
برج بوعريريج –جامعة حممد البشري اإلبراهيمي   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهور  2017/2018: الّسنة اجلامعية                               أستاذ حماضر ب: تبةالرّ   مساح بن خروف :كتورةإعداد الدّ      حديث ومعاصر عربي أدب :الّتخّصص  نة الثّـانية ماستر السّ : مستوى    دروس في مقياس قضايا األدب الجزائري       قسم الّلغة واألدب العريب  كّلية اآلداب والّلغات 



الب من خالل هذه الّدروس وذلك بتوجيه الطّ  وأبرز منجزام ،أهم األدباء اجلزائرينيعرف على التّ  -6  .ياقات الثقافية املنتجة للّنص األديب اجلزائريعريج على السّ حتديد دوافع اإلبداع ومنطلقاا، مع التّ  -5   .ة حبسب األيديولوجيات واألفكار املعاجلةاجلزائريّ  األدبيةتصنيف األعمال  -4   .الكشف عن مدى مسايرة األدباء اجلزائريني ريات حاضرهم الوطين والقوميّ -3  . تاجات األدبية اجلزائريةة يف النّ املطروح الفكرية من االّطالع على أبرز املسائلالب الطّ متكني  -2  .األدب اجلزائري وأهّم قضاياه احلديثة واملعاصرةعرف على التّ  -1  :داف المقّررأه • 1    .نات اليت تزخر بالقضايا اليت ّمت الّتعريج عليها ومقاربتها إىل املدوّ 
من  وأفكارها ،الع على مضامينهامقاربة مدونات متنوعة من رواية وقصص قصرية وأشعار واالطّ  -4  .حديثة ومقاربته من خالل مناهج وآليات إجرائية علمية ،اجلزائريلنص الفّنية ل صائصاخلالع على االطّ  -3  .القدرة على ربط األدب اجلزائري باألدب العريب يف أشكاله ومضامينه -2  .احلديث ارخيية لألدب اجلزائريروف االجتماعية والتّ بالظّ اإلحاطة  -1  : ة المطلوبةالمعارف القبلي •         .هةخالل  املعطيات النظرية املطروحة واستغالهلا يف حصص األعمال املوجّ 



ومحاربة مظاهر  ،إصالح األوضاع االجتماعية :ةالقضايا اإلصالحيّ  :الخامس الّدرس  الجزائريورة في األدب الثّ  :الّرابع الّدرس  صي في األدب الجزائريالقضية الفلسطينية ومركزية حضورها النّ  :الثّالث الّدرس  ةالقضايا القومية العربيّ  :الثّاني الّدرس  ةيديولوجيّ الفكرية واألب الجزائري والقضايا داأل: لاألوّ  ّدرسال  سمات انفتاح األدب الجزائري ورفض االنغالق :مدخل   :ّررـــــــــــــمفردات المق • 2                      ة االنتماءاألبعاد الثقافية وقضيّ : الّسابع الّدرس  االلتزام في األدب الجزائريّ  ةقضيّ : الّسادس الّدرس  والمشكالت األخالقية فالتخلّ 



  :المقياس ةمادّ  3 
من املشرق العريب  ةاملتوافد تاجات األدبيةمبختلف النّ  مباشرة على صلة كان األدب اجلزائريّ          :توطئة  األدب الجزائري ورفض االنغالقسمات انفتاح : مدخل • واكتشافه من خالل نصوصه  ،وذلك بفعل عوامل عديدة سنحت باستضافة ثقافة اآلخر ،من الغربو  ولألدب  خيدمها ويطّورهاائدة، فيتفاعل مع ما يتواءم وثقافته السّ ليصل األمر إىل استيعابه مبا  وإبداعاته، له  طّور والرقّي املتجّدد يف أساليبه ومضامينه، ذلك أنّ ميضي قدما حنو التّ عديدة حىت  افعُ و اجلزائري د جّدا ة دمسة وغنية ، إّال أن هذا األدب يعترب مادّ ه للجزائراحتاللم ما فعله االستعمار طيلة فرتة تراثا رغ ة، وقد كانت هناك أسواق قدمية ون خباصة يف الفرتة العثمانيّ مبا خّلفه علماء وفقهاء وحىت أدباء جزائريّ  وقد كان في الجزائر سوٌق يدعى "بل ونسخها كما اعرتف كثري من الباحثني  ،وعريقة لبيع الكتب أنه كان مخّصصا ) ةالمرآ(اقين، ولعّله هو سوق القيصرية الذي ذكر حمدان خوجة في سوق الورّ  وهذا راجع إىل اهتمام اجلزائريني بالعلم والثقافة، وتعّد  1"لبيع الكتب وأن الّنساخين كانوا فيه بكثرة شجيع على االنفتاح على ثقافات األمم األخرى ااورة منها بب الرئيس يف التّ رحالم وبعثام، السّ  وقد كان احلّج من أهم العوامل اليت ساعدت على  فنبذت بذلك فكرة الّتزمت على الّذات،والبعيدة،  ش وقلة الوسائل فات القيمة رغم صعوبة العيوتدعيم مكتبتهم باملزيد من الكتب واملؤلّ  ،تغذية ثقافتهم إّال أا اقتضت التحّقق من  ،غم من توفر كتابات أجنبية حول تاريخ وثقافة اجلزائروعلى الرّ           .والتجهيزات آنذاك " جتاه تاريخ وأدب وثقافة اجلزائر  عي احلثيث حنو كشف نوايا هذا األجنيبّ سببا كافيا للسّ  هذا كانو  اسع عشرتعمرا خباصة يف القرن التّ البلد قد كان مس خباصة وأنّ  ،مدى نزاهة ومصداقية الكثري منها   .293، ص1981اجلزائر،   ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،1ج،) م20-16(الرّابع عشر اهلجري،  أبو القاسم سعد الّله، تاريخ اجلزائر الثقايف، من القرن العاشر إىل  1                                                           المصادر األساسية لنسج المعرفة التاريخية للمنطقة وذلك من وجهة نظر اآللة االستعمارية حقبة الكالحة لالستعمار الفرنسي لها تمّثل فالكتابات األجنبية عن تاريخ الجزائر خالل ال



ات للذّ ا للعبور إليه انفتاحا وحتصينا قراءة اآلخر من خالل ما يكتب جسر هام جدّ و  1"الفرنسية فقط 4    .وفطنة واملثقفون خباصة بكل وعييف اآلن نفسه وهذا ما فعله اجلزائريون 
اد احلركة عراء خباصة باإلضافة إىل روّ الشّ  ق األدباء اجلزائريني هو إقبالعلى عدم انغال ما يدلّ          :بواعث االنفتاح في األدب الجزائري • هذا  ومع وجود االجتاه التقليدي احملافظ إال أنّ  على قراءة ما يكتبه اآلخر وما تنتجه ثقافته، اإلصالحية يف انتشار مدرسة اإلحياء والبعث، ومن مثة  املوقف السلفي للحركة اإلصالحية قد كان عامال أساسيا حلركة جديد ومسايرة اشجيع على تطوير األدب اجلزائري، فدعوا إىل التّ ظهور أدباء ونقاد يدعون إىل التّ  إىل ضرورة تعّلم اللغات األجنبية  الشيخ عبد احلميد بن باديس وقد دعاهجر األدبية يف املشرق وامل يساند االنفتاح  فهو 2"األجنبي وهي علوم األكوان والعمران والّلسان، ومنها علوم تؤخذ بالّلسانالعلوم في الجزائر كما أظّنها في غير منها علوم تؤخذ بالّلسان العربي وهي علوم الّدين " فيقول  كامل بينها وبني احلضارة العربية شريطة أن تصاقب وحيّث على حتقيق التّ  ،على احلضارات الغربية وسيسهم يف ما يستحّق ضة فكرية وثقافية، وهو واجلزائرّي خباصة،  الفرد العريباملبادئ اليت ترّىب عليها  ذا التفتح مجة، ولكن هعلى اآلداب األجنبية عن طريق الرتّ  فتحدعا إىل ضرورة تطعيم األدب العريب والتّ وقد كان رمضان محود من أبرز اددين وتبىن االجتاه الرومانسي وانتقد الرؤية النقدية القدمية، كما         .اتومواكبة املستجدات بعيدا عن فكرة اخلضوع لآلخر أو االنسالخ عن الذّ  ،الّتشجيع على اإلبداع د استشرافات ونظريات يف ت جمرّ قد كان صعبا يف هذه املرحلة أي قبل احلرب العاملية الثانية، فظلّ  ولكن تغّري  ،جتسيدها تقريبا على أرض الواقع ومتّ  ،قتحف، ولكن يف أواخر األربعينيات طبّ الصّ  ي ب الثقافات األخرى، فتغذّ عرية اجلزائرية غنية جدا عرب تشرّ جربة الشّ وباتت التّ  ،الوضع فيما بعد القديمة والحديثة، وعلى التاريخ والعلوم بشّتى  هي انفتاحها على المأثورات من التجارب الفّنيةولعّل أبرز سمة تطبع التجربة الّشعرية الجزائرية المعاصرة  "نصوصها من حيث شكلها ومضموا ، 1، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،ط1962-1954حمّمد بن ساعو، مجعية العلماء املسلمني اجلزائيني والثورة التحريرية،   2  .236، ص2011، 1والتوزيع، اجلزائر، طإبراهيم مياسي، روح األمري عبد القادر عرب املقاومة اجلزائرية، دار هومة، للطباعة والنشر   1                                                              .23، ص2016



واإلصالح، والتحّرر باإلضافة إىل الّتجديد الذي كان حصيلة االحتكاك  والوطنية والقومية والرومانسيةألنه كان أهم لون أديب انطلقت منه جّل القضايا الفكرية واألدبية حيث قّدم الثورة واإلنسان  ؛الشعرما تركه الّسلف واستكشاف جماهيله الالمنتهية، والتزّود منها إلثراء ما يقّدمه للقارئ خباصة جنس ي باألديب اجلزائري إىل أن يتعّمق يف سيؤدّ  وهذا االنفتاح 1"أنواعها على الّصعيدين العربي والعالمي 5  ء جارب األدبية اجلزائرية إذ جند بأن الشعرااالنفتاح كثرية جدا يف التّ  كما أن دالئل  2"والتجديدمسؤولياته هو في تركيز وإحياء الفكر التقليدي في كّل مراحل نهضتنا، تحت أقنعة التحّرر  العربي اليوم أن يرى قبل كّل شيء فألليق بالمثقفا" ثاقف ورفض االنغالق على الّذاتوالتّ  ومن  3" إليوت، بودلير، إزرباوند، سان جون بييرس، مايا كوفسكس، إديت ستوويل، غارسيا لوركا (والفرنسية واإلسبانية، حيث نجد أصداء الّنص الغائب العربي لشعراء غربيين عديدين من أمثال الّنصوص الغائبة العربية بمختلف لغاتها وأنواعها المعرفية باإلنجليزية " اجلزائريني احملدثني قد وظّفوا  ساليب ؤى واألفكار واألالرّ  تتالقح ّنتاج األديب اجلزائري، حنيشأن هذا االستدعاء أن يغّري من ال على نّص سابق أو ات التعبري، فال يوجد نّص قد انطلق من العدم بل اتكأ واهلياكل الكتابية مع آليّ  فيلهلم شيمبر، فيرديناند " وخباصة الّرحالني األملان مثل وقد شهد العديد من الباحثني األجانب       .ابقة حىت آل إىل بنيته اخلتاميةمجلة من الّنصوص السّ  وحتّمسه  من ثقافات الغري،هل بقابلية الفرد اجلزائري للنّ  4"فينكلمان، هرمان هاوف وشونبيرغ وغيرهم بة دوما لتلقي للحضور العثماين يف اجلزائر يده يف يئة الذهنية اجلزائرية املتأهّ و  ائم لذلك األخذ،الدّ  إذ سافر إليها كثير على هذه الحالة التي هم فيها، وقد بدأ اتصالهم بأوروبا قبل نصف قرن، ينقصهم الذّكاء وال المواهب وال القدرة على الّتطور، ولكن االضطهاد الّتركي هو الذي تركهم أّن الجزائريين ال " فقد ذكرت جملة الكتب اإليطالية معارفها آلداب والعلوم اليت ختدم فكرها، و ا -1830املذكورة أمساؤهم ينظر يف كتاب أيب العيد دودو، اجلزائر يف مؤلفات الّرحالني األملان، لالّطالع على دراسات الرحالني األملان   4  .143مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، مرجع سابق، ص  3  .53، ص2014،  6عبد اهللا العروي، العرب والفكر التارخيي، املركز الثقايف العريب، الّدار البيضاء، املغرب، ط  2  .21، ص2003الّثقافية، اجلزائر،  مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الّشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة اإلبداع  1                                                              .1989، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1855



جاء و  1"هم المختلفةأدت إلى ظهور مواهب منهم وزاروا بعض بلدانها وحصلوا على معارف متنوعة 6  ة اجلزائري الذي يعّرب عنه وأخرى سيكولوجية توّغلت يف ذهنيّ  ،هذا الرأي بعد مقاربات سوسيولوجية وخياله غري عقيم بل له عطاؤه اجللي يف  ،دت بأنه منتج ومنفتحفأكّ  ،فالفرد البسيط واألديب املثقّ  زمت والتعصب الع والغرف ونبذ التّ مل مينع من االطّ اريخ باجلزائر وما فعله التّ  ،احة األدبية والثقافيةالسّ  أمحد رضا حوحو انتقد هو اآلخر منهج جريدة البصائر اليت تركز على كل  الكاتب اجلزائري وحىت       .بشىت أشكاله ةللثقافة احمللي ود وال يعرف القي وجنون ال منته األدب غري مستقرّ  يرى بأنّ وفقط؛ ألنه  ما هو موروث وقدمي مبتذل ولتأييد مت تسخريه ملبادئ أخالقية، بل عر اجلزائري مل خيرج عن اإلصالح ولكن هذا ال يعين بأن الشّ واالت أال تكون لسان احلركة اإلصالحية ، وأال ينبغي أن حتيد عن منهاجها وخطتها،  وعلى اجلرائد قد ضّيق من باب االنفتاح، عر النكبة اجلزائرية ومناجاة احلرية، ولعل هذا االنصراف عن أغراض الشّ  بيعية إىل الشاعر ظرة الطّ كل، وتغيب النّ استجابة للواقع السياسي االجتماعي ليتغلب املضمون على الشّ من املواضع، وكل هذا عائد إىل اعتقاد األدباء والنقاد اجلزائريني بأن مهمة الشاعر ودوره يف احلياة جاء واألدب يف كثري  د سريورة الفنّ ية، ومجّ واالنفصال الذي سببه الوضع االجتماعي قد عرقل احلركة الفنّ  ثقافية اليت غرق فيها األدب االندماج اجللّي بني املاضي واحلاضر على الّرغم من العزلة الفكرية والأو نثرية متمّيزة فلم ُتشعر القارئ بالفجوة اليت فرضها عامل الّزمن جبّل تغّرياته بقدر ما استشعر من القدمي بل دعوا إىل تقدمي هذا القدمي يف جتارب شعرية  خلصومل يسع األدباء اجلزائريون إىل التّ         .باعتباره إنسانا مبدعا له عواطفه وأحاسيسه وسعى إىل توسيعها  ،بكل عجرفة عل االستعمار الفرنسي الذي فرضهااجلزائري على غرار اتمع بف ذوق وإحساس يستطيع من خالله خلق لغة شعرية الّتراث التي لم يكن الّشاعر يلّم بها إلمام الخطاب الشعري الجزائري قبل الّثورة التحريرية وخاللها كان انفتاحا جزئيا، يتمّثل في نصوص فانفتاح  ")مانينات والتسعيناتعينات والثّ بالسّ (سنوات االستقالل وحىت يف السنوات الالحقة وقد تباين االنفتاح من فرتة إىل أخرى فكانت درجاته متفاوتة إبان الثورة ويف  ،وتكريسها قدر اإلمكان   .10، ص1989اجلزائر، ، املؤسسة الوطنية للكتاب، 1855-1830العيد دودو، اجلزائر يف مؤلفات الّرحالني األملان،  وأب  1                                                           



ال تعين قصور الّنص  خرىعلى اآلداب األ االنفتاحواجلزئية يف  1"جديدة بواسطة الخيال الّشعري 7  ا كان اث أو ما يعاصره من نتاجات أدبية، وإمنّ فشله يف العودة إىل ما يعنيه من الرتّ  األديب اجلزائري أو عدم اكتمال االنفتاح مبا يليق باألدب اجلزائري وخمتلف يف  ارخيي يدٌ وخباصة التّ  ،للعامل اخلارجي نوات واأليديولوجيات املنتشرة وكذا ولو حتدثنا عن تفاوت االنفتاح يف األدب اجلزائري تبعا للسّ        .قضاياه اكي، نظرا للّتوجه الّسياسي االنفتاح ومّد الجسور الثقافية بين الجزائر وسائر بلدان العالم االشتر أعوام الّستينات يمكن اعتبارها فترة بداية  "فإنّ  الّشعب اجلزائري/ اجلوانب املادية واملعنوية للفرد فإننا سنلحظ  ،مانينات والتسعيناتفرتة الثّ  لناأما لو تأمّ  2"واالجتماعي الذي اختاره وطننا آنذاك ف من كبت االستعمار واستعداده للعطاء والتميز، وتبديل احلياة من خراب إىل أمن خروج الفرد واملثقّ  فواصل هذا الجيل عطاءه اإلبداعي مع شعراء آخرين "قايف عيدين االجتماعي والثّ على الصّ واستقرار  ول الغربية تتأثر بغريها من األجناس يف الدّ وحىت باقي األجناس األدبية استطاعت أن  3"اإلبداعيةان هذه الفترة فتوّلدت تجربة شعرية قاعدتها األولى ال بداية وال نهاية للمغامرة ظهروا إبّ  ايب ساحره امللهم، ون أبا القاسم الشّ وقد تأثر الشعراء مبطران خليل مطران كما اعترب عبد الكرمي العقّ ر األدب اجلزائري بباقي اآلداب املشرقية واملغربية، ميكن القول بأن احملافظة والتقليد مل مينعا من تأثّ         .س قواعد وآليات كتابية خاصة افيما بعد حىت تؤسّ  املشرقية وتلتفت لنفسها/ والعربية عراء اجلزائريني على الشعر الع الشّ ائحي، وعبد اهللا شريط، باإلضافة إىل اطّ تأثر به حممد األخضر السّ و  ا يف بدايات القرن العشرين برزت جذوره ،وددنا أن نقّر حبقيقة وجود ضة فكرية وأدبية جزائريةالشعر االجنليزي وغريمها، وال يهمنا التأصيل للحداثة يف األدب اجلزائري بقدر ما و  ومانسي الفرنسيالرّ    .20، صاملرجع نفسه  3  . 19املرجع نفسه، ص  2  .16، ص، مرجع سابقياته يف الشعر اجلزائري املعاصرمباركي، التناص ومجالمجال   1                                                             .قافة اجلزائرية يف منتصف وما بعده من سنوات الحقةوتبلورت إىل أن صارت قاعدة صلبة للثّ 



قافات واآلداب األجنبية حتكم على بأن األمة اليت ال تتفتح على الثّ  وحىت عبد احلميد بن باديس يقرّ    8  ختصيص أعداد ترتجم فيها أروع األشعار ية إىل ت الوطنية اجلزائر بعض اّال  نفسها باملوت، لذا سعت     .ه كان مبثابة األديب العمالق آنذاكألنّ  ؛الغربية أو حتتفل مبرور قرن على ميالد فيكتور هيغو
شار فهي متغرية من ما جيري من وقائع وقضايا فكرية وأيديولوجية تفرض نفسها بفعل الزمن واالنتياق مبختلف أنساقه ومنظوماته هو أن يستوعب هذا األدب مبختلف نصوصه وأجناسه يقتضيه هذا السّ إّن أي أدب هو وليد السياق اخلارجي الذي يعّرب عنه وال غرو يف أن يتأثر مبجرياته ومقتضياته وما        :تقديم      يديولوجيةاألدب الجزائري والقضايا الفكرية واأل: ّدرس األّولال • مجاله المفّضل، مجال "املتباينة ويشّكل منها خطاب أدبيا يبتعد كثريا عن السياسة والدين ليجد اجلزائري أن يقّر مبفاهيمها /ولكن على األديب العريب ،احمليط اخلارجياملتغريات اليت قد تنفلت من  وقد  2"النظري البعيد عن الواقعية، وهو اتجاه كان ينظر إليه نابليون نظرة استخفاف واستهانةالحين االتجاه كلمة أيديولوجية فينتسب استعمالها إلى نابليون وكانت تعني في ذلك " أما         .الّتجارب اليت فرضها راهنه العريباألثر البالغ الذي حيدثه متّزق الوعي على الفرد العريب ومن مثة الثّقافة العربية اليت أصبحت ترافق كّل فضيل إمنا جنم عن وهذا التّ  1"فنيةبير األدبي الذي يخفي تناقض األطراف بواسطة الّصور الالتعّ  باحلياة مبختلف آلت إىل مفهوم جديد اكتسبته مع املعاين اجلديدة واملستجّدات الراهنة، فارتبطت باملفاهيم اردة اليت يتّم تّصورها فقط، فال ميكن جتسيدها على أرض الواقع، لكن سرعان ما  ارتبطت والفرد عاشها اإلنسان،  اليت احلياتية ظروفتوايل مجلة من الومل تأت األيديولوجيا عبثا بل بعد       .مناحيها وجماالا االجتماعية والسياسية وغريمها من التنظيمات وبكل  ،الواقعالعريب خباّصة حيث آمن بأّن األفكار اليت متّيز كل فرد عريب عليها أن جتّسد على أرض    .9، ص1979، 7، املؤّسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط)الفكر القومي(األيديولوجية العربية الّثورية طّور إلياس فرح، ت  2  .91، ص2001حمّمد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر، دراسة حتليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان،   1                                                           



أيضا أن تستند إىل املبادئ والقيم اإلنسانية اليت ها يبل عل ،بعيدا عن العصبية أو العرقية موضوعية 9  خمتلف األوضاع يف الّدول اليت مّست الّداخلية واخلارجية ومبختلف صراعاا وقد أسهمت الثورات       .جديد للحياتني االقتصادية والسياسية مما استدعى التأثري يف احلياة اإلبداعية األدبية كذلكورة االشرتاكية اليت أتت مبفهوم ة بالثّ جتّلى الّصراع الطبقي يف مضامني األعمال األدبية اجلزائرية املتأثر ياسي هو هدف كل فرد عادي أو مثقف لذا البحث عن االستقرار السّ  ، كما أنّ ستسمو ذا الفرد ؤى واألفكار، ية بقدر ما غاصت يف املذاهب والرّ مل تكن مادّ العربية يف تطوير األيديولوجيا؛ ألا  كما أنه وليد العالقات ...الوضع األيديولوجي العربي بكل مظاهره هو وليد الضغط اإلمبرياليف "ا ووصلت إىل اهلزمية أو االنتصارورية اليت انطلقت أفكار وانتهجت طريقا انبىن على مجلة احلركات الثّ  الناجم عنها، وال يأتي  أن كل وضع فكري مطابق للحالة االجتماعيةالزاوية  ومن هذه...ةالطبقيّ  ات بقية إال نتاج للخلفيمربيالية والطّ وما اإل  1"راع والممارسةأي تغيير أيديولوجي إال في نطاق الصّ  ألا حتتضن هذه اجلماعة  ؛واملرجعيات الفكرية اليت كان الفرد يطمح إليها، وحىت املنظومات الكربى   .من األفراد الذين يسّخرون كل أفكارهم ورؤاهم خلدمتها وتطويرها
فاتمع  ،لقد عرف األدب اجلزائري تأثرا ظاهرا مبوجة األفكار اجلديدة الواردة من الشرق والغرب       : قضية االشتراكية وأبعادها في األدب الجزائري • ركات السياسية نقيب يف معظم احلتسبب فيها االنسالخ عن اهلوية والذات بفعل االستعمار يقتضي التّ ياسية واالجتماعية وحىت الثقافية وجمرد حبثه عن احللول ملعضالت كثريا من النواحي السّ   قد اضطهد تشرت ان "واتمعي والفكري خباصة حنيايت وتفعيل الوجود الذّ  ،اليت كانت تنادي بصنع القرار وفاشية، وإلحاد  واشتراكية وشيوعية لغربية من ماسونية وسان سيمونيةالمذاهب واأليديولوجيات ا ومّست كثيرا من المّتصلين بهم ...وعدمية، وحركة نسوية، واستشراق وحتى الوجودية والسريالية إال أن اجلزائريني قد آثروا االشرتاكية ملا ترجوه  ،ورغم تباين هذه املذاهب 2"من المثّقفين الجزائريين هوض باملقموع واملقهور بفضل اجلماعة املتكاتفة واملتكافلة خلدمة من تغليب للمصلحة العامة، والنّ  املؤثرة فيها، منشورات الس ، اجلزائر، ، جذورها والعوامل 1998-1962ح، التدافعات الثقافية يف األسطوغرافيا اجلزائرية، بشري بّال   2  .13، مرجع سابق، صعبد اهللا العروي، العرب والفكر التارخيي  1                                                               .51، ص2017



بشعره ونثره مل جيد أمامه سوى االستجابة ملثل هذه املذاهب اليت كانت اجلماعة، وذاك حال األدب  10  من قرن يف  د اجلزائري الذي مل يشف بعد من جرح استعمار دامّي دام أكثرمبثابة املنجاة ألزمة الفر  ونسجت متخيلها على مفهومها  ،ة االشرتاكيةالفت القضيّ  لٍ وقد تبّنت الرواية اجلزائرية بشك         .األرض اجلزائرية فتوّطن الوقائع بلغة الواقع والبداهة من وعلم االجتماع، و إّمنا لتقول بكل فّنية ما حيدث يف الوطن ظام الّسائد يف اجلزائر ال لتنوب عن كتب الّسياسة العريب حقيقة النّ /وأبعادها كي توصل للقارئ اجلزائري وحياول جرب الكسور اليت خّلفها املستعمر فرتنو اإلصالح ودف إىل  ،خبيال يلملم اجلراحمتتع جهة، و  ّسردية على عكس لذي جيد واسع اال يف البنية القول متوّسلة اخلطاب الروائي االّتقدم مبخاطبة الع " زاهة الفّنية أّماملعاجلة مثل هذه القضايا الفكرية معاجلة جتمع بني النّ  اصاقبيكون م الّشعر الذي لن ن تتفق االشتراكية ليست دائما ماركسية، كما يدّل على ذلك تعّدد ألوانها ونعوتها، ومن الّسهل أ إىل  مانينيةوتقود االشرتاكي كقضية تكاد تكون جوهرية يف الكتابة األدبية اجلزائرية الّسبعينية والثّ   1"بل يمكن أن تنبني عليه في البالد التي لم تعرف تقّدما اقتصاديا ملموسا ،مع المنهج التقليدي وسعيها حنو تأكيد الوجود اجلماعي  ،احلديث عن قضايا متداخلة كثريا مع مبادئها وذلك يف كّليتها صراحة أو ضمنا قضّية  أو ضمنا قضية الوحدة وعندما يتحّدث عن الوحدة واالشتراكية يطرحالكاتب عندما يتحّدث عن االشتراكية والّتقدم يطرح صراحة ف"العام والقائم على الوحدة واالحتاد  ل ية القومية وقد ظهرت يف أغلب أعماوهي ما ميكن أن نصطلح عليها االشرتاكية العرب 2"فلسطين كثريا يف الشعر   تطغاألدباء اجلزائريني شعرا ونثرا فقد وجدوا ضالتهم ومتنفسهم يف هذه القضية اليت مل  ح مدى استيعاب األعمال األدبية ياسية لالشرتاكية بل سنوضّ وحنن لن نرّكز على املفاهيم السّ         .غم  من حداثة ظهورها يف الّساحتني العربية واجلزائريةبل تبّنتها الرواية العربية يف اجلزائر خباصة على الرّ  وكانت حمور  يةاأليديولوجيات الّسائدة، وقد هيمنت االشرتاكية بقوة يف احلياتني االجتماعية واألدبفيربز دور األدب يف اتمع ومدى معاجلته ملثل هذه ة هلذه املفاهيم وكيفية توظيفها، اجلزائري   .107حمّمد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر، مرجع سابق،   2  .9، مرجع سابق، صعبد اهللا العروي، العرب والفكر التارخيي  1                                                           



االحتالل ان لت تعيشه إبّ اوالز  ،عبري عنه، ملا عاشتهاليت سعت إىل مالمسة الواقع والتّ  الروايات اجلزائرية 11  والّتجربة  شتراكية بالمفهوم الفكري الجزائري تنبع من صميم الواقعاالو "وبعد اخلراب الذي تركه  عاجل خمتلف األوضاع على الرغم من العراقيل اليت و  ،اخلطاب األديب اجلزائري على االشرتاكية والواقعية اتكأ وقد 1"النضالية ضد القوى المستغلة واإليمان المطلق باإلصالح االجتماعي الجذري لوجيا كاملة يف ثنايا الّنص مل جيد اال الكايف لبّث األيديو ا يف عهد االستعمار الفرنسي، حيث عرفه جمعية العلماء للقيد الذي كانت تفرضه " قافة لدى اجلزائري املقهور فكريا وبسبب حمدودية الثّ  أو  2"وقتها على مختلف اإلبداعات التي كانت تخرج عن المألوف في األدب العربي المسلمين -د هذا العهد املظلمولكن بع. ختوض يف الواقع مبسالك بعيدة عّما متليه احلقيقة السياسية خباصة وجّسده  ،ائدتينيات والسبعينيات أخذ كل مفردات القاموس األيديولوجي السّ يف السّ  أي -االستعمار ات ويف سنوات الثورة، باإلضافة إىل  يف اخلمسينيّ  على غرار حممد ديب وكاتب ياسنيحمورها  االشرتاكية ميكن أن نذكر روايات وأعمال أدبية كانت القضيةو  ،الّسابقة العربية منها، أو املكتوبة باللغة الفرنسيةوخّصصه يف األعمال الروائية نسجا على منوال األعمال الروائية  ،على مستوى الّنص بشروط فّنية ، غدا ريح الجنوب"عمال الكاتب عبد احلميد بن هدوقة كأغلب أ بعينيات والثمانينياتالسّ  كتاب ذات البعد  االشرتاكية اليت كانت قريبة جدا من الواقعية " يوم جديد، نهاية األمس، بان الّصبح باإلضافة إىل الطّاهر  وتعاجل مهومها املادية واملعنوية ،الّنقدي واليت تغوص يف طبقات اتمع الكادحة غريات األيديولوجية وائية متخّصصة يف توطني الواقع  الذي أفرزته التّ انت أعماله الرّ حيث كوطّار  ات ، العشق والموت في زمن الحراشي، الحوّ الّالز"رواية اجلديدة آنذاك وذلك يف معظم رواياته ك وإىل ما بعد االستقالل  ،ورة تارةتعود إىل الثّ اليت عّربت عن احلياة بإشكاالت زمنية " لزالوالقصر، والزّ  بعينيات موضوع الثورة الزراعية الذي الموضوعات التي سيطرت على جيل السّ "ومن  تارة أخرى املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  واسيين األعرج، اجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر، حبث يف األصول التارخيية واجلمالية للرواية اجلزائرية،  2  .166، ص2014،  1اجلزائر، طإبراهيم عّباس، القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر، أطفالنا للّنشر والتوزيع،   1                                                              .60، ص1986



التي كانت سائدة  التقّدمية أحدث ثورة إيجابية على الصعيد األدبي الجزائري فأبرزت التوجيهات 12  مع عدم إمهال الناحية اجلمالية  قول الواقع مبختلف أوضاعه وحيثياتهوقد جنحت روايات وطّار يف        .االستقالل بسنواتواستمرت إىل ما بعد   1"قبل االستقالل وتوجيهها ألكرب قدر ممكن من القرّاء الواعني مبا جيري يف جمتمعهم  ،الضرورية للنجاح يف معاجلة القضايا فمّثل وطار الكتاب  ،والناقدة للمواقف الواردة يف النصوص األدبية اقبةفتّتشّكل لديهم الرؤية الثّ  وطّار بكل تأكيد على ثقافة إنسانية قد اتكأ و "يني يف كاتب واقعي اشرتاكّي اجلزائريني االشرتاك أن يضيف الكثير إلى الساحة األدبية الفقيرة في الجزائر ويطور .. التاريخيةضمن منطق ظروفه بنى أعماله الروائية على الّزخم الثوري الذي خلفته كتابات محّمد ديب وغيره فاستطاع و ..واسعة ماضيه كان قائما  عب الذي يتطّلع أكثر ملستقبلٍ الشّ / القارئاالشرتاكي وفق حاجات  2"هذا االتجاه حافة والسياسة اليت استهلكت يف جماالت عديدة كالصّ مفعم باالجتاهات فحاضره ، أّما وراتعلى الثّ  نوع أدبي جديد ناضج في األدب "دراة فتأّصل وباقي أفراد اتمع اجلزائر، فيكون لغة احلياة جباألدب اجلزائري سياسيا أو تارخييا حبتا بقدر ما حاول أن يقارب معضالت يعيشها هو  ومل يكنْ       .املستقرة ال زمانا وال مكاناولكن األدب هو األجنع يف تصوير التطّور املتنامي للوعي الوطين، واحلراكات الفكرية غري  والدين الوطن عن واقع وقضايا ومواقف في مستويات أدبية فّنية لغة الحديث المعّبر بالجزائري  ة القصرية واملسرحية فلم تكونا قادرتني فعال على أما القصّ  ،ثاقبة للفرد وللمجتمع مبختلف قطاعاتهواية على الرغم من جّدة ظهورها ولكنها جنحت يف تقدمي حتليل ورؤية وخباصة مع فّن الرّ  3"مختلفة الواقعي (وللتعمق أو التوسع أكثر يف الوجود األيديولوجي . 599، مرجع سابق، واسيين األعرج، اجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر  2  .199، مرجع سابق، صإبراهيم عّباس، القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر  1                                                             .شكيل املتجّسد يف الواقعيكون مع التّ ل هذه العوامل الفكرية املتباينة واإلفصاح عن مكامنها أو إعادة تصويرها كما ينبغي أن استيعاب ك   .241، دت، ص1طبوعات اجلامعية ، اجلزائر، طعمر بن قينة، يف األدب اجلزائري احلديث، ديوان امل  3  .فما فوق 465يف أعمال الطاهر وطار ينظر يف املؤلف ذاته لواسيين األعرج ص ) االشرتاكي



فاحتذت حذو  نبنائها الفكريماذج األدبية اجلزائرية اليت اعتمدت القضية االشرتاكية يف اومن النّ        13  " واسيين األعرج  نذكر روايات أوجد األدب االشرتاكي والبطل االشرتاكي الكاتب الطّاهر وطار الذي ملرزاق بقطاش، " الكابران، والبزاة عزوز"وروايتا   "دزمن الّنمرو "ائح احلبيب السّ  ورواية" حمروش ما تبّقى من سيرة لخضرأوجاع رجل غامر صوب البحر، ونوار اللوز، وقع األحذية الخشنة،  ال  ما"جلاليل خّالص، وقد ال تربز االشرتاكية بقوة يف بعض األعمال مثل رواية " رائحة الكلب"ورواية  وقصص  ،ألمحد رضا حوحو" غادة أم القرى"حملّمد العايل عرعار، واموعة القصصية " تذروه الرياح مل تُرهق خلارجية والّسلوكات السائدة، كما قالب فّين متمّيز وعلى مجلة من الّتمفصالت اهي روايات تالءمت يف نصوصها ومتوا الّسردية مع الواقع وقضاياه، فرتتّبت أحداثه احملبوكة يف       ".اشتراكي حتى الموت"ت حتتوي قصة وطار وال للطّاهر" الّشهداء يعودون هذا األسبوع" عميق الوعي وحّل املشكالت، واستغالل قضايا الّشرائح باأليديولوجيات الّصارمة بقدر طريقا لت والولوج إىل جوهره وحيّلل مدى جناح الكاتب ونّصه يف إعادة صياغة الواقع اجلزائري وهي االشرتاكية، وللطّالب أن خيتار إحدى هذه األعمال األدبية ويستطلع منها أبرز قضايا اليت مت انتقاؤها يف درسنا هذا جريب على مستوى األساليب الكتابية والفّنية، جديد على مستوى املضمون مع مسايرة احلداثة والتّ للتّ     .وصميمه
اهنة، وكذا نسق معني يتماسك ليشكل هلا نسيجا متكامال يفضي إىل حتيني العديد من الظواهر الرّ حتتوي الّرواية اجلزائرية املعاصرة وبفضل انفتاحاا املتباينة والواسعة على عناصر سردية منتظمة وفق       :واية الجزائريةسعينية في الرّ قضية العنف واألزمة التّ  • قنيات واألساليب تقتضيها التّ احلاالت اليت يصعب معاجلتها يف باقي الفنون أو األجناس األدبية بدقة  اليت  األزمةارتكزت عليها يف إبراز عوامل  -سردية وفكرية- كما تضمنت مقومات.اليت ينبغي إتباعها عمومياا قد  ألنّ  ؛باإلضافة إىل استنطاق مكنوناا مّرت ا اجلزائر يف خمتلف مراحلها و أبعادها، ت بتوتراا فضاء النفس الواسع عنه حاالت عديدة مسّ فني فيها قد اجنرت الدّ  إال أنّ  باتت واضحة،   .هيبوالرّ 



ر مبجرياا وغاص بدوره يف بعيد قد تأثّ من ن قريب أو كل من عايش األزمة م  وال خالف يف أنّ       14  وظلمة العنف املمارس كشكل  ،مبرارة البؤسالتغييري ة واليت سقت زرع أمله وطموحه حبر دمائها املرّ  ياع ترمجات سلوكية ذات اضطرابات داخلية قد زعزعت سريورة الوترية الفردية ليصبح مآهلا الضّ منهم والعادي ليحال إىل  المثقفانعكس لدى العديد من األفراد  الذي من أشكال االضطهاد، إال عقيدة مسلما بأحكامها و  ،واالنسالخ عن األصل احلقيقي سواء أكان أنًا أو مؤسسة اجتماعية انربى يف احمليط السائد من قيود  ملا الَالوجودضياع األنا يف براثن بوهذا االنسالخ هو ما يعرف         .املفروضة ينية واالجتماعية والسياسية وكذا األمنية وتعَفنات اعرتت السلطة خنقت بدورها احلريات الذاتية والدّ  مؤمنة أن في  والمنتظرة،تقول السلطة بالهزيمة واالنتصار وتقول الرواية باالغتراب واليوتوبيا،تواجه التصور السلطوي بمنظومة من المثل الغائبة " متميزةووَلدت أقنعة متناظرة يف وجوه  غيري الذي وء على التّ ط الضّ نا املعطيات الّسياسية اليت وّلدت هذه األزمة بقدر ما سنسلّ وال مّ        .والذي سيمثّله البطل اإلشكايل الذي استثار اتمع وجمتمع القراءة يف اآلن نفسه اجلزائرية وت احلاضر يف الروايةواملسؤول عن هذا االستشراف هو الصّ  1"المستقبل زمنا محتمال ممتلئا بالحرية ص كان للنّ قد  و  ومسار األدب اجلزائري بعامة، أحدثته يف الكتابة الّروائية اجلزائرية، ويف مسارها خباصة حكم يف العديد من وكذا التّ  ،اريخ واملسكوت عنهة التّ يه الوافر يف األخذ بناصردي اجلزائري حظّ السّ  كان عليه  فق ما تستدعيه املسارات امللتوية،وذلك ببلورا و  ،النزاعات السياسية واالجتماعية والثقافية ر وبني الواقع املدمّ  ،ائد بني الذات اجلزائرية احلائرة الرافضةياليكتيكي السّ لدّ أن يرتكز إىل اجلانب ا يات العنف، روايات ارو (ة سعينيّ وايات التّ نجد أغلب الرّ سلذا  ،مل نكن قاسني يف وصفنام إن املهزو و  ومعاناته النفسية  ،تعتمد متاهات الفرد مأساوية مفعمة باليتم البليد )وداءاألزمة، أو روايات العشرية السّ    .        85م،ص1،2004فيصل عباس،الرواية وتأويل التاريخ،نظرية الرواية والرواية العربية،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،املغرب،ط  1                                                             . اتيف فرتة التسعينيّ  بئة مادية وأخرى معنوية جراء املمارسات اإلرهابيةو وحريته أمام ما جيري من أ



فاعل املتبادل بينه  اتمع نسق قائم على مبادئ وأسس تسعى إىل توفري األمن واالستقرار والتّ و         15  ه ا إذا حدث العكس فسيزعزع أمنأمّ  قي،طور والرّ سق التّ كان هذا االشرتاك كامال وإجيابيا عرف هذا النّ   ، وإذااألفراد لتكوين بنية اجتماعية قائمة بذااكمؤسسة كربى وبني الفرد كعنصر يتشارك مع غريه من  بدوره  سيمسّ  يف هذه املرحلة سق السياسيوألننا ألفينا تقويضا مالحظا وبشكل كبري يف النّ  ،واستقراره قافة الثّ  واستمرار 1"بالفعل على تحقيق االنسجام االجتماعي داخل المجتمع والتأكيد الستمرارهلطة السياسية أمر ضروري باعتبارها القوة القادرة وجود السّ "ألّن  قايفوكذا الثّ  االجتماعي ظامالنّ  لكّل كاتب وجهة نظره و الزوايا املظلمة بطرق خمتلفة هذه تعاجل إحدى  أنواستطاعت رواية األزمة        .الّسائدةسيطّوران الذهنية اجلزائرية لتتنامى، وتنسى بذلك الّزوايا املظلمة يف األنساق ن اللذي والفكر آسي والظروف اآلسنة قد يقتضي رمزية وإحيائية أو حىت قالب فّين متمّيز مبعىن أن اخلروج من بعض املوهذا االستيعاب يتّم بأساليب فنّية مجالية تستهلك األوضاع لتقّدمها بواقعية مهّذبة يف  2"المختلفة ومحاور مختلفة مستوعبة للمراحلتفضي إلى معالجة الجوانب السياسية للقضية ضمن توجهات  هي التيف "ياسيةواية السّ الرّ  لن يشبه عمله الّسردي الوإ ،كون واعيا متام الوعي مبا جيريشريطة أن ي  ا،1988أحداث أكتوبر وبداية األزمة كانت مع        .املفارقة اللغوية يف إطارّكماوكيف آل الوضع من أحادية حزبية إىل  م وتبعا لسوء "ياسيياسة كاملواسم يف تقّلباا وتعاقباا فعّم الفساد وانربى العنف السّ باتت السّ و  تعددية حزبية، صالح الخاصة وذلك لتحقيق الم السلطة أو النفوذ العام بهدف االنحراف عن غايته، استخدام وهذا احلدث األكرب كان مبثابة العجينة اليت صنع  3"اتية بطريقة غير شرعية ودون وجه حقأو الذّ  من فشل لألسف ولكن ال ينبغي أن نعّمم هنا فهناك  ،منها األدباء اجلزائريون أشهى األنسجة الّسردية   .166،ص م1،2010دراسة سوسيو نصية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، عامل الكتب احلديث،األردن،ط،الرواية والعنف الشريف حبيلة، 3  .104م، ص1980، 1يف األدب الفلسطيين، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط، الرواية أمحد أبو مطر 2  .34مرجع سابق،ص املاوردي رائد الفكر السياسي، ،أمحد وهبان 1                                                             .يف تصنيع هذا احلدث اخلام بل زاده مرارة فغدا طعمه ال يطاق



األدلوجات السياسية " ذات طابع سياسي مؤدجل حني ارتبطتاجلزائرية كانت روايات األزمة و        16  لقناعات  وفقا ّمت تأويله وهذا الّصراع 1"بمصالح الفئات التي تتصارع لتصل إلى السلطة السياسية مب  هلا العالقة املباشرةا عن تيمات املختلفة فكتلو  األدباء اجلزائريني وانتماءام الفكرية واأليديولوجية يا ومن بني الكّتاب الذين برزوا يف هذا الّتيار وكتبوا روايات انطلقت من العنف وجعلته سؤاال مركز          .حاضرة ألن االنقالب قد مّس حياا بشكل الفتمزي واجلسدّي، والفزع واخلوف وحىت املرأة كانت عاشته اجلزائر آنذاك من سواد كاملوت والعنف الرّ  مرزاق بقطاش، رشيد "جند  لتستشكل منها عّدة تساؤالت على مستوى األحداث والشخصيات، ورواية  ،"شاهد العتمة شجار القيامة، واملراسيم واجلنائزأ "بشري مفيتول، "تيميمون"بوجدرة له رواية  يسمينة خضرة له ، "متاهات ليلة الفتنة"فله  محيدة عياشيأما  جلياليل خّالص، "األزمنة املتوّحشة" الّشمعة واّلدهاليز، والويل الطّاهر يعود إىل مقامه "وروايتا  ،"وطن من زجاج"و" حبر الّصمت" روايتا  زهور لكاتبة ول "، وفوضى احلواسذاكرة اجلسد" أحالم مستغامنيكما كتبت لطّاهر وطار،  ل "الزكيّ  سّيدة " تاله روايفاسيين األعرج و  أما" بيت من مجاجم"شهرزاد زاغر رواية لو  ،"لوجنة والغول"ونيسي  وإلبراهيم " امرأة بال مالمح"وللكاتب كمال بركاين  "وشرفات حبر الّشمال املقام وحارسة الّظالل سّبب روايات تساءلت من املت هي، "بوح الّرجل القادم من الّظالم وفتاوى زمن املوت"سعدي روايتا  يقّدمها ن ومنها من عاجل هذه احملنة معاجلة سطحية، ومنها من استطاع أن ومن املتضّرر ومن يرتّصد مل تتحّول الرواية يف حّد ذاا إىل أيديولوجيا مستقلة بأفكارها ل بغموضها وعتمتها، تقدميا واقعيا نقديا، بالواقع حلوه  حمنة السياسة وحمنة األدب اجلزائري الذي يُعىن هو اآلخر ألا تثري ؛ورؤاها الواقعية والفّنية   .46م، ص7،2003الّدار البيضاء، املغرب ،ط العريب،، مفهوم األيديولوجيا، املركز الثقايف عبد اهللا العروي 1                                                                    .وصيف التقريري البليدمن جديد بلغة غري لغة السياسة وال لغة االبتذال والتّ جتاوز مسألة توثيق األحداث الّتسعينية إىل إعادة قراءا وإنتاجها وقد ال تكتفي بإثارا فقط بل  ومرّه،



روف وليدة الظّ  هية قد خلقت تناقضات كانتمنتالواقع مبجرياته ومفارقاته الّال اجلدليات اليت فرضها  ولعلّ  سديدة،اقرتنت حريته بكل ما حييط به، فكان فكره منصبا يف كيفية جتسيد كينونته عرب مسالك خارجية متعلقة باإلنسان الذي لطاملا اقتضتها عوامل  القومية استجابة ملتطلبات عديدة تر ظه         : في مفهوم القومية  القضايا القومية العربية: ّدرس الثّانيال • 17  متطلبام الفردية بعيدة كل البعد  ألنّ  أقلم مع وسطهم،استعصى على بعض األفراد التّ  حىتاهن والرّ  سيري أو ملمارسة بعض األساليب القمعية لسوء التّ نظرا ابقة قد يكون اخللل يف األنساق السّ و          .عن املقتضيات االجتماعية أو السياسية وحىت االقتصادية وملا استدعت ااالت واملنظومات املتباينة يف اتمع وعيا يدفعها  ،امح لرغبات اإلنسان الطّ  املضطهدة ، في أواخر القرن الثامن عشر ظهرت القومية في بلدان أوروبا الغربية "يؤمن بوطنيته وقوميته وقدالرقي والسري السليم ظهرت حركات فكرية تنزع إىل احلرية واإلنسانية حتقيق الّسالم لإلنسان الذي  حنو ية واقتصادية وفكرية وأحداث سياسية  في مرحلة تاريخية معينة  جاءت تتويجا لتطورات اجتماع دول و  واليابان فتوّلت عن هذا الوعي حراكات فكرية وجتارب مّست أقطار عديدة كالصني  1"كبرى ياسية القائمة على أسس متينة تنّمي عقليته وتساعده على وقد جلأ الفرد العريب إىل احلركات السّ         .ويستنهض به معاملها اليت سعت أيدي خارجية إىل طمسها ودفنها حية ترزق اج إىل وعي قومي يستنري به ألمتهفيها حيتإىل أن بلغت البالد العربية اليت كان كّل فرد عريب  أروبا م  ناشد بضرورة بناء أمة عربية قوامها الوحدة والتطّور والسالم، بعيدا عن الطائفية أو العرقية اليت ستؤزّ ورية التحررية اهلادفة، ولطاملا بادئ املشاريع الثّ دمات اليت يتخبط فيها جمتمعه، فكان مساندا ملجتاوز الصّ  ، ومل تأت هذه الصحوة اعتباطا كل حييط به من مؤسسات أو منظومات مهما كان انتماؤها ونوعها ول العربية قواها حتت يف الوطن العريب، خباصة بعد احلربني العامليتني األوىل والثانية، فاستجمعت الدّ   ؤونالت عميقة من شأا أن تطّور شالسبات البائس، وطالبت بتحوّ بل جاءت بعد جهود رفضت     .36، ص2012،  1هاين اهلندي، احلركة القومية العربية يف القرن العشرين،  مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط 1                                                           



تكن "قول ما يليق بأمته من قول وتوصيف ومل هّزت كيان األديب العريب واجلزائري خباصة، ووّجهته ليوثوريتهم، ونزعتهم الوطنية والقومية، ومل ينجم هذا اجلمع من العواطف إال بفضل القضايا القومية اليت طفات التارخيية املظلمة، ليجدوا احللول للكثري من املشكالت بالتزامهم اجلارفة، أو النظر يف بعض املنعدورهم يف تبّين القومية نزعة يف كتابام، واالحرتاف فيها بغية التغيري يف بعض القرارات السياسية فاع عن القومية فكانت مادية ومعنوية وفكرية وقد كان للمثقفني واألدباء وقد تباينت سبل الدّ        .املسائل السياسية واأليديولوجية العديدةمضمار القومية العربية اليت دافعت عن قضايا عربية كالوحدة املغاربية، والقضية الفلسطينية، وغريمها من  18  كانت من أهم القضايا اليت عاجلها األدباء والشعراء بكل وطنية وقومية فدافعوا   يةفلسطينالقضية الو        .حبجة االمتيازات أو االنتداب أو االحتالل وغريها من املظاهر االستعمارية الدنيئةهذا ما ساعد على يئة الظروف لألعداء كي يستولوا على البلدان العربية بشىت الطرق،  1"في المشرقبل كانت أوضاع العرب في األندلس وبلدان المغرب العربي، مشابهة ومماثلة ألحوالنا الفراغ، نطقة المشرق العربي وحدها التي عاشت الّصراعات الداخلية وهيأت الظروف لتوفير مناخ م البد أن يعنى " أراضيها الطاهرة فكان بلفور الذي نصب احلماية الظاملة على عنها وناهضوا وعد  تم وسي 2"هذا الجزء من الوطن العربي، ثم كان ال بد أن يتتبعوا ما تبّيته الصهيونية ألبناء فلسطينالذي نصب حمايته الظّالمة على الكّتاب بأحداث فلسطين ويراقبوا أعمال االستعمار االنجليزي  ائري يف حماضرة القضية ، ومدى حضورها يف الشعر العريب واجلز عرف على حيثيات هذه القضيةالتّ  القومية العربية ف "وحني عاجل األدباء اجلزائريون مسألة القومية استفادوا كثريا من مفهومها وأبعادها       .ني العريب واجلزائريالفلسطينية ومركزية حضورها يف النصّ  دنا بمقاييس نستطيع أن نستعملها في الحكم على بوضعها الحاضر كحركة فكرية وسياسية تزوّ  فيؤول  3"السياسية والحلول الفكرية التي تطرح أمامنا أو خطأ أو فشل أو نجاح التطّوراتصحة    .145طّور األيديولوجية العربية الّثورية، مرجع سابق، ص إلياس فرح، ت  3  .50، ص2009،  1ضايا عربية من الشعر اجلزائري املعاصر، دار الكتاب العريب، اجلزائر، طعبد اهللا ركييب، ق  2  .90، مرجع سابق، صهاين اهلندي، احلركة القومية العربية يف القرن العشرين  1                                                           



املتلقي كل احليثيات املتعلقة بقضية القومية ألا جتاوزت فرديته إىل اجلماعة  مالفكرية واملادية ويضع أماإىل جنس كتايب يقّدم املشكلة وحلوهلا ويسهم يف تقومي اتمع وخمتلف أنساقه النّص األديب اجلزائري  19  ملية لهذه الفكر القومي والمواقف المعبرة عنه في هذه المرحلة، وقد كانت أول ترجمة عحررية يشّكل محور الترابط بين األهداف القومية والتّ "ولعّل  .ملتوحدة دومنا أدىن شكّ الواحدة ا وأدباء   1"دعوة قيادة الحركة العربية الثورية ألعضائها بتجسيد وحدة النضال العربي يةستراتيجاإل هامة يف مثل هذا والرجولية والشّ ضال كثريون عّربوا عن هذه األهداف ووطّنوا مغزاها واملتمّثل يف النّ  مفدي زكرياء يف  ورةوطن العريب ويف هذا الّصدد يقول شاعر الثّ النوع من املواقف املهّددة لكينونة ال ائعة من غفلتها وموت ضمريها ويتمّثل فالّشاعر ينطلق من تربير واضح للعيان أنقذ القومية الضّ            ّض ناباـــــــــوأع...أّمي             أكّبر أربعاوهي  -على الجزائر -وكنت  زيا وعاباــــــولم ألبس بها خ       وطلبُت موتانا           ..لِعْفُت ُدناكم  كاباــطــــــايا                 وفيه جحافل تحدو الرّ ــــتمحـــــــو الخ بةٌ بِ وفيه شَ   حـــــــــــــــولي                 وفيه عزائٌم تغزو الصـــــــعاباولوال مركز اإلسالم   اباـــــــقد تخلف عن مدانا                   عجوٌز شاعر أصفى فت: وقالوا  أال أين الّضمير؟؟ وأين غابا          يا لقومي؟      ...أين الّرجولة...أال          2"يا لقومي...ن الّرجولةيأال أ "قصيدته املعنونة بــــــ القومية العربية ليست مرحلة نضال تنتهي بانتهاء هذا "يف اإلسالم الّدين اجلامع لألمة العربية  ين والتاريخ الذي عرف ياقات الثقافية، كالدّ فالقومية العربية صنعتها ظروف خارجية عديدة وخباصة السّ   3"شعارات القومية العربية المنبعثة من جديد ألنها التي خلقت هذا النضال وهي التي تغّذيهضال المشترك هو اليوم أحد بعد ذلك إلى شخصيته الخاصة، بل إّن النّ  النضال ليعود كل قطر ظرية القومية فالنّ " كحقيقة ال ننفي دورها يف توسيع القومية، وترسيخ مبادئها وأبعادهااالشرتاكية     .117، ص  ، مرجع سابق)الفكر القومي(طّور األيديولوجية العربية الّثورية إلياس فرح، ت: ينظر  3  .228، ص1989املؤّسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، : ينظر  2  .79طّور األيديولوجية العربية الّثورية، مرجع سابق ، صإلياس فرح، ت  1                                                           



من أهداف للفكرة العربية في هذه المرحلة تقوم على تحقيق الوحدة، واالشتراكية والوحدة هدف  20  الذي فّرق بني القوم  بفعل عامل االستعمار 1"األمة العربية منذ أن طرأت عليها التجزئة نضال قت فكرة الوحدة ويف خمتلف غدا حافزا لظهور حركات سياسية حتّررية وأحزاب عمّ و  ،الواحد بأّن اجلزائر جزء ال يتجزأ وآمن ، وقفة مع العروبة والعربية بن باديس يخ عبد احلميدشّ وقد كان لل         .القطاعات ماا وال يتحّقق هذا االنتماء ومها من أبرز مقوّ " ودينها اإلسالمية لغتها العربية ة العربية اإلسالممن األمّ  ، وهي أيضا في نفس الوقت هي نتيجة لالنقالب الّروحي للمجتمع العربيو " الوحدة العربيةبإال  دوره البارز يف  وحيجانب الرّ ولعّل لل 2"سبب من أسباب هذا االنقالب ودافع مثير من دوافعه وعرب الشعر اجلزائري ذي  وفق ما يتماشى مع حقائق العقيدة اإلسالمية ومتتينهاتفعيل هذه الوحدة  اجلزائري الّروحي يقول ابن باديس يف قطعته الغنية عن / تناغم الذي يهّز الكيان العريباإليقاع امل   .280، ص2016،  1وأثره يف اهلوية اللغوية، أعمال ندوة، منشورات الس، اجلزائر، جهضة العربية، دور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف احلفاظ على اللغة العربية علي القاسم، اإلمام عبد احلميد بن باديس وريادة النّ : ينظر   3  .99، صاملرجع نفسه  2  .117، مرجع سابق، ص)الفكر القومي(طّور األيديولوجية العربية الّثورية إلياس فرح، ت: ينظر  1                                                               3بــــــــــــــــــــــا نضــــــل العروبة مـــــنس                  ــــــــــــــــد في ومعين ذاك المج             بْ ــــــــــــــــــــــالحس م ــــــــقديمنا الج نُ                      ــــــــــاألولى عرف الّزم نحن             ال ظلم فيها على دين وال نسب                ونشروا مّلة في النّاس عادلة     من أنجبوا لبني اإلنسان خير نبي                هللا ثم المجد للعرب   الحمد   لبــــــــــــــــــــــــال من الطـــــــــــرام المح                   ه ــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــأو رام إدماج             ذبــــــــــــــــــــــــمات، فقد ك: أو قال               ه     ـــــــــــحاد عن أصل:قالمن              بــــــــــــــــــــــــــــة ينتســـــــــــــوإلى العروب           ــــــــــــــــــم         شعب الجزائر مسل             : الّتعريف بالنسبة للجزائريني كبارا وصغارا



ربة الشجاعة وذه النّ  1"لغتنا، والجزائر وطنناوالعربية اإلسالم ديننا، : وعمق، كما أسلفنا في شعاركان رّد اإلمام على قدر الّتحدي، رّد ينسف األسس االستعمارية، وقد  صاغه ببالغة " ولكن مرارة االستعمار والزالت وقد عّمر الفرنسيون وسعوا حثيثا إىل إدماج اجلزائر وسلخها من الوطن العريب، قد ذاقت كذلك ترفض كل تقسيم أو إدماج ألي حضارة أجنبية، خباصة وأّن معظم الّدول العربية ووحدة الوطن   ،األبيات بأّن اإلسالم والعربية مها أساس الوحدة العربيةهذه يف  ابن باديس ؤكدي         21  ر قوميته الكربى، وهي سالح فكري ودرس قاس للفرنسي الغاشم، الذي مل ستعمَ وطنيته، وكّل عريب مُ  وجد كل جزائري مضطهد قطعة الّسابقة، يف ال واحلاملة ملعاين الّرجولة اليت تساءل عنها الشاعر مفدي قدموا أشعارا محاسية استنهضت وأئمته الذين  ،عب بوطنيته وقوميته وبشعرائهيسطع على ثقة الشّ  وزاد  واستفحلت يقظتهم، وتارخيهم وثقافتهمارتبط اجلزائريون بوطنهم ولغتهم  لذا 2"واالشتراكيةالمراحل، فالنظرية القومية للفكرة العربية في هذه المرحلة تقوم على تحقيق الوحدة الوحدة العربية ليست هي القومية العربية بل هي جزء من محتوى هذه القومية في مرحلة من ف "تعّد جزءا مهما للغاية من القومية العربيةفآمنوا بالوحدة اليت مهمهم وزادم اعتزازا بعروبتهم ودينهم،  ت يف ذلك ألن هذه املقومات قد جتّذرت يف نفوس ولكن فشل 3"االستعمار محوه والقضاء عليهعلى الوطنية والوطن، وهو سبيل الجزائر كي تسترد ذاتيتها وكيانها المستقّل ووجودها الذي أراد ألّن اإلحساس بالقومية وبالّلغة العربية هو الطريق الصحيح للمحافظة " اإلحساس بالقومية لديهم جيب التسليم ا، والذود عنها بشىت السبل اليت تطّبق األفراد والشعراء خباصة فقّدموها بديهيات  واقع األمة العربية  ة أخرجت للّناس، فكتب عنأن نكون خري أمّ  مصطفى الغماريالّشاعر  ويتمّىن          .ينأحكام الدّ     .19، صمرجع سابقعبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الشعر اجلزائري املعاصر،   3  .117، ص ، مرجع سابق)الفكر القومي(طّور األيديولوجية العربية الّثورية إلياس فرح، ت  2  .282، ص ، مرجع سابق هضة العربيةباديس وريادة النّ علي القاسم، اإلمام عبد احلميد بن   1                                                            يتأسى ويتأسف للعرب، ويبحث عن صوت "نقش على ذاكرة الزمن"من ديوان  "األّمةواقع "قصيدة 



أن يصّور لنا مدى الكآبة اليت اعرتته  "الغماري"موحية استطاع  األمة الذي اغتيل ودفن، و بصورة 22  إىل واقع األمة العربية يف نطاق القومية فكتبوا  -فخرا وحسرة- شعراء جزائريون كثريون تطرّقوا هناك و                رياءــــــمات فينا الكب           د وخلف   ــــــــــــومواعي                             وسويعات اشتهاء            ليلنا رقص وقصف                                 ومرايانا ظنـــــــــــــــــــون          والخطايا في خطانا                                 أيســـــــــــار أم يمـــــــــــــين          لست أدري ما هوانا                                 غائم فيها الّنســــــب           روح   ومآقيـــــــــــــنا قــــــــــــــ                             أم وجوه من خشب                عرب نحن صحيحٌ                              من دمي أغـــــــــــترف          ــــتي       آه أروي غربَـــ                               قد نعانا األســـــــف              ـــــــــتي   أمــــــــ أسفا يا                              :1يقول الوطن العريبواستقرار واعرتت كل عريب، غيور على وحدة  ابن باديس يف بعض جتاربه، ائحي، وآل خليفة و كالسّ   مستعمرا أو منتدبا يف هذا الكيان العريب الواحدافضة والالئمة، مع نربة جرسّية خطابية تنّدد مبا يفعله اآلخر موحية وصرحية، وتوّسلوا اللغة الرّ  اأشعار  ظرة ، بل تتجاوز هذه النّ القومية العربية ال تنحصر يف تناقضات الواقع وأجزموا بأنّ فانفعلوا  ،غريهمو  فاهية والتقّدم، اجتماعيا الّسياسي من أجل الحّرية واالستقالل والوحدة سياسيا، ومن أجل الرّ موما وجزائريا خصوصا، وظيفة نضالية في مسيرة الكفاح وظيفة الّشعر عربيا ع" وقد صارت      .بقدر ما هي وعاء ناجح الحتوائها، ومن خمتلف نواحيها يقة إىل أن تنسحب على أغلب امليادين واأليديولوجيات املختلفة، فليست جزءا من تلك املفارقاتالضّ  يف جتسيد احلّس " حممد العيد آل خليفة"الواقع ترمجة سديدة بكل قضاياه الوطنية والعربية ، وقد برع وعلى الّشاعر أن ينطلق من الرتاث ومن الكثري من املفاهيم احلضارية ليرتجم  2"واقتصاديا وعلميا قصد ملّا اعتمد فيها املناجاة والرتميز اليت " أين ليالي"الوطين يف العديد من قصائده وخباصة قصيدة    .52، ص1999عمر بن قينة، اخلطاب القومي يف الثّقافة اجلزائرية، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،   2   .100، ص2003اإلسالمية، دار مدين، دط،  شلتاغ عّبود شرّاد، الغماري شاعر العقيدة: ينظر  1                                                           



      1"عيـــــــفصلي حبال إخائهم ال تقط             ئهم            مّدوا إليك بها حبال إخا  لك عصبية بقلوبــــــــــــــهم واألذرع         بين المشارق والمغارب إخوة                        :ويقول أيضا  دــــــــــــــوليحي في ظّل العروبة وّدنا                      ملء القلوب وعهدنا المتأب  ومن المحيط غلى الخليج تمدد                      فلتحي وحدتنا بها في منعة   نبني العروبة من جديد قلعة                     من حولها قصف المدافع يرعد"  :أمثلتهبلده اجلزائر اليت تتوق للحرية واالنتصار على احملتّل، كما نلفي احلّس القومي يف العديد من أشعاره ومن  23 
املغرب العريب الكبري نظروا نظرة قومية إىل املغاربية ورأوا بأا مهّمة يف جتاوزها ملسألة الوطنية والفردانية، فعضاء مجعية العلماء املسلمني إىل قضية الوحدة تطّرق الشعراء والكّتاب اجلزائريون خباصة أ        :قضية الوحدة المغاربية  • ر الفتنة والفساد بني دول املغرب العريب، بل شالتارخيي واملتمثل يف االستعمار الذي لطاملا سعى إىل نوعلى أهلها أن يؤمنوا بضرورة التآزر نظرا للظرف ة تقتضي التكافل والتكامل يف شىت امليادين، أمّ وألفوه  الوحدة املغاربية من وقد كانت  2"المغاربية والعربية، والّدعوة إلى وحدة األمة وتبّني قضية فلسطينوالتجنيس واجتهدوا في تعميق انتماء الجزائر إلى العالمين العربي واإلسالمي والتعريف بالقضايا واجه اإلصالحيون االندماج ف"الشعب بالقواسم العميقة واملشرتكة بني شعوب اجلزائر واملغرب وتونس ة على الّدفاع عن هذه الوحدة وتوعية يّ رف باملغرب العريب لذا أصرت اجلمعوغمر فكرة وجود ما يع افض ألي ظلم أو لرّ وا ،أبرز القضايا الفكرية اليت اهتم ا األدباء اجلزائريون وأسالوا فيها حربهم الّدامي   .389، ص، مرجع سابقاألسطوغرافيا اجلزائرية دافعات الثقافية يفبشري بالح، التّ   2  .61، ، مرجع سابقعمر بن قينة، اخلطاب القومي يف الثّقافة اجلزائرية: ينظر  1                                                             .تفرقة بني شعوب املغرب



ارخيية و األفريقيني يف خطاباته اليت حتث على الوحدة التم املغاربة ويستمر الّشاعر يف استنهاض ِمه          ليحي الهالل، ويبقى األثر         فكونوا للفداء وكونوا الضحايا                        وهل مهرها غير هام البشر                 ـــــا  ــــــــفحرية الشعب، صاح دم              على رشف كأس العذاب صبر         ذي        ـــــــــــــــغ العّز إال الــــــــــولن يبل               ررـــــــــها بالشـــــتلوح سنابك         لفخـــــــــر إال على ضّمــــــــــر         وما ا               وسجن أسر ورها                 ضحايا نفوس،ـــــالد ودستــــــــــــــــــــــــن البـــــــوبي  لقوم، سوى فوق هام آخر              فعرش الّســــــــــــــــــعادة ال يبتــــــــــــنى     1يهون عليه ركوب الخطر           بني الّريف من كان يهوى الحياة                    :حيثهم على املقاومة ألّم يعيشون الوضع نفسه، ويكابدون اآلالم املتشاة يقولفوّجه خطابا خاصا ألبناء الرّيف  ،سبانوالنضال ضد اضطهاد الفرنسيني واإلاملغاريب بالكفاح  بعالشّ  شباب ورة مفدي زكرياء الذي طالبوقد كانت قضية الوحدة املغاربية حاضرة يف قصائد شاعر الثّ       24  هوض بالعلم السرتجاع السيادة واحلرية، فيخاطب واالستبداد، واحلفاظ على اهلوية والنّ وحماربة اجلهل    .88املرجع نفسه، ص: ينظر  2  .85حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق، ص: ينظر  1                                                               ة أحمديـــــــــة                   مقّدسة غرا سليــــــــــــلة أمجـــــــــــــادأمّ  وهل نحن إّال       اح، قسيمة أكبادشقيقة أرو     فهل نحن إال أمة عربيـــــــــــــــة                   وتمزيق مجموع وتشتيت أفراد           كفانا شقاء من وبال شقاقنا                         إلى أمة أمست ضحية أحقاد              بنا نحو الحياة ونظرة       نهوضا     فلّبوا إلى العليا دعوة أجداد            تناديكم األجداد من رمم الثرى                    2فريقيا من سباتكم                  فإن عيون الحادثات بمرصادنهوضا بني إ         : الشباب بنربة غيورة وحاّدة مؤثرة



ورية والقومية مبثابة الّرسالة املوقظة ألبناء املغرب الذين ذعة بدالالا الثّ فكانت هذه الكلمات الّال      25  إللقاء خطاباته  عديدة مؤمترات فيهم لتحقيق االنتصار ومواصلة كفاح اآلباء واألجداد، كما استغلّ ت شخصية جتمعهم وتزيد من متاهيهم، واألمل عوامل تارخيية ومقوماآمنوا بضرورة الوحدة على اعتبار  ه جمموعة بلد الواحد على أنّ سياسة فّرق تسد يف دول املغرب العريب إلهلائهم وجعلهم ينظرون إىل الالّشعوب يف دولة واحدة، ومنع مساعي الفرنسة، وافتعال التشكيك العرقّي يف استغالل األمازيغ، ونشر واألمل يف تذويب إقامتها املستعمر بني شعوب املغرب العريب الكبري، واأللفاظ املعّبأة بالطموح رافضة للحدود اليت مفعم باأللفاظ املوحية ال وبقاموس ثوريّ من الوحدة الوطنية إىل املغاربية و          أرض مطّهرة، تضم ضلوعها                    مهجا، هناك، زكية ودمـــــــــــــاء  ــــاءنحن العروبة والّشمال بالدنا                     وبه نعيــــــــــــــــش أعزة كرمــــــــ  1إّن الجزائر في الغرام وتونسا                     والمغرب األقصى، خلقن سواء     :ولن يتحّقق هذا إال بتضافر اجلهود يردف قائال يف أبيات مؤثرة وجّد موحيةأجهزته وأعضاؤه،  مال األفريقي باجلسم الذي ينبغي أن تضمّ وتونس، ويشّبه الشّ  األقصى فيذكر اجلزائر واملغرب الّشعرية عاش مخلصا لمغربه وعقيدة التوحيد، في شغاف قلبه أنى "ومفدي كغريه من الكتّاب اجلزائريني        بتوحيد بعض نوّحد كالّ                    وهل ينكر الخبر المبتدا  ووحدة مغربنا اليوم خطو                   إلى وحدة المسلمين غدا  2من رسول الهدىهو المغرب األكبر المستمّد               رساالته   .بلدان   .101، ص املرجع نفسه  2  .92، ص حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق  1                                                           وندواته األدبية، كما دأب على تحقيقها عمليا بتنّقالته بين أقطار المغرب الكبير يعيشها معايشة بعادها في أحاديثه المذاعة، ويدافع عنها في مسامراته أشعاره ويحّلل أتوّجه، يتغّنى بها في 



املغرب العريب الكبري ويف حديثنا عن مجعية العلماء املسلمني فقد أيّدوا بقوة فكرة احتاد دول        .فمعظمهم كتب بكّل ثورية عن شرف العروبة وعزة اإلسالم وأمان املغرب العربية الكبريإشاعة فكرة التوحيد من الوحدة املغاربية إىل الوحدة اإلسالمية، ومل تقتصر الّدعوة على شاعر معّني أثرها يف من األدباء اجلزائرّي، وللقومية العربية التأثر بديهّي باحلركة الوطنية يف املغرب العريب و  1"المهتمّ  26  حفل التالميذ الجزائريين الزيتونيين "وكلمة أخرى يف  1937تونس بدعوة من اجلمعية اخللدونّية سنة حول فكرة وحدة الّشمال اإلفريقّي، فألقى عبد احلميد بن باديس خطبة يف  ونشروا مقاالت عديدة اإلفريقي ال ينهض إّال بتضامن بعضه  مشيرا إلى أّن هذا الّشمال...والجمعية الودادية الجزائرية      .اجلزائرينيالقضية املغاربية والفلسطينية باعتبارمها من أبرز القضايا اإلسالمية اليت ختّص األدباء واملفكرين الثّعاليب الذي حتّدث طواال عن  يخ عبد العزيزواحلال نفسه مع الشّ  2"مصاعب في هذا المجال حالة العلمية في الجزائر وذكر أعمال جمعية العلماء وما واجهته منثّم تحدث عن ال، مع بعض
الذين صاروا يتجرعون األحزان عرب   اجلزائريني عراءالشجون وغصص الرزايا، وذاك حال العديد من الشّ وعاء يستجمع شظايا األمل واحلنني، ويرسل عرب صوره املتباينة آهات  دبلطاملا اعترب األ        يالجزائر و  صي في األدب القضية الفلسطينية ومركزية حضورها النّ : الثّالث الّدرس • يقاعات م من مفارقات استدعت هي األخرى تتابع اإل كلمات جرحية تشدو مبوسيقى احلسرة ما أملّ  ميتطيه ركبا  اجلزائرياعر األبرياء جعل الشّ ني يالفلسطينائل بدماء القلم السّ نني، و ر السّ املعاتبة لغد الذي ناهض اآلخر بكل ما امتلك من فهو فرات املقموعة، ملواسام وتعزيتهم ونعي القلوب املليئة بالزّ  كثير من الجزائريين ومنهم ابن باديس في نهاية "قد كان  عراءملكات مّيزت نظمه عن غريه من الشّ  ، دار بين مزغّنة، اجلزائر، 1939-1931مطبقاين، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف احلركة الوطنية اجلزائرية، مازن صالح حامد   2  .101، ص حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق    1                                                              .130، ص2015



ألم كانوا واعني  1"وا بسقوط فلسطين في قبضة اليهودتنّبأاألعوام الثالثين من هذا القرن،  27  صا خمصّ  القضية الفلسطينيةوع من االستعمار فيقول عن قّدم اإلبراهيمي توصيفا دقيقا هلذا النّ وي       .العرب والفلسطينيني على وجه اخلصوص مكائدهم ودسائسهم جتاهواملخططات اليت تفّعل  ،وايا اخلبيثةيقظ ملثل هذه النّ سياسيا مبا يكفي للتّ  هو جيزم بأن  2"مائر واألرض والّسالمالصهيونية تعتمد قبل كّل شيء على الّذهب تشتري به الضّ عروف في أشياء، وتفّرق بينهما فوارق، منها أن وحججه وغاياته، يجتمع مع االستعمار المفهو في حقيقته استعمار من طراز جديد في أسلوبه ودواعيه " :الصهيوين وطبيعته حديثه عن العدوّ  مل يتّم غزوها باسم االستعمار العسكري كبري، و األرض الفلسطينية اقتضت مقابالت ماّدية وإغراءات   قدمت قربانا حتت طاولة التضحية بقطعة عربية جلنس ال وطن وال املّسلح أو ألسباب واهية، وإمنا  يولي كل هذا الشأن لهذه القضية في "وال نستغرب اهتمام اإلبراهيمي بالقضية الفلسطينية فهو        .مأوى له العبودية، فيها رؤية سياسية تقّدمية إلى  ذلك العهد الذي كانت فيه الجزائر ترسف في أغالل عن اخلارطة العربية والقومية  فاجلرح واحد وقد فشل االستعمار الفرنسي يف فصل اجلزائر 3"هذه القضية ا إىل باقي الّدول العربية  تقتصر على فلسطني فقط بل جتاوز وسياستهم املاكرة اليت مل ،الّصهيونيةوالعقيب واملدين وآل خليفة ومفدي وسحنون، وقد نشروا عديد املقاالت الصحفية ينّددون فيها باجلرائم ابن باديس اجلزائري الوحيد الذي تطّرق إىل القضية الفلسطينية يف كتاباته بل شغلت غري من األدباء كزادت ممارساته الشنيعة من تعّلق اجلزائريني بوطنهم وبأمتهم العربية واإلبراهيمي ليس األديب  بل وما أضّل ضالل اليهود إذ "آلسن هاينة وحلال العرب اوبنربة حاّدة يتعّصب اإلبراهيمي على الصّ  ويزهقون روح سام بمادة الغرب  ،يجرون وراء خيال الوطن القومي فيجّرون البالء لفلسطين   . 125املرجع نفسه، ص  3  . 121، صاملرجع نفسه  2  .118، ص1984، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 1965-1889عبد املالك مرتاض، حممد البشري اإلبراهيمي،   1                                                           



تسمو م وجتعل ويتعّصب هلم وملا يتميزون به من صفات  ،يتحّسر على العربهود غاضب من الي والشيخ 1"المسمومة وسبحان من فاوت العنصرين في رقة الحّس، ودّقة الحدس واألصل الواحد 28  " يني الذين خّلدوا الشرق األوسط بعامة ويف فلسطني خباصة، هامجهم هو وغريه من الّشعراء اجلزائر بعض األبيات اليت هاجم كل حرف فيها بإيقاعه الغاضب ما حيدث يف " آل خليفة" كما نظم          .تكّرر يف خلقه ومساحته وأصالتهمنهم عنصرا لن ي صفات ميزت األنا هي رب على الشدائد حدي والصّ قوة التّ ّصهيون و خطر القطعة ال تربز هذه      2"البن القــــدس ال لمشــــّرد             متصهين ومهــــــــــــاجر غّدار القدسُ    سترى أمانيـــــــــــــــــك التي شّيدتــــــها             منهارة مع ركنـــك المنهار  صهيون اغتررت فال تجر            إّن ابن يعرب ناهض للثّأرقل البن   :جزء غال من الوطن العربي تهّدده الضياع، وتقاسمته األهواءوتوّعدوا اليهود، كل ذلك في شعر ينبض بالحب لفلسطين والّنقمة على أعدائها، والحزن على ، وهاجموا التقسيم ونادوا بالثّأر 1948أبطال معركة القسطل، كما أهاجوا العواطف أثناء حرب  تقاوم املوت الذي سكينة السّ و االنفجار ال يزال يدّوي ف ،رغم اهلدوءين هيو لفلسطينية، أما اآلخر الصّ ا األمر  موإن كّلفه ،وق العريبعرية الذّ الشّ  معلى أن توائم نتاجاالّشعراء اجلزائريون اجتهد  كما       .بال هوية وال وطنهم مشّردون  ،ر، ونفيه من األراضي نفيا معنويا عن إنكار فكرة وجود املستعميأتيهم من كل جهة ، وهذا ما يعّرب س حىت يسمو ، جربة اإلنسانية ومبختلف أبعادهاإلبراز مدى حضور التّ  أو التاريخ اثالعودة إىل الرتّ  اريخ مبا هو ذاكرة مجاعية وتدخل عامل التّ  ،معها األحاسيسعري إىل أفق أرحب تستفحل الشّ  طاباخل   .109، ص 2007، 5أبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، ط 2  . 123، ص، مرجع سابق  عبد املالك مرتاض، حممد البشري اإلبراهيمي 1                                                           



ه فيقول ليه املرء ليفيد من خربات سابقيتسعى إىل حفظ الوقائع املهمة بغية تشكيل سجل يعود إ 29  سببا آخر إلى ما ذكره خباشة وهو أن  "األخضر عبد القادر الّسائحي" ويضيف الّشاعر       1ام مدناساغصون العرض            أصبح بالطّ كم من م  ّدساـــــــألقـــــــــموه مس      كم من وليد مستغيث         ساـــــّـــ وخربوها             فوق أشالء الننهبوا الّديار   قسموا فلسطين األبية           واستباحوا المقدسا  : األراضي الفلسطينية تقسيميف مسألة " صاحل خباشة" وكالمها على يقني بأن القدس عربية  ،عبني اجلزائري والفلسطيينشّ وابط كثرية وال حتصى بني الوالرّ        .أنت ترانا.. هكذا             غثاء -في الّشرق –نحن             أبدا لســـت ثرانا             "خاءالزّ "أنت يا غرب              بل متى أنت وعيت             ؟..أنسيت              ؟..والّدماء              :2يشّكل عنصرا قويا في ضياع فلسطين ويشهر به بهذا األسلوب الّساخراالستعمار الغربي  فاإليمان بعروبة فلسطين واستعادتها جزء أساسي "  وللعرب كل احلق يف اسرتجاعها والّدفاع عنها   .99املرجع نفسه، ص: ينظر  2  .98مرجع سابق، صعبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الّشعر اجلزائري املعاصر،   1                                                           



في الضمير الّسياسي العربي،  حّية فاعلة وببقاء فكرة العروبةمن اإليمان بالقومية العربية،  30  وقد حاول الّشاعر حمّمد العيد آل خليفة  1"في كّل أقطار الوطن العربي الكبير، والوجدان القومي   ).70-69(املرجع نفسه، ص ص   3  .65مرجع سابق، صعبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الّشعر اجلزائري املعاصر، : ينظر  2  .478هاين اهلندي، احلركة القومية العربية يف القرن العشرين، مرجع سابق، ص   1                                                             :وأنه مسؤول عن توعية الجماهير وتبصيرها بهذه القضّية، وأن الشعر في حقيقته ثورةقيمة لدور األدب والّشاعر في المعركة " ووعي للقضية الفلسطينية، ورّكز على دور الّشاعر ويعطي حبكم انتمائه إىل احلركة اإلصالحية مثل حممد العيد، نظر بكل قومية أما الّشاعر أمحد سحنون و        3ستكشف عنهم الهيجاء سترا        وترميهم بكل فتى شجاع  بليت بهم صهاينة جياعا            فسحقا للّصهاينة الجياع  مرتخص وغال           ليدفع عنك غارات الضياع يجود بكلّ   وإذا استصرخته للحرب لّبى        وخّف إليك من كّل البقاع  وحولك من بني عدنان جند        شديد البأس يزأر كالّسباع  فلسطين العزيزة ال تراعــــــــي         فعين اهللا راصدة تراعى  :مادحا الّشباب العريب الذي لن يتخّلى عن القضية الفلسطينية، وملهبا محاسهم ويقول       2ترون لها سوى العربّي أهال         وتأبى الّترب فيها والحجاز  غدا العبري للعربي خصما           بها وكالهما ألخيه جــــــارُ   ولوالكم لما وقع الّشجار       العمومة في دارها  تشاجرت   :قائالفيوّصف لنا هذا الرفض  اإلجنليز واملتمّثل يف ،نيني وثورم إزاء املسؤول األول واملباشر على ما آلت إليه بلدهميتصوير صراع الفلسط



وذا  ،إنسانيا من أجل اإلنسان هذه القضية عرية حولالشّ  للكتابة وبذلك يصبح املنطلق                         1فما الّشعــر إال ثورة غير أنـــــــها            توصل بال كّف وتسعى بال رجل              لـــــن والبخـــــويا شعراء الّضاد حّثوا شعوبكم          بشعر يداويها من الجب  ذي ساعة البذل..إلى البذل واإليثار   وا       ـــــــــــلمسلمين تسابقويا أغنياء ا             31  ساير فيعيد اخلارجي، عيد الباطين ويكشف املسكوت عنه على الصّ ستنطق خبايا النفس على الصّ تُ  بالرتنيمات عري املفعم بقلمه، ونتاجه الشّ الّصهيوين كابد ظلم اآلخر يمعاناة األنا و األديب وّنصه  فلسطين تناديكم "قصيدته"مع القضية القومّية وينظم " موسى األحمدي"اعر يتفاعل الشّ كما       .األليمة املتفائلة يف اآلن نفسه التي تسير على هذا الّنسق، فهي أشبه بالنشيد الذي يمكن تلحينه والتي يقول في " للجهاد عري الشّ  ميف خطاعراء اجلزائريني الشّ قد وجد حممد العيد وسحنون واألمحدي وغريهم من و           2"أرض المعاد -بني العرب-ومّدوا النفوس إليها فدى            فتلكم             رادــــــــحمى يعرب وانفروا للط             وهبوا جميعا سراعا إلى              الدــــــــفلّبوا الّنداء يا حماة الب           فلسطين نادتكم للجهاد               : مطلعها قد ال  الذي الّصهيوين ها يف هذا اآلخرو ويعز  ،املتأملةالعربية والفلسطينية األنا  واحياور  الفرصة لكي وقد  مزي له، وعدم االعرتاف بهتل الرّ ح ال بامسه وال جبنسيته كمظهر من مظاهر القيصر إىل التّ  ونيضطرّ  يغيب عن القارئ املدلول العميق الذي حتمله هذه الكلمة، فهي اليت امتدت ه بالفاشي الذي ال وننعتي وجتاهل األجناس األخرى تتبىن النظرة  ،اتازية األملانية وهي احلركة اليت تؤمن بتقديس الذّ عن النّ    .75، صاملرجع نفسه  2  ).73-72(مرجع سابق، ، ص ص عبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الّشعر اجلزائري املعاصر،   1                                                           



، أو بنعوت أخرى توّصف مدى انفعاهلم وغضبهم إزاء ما الفوقية، وشعارها القمع والعنف األبدي 32  من الفلسطينيني  موذوات غريه ماو بأبيات رصينة ساحرة عن قمع ذاجلزائريون  بّلغ الشعراء كما       .لسطنيحيدث يف ف الذي يهتز وجدانه فخرا -اجلزائري والعريب–للقارئ  وه، بتسجيلة شعرية كانت أروع ما نظموالعرب وكذا  ،جيعل ذاته الفعلية اليت تتضمن األحاسيس واآلراء مسلوبة منهمنها ويصبح غريبا عنها متاما، ممّا القاهرة، والظروف املناقضة ملبادئه قد تزعزع فيه يقينه مبثالية ذاته أو قدرا على إدراك حقيقتها، فينسلخ غاية الفرد يف هذا الوجود هي العمل على إثبات ذاته والعيش بكل عفوية وحرية، إال أن املالبسات د على أن تأكاألمة واحلضارة، ويّسدت انتكاس ألنه يرتمن لبنية ملحمية ج واالنتفاضة؛ قاومةاملواعتزازا ب مالك "، يقول ي بشيء من األصالة وقدر من القوةمو الفردعي الدائم حنو النّ احلقيقية من خالل السّ  نات طبيعية من حيوانات وأمكنة العديد من مؤلفاته، ويسوق كلماته بكل عفوية مستعينا مبكوّ العدو يف الذي ال يشّكك أي أحد يف هويته ومدى متّسكه بالوطنية والقومية على الرغم من كتابته بلغة " حداد   .105مرجع سابق، ص عبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الّشعر اجلزائري املعاصر،   1                                                             تلك الّزاوية من بيتي الذي ألقى بي إلى الّشارع  في تلك الّزاوية من الكون..ألّن اإلهانة في داري  ى حدود اللّيلعربّي هذا الفجر عل  عربي الخبز الطّيب ، عربية العاصفة  عربية عندما تلمع فيها ديدان الربيع  عربّي طائر الّنورس  1عربّي نشيدي  :صارخة هي األخرى بوفائها وإخالصها مبا جيري يف األقصى



ورس، الرّبيع، النّ " وباعتماد األمل شعارا بقاموسه اهلادئ " طيب  ،عريب، خبز" الّلفظية مؤشرااوعلى ج درويش يعّرب حداد وغريه من الّشعراء اجلزائريني بلغة رمزية موحية، تتكئ األصالة وأبرز         سأرجع إلى داري بعد شتاءات طويلة  سأرجع إلى داري 33  ال قوال وال " شتاءات"ظة مع إمساع دوي الغضب الذي لن يتحّمل العدّو الذي دّلت عليه لف"  سأرجع هي نربة التحّدي اليت اعتمدها آخرون كمفدي ومربوكة بوساحة  و " اإلهانة، العاصفة، سأرجع" فعال  اعتمدت بأّن معظم القصائد قد وردت تقليدية كالسيكية خاصة قبل الّثورة حيث واملالحظ         .اهر رحاب، والربيع بوشامة وغريهمالطّ  الواقع أن " ففي اجلزائري جتاه األزمة الفلسطينية،القضية الفلسطينية، وترمجوا ما يشعرون به والّشعَب وقد أيّد الّشعراء كّتاب النثر أيضا فقد استوعبت كتابام املسرتسلة الّسردية منها غري الّسردية        .1"مدرسة اإلحياء، شوقي وحافظ ومطرانالّشاعر ملتزما باإليقاع المعتمد على الوزن الرتيب والقافية المطردة واقتفى الّشعراء أثر أقطاب فكان " الّسائدة يف األدب العريب، من حبر  وإيقاع  وصورة وانزياح، ووحدة موضوع األساليب التعبريية : فيقولبني الواقعني الوطين والقومي  ماهي بني الّشعبني، وبأن اهلّم واحد، فريبط برباعةُتشعره مبدى التّ  زينة وجّد مؤثرةأن يرسم للقارئ لوحة ح حممد السعيد الزّاهريوقد استطاع  2"القضّية قويا وعميقاشاركهم في ذلك كّتاب الّنثر، وقبل هؤالء الّشعب الجزائري برمته، الذي كان إحساسه بهذه قديما وحديثا، بل  الّشعراء لم يكونوا وحدهم فحسب هم الذين أحّسوا بما حّل بفلسطين وعواطف هائجة ...أعينا باكية تفيض من الّدمع على ضحايا البراق الّشريف أرى في الجزائر " سة اإلنجليز الجائرة ساخطة على أولئك الّلصوص الّصهيونيين الذين اغتصبوا البراق، وعلى سيا   .47، مرجع سابق، صعبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الشعر اجلزائري املعاصر  2  .158، ص1994يف زمن احلّرية، دراسات أدبية ونقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ...عبد الّله ركييب، الّشعر   1                                                           



ايا أخرى سياسية رئيسية وثانوية وباإلضافة إىل القضية الفلسطينية تطّرق األدباء اجلزائريون إىل قض         .املأساوي املزري للّشعبني اجلزائري والفلسطيين، فكالمها يبحث عن نور احلرية واالستقاللوقد وردت الّصورة موحية جدا بالوضع  1"التي تجور على المسلمين وتحابي اليهود في فلسطين 34  كريم أو كالّسودان وليبيا، وثورة مصر، وإنشاء الجامعة العربية، والمعارك األدبية، ومناسبات التن العربي  وفكرها، وفي أعصابها وجهادها، ومنها قضية فلسطين، واستقالل أجزاء من الوطعربية كثيرة عاشتها الجزائر في أدبها هناك قضايا و "فتحّدثوا عن اجلامعة العربية وعن عظماء املشرق  اعر الشّ  - على سبيل املثال – فيقول 2"التأبين لعظماء الّشرق من كّتاب وشعراء وقادة ومصلحين ، بل يتطّلع إىل ص األديب إىل وثيقة تارخيية تسّجل األحداث أو حتفظها لألجيالوال يتحّول النّ          3قوس الّسحاب تزينها األلوان             ــــــها وُتظّل رايته الُقباب كأن  جانـــــــو بها التّيــــــأرضية تسم           اليوم يعقد تاجـــــه من أنجـــــــم   ما أسعد الّسودان باستقالله            فاليوم يرفع رأسه الّسودان  :ذا احلدث العظيم ويعّرب عن فرحته الكبرية ،حمّمد العيد آل خليفة يف قضّية استقالل الّسودان وجتّمل له القبيح يف بعض ويقّدمها بكل فّنية تعّزي العريب يف راهنه، األمل األفضل هلذه األمة وللجزائر،  حسيس ذه شروع الّصهيوين اخلطري، ومل يقتصر التّ وموضوعيته، فيعّلم األخوة واإلنسانية ويوّعيه ذا املكما حيمل الرسائل الّسامية اليت مل تقلها صرامة التاريخ العريب، األحيان حىت ال ميرض أكثر،   للنثر دوره أيضا يف إبراز حقيقة هذا االستعمار اجلامث فكان  اخلطورة فقط على الشعر اجلزائري بل كان إن كل من ينظر ويدّقق البحث في قوادم  "أبو اليقظان رأيه يف حيثيات القضية الفلسطينية إلبراهيم  أّن المسألة ليست المبكى والبراق، وإنما حقيقة المسألة هي الّسرطان وخوافيها، يجد  المسألة األرضين ردوس اإلسالم وجّنة خناق العالم الظاهرة عوارضه في ف الّناشب مخالبه فيالّصهيوني،    .131، صمرجع سابقعبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الّشعر اجلزائري املعاصر، : ينظر  3  .108، مرجع سابق، ص احلديثأبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري   2  .51املرجع نفسه، ص  1                                                           



يفعله العدو، وحىت لصمت العرب وتواطئهم أمام قضية كبرية   ملاالفلسطينية يف كتابام، واستنكروا باإلضافة إىل كّتاب القصة القصرية واملسرحية الذين نافحوا عن القضية  1"ومقّر أنبياء اهللا فلسطين 35    .كهذه متّس أرض األنبياء واملرسلني
  يورة في األدب الجزائر الثّ  :ّدرس الّرابعال •
أو يف  اكرة اإلنسانيةتقاطعها يف الذّ  وأوإحصاء مدى تواترها ورة الثّ ألحداث ريخ أفكرة التّ إّن          :تاريخيّ متخّيل كورة  ـّـــ الث • الذي ، و يف احلاضر وجمرياته" اريخ يعيد نفسهالتّ "، يصادف اجرتارا ال مفر منه حتت شعار النص األديب سبة ن، فاملسألة رتيبة بالنّ زيظر يف هذا اخلوالنّ الع رب على االطّ الصّ  فكرة من شأنه أن ينّفر القارئ من ساؤالت العمل التّ يف  املستعني بالتاريخ حىت يبعث عمل الفّين ، ولن جيد سوى إيثار القراءة للأو احلديث اريخ القدميواضع عديدة للتّ ملويصبح معيشه اليومي ظّال  ،يتخبط وعيه الكائن فيهاحيث ، ومنطية إليه أو حىت احلديث  اريخ القدميوخباصة لو كان هذا الّدال هو التّ  2"قديم لتعبر شعريا عن مدلول جديد تنطلق من دالّ " عرية اليتدورا مجاليا رامزا يؤكد على فكرة الوظيفة الشّ  األثرلعب بذلك يالعميقة،  قتصادية وغريها ياسية واالوجبّل بناها االجتماعية والسّ ، الذاكرة اجلديدة تستلزم القدمية إنّ  احلاضر، إذْ ماضيه وحاضره، بل يسعى إىل تأسيس خارطة معرفية حافلة بالوقائع املقّومة ألسلوب احلياة يف والكاتب عندما يعيد قراءة التاريخ وكتابته ال ليرتصد الثغرات ويتبع منهج املقارنة، بني  ،)ورة مثالالثّ ( له األجيال والذي ستتوسّ  ،حىت تنطلق من جديد، وتثري خصوصيتها وتؤسس خمياهلا التارخيي املميز ا التعمق يف خباياه فذاك وجه آخر، خيفيه التاريخ احلافل وبنزاهة جلية أمّ  ،األديبحىت ينتج نصه  اجلزائري حياتية للمبدع ومواقف اريخ الفضل يف تسخري املواد اخلام من أحداث، وتطوراتللتّ         . تطوير أنساق جمتمعاا الكربىالقادمة يف طروحات جدلية يف اإلبداع والتلقي، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، اجلزائر،  ،، الظاهر واملختفيعبد اجلليل مرتاض  2  .1930، 14جريدة ميزاب، العدد : ينظر  1                                                             .64، ص2005دط، 



فإن اريخ املنصرم لذا التّ  كّوناتصة، وواعية مببرؤية ثاقبة ممحّ  األديبى غرار يستقل املتلقي علكما  1"معرفة الماضي تكون نسبية، إذ تستجيب لمتطلبات الوضع القائم وتجيب عن أسئلة حاليةحاضر، حاضر بشواهده، وحاضر في ذهن المؤرخ، الماضي ال"فـــــــ  باملغمورات واملسكوت عنه، 36  ي الذي يستقبل مادة تارخيية بغية إيصاهلا بتجاوزات املتلقّ  يفوالكّم املعريف مشروطان  الدرجة الثقافية، واالستلهام  اإلبداعنه ظهور يسمح به يف عامل أ شكّ وال  غوية والزمنية،رها املفارقات اللّ فنية تعتمد بدو  زمنة والعصور، والوعي باحلقائق ومدى نزاهتها يف تسجيل احلوادث عرب األاجلزائرية إدراك فحواها،  فليس باهلّني على قارئ الّنصوص التارخيية  2"التاريخ، باتجاه يدعو إلى تجديد وعينا بالتاريخكما أّن عمليتي االستلهام واالستيعاب، ال تتّمان إال في إطار تلك الحركة الواعية باتجاه  " وإبراز اخلصائص حبسب املاّدة املتوفرة حىت تتم عملية إعادة  ،مشروط يرتكز املوضوعية والّالتعّصب واية قد حيّرف الوقائع، ويطمس أساسيات قل بالرّ فالنّ   3"تصديق من أجل التثبيت من صحة الخبربأّن نقطة البدء في التاريخ هي الشّك الذي البد أن يسبق أّي " ويرى بعض الباحثني والّنقاد        .قراءة الّنص التارخيي بنجاعة وفعالّية غري املؤرّخ /، واملهّمة صعبة أمام األديبارخيي الذي كّرسه العظماء يف حلظة زمنية متمّيزةاملرجع التّ  والعلوم  ابعبد اهللا العروي، احلداثة وأسئلة التاريخ، عبد ايد القدوري، عبد القادر كنكاي، قاسم مرغاطا، منشورات كلية اآلد 1                                                           التارخيية يف العمل الفّين جتعله يدنو إىل احلضور الفعلي أو احلقيقي، ولن يتحّقق فعل احلضور إال وبتكرار هذه احلقائق  4"روحات والتعليقاتات والتوضيحات والمالحظات، والشّ تمتلئ باإلشار نصوص مختلفة عبارة عن صفحات ال تترك فراغات فيها، إنّها نصوص فكرية أو تاريخية حيث ما نقرؤه من " ولعّل كلّ  االستقراء، واستجماع األحداث كّل طارئ يف خانته املناسبة زمنا ومعرفةث والتنقيب يف الكتب التارخيية تتطّلب خربة عميقة، ونظرة متمّيزة تصّنف بعد فمنهجية البح  .45، ص2000، 1حممود، صدع الّنص وارحتاالت املعىن، مركز اإلمناء احلضاري للدراسة والرتمجة والنشر، سوريا، ط إبراهيم  4 .310، ص2004، مصر، اإلسكندرية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ،يف فلسفة التاريخ ،أمحد حممود صبحي  3 .113ص  2004،  2وزيع، وهران، اجلزائر، طشر والتقراءات يف الفكر العريب املعاصر، دار الغرب للنّ  ،بن مزيان بن شرقي، التاريخ واملصري2 .46، ص2007، 1اإلنسانية بنمسيك، ط



متقاربة وخاّصة إذا كانت "باالستدعاء اجلّيد واملنتظم، ويشعر القارئ بأّن الّنصوص متقاربة ومنسجمة  37  الفصل بينها لعّل و   1"في موضوعاتها وبشكل أخّص، إذا كانت تتداخل مع بعضها بعضا بأفكارها كئ رامة العلمية ويتّ املؤرّخ، فهو يتحّرى باعتماد الصّ  وتغيب املشاعر والعواطف يف دراسات وحبوث       .فسر يف النّ خّالق، ومؤثّ جديدة تزيد من درجات الوعي ذه الّذاكرة وعلى القارئ أن يتجاوز تقريرية الّتاريخ إىل تذوق فّين استيعاا وفق معطيات ال يسنح بتوايل الوقائع وتغري الظّروف اليت تستحضر لكي تدرس، ويتم  ّتاريخال بات، وثهذا الّتضافر اجللّي بني األفكار  طالسم تفكّ  أن من شأا ،دعي وعيا ويئة معرفيةيست ضة فيستطيع أن يجري دراسة مستفي"أو إسهابا، وإمنا تقدمي التّاريخ بأسلوب ممتع ومشّوق أما املؤرخ القاص الذي يستضيف أحداث الّتاريخ، وصّناعه باعتماد الّتخييل والّتجاوز الذي ال يقتضي استفاضة تائج على عكس وتفعيل النّ  ،االجتماعية واالقتصادية اليت ستعينه يف ضبط احلقائقإىل الّتشكيالت  معيار  منذ أن أوجدوا العدد الهائل من الوثائق التي رصدت الكثير من حياة الناس السالفة، ولكنّ  ف الذي يوظّ  اجلزائري ويتشارك األديب 2"عمله هو اختفاء المشاعر أثناء دراسة تلك المصادر بأحداثه ووقائعه، راية بقيمة التاريخ خ يف ضرورة الدّ مع املؤرّ ويستدعي أحداث الثورة خباصة التاريخ  وإعطاء  3" يعطيه وزنا وقوة تأثير يلزمه حتما أال يكون مقتنعا بقيمته مسبقا أو بتفاهته مسبقافعندما يصف المؤرخ حدثا ما ويريد أن  "وإبراز وزنه الذي يستحقه بوعي قائم على حبوث ودراسات ية تعّد مهزة وصل بالغة األمهية األعمال اإلبداع القيمة من طرف القاّص للتاريخ أيضا ضرورة ذلك أنّ  الفرنسية، دار أوما، للطباعة  والنشر، ارخيية، األسس وااالت يف ضوء مدرسة احلوليات جعفر جنم نصر، األنثروبولوجيا التّ   2 .51ص ، مرجع سابق،حممود، صدع الّنص وارحتاالت املعىن إبراهيم  1                                                                 .تربط القارئ باملوجودات احمليطة به سواء كانت أفرادا أو مؤسسات  .93، صمرجع سابقعبد اهللا العروي، العرب والفكر التارخيي،   3 .41، ص2013، 1العراق، ط



يختلط فيها الفكر والخبرة "ي الكينونة اليتوهي سيزيدها اغرتابا على اغرتاا، ملمارسات اآلخر الذالثورة يكتمل انتصارها عندما تتعرف هذه األنا على سلبياا وإجيابياا، بدال من أن تكون نتاجا مبتغاها وتقوم قائمة الواقع احللم الذي يفرض على الفرد التعرف على نفسه يف حضور هويته، ألن هي القوة اخلارقة اليت أيقظت قدميا األنا من غفلتها، ليتحقق و  ورة يف حّد ذاا حلم،الثّ إّن         :الّثورة وتداعياتها في األدب الجزائري؛ الحضور واألبعاد/ أّوال 38  وقد حضرت كتيمة بشكل الفت يف الّنصوص اجلزائرية  1"والوعي والممارسة إلنتاج الفاعلية الثورية فتحّدوا بقوهلم  ،ورة األكربإيصال أصوام إىل جانب صوت الثّ اللوحات الفنية اليت زادت من شهداء، وقد صّور هؤالء الكّتاب تفاصيل قد ال ينتبه إليها املؤرخون يف توصيفام وذلك بتوّسل كانوا جماهدين أو سواء  فقد تغّىن ا شعراء كثريون وأشادوا مبجرياا وأبطاهلا الشعرية منها والنثرية  حيث ستعمر يف الشعب اجلزائري ما يفعله امل ولغتهم املتميزة بسحرها ومهسها وبيان شعرهم ،ووطنيتهم ائحي، وزكرياء، وشريط، وسعد اهللا، وباوية، أن استطاع بعض الّشعراء الجزائريين من أمثال السّ "  ، واستطاعوا في الوقت نفسه أن يعبروا عن مواقف ثورية وهم يدركوا ما في الهمس من سحر فالشاعر القوي هو الذي يهمس ...خاصا، فأكسبوا  لغتهم جاذبية ووقعا يستخدمون هذه اللغة األديب قد احتاج واألحزان وكل ما هو مظلم وغامض ولكن بكل شعرية وواقعية يف اآلن نفسه، فللغة دورها البالغ يف إيصال املواجع و  2"فنحّس صوته خارجا من أعماق نفسه في نغمات حارة يكسب لغته اتساق ورة والتائهة داخل نّصه، و فيجد ذاته املقه اجلزائري إىل معاجلة الواقع والوجدان معا وإّن ...اعتماد التاريخ على اللغة والّسرد مصدرا ألدلته وتواصليته على حّد سواء بوصفه قّصةعّززت النزعة اللغوية في الكتابة التاريخية "سرديا فقد /وانسجاما سواء كان شعرا أم نّصا نثريا  أحداث الماضي بالتماسك والوحدة وتشّرب  ،خدعة الّسرد تقرض الماضي شكل القّصة األردن  -استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوالت املعىن جدار للكتاب العاملي، عمان  -عبد الفتاح أمحد يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة   1                                                            ، 1985،  2، بريوت، لبنان، ط، دار الغرب اإلسالمي1975-1925حمّمد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث،اجتاهاته وخصائصه الفّنية،   2  .161، ص2009، 1، ط   .325ص



وهلذا فإن املواقف الثورية مل تصل إىل نفس القارئ إال بلغة شعرية ملحمية تارة،  1"واالمتالك والغلق 39  شفافة ال غبار عليها تتكئ الواقعية يف سرد ما جيري بالبالد فتصل بأساليبها املتميزة تارة أو بلغة  اريخ املوضوعي والتاريخ الذي أعيد قراءته وإنتاجه بكل ائريني يبحثون عن التّ وما يؤسفنا كقراء جز       .أخرى اخلطاب شعرا أو  خييل الذي يتيحه اإليقاع إن كانصوير والتّ حقائقه املوثقة واملوثوق ا، وكذا جبودة التّ إن نقل ا كّلها، فيصّور الشجاعة كاملة يف مواقف بطولية مكتملة حتتمي بصرامة التاريخ ونزاهة ظ إىل ضرورة اإلحاطة بأغلبها يتيقّ و  وأسرها، وعلى األديب اجلزائري أن خيرجها من حبسها 2"ودراستهاوثائقها مازالت جاثمة ومكّدسة وحبيسة صناديق دور المحفوظات دون اّطالع الباحثين عليها معظم الّثورات والمقاومات لم تدرس حتى اآلن بطريقة الئقة وموضوعية؛ ألن معظم " فّنية هو أنّ  وطر، فال املنطلق والهي و  ،ورة يف الكتابات اجلزائرية أبعاد عديدة فهي املادة واملوضوعوحلضور الثّ       .سيج الّسردي إن كان نصا سردياالنّ  تغدو حشوا ال خيدم النّص بقدر ما حىت  ؛تيمّيتها وجيعل منها هالة أسطورية ينبغي للكاتب أن يستغل ورة بلغة بليدة جافة ال يتحّسس كاتب الثّ ال ينبغي أن يقول اللق تعيبه وختّل جبودته، و إىل مزا ينزلق به ة ال روح فيها وكثريا ما ينتقد القراء رتابة أو يقوهلا أحداثا مرتاصّ  ،شجاعة أبطاهلاقارؤها صدق أحداثها و  التوزيع، دمشق، أماين أبو رحم، دار نينوى للدراسات والنشر : كيت ميتشل، التاريخ والذاكرة الثقافية يف الرواية الفكتورية اجلديدة، تر  1                                                             كشخصيات جذع يف أعماهلم األدبية أو بعض األمكنة الشهرية، واملؤمترات املعروفة وغريها من الوقائع معينني مثال 3 ""القصبة"و "ل مايأوّ "وساحة " هداءساحة الشّ "األماكن ذات اإليحاء الثوري مثل الّشهداء المشهورين فنجدهم يذكرون من حين آلخر ابن مهيدي، وديدوش مراد،أو أسماء بعض الجزائريين، كاستعمال بعضهم لبعض األسماء التي ارتبطت بأمجاد ثورة التحرير، مثل أسماء البيئة والواقع مستخرجة من  "ورية يف عمومية انتقاء الكتاب لشهداء معروفني فهياألحداث الثّ    .563احلديث، مرجع سابق، ص حممد ناصر، الشعر اجلزائري 3  . 236إبراهيم مياسي، روح األمري عبد القادر عرب املقاومة اجلزائرية، مرجع سابق، ص  2  .49، ص2015،  1سوريا، ط



سّر تباين األطر الفنية اليت قدمت الثورة على وهذا ما يف ،ممزوجة بواقع مزري وأليم دون أدىن مبالغةالكاتب اجلزائري أن يتجاوز هذا االجرتار يف كتاباته، ويقّدم رؤية فنية قد استطاع فاليت حفظها اجلزائري  40  إلى ) 1962-1954(ورة التحريرية تجاوز تأثيرها في شعرنا الجزائري إطارها التاريخيفالثّ  " ائرية خباصةز ردية اجلخصيات أو البىن الزمكانية يف املتون السّ قاطع الغالب يف أمساء الشّ الرغم من التّ  ألن وقعها جتاوز الفرد اجلزائري إىل العريب الذي قّدسها  ؛وحىت إىل يومنا هذا ستبقى خالدة يف األذهان  1"الفّنية وبين مرحلة وأخرى تختلف الرؤيا الشعرية وتتباين أطرهاالمراحل التاريخية الالحقة،  ا مثلما يفعل شاعرنا، وقد استدعى القرآن والتاريخ واألسطورة اليت قد يعجز الكثري من الشعراء تقدميهحّد التقديس يف نظمه البديع هو مفدي زكرياء الذي استطاع أن يقّدمها مبختلف الطّاقات التصويرية ورة إىل ال يغيب عن القارئ اجلزائري والعريب على حّد سواء أن الّشاعر الذي برع يف توصيف الثّ        : الجزائري حول تيمة الثورة الّشعرنماذج من / ثالثا    .وانبهارا تتناقله األجيال الّالحقة اقتداء، هو اآلخر، غدت  خزينا ماضويا مقّدسا اليت ترى العدّو خّريا  ظرية االستعماريةيعارض النّ من ظلم وجور يف اجلزائر، و والطبيعة، لريفض ما جيري  تعماري ال يقّر الخطاب االسف"وبريئا، واملستضعف خطر على العامل والبشرية نظرا جلهله وختّلفه  باملرصاد هلذه املعادلة اخلاطئة فيما  عراء الثورينيكانت كتابات مفدي وغريه من الشّ و  2"مستعِمرِ للواالنحطاط والّدونية والتخلف، وال سبيل للقاء بينهما إّال حينما يدرج المستعَمُر تابعا فالمستعِمُر ممّثل للخير وسمو المقام والرفعة األخالقية والتقّدم، أما المستعَمُر فمستودع للشّر وال يؤمن بالّشراكة اإلنسانية في القيم العامة، وتقوم فرضيته على ثنائية ضّدية، بالمساواة،  معتّدا بالّثورة " بيل السرتجاع السيادة واحلرية، فقالالّرصاص هو الفيصل والسّ  ولطاملا آمن بأنّ  تنّصه، ،  1ان،طعبد اهللا إبراهيم، الّتخّيل التارخيي، الّسرد واإلمرباطورية والتجربة االستعمارية، املؤّسسة العربية للّدراسات والنشر، بريوت، لبن 2  .102، ص2009،  1والتوزيع، اجلزائر، طر شية يف كتابات جزائرية، جسور للنّ تأمالت نقد، يوسف وغليسي، يف ظالل الّنصوص 1                                                                3:اجلزائرية بعد أن خذلتها املنظمة الّدولية   .111، صحمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق  3  .243، ص2011



لم يجد لها "اليت  يف مواضع عديدة بليلة أّول نوفمرب املباركة واخلالدة الّثورة اعرأشاد شكما           دامــــــعال الّسجن، ال التنكيل، ال اإل                    لّنار، ال القتيل يثني عزمه ال ا     والّشعب شق إلى الخلود طريقه                 فوق الجماجم والخميـــــــــس لهـــــــــــــام    ـــــــامفقـــــــــــــين غمـــــــفغدا لها في الخا     ما للقيامة في الجزائر أرعدت              ..  الميوم الّنشور، وجفـــّــــــــــت األقـــــــــــ       وسعت فرنسا للقيامة وانطوى                امـــــــــــــــوجرى القضاء وتمت األحك                   وقضى الّزمان فال مرّد لحكمه           وجرى القصاص فما يتاح مالم           لّرصاص فما يباح كالم           نطق ا         41  تلك الليلة الحاسمة الفاصلة التي نزل فيها القرآن  مثيال في الجالل والعظمة، إال ليلة القدر ية من العبودية إلى الحرية، ومن ظالم الجاهلية، إلى نور ر الكريم ليحول مجرى تاريخ البش يف العديد من  هذا فيما خيّص الزمن الثوري أما املكان فقد حضر هو اآلخر بكونيته ورمزيته         1"تنزل روحها من كّل أمــــــــــــر                بأحرار الجزائر قد أهـــــــــــــــــــــابـــــــــا  زكت وثباته عن ألف شهر                قضاها الّشعب يلتحق الّسرابا  نجما                  وجّل جالله، هتــــــــــــك الحجاباتبارك ليلك الميمون   وهل سمع المجيب نداء شعب               فكانت ليلة القــــــــدر الجـــــــــــوابا  دعا الّتاريخ ليلك فاستجابا                 نفمبر، هل وفيت لنا الّنصابا    :اإلسالم يقول مفدي زكرياء   .472اجلزائري احلديث، مرجع سابق، صحمّمد ناصر، الشعر   1                                                             :اجلزائيني طيلة الّسنوات املتأججةمنطقة األوراس ويعتربها رمزا تارخييا خالدا، خيتزل كّل جمريات الثورة ايدة، وكّل اجلهاد الذي رافق ميّجد " ثائر وحبّ "ية ور قصيدته الثّ يف " أبو القاسم سعد اهللا" وكره املستعمر الغاشم، فيبدع الّشاعراح والنضال يف لوحات فنّية امتزجت فيها املشاعر الثورية والوطنية األشعار اجلزائرية اليت جّسدت الكف



  .148املرجع نفسه، ص 3  .147يوسف وغليسي، يف ظالل الّنصوص، مرجع سابق، ص 2  ).534-533(حمّمد ناصر، الّشعر اجلزائري احلديث، مرجع سابق، ص ص   1                                                               3:ويقول عن األوراس جاعال إياها قبلة الشهادة والّشهداء أيضا    في البدء كنت قصيدتي                    والبدء فيك تجّذرا  أوراس يا لغة الّزمان                         ويا فما متفّجرا  إّني اعتصرت مواجعي                      وكتبت ملحمة الّثرى  الورىكنت الّصنوبر في الّشموخ                 وكنت أوردة   عمري تساقط أحرفا                        صخرية بين الذرى    2:يف األوراس أيضا" عّز الدين ميهوبي" ويقول الشاعر   1..."حبيبتي  بذكرك العبق  كقلبي الذي يدقّ   ونجمة من الّشمال تحترق  وسال من أطرافه، دم الّشفق  ى الفلققد ظمئت عيونه إل  كأنه وجودي القلق  واألفق المحموم راعف حنق  وصفحة الّسماء والغسق  أوراس والّدماء والعرق"    42 



ساحة "يدة تكتنز معها ذكريات الثورة والتاريخ مثل كما استدعى الّشعراء أمكنة ثورية عد         لعينيك أوراس أكتب شعرا                 يزلزل صخرك من فرط وجدي  ة وردأصوغ من الّصخر مليون عقد              وأرسم للفجــــــــــــــــر باقــــــــــــــــ                أ أوراس لو كان للعشق تاج                 لعانق مجدك فلك الّسمــــــــــــاء                منك عند المساء - أنا–أغار عليك من الّدهر لكن                  أغار    قبلة للفداء                     يطوف بها الّدهر والشهداء يا..أ أوراس  43  غريمها من و ، أما يف القصص اجلزائرية نلفي خّط موريس وسجن الكدية "ساحة أول ماي"، و"الّشهداء صيغت  اليت خصياتاملواضع اليت ّمت ختطيبها فآلت إىل خطابات شعرية وسردية تعّج باألحداث والشّ  يف قصائد العديد من الّشعراء الذين خاطبوه بنربة التحدي " راملستعمِ "وقد حضر اآلخر الفرنسي       .آنذاك بعمق األمل واملعاناة اجدّ  بلغة شعرية موحية عاش يف إحدى قصائده متحّدثا على البقاء يف اجلزائر والسعي احلثيث حنو فرنستها كلّيا، فيقول أمحد موقد يهزؤون به بلغة ساخرة تبتز عجرفته وتسّلطه الذي زاده إصرارا  ،والتنديد، يوّجهون له كل االامات ــــــــــــــــا بعد عـــــــــــــــــــــــــــامواحتفت باريز بالقرن الذي                       وأدتنا فيه   زعمت حينا فرنسا أنّــــــــــــ                          أطفأت في الّشعب مكتوم الّضرائم    :الحرية التي سلبها االستعمار من الّشعب بمقتضى الحديث عن سالبها أي فرنسا" عن  قصصها مفعمة باحلّس الثوري " مشوع ال تريد االنطفاء"وللكاتب معاش جمموعة قصصية بعنوان           1"الحرب يدّوي رعدهــــا                       وإذا باريـــــــــــــــز تلقـــــــــــــــــي بالّزمـــــــــــــام وإذا  وإذا البرق توالى ومضــــــــــــــه                       فأضاء الكون من خلف الغمــــــــــــــام  فإذا الموؤودة عادت روحه                       وتجّلت مقل أشبــــــــــــــــــــاح الظّـــــــالم  عام الشهداء يعودن هذا "على غرار الطاهر وطار يف  ،تقول الوقائع والفظائع، ومعاناة األفراد واجلماعات   .75يف زمن احلّرية، مرجع سابق، ص...عبد اهللا ركييب، الّشعر   1                                                           



األمري عبد "واإلنتاج بكل فنية متمّيزة، مثل كتاب األمري لألعرج الذي اختار أمري املقاومات الشعبية يف الّروايات اجلديدة اليت عادت إىل التاريخ الثوري ونسجت أحداثها منه يف حماولة منها إلعادة القراءة ة، أما العربية  فمع بن هدوقة ووطار، واألعرج، وبقطاش، وحىت حداد معمري وفرعون، وجبار وبوجدر القصرية، وال ننسى كتاب الرواية املكتوبة باللغة الفرنسية والعربية حملمد ديب وكاتب ياسني ومالك وغيهم من كتاب القصة " وأمحد دودو يف حبرية الزيتون" من هزائم الّرجال" ، وداسة يف" األسبوع 44  وريني فقد بل أولوا عناية كربى لألشخاص الذين صنعوا املكان الثّ بمان وال الّشعراء بالزّ  ومل يعنت           1"كذابا  -أبدا–وكان حديثهم                      لُ ــــــــــــــــــهم كذبوا، ومالهم دلي    تبابا -انتصرتإذا –في الجزائر سوف يلقى                    أجانبها : وقالوا    :فوق تراب الجزائر في الّرأي العام هذه األكاذيب، كي يبرروا بقاءهمبأن األجانب سيضطهدون إذا استقلت الجزائر ويذيعون "ويرّد مفدي على الفرنسيني حني زعمت     .للحبيب الّسائح" ورواية كولونيل الزبربر" درالقا صّور نضاهلم ، حيث هداءللمجاهدين والشّ فسح اال يف خطاباته الذي  مفديورة مثل هذه الثّ  حظات األخرية اليت وجهادهم يف مشاهد جّد مؤثرة ، ولعّل أبرز صورة جّسدت للقارئ مرارة اللّ  ل شهيد ميشي بكل واليت تتحّدث عن بأس أوّ " الّذبيح الّصاعد" يعيشها البطل الشهيد هي قصيدة    .89عبد اهللا ركييب، الّشعر يف من احلرية، مرجع سابق، ص  1                                                             ــــد، فشّد الجبال يبغي الّصعودا                        المجـــــــــحالما كالكليم، كلمة      داـــــــــأل من لحنها الفضاء البعي             زغردت تمـــــــــــــــ        رافال في خالخل   رافعا رأسه يناجـــي الخلــــــــوداشامـــــــخا أنفه جـــــــــالال وتيـــــــها                          باسم الثّغر كالمالئك أو كالطّفـــــ                     ل، يستقبل الّصباح الجديدا   يتهادى نشوان يتلو الّنشيدا                 ــدا ــــقام يختــــــــــال كالمسيـــــــــح وئي    :زبانةهيد أمحد الشّ  "بربروس"أنفة وعزة حنو مقصلة سجن 



املدفع  أمال يف القدرة على اسرتجاع احلرية واالستقالل، وبنرية الّتحدي وحروف جمهورة مدوية مثل دويّ الثائر اجلزائري ويزيده " أبو القاسم خّمار"يلهب الشاعر " منطق الّرشاش" الّثورية قصيدة الويف         1وداــــــــكلمات الهدى، ويدعو الّرق              و           ـؤّذن يتلــــــــــوتعالى مثل المــــــــــــــــــ        ــراجا، ووافى الّسماء يرجو المزيدا                       ولة معــــــــــــــــــــوامتطى مذبح البط        ر، سالما يشّع في الكون عيـــــــد     وتسامى كالّروح في ليلة القــــــــــد                     45  فيمكننا أن نعيد إلى األذهان رفض " باجلديد على األدباء العرب والغربينياحلرب الظاملة وهذا ليس اعر اجلزائري إنسان له مشاعره وأوجاعه، حيب السالم والعيش بأمان فرض كمثقف وكإنسان الشّ و            2...أكبر...والّرشاش...قوة المدفع  سوف تظفر  ...ال تفّكر...وتكّبر...وتمّرد  ...فتحّجر...وإذا ناداك غرّ   ثم أكثر  أكثر...والنّيران...اإلرهابوانشر   ...كّسر...حّطم الطغيان  ..وبعثر...أشالء...مّزق األحياء  ...ال تفّكر...في الّذرى الّسمراء من أرض الجزائر  ...ثّم دّمر...لهيب الحرب زمجر  ...ال تفّكر ...ال تفّكر     : شاش قّدم الشاعر أبياته لكل جزائري مناضل ، وغيور على وطنه املضطهدوالرّ    .104يوسف وغليسي، يف ظالل الّنصوص، مرجع سابق،ص : ، ينظر1982، 2حممد أبو القاسم مخّار، ظالل وأصداء، اجلزائر، ط  2  .151حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق، ص  1                                                           



الخاصة مثل قصيدة إليوت األدباء والفنانين للحروب الظّالمة ودفاعهم عن الحرية، كّل بطريقته  46  العرب واألجانب إىل  ى باألدباءوتشابه األوضاع االجتماعية والتارخيية أدّ  1""األرض اليباب"الشهيرة  الّثورة  وجرائم اإلنسان ، ألّن اإلنسانية شعار األدباء والّشعراء بوجه خاّص وهذا ما يفّسر وصول أصداءكتبوا عن خمتلف القضايا الّسائدة على اعتبارها قضية واحدة، خباصة إذا تعّلق األمر باحلروب أن ي وشعراء عرب  ....ايت، وأنس داود، وعبد الوهاب البيّ بوحريد وغريهم مثل الفيتوري، وشفيق الكمايل، فنظم شعراء عرب كثريون أمجل القصائد يف الثورة ايدة ويف نوفمرب اخلالد، وحىت يف األوراس ويف ، تأييد اخلارجي لغايتها النبيلةإىل البلدان العربية والغربية فأصبحت قضية العامل بأسره بفضل الالتحريرية  ، وقد بنفس ملحمّي متطّلع لنور االنتصارورة، ومنجزات أبطاهلا فصّوروها كثريون انبهروا بسنوات الثّ  يف الّشعر احلر بشكل الفت ألنّه كان مناسبا جدا لتصوير مشاعر الغضب والرغبة يف  ورةطغت تيمة الثّ  وي الواحد وغريها من الشروط مثلما حتّرر الشعر من قيود التفعيلة ومن القافية الواحدة والرّ  التحّرر الّتجديدية يف بطموحاته ويقّر بلغة قاسية نوعا ما، عر التقليدي ويثور رمضان محود على الشّ          .هضة الفكرية واألدبية يف املشرق واملغربالتقليدية اليت ألفها العرب من العصر اجلاهلي إىل غاية النّ    .118، ص1985، 2حمّمد ناصر، رمضان ّمحود، حياته وآثاره، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط  2  .132سابق، صعبد اهللا ركييب، الّشعر يف زمن احلرية، مرجع   1                                                           كانت إجيابية، وهذا هو حال الكتابات الشعرية فقد جتاوزت اآلليات القدمية   معه الوضع الّسائد، إذامل تكن الكتابات حتتوي الثورة فقط بل حتتوي أبعادها ومراميها، إذ حتدث التغيري الذي سيستقر و           2وكذب وتمويه يمـــــــــــــــــوت به الفــــــــــــــــــكرولكّنه نظــــــــــــــــــــــــم وقول مبعثــــــــــــــــر                 ر ال وال نثـــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــّشعر للناس هاديا               وما هو شعر ساحوقالوا وضعنا ال        بقافية للشــــــــــّط يقذفـــــــــــــــــــــــــها البحــــــــــــر           ـــــفى       وزّين بالوزن الذي صار مقت  كعظم رميم ناخـــــــــــــــــــر ضّمه القبــــــــــــــر                  جزاءه تحت خيمةحشروا أوقد   درــــــــــــعجوز له شطر وشطر هو الصّ           ـــــــــــــــا      ـــــــــأتوا بكالم ال يحّرك سامع           :األبيات اآلتية



استجابة للحاجات النفسّية اليت ختّبط فيها الفرد  -هي األخرى–وواكبت املستجدات املادية، وجاءت  47  وقد كانت " طريقي"وقد نشر أول نّص شعري حّر يف جريدة البصائر أليب القاسم سعد اهللا بعنوان       .اجلزائري املقهور آنذاك ألن  ، وقد انتقينا هذه القصيدة على سبيل املثال ال احلصر1955الثورة يف أوج هليبها وذلك سنة  لحرّية واالستقالل نفيس عن أوجاع اجلزائريني املتعطشني لهناك شعراء آخرون اختاروا الّشعر احلّر للتّ  حبرقة جة وك واجلهاد املثمر، حرة تلك األسطر املتأجّ بالتحّدي واملغامرات، بالشّ  املسلك امللئ هذاواالنتصار، كّل صوت داخل هذه القصيدة ينبئ عن الويالت اليت عاشها الفرد اجلزائري املقهور فاختار متحررة تناجي احلرية وتتأهب لكل عدّو حاقد برمسها طريق احلرية والّسالم  حرّة هي حروف         1صاخب الّشكوى وعربيد الخيال  عاصف األرياح وحشّي الّنضال  شائك األهداف مجهول الّسمات  وطريقي كالحياة  إذ أنا اخترت طريقي  ال تلمني مروقي  يا رفيقي  ":طريقي"يقول سعد اهللا يف قصيدته      .باوية وغريهمالّصاحل مثل رمضان محود وصاحل خريف و    .188، ص2015، ماي، 7مرجانة بوخوش، حتّكم األنساق الثقافية واالجتماعية يف الشعر اجلزائري احلديث، جملة إشكاالت، ع  1                                                                 . صمودهم ووطنيتهم وإميام املتجّدد رضهم املستعمرة، ولن حيرّرها إّال اجلزائريني على أ



إصالح األوضاع االجتماعية ومحاربة ( القضايا اإلصالحية: سالخام ّدرسال • 48  ّشت مادية وأخرى معنوية فتدهور اتمع اجلزائري، وتقهقرت األوضاع، وساد الفساد والتخّلف وتفإزاء ما ارتكبه هذا املستدمر من جرائم الشنيعة يف حق الشعب اجلزائري الذي تضّرر ودفع مثنا غاليا فرضها الواقع االستعماري مبرارته وبكّل ممارساته  واجتماعية مزريةظروفا تارخيية  عاشت اجلزائر       :في األدب الجزائري وقضاياه  اإلصالحي فكرال/ أّوال  )مظاهر الّتخلف وباحلركة اإلصالحية ممّا  ،تأثر اجلزائريني أشخاصا ومثقفني باملشارقة هوحضورمها من زاد ما و  ،والقلوبوعزم أو قد تنهض باملؤسسات اليت مل تبق على حاهلا، ولكن الوعي واليقظة كانا حاضرين يف العقول الفرنسيون حياربون كل قاعدة متينة قد تُرجع للجزائريني كرامتهم  األمية بشكل الفت ومستفحل، فظلّ  ن فاع عنها يف كتابام سواء كانوا مفكريدوره البارز يف توجيه املثقفني وتكليفهم مبهام عديدة عليهم الدّ  )املشرقي(فوس من غفلتها، فكان للفكر اإلصالحي العيون وأنار العقول، وأيقظ النّ   -التأثر– فّتح وبث  ،أو أدباء أو علماء دين، فقد كان لزاما عليهم حتّمل القدر األكرب من املسؤولية وإصالح الفساد ما سعى إليه الّرواد األوائل للحركة اإلصالحية يف  وهو القيم النبيلة القائمة على قواعد الدين اإلسالمي    .23عبد املالك مرتاض، حممد البشري اإلبراهيمي، مرجع سابق،ص  2  .28حممد بن ساعو، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والثورة التحريرية، مرجع سابق، ص  1                                                            2"العربي في أنقى صوره وأرقى أساليبه المثقفين وأولي األذواق الرفيعة في تشّرب منابع األدبوقد سّجل الّتاريخ بأن هذه المدرسة أمست تخرج "واملسماة مبدرسة دار احلديث بتلمسان اخللق الكرمي والقيم النبيلة يف نفوس اجلزائريني ومن أبرزها املدرسة اليت أنشأا مجعية العلماء املسلمني واألمية، والفساد وتغرس ارتكزت العملية اإلصالحية على إنشاء مدارس تربوية حتارب اجلهل وقد         .1"وأندية باسم الّتهذيب هدفها تعليم العربية واإلسالم وترسيخ الوطنيةوالّسعيد صالحي نظموا العمال الجزائريين المهاجرين والطلبة في جمعيات، وأّسسوا مدارس هم العالمة الفضيل الورثيالني في مقدمتو" سلمنياملؤسسون األوائل جلمعية العلماء املاجلزائر ف



استغل املدرسون هذا احلّيز  حيثولكّنها جتاوزت تعليم العلم واألدب إىل ما هو أبعد من ذلك،  49  قّدم فيها اخلطب التوجيهية اليت كانت ترّيب كما تُ ، معروفني تلقى فيها القصائد من شعر أدباء جزائرينيعليمي لرتبية األجيال أيضا وتعليمهم األخالق العميدة وكّل فضيلة ستسمو م وببلدهم، كما كانت التّ  فاإلصالح "العلم واألخالق : كان قائما على ركيزتنييف اجلزائر إبّان االحتالل خباصة   فاإلصالح        .نشء وتعّلمه اللغة ومبادئ الّدينال وضرورة معاملته  ،جتاه جمتمعه فغرس الفكر اإلصالحي يف هذا الفرد ويف اتمع  حّب الوطن واملواطندا ما له من حقوق وما عليه من واجبات الّسلوك وتقومي األخالق وتكوين فرد صاحل وناجح، يعي جيولعّل الغاية املرجوة من العلم والتعليم يف اجلزائر حسب احلركة اإلصالحية هي ذيب  1" تجاه النّاسالّناشئة مبادئ الّدين الّسمح وتلقينهم معارف من العلم تجديهم في الحياة وتفيدهم في الّسلوك سليم ذلك بأّن تعليم العلمائي في الجزائر كان يقوم على نشر العلم أساسا، وذاك سلوك فكري  هوض به بأغلب أحكامه يف النهج اإلصالحي للنّ  يينهلذا ّمت اعتماد الفكر الدّ  ،مبا يتواءم واخللق الكرمي تربّم وسئم احلياة جراء ما يفعله املستعمر، فتبّىن الشعر واألدب وللرفع من معنويات الشعب الذي  انربى االجتاه ، و ؤية اإلصالحية وذادوا عن مساعيها وأهدافها يف نصوصهماجلزائري بدورمها هذه الرّ  واية والقصة واملسرحية كفنون نثرية سردية أيضا عن اإلصالحي يف الشعر اجلزائري خباصة كما عّربت الرّ  ور األكرب يف ذان كان هلما الدّ يم باإلضافة إىل فنني نثريني غري سرديني ومها املقالة واخلطابة اللّ هذه الق الروائيون واملسرحيون عراء اجلزائريني فقط فحىت ى الشّ اإلصالح االجتماعي علومل يقتصر          .الشيخ العّالمة حممد البشري اإلبراهيمي األدبيني ووعظهم وقد رائد هذين اجلنسني  ،استوعية النّ  فاألديب  "قبة ملختلف القضايا داخل اتمعاوالقاّصون قّدموا رؤى إصالحية عرب حتليالم الثّ  وال ومستوياته؛ ألنه وببساطة يعيشها  ف والروائي غير بعيد عن الواقع بمختلف أشكالهوالمثقّ  وطرحت مشكالت عديدة سواء تعّلقت بالفرد أو مبنظومات  الكثري من احلقائق هذه النصوص الّسردية وقد استوعبت 2"فراد العاديينلغيره من األيكتفي بذلك فقط بل ينظر إليها نظرة خاصة ومغايرة،    .97، ص 2016، 1مساح بن خروف، جتليات االغرتاب يف الرواية العربية، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط  2  .26، ص عبد املالك مرتاض، حممد البشري اإلبراهيمي، مرجع سابق  1                                                           



حىت وإن تطّلب األمر ثورة شريطة وجتاوزه عرب البطل اإلشكايل، ورؤيا العامل والوعي الكائن واملمكن  اتمع، وسعت إىل إصالحها ومل تكن إال نظرة لوسيان غولدمان املنهجية األنسب لتقومي هذا الفساد  50  ا وشامال، األمر ممارسة من أجل تغيير أنظمة الجور والضعف والفساد تغييرا جذري" اعتبارها  عينه يف يتسّلح باجلرأة الكافية اليت ست لكاتب اجلزائري أنفإنه ينبغي ل هذه الّسلطةغم من وعلى الرّ  1" في هذا التغيير أن تأخذ بيدها مقاليد القيادةللقوى االجتماعية صاحبة المصلحة الذي يتيح  ن يقّدم جمموعة تطّلعات توعوية إصالحية قائمة على استشرافات مستقبلية وميكن للكاتب أ        .جاهزا بني املرجع واملتخيل ليكّمل القارئ العملية اإلصالحية ومل ال؟متخيله الّسردي ويقدم بذلك جدال إصالحها عرب خوض غمار احلقيقة وتقدمي معضالت الواقع، و  ال أقرّه بوطار عرب رواياته األخرية يف متابعة الّتحوالت الفكرية يف الوطن العريب، واستشرفت مستقر اتمع وقد جنح الطّاهر ي إىل استقرادّ ية مثال؛ ألن استقرار احلكومة سيؤ ياسلألنظمة الّسائدة كالسّ  فبعد متابعته للّتحوالت " "الولي الطّاهر يرفع يديه بالّدعاء"فتجّسدت يف رواية التاريخ فيما بعد  عبر شاشته الّصوفية العمالقة في موجة من الّسواد  - العربي –المختلفة التي لحقت هذا الوطن  العراقيل والصعوبات وهو الذي تفاىن يف خدمة وطنه والنهوض بالتعليم والرتبية خباصة رغم . حينئذاليت ختّبطت فيها اجلزائر إبّان االحتالل فآلت إىل احلضيض الذي استشرفه وأراده املستعمر الفرنسي العالمة حمّمد البشري اإلبراهيمي من أبرز املصلحني الذين غريوا بالقول والقلم األوضاع املزرية  يعدّ         :ورؤيته اإلصالحية اإلبراهيمي   /ثانيا    .رجيةاخلية واخلاالدّ االستشراف الذي ال جنزم بصحته دائما ولكن، سيحتكم إليه هذا املتلقي وسيصلح الكثري من قناعاته العريب حني يتفّطن ملثل هذا النوع من / ولّعل القارئ اجلزائري 2"قةتشبه إلى حّد كبير القربة المخزّ  ، 2016،  1عبد اهللا بن صفية، االستشراف يف الّرواية العربية، أنساق الّسرد وآفاق املستقبل، دار نيبور للطباعة والّنشر والتوزيع، العراق، ط  1                                                             . املاّدية واملعرفية اليت كان للمستعمر اليد الفاعلة فيها   .59، صاملرجع نفسه  2  .107ص



اإلصالح اهلمم لرفض االستعمار الغاشم ، فجاءت لغته ُمْشبعة بآليات اإلقناع وذلك دف حتقيق عاليم ويشحذ نبل القيم والتّ سعى إليه اإلبراهيمي الذي كان يريب النشء، ويغرس يف نفوسهم أو        .جراء ما يفعله العدوّ  وال يهتز الذي كان الشعب اجلزائري يف أمس احلاجة إليه كي يطمئنّ  واإلقناعالبيان وبالغة الّلسان وقيمة الربهان، حيث إن رهان اللغة األكرب هو حتقيق أعلى قدر من التواصل إىل سحر وتدفعه دفعة تعود باخلري واحلرية للبالد، وقد جتاوز النربة اخلطابية املقنعة بضرورة االنتصار ش الشعب اجلزائري يومها إىل خطابات حتوي مواعظ وتوجيهات ّز كيانه املقّزم، وقد تعطّ        51  الذي  ومقاالته اإلصالحية اتهالشعب من خالل خطاب/على املتلقي التأثريوحماربة الفساد من خالل   أن لالستعمار الفرنسي يده الفاعلة يف ختريب األوضاع يف اجلزائر وحتطيم األنساق  ال شكّ و      . لوك السليب إىل سلوك إجيايب وموقف فاعلسّ استمالتهم ودفعهم إىل تغيري الوضع الراهن وال ايريد جهيل اليت طمست بدورها كل مقومات ، ومارس سياسة التّ خباصة الّنسق االجتماعي السائدة آنذاك اإلقناع  اإلصالح عن طريق نفوس اجلزائريني املستضعفني، ولدى اإلبراهيمي قدرة خارقة على التقرير يفيف مفارقات احلياة هدفها اإلصالح وتقومي االعوجاج احلاصل يف اجلزائر، وبث عزمية التغيري وإرادة وضنك املعيشة، لذلك اقتضى التأزم الذي ختّبط فيه أن تتدخّل قامات وشخصيات قوية الرؤية والتأمل قتري املمارس يكولوجية واملادية للجزائريني بفعل التّ احلالة السّ  احلياة اجلزائرية يف أبسط معانيها، فرتّدت املسوغات حاضرة يف  توكان  1"الجزائر خصوصا فربط األسباب بالمسببات، والعلل بالمعلوالتأرّخ للحركة اإلصالحية في العالم اإلسالمي عموما، وفي  "الذي هو يخ اإلبراهيمي الشّ و       .اعرتت الوطن فاستشرف من خالل كتاباته وخباصة فّن اخلطابة الذي يعتمد اإلقناع متكأً ء اآلفات اليت فسي الذي عاشه اجلزائريون، واستجالناصيتها استطاع بسحر بياا استطالع التأزم النّ ومؤهالت علمية صّرحت عنها القدرة اللغوية وامتالك  ،والوعظ؛ ملا ميلكه من تأمالت ثاقبة يف احلياة   .59، ص مرجع سابقعبد امللك مرتاض، حمّمد البشري اإلبراهيمي،  1                                                           وانتهاج الوطنية واإلتقان مسلكا لنشر املعارف الواسعة املستمدة من القرآن، ومن غياهب االحتالل، وذلك بالعلم والعمل  ،فض وقد اعتمد منطقا صارما يستشرف به األفق املتجّدد لألمة اجلزائريةحال الرّ 



اجلزائري، خباصة ما تعلق بالعلم فقد أسس حالت اليت جعلت غريته تزداد على وطنه والشعب ومن الرّ  52  اليت ألقاها الشيخ  األمية جلهل واألمية ورفع العلم واحلرية وقع االختيار على خطبةكا  األخالقية لمشكالتاو آلفات االجتماعية لر اليت أّكدت على االستنكا اإلصالحية ومن بني اخلطب        .اجلزائري وجوده وكينونته يف أرضهواإلذعان، والتخبط يف سياسة التجهيل اليت حرمت يخ عبد احلميد بن باديس رؤية إصالحية ترفض الذل له رفقة مجاعة من املصلحني على رأسهم الشّ  م 1935قي سنة اإلبراهيمي يف مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الذي انعقد بنادي الرتّ  ، ووسائل إقناعية ختلص واصل خطبته باعتماد حجج وبراهني القهر، وقمع االستعمار الغاشم، وقداجلزائري أمام مسألة مشكلة تقتضي الوقوف عند خماطرها وإجياد حلول شبه جذرية نظرا لظروف وهو ذا التدقيق يف اختيار األلفاظ املوحية خبطورة األمية يضع الشعب  1"واالستعبادوالذلة والمهانة بين أفرادها إال فتكت بها وألحقتها بأبخس أنواع الحيوانات ومكنت فيها للجهل والسقوط فإنّها ال تفشو في أمة  وتشيع "خبيثة على جسد األمة أن حيرتس من تغلغلها داخل خالياه وأجهزته ق الضرر وملهانة بالدولة اليت تفشت فيها ومتكنت من أنساقها، فهي جرثومة ليعترب األمية نقيصة تلحوالنقص وقد رّكز على الكمال باعتباره الوطر املنشود لرفع ستار التخلف والتقهقر عن اجلزائر حينئذ، اجلزائري أمام ثنائية كان ال بد من التنقيب عن بواعثها  وكشف مسبباا، أال وهي ثنائية الكمال الشعب /نستشفها املقصود ذه اآلفة بعد وضع القارئبالعاصمة، وقد أوجز يف صفحات بنربة خطابية  ي آثار الثانية ملا هلا من فضائل اإلبراهيمي من ثنائية النقص والكمال ملحا على تقفّ وقد انطلق          .ة التأسيس لنهضة فكرية شاملةاجلزائر من الركود وتبعث فيه مهّ  وبأّن اإلنسان قد ّيأ للكمال وجتنب  ،عب اجلزائري، وأا ما يرومه هو والشّ اجلزائريةفس تسمو بالنّ  فجعلها أطروحة  2"األفراد فمتى أخذ األفراد بأسباب الكمال وسلكوا له وسائله كمل المجموعالمجموع متوقف على الكمال في األفراد وأّن النقص في المجموع مترّتب على الّنقص في الكمال في "مسلك الكمال وحّجته يف ذلك أّن  هالنقص، بل واختيار كل فرد على حدهر مظا   .139، صاملرجع نفسه 2   .140، ص1978، 1آثار حمّمد البشري اإلبراهيمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، اجلزء األول ، ط 1                                                           



ملناقشتها والغور يف ظالهلا، وعلى منوال البحث الفلسفي ينتظر من املستمعني تستدعي حججا  53  غوي للمفردة وهو اجلهل بالقراء عريف اللّ ية كنقيصة باعتماد التّ اإلبراهيمي على سلبية األمّ  يؤّكدمث       .املستمّدة من الواقع أو التاريخ، أو خمتلف املعارفواالحتكام ملا يقّدمه من آراء والوصول م ومعهم إىل نتيجة تعتمد األقوال واحلجج  ،الوقوف مع موقفه برهانا كّلما بيان والشكل البالغي الذي يعترب والكتابة ولكّنه جتاوز هذا احلّد إىل استخدام سحر ال اعتماد االستشهاد من الواقع؛ ليوّصف الظاهرة يف ذهن املتلقي، مع  استطاع أن يوّلد تغيريا يف املنظور وهذا ما يعتقده  ،واء لهستحيل األمية إىل داء جيب ويف أسرع وقت تشخيص الدّ فتوجيّسم من املوقف  ويدّعم رأيه هذا حبجة تعّد حقيقة بيولوجية ال تغيب عن األفراد فمن  ،الكاتب إْذ يعتربها مرضا فتّاكا مع الفرق العظيم بين تعطيل وظائف أجزاء الجسم وبين ...هذه اآلثار السيئة التي تنشأ عن األميةبشلل تتعطل منه وظيفة العضو المصاب كذلك يجب أن نعرف من شؤون األمم يصاب منهم " علها كارم الذي يرتكب إمثه وجرميته يف األمة ليدرك جي "وأكبر جناية تجنيها األمية"قوله ويف        .وزمانة ألمية مرض فّتاك، وشللأما البيان هنا فيتمّثل يف قوله مثال ا 1"تعطيل أجزاء األمة الوخيمة، مث يتوّسل  -األمية-الفرد اجلزائري مدى سوداوية املوقف بل وضرورة ختّطي عواقبها/ املتلقي يه مع ذلك كالطائر قّص جناحاه فال يغن"التشبيه أيضا لريسم لنا صورة سلبية بليدة عن األمّي فهو    .141املرجع نفسه، ص  2  .141، ص، مرجع سابق1، ج آثار حمّمد البشري اإلبراهيمي 1                                                           فيه، باإلضافة إىل توسيع الرؤية اإلصالحية اليت نظرت بكل وعي إىل مآل اتمع اجلزائري يف حاضره القارئ إىل ترسيخه يف الذهن وبث مكامنه / اإلبراهيمي فكرة توجيه اخلطاب إىل الفردوقد جتاوز         .فاإطارها حسرة وتأسّ احلجة بتشبيهني ماثل فيهما األمّية والوثنية بالرضيع والربيب، حبكم األخوة اليت وضع كال منهما يف ودّعم  2"طيل مواهبهالـدليال على أّن هذه األمية هي أخت الوثنية في الفتك بالعقول وتع...العامةوإّن فيما نراه سائدا في أوساطنا الجزائرية من بساطة التفكير وتدلّيه خصوصا في الشؤون " لذلك فقد صار التفكري يف اجلزائر بسيطا مبتذال فيستدل حبجة واقعية هنا "  )طائر(أن يكون اسمه 



املتخلق بأحكام العقيدة اخللوق و والذي يعدون يف الغالب أدباء أن يضطلعوا إىل الفرد اإلنسان أن اتمع ركيزة التطّور واحلضارة وضا بالفرد أّوال مث بباقي املؤسسات استطاع املصلحون اجلزائريون والفكرية، ومل يقتصر األمر على الوضع االجتماعي فقط بل جتاوز إىل أوضاع أخرى، ولكن على اعتبار ق املادية ه بأجنع الطر وتقومي ومستقبله، إذ إن االستعمار قد استوجب تسريع النظر يف الواقع املرتّدي 54  استطاع اإلبراهيمي أن يشّكل رؤية إصالحية استشرافية صاحلة ، و اإلحصاء والتقريرية يف املعاجلة اتكاءاخلطب حىت خترج عن جفافية املعضالت التارخيية والسياسية واالجتماعية وحتيط مبا يعيشه اتمع دون ل اللغة الراقية واملوحية يف ثنايا كانت مصاقبة جدا ملا يعيشه الفرد اجلزائري، وكذلك العريب، مع توسّ كما يعود الفضل يف جناح املشروع اإلصالحي لدى اإلبراهيمي إىل جودة انتقاء املواضيع اليت         .الّسديدة، فنمت عقوهلم وتطّورت حىت صارت باعثا حملاربة الفساد جبّل أنواعه   .ملفارقات احلياة اليت تقتضي حكمة حكيم، ونظرة نبيه، وعلم عالمة مثل اإلبراهيمياحلياة وشغفه مبختلف ااالت اليت جعلت من كتاباته سندا  لكل زمان ومكان بناء على خربته يف
كانت ماّدم ، و اليت الزمت الكّتاب اجلزائرينيمتباينة داخل جمتمعه، وخباصة يف فرتة االحتالل الفرنسي من الّدروس الّسابقة للقارئ بأّن األديب اجلزائري إنسان يتفاعل مع ما جيري من وقائع تبّني         قضية االلتزام في األدب الجزائري :الّسادس الّدرس • – زم، فيلتإخالص للوطنوموضوعهم، ولكن احلديث عنها ال يكون كافيا إذا مل يصاحبه صدق و  ياسية واالجتماعية وطنية كانت أو قومية، حيث يتوّسل األدباء نصوصهم لعالج املشكالت السّ ويسعى جاهدا ألن ينقل مهوم األفراد واجلماعات، وهذا ما يعرف بااللتزام  ،بواجباته جتاهه -األديب خطابام حىت ا على أنفسهم بكل وعي ووفاء، مع االستمرار يف إثارة هذه القضايا يف وفيوجب   ى ثابتة على مّر األزمنة فكار اليت ال تبقوال األ ،صرحيا منها ال يتغّري مع تغّري األيديولوجياتأو قومية يف شعره أو نتاجه ملتزم بالّضرورة، بل عليه أن يكون مؤمنا إىل حّد كبري ا، ويّتخذ موقفا فليس كّل من تطّرق إىل قضية وطنية  فكرة االلتزام يرافقهم يف أغلب مسريم اإلبداعية، وهذا ما يؤّكد



متآزر مع  إنسان واعٍ فيؤول األديب امللتزم إىل  2"الّذاكرة الثقافية العامة وعدم تكدير صفو سيرورتهاااللتزام كان على المثقف أن ينقاد إلى العادات والتقاليد الرائجة من باب التعايش والحفاظ على على سبيل ف"ائدة والتقّيد بالنواميس املؤسساتية ملمح من مالحمه عقيدة ولعّل اتّباع األعراف السّ  واألحاسيس، فااللتزام نابع من القلب ومن الّداخل قبل أن يتجّسد يف أشكال كتابية بال روح والقبل تقرير املواقف، وينطلق من القيم اليت قد ال ترى يف الغالب بقدر ما تؤثّر على املشاعر فهو سلوك أّوال وقبل كّل شيء، يقتضي قناعات داخلية  فالعامل اخللقي مشروط لدى األديب امللتزم 1"وإن كانت هذه القيمة هي الحّرية ذاتها ،والمبادئ التي تعكس مفهوم الحقيقة لديه حتىمفهوم سارتر للمثقف الملتزم يفترض إيمانه بقضية ما مؤّسسة على مجموعة من القيم "و والعصور 55  ، يكشف الستار عن يقول احلقيقة يف ما يبدعه وال خياف لومة الئم يف ذلكجمتمعه ومع احمليطني به،  ف المثق" األديب اجلزائري امللتزم يغدو مثلاليت حتارب كّل أنواع الفساد ويف خمتلف األصعدة املثالية إجيابية تقف أمام املقهورين واملضطهدين، وتقّدم أغلب املقّومات اليت ستسمو بالكينونة البشرية وجتّسد لغاية من هذا الكشف واستقر وضعه فهذا يعين صالحهم واستقرارهم أيضا، ولكن جيب أن تكون اجزءا من هذا الكّل الذي إذا صلح املعضالت ويعرّيها لألفراد الذين سيشاركونه هذه املهام لكوم  من خالل الحلم بعالم أفضل منه، يبنى على  األيديولوجي الذي ال يتسّنى له كشف العالم إال وتغيري العامل حنو األفضل وفق ما ، من ظلم وزيف واحنراف 3"مبادئ وقيم مخالفة لمبادئ العصر ، 1ين بن غنيسة، يف بعض قضايا الفكر واألدب، جوالت يف العقلني العريب والغريب، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، طنصر الدّ   1                                                             .يقول ما يشاء وال يتفاعل مثلما يشاء املوقف املعاجل مبختلف حيثياتهالكاتب اجلزائري جمربا ومكرها على إثارة قضية ما يف أدبه يقّدمها بكل جفاف وزيف جنده مكّبال ال االلتزام على األديب بقدر ما يكون عن طواعية واختيار وحب ووفاء ، أما اإللزام فنجد ال يفرض  و     .عات الفرد العريب خباّصةيتماشى وتطلّ    .24، مرجع سابق، صيف بعض قضايا الفكر واألدبنصر الدين بن غنيسة،   3  .232مساح بن خروف، جتليات االغرتاب يف الرواية العربية، مرجع سابق، ص  2  .23، ص2002



ه كفرد وال ختدم جمتمعه املتضّرر، وبقدر ما نلفيه منفعال ومتوترا جنده خالل معاجلته للمطالب اليت ختدمعلى األديب امللتزم أال يكون متطرّفا وال أنانيا حبيث يسعى إىل حتقيق منافع مادية من كما أنه       .للحياة اليومية مبختلف مقتضياا من خالل االلتزام يصبح األدب مسايرا - .هوض باألخالقاإلصالح والنّ  - .إيقاظ الّشعور الّسياسي، وإعادة احلرية إىل القارئ - . قريب بني البشر والوقوف جبانب املضطهدينالتّ  - .تغيري العامل والغور فيه واستكشاف القيم املثلى اليت ستسمو باإلنسانية فيه - .قض بني اخلصوصية والعاملمصارعة الّتنا - .القضاء على الّتوتر بني الكّل واجلزء، بني الكّلية والتكليل، بني العامل والكينونة - .ّمت تعميتها أو غمرها من قبل أطراف معينةواملظلوم، أو بعض املشكالت اليت إيصال ما ال ميكن إيصاله، خباصة إذا تعّلق األمر باملكامن الّدفينة اليت حتّري الفرد املقهور  - :لاللتزام أهداف عديدة نذكر أّمهها  :أهداف االلتزام • 56  فرسالة األديب الجزائري في الّساعة الحاضرة رسالة مزدوجة، ، فمن "خباّصة إبان االحتالل والثورة االلتزام ومدى عمقه، فكان يعرض الوقائع والقضايا اليت تعكس تطّلعات الشعب املقهور واملضطهد ديدها، ولكّن األديب اجلزائري يف بدايات التزامه مل يكن واعيا حبقيقة صارما يف مواقفه، وجريئا يف حت " املصريية والشائكة، وذلك من خالل الشعوب قضايا خمتلف االلتزام أن يستوعب الكاتب اجلزائري سحق املستعمر هويتها، وثقافتها، وجعل منها ثلة كربى من الناس املغمورين واملستضعفني، لذا يقتضي وعليه أن حيس مبا متّر به هذه الفئة البشرية اليت  1"العقائدي الذي تعتنقه وتسير عليه هذه الطّبقةننتظر منه أن يكون لسان الطّبقة الكادحة، ومن جهة ثانية ينبغي عليه أن يعمق االتجاه جهة أولى  المباشر عن وعيه للمرحلة الحضارية التي تجتازها أمتنا وجماهيرنا الكادحة، وفي ضرورة البحث    .64، ص1981والتوزيع،  حمّمد مصايف، دراسات يف الّنقد واألدب، الّشركة الوطنية للنشر  1                                                           



فمعاجلة  1"غة الحوشية، والغموض في المواقف واألفكاروالخطابة في األسلوب ويتحاشى اللّ طبيعة مطامح هذه الجماهير ثّم في التعبير عنها، وعن حياة عّمالنا تعبيرا فّنيا يبتعد عن التقريرية  57  جه وْ اجلزائري الذي مل يصل إىل أخلي عن الشّق اجلمايل يف اإلبداع األديب، وخباصة عين التّ الواقع ال ت وبال  ىل احلضيض باألدب اجلزائريزول إتخلي عنه أو التقليل منه معناه النّ العلى الّصعيد الفّين، فمجّرد  ثه في نظرنا ال يستقيم عوده إال إذا جمع بين الّشعر قديمه وحدي" رجعة، ويرى حفين داوود بأّن  الوعاء األكرب أيضا يف أيضا ثر الذي كان ومل يقتصر االلتزام على الّشعر فقط بل جتاوزه إىل النّ          2".الماّدية الّزائلةااللتزام في غير تطّرف يذهب بعيدا إلى أعماق اإلطارات االجتماعية الجامدة واألهداف  - .ي غير تطّرف يصل بها إلى مذهب الفّن للفنّ الّذاتية ف -  : هذين المتنافرين في الفنّ  دعت الواقعية االشرتاكية إىل ضرورة  يف اجلزائر والوطن العريب، وقد واحلقائق الّسائدة وائه لألفكاراحت على الحقيقة ولكن يجلوها، وبهذا يظهر يفّكر وإن يكن تفكيره في شكل صور، وهو يبرهن فالّشعر في الحقيقة صورة من صور التأمل، والّشاعر  "التزام كل من الشعراء والناثرين بقضايا الوطن  كامن اليت على القارئ استكشافها ومعرفة  ا توعويا ثاقبا مفعما باملفيغدو نصّ  3"للعيان ما ال يراه سواه بكل موضوعية وعقالنية فعلى األديب اجلزائري أن يقنع املتلّقي  وبعيدا عن أساليب األمر والّنهي          .اصة وأا تتعّلق مبصريه وحياتهكنهها خب فاألديب ملتزم بطبعه، ولكن أن " األساليب داخل نصوصه امللتزمة  وع من الفّين أن يوّطن هذا النّ أليديولوجيته اخلاصة أو يّدعي عامله املثايل، فيعّلم الفرد الفضائل واملكارم، ومن اخلطأ وأال يتعّصب    .18، صاملرجع نفسه  3  .19، ص2003 ،1ط شلتاغ عّبود شرّاد، الغماري شاعر العقيدة اإلسالمية، دار مدين، اجلزائر،  2  .67، مرجع سابق، صحمّمد مصايف، دراسات يف الّنقد واألدب  1                                                           



بن عجال الذي يرى بأن على األدباء اجلزائريني وهذا رأي ال 1"هنا يكمن الخطريلتزم ويلزم غيره  58  ألوضاع السياسية واالجتماعية الّسائدة، كما تأثروا باوكانت ّمههم إبان االحتالل الفرنسي خباّصة،  ومن أبرز األدباء اجلزائريني الذين التزموا يف نصوصهم بالقضايا اليت أرهقت عقول الشعب،         .التزموا به ليحكموا عليهم أو هلمامللتزمني أن يعرضوا على الّناس ما  وغريمها من الّشعراء  حممود درويش، ونزار قباينباإلضافة إىل التأثر بالشعراء املشارقة امللتزمني أمثال  ثورة مفدي شاعر اللذا كان على املثقفني العرب جماة هذا الغزو بسالحهم الفكري والتزامهم ك        .أخرىجهة وثقايف فكري من جهة هادفة خباصة وأن العامل العريب يعاين غزوا متعّدد األوجه مادّي حريب من الذين قّدموا رسائل إنسانية  كّله على أنه  واألدبية واالقتصادية والّسياسية، وأفلحت في تكوين أجيال تنظر إلى ماضيهاتطارد الّدين المغلوب على أمره في ميادين الّتربية والّتعليم والّتشريع، وتطوي تقاليده االجتماعية انطلقت طالئع الغزو الثقافي "ملتمّردة على الواقع املفروض واملزري حني فتحّدوهم ثقافيا يف كتابام اانتصار احلق على الباطل، واخلري على الّشر فعرفوا على غرار املشارقة حقيقة الغرب والغزو الثّقايف مبثابة الصفعة للشعب وللمثّقفني، فقد فّتحت عيوم على احلقيقة املرة وجعلتهم يؤمنون بقوة بضرورة عرافها، وقد كانت احلرب العاملية األوىل وإشادته بالثورة والثوار وتغنيه باجلزائر اجلميلة يف تضاريسها وأالذي سار على املنوال وناضل بقلمه عندما واتته الفرصة ووضع يده على اجلرح العميق، بالتزامه  زكرياء طمس أو يقهر أو ، يالعريب/ ليت توّطن هوية اجلزائريحتّدي اإلسالم الذي أىب هو وباقي املقومات االّطالئع والنوايا غري الربيئة من املستعمر، وقد أثار مفدي زكرياء قضية التحّدي الثقايف يف شعره وخباصة إبراز دور االلتزام يف توعية الشعوب ذه وما يهّمنا هو  2"مخّلفات ينبغي أن تستخفيأنقاض أو    .45، ص1989حمّمد الغزايل، الغزو الثقايف ميتّد يف فراغنا، الزيتونة، لإلعالم والّنشر، اجلزائر،  2  .165، ص1990حمّمد الطّاهر حيياوي، أحاديث يف األدب والّنقد، شركة الّشهاب اجلزائر، اجلزائر،   1                                                             :واستنهاض اهلمم فيقول على لسان اإلسالموقد اختذ من عزة هذا الّدين احلنيف حافزا للكفاح والّنضال " اإلسالم يتكّلم"يغلب فيقول يف قصيدته 



اجلزائريني املضطهدين وزرع ويبدو االلتزام جلّيا يف هذه األبيات من خالل بعث األمل يف نفوس            2ودونكم جّو العـــــــــــــادة إنمـــــــــــــــــا            بلوغ أمانيكم بتحطيـــــــــــــــــــــــــم أغالل  صروف الّرزايا دون تحقيـــــــق آمـــــال            يبالون أن يرواوكونوا رجاال ال   وحلوا رحاب العلم دوما فهذه            مدارس عصر فاض فيكم بسلسال  ـــــــــالــــــــعزائم أحرار وأنفـــــــــــــــــاس أقي   ح فّجددوا         نّي لقد آن الكفا بَ                : سيكون باتباعه واالستناد ألحكامه يف اجلهاد والكفاح ضّد املستعمرحيّثهم بأن حّل احلرية واالنتصار الّشاعر يف تشخيصه لإلسالم الذي جعل منه خطيبا فصيحا مستنهضا مهم اجلزائريني ويواصل         1فزلزلت أركان العدا أي زلزال      ترعرعت في بطن الجزيرة يافعا             أتى لبني اإلنسان بالمثل العالي      هو اآلية الكبرى هو العلم الذي          سما ساطعا فيهم بأنوار وأفضال           الذي  ب ــــــــفأطلعت فيهم  الكوك              وهم بين دهري وعابد تمثال          ـــــــــعا    نزلت كان النّاس أعداء شي               سوى غدر أفاك وخدعة دّجال        فوضى وما لهم   نزلت وكان الّناس   وكم عبرة فيمن تقّدم للّتالي         لست أنا من جئت للنّاس رحمة   أ 59  فالّشاعر ) حلوا، أحرار، حتقيق آمال، أمانيكم، جّددوا(هاد وعدم اليأس من الواقع املزري حب اجل وهذه مشاركة بالّشعور من  حيّس مبا يعانيه الّشعب وينفعل ليربز الّسبل اليت ستحّقق احلرية والّتحرر   ).178-177(، ص ص املرجع نفسه  2   .177مرجع سابق، صحمّمد ناصر، مفدي زكرياء،   1                                                             .ام حني ربطه باحلرية والوجود الفاعل، وهذا ما يؤّكد مفهوم سارتر لاللتز طرف الّشاعر



ويقّدمه إىل الغريية بكل صدق ه أو نظرته يف احلياة بقدر ما حيّس بالواجب الوطين، حريته أو يقّيد مذهبالشاعر للوضع الّسائد، وسعيه إىل مترير هذا الوعي عرب التزامه إىل املتلّقي اجلزائري املقهور، وهو ال خينق كما أّن التطّرق إىل مسألة الثورة هلو ولوج مباشر إىل عمق اتمع اجلزائري، والّنص يربز مدى وعي       60  كّرسوا أشعارهم لقضايا الوطن وخباصة قضية الثورة عراء اجلزائيني امللتزمني الذين  ثّلة من الشّ وجند         .وإيثار، وذاك ألغراض إصالحية وتقوميية زم ولكّل منهم موقفه ونظرته، كما أّن كّل خطاب خيتلف باختالف أسلوب األديب امللت واالحتالل أقواهلم مع ما جيري فيجد ضالته فيم يكتبه هؤالء الّشعراء امللتزمون، ويف صدق مشاعرهم حني تتماثل اإلقناع الفكري من أصعب املهام على األديب اجلزائرّي، ألّن الشعب مل يعد يطيق ما جيري يف البالد ولعّل  1"تفعل الخميرة في العجين، وتوّحده إلى الّسلوك الكفيل إلحداث ذلك التغيير المطلوب تحطيمه، أّما وسيلته إلى ذلك فالكلمة التي يطلقها بين الّناس فتفعل فعلها فيهم على نحو مافينّدد به، ويعمل على " الذي له طريقته يف الرفض والتغيري، فريفض الثورة كفعل سليب غري إنساّين  أن حيارب مثل هذه  -إبّان االحتالل خباصة –، وعلى الكاتب امللتزم من فساد وختّلف وجهليف البالد  توجيه الجماهير إلى واقع اجتماعي وأدبي " املظاهر الفّتاكة باتمع ويسعى من خالل نّصه إىل  فهذا  2"الجهل والمرض، والتخّلفيرة الثورة االشتراكية، والخالص الوحيد لألمة من أفضل لمسا اجلزائر كتلة من املنظومات واألوضاع اليت كان  ألن ،مصايف وما نوافقه عليه أيضا ما يراه حممد وة أمام المهد ألوالده حين يشاء، وأن يتجّول في مدينته حين يحلو له ذلك، وأن يهتّز نشهي أن يعانق اإلنسان أمه حين يريد، وأن يصنع " تأييد ملفهوم الوجودي سارتر لاللتزام واحلرية كما التزم الّشعراء باحلديث عن احلرّية اليت كانت هاجس كل فرد مأزوم يف وجوده ونفسه، وهذا          .للمستعمر يده الفاعلة يف ختريبها وحتطيمها اجلامعية، اجلزائر، دت، ، ديوان املطبوعات 1976 -1931أمحد طالب، االلتزام يف القصة القصرية اجلزائرية املعاصرة، يف الفرتة ما بني   2  .42، ص1979، 1أمحد أبو حاقة، االلتزام يف الّشعر العريب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط  1                                                              .21ص



اجلزائريني وحاولوا فرنسة الوطن، يرفضون الرضوخ، واالستسالم للذين استبعدوا اجلزائر، واستعبدوا الكثري من الّشعراء الذين تدارسناهم يف درس الثورة يف الشعر اجلزائري خباصة، أغلبهم ملتزمون بقضايا عب على افتكاك احلرّية وهو ما جتّسد لد سويف بنَـَفس التزامي من إصرار الشّ سني التّ زادت و           2يود المعتدي إخفاء شمسي             وهل للّشمس بعد الفجر مخف  فــــــــــفكم راض من التحرير نصفا           يعود به العدو لشّر خس                فـــــــــــــــــفال أرضى بربع أو بنص         ــــــــــــــــــال سأفتك التحرر باكتم                 :احلريةاسرتداد ، فيتحّدث صاحل خباشة عن التحّرر وعن عزم اجلزائريني على العميقةصغرية ولكنها تعين الكثري للجزائري املقهور، الذي حيتاج إىل طاقة معنوية كفيلة بأن تضّمد جراحه هي دقائق وتفاصيل حياتية  1"الرأي في هذا األمر إنني ال أشاركك : أن يقول لآلخرالمحراث و  61  ن مثة حتقيق الوجود وموسيلة لتصوير القضايا تصويرا دقيقا، ومعاجلة مشكالا بكل حنكة ونزاهة، وحروفها وإيقاعاا املؤثرة يف نفوس املتلقني، الذين سئموا وضعهم املرتّدي، وسعوا إىل جعل االلتزام قد عاش الشعراء التزامهم بالتزامهم الصادق قلبيا وفنيا حيث انتقوا أجود الكلمات يف دالالا و                             3وإذا الجزائر بالّسالم استبعدت                فمصيرها بسالحها يتقّرر           : بلدهم يقول مفدي يف هذا الّصدد وحىت الفنون النثرية  ،استطاعت إجيابية هذا النوع من اخلطابات منح الفرد قيمته احلقيقية وكنهه املغمور وقد ائحي والعمودي وبوشوشة وغريهم،باوية، والسّ الصاحل أمثال آل خليفة، و  اإلنساين بكل فاعلية يتقن " جنمة"حداد وكاتب ياسني يف رواية  جّسدت هذا الوطر من االلتزام، فنجدي حممد ديب ومالك   .79، صاملرجع نفسه  3  .78املرجع نفسه، ص   2  .74عبد اهللا ركييب، الّشعر يف زمن احلّرية، مرجع سابق، ص  1                                                             ابت على مواقفه، وأثبت أيضا بأن االلتزام مل يكن حكرا على الّشعر الّشروط ويكّرس مبادئ امللتزم الثّ 



وسنتحدث عنها يف درس األبعاد  واالجتماعية كالفقر واملرأة وغريمها - الثورة –عن القضايا التارخيية م يف القصة القصرية وقد سبقت اإلشارة إىل أبرز القصص القصرية اليت حتّدثت كما جتّلى االلتزا         .اجلزائري فقط، فاستطاع املتخيل الّسردي أيضا أن يعرتف بالكثري من احلقائق اليت ختّص الفرد واتمع 62  ، فاستطاعت رغم كثافة لغتها ووحدة احلدث فيها أن تقول اإلنسان وآالمه )التارخيية االجتماعية( م، واهتموا باملرأة وا دورا توجيهيا إصالحيا أنقذ األمة من غفلتها فنهضوا بالتعليفأدّ العربية بعامة، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الذي تطرقنا إليهم، آنفا حني استنكروا ملا جيري يف اجلزائر ويف األمة ثرية غري الّسردية خصوصية يف التزامها كاخلطابة واملقالة ولعّل روادها هم مؤسسو وكان للفنون النّ          .أشهر كتباها وطار وأبو العيد دودو وابن هدوقة ومعاش وعاشور وونيسي وداسة وغريهم من األدباءومن  وتغدو مرآة للوجع األكرب واألوجاع املخفية بني براثن الطمس والتعتيمعكس آماله بكل أرحيية، وت   .شعارا حييا يوما وميوت سنواتإليها االلتزام مع كثري من احلرص واإلخالص، وعدم اإلكراه ألنه شعور نابع من أعماق القلب وليس ولعّل هذه هي األهداف السامية اليت يرمي  ،والتثاقف وحاربوا اجلهل واألمية يف سياستهم اإلصالحية
اته العديد من يكتب الّنص لُيقرأ وليتم تأويله وحتديد مراميه، وال يوجد نّص أديب إال ومحل يف طيّ          :قافية وقضية االنتماءالثّ األبعاد  :الّسابع الّدرس • عّرجنا على أن وقد سبق و  ،وغريهاوالفكرية  والّدينية والثقافيةياسية مبختلف جماالته االجتماعية والسّ  -اجلزائري–وحني يتماشى مع الواقع  ،القيم واألبعاد اليت ستؤّكد على منطلق إبداعه، والغاية منه حتليل األفكار التعريف بقضايا اتمع، والكشف عن صروفه و يف  وخباصة ،دور األدب اجلزائري ظرفا تارخييا جّسده البعد التارخيي بدوره حني وّطن املفهوم األكرب لآلخر املستعِبد   قد عانتوأّن اجلزائر وتضمينها داخل الّنصوص اإلبداعية إميانا ا تارة أو دحضا هلا ورفضا خللفياا اهلّدامة خباصة  ،الّسائدة   .ومفدي وآل خليفة ورمضان محود ومخار وبوشامة وغريهم عبد القادر و املولود بن املوهوب ورة التحريرية وحىت املقاومة من خالل أشعار األمريفأثار تيمة الثّ 



ية واجلهل والفقر تطرّقت إىل املضامني االجتماعية املتعلقة بالفرد واتمع وحماولة احلّد من األوبئة الفكر أما البعد االجتماعي فتجّسد يف غالب األشعار والقصص والروايات وحىت املسرحيات اليت        63  اخلية واخلارجية بفضل جهود احلركة اإلصالحية الّسياسية واألدبية يف اجلرائد راعات الدّ وغريمها من الصّ  فيخنع لسياسة التنصري  ات املظلمة حىت تزعزع اجلزائري، وجتوعه روحيارقية والتيار اإلسالم بل ونشر الطّ وإمنا لدّجبه وجيعله دين جهاد وانتصار على عكس ما سعى االحتالل إىل الوصول إليه وهو تشويه أن يستعني به يف خطاباته التوعوية ويدعو إىل العمل بتعاليمه وأحكامه ال ليقوم مقام الداعي أو الفقيه اجلزائرية فلما ضعف وازعه كان على األديب يين حضوره البارز أيضا يف النصوص وكان للبعد الدّ         .تاجات الفّنية عرب مقاالت صحفية وأشعار أو خطب تشفي غليل اجلزائريني املضطهدين والنّ  وقد عرضنا سابقا قصيدة  رةسا املستعمِ نترومها فر وينصهر يف اآلخر وتستلب هويته، وُحتقق الفرنسة اليت  يستقر ومل  ،للنصوص اإلبداعية اجلزائرية الثقايف والفكري فقد كانا املادة واملوضوعأما البعدان       ."اإلسالم يتكلم"جّد موحية بالتعلق باإلسالم واهلوية والوطن ملفدي زكرياء بعنوان  قافة اإلسالمية على معظم وهذا ما يفّسر طغيان الثّ  1"والهندسة والمالحة والقوانين الّتجاريةالعقلية والعملية وتفضيل علوم الّدبن والّتصوف الفروع الفقهية على علوم الّطب والجبر والتغاضي عن العلوم  ،الموّحدين واالتجاه نحو القناعة العلمّية والّرضى بالقليل من الفقه والمعرفةالّتحوالت العقائدية التي وقعت منذ عهد "املستوى الثقايف يف اجلزائر فقد عرف منذ القدم  كذلك فأضحت متأثرة   ويفالصّ  ها مع القرآن واحلديث، والّنصالنتاجات األدبية قدميها وحديثها وتناصّ  ائدة يف األدب اجلزائري من خالل أبرز القضايا السّ  واألفكار وقد متت اإلشارة إىل األيديولوجيات      . بشكل واضح بأسلوب القرآن الكرمي وسحر بيانيه ومبعانيه أيضا ، والواقعية بأنواعها، والوحدة املغاربية والقومية واالنتماء، واالشرتاكيةاليت عوجلت وقد فُرضت الوطنية    . 129أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص  1                                                             .ومقّوماته كذلك تمع اجلزائري وتقاليدهزيادة عما تكتنزه ذاكرته عن أعراف افأضافت إىل القارئ اجلزائري والعريب مضامني ثقافية وقيم متنوعة  وأثارا يف نصوصها واأليديولوجية، رنا بعض النماذج اليت تعّرضت هلذه املسائل الفكريةكسعينيات وقد ذ وبعدها األزمة يف التّ 



تاريخ قضايا تارخيية أخرى قدمية وحديثة مثل تاريخ اإلسالم واإلسبان والقضية الفلسطينية و أثريت الثورة الكربى وعن نوفمرب ولكن هذا ال يعين أا استحوذت على كّل مضامني النصوص اجلزائرية، فقد ة أطالت احلديث عن ير ثورة وقدمنا مناذج شعرية عديدة وأخرى نثلقد توقفنا كثريا عند مسألة ال      ):الّثوري(البعد الّتاريخي  • 64  لما ائح مثللحبيب السّ " كولونيل الزبربر"األندلس يف البيت األندلسي لألعرج، واألزمة مع الثورة يف  عما حدث يف  يب اليقظانية ومناسبات أخرى كتفّجع الشاعر أأشرنا سابقا، مع احلديث عن قضايا عرب واملتفائلة  وعلى غرار أمحد شوقي الّساخط يف أشعاره نظم أبو اليقظان للتاريخ  كلماته الثائرة والرافضةوريون ضّد االستعمار الفرنسي الذي سجن وقتل املواطنني والشعراء، ثار السّ حني  1925دمشق سنة  وجرائم االجنليز يف مصر وليبيا والّسودان وفلسطني فقد  والُعمانية باإلضافة إىل الثورة املصرية،         1ا                 فّندت حجته كل القضــــــاياــــــــــــــنصبوا حكم القضوإذا ما     قّدموا له حينا تلك الحظايا    وإذا قدم مهــــــــــــــــــــــــــرا غالــــــــــــــــيا               اياــــمستميتا نال أنواع العط     فإذا جاهد في استقــــــــــــــــــــــــــــالله               نومه وافته أصناف الّتحايا                  فلكم شعب ضعيف هب من   :يف اآلن نفسه بانتصار العرب رغم قهرهم   .116عبد اهللا ركييب، قضايا عربية من الشعر اجلزائري املعاصر، مرجع سابق، ص  1                                                             1ـــــه ولقد            أرضيتموه فأرضاكم، وال عجــــــــــــــــــبافرفرفت فوقكم راياتــــــــــــــ  سوى إعالء مّلته             وال رأيتم سوى نيل العال أربــــــــــــــــــــــــــا فما ارتضيتم  قد عّزز اهللا دين المصطفى بكم            إذ خّصكم عن جميع الخلق وانتخبا  كانت كتـــــــــــــابا لكنتــــــم فوقه لقبـــــــــا    لو المكارم في الّدنيا بأجمعها               الّسيف الكتبا: مان أال هللا روحــــــــــــــكم                قد حزتم األكرمينبني عُ     : مفدي يف الثورة الُعمانية ضد االستعمار الربيطاينكل التطّورات التارخيية وتفاعل معها قلبا وكتابة وعاجل بكّل واقعية وفّنية فيقول واكب الشعر اجلزائري  



وقضايا تارخيية عديدة تأثر ا األدباء اجلزائريون وعّربوا عنها يف كتابام، وعن انتمائهم الوطين           2دّب فوق األرض واكتسبا شّلت يمينــــــــــــــــــك إّن اهللا منتبـــــــــه              يا شّر من  المـــــــــــــــــــــرء ما طلبــــــــــــــــاما كّل يوم ينال عفوا أيا دولة الّلوردات وا أسفي               د سباـــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــالسة              تسعى لجعل بني القرآن أي) لندن(تّبت يدا قوم   :ويقول أيضا 65  وجاهدوا بطريقتهم الخاصة والكاتب عبد الحليم رايس أحد هؤالء الفنانين الذين كتبوا للمسرح جيش الّتحرير المسرحية بإدارة األستاذ مصطفى كاتب مع نخبة من الفنانين الذين أعلنوا الثورة تكّونت فرقة  1925ففي سنة " كما عايش النّص املسرحي اجلزائري التاريخ والثورة التحريرية         .وال حيتاجون إىل يعّرف التاريخ املعلوم موالّشدائد دون أدىن حاجة للولوج إىل الّساحة األدبية، أو للوصول إىل العاملية فكثريون منهم مشهورون غالب بني املبدعني للتفاعل والّتشارك يف املآسي للتّ  ةومي، فكانت تلك الوقائع واألحداث فرصوالق حتى ال أكون رجال "حالت دون ذلك، ومل جيد أمامه سوى الكتابة املسرحية كحّل رادع يقول ورايس من الكتاب الذين مل حيالفهم احلّظ يف محل الّسالح ضّد العدو لظروف عائلية وتقاليد  3"بالقلم ي فرد منها كانت عادات وتقاليد عائلتي تمنع على أعسكريا اخترت المجيء إلى المسرح، فقد   فقد يكون املربّر قليل اإلقناع ولكن ما يشفع هلذا الفنان هو نضاله  4"االلتحاق بالخدمة العسكرية العايل للفنون عبد احلليم رايس، دراسات ونصوص من املسرح اجلزائري، مسرحيتان، أبناء القصبة ودم األحرار، منشورات املعهد الوطين   3  .182، صاملرجع نفسه  2  .181حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق، ص  1                                                                                                                                                                                        الّثورة وأدباء جيل ما بعد الثورة ولكن التصوير واالنفعال بقي يف تصاعد ومل يضمر، بل استزاد واقعيته النتاج األديب اجلزائري عايش التاريخ العريب بعامة واجلزائري خباّصة مع أدباء جيل  أنّ ب ميكن القول      ".القاتلو سنوات الجمر، العفيون والعصا"نيمائي من خالل أدوار عديدة يف أفالم جزائرية أمهها الفكري والسّ    .1املرجع نفسه، ص 4  .9، ص2000، برج الكيفان، اجلزائر، نوفمرب 2املسرحية،ع



  .العراقيلباألهداف الّسامية والقيم النبيلة اليت ستسمو بالفرد اجلزائري والعريب على حّد سواء رغم خمتلف تقصده قراءة  وإعادة وإنتاجا لتقرأ حاضرها خبزينها املاضوي وتستشرف مستقبلها برتاثها الذي يعّج ين اجرتاره بقدر ما وفّنيته مع تقادم الزمان حيث آمن الكتاب اجلزائريون بأن العودة إىل التاريخ  ال تع 66 
إن اإلنسان "إذا سّلمنا مبقولة أرسطو املربرة للنزوع السلطوي املبطن لدى كل إنسان يقول         :ياسيالبعد السّ  • لكن هذا األمر ال يتحقق إال يف دولة مستقرة اجتماعيا بالدرجة األوىل،فال وجود للدميقراطية        .لهيصبح صانعا  مثّ  ،الوسائل واإلجراءات املساعدة على تفعيل اختاذ القرار يسعى دوما إلجياد وهو 1"منذ األزل لم ينفكوا عن الكشف بأن اإلنسان سياسي بطبعه حيوان سياسي وكل الناس ياسية الفعالة وإن حدث ومن مث إتاحة إمكانية املشاركة السّ  ياسية بدون دميقراطية اجتماعية؛السّ  بالعجز يف احلياة ق بذلك اإلحساس ي واملعنوي تعمّ ب األمن بنوعيه املادّ أي إذا غيّ  العكس؛ شدة " القائمة بسبب- السياسية- االجتماعية والسياسية وقد يكون راجعا إىل استبداد السلطة فيكثر  وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها، العصبيات واختالف اآلراء واألهواء، بسبب االضطهاد الذي عاشه اتمع والعنف  يف فرتة التسعينيات طغى االغرتاب السياسي وقد      .اليت ميكن أن حتدث والّصدامات اتوهذا من أخطر أنواع الصراع  2"االنتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت لتحقيق أهداف ستخدام القوة المادية أو التهديد ال "الذي انسحب عليه هو اآلخر كبنية كربى خبة الحاكمة بغية ضمان أجنحة النّ  أو بعض سياسية قد يكون موجها من النظام إلى المواطنين، بني منطني من املعارضة كذات  تريّ خوهذه األخرية لطاملا  3"االستمرار وتقلي دور القوى المعارضة   .49م،ص2،1999ط بريوت،لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية، حسنني توفيق إبراهيم، 3  .98،ص م2006،لبنان، 1والواقع،مركز دراسات الوحدة العربية،طحليم بركـات،االغرتاب يف الثقافة العربية،متاهات اإلنسان بني احللم  1  .19ص م،1980 اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،الفلسفة السياسية عند العرب أمحد بن الداية، 1                                                             وإال حبمل السالح واعتماد  لم شعارا للتعبري عن القمعضديدة للنظام القائم إما بتبين احلوار والسّ 



ل رسم الّسواد مع عدم االكتفاء بسرد الوقائع عرب متخّيل سياسي مباشر، بالتاريخ الّسياسي للجزائر يف حيثياته وتطرّقت إىل تيمة اإلرهاب على غرار الكتابات الّسابقة اليت استندت االستعمار لتربز ينيات بصبغة سياسية ألا كشفت عن الوعي بالوضع احلكومي وخاضت وقد صبغت رواية التسع        .زمنيوفقدان األمن واألمان الالّ  وحتجيم احلريات وفق قالب الرغبات الفردية وتغليب املصلحة الذاتية، خلخلة االستقرار بشىت أشكاله، إىل ىمما أدّ  1"نفسي سلبي،يتمثل في حالة من الخوف والقلق والرعب والتوتر لدى المستهدفينه لآلخرين إلحداث أثر موجّ  كعمل رمزي"اإلرهابالرتهيب والشغب إلمساع الصوت حتت غطاء  67  واقع فتعاجله بالغيّيب وباملوت واملتاهة مثلما والعنف يف لوحة فّنية مجيلة من شأا أن تغادر الواقع عرب الّال  " عائد إلى قبري"رواية و " شبح الكليدوني"فعل أدباء جزائريون معاصرون أمثال حمّمد مفالح يف رواية  " كفٌن للموت"عبد العزيز غرمول، واموعة القصصّية ل" اختالس رواتب الموتى"لزكية عّالل، ورواية  واالنقالب لعبد الّرزاق بوكّبة وكّل هذه املؤلّفات انربت يف ظّل تعّددية األفكار والسياسات واألحزاب،  يف الفكري ولكّنه حاول أن يستفهم وجييب عن تساؤالته وتساؤالت املتلقي الذي يتخّبط هو اآلخر، ة الّسلطة احلكومية مل يكن هّينا على الكاتب اجلزائري ال على الّصعيد النفسي وال يفكشف خصوص    .هذا التاريخ الذي يعّج باألحداث السياسية املريبة يف حاضرها ومستقبلها
وهو قائم على مبادئ وأسس تسعى إىل توفري األمن  ا بأن اتمع عبارة عن نسق،ال يغيب عنّ            :يــــــــــــالبعد االجتماع • أما  قي،سق التطور والرّ وإجيابيا عرف هذا النّ فإن كان هذا االشرتاك كامال  ، بنية اجتماعية قائمة بذاافاعل املتبادل بينه كمؤسسة كربى وبني الفرد كعنصر يتشارك مع غريه من األفراد لتكوين واالستقرار والتّ  وألننا ألفينا تقويضا مالحظا وبشكل كبري يف النسق  ،ه واستقرارهإذا حدث العكس فسيزعزع أمن واستقرار  2"ي داخل المجتمع والتأكيد الستمرارهالقادرة بالفعل على تحقيق االنسجام االجتماعوجود السلطة السياسية أمر ضروري باعتبارها القوة "ألّن  ؛السياسي سيمس بدوره هذا النظام   .34،صم 2001مصر، شر،اإلسكندرية،رائد الفكر السياسي اإلسالمي،دار اجلامعة اجلديدة للنّ  ،أمحد وهبان املاوردي 2  .53،صسابقمرجع حليم بركات،االغرتاب يف الثقافة العربية،  1                                                           



ألنه يعني السيطرة  "لصراع السياسي انعكاساته االجتماعيةلطة السياسية فلاتمع من استقرار السّ  68  وهذا أمر طبيعّي ألّن اآلخر عمل  على  ،ترّدى الوضع االجتماعي باجلزائر إبان االحتالل الفرنسي فقد ولذلك 1"أغراض ذاتية أيديولوجية ومادية ذات انعكاسات اجتماعية قد تكون إيجابية أو سلبيةإتاحة حقوق كثيرة من خاللها يمكن للمتقلدين تحقيق  على مقاليد الحكم والسلطة كما يعني " األمية"من الوطنية واالنتماء فتفّشى الفساد وانتشرت الفقر واجلهل و ئرينيطمس اهلوية وحرمان اجلزا وس يهّدد كيان ري ألا كانت أخطر ف اليت اخرتناها أمنوذجا يف درس سابق مع العّالمة اإلبراهيمي، خلف بأسلوب متمّيز " مصرع الفضيلة"عن ظواهر اجتماعية أخرى مثل الفقر والفضيلة يف قصيدته تبعية عوض االستقالل، ومل يقتصر الكاتب على اجلهل فقط بل حتدث واملذلة بديال للعزة واألنفة ، والاستهدفت اتمع وقيمه ومبادئه الّسامية حىت تنشر الرذيلة عوض الفضية والكذب بدال عن الّصدق اجتماعي غيور على وطنه ساخط على اسرتاتيجية املستعمر اليت  فآل الشاعر غلى مصلح         2من الّدهر ما ال تستطيع له منــــــــــــــــعا     هو الجهل إن يحلل بالدا أنالها            ــــــــزعاإذا حّل شعبا، صاح، أورده النّ        ـــه        بالجهل، إنّــــــــشقاك ما أجزائر            عليك وكم القيت من خيبة المسعى        جزائر  ما أدهى خطوبا تعاقبت                     ":باجلهلجزائر ما أشقاك "ويف الّصدد نفسه يقول شاعر الثورة عن اجلهل يف قصيدته        .اتمع اجلزائري عن مسائل اجتماعية وأخرى بية واألخالق فكتب مقاالت وخطبا تعّلق بالرت ما اإلصالحي خباصة وال شّك أن اإلبراهيمي يعّد من أبرز املصلحني اجلزائريني وقد سبق وأن حتدثنا عن مساره         .القضبان تارة ويف أحضان احلرية تارة أخرى " نذكر منهايمي عن املؤسسة الوطنية للكتاب، ثار حممد البشري اإلبراهيف أجزاء آإنسانية وردت  ال يبني آالمها واستغاثتها، األمية، : اإلنسانيةنسان أخو اإلنسان، التعاون االجتماعي، واإل   .189حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق، ص  2  . 81ص مرجع سابق، الصراع االجتماعي بني النظرية واملمارسة، نادية عيشور، 1                                                           



لتقول اليت غاصت يف مفارقات اتمع  صوص، وغريها من النّ "ةة إال األمة، إلى األمّ مستقبل األمّ  69  املالمسة احلقيقية أوجاع اإلنسان وتطّعم النص األديب اجلزائري بالواقعية واهلوية واالنتماء من خالل  يشوه من وروبية خباصة املذهب الواقعي ألّن ما عااجلزائريون باملذاهب األدبية األ ر األدباءثّ أوقد ت         .والّصادقة ملا جيري من املستجدات واملتغريات االجتماعية يف البالد فيقول مقرّا بتأثره  "صاحبة الوحي"يف جمموعته  بعنوان مطابق "الفقراء"وأبدع حوحو على منواهلا قّصة حوحو وغريه فقد أعجب برواية البؤساء أو الفقراء على حّد تعبريه للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، حدث مع أمحد رضا االنقياد إىل هذا النوع من الكتابات مثلما  عليهم ذلك ابات فرضة وتقلّ مرار  تطالعني، من بين الّسطور، تقطر حيرة قرأت الفقراء لهيجو وكانت نفسه البائسة "بالتيار الواقعي  رون ا على القراء ة لألدباء الذين خيضعوا للعملية الفّنية اإلبداعية ويؤثّ جتارم البشرية مادة خصباإلنسانية، والكتابة الواقعية هي األجنع إليصال مواجع األفراد الذين عانوا من احلرمان والفقر، فغدت قصصية عاملية إمنا يدّل على اهتمام الكّتاب اجلزائريني بالقيم ولعّل التأثر بأعمال روائية وأخرى  1"وألما للمرأة حقوق على غرار الّرجل وهي تسعى وحىت موضوعة املرأة كانت حاضرة يف األدب اجلزائري        .واألب، باإلضافة إىل املضمون الوطين يف أعمال العديد من األدباء اجلزائرينيبالّتحليل كمحور اهلجرة، والفقر واألسرة  "القصة الجزائرية المعاصرة"يف كتابه عبد املالك مرتاض أزمات وآفات تكاد تفتك م وببلدهم العليل باإلضافة إىل حماور اجتماعية عديدة تطرق إليها الناقد من  الكتاب اجلزائريني بقضايا جمتمعهم، وطرح مشاكل الّشعب والّسعي إلجياد احللول، ملا يعانونهوذلك راجع اللتزام  2"القاتمة، وإذن فالفقر كان وراء معظم القضايا االجتماعية التي عولجتألّن ظاهرة الفقر مما يستهوي القلم فيجري فيه، ويلّذ للخيال فيحّلق في أجوائه المتأزمة  إّال القضايا االجتماعية دون سواها، فإنهم يلتقون في ظاهرة الفقر التقاء ربما يكون عفويا، وما ذلك وإذا كان اهتمام الكتّاب انصرف إلى بعض "م بسبب االستعمار وصروف الّدهر املقهورين يف حيا معان بقيمها الروحية السامية ال اجلسدية أو دوما إلثبات وجودها وحتقيق ذاا يف شىت امليادين واللّ    .20، ص1986عبد املالك مرتاض، القّصة اجلزائرية املعاصرة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   2  .21، 2007، 1، دار الغرب للّنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، ط)والقصة القصريةاملقال القصصي (أمحد طالب، األدب اجلزائري احلديث،   1                                                           



تفاديا ألي قمع  كفرد متعجرف عنيف يلجأ إىل أقوى الوسائل والطرق حىت يسرتد الكرامة املفرتضة؛الذاتية ورقة األنوثة عوامل قد تعرقل من احتمالية تسلطها   لعقلي ألن العاطفة،أمرها لوهنها الفطري أو ايفرضه عليها اآلخر سواء أكان مؤسسة دينية أو اجتماعية وإال سياسية فتتحول إىل ضحية مغلوبة على اجلنسية اردة من املبادئ والقيم واملكرسة لدونيتها يف جمتمعها،إال أن املرأة قد تصطدم ولألسف بقهر  70  المرأة ال تنفصل همومها الموضوعية عن و" ينتقص من كفاءاته االجتماعية املوفورة قد يقّزمه أو الشيخ " براعة فّنية يف قّصةوالّشعوذة وصّورها بكل ، معة والثورة والطّ تطّرق حوحو إىل قضايا املرأ وقد             1"مجدية كانت تنتظرها،أو السقوط بها إلى نهاية تراجيدية تحمل معنى الوحدة واالنعزال والقلقأو الفردية ولذا يصبح للزمن تأثير حاسم في حياة المرأة من حيث تقديم حلول الذاتية  اهمومه يف ويقول الكاتب يف املرأة العربية واجلزائرية خباصة " نماذج بشرية"واليت تعّد قصة من جمموعته  "رزوق من نعمة ...إلى تلك التي تعيش محرومة من نعم الحّب من نعم العلم ":"غادة أم القرى"جمموعته  الجزائرية أقّدم هذه  إلى المرأة...هذا الوجودالحّرية، إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في  ورة وقصص كثرية أثريت حول املرأة اجلزائرية اليت كان هلا حضورها الفاعل يف الثّ  2"القّصة تعزية وسلوى ، فتوّسلها األدباء بطلة أّما أو أختا تضحي ألجل عائلتها أو ابنة بارة اجلزائري ويف قضايا الفكر واتمع   .حال الّرجل اجلزائريوعي وكرامة، وختدم جمتمعها بكل كفاءة وإخالص هلا حقوقها وعليها واجباته حاهلا  ترسم هدفها بكل
الّدينية والغاية الفنية منها، فنلفي الكاتب اجلزائري خيتلفون فيه فهو مدى وكيفية توظيف هذه الّنصوص ال غرو يف أن تتأثر إبداعات األدباء اجلزائريني بالّدين اإلسالمي وبقداسته وسحر بيانه ولكن ما        : البعد الّديني • نفحة إسالمية مميزة للّصورة األدبية داخل  لبثّ  ؛د الّتصريح بآيات القرآنيتعمّ ناص، و يعتمد تقنية التّ  فهو خطاب قائم على بالغة الّلغة وقوة احلجة، ورصانة الّرتاكيب  خطاباته الّشعرية أو رواياته أو خطبه توظيف  هلا اآلذان قراءة وترتيال وحنن نفّند اعتبار القرآن شعرا أو نثرا، إال أّن هذا ال مينع من اليت ترتمنّ    .25أمحد طالب، األدب اجلزائري احلديث، مرجع سابق، ص 2  .159،ص1مصر،ط ر والتوزيع،العريب للنش، )م1985-1888(دراسة نقدية للرواية النسوية يف مصر املرأة يف املرأة، سوسن ناجي، 1                                                           



نّصه الّدين ويلحق نصه مبعانيه استزادة وتزويدا ولكن من وجهة خيالّية ال تتجاوزه، بل تربز مضمون ، وإمنا يستعني مبصطلحات ذيبية تروم ارتقاء النفوس، كما ال يهدف الكاتب إىل جعل سرده إسالمياله فهو أمر مباح يتطلبه اجلانب الّروحاين الذي لطاملا أيقظ العقول والنفوس فقد تغدو الغاية  الكاتب 71  دوات واملؤمترات وقد يقال يف مناسبات دينية وهذا ما تعّوده األدباء اجلزائريون يف النّ  األديب بدقة أكثر واحلث على األخالق احلميدة باعتماد أحكام الّدين اإلسالمّي  أو يكون اهلدف إصالح النفس م سنقدّ الذين استعانوا بالقرآن الكرمي واستدعوا آياته وكذا قصص األنبياء واحلديث النبوي الشريف، من أبرز الكتاب اجلزائريني  وابن باديس واألمري عبد القادر ويعّد مفدي وآل خليفة واإلبراهيمي         .  وتعاليمه   .213حمّمد ناصر، مفدي زكرياء، مرجع سابق، ص  1                                                             1تقضي الحياة تنازعا وخصــــــــــــــاما               والجهل مّزقنا وشّتت شملنا                  أّن الّدخيل يسوقنـــــــــــــا أغنامنـــــــــــــــا                )       طيبة(أذكرتم للمصطفي في          أشكوتم األوصاب واآلالمـــــــــــــــــــــــا           أوضعتم في أذن أحمد همسة                    أرأيتم اإليمـــــــــــــانا واإلســــــــــــــــــــالما         أرأيتم روح الحياة بساحها                           أسدا يصون عرينها ضرغــــــــــــــاما                      ــــــــــــالها    العزيز حي أرأيتم عبد         هماما - كما يقال–ملكا هناك                         م ــــــــــــــقولوا لنا بجياتكم أرأيت         )مقاما(و) زمزما(و) الحرام(أرووا الحديث عن الحطيم وطيبة                  وصفوا    اـــــــــــــــين كرامـــــــــــحلوا أماجد طيب               ـــــــــــد اهللا بعد أيــــــــــــــــابه      أهال بوفــــ          :مازجا خيال الّديين خبياله الّسياسي "ركب الحجاج تحية وسالما"امليمون قصيدة بعنوان يقول مفدي يف إحياء موكب احلّجاج         :بعض الشواهد على سبيل املثال ال احلصر



ا ومعاملها، على منوال ابن جبري يف مدحه ألهل مّكة ووصفه خلريا" الشيخ باعزيز"ينسج  ومشاهدهاب الّرحلي اجلزائري وذلك مع الّشيخ باعزيز يف رحلته إىل البقاع املقدسة وصف لنا أجواءها اخلطاومع موضوع احلج دائما ظهر احلديث عن الرحلة احلجازية وتفاصيلها  بلغة فّنية موحية يف       72  ضيقها كعاصمة لم يمنع أهلها من "دف قائال ري ا فوبدوره يتغّىن بأخالق أهلها وبعطر جوها ونسيمه وما أحلى ليالي المدينة وأصفى جّوها "ويضيف مشيدا" اتساع أخالقهم وكثرة حفاوتهم بضيوفهم أو بالّدين الذي يفرتض أن يكون  باآلداب اليت من شأا أن تسري على وترية واحدة بني الشعوبمعطيات اتمع اآلخر، فيعجب ويتفاجأ تارة أو ينبهر ويتحّسر تارة أخرى خباصة إذا تعلق األمر ، سافر ليتفاعل مع املستضيفة لهتطّرق إىل اجلوانب املادية واملعنوية لشعوب البلدان ف 1"هواءها وأعذب تقاليد بالده يف ديار الغربة حنينا وشوقا وإبرازا " يخ باعزيزالشّ " ا ما يستذكروبصورة مغايرة نوع       .خيطا متينا يربط بني األمم  ي ويا هلا من كنية بعيدة عن األصل اجلوهر السام ،اليت ينبغي أن تصرف حىت يلّقب احلاج فعال باحلاجعلى تصحيح فكرة خاطئة سادت يف جمتمعه وتكمن يف املغاالة املادية  ألنه حيثّ  ؛للموقف اإلصالحي   .88، مرجع سابق، صعمر بن قينة، رحالت ورّحالون، يف النثر العريب اجلزائري احلديث  2  .84، ص2009، 2عمر بن قينة، رحالت ورّحالون، يف النثر العريب اجلزائري احلديث، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزائر، ط  1                                                           ذكرى المولد الّنبوي إحياء لمعاني النبّوة وتذكير بكل ما جاء به محّمد من هدى، وما كان عليه إحياء ":الّشريف ونشر يف جريدة البصائر كما أجاد اإلبراهيمي القول يف ذكرى املولد النبوي         .اع املقدّسةوالتقاليد حرمت الكاتب من لقب احلاج رغم املشقة املادية اليت حتّمل أوزارها يف البقفعدم سريه على منوال سابقيه حبسب ما أملته العادات،  2"يوزع كهدايا بهذه المناسبة على الزائرينزغاريد وال موائد عامة من نوع ما ذكر، ومع ذلك أرغمتني هذه التقاليد على حمل كمية مّما  أّما أنا فلم أحفل بشيء من هذا كّله، فال طبول وال زرنة وال...فتخّف بالطبول والّزرنة الستقبالهوأقاربه فحسب بل من عارفيه وسكان حّيه وقريته، وفي بعض الجهات تتألف وفود من أولئك جرت العادة وحّكمت التقاليد أن يستقبل الحاج بحفاوة زائدة ال من ذويه "فبحسبه  ! فيها



مين بما كان عليه نبّيهم من كماالت نفسية، فعلى المتكّلمين في هذه الذّكرى أن يذكروا المسل 73  م من فكرة تسييس الّدين هإىل توعيتهم وحتذير  النصائح متعلقة بصيام شهر رمضان الفضيل، باإلضافةولعّل العنوان الفرعي ليؤّكد االنتماء واهلوية والقومية كذلك حيث يقّدم الشيخ كرئيس للجمعية مجلة من لألمة اجلزائرية اإلسالمية،  تقّدمها مجعية العلماء" دينيةنصيحة "وللكاتب أيضا خطبة بعنوان         .يدعي البعضعلى حّد سواء االحتفال بذكرى املولد النبوي وذلك بإقامة احتفاالت ترمي للهداية ال للبدعة كما هنا جييز للجزائريني والعرب والشيخ  1"وبما كان لدينهم من استعالء بتلك األخالقمن خلق عظيم،  ال : " مضانيف بعض الفقهاء الذين أرادوا أن يضّللوا املسلمني عن رؤية اهلالل كدليل قاطع لصوم ر  الذي مل يكتف باالستحواذ على األرض واملادة، بل يبحث عن الكيان والروح يقولمن طرف اآلخر  ويطعنون في رؤية  تسمعوا كالم الجاهلين الذين يسولون لكم الخالف في الّدين باسم الّدين   .14املرجع نفسه، ص  2  .361ص، 1981،  1ط اجلزائر،  ،3جالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، آثار حممد البشري اإلبراهيمي  1                                                             يف املرجع األساس سواء يف مصدر اآلية أو سبب النزول وصوال إىل تفسريها، ومدى تعالقه مع املوقف التنقيب ذاته أو بني الّنص وسياقات إنتاج الّنص اخلارجّية، وهو ما يستوجب على القارئ للوصول إليه مصدرا رئيسا ألبعاد تأويلية تربط بني أجزاء الّنص  الّديين املنت احلكائي، وهو ما جعل الّتداخل الّنصيظر عن موضع اآلية املستدعاة سواء كانت يف الّتصدير أو داخل مجاليا بغض النّ نّصه بعدا وظيفيا وآخر استطاع الّناص اجلزائري من خالل توظيفاته املتعّددة األشكال لآليات القرآنية أن يكسب كما          .الوازع الديين فيه لوال اجلمعية والكتابات املستنهضة للهمماملغلوطة اليت كادت أن حتصد معها الكثري من القلوب الضعيفة يف ظرف تارخيي صعب قد حيتضر وقد حارب اإلبراهيمي بكتاباته كل أشكال الفنت والبدع، وأطال احلديث يف الطّرقية واملسالك الصوفية  2"الذين يريدون أن يحتكروا التصّرف في الّصوم واإلفطار ويفّرقوا كلمة األمة بجمودهم وجهلهم اس أو قسنطينة ويضيقون عليكم ما وسع اهللا، ال تقّلدوا بعض الفقهاء الجامدينتونس أو ف



وكمثال على الشعر الّديين اجلزائري سنتكئ مؤّلف الناقد  ،اجلديد ومن مثة اهلدف من توظيفه الّسردي 74  الشعر الديين امللحون، مث يف الباب الثاين عرّج على دور احلركة اإلصالحية بالبديع، كما تطرق إىل فاع عن اإلسالم، باإلضافة إىل احلديث عن الّتصوف اخلالص وشعر املتصوفة ومدى اعتنائهم والدّ إليها يف كتابه فاستهله بباب أّول حول الّشعر الّديين الصويف عرب املدائح والتوسالت ومدح الّشيوخ، تعّرض  لتقدمي مناذج عن أبرز األشعار اليت  "ي احلديثيين اجلزائر الشعر الدّ " ـــــــــــــــعبد اهللا ركييب واملعنون ب من  وقد انتقينا الّشاعر حممد بن سليمان عر الّديين، ومن مثة تطّور الشعر اإلصالحيوتأثريها يف الشّ  والشعور  معقول،عدم إشباع العاطفة الدينية يؤدي بالضرورة إلى ظهور التمرد والعبث والّال  "لعلّ و   .ستقرّةانتماءام املتقلبة وغري املقدر ممكن من الشعراء املطموسني واملقهورين بسبب االستعمار أو الرقابة احلكومية أو هجرم إىل الغرب أو وهذا جهد ينبغي على الباحث اجلزائري أن يثين عليه ألنه نبش يف التاريخ األديب واستطاع أن يظهر اكرب املخطوطات وحتليلها بدا جليا فيها ة ءمؤلف ركييب، وهو ضخم يف حجمه ويف متنه؛ ألن االستناد إىل قراوسع أكثر يف األشعار الصوفية والّدينية ويف مدح الرسول أو الذات اإلهلية أو الشيوخ ينظر يف وللتّ     1قد أسكرت بشذاها الدن والوطنا                شمائل الحزن أم شمول مطــــــــــــــــــــربة                                       اــــــــــــــــــــلكّنها أوجه للعين فيها سن                   ثـــــــــــــــولم تزل فيك عينا وهي مك  أيدي العناية نشرا فيك محتزن                  عين العيون منك قد بسطت فأنت   :مائلهوالتغّزل بش يف مدح الّنيب صلى اهللا عليه وسّلمال تفضيال بل ألنه أجاد القول  هذا املؤلف يين اخلاص الذين حققوا ألنفسهم عاملهم الدّ  الكّتاب ميكننا تصنيف لذا 2"ربالغربة واالهتمام بمشكلة الشّ    .95ص ،دت دط،،  لبنان بريوت، دار النهضة العربية، دراسات يف النقد األديب املعاصر، حممد زكي العشماوي، 2  .53، ص1981،  1الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، طعبد اهللا ركييب، الّشعر الّديين اجلزائري احلديث، الّشركة  1                                                             .اجلاّفةالروحية ولكن دون اتكاء أسلوب الرتهيب بل برتغيب فّين يزيد من إميام، ويّسد فراغ تلك العاطفة دئ الدين وتطبيق أحكامه ااخلارجية، وخباصة إذا قرؤوا نصوصا توعوية دينية أو أدبية دف إىل تعليم مبولكن قد يتغري حاهلم بفعل املؤثرات الثقافية ، ينيةالدّ  من املشاعر د اجلزئي أو الكليّ التجرّ جراء  م من



لذا فالتأثري والتأثر أمر مفرتض بني الطّرفني، واستقرار هذا الّنسق  1"تربط سلوكه بأسلوب الحياةالصفات الخلقية، والقيم االجتماعية التي تؤثّر في الفرد منذ والدته وتصبح الشعوريا العالقة التي مجموعة من "ا األصلية وال يغيب عنا أن الثقافة يف ثقافة بلده ألنه يشّكل جزءا أساسيا من مكوناونفسيا، إىل تشكيل رؤية خاصة بالكون الذي يعيش فيه، فيحاول أن يرتقي بفكره ويلجأ إىل التجديد اجلزائري فكرة اعتباره جمّرد كائن حّي خلق ليستقر فيزيقيا ) اإلنسان/املثقف(وكثريا ما يتجاوز      : البعد الثّقافي والفكري • 75  ال يصبح "أصلها على تناقضات قيمية ال ختدم العامة، بل تسعى إىل تغليب املصلحة الفردية وذا يف جمتمعه إال أن هذا الّتوسيع قد يعود بالّضرر عليه، ال لشيء سوى ألّن ثقافة اتمع قد ترتكز يف طبيعة ثقافة الفرد الذي يسعى دائما إىل توسيعها وفق ما يقتضيه الّسائد  ينعكس بدوره على) الثّقايف( وإنما مجرد ..ثقف أو المنتج في حقول الفكر والثقافة والسياسة عقال فعاال ذا هيبة تبجيليةلما يف إطار ضّيق وحمدود جدا اقتضته حالة الّتقويض اليت تعانيها ثقافة  2"مبدع يمارس حيويته الفكرية مح نوعية في صناعة المجتمع ورسم مال" الباعث األساس -الثّقافة-اجلزائر، ومن املفرتض أن تكون  مت كثريا من غصص احملتل الذي قهر هذه الزمرة وغمر العادات ودورهم يف الّنهضة باجلزائر اليت تألّ  ،وقد توّقف حممد البشري اإلبراهيمي عند هذه املسألة كثريا وحتّدث عن املثقفني وشروطهم        .3"تميزه عن غيره، وتؤهله لتقرير مصيره يف الّدرس الّسابقة إىل اجلوانب األيديولوجية احلاضرة يف األدب اجلزائري،  وقد متت اإلشارة        .األصالة ومقّومات اهلويةواألعراف وكّل مؤشرات  كلها أفكار واردة من ،  والوحدة العربية واملغاربية قضية األزمةاالشرتاكية، واإلقطاعية، و الثورة، و ك   .76ص م،2008 1للنشر والتوزيع،اجلزائر،طنادية عيشور،الصراع االجتماعي،بني املمارسة،دار اء الدين  3  .47ص ،املرجع نفسه2  .21ص  ،دت  دط، اجلزائر، دار النون للطباعة والنشر والتوزيع، مالك بن نيب بقلم معاصريه، نور الدين مسعودان، 1                                                               .اجلزائريون يف نتاجام الروائيون كذا القاّصون اجلزائر، تطّرق إليها الشعراءصراعات داخلية يف مذاهب أوروبية غربية، أو من 
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القادر عرب املقاومة اجلزائرية، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، إبراهيم مياسي، روح األمري عبد   - 2 .2014، 1نا للّنشر والتوزيع، اجلزائر، طإبراهيم عّباس، القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر، أطفال - 1  : المراجعقائمة  77  ، ديوان 1976 -1931القصة القصرية اجلزائرية املعاصرة، يف الفرتة ما بني أمحد طالب، االلتزام يف  - 7 .1979، 1أمحد أبو حاقة، االلتزام يف الّشعر العريب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط - 6 .1981،  1الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزء الثّالث، ط:                               - 5 . 1978، 1املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، اجلزء األول ، ط :يآثار حمّمد البشري اإلبراهيم  - 4 .2000، 1سوريا، طإبراهيم حممود، صدع الّنص وارحتاالت املعىن، مركز اإلمناء احلضاري للدراسة والرتمجة والنشر، حلب،  - 3 .2011، 1ط ، دار الغرب للّنشر والتوزيع، )املقال القصصي والقصة القصرية(أمحد طالب، األدب اجلزائري احلديث،  - 8 .املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، املؤّسسة العربية للدراسات والنشر، )الفكر القومي(إلياس فرح، تطّور األيديولوجية العربية الّثورية  -13 .م2001مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ياسي اإلسالمي،رائد الفكر السّ  ،أمحد وهبان املاوردي -12 .2004أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،  -11 .م1980أمحد بن الداية، الفلسفة السياسية عند العرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -10 .1980، 1ط بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،الرواية يف األدب الفلسطيين أمحد أبو مطر، - 9 .2007، 1وهران، اجلزائر، ط ، جذورها والعوامل املؤثرة 1998- 1962ة، بشري بالح، التدافعات الثقافية يف األسطوغرافيا اجلزائري -14 .1979، 7بريوت، لبنان، ط  .2003مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الّشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة اإلبداع الثّقافية، اجلزائر،  -17 .2013، 1للطباعة  والنشر، العراق، ط ضوء مدرسة احلوليات الفرنسية، دار أوما، جعفر جنم نصر، األنثروبولوجيا الّتارخيية، األسس وااالت يف -16 . 2004،  2اجلزائر، طبن مزيان بن شرقي، التاريخ واملصري، قراءات يف الفكر العريب املعاصر، دار الغرب للّنشر والتوزيع، وهران،  -15 .2017فيها، منشورات الس ، اجلزائر، 
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