

اظذيمؼعدميفمماظشوسرػذامم،اظرريونماجملذوبومبعضماظربوسقوتمظؾشقخمسؾدم
ماظعربل ماٌغرب ميف مأدطقرة مذاتف مأصؾق،حد محؿك ماظؽـري مسـف مضقؾ ًمصؼد

مذفرةمذفرتف مصمتضوػل ماىقالغل. ماظؼودر مسؾد ماظشقخ محقظفمؼد غلفً
مموتؽوؼاي مبويؼقؼي ماًقول مصقفو مميؿزج ماٌغربميف معـ معـطؼي ماظعربل.طؾ
اظـوسممععومؼؿقدثمم،لطـريماظؿفقاممنطومإديمطقغفمذظؽمميفملؾىؼرجعماظو

مؼؼقهلومإال،مومسرب،مالمعقاسظحيػظفمطؾمعـممسعفمٌومصقفمعـممزجؾلبؽالمم
ثؿمسزفمسـفومم،إغلونمجربمايقوة،محؾقػومومعرػو،مومسرفمخريػومومذرػو

مصقفومبعدمأنمسرفمحؼقؼؿفو.مومزػد

عـمػقمدقديمسؾدماظرريـمماجملذوبم؟موطقػمادؿطوعمأنمؼعرفمطؾمػذهم
ماظشفرة؟

قمزؼدمدقدمسؾدماظرريونماجملذوبمبـمسقودمبـمؼعؼقبمبـمدالعيمبػقمأ"م
اظصـفوجلماظدطوظل.مأصؾفمعـمتقطمبؼربمأزعقرميفممشولمعردكماىدؼدةمسؾكم
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طؾؿمعـمصوسميفمم60سؾكمبعدم.م5"دوحؾماحملقطماألرؾللمثؿمإغؿؼؾمإديمعؽـوس
وميفمم".مممصرغلوسفدماظلؾطونمعقاليمإمسوسقؾماٌعوصرمظؾقؼسماظرابعمسشرميف

ملـوجـفـــصـكماظـؾـدىمسـقـصوسمتعؾؿمسؾكمبعضماظشققخماٌشوػريمآغذاكمطل
سنيمومدقديمسؿرماًطوبماظزرػقغل.مثؿمإغفمسوشمعدةمبوهلؾطمرومدقديمأبلم

مبفمإديمعؽـوسمصؿقيفميفم مأحسمبؼربماألجؾمرؾىمأنمؼذػؾقا مٌو مو )اظغرب(.
دصـقهمخبورجمعدؼـيمعؽـوسمماظطرؼؼمجبؾؾمسقفمأومبنيمورشيموموادمدؾق.مو

م6"ػفرؼيم976جبقارمبوبمسقلكمومضرؼحماظلؾطونمعقاليمإمسوسقؾمدـيم

مممارجعمظؽقغفمطونمصوضدؼومتلؿقؿفمبوجملذوبمالم مإمنو معولؾىمبظعؼؾفمو
ومضدمؼؿـوضؾفماظـوسمعـمعؽونمإديمآخر.طالممعقزون،ممعـمطونمحبريمسؾكمظلوغف

ماظطعومم"أػؾمومأماجملذوبطونمظؾشقخمسؾدماظرريونم والدمومزاوؼيمؼطعؿمصقفو
م.7وءماظلؾقؾ"بـظؾقاردؼـمسؾقفمعـماظغربوءمومأ

بعضممإلمتومبوسقوتمسؾدماظرريونماجملذوبمضدمادؿعوغًمغوسماظغققانمبرو
ميطالمماجملذوبميفمأطـرمعـمثالثمقامبذظؽمعـمتقزقػؿؿؽـ.صغـوئقيماظمؼصوئداظ

م.مأشوغل

ماظـوديمأغو

اجملذوب،ممتمادؿغالظفمامعـمربوسقوتميفمػذهماظؼصقدةمندمعؼطعومعلخقذ
مسؾكمعلؿقىماٌقال:

ماظرؼحموماظلقوبمرذوت

موماظغقؿمضالممسؾل

مماألحؾوبمضوعمضػوت

                                                                                           
عمجمؾيماظـراثماظشعيب،م،،ماظعراقربوسقوتماظشقخمسؾدماظرريونماظـؿفذوبراللمدومل،م ايدؼـل،م5
995،مص.7975-6س.،م7
م،ماىزائر،ماٌطؾعيماظـعوظؾقي،مص.اظؼقلماٌلثقرمعـمطالمماظشقخماجملذوبسؾدماظؼودر،مغقرماظدؼـ،م6
عمجمؾيماظـراثماظشعيب،م،،ماظعراقربوسقوتماظشقخمسؾدماظرريونماظـؿفذوبراللمدومل،م ـل،ايدؼم7
995،مص.7975-6س.،م7
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مسؾلمةبؼقًمصرؼدموماظعؿد

مشريمخذوغل

م،ندمػذهماظربوسقي:يفمػذهماظؼصقدةماظيتمؼطغكمسؾقفوماإلؼؼوعماظؼـووي

مبنيماٌعؾؿموماظزبرةمؾيبمجوض

مؾقفومايدادمعشقممعومؼشػؼمس

مؼردفمظفماظضربيمسؾكماظضربي

مومإذامبردمؼزؼدماظـورمسؾقف

مععم مبلخرى مسقضً مو ماظؽؾؿوت مبعض محذصً ماظغـوئقي مظؾضرورة مو ظؽـ
م:اٌعـك،مصلصؾقًماظربوسقيماٌغـوةمسؾكماظشؽؾماظؿوظلماظقزنمواحملوصظيمسؾكم

مايدادمعومحيـمعومؼشػؼمسؾقفمضؾيبمجوبنيمؼدؼـمايداد

مفـقـؾـورمســـردمزادماظـالمبـؼوممممممفمـربـؼـزلمضربفمسؾكماظض

مآهمؼوموؼـموؼـ

م"اظـقدؿوىق ماألشـقي مػذه مثالثمييف مأؼضو مند مطؾؿوتفو مو مإؼؼوسفو ميف "
ذظؽمظلفقظيممعـمشريمتعدؼؾميفماظؽؾؿوتمأوتغـقفوماظػرضيمم،ربوسقوتمظؾؿفذوب

مي،ـزؼـرعـكماظـؾـسموـودػـؿـؿـاسؿمـو،مرشـفـقـطؾؿوتفومومبلورؿفو،مومسؿؼمععوغ
م.ومإعؽوغقيمصفؿفومسؾكموجقهمخمؿؾػي

مأوديمػذهماظربوسقوتم:

مؾيبمتؼطعمبوألعقاسض

مقعومجومبرمغؾقح

معـمطونمطقايمظؾـوس

مقمظؽقوتمروحربؼص

مبومؼؿعرضمؿلثرمدوعومؼم،ناإلغلوايلوديميفمميصوظؼؾى،ماظذيمؼعؿربامٌـطؼ
ذيم.مواظؿشؾقفماظاضؿصودؼيمسورػقي،مأوماجؿؿوسقي،طوغًممدقاءم،عشوطؾظفمعـم
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اظؾالشيميفماظؿعؾريمعومالمؼرتكمجموالمظؾشؽمأنمػذاممجوءمبفماجملذوبمصقفمعـ
آخرمودقؾيممإالمععفومملمؼؾؼمخطريةاظؼؾىمضدمجعؾمصوحؾفميفمحوظيمعرضقيم

مػلماظؿكؾصمعـف مبوظصربمظؾعالجمو مصعؾقف مأنمؼداويمسؾؾف مأراد موإذا )غؾقحق(.
ماظطؾقيمميخوص مطوغًماظقصػي مماظصعىػلماظؽلمواظيتمعـمإذا ػذاموهؿؾفو.

م مأن ميفماجملؿؿعوتمؼؾنيمظـو مطوغًمععروصي مذعؾقي مرؾقي مميؿؾؽمثؼوصي اظشوسر
ماًطقرة.بوظغممحرومػلماظؽلمسـدعومؼؽقنماىم،اظؼدميي

وس،مـــدماظـسؾكمأنماإلغلونماظذيمؼـؿؼماظربوسقي،مهػفؿمػذتطؿومميؽـمأنم
ماغؿؼوداتفؿ.ممسؾقفمأنمهلؿ،عوديمؿومؼلؾىماظ ػسماألشـقيميفمغؼؿؼؾؾمػقمأؼضو
مربوسقيمأخرىمظؾؿفذوبمؼؼقلمصقفوم:موزػً

مؼوموؼحمعـمروحميفمبري

مرؾقسقمبمسـقوومصع

مصرصرمعومصوبمجـقني

مظقامدعقسقاومؼؾؽلمومد

ماإلغلونأنممػفؿمعـالمسؾكصقمأوجف.سدةممميؽـمصفؿفمسؾكوماظلؼقطميفماظؾؽرم
ٌمرشؿمأغفمحوولماظؾقأنمجيدمخمرجو.مومملمؼلؿطعممضوئؼيوضعميفمأزعيمأوم
مؼػرصرم"جبـوحقفمعـمأجؾماًروجمعـمم،سـمحؾمعرارا ماظذيم اظؾؽرمطوظطوئر

مفإالماظؾؽوءمسؾاإلغلونممػذامصؾؿمؼؾؼمأعومؼلؿطع،م،مإالمأغفمملمدؼطمصقفمياظذ
م.ػرجمسـفمطربؿفؼ

ميفماٌؼطعماألخريمعـماألشـقيم،ندمػذهماظربوسقي:

ماظؾلمسؾقـومأحـومدرغوه

موماظؾلمسـدماهللمػقمبقفمأدرى

ماحملؾيمصـقـوهخقطم

مةومعومخصفمشريماٌذر
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مؼرؼدهمص مأرادماهللمذظؽم)ػقممالاإلغلونممؽؾمعو ميؽـفماظقصقلمإظقفمإالمإذا
م.بلعقرغومعـومرىألغفمدؾقوغفمأدمدوبؼيمٌشقؽيماإلغلون،مؿشقؽيماهللبقفمدرا(،مص

موإذامضولمظؾشلءمطـمصقؽقن.

موؼعربمسـفميفماظؾقًمبوٌدرة

معلميؼدور اؾادللحون : اؾشعر . 5

رشؿممتقزمغوسماظغققانمسـمبوضلماظػرقماظيتمجوءتمصقؿومبعدمطفقؾمجقالظيم
مذشتإالمأغفومملمماغؿؼوءػومظؾؼصوئدماظغـوئقي،ومٌشوػى،ميفمروبعفوماإلؼؼوسلمومم

م ماٌؾققنمأداءسـمضوسدة ممبعضماظؼصوئدمعـماظشعر ممظؾـظوم ماظعؾؿل. ظؽـمضدور
بعدمأنمأصؾقًماٌقاضقعموصيماالسؿؿودمسؾكمضصوئدماٌؾققنمملمؼدممرقؼالمخ

اظعربلمبورؿومماظيتمتعوىفوماظػرضيمالمتػلمبغرضفومػذهماألذعور،موبعدمأنمصور
م.اظيتمدقفمتغـقفومالحؼوماظؼصوئدمععظؿمـظؿؼ

جقؾمجقالظيممأدتفوماظيتاظؼصقدةم،ضصقدةماظؾطػقيممشـًمإذامغوسماظغققانم
م:عطؾعفومؼؼقلموماظيتم،مظؽـمبنؼؼوعمخمؿؾػ

مفماألضدارقأظطػمبـوميفمعومجراتمبمملمـاًوصؼومظطػماهللم

مورـأطػقـؿومذرماظقضًمعومغشقصقامشقمملـؼومغعؿمايلماظؽوص

مورـدومذطهفكمومالمؿـصضؾؽمعومؼمملـؼومعقلماظػضؾماظقاص

مشـً ممطؿو مػقظقغل موضصقدة موذػؼ، محـ مضؿـممأو مإدراجفو اظيتمميؽـ
م:تؼقلمأبقوتفوماألوديم.شرضماظغزلميفماظشعرماٌؾققن

مػمأؼقادلماظؾلمصراقمحمؾقبقطق

مبالمسؼؾ،ميفمظردوممصرؼدمؼوومب

مأغومطقػمجػوغلمحؾقىمضؾيب،معومخال

متق،مومغعقتقمومخقوظقرشريمصق

مومعـمالمسؿريمغفدرمبزؼـ

موظق.ومالمبدرمحب
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ماظعؾؿلم مضدور ماظشوسر مضصوئد مبعضماٌؼورعمعـ مأن مإدي مػـو ماإلذورة وودر
ماظيت ماظشعؾقي ماٌلرحقوت ميف مأدرجً مضد ماظطقىمطوغً معع ماظػـوغقن معـؾفو

م مضدوراظعؾؿل. مدقدي مو مايراز معلرحقي معـؾ ماظصدؼؼل، مإدي ؿنيمػإضوصي
مغظؿًميفموضًمعـماٌؾققنمماظؼصقدتني مثوظـيمعـماظرتاثمظؽـفو ػـوكمضصقدة

م:وٌشؽؾيماظػؾلطقـقيطٌقاضقعماظيتمتـووظؿفو،ماعؿلخرمومذظؽمظطؾقعيم

مصفققنميفمشوؼيماظعؾقمدرطقامدطقا

مذهلؿمسودماظشرفمطػقػ.ومضؾؾـوم

متؿـووظ مخقوغؿفميفمم)دؾقونماهلل(اظؼصقدةمًمػذهطؿو مو مايوطؿ عللظيمجقر
مواغعداممروحماٌلموظقي:مظؾرذقىاٌلمولمبؾدهمومضؾضم

مايوطؿمطقكقنمطقؼؾضماظرذقى

مدةمهرؼػموماظشوػدمطومؼدؼرمصوظشفو

مجقرمايؽوممزادغومتعىمأومضلقى

معلقػؿؾعؾودمصوظـؽدموماظظمالمراحي

ماالسؿؿوؽـمظ ماظشعؾقنيمدػذا مضؾًمدوملمؼدمممسؾكماظشعراء م،وبؼرقؼالمطؿو
اظيتمـظؿمععظؿماظؼصوئدمواألزجول.دقفمؼؼقعقنمبعـمأسضوءماظػرضيمماثـنيألنم

مدؿمدؼفوماظػرضيمالحؼوم.

 بومجيع احؼور

سرفميفمغوسماظغققانمبندؿمبقذيعيمإبراػقؿ.مومطوغًمععظؿماظؼصوئدماظيتم
.مؼطؾعمغظرتفمإديمايقوةيمذاظمػؿقعفمععماظؿػوؤلنموطؿؾفومتؿقدثمسـماإلغلو

مؼدسق ماٌـظقممصؽون مطالعف ممسرب مرشؿ مبينماإلغلون مبني ماظؿكخل ماخؿالفإدي
ره،مـصـقـديمتـؾـونمؼـظغوتفؿمودؼـفؿمومأجـودفؿ،مظؽـمرشؿمػذاماظؿػوؤل،مط

م مؼعوغقف مممو متلٌف مو مايروباٌقارـ، مجراء ممعـ مسؾقف، ماٌلؾط مسدممواظظؾؿ و
رجمضؿـماظؼصوئدممطؾمػذهماٌعوغلمطوغًمتدماٌلؿؼؾؾماظذيمؼلوقماظقف.مععرصي

مبطرؼؼي مؼـظؿفو ماظيت ماظشعؾقيمماظرائعي موايؽؿي ماظرعزؼي، مسؾك مصقفو ؼعؿؿد
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ماظشعؾقني،م مظػققلماٌؾققنمواظشعراء ماظيتمطونمحيػضقو اٌؿضؿـيميفماالذعور
ملماٌغربقي.موملطؿومطونمؼعؿؿدمسؾكمواظدتفماظيتمطوغًمهػظماظؽـريمعـماألزجو

مبؾمطونمؼؽؿػلمبعمقضاٌقبقذيقعمػذهمامـوولؼؿ وميفمم.وظؿؾؿقحبطرؼؼيمعؾوذرة
مماٌقدقسي مأشون مأربع ماظغققان مظـوس مواظغـوئقي مشـًمأظػفو معو مأروع معـ تعد
ماظػرضي.

معومػؿقغل

معومػؿقغلمشريماظرجولمإالمضوسق

ميققطمإؼالمرابقمطؾفومؼؾينمدارو

مومجوسقاعومػؿقغلمشريماظصؾقونمعرضقام

ماظغرسمإؼالمدؼطمغفضقامغغردقامأذفورمو

مؼومبينماإلغلون

ماإلغلونمسالشمحـومسدؼونموبينؼ

مالشمظؽروب،مالشماألحزانم؟

مالشمظؽذوب،مالشماظؾفؿونم؟

 !ومأحـو،مأحـومبينماإلغلونم

مٌوضلمصوتا

ماٌوضلمصوت،مراهماٌوضلمصوت

ماٌوضلموماظشؿعيمرػوتموماظعنيمبؽوتمسؾك

م؟مؼوصنيمشوديمبقومخق

ػذهماألشـقيمثقرةمسؾكماألغظؿيمايوطؿيميفماظعوملمماسؿربتظلـقاتمسدؼدةم
مععون معـ مهؿقؼف ماألدبمماظعربلممبو ميف مشرضماهلفوء مضؿـ مإدراجفو ميؽـ

قنمقودقتػضحمطؾمعومدأبماظلمؼيميفماظؿعؾري،رعزالرتؽوزػومسؾكماظم،مواظعربل
مإخػوئف مذعقبفؿ،مسؾك ممومسـ ماألشماالطرتاثسدم مأن مرشؿ مبفؿ تعقشممؾؾقي

م.متؼقلماألبقوتماألودي:هًمعلؿقىماظػؼرمأحقوغو
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مؼومعـمػقمصروجمسؾكماظؼـطرةممممممممممبوزميفماظؼػومػقمؼومعـ   

م ـوحق.جمغشر

مؼومعـمػقمبؾقسمأسطكمزفرومظؾؿرباز

مسؿرغلمعومرؼًماظـكؾيمتعطكمحىماظغوز

مبعدماظؿؿرموتؾالحق

م ماظؼصقدة،مذاتماظؽؾؿوتمامؼردطؿو مسؾكمبقذيقعميفمػذه ماٌعؿؿدة ظؾلقطي
مؼعؿربوغفمرصؼيمصدؼؼفمماٌلخقذةمعـماظدارجيماٌغربقي،سؾكاألظػوزم اظذؼـمطوغقا

م:مبؼقظفيفمصرغلومومغللمأصقظفماظعربقي،موماظؾدوؼيممأشرتباظعربلمبورؿيمضدم

مأغومعومغلقًماظؼصؾيممممممممممممممأغومعوممغلقًماظؾـدؼر

مغلقًماظعشريةأغومعومممممممممممممممًمدواريـقـأغومعومغل

ميـؾـؾـطـعماظـومالمجمؿممممممممممممممقطـًماظؾـقـأغومعومغلممممممممممم

م؟صنيمشوديمبقومخقؼومصنيمشوديمبقو

مبقذيعي مأن مإدي ماإلذورة مودر مماظذيمو مؼؾؼ مأربعممضؿـمل مإال اظػرضي
م مأؼضو مسـف مسرف مضد ماظؽؾؿوتمارووظفدـقات، ماظيتممظؾعض ماظلفرات يف

ـ،مــموؼـوؼومـؼمآه،ميـونمطوظصقـقي،ماظشؿسماظطوظعيفمأشمأضوعؿفوماجملؿقسي،
 :األوديمؼضقػماظؽؾؿوتماظؿوظقيمعقالماألشـقيمصػلمم.ومصنيمشوديمبقومخقؼو

مومعولماظلؽرمسوجزمؼزولمػذاماٌرورةمممممملــؿـداعـومغـلمومؼـداعؿـومغـومؼ

مومعولماظـعـوعمسوجزمؼطؾؼماًضقرةمممممملـؿـداعـومغـلمومؼـؿـداعـومغـومؼ

روٌومالزعؿفماظيتمميظاآلاظـوغقيمؼؾدلمإؼؼوعماألشـقيمععؿؿدامسؾكمماألشـقيميف
مسؾورةماألػوزؼٍمإؼؼوسوتفوصؿصؾحماألشـقيمتشؾفميفمم(زااير) ماألرؾلقي،معرددا

مواؼؾلممواؼؾل.

ؼؼقلمم،وصوتفمذيفماألشـقيماظـوظـيمأضوفمبقذيقعمعؼطعومملمتغـفماظػرضيمعـ
مصقفم:
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مًـقدكمأغـقماظققممسالممومصنيمسػممممعــاظمحراــصموــعــعًمــرح

مومصنيموادكمأغًموادمملمصورتػمممملـعــوهماظــقــعمعــرتمعـخ

مًــمدواكمأغـصوبمدواهمومصقمػقممممجرؼحميمطلمرريرحًمور

أشـقيميفمحدممصقؿومبعدممأصؾحتوبعومهلذهماألشـقيممنآخرمطوطؿومػـوكمعؼطعم
مفو،اهلؿوعل:ذات

مديـقـلمآدـوعـؿـاهلمممممممممممومــوبــلمآبـوعـؿـفـاظ

موـلمأغـؾـؾـاهلؿوعلمضمممممممممممماهلؿوعلمراؼدماظلالم

مبقذيقعمعومؼؾلم:مؾادرتمجصنيمشوديمبقومخقؼومم،يفماألشـقيماظرابعي

مصرطؿقمومعالمحفريرعوغلمرعونماظلػريممممممممممم

م.مؼومدعديمومؼومصرحيتمبوظغوؼىمأرجعمظل

اماظزجولمممومجعؾماىؿفقرمؼؿعؾؼمبف،موعـمػـومتظفرماٌقػؾيماظؽؾريةمهلذ
مأصقوبفميفمغوسماظغققانمؼؾؼقنمسؾك

محرامزهمصققمطردلميفمطؾماظلفرات.

 اؾعربي باصما .7

م ميف ماظلقد مسؿر ماظلقد مؼقم مذات مدلظً معصدرمماتصولسـدعو مسـ ػوتػل
مأجوغيبمأداظيتمتمماظؼصوئد مغوسماظغققانميفمأشوغقفو معـممنؼفو أذعورمععظؿفو
مبماظزجول مورؿواظعربل معقػؾ. مغظؿممميو متؼػمسـد مال مأذرتمدوبؼو مطؿو بورؿو

مذكصق مإدي مإضوصي ماظؿؿـقؾ، ماظلقـورؼقػوتمو مطؿوبي مإدي متعدتف مبؾ مؿفاظزجؾ
وسيمبؼصػلمصرغلوماظشفرةماظيتموصؾمإظقفومرصؼيمغوسماظغققان،مماٌؿقاضعيمرشؿ

م معـالموصؾمسددماىؿفقر مجعؾماظعربلمبورؿم40.000األوٌؾقو ؼؼقلمسـمموممو
ممفؽمأغذظ ؼـعمبؾمأنمتغزومتظقسمصؼطمأنممادؿطوسًأطربمنوحمظؾػرضيمألغفو

إديمأعرؼؽوممذػؾقااظؾؾدانماألوروبقي.مصؼدمسـقاميفمأٌوغقومومبؾفقؽومومإنؾرتاموم
مأؼـمشـقاميفمالسمصقؼوس.
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وزػمم،صؾورؿوماظذيمؼـؿؿلمإديمأدرةمععظؿمأصردػومؼؼرضقنماظزجؾماظشعيب
مععو مسـ مبصدق مظقعرب معقػؾؿف مبطغقونمطؾ مأذعوره مواعؿوزت ماإلغلون، غوت

يمـووؼـــؼـبوإلؼؼوسوتماظماعؿزاجفوبعدماظـضرةماظؿشوؤعقيمسؾكمعقاضقعفو.موػلم
ٌومصقفومم،يفمطؾمعؽونمعـماظعوملماظؾلقطهركمعشوسرماإلغلونم،ميقومايؿودذ

م.عـمرعزؼيمومروحوغقي

،مصقفدمودؼيواالضؿصماالجؿؿوسقيقؿعؿؼميفمإذوراتفوماظلقودقيمومصاٌـؼػممأعو
مضقؿيمأدبقيمطؾرية،مومررؼؼيمغوجعيمإلؼصولمرصضماظػـونمظقاضع شمواٌعمفصقفو

متداسقوتف. مالحظمبؽؾ مضد ممو مجاظاألدؼى مبـ مـطوػر مػذا مؾقن غوسممسـصؼول
ماظغققانم:

طلىماىؿفقر،معـمخاللمشـوءمطؾؿوتممادؿطوسقا"إغفؿمحمؾقبقنمألغفؿم
ريةميفمضقاحلماٌدن.مصؽوغًمنماألحقوءماظػؼمتعربمسـماألرض،مومؼػفؿفومدؽو

م.8ظألصوظي"مؼدؿػاظؼطقعيماىذرؼيميفمتورؼخماألشـقيماٌغوربقيماظيتمطوغًمدائؿومت

ماظيتم مبني مبورؿو، مأذعور ميف ماٌؿـووظي ماٌقاضع متـقسً مضد مأبعودمهو ؿؾ
لمـػـاظػؾلم،موماظيتمتؿعؿؼميفماظؿػؽرياجؿؿوسقيدقودقي،موماظيتمتعوجلمضضوؼوم

ماظروحوغلمظإلغلون ماإلغلوغلمم.و ماظؾعد مغلؿطقعمأنمغالحظ اظـوبعمعـمواضعمو
م معـف. مواحدا مػق مبورؿو مؼعد ماظذي ماٌغربل ماإلغلون أنممطػـونمأدؿطوعطؿو
صضؿـمذظؽميفمأشونممؼشكصماظقاضعماٌزريماظذيمؼؿكؾطمصقفماٌقارـماظعربل.

معـؾمأشـقيماٌعـكماظيتمتؼقلمأبقوتفوماألودي:

معـػـؿمأغـؼوكماظؽـريمعومصقفممممممعممممـصداـؼمؼـكمايـؾـذؽقنميفماظدغقومس

مرــؾــؼــقماظـومػـرػـأخمكؼومممممممممعطعقغنيميفماظظفرمومعومضققـومبوظعؿر

ماًقفموماظؼفرمسؾقفمضوضلمممممممممموحـرتـومعـعمحـظيمداـؼـزغـلماظـبـودممص

مؼؽػلماظؾلمحـومصقفمؼؽػلماىقعمومعومضودقـومماظػقضكمومعومظػققمقوعؿاظميف
مدؼوظـومومحـومأعوظقف.مطؾمذل

                                                                                           
8 Ben Djelloun, Tahar, Parle de Nass El Ghiwane, site: Google, 24/03/2000. 
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م مدـي ماجملزرة مأشـقي ميف ماظؿم7989و مطون ميفمعؿقأؼـ مواضقو ماإلسالعل ؿ
مخمقؿلماإلذاسوت ميف مجرى معو مسؾك ماظعوٌقي ماظؿؾػزؼقغوت موذؿقؾيمو مصربة
مغطؼمم،اظػؾلطقـقني مذققخموغلوء معـمأظػمالجهمعـمأرػولمو مأطـر أؼـمأبقد

م:اظعربلمبورؿوموضولمظؾعومل

مزةـوؼـرةمصـؼـقـؽماظـقـومصممممممممممممممموؼزةوجملؼومسوملمصقؽماظؼؿو

مزةـونمداؼـقـؾـصـطلمظؾققرمدعقعماظ

مصفققنمدارتمعومبغوت،ماظدغقومدؽؿـوتمممعدامدارتمعومبغوت،مظاظدغقومدؽؿوت

موالت.قذققخمومسم،وتذحبمأرػولماجملزرةماظؽؾرية،ميفمصربامومذؿقؾي

مدغومدغومآهمدغو.مممممممممدغومدغومآهمدغو

صصقرمعومؼعوغقفمماظؿورخيقيمفوعراحؾسربممؼرمبورؿوماظؼضقيماظػؾلطقـقيدومضدو
معـ مضفر معـ ممذأبـوؤػو ماحؿؾًمأرضفؿ مأن أؼـمم7987يفمماالغؿػوضيماغطالقإدي

معطؾعفو:مؼقلميفؼاظيتمماغؿػوضيمضصقدتفمطؿى

ملـؽمدوعـوظـرجـبل،مـفوركمدوعحبلمممممدوعلماغؿػوضيؼوممدوعل،دوعل،م

مذفودةمبوهللميفمشريكمعومؼؽقنمعـظقعل مممماللممـؿـاالحقشمـقـدمجـدوعلمض

مدوعل.ماغؿػوضيدوعل،مدوعلمؼوممقعل.شقيفمظقؾلمومؼقعل،ميفممسوؼوموم

متؿقدثمسـم مأشوغل مطؾفو مو ماظعربل مخقؼو مصؾلطنيمو مطؿىمأعل مضؾؾفو و
م ماظقاضع ماظلقودل ماإلغلونمماٌزرياظعربل ماظصعىمسؾك معـ م"طون موضًم: يف

دعومطونماظـوسمؼرؼدونماظؿؽؾؿميفمعقضقعمدقودلمـ،صعاٌغربلماظؿؽؾؿميفماظلقودي
معـمأنمتؾؿؼطمأضقاهلؿم تراػؿمخيػضقنماظصقت،مومؼؾؿػقنمميقـوموممشوالمخقصو

م9آذانمعؿفللي"

مبورؿو مأذعورهتـوول ميف متـفىمم،أؼضوم، ماظيت ماإلصرؼؼقي ماظؼورة عقضقع
م مو ماألوروبقني، مررف معـ مايروبمتخرياتفو موضع متعقشمسؾك مذعقبفو ؾؼك

م.مصؽؿىموبؽيموماجملوسيواأل

                                                                                           
 .79.صمم،7997معورسم78م،ماىزائر،ماًرب،مس.يفمأربعقـقيماظعربلمبورؿوصرؼد،محمؿد،م9
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مؼومأمماظؾؾدانمؼومإصرؼؼقومومؼوماظقردماظذابؾمممإصرؼؼقومؼوماظدمماظلوؼؾ

ممشسماألعولمؼومإصرؼؼقومؼوم  مممممركمذعوظيمغوممم مممممممواشمػذامايوظي

موميفمأوالدكمؼرػىمممموميفمخريكمحيطى  مممصقؽماظغربمؼـفى

مؼومإصرؼؼقومبوىقعموماألحزان

ماظؿ ماىوغى مسـدملعؾلأعو ماإلغلون، معصري مميف مبورؿو معـمصـفده مطـري يف
ماظيتم مطلػؾمايولمغضؿفواظؼصوئد معـفو ماظؼدميي جقديمم-شريمخذوغلمم-،

وتمـــقـوغـؿـاظؾطوغي.مأومايدؼـيمأيمععمغفوؼيماظـم-اظعشقيمسشوتمم-برضوك
ماظؿلعقـوت:ماىؿرةمومبداؼي

 اخلامتة

ػـمغوسماظغققان،مصؿحمغوصذةمعـمخاللمػذهماظدراديماٌؿقاضعيمظمًظؼدمحووظ
أنمم-مأطودميقومأومحمؾومهلذاماظػـماظشعيبمبوحـومطونمدقاءم-ميؽـمأليمعفؿؿم

م معـ مسؾؼطؾ ماألصوظيممكخالهلو معـ مغوبعي مأشون معـ ماجملؿقسي مأبدسؿف عو
ماٌغربقي.م

مأغفومدقفممتؽـماظؾوحـنيمعـماإلرالعمسؾكماإلغؿوجماظزجؾلماٌـظقم م،طؿو
أومعوممسؾدماظرريـماجملذوم،موملطؼدورماظعؾؿمظشعؾقنيدقاءمعـمررفماظشعراءما

مم.أجؿفدمأسضوءماظػرضيميفمغظؿف،مخوصيماظعربلمبورؿو
مظ مصوهي ماظدرادي مػذه متؽقن مأن مأمتـك مو معؽؿؾ، معؿؾ مبوظدراديؼؿـوول
مجمؿقسوتمأخرىمطوٌشوػىموجقؾمجقالظي.

 ؼائمة ادلصادر و ادلراجع

 ادلراجع اؾعربية:
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 .97، 60،67، 49، 47 ،ماىزائر،ماٌطؾعيماظـعوظؾقي،مص.ص.اجملذوب
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