اجلزائرقًًةًً .ذعرً
ًًًةً ًً ً ًًً
ًًًةً ًاؾًًشًًعلق
ادلًًًدًًاًحً ًيف ًادلمًًىقؾ
دقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجاً ً
ًً ً ًً ً ً ًًً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً
علدًاؾؽرقمًمحو م
)(1

ؼدؿة ً
ًًادل ً ً ً ً

عقضقعم"اٌدؼح"مارتؾطمارتؾارمامًمممممممممم مم ممممممم مممم م م مم م ممممممممم
مموثقؼامباظرتاثماظعربلمواإلدالعل،موازدادم
مإنمم مم ممممممممم ممممممم ممممممم
وضقحا موجالءا معع ماتلاع ماإلدالم موصؾلػاتف ماٌعرصقة مواظصقصقة ،محبقثم
أصؾقت ماظصقصقة مطؿا مؼؼقل مربؿد مأرطقن م«عـؾفا معـؾ ماظدؼـ ميف مذبؿؾف،م
ممم» ،1مطؿامندمػذاماظؿلثريم
مكمداخؾف
عرتؾطةمباظـظامماظـؼايفمواظلقادلماظذيمتؿفمؾمّ مممم
مممم ممممممم ممممممممم ممممم ممم م ممممم مممم
مممشمعيب ماىزائري مإذ مزفرت معؽات ماظؼصائد مواألزجالم
ماظقدطم ماظ
ممممم مميفم مممم م
بارزا
واٌقذقات ماٌؾقؽة مباظعقارػ ماظدؼـقة مواإلغلاغقة ماظ ي مذطت مبدورػا مرشؾاتم
"اٌادح"موشاؼاتفماظدؼـقةمواالجؿؿاسقةمواظرتصقفقة.ممممممممممممممممممم م
ماح"ماظصقتماظـابضمايلماظذيمػفرماظرضقدمواًؿقل،م
مم
ممممممم ممممم مم ممممممم ممم م ممممم ممم مممممممممممم ممم م
وباظؿاظلمأصؾحم"اٌد
ممممممم ممم مم
واغطؾؼمظلاغفمؼؾفجممبؿدوحفموعقصقصف،موؼؿغـكمبفميفماألدػارمواألدقارمويفم
مميفمإزفارم
مممم
مممؼمامًم ممم م
ممربقر
مممممامًم
مماٌدائحماظـؾقؼةمظعؾتمدور
مممنم مممممم ممممممممممممم
ايقاضرمواألعصار،موالمذؽمأ
م ممم ممممم مم ممم ممم مم م
ماح"موتطؾعاتفموشاؼاتف،مصفلمظقنمأدبلمذومعرجعقةمعؿلصؾةموحؼقؼةم
مممممم
ممممممممممم ممممم مممممممم مممممم ممم م مممم ممممم ممممممم مممممممم ممممم
حؼقؼةم"اٌد
حققؼةمععاصرة.ممم
مم مممبـم
مم
مًضر
مدقديم م م
مم م ممم
مممشممماسر
معدؼحم ماظ
ممممم مممم
ماظشعؾقة
ممممممم ممم
وشري مبعقد مند ميف مذاطرتـا
2
خؾقف،ماظذيمالمؼؼؾمعدحفمأػؿقةمسـمأذعارماظؾقصرييموابـمدضقؼماظعقد ،م
واظذيمادؿؾفؿمعـمطؿاباتماظؼاضلمسقاض 3وظلانماظدؼـمبـماًطقب ...م
 Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31000, Oran, Algérieم

)(1

 1مأرطقن،مربؿد م( ،)1992ماظػؽرماإلدـالعل مغؼدمواجؿفاد ،مترعبة :مػاذؿمصاحل،مبريوتموظـدن ،مدارم
اظلاضل،مط،2مص .159.م
2مؼـظر:ماىرياري،مسؾاسم(،)1982ماألدبماٌغربلمعـمخاللمزقاػرهموضضاؼاه،ماظدارماظؾقضاء-اٌغرب،م
عطؾعةماظـفاحماىدؼدة،مط،2مص.141.م م
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ممممممممممممشمعؾقةماىزائرؼة؟ م
ماحميفماظـؼاصةماظ
مممممم مم
وعـمػـامغؿلائؾ:معامػلمممقزاتماٌد
مم مممممممم ممم م مممممم مم مممم
ميؽــامبداؼةمتصـقػماواػنيمظؾؿدؼح:مم م
معـم
مم
ممممممم مم
ماظػصقحم مابؿداء
مم مممم مم
مممشممعر
معقضقساتم ماظ
ممم ممم مم مم
مرتم ممسـف
مرمسلم ممسؾممم
مذعريم مم م
ممم م ممم
 -1مماواه
أذعارمطعبمبـمزػريموأذعارماظؾقصريي..مإظبموضؿـاماياظل.م م
مرتمسـفممضصائدمذعراءماٌؾققن،ممممـالميفمأذعارم
اهمذعريمذعيبمسؾممم مم مممممم ممممم ممممممممم مم م
-2ماوممم ممم مم مم مم
دقديمًضرمبـمخؾقفموأذعارمدعقدماٌـدادل موأغبدمبـمترؼؽلموربؿدمبـم
علاؼبموبقعدؼـمبـمدفؾة...دونمأنمغـلكمدورماٌداحاتماظشعؾقاتميفماألزصةم
واٌقظقدؼات ،معلؿعؿؾني مآالت مإؼؼاسقة مبلقطة مطكظة ماظؾـدؼر مواظدربقطةم
مممممصقد ماظلؿاسلم
ماٌؾققنم مواظرم
معريم مممم مم
مممشم مم
ممم ماظ
مممممصقد
مممم ماظر
معؿلثرؼـم مممبامم ممخؾػف
واظرباب،م ممممممم
مممممم م
4
اظصقيف،مأعـالماٌداحةمخريةماظلؾلاحقة  ...اظ يمتلثرتمبلذعارمدقديمًضرم
بـمخؾقف.مممم م
ممممصقف مواٌعارف ماظدؼـقةم
مععاغل ماظؿم
مسؾقفامم ممممم م
مرغتم م ممم
ماالواػاتم م مم
مممم مم م مممم
وطؾم مػذه
مم
مم مأممنم مبالد ماىزائر مطاغت مربطة ماألوظقاء ماظصايني موأػؾم
حبؽؿ
واظػؾلػقة ،م م
5
اظطرق ماظصقصقة مواإلذراضقة مخاصة مأثـاء محؽؿ ماٌرابطني مثؿ معع ماٌقحدؼـ ميفم
بالدماٌغربماظعربل .م
ًًًدًًًاحًً .
ًحًوا ًدل
ًًًدًقً ًً
ًحًوا ًدل
ًًًًدً ًً
أوالً:تعرفًا ًدل
ً ً ً ًًً ً ً
ًًًًدًًحً ً
تعرقفًا ًدل
أًً ً ً ً.
ممعبقؾم.6م
ممبؽالممٍم مم
ممربادمـم مم م
ممسؾكموصمػم م مم
مممملم م مم ممم
ممصققحمؼد
اٌقؿمواظدالمواياءمأصمؾم م م مم
مممممممممم مممم ممممم
ماهلفاء،م
مم
مم مم م ممم
موغؼقضف
مسؾقف،م ممممم
ممممممم م مممم
مأحلـم ماظــاء
مممدمحمفمم:م مممأيم مم م م
مم مأممنم مع
م(اظصقاح)
ممم مميفم مممم م مم
موجاء
7
مم ،م
مماٌكثرموؼؼابؾفماهلفق
مم مممممممممممممممم م
مم،مومبعـكمسد
ممممممممممممم ممم ممم مم
مممبعـكماظقصػماىؿقؾمؼؼابؾفماظذ
واممٌمدمَمحم م ممم ممممم م ممم ممم
 3م خاصة مطؿاب م"اظشػاء" ماظذي متـاول موصػا مدضقؼا مظشؿائؾ ماٌصطػك مسؾقف ماظلالم موصػاتف مايؾؼقةم
واًؾؼقة.م م
4مؼـظر:مبـمصاصا،مخاظدم(،)2009م"اٌداحات،متارؼخموأصاظة"،مطراداتماٌرطز،مرضؿم،17مص.60.م م
 5مؼـظر:مبقعدؼين،بؾؼادؿم(،)2009م"اٌـابعماظـؼاصقةمألشاغلمغاسماظغققان"،مطراداتماٌرطز،مرضؿم،17م
ص .60.م
 6مابـمصارس ،معؼاؼقسماظؾغة ،مهؼقؼ:مسؾدماظلالممػارون،مدارماظػؽرمظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،مبدونم
تارؼخ،م،308/5معادةم"عدح".م م
7ماىقػريم(،)1989ماظصقاحميفماظؾغة،معؽؿؾةمظؾـان،مص.م،563معادةم"عدح" .م
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مممممممم،8موجاءميفم
محمغؼقضماهلفاء،موػقمحلـماظــاء
مممنممماممٌمدَم ممممم ممم م ممم مممممم م م
وجاءميفم(ظلانماظعرب):مأ
م مممم مممم مم مممممم مم
9م
مايلـم واٌدؼح مػق معا مميدح مبف معـم
ممممممم مم م م
ممم ماظــاء
ماٌدحم مػق
(تاج ماظعروس) :مأمنم مممم
11
اظشعر،10موماٌدحمػقمصـماظــاءمواإلطؾارمواالحرتام .ممم م
مواىؿعم
مم
مممم ماممٌمدمَمؼممحم ممم مم
ممدمحمم،م موػق
مواىؿعم معم
ماالدؿ،م ممم مم
مممٌمدمَمحممةم مم م مم
مح،م موا
ممم ماممٌمدَم م
ممم مػق
صاٌصدر
ممم
ماح"،مواٌدحمػقماظــاءمباظؾلانمسؾكم
مم
مممممممممممممممدمم مم مممممم مممممممممممممممم مم مم مم
مح،موعـفمصقغةماٌؾاظغةم"عم
ممؼم م ممممممم
مممألمعَممادم
امٌمدَممائمممحممموا
12
ممم م
مموشريه.
،موػقمؼؼعمسؾكمايملممم م
اىؿقؾمعطؾؼامً مممممممم مم مم ممم
م ممم ممم ممم

بً.ادلدحًيفًادلعمؼدًاؾصويف ً

ػقمأنممؼؽقنماٌدحمعؼصدهمظقجفمآمتعاظبمعـمشريمرؿعموتشققمظدغقا،موأنم
مممم
ؼـؾعمعـمصؿقؿماظػماد،معـمشريمطدرمأومضفر،موظذظؽمؼؼال:مإذامأخؾصماٌداحم
"صنن مظف معـ ماظػؼر مدؾعة مضرارؼط" .م موؼرى معشاؼخ ماظطرق ماظصقصقة مأن مػـاكم
ذرورًاممصببمأنمتؿقاصرميفماٌداحمعـفا :م
ؼؽقنمصؼريمامًمإظبمآمزاػداميفماظدغقاموزخرصؿفا.م م
 -1مأنممم مم مممم
 -2مأنممؼلذنمظفمذقخماظطرؼؼةمأومصاحبماىؿعمأنمؼـشد.م م
 -3مأنممؼـشدماىؿعمعامؼقجدمبداخؾمضؾقبفؿمعـمطالممايؼائؼ .م
 -4مأنممؼؽقنمغدؼؿمذقخماجملؾسمأومسارفمبروحفموضؾؾف.م م
-5ممأنممؼؽقنمصاحبمحالمووجد.مم م
مممممممم .13م
م؛ممبعـكمأنمؼؽقنمعدادؼا
مممممامً مم ممم ممم ممم مم
ؼؽقنمبفؾقاغ
-6ممأنممم مم ممم

8مابـمعـظقر،مظلانماظعرب،مبريوت،مدارماظػؽرمودارمصادر،م،589/2معادةم"عدح" .م
 9ماظزبقدي ،متاج ماظعروس م( ،)1969مهؼقؼ :محلني مغصار ،ماظؽقؼت ،معطؾعة محؽقعة م .125/6معادةم
"عدح" .م
 10مؼـظر :مسؾد ماظعزؼز مغؾقي ،مدرادات ميف ماألدب ماىاػؾل ،ماظؼاػرة ،معصر مظؾكدعات ماظطؾاسة ،مط،2م
ص .178.م
11ماظدػان،مداعلم(،)1968ماٌدؼح،مدارماٌعارفممبصر،ممص .5.م
 12ماظؿفـاوي ،مربؿد مسؾل ،مطشاف ماصطالحات ماظعؾقم مواظػـقن ،متؼدؼؿ :مرصقؼ ماظعفؿ ،مبدونم
تارؼخ،772/1،معادةم"عدح" .م
 13مؼـظر:ماظشرضاوي،محلـم(،)1987مععفؿمأظػازماظصقصقة،معصر ،معمدلةماٌكؿارمظؾـشرمواظؿقزؼع،م
اظؼاػرة،مط،1مص.م .244م
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االجتاهًاألول ً

اظشـعر مػق مأداة ماظؿعؾقـر ماإلبداسل ماألوظب ماظ ي متعرب مسـ موربة ماظعربلم
ممممملم
مم
اظشـعرماظعربـلمأو
اظػؽرؼـةمواظـؼاصقـة موايقاتقة،موبعدمذبلءماالدالممصارممم ممممممممممم
ماألوظـكم مظممؾؿفؿؿعم
ممممممم مم مممم
ّممم ماظـقاة
اظعربم ممذمؽممؾقا
مألنم ممممم
مصؼطم م م
اظػــقن ماإلدالعقـة ،مممظقسم ممم
اإلدـالعل،موظؽـمبلؾبماظدورماظذيمظعؾفميفمبداؼاتماظدسقةماإلدالعقـةمويفم
غشرمظغةماإلدـالممواظـؼاصةماظعربقـةماإلدالعقـةميفماظعصقر ماظالحؼة،مويفمػذام
اظمملمقاقمزفرمظقنماٌدؼـحماظـؾـقيمسؾكمؼدمزعرةمعـماظشـعراءماظذؼـمداصعقامسـم
مانمبـمثابتموطعبمبـمعاظؽموسؾدم
مممم
اإلدـالمموردـقظف ماظؽرؼؿ ،موطانمعـفؿمحملمم ممم ممممم ممممم ممم ممممم ممم
ممممملاءمعقؿقغةمبـتمسؾدمآماظؾؾقؼـة .14م
آمبـمرواحة،موعـماظـم
م ممم ممممم مم مممم
مممممممسـدمردقلم
مممممممرصقعةم
مكممبـزظة
ممبـمثابتمطانمضبمظمَ مم
حلاممنممم ممممم مممم مم
مممممممنمم م
ممامالمذؽمصقفمأ
و ممم مم م
آ ،موظؼدمتػققممبشعرهمحقثمعدحماظـيبموأسؾكمعـمذلغف،مووصػماظغزواتم
مممه مؼلؼط مسؾكم
مطانم ممذعرم
محبقثم ممم
ني،م م مم
وايروب موػفك ماٌشرطني موصضح ماٌـاصؼ م
ًًًإًـًهًًًأًًًذًدًًًً
ًًًًرًقًشًًًاً،ػً
ممممممؾال،موؼروىمأنماظردقل(ص)مضالمظف:م"اًفًهًًواً ًؼ
اٌشرطنيمطاظـم
مم ممم
15
وظؽـمأسؿمممؾـرم
مممم
ًًًلًلً" ،موبذظؽممسمملم م مبـ م«ذـاسرماظردـقل» ،ممم م ممم
عًؾًقًفًًاًًًؿًنًًًًرًذًقًًًًباؾـً
16
ممعؼارغةمضؾؾمذبلماالدالم .م م
ممإبداسممـمام
ذـعرهمضدمضعػموضم مؾممممم
مممشمعر ماٌدحل ميف ماظرتاث ماظعربلم
متغؾؾم ماظ
مسـم مممم
محبؼم م م
ؼعربم م م
صفذا ماالواه ممم
واإلدالعل،مإذمأظػقـا مزعرةمعـماظشعراءمضد ماضؿقؿقامػذاماظػـموسربوامسؿاميفم
غػقدفؿمعـمحبموذققمبلظػازمعؾقؽةمباٌعاغلمواألحادقس،موؼعدمصـماٌدؼحمعـم
ممإبراز محالم
مم مو
ماظػكر
ممم مممم
ممبقضقع
مممممامً م مم
ماتصاممالمً موثقؼ
ماٌؿصؾم ممم
ماظعربلم مممم م
ممم مممممم
ماظشعر
مأشراضم ممم
مممم مم ممم
أبرز
اٌؿدوح،محقثمطانماظشعراءماىاػؾققنمميدحقنمضؾائؾفؿموأدقادػؿمبؽـريمعـم
اٌعاغلماظ يمطاغقامؼذطروغفا،موغذطرمعـفؿماظشاسرمزػريمبـمأبلمدؾؿكمأطربم
ذعراء ماظعرب ماظذؼـ مأوضػقا مأشؾب مذعرػؿ مسؾك مشرض ماٌدؼح مايؼقؼل ماظذيم
ؼؿقخكمإذاسةماظؼقؿماألخالضقةميفماجملؿؿعماظعربلمآغذاك .م
14مؼـظر:ماظشاؼب،مأغبد،متارؼخماظشـعرماظلقادلماظبمعـؿصػماظؼرنماظـاغل،مبريوت،مدارماظؼؾؿ،مطم،6م
ص.م .100م
15مأبلمايلنيمعلؾؿمبـمايفاج،مصققحمعلؾؿ،مهؼقؼ:مربؿقدمصمادمسؾدماظؾاضل،مدارماحقاءماظؽؿبم
اظعربل،مرضؿم،157م/4م .1935م
16مؼـظر:مسؾاس،ماحلان،متارؼخماظـؼدماألدبلمسـدماظعرب،مبريوت،مدارماظـؼاصة،م .48/3م
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ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

مموإنم مأػؿ معقزة معدح مزػري مأغف مطان مؼػرشف ميف مصػة مععقـة ميف مممدوحقة مأوم
اإلذادةمبعؿؾمععنيمعـمأسؿاهلؿ،17موأغفمملمطبؾطمعدحفمباظػكرمأوماظشؽقىمأوم
ممسؾكم
مم
مممملم م مم
،موظزػريمععانمودالالتميفماٌدحمتد
سبقمذظؽمممامؼشقبمعدحمشريه 18مممممم ممممم مممم م م مم ممممم
إجادتفمػذاماظػـموخربتفمصقف،معـؾمضقظف:19
ًًًهًً ًر ًر ًؼــا
إىلًأبوابً
ًًًوًنًًً ًًًً
ًًًيًائؾً
رًيفًًًفًًـ ًرمً واؾ
ج ًع ًلًادلًًً ًلمًغًوًنًًاًخلً ًق ًً
ًؼ ًدً ً
وضقظف:20م م
ًًًًــًًهً ً
تًًًدًائؾ
ًًًً ً
ًًًًًذًيًأـً
ًًًعًطًقً ًهًًاؾــ
ًًًًكًت
ًًًًًًًًًؽأـ
ًًًًالًًًًًًًًًً
ؿمـفــؾً
ًًًًــًًهًً ًًً
اًؿاًجكم
ًًًًًًإ ًذًً ًًً
ًًًراه
تــً
مـةمطعبمبـمزػقـرمبـمأبـلمدؾؿكموعطؾعفامم :21م
مممممممم ممم ممممممممم ممممم مم ممم مممم ممم
مممممهمالعق
ممضصـائد
مممممؿمم
و معـمأػ
ًؽلوًلً ً
ًًًًػًدًًًًؿً ًً
ًفاًملًق
ًًًًرً ًًً
ًملوًلً ً ًؿمًقًًـمًًًًإثـ
ًًًؿً ًً
ًؾلـيًاؾقومً
ًباـًًًتًًًدًًًـعاًًدًًًػًًًؼًًًً ًًًًً
ممممممممممم ألنم
مامبادـؿماظؾـردة
ممأمؼضممـمممم
مرصتم
مممسممم
ظؽـفام
مممم»مم مم
ممدممـعاد
ممممتم
اظؿـلماذؿفرتمبادـؿم«باغ
مامبـردتفمحنيمعدحفمبفذهماظؼصقدة.موتعدمعـم
مم
ممممممممممممممم م مممم مممم ممممممم مممممممممممم
وػبمطعؾـ
اظـؾـل مسؾقفماظلالم م مم
أذـفرمضصـائدماظشـعرماظعربـلمحؿـكمضقؾمالمؼؽادمغارؼمباظضادمالمؼلؿعمبـفا،م
مماظردـقلم
مم
حقثمتعؾؼتمعقضقساتفاممبدحمخريماظربؼةموغقرماالدالمماظلؿح،موأممنممممم ممم
معلعـقلم.م
مممم مممممم
مممممم ممسـده
غـقر مؼلؿضاء مبف ،مودقػ معـ مدقـقف مآ ،موإظبم مأممنم ماظعػق
مماٌدؼـحم
مم
وباظؿاظلمصفذهماظؼصقدةماظـؾقؼـةمأسطتمضقؿمجدؼدةموروحمعلؿؿرةمظممػــم مممممم
اظـؾـقيمعـذمذظؽماظؿارؼخمسؾكماألضؾمحؿكمذبلءمرائدماٌداحني .م
ؼعدماظؾقصرييمرائدماٌداحنيميفمسصرهمويفمسصقرمالحؼة،موظدمدـةم608ػـم
وتقيفمدـةم696ػـ،موضدمارتؾط مادـؿفمباظشـعرموبشؽؾمخاصمباٌدؼـحماظـؾـقيم
مممممممل مضؿـم
ممم ماظدؼــ
ممممممام مميفم ممماالتمممفاه
مممرممام مبارز
ممم مممتطـقم
ممممؾقا
ماظذؼـم معـ
مممممم ممممم
ماظشـعراء
حؿـك مسد م معـم ممم
ايرطة ماألدبقـة مواظػؽرؼـة ماظؿـل مغشطت ميف مسفد ماٌؿاظقؽ ميف معصر مواظشام،م
مممتمؼرأم
مممم
وطاغتماظربدةموعامتزالمسـدمبعضماظـاسمعـماألورادماظ يم
وسفدماظؿؿـر ،22م مممم مممم ممممممممممم مم مممممم مممممم ممم ممم مممممممم
17مؼـظر:مأغبدمذقضل،متارؼخماألدبماظعربل،مدارماٌعارف،معصر،م .273/2م
18مؼـظر:ماٌصدرماظلابؼ،م .273/2م
19مؼـظر:مأغبدمذقضل،متارؼخماألدبماظعربل،م .278/2م
 20مبـمأبلمدؾؿك،مزػري ،ماظدؼقان،مهؼقؼ :مصقرماظدؼـمضؾاوة،مبريوت-ظؾـان،مدارماالصاقماىدؼدة،م
ط،3مص.57.مم م
21ماٌرجعماظلابؼ،مص.102.م م
ماممابـمخؾدونم،مبريوت،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،م
ممممممممم مم مممم
مممم(،)1984متارؼخماظػؽرماظعربـلمإظبمأؼ
موخ،مسؿر
ممم م مم
22مؼـظر:مصر
 .559/4م
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علدًاؾؽرقمًمحو

يفماظصؾاحمواٌلاءميفمػقؾةموخشقع ،23م محقثمجاءتمأذعارهممنقذجامعؽؿؿالم
ألصقلماٌدؼحماظـؾقيمواظ يمؼؼقلميفم"غفجماظربدة":24م م
ًً ً
ًًًنيًًًًؿًًنًًًعًًًـرًبًًًًوًؿًًنًًًعًهًًـمً
ًًًًًرق ًؼ
ًًًًؼًؾـنيًًًًًًًًًًواؾػ
ًًًؽًًوـًًًقـًً ًنًًًواؾنً
ؿًوًؿًًـًدًًًًدًقًًـًدًًًاؾ
ًًًلًًًًؿًًؼمًًًوًــ ًم ً
ًًاألً ًفـوا
ًرجـًًًىًًًذًًػاًًعًمًًـًهًًًًًًؾًؽًًـًلًًًًفًًوًلًًًًؿً ًنًً
ًًً ً
ًًاؾذيًت
فًًًـوًًًاًًحلًلقًًبًًًً ً
صؼدماذؿفرمبشعرهميفماٌدائحماظـؾقؼة،موػقمعـمأرضكماظشعرموأجقده،موعـم
ضرأمضصائدهمطؿاميفماظربدةماٌقؿقةمواظؼصقدةماهلؿزؼةموبؼقةمضصائدهميفمدؼقاغف،م
صؼدمعـقفمآمظلانمصدقموصػاءمدرؼرةموسؾقمعؽاغة،موػقمطغريهمعـمعرؼديم
اظدغقاممبـمصقفامملمدبؾؼمإالمممّمعـمأجؾمربؿدمصؾكمآمسؾقفم
اظصقصقةمؼعؿؼدمأنممممممممم م مممم ممم مم مم ممم
مم ممممممممممممم
ودؾؿ،موػذامضدمأوردهميفمضصقدةماظربدةمصؼال:م
ًًًًعً ًد ًم ً
ـقاًؿنًاؾ
ًًًدً ًًًً ً
ىرً ًجًًاؾ
ًًً ً
ًًؾوالًهًًًًملًتً
ًورةًًًًًًًًًًًؿًنًًً ً
ًـقاًضًرً ً
ًًًًدً ًًًً
ًوًإىلًاؾ
وًًؽقًًفًًًتًًدًعً ًًً
وؼؼقل:
ـورهًًًًبًفًـً ًم ً
تًؿً ًنً ً ً
ؿاًاتصًًؾ ً
ًًًبًفًًاًًًًًًًً ًػإـًًً ًًًًً
ًًًًؽً ًرامً
ًًًًرً ًدلًاؾ
ًًً ًتىًاؾ
لًآيًأً
ًو ًؽ ًًً
وندمأؼضاميفماظربدةمغداءماالدؿغاثةمباظـيبمصؾكمآمسؾقفمودؾؿموذظؽمسـدم
ضقظف:م م
ًاًواًًدًمًهًرًتًًً ًبًًهًًًًإًالًًوًـًؾًتًًًًجًوًًاًرًًاًًًؿًـًهًًًؾًًًمًًًقًًًضًمً ً
ًًًًدًفًرًًًًضًقًؿًًً
ؿاًدًًاًؿًـًًيًاؾ
ًًًًدًًىًًًؿًنًًًًخًقًرًًًًؿًيًمًؾًمً ً
ًًًًدًًاًرًقًنًًًًؿًنًًًقًًًدًهًًًًًًًًإًالًًًاًًدًمًؾًؿًتًًًاؾـً
ًًًمًؿًيًتًًًًغًـًًىًاؾ
وًالًًًاؾً
مممممػرميفموضتمعـماألوضاتمورؾؾتمعـم
وععـكمذظؽ:مأيمعامزؾؿينمأػؾماظدم
مممم مممم م ممم ممممم ممم مممم
25
مممممممممممالمّموضربينمعـف  .م
اظـيبمأنمؼدخؾينميفمجقارهمظققؿقينمعـمضقؿماظدػرمإ
ممم ممم مممم مم مم مم مممممممم ممم ممم مم
وباظؿاظلمصفؾ مضصائد ماظؾقصقـريمتؾشر مبصػاتماظردـقل ماألسظؿ موذـؿائؾفم
ممممه موععفزاتفموعـفاماهلداؼةماظؼـرآغقة،موتصقرمحادثةم
مـكممبقظد
مممم مم
اًؾؼقـة،موتؿغـ
مممؾـل ماٌشػع ،موطبؿؿؿ مضصائدهم
ممممدممؾم مباظـم
ممم مؼؿق
موجفاده،م مثؿ
مم مم م مممم
موععراجف
مممممم مممممم
مإدرائـف
ملمسـماًؾػاءماظراذدؼـموآلممبقؿفم
مممممرمضم مم م ممم مممممممممم ممم مممم
معمواظصالةمسؾكماظـؾـلمواظ
مم ممممم م ممم مم ممممممم
باٌـاجاةمواظؿضر
ممممم مممممممم
اظطاػرؼـ .م
23مؼـظر:معؾارك،مزطلم(،)1992ماٌدائحماظـؾقؼةميفماألدبماظعربل،مدارماىقؾمظؾطؾعمواظـشرمواظؿقزؼع،م
ص.م .142م
24ممؼـظر:مسؾدماظؿقابمسقض،مأغبدم(،)1996ماظربدة،ماظؼاػرة،مدارماظػضقؾة،مص .16.م
 25مؼـظر :ماهلقـؿل م( ،)2004ماظعؿدة مذرح ماظربدة ،مهؼقؼ :مبلام مربؿد مبارو ،مدار ماظػؿح مظؾدراداتم
واظـشر،مص.م .413-411م
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اجلزائرقًًةًً.ذعرًدقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجا
ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

مممشماسر مواظػقؾلقف مظلان ماظدؼـ مبـم
ٌدؼحم ماظ
وند مأؼضا مممـ ماصؿنت مبػـ ماممم
ممممؾقؼة متػقض مبعقارػ مايبم
معدائقف ماظـم
مجاءتم ممممم مم
محقثم م ممم
مم م مم
اًطقب م(ت :م776ه)
مرمصقفاماظشاسرمعامؼعاغقفمعـموجدمودؼام،م
مم
مممممم ممممم مم مممممممممممممم ممم مممم مممم
ققمإظبمرؤؼةماحملؾقب،موضدمصق
مممشم م ممم مممممممم ممم م مممممم
واظ
وػذه ماٌؼدعات مظقحات مصـقة معـادؾة مظؼصقدة ماٌدح ماظـؾقي مٌا مصقفا معـ مسؿؼم
غػلل م وبعد مسارػل مجعؾفا مأضرب مإظب مايب مأو ماظغزل ماظرعزي مظؿؽقن موثقؼةم
ممممممام
ّمم
اظصؾةمباظعقارػماظدؼـقةماظـابعةمعـمحبماظردقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)؛م
مم مممممممممم م ممممممممممممممممممم مم م ممممم مم ممم مم ممم مم مممممم مممم
ممممممم :26م
ممسـماظغزلماظؿؼؾقدي،مطؼقظف
ممواضقمامًم م مممممم ممممممممم م
صبعؾفامدبؿؾػماخؿالصممامًممم م
ممم ممم ممم ممم مم
ًًً ًغ ًقرًًًجً ًـاح ً
ًرىًرائرًاًًبً
ًؿاًًًعًًؾىًاؾؼؾبًبًعًدًؽًًمًًًجًـًًاًحًًًًًًًًًًًًًًًًأًنًًقً ً ًً ًًً ً
ًًًًًًاؾًًصًلاح ً
ًًًًاًدً ًؽمًـًيقم
ًًًفًبًًًًًًًًًًًًبأـػً
ًًًشًبًًًإذاً
ًوقًأنًقً
ًًًًشً ً ًًً
ًو ًعًؾىًاؾ
ًًبعًدًًاًجلً ًؿاح ً
ًًًؾًنيًًً
ًقاؾيًتً
ًًًً ًًً
ًًًًًًًًًًًًواؾؾ
ًهوًنًًًًًً
يًواًًحلًدقًًثًًًًذً ً
جًًريةًًًًاًحلً ًً
تغؾبمسؾكمػذهماظؾقحاتمعشاػدماظؿصقؼرماظذاتل،مإذمؼعؽسماظممشماسرمصقرةم
اظـػسماٌعذبة،موعامؼعاغقفمعـمأملماظػراقمواظقجد،موؼغؾػمظقحؿفمبقذاحمعـم
سقارػماظصقصقةمؼؿفؾكمبقضقحمعـمخاللمضقظف :27م
ًًًًؿًنيًًًصً ًلاح ً
تً ًب ًردةًقً
جا ًذ ًب ً
ًًًًلًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًًًصًرًًًبؾق
سًدًًجًىًوأؼ
ًًً ً
ؾقًًًلًًًأـً
خرًًًصًاح ً
ربًواؾوً ًرىًًًًًًًًًًًصً ًـ ًًػانًًًؿًنًًًؿً ًـ ًمشًًوآ ً
جدًًًؿً ًش ً ًً ًًً
واؾوً ً
ًصاًحًً ًًً
ًًً ًرًًاحً م
ًاًؿنً ًب
ًًًًًًًًؿًاًهلًاًًًؿً ًنًوًثًًا ًؼًًفًًً ً
ًىًاألًؿًًًاـيًًًًًًً
ًًأدًرً ًًً
ًًًً ًػوًسًًً
ًرىًواؾـً
ًًً ً ًً
ًقاًت
وضدمادؿطاعمظلانماظدؼـمبـماًطقبمأنم مؼردؿمصقرةمظؾؿؼدعةماظغزظقةميفم
ممممم مم ممممم مم مممممم ممم ممم م مم ممم
ممعـماٌؼقعاتماظ يمتضػلمسؾكمظقحؿفماظؽؿال،م
مم
ة،مووصرمهلامطـريمامًمم مممممممم مممم ممم مم مم مم مممم مممممم ممم م
ضصائدهماٌدحقممم م ممممممم ممممم
م ممممممممم
مومّؾمتم
مم
مممم م م
ماىقاذة،م موضد
ماظعقارػم مم ممم مم
معـم مممممم م
مممم مم
وضد مربط مبني معشاػدػا مخبققط معؿقـة
اظرعزؼة مبقضقح ميف مطـري معـ معقضقساتف ،مصػل ماصؿؿاحقة مضصقدتف مؼؽـك مبادؿم
مممصممدمم
ممممم ماظ
مسـفامم موأثر
مممممم م مم
مممم مظؾعده
موحزغف
مم مم
مممرم مأممٌف
مؼصق
ممم مم
مآ،م مثؿ
مظردقلم مم م
ممم ممم مم
مسـم ممحؾف
دؾؿكم م م
ممم
مؼفماظشدؼدمبفا،مصؿامعـمذلءميفماظدغقام
ممممممممم
ممممؾمّممممم مممممم مم ممممممم مم م ممم
وايرعانمسؾكمغػلف،موؼشريمإظبمتع
مم مممم مم مم مممم مم مممم م ممم
مؼمعـماظرعقزماظ يمؼفدفمإظقفام
ممم
مممممممممؾمّ ممم ممممممممممم ممم مم ممممم
مممممؾمممػذاماظؿؿ
وبقـفا،موظع
ممممممم مممم مم
مممممرمقمبقـفم
ؼلؿطقعمأنمؼػ
م مم مم ممم
اظشاسرمداالمسؾكمحؾفمووصاءهمظردقلماألعةمربؿدمبـمسؾدمآمسؾقفماظلالم.
 26مبـماًطقب ،مظلان ماظدؼـم(،)1973ماظصقبمواىفاممواٌاضلمواظؽفام ،مهؼقؼ:مربؿدماظشرؼػم
ضاػر،ماىزائر،مص .388.م
27ماٌرجعمغػلف،مص.م .390م
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االجتاهًاؾناـي ً

ؼعؽسمػذاماالواهمواضعقةمصـماٌدحميفماىزائرمإذمعـؾفمأحلـممتـقؾمشبؾةم
عـ ماظشعراء ماظشعؾقني معـ مبقـفؿ ماظشاسر ماظؽؾري مدقدي مًضر مبـ مخؾقف ميفم
ضصائدهم(بؽمعشعشعمعصؾاحل،مصؾقامودؾؿقامسؾكمرفماٌؽاوي،مراظتماظغقؾةم
ؼا مربؿد) ،مودعقد ماٌـدادل ميف م(اظعؼقؼة ،معاذا مبؽات مٌاحل ،مؼا مإعام مأػؾم
آ)،موأغبدمبـمترؼؽلميفم(غريانمذاسؾةميفمطؾادي،ماظعقدماظؽؾري،مؼاماظقذامم
رربمؼدك)،موربؿدمبـمعلاؼبميفم(غاريموضرح ي ممودؾابماظؼؾبمايزؼـ،م
ؼا ماظقذام مدخقؾ مسؾقؽ ،معا موصاذل مرؾيب) ،موبقعدؼـ مبـ مدفؾة ميف م(ظق معام
اظػضقلمؼامسفؾا،مدؾؿمسؾكمرفماظؼرذل،مؼقمماًؿقسمواشماداغل)...وشريػؿم
طـري .م
وسبـميفمػذهماظدرادةمشبؿصممباموردمسـماظشاسرمدقديمًضرمعـمأذعارم
تعدت مضصائده معائة مودؾعني مضصقدة 28متـاوظت متعظقؿ ماًاظؼ مدؾقاغف موعدحم
خريماظربؼة،مووصػماألعؽـةماٌؼددةمطؾقتمآمايرامموبقتماٌؼدسموتؼدؼسم
رجالماظدؼـمواظعؾؿاءمواظصقؾةماظصاية...مممممممممممممممممممممممممممممم م
صؼدمغشلمذاسرغاميفمبقؽةمعشؿفرةمخبصالمغبقدةمعـماىقدمواظؽرمموحلـم
اظضقاصة،موػذهماظؼقؿمعلؿؿدةمعـمتعاظقؿماإلدالمموعـماظؾقؽةماظعربقة،مويفمػذام
اظصددمؼؼقلمربؿدمخبقذة:م"ـشأًخلضرًبنًخؾوفًيفًـاحقةًجلالًؿغراوةً
اجلزائرقةًيفًودطًؽرقمًؿشفورًخبصالًاؾعرب".29ممممممممممممممممممممممممم م
موحدهم
مممم
مممممامً ممٓم مم
ممممامً مضائؿ
مممممامً ممسابد
مرجمالمً مزاػد
مممم مم
ممممم مميفم ممجعؾف
ماظصقصقة
ممممممم ممم
مأدفؿتم ماظؾقؽة
ممم مم م مم
وضد
مممممف مسؾقف ماظلالم ،مؼؿؼرب معـ مخاظؼف مباظذطر مواظعؾادة مواظؿفؾقؾم
وعادح ًام مظـؾق
مممم م
30
واالدؿغػار،محؿكممسقهم"عداحماظردقل".مويفمػذامؼؼقل :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

28م مصؼدمعبعممربؿدماياجماظغقثلمخبقذةمدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقفميفمحقاظلم31مضصقدة،مومتم
غشرهمدـةم 1958مباظرباط،موأسادتمعبعقةمأصاقمبقالؼةمعلؿغاٍمعـمعبعموهؼقؼموغشرهمضصائدهميفم
ذبؾدؼـمدـةم 2010م
 29مؼـظر :مخبقذة،مربؿدماياجماظغقثلم(،)1958مدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقف،ماظرباط،معطؾعةم
اظشؿالماإلصرؼؼل،مص .37.م
30مؼـظر:ماٌرجعمغػلف،م .38م
26

اجلزائرقًًةًً.ذعرًدقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجا
ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

تً ًذ ًفوًرً ً
يةًوًعً ًشرً ًقنًًًحً ًيابًًً ًو ًتؿً ًقتًًًؿً ًنً ًو ًراً ً31دـًيًًًدً ً
تً ًؿ ًقًًاًوًخً ًؿ ً ًً
ج ًو ًز ً
ً
ًًً ًروًرً ً
ىًيفًًًؿًدًقًحًًادللً
ًًً ًؼىًًًؿً ًش ًً
ًًًًيً ًرابًًً ًو ًؿاًبً
ةًؿنلًاؾ
ًًًؿً ًشًاتًًًرً ًبعً ًقنًًًدً ًـ ًً ًً
ًؿ ًـفاً
وسبـمغعؿؼدمأنم معدحمدقديمًضرمبـمخؾقفمظؾردقل م(ص)مملمؼؽـمعـم
م م ممممممممم
اظـقعماٌدحلماظذيمأظػفماظشعراءماظذيمؼطػقامسؾقفم"اظؿؽلب"مأوم"اًقف"مأوم
"اهلقؾة"موإغمممؿامػذاماظغزلمواٌدحمؼلريميفمدرجةمعؼاعقةمصقصقةمتعربمسـمحؼقؼةم
ًًًًيًًً
تعؾريماٌادحمٌؿدوحف،موضدمصدقمردقلمآمحقـؿامضال :م"ؿًنًًًأًًًذًدًًًأًًًؿًمًًيًؾ
ًًًأًفًؾًهًًًًوًؿًًاًؾًًهًً"ً .32م
ًًًوًدًًًًأًًحًدًفًمًًًؾًًًوًًًًرًًآـًًًيًبً
ًًًًاًسًًًقًًًؽًًوـًًًوًنًًً ًبًًعًدًًيًقً
حًلًًاًـ
صؼد مبؾغ مبؼصائده م"عؼام ماظعشؼ" محقث مذطر ماظردقل(ص) ميف مطؾ موضتم
وحني،مورؾبمعـفماظشػاسة موتقدؾمإظقف،موضرنمامسفمععمامسف،محبقثمإذام
مموذطرمععفمعداحفماظشعيبمدقديمًضرم
ممم
مممالمّممممممممممممم ممممم مم مم ممم مم م
مممممممممممشم معيبمإ
مطرماظردقل(ص)ميفمتراثـاماظ
ذم مممممم مم مم ممم
33
بـمخؾقف.مطقػمالموػقماظؼائؾ  :م
ًًً ًطوًفًً 34
يًؿنًًًعًيًهًدًًاؾؼً
ضً ًصاػًًًيًًًًًًًًً ًصاػًًً ًً ً
ًًً ًق ً
ًؿ ًدحًيًًًؿًػً ًروًزًً ًؽاًحلًؾً ًقبًبً
35
ًًً ًش ًوفً ً
تً ًع ًقـًيًتً
ادلؼطاًًًيف مًًًًًًًًًًًًًًًً ًؿاًًًدًاًؿً ً
ًًًًعً ًلًادًًًرً ًهًًًً
ًـ ًؿ ًدحًًًدً ًقدًاؾ
صؽان مدقدي مًضر مطاظظؾ ماظدال ماٌالزم مظؾردقل(ص) ،مؼؾفج ممبدحفم
وؼؿغـكمبلوصاصف،موؼلردمشزواتف،موؼػؿكرمبـلؾفماٌلؿؿدمعـماظشفرةماٌؾارطةم
اظزطقةماظطاػرةم"آلماظؾقت"ماظ يمتـؾعمعـمغلؾمدقدغامردقلمآ،مويفمػذام
ؼؼقل :36م
ًًًعً ًل ًدًاهلل ً
لًوادمًًًً ًبابًًًاهً
و ًً ًً
ًًًاًتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؾؽً ً
ح ًمً ًؼًاقًلًًؾلقً
ًًً ًر ً
ًاهللًقً
ج ًدهًًًرً ًدوًلًًاهلل ً
ًًً ًـ ًعاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿًغً ًرً ًاويًًً ً
هًيفًؾً
ًًًدً ًؿ ًً
ادلًًشً ًف ًورًا
ًًًلًًاًبً ًًأًًنً ًتًًًؼًفً ًعًؾًًىً ًؿًدًًائًًًحًًًً
ويف مػذا ماظصدد مؼؼقل مايؾقؿل":أًًًصًلً ًفًذًًاً ًاؾً
ًًًمًًًًعًؾًًىًًً
ًًًػًيًهًًً،ثً
ًًًًًابًًًمًةًًًًؾًًهًًًػًًًيًـً
ًًدًؾًمًًًًً،وًًاؾًًًؿًوًًاًدًنًًًاؾن
ًًًًًهًًًًعًؾًقًهًًًوً
ًًًًهًًًًصًؾًًىًاؾًؾ
رًدًًوًلًًًاؾًؾ
ًًًؿًمًهًًًًذًرًعًًاًًًوًعًًاًدًةًًًًً،
ًًًوًقًًًًعًؾًًىًأً
ًًًهًبًًًًؾًًهًًًًؿًنًًًاًؾ
ًًًؿًًاً ًق
ًًًًهًًً،وً
ًًًًاًرًهًًًػًًًيًًًدًًقًنًًًاؾًؾ
حًيًنًًًآث
31موراء .م
32مؼـظر:ماظـقوي،مأبقمزطرؼام(،)1996مذرحماظـقويمسؾكمعلؾؿ،مدارماًري،مرضؿم .2832م
33مؼـظر:معبعقةمأصاق،مدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقفمحقاتفموضصائده،م .126/1م
34محؾفمظؾردقلمأحلـمعـماظذػبماًاظصماٌصػك .م
35ماٌؼؿػك .م
36مؼـظر:ماٌرجعمغػلف،مً .24/1
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ًًًػًًاًضًلً ًػًًًيًًً
ًًًًوًًاًؾًًدً ًاؾً
ػًؿًنً ًًأًًحًًاًطً ًبًًًذًؾًكً ًوًدًؾًمً ًعًؼًؾًهً ًعًؾًمً ًأًًًـًهً ًًأًًحًقً ًبًًًاؾًًًؿًوًلًةً ًؿًنً ًاؾ
ًًًشًػًًقًقًًًًعًؾًًىًًًوًؾًدًهًً"ً.37م م
ًًًلًرًًًاؾ
ـًػًيًهًًًاؾً
صفذهماظدرجةماٌرعقضةماظ يمحصؾمسؾقفامدقديمًضرمبـمخؾقف،موبؼاءم
أذعارهمإظبماظققم،مغابعةمسـمحؾفماظصادقماظذيمالمرؼبمصقف،م"وحملةًاهللًوً
ردوؾهًؿنًأعظمًواجلاتًاإلميانًوأؽربًأصوؾهًوأجلًؼواعدً،بلًفيًأصلً
ؽلًعؿلًؿنًأعؿالًاإلميانًواؾدقن".38مممممممممممممممممممممممم م
مم مممإنم مػذا ماظقظل مأصؾح معضرب ماٌـؾ ميف ماألوداط ماظشعؾقة ،موغعت مبلغفم
ثؿ
ممميب(ص)"،مطؿامطانمميدحمحلانمبـمثابتماظـيب(ص)..ممممممممممممممممممم م
ممدمامحمماظـم
"عم
مممممؿامادؿؼاهمبقرسفموزػدهم
ديمًضرمملمؼؿقظدمصفلة،موإغم
صؿؼامماظعشؼمسـدمدق م مم م ممم ممممممممم ممم
مم...م
مريموايؽؿ
مممملم مممم م
وضدمأخذمبـصقبمطاعؾمعـماظؼرآنموارؾعمسؾكمطؿبماظ
وحؾف،م ممممم ممممم مم ممممم ممم ممممممم مممم مم مم مم مممم
ويفمػذامؼؼقلميفمضصقدةم"ؼامدعديمباظردقلمدعدي" :39م
ًًًًًيبًًًؿًاًًًصً ًلتًًًرًرًقق ً
ًًًًًرً ًد ًولًاؾـً
ًًًًًً ًؼامًاؾ
وققًًًًدلً
ًًًًً ًش ًً
شً ًف ًزـًيًًًرً ًقحًاؾمً
بًاؾًًعً ًر ً
ًقاًًًرً ً
نيً ًؼ ًلً ًزاًدًي ً
و ًليتًًًؿًنًًًذً ًقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًادلًًشًرًقًقًًأ ًـاًًًؿًيًؽً ً
ًع ًشؼيًو ًؿ ً
ًًًغًاًدًي ً
و ًؿ ًلً ًروًحً ًيً ًؿ ًعاهً
ًًًاًًًدًًاداًًتًًًًًً ًق ً
و ًؿؾًينًقً
ًًً ًم ً
ًؿاًًًصًلًتًً ًؿـً ًقنًقً
ًًًاؾًًرً ًد ًولًًًدً ًعدًي ً
ًًًًًًاًًًدً ًعدًيًبً
وًاتًًًًقً
ًًًرًضًًًعًربًًًةًًًدًوًنًً ًب ً
ًًً ًرًابًا
اـًًً ًشمًتً
ًًًاؾًًرً ًد ًولًًًدً ًعدًي ً
ًًًًدً ًقدًاالؿاًتًًًًًًًًًً ًقاًًًدً ًعدًيًبً
دًتاجًاالـًًًلًقاءً
و ًؿ ًًًً ًًً
ًؿ ً
ممبلقديمًصرمبـمخؾقفم
مم
مممامًمم ممم مم م مممم مم ممم
ًً ممظصقؼ
ًًًدًًًاح"
وظلائؾمأنمؼلللمٌاذامبؼلمادؿم"ادل
طؾمػذهماظلـني؟ م
معريم
مم
ممممشم مم
اظذاطرةماظشعؾقةماىزائرؼةمأبؼتمسؾكمػذاماٌقروثماظ
وماإلجابةم مألنم ممممممممممم ممممممم ممممممممممم مم مم ممممممممممم
ممعشاصفةموطؿابة،مموغظرامظؼقةمغظؿماظؼصائدموبقاغفا،مواتصاهلامبشكقصةم
ربػقزمامًمم ممم ممممممممم
ممم
ممامً مياظةم
اظردقل(ص)ماظذيمظفموساءمخاصميفماٌكقؾةمواظذاطرةماظشعؾقة،موغظر
ممم مم مم مممممم مممممم مممم مم مم مممم مممممممممممممممم ممممم مممم
ايبمواظعشؼماٌؿقظدةمعـمغػسمدقديمًضر،مألنم ماظعشؼميفمايؼؾماظصقيفم
م م مممممم م ممممممممممم مممم مم ممم مم م مم مم م
ػق م"آخر ًؿؼاؿات ًاؾوصول ًواؾؼربً ،ػقه ًقـؽر ًاؾعارف ًؿعروػة ًػال ًقلؼىً
عارف ًوال ًؿعروف ًوال ًعاذق ًوال ًؿعشوق ًوال ًقلؼى ًإال ًاؾعشق ًوحدهً،
37ماظلققرل،مأبقمبؽرم(،)1986مذرحماظلققرلمظلــماظـلائل،مدارماظؾشائرماإلدالعقة،مص.م .115م
 38مؼـظر :مابـ متقؿقة ،ماظؿقػة ماظعراضقة ميف ماألسؿال ماظؼؾؾقة ،ماسؿـك مبف :مربؿد ماظرابع مسؿر معقدك،م
عـشقراتمعرطزماإلعامماظؾكاريمظألحباثمواظرتعبة،مطاغق،مص.م .57م
39ممؼـظر:معبعقةمأصاق،مدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقفمحقاتفموضصائده،م .231/1م
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اجلزائرقًًةًً.ذعرًدقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجا
ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

واؾعشقًفوًاؾذاتًاحملضًاؾصرفًاؾذيًالًقدخلًحتتًردمًوالًـعتًوالً
وصف مً ...ػإذا ًاؿمون ًاؾعاذق ًواـطؿس ًأخذ ًاؾعشق ًيف ًػـاء ًادلعشوقً
ًًقظفرًاؾعاذقًباؾصورتنيًوقمصفًباؾصػمنيً،ػقيؿىًًً
ًًًًذً ًً ً ً ًًًً ًً ً ًًًًً ً ً ًً ًً ًًً ً ًًًًً ًًً ً ًًًً ً ً
واؾعاذقً...ػوقـك
ًًً ًً ً ًًًًًً
40
باؾعاذقًوقيؿىًبادلعشوق" .م م
ممإمنام
موحلب،م مو
مممامً مم م م م
ؼؽـم ممذعر
وباظؿاظل مصنن مذعر مدقدي مًضر ماٌدحل ممل مم م
ذفادةمحؼموربؾة مظؾؿصطػك مسؾقفماظلالم ،مومظؾقتمآمايراممورجالمآم
اظصاينيمواظعؾؿاء،موطان مععؿزمبؽقغفمعـمأػؾماىزائر موحاعقفا ،مطؿامندم
صقفمربطاتمساظقةموصػاتمإغلاغقةمعؿؿقزةميفماظؽرممواظصدقمواظـؼاءمواألعاغةم
ممص مسؾكماالضؿصادميفماظؼقل،مصالمؼلرفم
ممطؾماير
حرؼصمامًمم ممم
وحػظماظعفد.مصؽانم ممم
ممإزاءمصػةمعـماظصػاتمأومععـكمعـم
مم
والمؼغؾق،مصفقمؼعؿدلميفماظــاء،موإذامأحمسممممممم ممممم مممم ممم مممممممم ممم
م مممممم ممم ممممممم مم مممممممم مممممممم
م،مصقؼؾؾمسؾكمعدحم
مم
مممممممممممالمً مممممم مم مم مممم
ممرجعممبامصبعؾمضقظفمعؼؾق
ممم مم م مم ممم مم
اٌعاغلمؼؽادمطبرجمسـمحده
ممممم ممم مممم مم مم م مم
ربؾقبف مسؾقف ماظلالم موسبقػا ،محؿك مال مؼؿفاوز ماظؼصد ،موباظؿاظل مصنن مذعرهم
مدتفامطؾؿاتمبؾقغةموغؼؾؿفامإظقـامسربمسصقرم
مممم
وتؼدؼر،مخمؾمّمم ممممممم ممممممممممممم ممممممممم م مم م
اٌدحلمرداظةمربؾةم مممممم مم
ما،مصاًؾقدمسرفمررؼؼفمإظبم
مم
زعـقةمعؿالحؼة،موملمتلؿطعمؼدماظزعـمحفزػامسـممم مممم ممممم مم مم ممممممم
مممممممم م ممم ممم ممم مم م ممممممممم مم م ممممم
مممممممممماحم
مم
بنيمأذعارماٌد
مممممممممممملمر مم ممم
عر،موسرفمذظؽماظشعرمررؼؼفمإظقـا،موػذامػقماظ
ممممشم مم ممم مم مممم مممم مممم ممممممممممم
ذظؽماظ
مم
41
مممماٌعـكمصؼال :م م
مح،موضدمصرحمبفذام
ممممم م مممممم مم ممم
مقبموبنيماٌادحمألجؾماٌد
امٌمُ م مممم مممممم مم م م
42
ًًًًً ًشاًذً ًرًاؾًًرً ًضاًعًًاؾًًصً ًل ًقاـًًًي ً
ًًًًًً ًص ًلرًاؾقً
رًاالـًًًامً
و ًؿدًًًخً ًق ًًً
ًًًًًلًيًًًؿً ً
ًص ًلرًيًًًعًًؾىًاؾـً
و ًؿ ًودًًًؽً ًػاـًًًي ً
ًًً ً
واؾؾوًوادلً
ًًًًاًجًً ًًًً ًً
ًًًعًًؾامًًًًًًًًًواؾمً
ربًواؾ
ًًً ًـ ًً
بًًًاؾوًدً ًقًؾ ًةًوادلً
ًقاًصًاًحً ً
ًًًًً ًراـي ً
ًًًًً ًقومًاؼً
هًاوً ًرًاًدًمًاؾؼً
ًًًًًًًً واًًدً ًؿكًًًؿً ً
ًًًامً
ًًًدً ًؿكًًًعًؼًدًًًؽًلًػً
اورًا
هً ً
اًدًؿًيًًًؿً ً
وؼؼقلميفمعقضعمآخر:43م م
جابًًً ًفؾًيً ً44ؿوًالً ًـا ً
بً ً
ًًً ًي ً
ًًًًًًًارًحًًًًًًً ًؿ ًشرًفًًاؾـً
تً ًؿ ًعاهًاؾلً
ًًً ً
ًًًيبًبً
ًد ًعدًيًًًؿً ًعًاؾـً
ًًًًعً ًد ًـاـًًًي ً
ًًًًًلًيًاؾ
ح ًؿدًًًزً ًقنًاؾـارق45ممًوؼًًًصً ًقرًًًؿً ًنًاؾًًطً ًو ًقلًاؾـً
ًًًًًصًريًأ ً
ًأرً ًو ًلًؿًنًاؾؼً
 40ماىقؾل ،مسؾدماظؽرؼؿم(،)1970ماإلغلانماظؽاعؾميفمععرصةماألواخرمواألوائؾ،مذرطةماظؾابلمايؾيب،م
اظؼاػرة،م .65/1م
41معبعقةمأصاق،مدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقفمحقاتفموضصائده .112/2 ،م
42ماألرػالماظصغار .م
43ماٌرجعماظلابؼ،م .139/1م
44مأتكمبف .م
ممم م
مقرق"موشريتمبلؾبماظعؾةماظشعرؼة،موتعينماىؿالمواظؾفاءمواالذراق.م
ممممممم مممم م م ممم مم مممممممممم ممممم ممممم ممم ممم مممممم مممممم م ممم
أصؾفام"زؼـماظـ
45مم مم مممممم
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ممقزاتًادلدقحًعـدًدقديًخلضرًبنًخؾوفً :
*ماٌدحمسـدمدقديمًصرمبـمخؾقفمرتؾةموعؼاممغابعمعـماظرؤؼةماٌـاعقةم
واٌشاػدةمايؼقؼة،موػذامسؽسماٌداحنيماآلخرؼـماظذؼـمالمؼرضقنمهلذاماٌؼام،م
إذمؼؼقل :46م
ًًً ًي ًطار ً
ًًًؼً ًرأًؾً
ًًًاًـً
و ًؿ ًدً ًذرً ًق ًعةًًًًًًًًًًًً ًف ًوً ًق ًشوًفًًواـً
يًوً ًب ًقنًًًؿً ً
بً ًقـً ًً
ًًًحلً ًيـً ًقن ً
لًدقًًًدًا
ًًًضً ًق ًً
و ًؿ ًدًاؾػً
ًًًاًتًً ًؿ ًعاقًًًاًًًدً ًقديًًًًً ًؿ ً
ًًًخلًؿً ًقسًبً
ًق ًومًا
ًًًحلًزًًًابًًًؿًضًًقًفًًًًجًدًًًادً ً
ًًًعًؾًًىًا
ًًًًاًدًقًًنًًًًًًًًزًًاًدًًواً
ًواًيفًق
ًًًمًؾً ًًً
بًوًذًـًًيًًًدًؿًعًًمًفًًمًقً
وؼؼقل :م
ًًً ًص ًح ً
ًًًًً ًولًًًغً ًقرًبً
ًًً ًيً ًذاًاؾؼً
ج ًلرً ًقلًػً
يً ً
ولًةًًًًذًاًفًدً ً
قًوًادلًًً ً
ًًًكًً ًواؾًًشً ًو ًً
ًزاًرًـًيًًًغً ًقواـً
*ماٌدحمسـدهمواجبمومذطرموضربةماظبمآممتعاظبمإذمؼؼقل :47م
ىًوً ًعؾً ًقك ً
ًًًًوؾًًً ًً
ىًاهللًادلً
ًًًعًًؾ ًًً
ًًًًدًاًحًًًًًًً ًتؽًًؾواً
ًًً ًيبًًًالًً ًت ًـ ًيىًادل
ًقاًًًعًاؾًًً ًيًاؾـً
ًًًًشًرقًًفًًصؾًًًىًاهللًعًؾًقًًكً ً
و ًؿدًاؾ
ًًًًً ًراحًًًًًً ًؿ ً
يفًًًؽً ًلًًأرًضًً ًد ًرتًًًعًؾً ًقكًاؾلً
قعًؿًنًً ًقؿًدً ًحً ًب ًقتًًًعًؾًقًًكً ً
جؿً ً ًً
حرً ًرً ً
ًًًً ًالحًًًًًًًًًً ً
ًًًًًدً ًقدًادلً
ًؿ ًرًادًًًحًاًجًمًيًقاً
وؼؼقلً 48
يم م
واًدً ً
ًًًًً ً
ًًًًًًًًًدً ًمرهًًًًًؾ ًقًؾةًاؾؾً
يًوًًؾ ًوً ًزوًجًًابًًً ًقًاتًًًًًًًا
ًًً ًصاقًًًدً ًً
ح ًػظًؼً
ًؿ ًنً ً
49
*ماٌدحمسـدهمظؿػرؼطمسؾكمعامصاتفموعامأصابفمعـمشررمذقطاغل.مإذمؼؼقل  :م
ًورًًًعًؿًرًًكًًًؿًرًًًًخًيًًاًرًًةً ً
ًًًًغًرً ً
ًًًًيفًًًدًـًقًًةًاؾ
ًًًنًًًًخؾًًًوًفًًًؾًًًؽًوًًلًًًضًقًعًًتًًًذًلًًابًًًكًًًً
قًًاًب
ًًًًلً ًصًاً ًرًاًًً م
ًًًًًقًًكًًًحًػًرًًةًًًوًرًؾًيًؿًًواًؾً
ًًًًًًًًـًًاواًؾً
ًًًدًلًًابًًًكًًًًًابً
ًًًًًشًقًطًًًانًا
ًًًًهلًوًًىًواؾ
ًًًػًسًوا
اؾـً
*ماٌدحمسـدمدقديمًضرمبدونمعؼابؾمعاديمأومذكصلمإذمؼؼقل:50م م
خًؾوًفًً ًعاًذً ًقً ًؿدًاًحًًًًًًً ًق ًؿدًحًكًًًؾ ًنً ًتػً ًـىًًًعً ًؿ ًرو ً
ًب ًنً ً
ًًً ًعقً ًنً ًوؽً ًروً ً
ه ًلاًحًًًً ًو ًؽ ًلً ًر ًقرًقً
ًراًجً ًيًـًوًؾًًوً51م ًب ًقنًًؾ ً
46ماٌرجعمغػلف،مً .136/1
47ماٌرجعمغػلف،م .138/1م
48ماٌرجعماظلابؼ،م .231/1م
49ماٌرجعمغػلف،م .141/1م
50مغػلف،م .189-158/1م
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اجلزائرقًًةًً.ذعرًدقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجا
ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

ًًً ًؽاػًًً ًيً ًت ًؿهً ًقدًيً ً
ًًً ًو ًز ًرًًًًً ًـ ًلغً ًقكًتً
ح ًو ًضكًً ًت ًذ ًفبًؾً
ًب ًع ًدً ً
ممممؿا مؼؿؾك ميف ماٌلاجدم
ماظطرضات،م موإغم
ممم مميفم ممم مممم م
األدقاقم مأو
* مذعره مظقس مععروضا ميف مم م ممم
52
واظزواؼامورباضـماظطرقماظصقصقة،مإذمؼؼقل  :م
ًًًدً ًوًاقًًًؿً ًراح ً
عًيفًا
ًًًطً ًؿ ًً
وتًبً
سًبًاؾًًرً ًباًبًًًًًًً ًؿاًًًذً ًط ً
ح ًمكًًبًاؾًًعًوًدًً ًوًؾ ًق ً
ًؿاًًًؿً ًد ً
ًً ً
ًرًاألـًًًامً
ًًًًًًًًًًًًهًًاًرًتًًيًًًخًقً ًًً
ًًًشًرًًيًًًًًًًًًً ًت
ًًًًًاًًًعًًا ًؼًًبًًًبًًًا ًقًًعًًًًؿًًاًـً
جًقًًتًأـ
ًواًاألًجًًرًممممممممممم
ًًًًشًرًًىًًًًًًًً53وًؽًلًًًًؿًنًًًقًًًشًرًًيًًًؿًـًًيًًًصًؾًوً ًًًً
ًًًحلًًاـًًًوًتًًًباؾ
ًًاهللًا
ًًًًقًًاًًًرًدًًوًلًًً
* ًعدحف مغابع معـ متقدؾ مباظؼرآن موباظردقل ماظؽرؼؿ موباًؾػاء مواظصايني مإذم
ؼؼقلً :54
يً ًقاًًًؿً ًي ًؤو ًل ً
ًًًدً ًو ًرةًأؾمًـشرحًًاًذً ًر ًحً ًص ًدرًيًً ًو ًقيً ًرًاًؿًرً ً
هاهً
ًًًًًًًً ًقاًرًبً ًيً ًب ً
55
ًًًعً ًنؿاًًنًًوبًًً ًنً ًعوًفً ً
هاهً
ًب ً
ًًًًًًًًوادلذافبًؿـفمًاحلـػيًًًًًًًًًًودتًأرؽانًً56واؾؼطوف ً
*عدحفمظردقلمآمعقػقبمووضػمآمتعاظبمإذمؼؼقل :57م
ه ًورً 58
تً ًقاًًًضً ًقاًًًعًقًاـًًً ًيًًًًًًً ًر ًو ًلًاؾًًزً ًؿًانًًًرًاـًًًيًًًدًاًفً ًرًاؾدً ًق ً
تً ًوػًـً ًق ً
ًؼاًصً ًق ً
هانًًً ً
ًًًًدً ًق ً
ًًًًً ًفاًؿًيًًًًًًًًًًً ًـ ًي ًفرًًًرًوًلًً ًع ًؿرًيًًًعًؾً ًقكًاؾ
ى ًمًارًاؾمً
تً ًقادلًًً ً
ًؾ ًوً ًص ًل ً

51مررؼؼفموعـففف .م
52مغػلف،م .151/1م
53مم اٌؼصقدمعـمػذاماظؾقتمأنمعدحمدقديمًضرمبـمخؾقفمظؾردقلمذرفمووارةمراحبةموسؾقفامإضؾالم
مممػمؾممأمدمَمظمُؽمؿمُممسمؾمَمكممتمفمرمةممتممـمفممقمؽممؿُممعمـممسم مذمامبممأمظَممقمؿمٍ.م م
ممـممقام
وناة،معصداضامظؼقظفمتعاظب":مؼملمؼمَمفمماممٱظمَذممؼمـممءمماعم
ُممؿممممتممعمؾمؿَممقمنم"مدقرةم
ممطممـمؿ
ممإمِنم
ممظمؽمؿُممممخمقمرممممظمَؽمؿُم م
ممأممغَمػمُلمؽمؿُمممذم
ِمممؾمَفمممبممملممعَمقمماظمممؽمؿُممموم
ممدمؾممقمؾممماظ
ممدممومنمممصممملم
ممتمفمما مػ
تممعمـممقمنمممبممماظممؾمَفمممموممرمدممقمظممفممموم
َممممفمممم
ممعمـممممأمدمَمظمَجمممبمممؾمَغممماممظمؿمْمـمزمِلممممأمَالمممَمإمِنممممدمؾم معْمةممماظؾم
اظصػ،11-10:موعصداضامظؼقلماظردقلم(ص) م:معمـممممخممامفممممأمدمَمظمَجممممو
َممممفممماممظمْفمـمةمُ "مؼـظر:ماىقابماظؽايفمٌـمدللمسـماىقابماظؽايف،مابـماظؼقؿماىقزؼة،م
َممقمةمممٌمأمَالمممَمإمِنممممدمؾم معْمةممماظمؾ
شمماظم
دارماٌعرصة،مبريوت،م،1997م .40م
54ماٌرجعماظلابؼ،م .128/1م
 55ماظصقابلمسـؿانمبـمسػانماألعقيماظؼرؼشل،مواظصقابلمسؾدماظرغبانمبـمسقفماظزػريماظؼرذلموػؿم
عـماظعشرةماٌؾشرؼـمباىـة .م
 56ماٌؼصقد مبفا مأرطان ماالميان ماظلؿة موػل :ماإلميان مبآ موعالئؽؿف ،موطؿؾف ،موردؾف ،مواظققم ماآلخر،م
واإلميانمباظؼدرمخريهموذره .م
57م اٌرجعمغػلف،م .182/1م
58ماظدصبقرمواظدصبانمتعينمزؾؿةماظؾقؾ .م
31

علدًاؾؽرقمًمحو

اخلامتة ً

عـ مخالل معا مضدم مغػفؿ مأن معصطؾح م"اٌداح" مارتؾط معػفؿقعف ميف ماظـؼاصةم
مس،م مأيمباٌدؼحماظدؼينمواظـؾقيمحبقثمطاغتم
ممم م
اظشعؾقةماىزائرؼة مبرباطم معؼد
األدقاق مواألسراس مواٌـادؾات ماظدؼـقة معلرحا مظؾػرجة مواظؿؾؼل موادؿعراضم
اًطب مو ماألضاوؼؾ ،موطان ماظشعر ماٌؾققن م-اظذي مطان مأشؾب مغازؿقف معـم
عـؿليب ماظصقصقة -موساءا مؼلؿؼل معـف ماٌادح مأشراضف موعقاضقعف ،مخاصة معام
ممممماإلصالح،ماىفاد،ماظؽرم،ماظقصاء،محبماظقرـ،)..موالمتقجدم
مؼممبقضقعم(
مممؾمّ مم مم
ؼؿع
ودقؾة مأطـر مصاسؾقة مإلؼصال مػذه ماًطابات مإظب ماظـاس معـ ماٌدؼح مأو ماظغـاء،م
ممممماحم"،موعـ مػذاماٌـطؾؼ مميؽـم
وػذامػق مباظضؾطماظدور ماظذي مطانمؼؼقم مبفم"اٌد
ممسـم
مامصـقامظؾؿفؿؿعم
اخرتامضًمممممممممم ممم
اسؿؾارمزاػرةم(اٌداح)ميفماٌؿكقؾماظشعيبماىزائريمم م مم
ررؼؼماٌؾادئ ماظصقصقة،مأومبؿعؾريمآخرمتقزقػماألدؾقبماظغـائلموايؽقاتلم
طقدقؾة مظؿقرؼؽ ماًطاب ماظدؼين ماظصقيف مسؾك معلؿقى ماظطؾؼات ماالجؿؿاسقةم
اٌكؿؾػةموخاصةماظؾلقطةمعـفا .م
مممنم معدائـحمدقديمًضر مبؾغت ماغؿشارًام مأودعموبؼاءًام مأرقل مسـدعام
المذؽمأ
و مم م
ممممظتم مإظب مرؾقع موأغاذقد مشـائقـة ،محبقث معبعت مجالل ماظؽؾؿة موضقتفام
هق
وصدق ماظعؾارة موجزاظؿفا ،مصقػظؿفا مذػاه ماظرواة مواظؼقاظني موايؽقاتقنيم
وغبؾؿفا مصقق معقجات ماألثقـر مظـؿعرف ميف مأضاصل ماظشرق مواظغرب .مصقاصظم
باظؿاظلماظشعرمسؾكمعؽاغةماألوظبمبنيماظػـقنماإلدالعقة.

ًًادل ًً ً ًً
راجعً
 ماإلغلان ماظؽاعؾ ميف مععرصة ماألواخر مواألوائؾ ،مسؾد ماظؽرؼؿ ماىقؾل ،مذرطة ماظؾابلمايؾيب،ماظؼاػرة،م .1970م
 ماىقاػرمايلانميفمغظؿمأوظقاءمتؾؿلان،متؼدؼؿموهؼقؼمسؾدمايؿقدمحاجقات،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،م .1982م
 ماظشعرماظدؼينماىزائريمايدؼث ،مسؾدمآماظرطقؾيب،ماىزائر ،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،مط،1م1981م.،م م
ماظشعرماٌؾققنماىزائريمإؼؼاسفموحبقرهموأذؽاظف،مأغبدماظطاػر،ماٌمدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م .1975م
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اجلزائرقًًةًً.ذعرًدقديًخلضرًبنًخؾوفًمنوذجا
ًًًةًًً ً ًًً
ًًًةًًاؾًًشًًعلق
ادلًًً ًدًاًحًًيفًادلمًًىقؾ

ماظؽـزماٌؽـقنميفماظشعرماٌؾققن،مربؿدمضاضل،معطؾقساتم.2007 crascماٌداحات،متارؼخموأصاظة،مخاظدمبـمصاصا،مطراداتماٌرطز،مرضؿم،17م.2009م م ماٌدائحماظـؾقؼةميفماألدبماظعربل،مزطلمعؾارك ،مصقدامبريوت،معـشقراتماٌؽؿؾةماظعصرؼة،ماظطؾعةماألوظب،م.1935م م
ماٌؼاوعةماىزائرؼةميفماظشعرماٌؾققن،ماعؼرانمايػـاوي،ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،م .1985م
مدراداتميفماألدبماظشعيبماظؿؾلمبـماظشقخ،ماٌمدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م .1983م مطشػماظؼـاعمسـمآالتماظلؿاع،مأبقمسؾلماظغقثلمبـمربؿد ،ماىزائر،ماٌمدلةماظقرـقةمظؾػـقنماٌطؾعقة،م .1995م
اظشعر ماظدؼين ماىزائري مايدؼث ،مسؾد مآ ماظرطقيب ،ماىزائر ،ماظشرطة ماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،مط،1م.1981مم م
مخبقذةمربؿدمبـماظغقثل،مدؼقانمدقديمًضرمبـمخؾقف،مذاسرماظدؼـمواظقرـ،ماظرباط،معطؾعةماظشؿالماالصرؼؼل،م .1958م
مدقديمًضرمبـمخؾقفمحقاتفموضصائده،ماىزائر،معـشقراتمأصاق،مدارماظغرب،م .2006م
ادلىطوراتًاؾشعرقةً :
مزبطقطمبـمدلمعقدكم"دلمدل" ممزبطقطمبـمسؿرماظزرػقغل .م-مزبطقطمسؾدماظؼادرمبطؾفل .م
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