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*

تفؿؿ ماألدؾقبقيمبرصدموإحصوءماألمنوطماألدؾقبقيموهؾقؾفو،مطؿومتؿطؾعمإديم
تػلري ماظعالئؼ ماظدالظقي ماظؽوعـي موراء مطؾ متشؽقؾ مذيوظل ،موطقػ متـؾـؼم
اإلبداسوتماألدبقي،موػؾمػـوكمأدسمذيوظقيمتؼػموراءماظؿشؽقالتماظػـقيم؟م
وطقػمتؿغوؼرموتؿؿوؼزم؟موتؾؽمععضؾيماظـؼدماىدؼدماظذيمحيوول مجوداماظػصؾم
بنيماألصقلماٌرجعقي م(اظقاضعقيمواظقجداغقي)مظؾكطوبوتموبنيماىؿوظلماًالقم
اظذيممتـؾماظؾغيماىزءماألسظؿمعـف .م
بقـؿو متذػى مأشؾى ماظدرادوت مإدي ماظرتطقز مسؾك محرؼي ماظؼورئ ميف متلوؼؾم
اًطوب موتشرؼح ماظـص .موضد مطون مظؾلوغقوت ماظـصقي مجفد مواضح ميف مػذام
اٌضؿور محؿك مأغـو مند مأطـر ماالجؿفودات ماظؿـظريؼي متـصى ماظققم مسؾك مػذام
ايؼؾ معؿكذة معـ مأدواتف مإجراءًا محؼقؼقو مؼؾدو مأطـر مطػوءة مودقطرة مسؾكم
علؿقؼوتماظـص .م
وسؾكماظرشؿمعـماظؿطقرمايوصؾماظذيمحظلمبف ماظـؼدماألدبلمإالمأنماظـؼدم
اىزائريمزؾم -ميفمععظؿف م -محؾقسماٌـظقرماظؿؼؾقديماظذيمملمؼـػصؾمسـم
اًطوبقي ماٌؾوذرة ،مومل مؼلؾؿ معـ متؼدؼس ماىوغى ماظـضوظل مبقصػف ماىوغىم
األوحدماظذيمعقزماًطوبماظشعري .م

* طؾقي ماآلداب ،ماظؾغوت مو ماظػـقن ،مضقؿ ماظرتذيي -مجوععي موػران ،مبوحـي معشورطي ممبرطز ماظؾقٌ ميفم
األغـروبقظقجقيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم
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واظقاضعمأنمذظؽمملمميـعمعـماإلحوريمبؾغضماظظقاػرماىؿوظقيميفماظشعرم
اىزائريمضدمييموحدؼـي.موعـمأبرزماظظقاػرماألدطقرةمواظرعز،مايسماظصقيف،م
اظغؿقض،ماظؿؽرارماظؾػظل،ماإلؼؼوع،ماظؿؼوبؾمواظؿشوطؾ ...م
وضد موردت مػذه ماظظقاػر معؿـوثرة موعـؿزسي معـ مأررػو ماظدالظقي موبدت ميفم
ععظؿفوموطلغفوماظؾدؼؾماحملؿؿؾمظشعرؼيمعػؼقدة.موظذظؽمصنغـوممالمغعـرمإالمسؾكم
بعض ماظؿفؾقوت ماىؿوظقي ماظيت ممتقزت مبفو مبعض ماألسؿول ماظشعرؼي مواظيتم
ميؽــو ماسؿؾورػو مخصوئص مأدؾقبقي مٌو متضؿـؿف معـ مبعد مإحيوئل موعو ماذؿؿؾًم
سؾقفمعـمتراطقىمعغوؼرة .م
ظؼد مرغك ماظؾعد ماالجؿؿوسل ماٌشؾع مبويس ماظـقري مواظـضوظل مسؾك مطؾم
اظلؿوتماألدبقيميفماظشعرماىزائري،ماظذيمملمؼرصدمغؼودهمدقىماٌقضقسوتم
وأػؿؾقا مسـوصر ماظؿشؽقؾ ماظػين .مصؾؿ متصؾ متلعالت مأوظؽؽ ماظـؼود مإدي مجقػرم
اظؽؿوبي ماظشعرؼي موأدرار ماالبؿؽور .موغظرا مظؿعؿؼفؿ ميف ماٌضوعني مواظؾقٌ ميفم
اظدواصعمواظعؾؾ،مصنغفؿمملمؼؿؿؽـقامعـماحؿقاءماىؿوظقيماظـضوظقيموحقظقػومإديم
ذبردمذعوراتمورـقي.موسؾكماظرشؿمعـ مبقادر ماظؿفدؼدماظػينماظيتممتـؾًم ميفم
«اووهمبغضماظشعراءمإديماظروعوغلقي موإديماظؿفدؼدميفماظؾغيمواظصقرةماظػـقي،م
وزفقر مبعض ماظؼصوئد ميف مايى مواظطؾقعي موإن مطوغً مال متشؽؾ ماووػو مضقؼوم
بورزامطؿومحدثميفماٌشرقماظعربل» 1.م
وظعؾ مرغقون ماالصطـو ع مواظؿؽؾػ ميف ماظشعر ماىزائري ،مطون موراء ماسبلورم
اًصوئصماألدؾقبقي،موتراجعماٌعـكماألدبل،موحقٌمال مميؽـمظؾشعري مأنم
ؼـشلمععماإلؼدؼقظقجل مصؼدمبدا ماظشعرماىزائريم -ميفمعرحؾيمععقـيم -موربيم
واضعقيمواجؿؿوسقيمربضيموظقسمغشورومإغلوغقومطقغقو،ماألعرماظذيمجرماظشعراءم
إديمايرصقيمواظلطققي،موضضكمسؾكماظشوسريمواظقجداغلموأدسماإلؼدؼقظقجلم
1ماظرطقيب،مسؾدماهللم:ماظشعرميفمزعـمايرؼي-.مص136.
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واظـؿطل.موملمخيرج مسـفمإالمسـدعومذرعماظشعراءماٌعوصرونميفمضؾىماٌعوؼريم
و طلر ماألرر ماظلوئدة موإحقوء ماظرشؾي ميف مإسودة مبـوء ماظقاضع مواإلغلون مبصقوشيم
اظلمالماألدبلميفمضقءمعؿغرياتماظؽقن .م
وػؽذامصننمصعقبيماإلٌوممبوًصوئصماألدؾقبقيميفماظشعرماىزائريمعؿعؾؼيم
بوظؾـقي ماظذوضقي ،مأي ممبؼدار ماالدؿفوبي ماظقجداغقي مظؾؼورئ ميف ماغلفوعف مععم
زبؿؾػ ماظظقاػر ماظؾغقؼي موػل متؿققل مإدي ممسوت مأدؾقبقي م«ومبو مأن مسؾؿم
األدؾقبمػق محبٌ ميفماظؾغيمبلطؿؾفو،موظقسميفمزاوؼيمعـفو،مصؼدمدسو م"بوظل"م
إديمدراديمػذهماظؾغيميفمسالضوتفوماٌؿؾودظي،موإديماخؿؾورمعدىمعومحيؿقؼفمطؾم
تعؾري معـ مسـوصر ،موػذا مظـ مميؽـ مإدي مبدرادي ماظؾغي ميف مذيقع معلؿقؼوتفو:م
اظصقتقي مواظصرصقي ،مواٌعفؿقي ،مواظـققؼي مواظدالظقي "2مشري مأغف مال مميؽـمظؽؾم
اظلؿوتماظؾغقؼيمأنمتؿققلمإديممسوتمأدؾقبقي،مإالمأنمػقؿـيمبعضماظعـوصرم
اظؿعؾريؼيمعـمذلغفمأنمؼشؽؾمبعدامذيوظقو،مطلن مؼلقطرماظؿقازيمأوماظؿؼوبؾمأوم
اظؿؽرارموترتاجع ماألدطقرةمواظرعزمعـال،مصفذهماظلقطرةمػلماظيتمتعؿؼماٌلوصيم
اىؿوظقيمومتـحماظؼورئماألدرارماظشعرؼي .م

بـية التؼابل :مؾحؿية الؼارئ وحمدودوة املؼروء
اظؿؼوبؾ مظقس مذبرد مخوصقي مأدؾقبقي متضوف مإدي مذيوظقي ماظـلقٍ ماظـصلم
وإمنومػقمصضوءمتعؾرييمؼلفؿميفمتعؿقؼماظؾـوءماظرؤؼقيمظؾشوسرموػلماظػؽرةماظيتم
صوحؾًموربيماظشعرماىزائريماٌعوصرموطـػًمحضقرماٌؿعيماظـصقي.مضؿـم
ػذا ماظؿصقر مطوغً مغظرة ماظـؼد ماظلقؿقوئل مغؼؾي مجقػرؼي مادؿؾدظً ممبػفقممم
اظلؿي معػفقمماظؼقؿي معلؿعقـي مبوظـظؿماإلذورؼيميفمادؿؾطونماظدالالت معـمخاللم

2مسزام،مربؿدم:ماألدؾقبقيمعـففومغؼدؼو-.دعشؼ،معـشقراتموزارةماظـؼوصي،م،1767مط-.Iمص62.
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عومؼقحلم مبفماظؾـوءماظـصلمواظذيمتشؽؾمطؾموحدةمصقفمعفؿومطوغًمضؽقؾيم
دالظيمععقـي .م
ضاقت األرض من حوله

فاتسع
وتساقطت السؿوات عؾى رأده
فارتػع
وتؾبد باحلز حتى ددا فرحا دامؿا
هؽذا...
مل وؽن مثؾه أحد وستعني عؾى نػسه
بالوجع م

إنمتلعؾماظـؼدماٌعوصرمهلذهماٌؼطقسيماسؿؿدمسؾكمادؿؾطونماظدالظيمعـمخاللم
عو مؼقحل مبف ماظرتطقى ،موظقس معـ مخالل معو مؼضؿره ماٌعـك ،موػق مؼرى م«أنم
اظـص مؼقحل مبعوٌني م(أحدػؿو ميف معقاجفي ماآلخر) محيؿؾ ماألول مصقفؿو محقزم
اظظالممواالسبطوطمواالخؿـوقمواالدؿلالممبقـؿومحيؿؾماظـوغلمحقزماظرصعيماظلؿقم
واٌؼووعي ماٌصققبيمبوظؿفؾدمواظصرب»م 3موحيوولمتػلريمػذاماظؿؼوبؾمعـمخاللم
اًطوريماظؿوظقيم :4م
م

م
م
زماألول مم
ايق م
م

م
م

ممضوضًماألرض م
ممتلوضطًماظلؿوء م

م مارتػع م
م
مممممممممممماتلع م

اظقاضعماٌؿؿد م
اظقاضعماٌؿؽـ م

3مصقدوح،مسؾدماظؼودرم:مدالئؾقيماظـصماألدبل-.مدؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي،مط ،Iم.1771

4ماٌرجعمغػلف.
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صوظؿؼوبؾماظذيمؼؼصدهماظـوضدمػقمذظؽمايوصؾ مبني م(ضقؼماألرضموتلوضطم
اظلؿوء) مواظذي مأذور مإظقف ممبقدودؼي ماظقاضع ،موبني م(ارتػوع ماظذات موتعوظقفو)م
واظذيمأذورمإظقفمبوتلوعماألصؼ .م
وضد مولدت مخوصقي ماظؿؼوبؾ ميف ماظشعر ماظعربل مبقصػفو مظؾـي مأدودقي ميفم
اظؾـوءماظرؤؼقيمظؾشوسرموظقسمذبردمإرورمخورجلمظؾؼصقدة .م
طؿومترتىمسـمػذهماًوصقيماطؿشوف ماظؾعدماىدظلمظــوئقي مايقوةمواٌقتم
عؿؿـؾيميفمرعقزم«األصقلم/ماظؾزوغ»موصقغم«اٌوضلم/مايوضر»موضقؿم«ايرطقيم/م
اظلؽقن...موطؾ معومخيؾؼمجدالمحؼقؼقومؼػضلمإديمادؿكالص مععوغلمايقوة.م
وظعؾ ماظػضؾ ميف مذظؽ مؼعقد مإدي ماٌـفٍ ماظؾـققي ماظذي ماسؿـك مبؿقؾقؾ ماظظقاػرم
واظعالضوت.مو«بؿلطقدمأػؿقيمعؾدأمأدودلمػقمأنماظظقاػرمالمتعينموػلمععزوظيم
وإمنومتعينماظؼصقدةمسربماظعالضوتماظيت متـشلمبنيمػذهماظظقاػر» ،5موضد مدصعم
ػذا ماٌـفٍ مبعض ماظـؼود مإدي مهؾقؾ ماظـصقص ماظشعرؼي موتػلريػو ماغطالضو معـم
عػفقم ماظعالضوت ماظيت متصـعفو ماظــوئقوت ماظضدؼي مسؾك محد معو مو مجوء مظدىم
بعضفؿ معـ مأن م«ربقر ماظـص مؼؿؿـؾ ميف معقضػ مجدظل مؼصػف مررصون موتغذؼفم
صػوت مطؾ معـفؿو موظذظؽ مصوظـص مال مخيؾق معـ مبعض ماظؿؼوبؾ مواظؿشوطؾ مسؾكم
علؿقى ماألظػوز مواىؿؾ مألن مرؾقعي ماظؾـقي ماىدظقي متلؿدسل معـؾ مػذهم
اظؿؼوبالتمظرصدمذبؿؾماظعالئؼماظؿضودؼيمواظؿـوصرؼي»،6مشريمأنمخوصقيماظؿؼوبؾم
المتؽؿلىمسؿؼفوماظدالظلمإالمبؿؽـقػمأدؾقبلمعؿؿقزمؼـؾعمعـمحرطقيماظؿشؽقؾم
اظؾغقي ماظذي محيؼؼ ماإلثورة ماظقجداغقي موخيرتق مادؿفوبي ماٌؿؾؼل مصقؾعٌ مصقفم
اظؿلعؾموؼـريمصقفماٌؿعي .م

5مأبقمدؼى،مطؿولم:مجدظقيماًػوءموماظؿفؾل-.بريوت،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،مطم-.1761،0مص152.
6مصقدوح،مسؾدماظؼودر:ممدالئؾقيماظـصماألدبل-.مص24.
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التؽرار الؾػظي :تعثر الشؽل وجاذبية اإلوؼاع
اذؿؿؾًماظؾالشيماظعربقيمسؾكمأظقانمعـماظرتاطقىمواظصقر،موطؾ معوماتصؾم
عـفو مبوٌعوغل مواٌؾوغل مأو معو مؼعرف مبوحملؿقى م(اٌضؿقن) مواظؿعؾري م(اظشؽؾ).م
ومل مخيؿؾػماظؾالشققنمحقلماألدواتماظؿعؾريؼيمعـمدفعموجـوس،موترصقعم
وتؽرار...موشريػو.مإالمأغفؿمملمؼؿػؼقامسؾكماظؼقاغنيماظيتمتـظؿممػذهماألدواتم
بلدؾقبمعغوؼرمويفمذؽؾمإبداسلمخالق .م
وإذامطوغًماظذائؼيماظعربقيمضدموـؾًماظؿؽرارؼيماظـؿطقيمشريماٌـلفؿيمععم
اظروح ماىؿوظقي ،موشري ماٌعؿؿدة مسؾك ماظصـعي ماظػـقي ،مصؼد ماسؿـً م«بوظـوحقيم
اظدالظقيماظيتمتلتلمعـمخاللمأمنوطمتؽرارؼيمهلومرؾقعؿفوماظشؽؾقيمواظيتممتـؾم
ظقغو معـ مأظقان ماظؿـؾقف ماظػين مميؽـ مرصدػو معـ مخالل ماًصوئص ماظرتطقؾقيم
ظؾعضماظصقغميفمبـوءماىؿؾي» ،7مو مضد ماسؿـكماظـؼدماٌعوصرمبوظؾـقيموماسؿربػوم
عػؿوحماظدخقلمإديمسوملماظـص .و معفؿومتعددتماظؾـك مصنن ماظعالضيمبنيماظدالظلم
وماظرتطقيبممتـحماٌؼدرةمسؾكمتػلريماٌعـكمومصفؿمربؿقاهم"ومبؼدرمعوممنؽـمعـم
وصػ مبـقي ماىؿؾي مبؼدر معو مغلؿطقع مأن مغؾؼل ماظضقء مسؾك ماظعالضوت اٌؿؿـؾيم
صقؿو مبني ماظشؽؾ مو ماٌضؿقن .مومطؾؿو مزاد مإدراطـو مبشؽؾ ماىؿؾي مادؿطعـو مأنم
سبددماظؿداخؾمايوصؾمبني ماظشؽؾماظصقتلمأوماظؽؿوبلموماظصقرةماٌعـقؼي" ،
وظذظؽ مصننمعومغصػفمجبؿوظقيماألدؾقبمالمميؽـمأنمؼلتلمعـػصالمسـماظؿالحؿم
ايوصؾ مبني ماحملؿقى مواظؿعؾري .موعـ مةمي ،مصنغـو مغعؿرب ماظؿؽرار مخوصقيم
أدؾقبقي متقصر مظؾؿؾدع مسـوصر ماٌؿعي ماظـصقي معـ ماغلفوم موتـوشؿ ،مطؿو متفقهم
ظؾؿلؿؿعمجقامإؼؼوسقو .م

7مسؾدماٌطؾى،مربؿدم:ماظؾالشيمواألدؾقبقي-.ماظشرطيماٌصرؼيماظعوٌقيمظؾـشر،مطم، Iم.1772
 8اٌرجعماظلوبؼ-.مص.072.
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وضد م رطزماظـؼدماىزائريماٌعوصرمسؾكماظؿشؽقؾماىؿوظلماظذيمؼعؿؿدمسؾكم
تؼدؼؿماظؿؽرارمطقزقػيمأدؾقبقيمعلقطرةمعـمحقٌماػؿؿومماظشوسرمبنثراءماظـصم
اظشعري مهلذه ماًوصقي ماظيت مارتؾطً ميف ماظشعر ماىزائري ماظؼدؼؿ مبوظؿدصؼم
اإلؼؼوسلماٌصققبمبؽـوصيماظقجدانماظصقيف،مصؼدمحوولماظشقخماجملوجلميفم
دقـقؿف مأن مخيؾؼ ماظؾـقي ماإلؼؼوسقي ،مسـ مررق مخؾؼ مأغقاع معـ مسـوصر ماإلثورةم
اإلؼؼوسقيممبومصقفومعـمأظػوزمبلسقوغفومتؿؽررمػلمغػلفومسؾكمعلوصوتمزعـقيم
ععقـيمممتـؾًميفمظػظماظؿؽـريم«طؿ»ماظذيمؼؿقضعماظلوعع مواظؼورئمتؿوبعفمتؿوبعوم
ععقـومسؾكماظـققماظؿوظل :م
م

فؽم دالك دلؾتم ررق دؾــؽه ممموأنزلتؿوه مـزل الؼرب واألنـــس م
وكم من وضيع رفعتم وفاجـر ممموضعتم وجاهال بؽم عاملا ميســي م
وكم من هليف قد أدتثم وكربةم مكشػتم كؿثل الظل يف األرض بالشؿـس م
وكم خامف أمـتـم من هالـك ممموقاوتؽم وغين عن الدرع والتــرس م
م

واضحمأنماظـوضدمؼرطزمسؾكماظؿؽرارماظؾػظلماظذيمالمؼزؼدمسـمطقغفمزخورفم
ظػظقي متـطؿس مإزاءػو مأؼي ممسوت مأدؾقبقي ،مشري مأغف محيوول ماالرتؼوء مبفذام
اظعـصرمإديمعلؿقىماًوصقيماألدؾقبقيمعـمخاللماظؿؿـقؾماظؾػظلماظذيمؼعؿؿدم
سؾكمعقاضعماألظػوزميفمتضودػو موتشوطؾفو.موؼرىماظـوضدمأنمترتقىماألظػوزمسؾكم
ػذا ماظـققمعـمذلغفمأنمؼضوسػمعـماإلثورةماإلؼؼوسقيمواظيتمتؿؿـؾمسـوصرػوم
اىقػرؼيمأحقوغوميفم"اىؿعمبنيماظؾػظموضدهمأوماٌعـكموضدهموػقمعومؼعرفميفم
اظؾدؼعماظعربلمبالطباق واملؼابؾة،مصؼدمروبؼموضوبؾماظشوسرميفماظقضًمغػلفمبنيم
"وضقع م -مرصعفؿ" مو"صوخر م -موضعفؿ" مو"جوػال مبؽؿ م -مسوٌو مميلل" موبنيم
"هلقػ م -ماشؿـؿ" مو"طربي م -مطشػؿؿ" مو"خوئػ م -مأعـؿؿ" مصوظؼورئ مواظلوععم
اظذيمؼؼرأمأومؼلؿعمظػظم"وضع"مو"صوجر"موجوػالمالمذؽمأغفمؼؿقضعموؼؿفقلم
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ظؼراءةمومسوعمعومخيوظػفوموؼؼوبؾفومعـماظؾػظمعـؾم"رصعؿؿ"مو"وضعؿؿ"مو"سوٌو"م
سؾكماظؿقاظلم 9"...م
وسؾكماظرشؿمعـمجفدماظـوضدميف مربووظيمتعؿقؼمسـصرم"اظؿؽرار"مجبعؾفمعقزةم
أدؾقبقي،مإالمأغفمملمخيرجمبفمسـماظؿشؽقؾماظزخريف.مشريمأنمذظؽمملمميـعمعـم
عضوسػيماىفدميفمربطمعلؿقىمذيوظقيماظؾـوءماظشعريممبلؿقىماظؿؾؼلموذظؽم
بوظؿـؾقفمإديمخوصقيم"اظؿؽرار" ميفمادؿققاذػومسؾكمزبقؾيماظؼورئم"صقؽقنمبذظؽم
اظؾػظماٌؽررمػقماظقدقؾيمواظغوؼيميفماظقضًمغػلف،مودقؾيمعـمجفيمعوميفمتؽرارهم
عـمإؼؼوع مربض،مؼـؾفموحيػزمسؾكماظؿؼقمواظؿفقم،موشوؼيمعـمجفيمعومؼؾـفم
اظؾػظ ماٌؽرور مغػلف معـ مععـك موذعقر ميف مغػس ماٌؿؾؼل ،موعو مخيؾؼف مصقفو معـم
ادؿفوبيموإؼؼوعمغػلل" .10م
المذؽميفمأنمتطقرماٌـوػٍماظـؼدؼيمضدمأصضكمإديمادؿـؾوطماظعدؼدمعـمررائؼم
هؾقؾ ماظـص ماألدبل ،موتػلري ماألمنوط ماألدؾقبقي ماٌؿـقسي ،مطؿو مأن ماالػؿؿومم
بـظرؼوت ماظؼراءة مواظؿلوؼؾ مضد مأسطك ماألوظقؼي مالدرتاتقفقي ماظؿؾؼل موتعددم
االدؿفوبوت .م
وحؿكموإنمأوحًمػذهماظؿققالتمىقؾمعـ ماظـؼودمبلدواتمجدؼدةمإالمأنم
اظـص ماظشعري ماىزائري ممل مؼعـ مبنحوري مذوعؾي متؽشػ مسـ مدر ممتودؽفم
اظػين ،موتلؿقسى ماظدالالت مواظرعقز ماٌؾؿؽرة ماظيت مريؾؿفو مبعض ماألصقاتم
غوػقؽمسـماظشعرماىزائريماظؼدؼؿماظذيمؼشؽؾمعرجعقيمصـقيمملمؼربزماظـؼدم
خصوئصفوماىؿوظقي .م
وسؾك ماظرشؿ مممو متضؿـؿف متؾؽ ماًصوئص معـ مإحيوء موتؽـقػ مدالظلم
وعقدقؼل مإالمأغفومبدتمخوظقيمعـ مطؾمتلصقؾمعـففل،ماألعر ماظذيمجعؾفوم
9ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.55.
10ماٌرجعمغػلف-.مص.ص.م.65-64
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تظفر معؾعـرة موشري مجؾقي .مممو مؼلؾى مسؾك ماظدوام مصعقبي ماإلٌوم ممبكؿؾػم
اًصوئصماألدؾقبقي م

الوجه املشوه لؾرمز األدطوري
تعدماألدطقرةمعـمأطـرماألذؽولماظرعزؼيمدالظيمسؾكماظرضلماظػينمعـمحقٌم
طقغفومتـؿؼؾمبوظؾغيمعـماٌلؿقىماٌوديمإديماٌلؿقىماظؿفرؼدي.مطؿومأغفومتضػلم
سؾك ماظعومل مبعدا مجدظقو ،موتعؿؼ مإحلودـو مبوظقجقد ،موتضعـو ميف معقاجفيم
علؿؿرةمععماجملفقل .م
وودرماإلذورةمإديمأنماألدطقرةمظقلًمذبردمسوملمعـماظلردؼوتماٌشقضيم
بؼدر معو ممتـؾ معلؿقى مبـوئقو مسوظقو مؼعؽس مأطـر ماظؿـظؿقوت ماظؾـققؼي موؼزؼدػوم
تعؼقداموذيوظقي.موذظؽمػقمعومؼعززمحضقرػوميفماألدبمواظػـ .م
ظؼد متشؽؾًماألدطقرةميفمرحؿماألرضمواغؿؼؾًمعـمضقىماظقجدانماظؾشريم
ممفدةمبذظؽمٌقالدماظشعرمبقصػفماإلؼؼوعماألطـرمطقغقيمومشقظقي.موبفذاماظؿالحؿم
ميؽـ مظألدطقرة مأن متفقه متلوؼال مظؾقؼقؼي مأو مظقاضع مظف مغػوذه ماظعورػلم
واإلؼدؼقظقجلمصؿلؿطقعمبذظؽمأنمتلوػؿميفماًؾؼماظشعريمعلوػؿيمعفؿي.مشريم
اغف معـ ماظصعى مهؼقؼ ماظغوؼي ماٌـشقدة معـ متؾؽ ماٌفؿي مخبوصي موأن ماظشعراءم
ؼقاجفقنمخرابماألزعـي،مومتزضوتماظذاتموػشوذيماظقاضع...موممومؼؾدومأنم
سقدة ماظشوسر مإدي مصػوء ماظصقرة ماألودي مجعؾؿف مؼلؿعقد ماٌعـك ماألدطقريم
الدؿكالصماٌعـكماإلغلوغل .11م
وعـ ماٌمدػمأنماظشعرماىزائريمملمؼقزػماظرعزماألدطقريمبذظؽماظػقضم
اًالق ماظذي مذفد ماظشعر ماظعربل مأٌع مإبداسوتف ماًوظدة ماظيت مترطفو مذعراءم
أعـولم(خؾقؾمحووي،مصالحمسؾد ماظصؾقر،مأعؾ مدغؼؾ ،ماظؾقوتل ،ماظلقوب)...م
 11مرير ماظعني،مخرية م:محرطقيماًصىمعـ مخاللمتقزقػماألدطقرةميفمذعرمخؾقؾمحووي -.مذبؾيم
اذوراتمعم،3/2ماهودماظؽؿوبماظؾؾـوغقني،م-.0222مص.101.
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وشريػؿمظقظؾمغصقىماظشعرماىزائريمعـمذظؽماظػقضم"ضؽقالموغودرامإنمملم
غؼؾمؼؽودمؼؽقنمعـعدعوم-مغلؾقو-محبقٌمملمغؾؼمتقزقػمػذاماظػضوءماىؿوظلم
إال ميف مبعض ماٌؼورع ماظشعرؼي ماغطالضو معـ مأن ماألدطقري مذؽؾ معـ مأذؽولم
اظؿعؾريمسـماظعوملمواإلغلونميفمسالضؿفؿوموهقالتفؿوماٌلؿؿرة" .12موعـ ماظرعقزم
األدطقرؼيماظيتمأذورمإظقفوماظـوضدم"اظلـدبود"،م"اٌقتمواالغؾعوث"مومضدمعـؾًم
ػذهماظرعقزمتعوظلماظقاضعماٌـؿظر،موتعؿقؼماإلحلوسمحبقوةمبدتمطؽقؾيمعـفورةم
"وظعؾ مأدطقرة م"اظلـدبود" مرعز ماإلطؿؽوب مواظؾقٌ مسـ مسقامل ماإلعؿالءم
واًصقبي ،مضد مأهلؿً ماظشعراء مبقصػفو ماٌعودل ماٌقضقسل مإلذراضوتم
رؤؼووؼي...مرؤؼوماظؾعٌماٌـؿظرمظقاضعمػشموعؿكطؾ .م
موإذامطوغًمصقرةماظلـدبود مظدىمخؾقؾمحوويمضدمدؾؽًمرؤؼوماالغؾعوثم
اٌؿفددمغؿقفيموسقفمايودمبلزعيماظقاضعماٌؿصؾىمواٌـقدرمإديماهلووؼي،مصنغفوم
ضدمادبذتمصقرةماظؿغربمواظـػلمواظرتحولمظدىماظشوسرماىزائريموعومػلمإالم
شربي ماظلـدبود ماظذي مرقضؿف مسؿؿوت ماجملفقل ...مإغفو معرثقي ماظقاضع ماظيتم
جيلدػوماظشوسرمحبزنموعرارة" :13م
م

وأنا أرحل يف عيـيك مؾؼى
ودط ذطآ عؿيؼة
وأنا أمضي عؾى صػحة مرجا
أدين ذؽل مرداتي الغروؼة
م

تعؽس مػذهماظؿقؾقالت مصؼرماظؿفربيماظشعرؼيماىزائرؼيمظؾرعقزماألدطقرؼي.م
وشقوب ماظػؽر ماألدطقري ،مؼعين ماسبصور ماظشؽؾ ماألدبل ميف ماظصقر ماظؿؼؾقدؼيم
اٌؾوذرةمواغعؽوسمذظؽمسؾكماألدؾقبماظذيمملمؼؿقررمعـماظلطققيمواًطوبقي.م
 12ممسؾد م اظؼودرمصقدوحم:ماظرؤؼوموماظؿلوؼؾمعدخؾمظؼراءةماظؼصقدةماىزائرؼيماٌعوصرةمدؼقانماٌطؾقسوتم
اىوععقيمط1ممصم.124
13مصقدوح،مسؾدماظؼودرم:ماظرؤؼومواظؿلوؼؾمعدخؾمظؼراءةماظؼصقدةماىزائرؼيماٌعوصرة-.مص111.
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شري مأن مذظؽ مال مؼـػل مصؿقد مبعض ماظؿفورب مايداثقي ماظيت ممل متفؿؿ مبـؼؾم
اظقاضع مأو محؿك ماظؿعؾري مسـف ،موإمنو متطؾعً مإدي معلوءظؿف ممبو متؿقضعف معـم
"ممؽـوت" موظقس ممبو مؼؿضؿـف معـ م"راػـقي" م"وتؾؽ مػل مإحدى ممسوت ماظرؤؼوم
االغؾعوثقي مظدى ماظشوسر م(إدرؼس مبقدؼؾي) ماظيت مهوول مأن متـػذ مإدي ماظقاضعم
وذبوبفيمايقوة،موهقؼؾ ماألذقوءماٌلظقصيمإديمإسودةمصقوشيمعؽقغوتفو ماٌـوظقيم
يف مإغلوغقؿفو ماًالضي .مذظؽ مأن محؾقل ماظػـ ميف ماجملؿؿع مػق مغقع معـ ماظػعؾم
اظؿققظلماظذيمؼلفؿميفمبعـفمدونمأنمتؾؼكمػذهماظرؤؼومذبردمإدؿقفوم مسورػلم
أو ماغػعوظل مؼرصد ماظقاضع ميف متػوصقؾف موال مؼلؿؼصل مممؽـوتف .موتؾدو مأدطقرةم
"إغؾقؾ" مولقدا معلدووؼومؼـطقيمسؾكممسوتمإذورؼي معؿعددة متؿضؿـماظراػـم
حبرطقيمعؿقترةميفمعدارماًراب" :14م

م

وظعؾمعومؼؽػؾمهلذهماٌؼطقسيمذقؽومعـماىدةمػقمتطؾعمصوحؾفومإديمغشدانمم
بعض ماألذؽول ماظؿعؾريؼي ماٌكؿؾػي معـ مخالل متقزقػ ماألدطقرة ،مشري مأغـوم
غالحظمتغؾىماٌضؿقنماألدطقريمايؽوئلمأوماظلرديم -مأنمصحماظؿعؾريم،-م
ممومؼرجحماغعدامماظؿػوسؾماظرؤؼقيمبنيمذؽؾماألدطقرةموربؿقاػوماظدراعلموبنيم
ذؽؾماظؿعؾريموربؿقاهماظؾوػًماظذيمتـؿمسـفمػذه ماٌؼطقسي.م"وإذامطونماظشوسرم
 14مصقدوح ،مسؾد ماظؼودر م :معالعح مايداثي مواظؿفرؼى ميفماظشعر ماىزائري -.مذبؾي ماظؾقون م/ماظؽقؼً،م
ع،124م-.1774مص.03.
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ضدمحوولمأنمؼؿؿـؾماظرعزماألدطقريماظلقعريمذعقرؼومصنغفمملمؼػفرمػذاماظرعزم
ذيوظقو ،مواطؿػك مبؿققؼؾ مػذا ماظرعز مإدي معطقي مؼـظر مبفو مإدي ماظقاضع .موبذظؽم
ؼؽقن مضد مسزز مصؽرة متداسل ماظشلء مدون مادؿؾفوعف مأو مدون مخؾؼ ماظصؾي مبنيم
ععفؿقي ماٌصطؾح ماظرعزي موصؽرة ماظؿداسل ماظؿقاظقدؼي  15وعفؿو مطون متعوعؾم
اظشوسرماىزائري مععماظرعزماألدطقريمبقصػفمخوصقيمأدؾقبقيمتؿؿقزمبؼدرتفوم
سؾك مإثراء ماٌؿكقؾ موتؽـقػ ماظصقر ،...معفؿو مطون مضؽقال مودطققو موشريم
عؿقشؾ،مصننمإحلودفمبـؿقماظعالضوت مبنيماظدوالمواٌدظقالتمأومبنيماألذقوءم
واظؽؾؿوت مجعؾف مؼؿطؾع مإدي مخؾؼ مأظػي معع ماظرعز ماألدطقري مظؿفدؼد معقضػفم
اظشعريمعـماظقاضعمواظؽقن .م
وميؽــو ماظؼقل مأن ماغػصول ماظشعري مسـ ماألدطقري ميف موربي ماظشعرم
اىزائريمطوغًمغؿقفيماإلصراطميفماظؿؿلؽمبوظقاضعلمواظققعل،مصوبؿعدماظشعراءم
سـماظؿعؿقيمواظغؿقض،مواػؿؿقامبوظزخورفمواسؿؿدوامسؾكماًطوبقيماٌؾوذرة.م
وغودرا معو مغصودف موورب مرائدة ماػؿؿً مبوظشؽؾ ماظؿعؾريي مضدر ماػؿؿوعفوم
بوٌضوعني .موػلماظؿفوربماظيت معومتزالممتـؾمأظػيمتؼؾؾقيممتـحماظؼورئماٌؿعيم
اىؿوظقيماٌـؿظرةمبنؼؼوزمحلفماظقجداغل،موتعؿقؼمرؤاهماظؿلعؾقي .م

فؼر أداليب وخيبة التشؽيل
عومتزالمررائؼماظؿقؾقؾماألدبلمتؾقٌمسـماٌـفٍماظؿلدقللمٌعطقوتفوماظيتم
ترتاوح مبني ماألظلين مواىؿوظل ،مواظلقؿوئل مواظؿورخيل ،مواهلريعـققرقؼلم
واظـػللموشريػو معـمعصطؾقوتماظـؼدمواظؼراءةماظيتمإظؿػ مععظؿفوماظققممحقلم
صوسؾقيماظؿؾؼلميفمإغؿوجماٌعريفمواىؿوظل .م
وظذظؽمصننماظـؼدمعؾزممبلنمؼؾؿممومبقسل ماغؿؼوئلمبلػؿماآلظقوتماظيتمتػلرم
سالضيماظؽؿوبيمبوظقجقد،موتصؾماظػـمبوٌعرصي،مواظقاضعمبوظرعز .م
أعو ماظـؼد ماىزائري،مصؼدمزؾم -ميفمععظؿفم -مبعقدامسـمػذاماظؿـوول،مطؿوم
أنمصؼرماًطوبماظشعريمظإلذورةمواصؿؼودهمظؾدػشيمضوسػمعـماغؿشورمزقاػرم
15ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.04.
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دطققي مذؽؾً ميف مذبؿؾفو مادؿفوبي مصقرؼي مٌشوسر مسوبرة م"وظعؾ مأبرز مػذهم
اظظقاػرمظػؿومظؾـظرمػقماػؿؿوممأشؾىمذعرائـومبوٌقضقعمدونماالػؿؿوممبوألدؾقبم
يفمأسؿوهلؿماظشعرؼي،موسـوؼؿفؿمبوظػؽرةمواٌقضػمدونماظعـوؼيمبوىوغىماظػينم
اجمللد مظؾػؽرة مأو ماٌقضػ مصؼد مطوغً ماظروح ماظـقرؼي متلؿؾد مبلشؾؾقي ماظشعراءم
ادؿؾدادامريودقومسورعومبؽقػقيمملمؼلؿطقعقامععفوممإجيود ماظػرصيمظؾؿلعؾ ميفم
16
تعوبريػؿموصقرػؿ"
وصقؿو مغعؿؼد مصنن ماغصراف مأوظؽؽ ماظشعراء مإدي ماٌضوعني مطون محوصزا مضقؼوم
ؼغذؼفمايؿوسماىؿوػرييمممومجعؾفؿمحيقظقنمجؾمروضوتفؿمإديماٌغزىمعـم
اظعؿؾماظػين،مصؾؿمؼفؿؿقاممبلؿقىماألداءم"وضدمجوءػؿمػذاماظؿصقرمصقؿومأحلىم
عـمإسطوئفؿماظؼقؿيماظؽربىميفماظعؿؾماظشعريمظؾؿضؿقنماظـقريمشوضنيماظطرفم
سؿومػقمأدودلميفماظشعرمعـمسـوصرمصـقيمأخرىمطوظصقرة،مواًقول،مواظؾـقيم
اظشعرؼي".17
صققحمأنماظشعرماىزائري مضدمأغؿٍ ميفمعرحؾيمععقـيمذيوظقيمغضوظقيمالم
تضوػك ،مبقد مأغفو ممل متلؿقسى مذؽؾفو ماظؾـققي مواألدؾقبل ماألخوذ .مصؼد مغظرم
إظقفو معـ مجوغى مأحودي مممو مشقّى ماٌلؿقى ماظػين مبنؼؼوسوتف موصقره مورعقزهم
وإحيوءاتفمصؾؿمغعدمغذطرمػذاماظشعرمإالمبقصػفمخطوبومثقرؼومذبؾفالم"وأحلىم
أن ماظعؾي متؽؿـ ميف مػذا ماٌـظقر ماظذي مؼؿصقر ماظشعر ماظـقري مصكوبو مىؾو،م
ذبؾفؾماظـربة،مضقي ماإلؼؼوع ،مؼؼرعماآلذانمبلظػوزفماىزظي،موتعوبريهماٌعؿؿدةم
سؾك ماٌؾوظغيمواظؿفقؼؾ،موأنماظشعرماظـقريمالمؼؾقؼمبفمأدؾقبماهلؿسماظذيم
18
ؼؿصقرمأغفمبوٌقاضػماظروعوغلقيمايوٌيمأظقؼ"
إنماغؽػوءماظشعرماىزائريمسؾكماٌدظقالتممبومتضؿـؿفمعـمدواصعماجؿؿوسقيم
ال مؼؽػل مالدؿكالص ماٌعـك ماألدبل .موذظؽ مأن ماظدواصع ممبػردػو مال مميؽـ مأنم
 16مغوصر،مربؿد م :مذعرماظـقرةمعـ مجوغؾفماظػين -.ماىزائر،مذبؾيماظـؼوصي،موزارةماظـؼوصي،معم-.64م
ص.106.
17ماٌرجعمغػلف،مصم.111
 18اٌرجعماظلوبؼ،مصم.111
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تػضلمإديما دؿـؾوطمذعرؼيمعؿػردةمتعؽسمحرطقيماإلبداع.موظعؾمذظؽمعومميقزم
اغؿؼولماظشعرمعـماظقجدانماىؿوسلمإديماظقجدانماظػردي .م
وضد مطونممجيدرمبوظـؼدماىزائريمأنمؼؾؿزممسؾكماألضؾمبوظـؼدماظؾالشلمإزاءم
اٌودة ماظشعرؼيماظيت مطوغًميفمعؿـووظف.مورمبومأصؾحماظـؼودميفماظؿزاممػذاماٌـظقرم
ألغفمدقفمؼردخم-إديمحدمبعقد-مضقؿماظؿقؾقؾماظـصلمبنحصوءماظصقرماظؾالشقيم
عـ مرعز ،موادؿعورة ،موطـوؼي ،موتػلريػو مسؾك مشرار معو مند مظدى مأحدػؿ ميفم
هؾقؾف مظشعر ماألعري مسؾد ماظؼودر معـ مخالل مضقظف :م"صنذا مغظرغو مإدي ماألظػوزم
واظرتاطقىمسؾؿـومعدىمطؾػماظشوسرمبوحمللـوتماظؾدؼعقيمواػؿؿوعفمبوظزخورفم
اظؾػظقي...موإذاماغؿؼؾـومعـمجوغىماظؾدؼعمإديمجوغىمآخرمعـمسؾقمماظؾالشي،م
صوظؼصقدةمذاتمخقولمخصى،متلعؾماإلدؿعورةماٌؽـقيميفماظؾقًماألولمعـالمصؼدم
ذؾف ماظـقس مبوظعدو ،موبذظؽ مأضػك مايقوة مسؾك مذلء مععـقي موبعٌ مصقفم
ايرطي" 19شري مأن مػذا ماٌلؿقى معـ ماظؼراءة مال مؼعدو مطقغف موصػو موزؼؽقوم
ٌقاصػوتمزخرصقي.مأعومعومغدسقمإظقفمػقمتؾؽماظؼراءةماظؿلوؼؾقيماظيتمتطؿحمإديم
اطؿشوفمسؿؼماٌؿكقؾمعـمخاللمعومتضؿرهماظرتاطقىمعـمععوغلموصقر.
إن مادؿـؾوط ماًصوئص ماألدؾقبقي مأو ماالدؿدالل مسؾقفو مال مؼؿلـك ممبفردم
إحصوئفومأومحؿكموصػفوموإمنومؼؿؿمبنرالقمايسماظؿلعؾلميفماظلؿوتماإلذورؼيم
واظؿدضقؼميفماظعالضوتماٌـشلةمبقـفؿوموعومؼرتتىمسؾقفومعـمإعؽوغوتمالمغفوئقيم
عـماإلحيوءاتمواظدالالت .م
وؼؽ ػل مأن مغؼقل مبلن ماظؾغي ماظشعرؼي متؿػرد ممبقزات موخصوئص مإدي محد مالم
ميؽـمحصرػو مورمبومؼعدماظؿقازيمإحدى مأػؿمػذهماًصوئصمٌومؼشؿؾمسؾقفم
عـمتشؽقؾموعومؼؿضؿـفمعـمحسمذوسريميفمغظوممػـددلمؼؿالحؿمصقفماإلؼؼوعم
اظشعريمبوظؿؼين،موؼؽشػميفماظقضًمغػلفمسـمعؼدرةماظشوسرميفماظصـعيمدون،م
تؽؾػمممومؼشعرماظؼورئمبوظرشؾيميفمهؾقؾمعلؿقؼوتفموأمنورف.
19مصقوم،مسؾدماظرريونم:ماألصوظيمواظؿفدؼدميفمذعرماألعريمسؾدماظؼودر-.ماظـؼوصي،معم-.53مص.074.
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