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اجلزائر عاصمة الثقافة العربية « إطار النشاطات اخلاصة بالتظاهرة الثقافية  يف
 ،ات هلذا احلدث الثقايفضري بالتح ةاملكلف ةالعام ظةاحملاف ت، أدرج» 2007لسنة 

وهي مبادرة حسنة، إىل اللغة العربية، ـالت ڤلونيس أيت منـالفنان  ترمجة أعمال الشاعر
ملعقول أن حيرم القارئ أو املستمع الناطق بالعربية، داخل اجلزائر أو إذ أنه من غري ا

  .خارجها، من تذوق النصوص الشعرية الوهاجة هلذا الشاعر الرمز يف الثقافة األمازيغية
ترتكز يف أساسها على  ـالتڤمنـفإن كانت األعمال الشعرية للونيس أيت 
يويتها، فإا تتوجه خبطاباا لكل الرتاث الثقايف القبائلي، وتستمد منه طاقتها وح
ألسنا بذلك أمام فلسفة باملعىن : الناس، نظرا ملا حتتويه من حكمة كونية شاملة

اإلمتولوجي للفظة؟ ذلك أن أعمال هذا الشاعر الكبري ال تقف عند حدود 
اخلاصة بإنسانية معينة، مهما بلغت أمهيتها، بل حتلق مبا تتضمنه من  االنشغاالت
وتوجيهات يف آفاق إنسانية رحبة، تنمحي أمامها كل احلدود العرقية، موضوعات 

  .والقارية، والعقائدية
: قصيدة مرتمجة، تتوزع على أربعة حماور كربى 123يشتمل الديوان على 

قصيدة سياسية، الثالث احتوى  45قصيدة غزلية، والثاين  46تضمن احملور األول 
قصيدة اجتماعية،  مبعىن  13األخري تضمن  قصيدة فلسفية تأملية، واحملور 19على 

أن أعمال هذا الشاعر استغرقت مساحات موضوعاتية شاسعة، وتقامستها عدة 
كالعاطفة واحلرية، والشرف، واإلميان، وذلك انطالقا من بداياته : مستويات تعبريية

 .اإلبداعية وصوال إىل أوج نضج جتربته الشعرية

  



 

ية املميزة ليس باألمر اهلني، فإن سار القول إن ترمجة مثل هذه األعمال الشعر 
منذ القدم أن الرتمجة توازيها اخليانة، قد يكون ذلك أكثر صدقا ملا يتعلق األمر حبقل 
ثقايف معقد، ال يستلزم فقط تغيري سلم األلفاظ القابلة للتبادل وذات املنشأ األممي، بل 

ن من التوغل إىل صميم الكنه ولكي يتم التمك. أيضا سرب أغوار ثقافة فريدة وأصيلة
احلقيقي للنصوص املرتمجة، فمن املفروض أن ترفق هذه الرتمجة بالتعاليق اهلامشية 
املكثفة، إلبراز املعاين احملتجبة يف تعابري اللغة األصلية، ألن األمر يتعلق بالشعر، وهذا 

ي، هذه الذات يعين التفرد، احلساسية، املوسيقى اإلحيائية، الذات العميقة للكائن احل
الغائرة اليت ال متثل حسب تعبري أحد الفالسفة معادلة رياضية، وإمنا متثل قصة، كما 
أننا لسنا أمام أشكال هندسية مادية حسب مقولة باسكالية، وإمنا أمام روح النعومة 

  .واللطف
قد رفع، ومبسرة بادية، التحدي خلوض  جالوي احممدجالوي احممدومع كل ذلك، فإن 

إىل اللغة العربية، وجيب القول أنه مؤهل،  ـالتڤمنـلونيس أيت  غمار ترمجة أشعار
وبصفة خاصة، ملثل هذه املهمة الصعبة، إنه مزدوج اللغة بأهلية وموهبة، أستاذ األدب 
األمازيغي جبامعة تيزي وزو، وصاحب رسالة ماجستري مقدمة بامتياز، حول البعد 

اهنة تقدمي يف لغة أيب نواس حتف ، وقد فاز مبر ـالتڤمنـالرمزي يف شعر لونيس أيت 
شعرية رائعة مبدعة يف لغة سي حمند، تلكم هي التحوالت الثقافية السعيدة، يف جزائر 

  .  ارتقت أخريا، بسلم اللغة األمازيغية إىل سلم اللغة العربية، مبعىن ترسيمها كلغة وطنية
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Préface 

Dans le cadre de l’année 2007 qui verra Alger, « capitale 

de la culture arabe », le Commissariat Général chargé de 

préparer cet évènement a programmé la traduction en arabe 

d’œuvres poétiques du poète-chanteur Lounis Aït Menguellat. 

La mesure est heureuse car il était pour le moins paradoxal que 

le lectorat et les auditeurs arabophones de l’Algérie et d’ailleurs 

ne fussent pas à même d’apprécier les textes flamboyants de ce 

grand chantre de la culture amazighe. La poésie de Lounis Aït 

Menguellat se nourrit pour une bonne part du patrimoine 

culturel kabyle où elle puise une sève qu’il sait aussi renouveler, 

mais elle s’adresse à tous les hommes tant elle tend vers une 

sagesse universelle: ne sommes-nous pas dès lors dans la 

philosophie au sens étymologique du concept ? C’est que 

l’œuvre de ce grand poète ne se limite pas aux préoccupations, 

fussent-elles majeures, d’une humanité donnée, celle de son 

peuple en l’occurrence, mais par sa thématique et la leçon qui 

s’en dégage, elle s’adresse à l’Homme sans distinction d’ethnie, 

de continent ou de confession. Les 123 pièces qui composent ce 

corpus se distribuent en effet en 19 poésies philosophiques, 13 

sociales, 45 politiques et 46 sentimentales. C’est dire que 

l’amour, la liberté, l’honneur, la foi sont des universaux qui 

parcourent l’œuvre d’Aït Menguellat des premières chansons 

aux sublimes poèmes de la maturité. 

Traduire une telle poésie n’est pas œuvre aisée. Depuis 

l’Antiquité, on sait que traduire c’est trahir : cela est encore plus 

vrai dans un champ intellectuel complexe où il s’agit de 

transposer non seulement des termes interchangeables et 



 

internationaux, mais un substrat culturel singulier et original. 

Pour bien faire accéder à la pleine intelligence des textes 

traduits, la traduction devrait idéalement s’accompagner de 

commentaires fournis et abondantes notes infra-paginales pour 

dire les sens dont est porteuse une expression dans sa langue 

d’origine, Or ici il s’agit de poésie, c’est-à-dire de nuances, de 

sensibilité, de musicalité suggestive, de personnalité profonde de 

l’être,  de notre être intérieur qui, selon le mot d’un philosophe, 

n’est pas une mathématique, mais une histoire. Nous ne sommes 

pas dans l’esprit de géométrie selon l’expression pascalienne, 

mais dans l’esprit de finesse. 

Et pourtant. Djellaoui M’hammed a relevé avec bonheur 

le défi de transposer en arabe la poésie d’Aït Menguellat. Il faut 

dire qu’il est particulièrement qualifié pour une tache aussi 

difficile. Bilingue talentueux, professeur de littérature amazighe 

à l’Université de Tizi-Ouzou, auteur d’un magister brillamment 

soutenu sur le symbolisme dans la poésie de Lounis Aït 

Menguellat, il a réussi la gageure d’offrir dans la langue d’Abou 

Nouas des petits chefs-d’œuvre forgés dans celle de Si Mohand. 

Voilà des transferts culturels heureux dans une Algérie qui a 

enfin accordé à la langue berbère le statut de la langue arabe, 

c’est-à-dire le statut de langue nationale. 
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ـالت دراسة أدبية ڤلقد سبق لنا أن خصصنا لشاعرية لونيس أيت منـ
، تناولنا فيها عملية التصوير الشعري يف مساره اإلبداعي، وذلك )1(خاصة

  : من منطلقني أساسني

متثل املنطلق األول يف حماولة الكشف عن الصلة  •
ه اإلبداعية القائمة بني أعمال هذا الشاعر وما تقدمه بيئت

من تراث ثري ومتنوع، وما أضفاه ذلك على جتربته 
 .الشعرية من عمق وأصالة

وتعلق الثاين بطموحه احلداثي الرامي إىل تطوير النص  •
الشعري األمازيغي، وإكسابه من املميزات الفنية 
واخلصائص التصويرية ما يرقى به إىل مستوى النصوص 

 .الشعرية يف خمتلف اآلداب العاملية املعاصرة

ها حنن نعود مرة ثانية إىل أعمال هذا الشاعر، لنتناوهلا من زاوية و 
أخرى، تتمثل أساسا يف ترمجة أشعاره من اللغة األمازيغية إىل اللغة العربية، 
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هذه الرتمجة اليت طاملا نشدها العديد من املتعطشني إىل التوغل بالفهم 
  . )2(والتمحيص يف املضامني الشعرية هلذا الشاعر املميز

ـالت، وستتيح ڤوهذه الرتمجة، ستشمل معظم أشعار لونيس أيت منـ
للذين تعذر عليهم فهم اللغة األمازيغية ـ سواء داخل القطر اجلزائري أو 
خارجه ـ من اكتشاف عبقرية هذا الشاعر، والوقوف على ما حتظى به 

  .إنتاجاته من تفرد ومجالية

ا العمل، هو ولعل أول انشغال الزمنا على طول خطية إجناز هذ
حرصنا الشديد على أن تكون الرتمجة وفية للنص األصلي قدر اإلمكان، 
بالرغم من علمنا أن أية ترمجة من لغة إىل أخرى، ال تسلم ـ مهما كان ـ 

  . من قدر معني من اخليانة

وحرًصا منا على جعل ترمجتنا تنأى بشكل معقول عما يفرضه مثل 
بدعة، إىل لغة الغري الشارحة، من عيوب هذا التحويل النصي من لغة األم امل

ومزالق، إلتزمنا مجلة من املعايري واملقاييس، ساعدتنا على إبالغ الرسالة 
اإلبداعية املتوخاة من كل نص شعري، بكيفية جلية إىل املتلقي، نذكر منها 

  : على سبيل املثال
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 ـ الرتكيز يف املقام األول على نقل املعاين واألفكار بشكل دقيق،
واالبتعاد عن الرتمجة احلرفية واآللية لأللفاظ، هذه اليت قد تقود املرتجم إىل 
إفراغ النص الشعري من حمتوياته احلقيقية، وإنزاله إىل ضحالة مجالية وإيقاعية 
من جهة، وإبعاده عن الرسالة احلقيقة املراد إبالغها من جهة ثانية، لذا 

اليت تتضمنها اجلملة الشعرية،  تعمدنا يف كثري من األحيان ترمجة الفكرة
  .إضافة إىل الرتكيز على نقل الصور واألخيلة بالتزام شديد ومتني

ـ احلرص على نقل النبض الشعري بكامل مجالياته البنائية 
واإليقاعية، سواء من حيث التقنيات اهليكلية املعتمدة يف هندسة القصيدة، 

م القوايف املتعدد والضامن أو من حيث اجلرس املوسيقى الذي يشعه عادة نظا
ملقاييس الشاعرية احلقة،  شريطة أن ال يكون ذلك على حساب املعىن 

 .   األصلي للنص الشعري

ولكن، رغم كل هذا احلرص، فقد جاتنا يف كثري من األحيان مجلة 
من الصعوبات، تنصب يف جمملها ضمن ما يفرضه ذاك التقاطع التبايين 

فاللغة العربية هلا . م عادة بني خمتلف اللغات والثقافاتلألوعية الثقافية، القائ
رصيدها املعريف والثقايف اخلاص ا، كما أن للغة األمازيغية رصيدها املعريف 
والثقايف اخلاص ا أيضا، فأحيانا نقف عاجزين أمام ترمجة صورة شعرية 

ترمجتها عندما يكون نسيجها الفين منبثق من غور الرتاث احمللي، فبالرغم من 
مبا يوازيها يف اللغة العربية، إال أن عمقها الداليل يظل مضمرا، ال يفهم كنهه 



 

األصيل إال  يف لغة الشاعر األصلية، وقد حيدث ذلك أيضا حىت على 
  .مستوى العبارات واأللفاظ

فإىل جانب هذا االنشغال األساسي النابع عن حتميات الرتمجة يف 
غاالت أخرى إضافية، تتمثل يف كيفية حد ذاا، فقد ظلت حتذونا انش

اإلحاطة بكامل جوانب عبقرية هذا الشاعر، إذ إن كنا قد متكننا من 
الكشف عن عبقريته الكامنة وراء النظم والقول الشعري، فستظل جوانب 
أخرى عديدة ضمن احملك العام هلذه العبقرية مضمرة، غري ممثلة يف مضمون 

نذكر من . ها دراسات منفردة ومتخصصةهذه الرتمجة، واليت تستدعي بدور 
  :بينها على سبيل املثال

اجلانب املوسيقي املصاحب ألشعاره، هذا اجلانب الذي ظل ـ 
يسري يف تناغم كبري مع النص الشعري، ففي أعماله يتجسد النموذج احلي 
الزدواجية فريدة بني رنة الوتر وقوة التصوير الشعري، ليخلق بذلك 

اليت تطرب هلا اآلذان، وتستهويها األذواق، فأحلانه  مسفونياته الرائعة،
وميلودياته تناسب بشكل وثيق الفحوى الشعري، وتكسبه مجالية خاصة، 

  .)3(وتلهمه قوة االنسياب إىل ذهن املتلقي
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ـ طريقة طرحه للمسائل، وإبالغها إىل مجهوره املتلقي، إذ خيالف 
للمسائل، بل من طبعه  غريه يف طرح القضايا، فهو ميقت الطرح التهويلي

إلتزام الرزانة والفكر الواعي يف عرض خمتلف االنشغاالت، مهما بلغت حدة 
، اليت تبلغ الرسالة يقينا من )4(األمل والتوجع فيها، حىت لقب بالقوة اهلادئة

  .غري ضجة

ويف ترمجتنا هذه، ال نزعم أننا مشلنا كل إنتاجات هذا الشاعر، اليت 
قصيدة، نظمها عرب خمتلف  123، بل انتقينا منها قصيدة )200(تفوق مئيت

مراحل مساره الفين، وقد كلفتنا هذه الرتمجة جهودا كبرية، استغرقت ما 
يتجاوز سنة من العمل املتواصل، إذ قد يبلغ بنا الوضع أحيانا إىل مراجعة 
ترمجة القصيدة الواحدة وتعديلها مرارا وتكرارا، حىت حنس فعال بالتطابق 

ونأمل فقط أن نكون قد أبلغنا من . ني النص األصلي والنص املرتجمالوثيق ب
ـالت الشعرية بوفاء وأمانة، وتفادينا ڤخالل هذا العمل رسالة لونيس أيت منـ

  .قدر اإلمكان ما تفرضه طبيعة الرتمجة من أضرار ونقائص

هذه املادة الشعرية املرتمجة، على غناها وثرائها، متكننا من توزيعها 
بعة حماور كربى، متثل يف نظرنا املوضوعات الرئيسية اليت تدور يف على أر 

  :فلكها أغلبية أشعار هذا الشاعر 
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أدرجنا القصائد اليت تتناول املسائل العاطفية  المحور األولففي 
هذا املوضوع يشغل . قصيدة 46والغزلية كموضوع رئيسي، ويبلغ عددها 

ملراحل األوىل من عمر جتربته حيزا واسعا ضمن مساره الفين، السيما يف ا
أظهر يف بواكر انتاجاته تفتحا عفويا على  ـالتڤلشاعر أيت منـفا. الشعرية

التيار  وهو، اليت أرهفت مشاعره وإحساساته الوجدانية املناخات الرومانسية
الذي ميثل يف الغالب البداية الطبيعية لكل شاعر بدأ حياته الفنية يف فرتة 

   . طياا أحالم املراهقة ونزوات الشبابمبكرة، فرتة حتمل يف

يشارك بشكل وثيق غريه  ،ولونيس مبثل هذا الطبع اإلبداعي املبكر          
من الشعراء الرومانسني العديد من الصفات واملميزات اإلبداعية، إذ جند أن 

متاثل يف الكثري من األوجه ما تكشف  ،السمات العامة لفنه يف هذه املرحلة
: السواء من أمثال حد اجات رواد الرومانسية الغربية والعربية علىعنه انت

 Alfred deلفريد دي فيين، أو  Mussetوموسيه،  Lamartine  المرتني،  «

Vini « ،النزعة ف. (*)وإيليا أيب ماضي ،وجربان خليل جربان ،أو الشايب
نسيني الذاتية مسيطرة على أعماله الشعرية، وحيتفي كغريه من هؤالء الروما

                                                 
ل أ!��س وم ا��!ت   (*)Fإ �ا�*�8ء ا�ذي ��%�� !6 � �ؤا��� ا�ذي و����ه �*���ر �� �ن  1996أوت  �24�

ط!%� �� �1ل ھذه ا����3ل  «: �دى 	1Hره !��	�رات ا�د!  ا��%رو� ، ?��� ا�رو����  وا�ر�ز ، أ��!�� 3�9)
�لٍ � ، �!6 أ���ل ھؤ?ء ا��%راء ا��ذ�ورن، و��	6 ا��B& ، �	/ وإن و�د�� �� أ����� ا� ا��8د ��  �%ر

	��/ �� ا��وص !��.�م  �،��ذا �س !�Hر ��	�ل، رFم أ� ��88  ا��ر، �م أ�ظ !%*م وا�ر �� ��
1را �ن، و��ن ھذا ا�	�8رب وا�	��!6 !ن ا��%راء وا�د!�ء وا?�	%�ب �� ��ق إ!دا��ت ھذن ا��ذھ!ن ا�د!

8�دث، رFم ��  ��  ، واB	)��ت �� ا�����Bت ا���81  وا?�	�������*و �BHذ . ; !��م �ن �وارق ز��  و�
 �� 6!��	�  وز��ن ��دد، ��ده 	�8رب و%�  3! ��  �1)، ا����ر ?�ر	ن ا�ذي ��ش �ر�*	6 ا�رو����

3  ���رة وز��! ��  1ر �ن ا����3ل �; ���ر 9!�3*� ��ش �ر�*	6 ا�رو�����ن آBر �	8دم، وھذا &دق ا�
  .»أ:� �*/ ا���K ا�ر�زي



 

عظيما يبلغ ا مرتبة التقديس، كما ميجد األمل  بالنفس اإلنسانية احتفاءً 
اإلنساين والذايت،  ويلجأ إىل الطبيعة يستنطق مظاهرها ويتخذها مالذا دافئا 
يبثها شكواه ويقر هلا مبكنونات نفسه، وهي باملقابل أهلمته صورا خيالية 

 ،ت أشعاره احليوية واجلدةمكنته من التعبري عن خفاياه واسراره، ومنح
وشحنت صوره املبتكرة بعواطف رقيقة نبيلة متيل يف األغلب إىل التشاؤم 

  .واخليبة

، يتبني جلملة القصائد اليت حيتوى عليها هذا احملور األولفاملستقرئ 
يف نقل حاالت من الفشل واخليبة  نفسه له أنه سار على النهج الرومانسي

 فاحلب... شاؤمية بارزة إزاء مواقف حياتية عدة جتاه احملبوب، والتعبري بت
، مل يقف عند حدود الشهوة ن قصائده الغراميةكما مت تصويره يف العديد م

الغريزية السافرة، بل يتجاوز مبفاهيمه وأبعاده تلك العالقة املألوفة اليت جتمع 
 ،يسمو به املقام ليصبح حالة من التجاذب بني قلبنيو بني الرجل واملرأة، 

ينشد به ذلك النموذج األمثل يف نقاء العالقة  ،والتعانق بني روحني
  .وصفائها

ة، ليست مثل تلك املرأة عاطفيال قصائدهفاملرأة كما تعكسها خمتلف 
 فهو مل يتخذ منها موضوعا الستعراض مفاتنها :اليت نقلتها األشعار القدمية

زية مثرية على ج لق من حماسنها أوصافا وتشابيه غرياخلاملاجنة، و  احلسية
وغريهم من الشعراء القدامى، وإمنا  أوحمند، وسي حمند ،علي أوعمروش



 

غالبا ما يسقط عنها هذا الوجود الغريزي املادي املغري، ويكسبها وجودا 
رومانسية فكرة مثالية تلتقي نظرته الاملرأة ب ، حبيث تغدوشعوريا أو خياليا

 فيها األرواحعانق تتو دة املنشودة، عندها األشواق وتتكامل يف رحاا السعا
  .)5(يف رباط قدسي عفيف

ـالت ذا النموذج األمثل لعامل أنثوي ڤولعل ارتباط لونيس أيت منـ
إىل أخرى كأنه  امرأةهو ما يفسر تعدد عالقاته العاطفية، إذ ينتقل من 

وكان يف كل مرة يعود منهزما جير . بذلك يبحث يف املرأة عن شيء وراء املرأة
  .)6(أذيال اخليبة والندم ويصدر صيحات اليأس والفشل

وتظل عاطفة احلب عند لونيس يف امتزاج شديد باليأس واملرارة 
Lkaysa ـوال الكايسة  Oamila ـوال مجيلة  Lwiza ـواخليبة، فال الويزة 

)7( ،
حققت له ثبات العاطفة أو أبلغته ذلك النموذج املثايل املنشود، وكأنه ذه 

املتكررة يستنسخ تلك املواقف االزامية للكثري من الرومانسيني يف اخليبة 
   .ميدان العواطف والوجدانيات

 ه على الواقع املرير يف ميدان العواطفمتردفالشاعر لونيس قد يدفعه 
بل قد يتمادى به اخليال أحيانا ، )8(إىل أن يشق طريقا يف عمق  املستحيل

نه املقيدة يفضا أسس العامل الغييب وقوانرا ،ليعلن مترده على القدر والعدم
                                                 

  .�ن ا�دوان، ا���ور ا�ول 24أ�ظر �*/ �!ل ا���1ل ا�8&دة ر9م  )5(
  .ا���ور ا�ول 16 – 18 – 11 – 37: أ�ظر ا�8&�3د ا�واردة 	�ت ا�ر�9م ا�	��  �� ا�دوان )6(
  .، ا���ور ا�ول 5 – 15 – 7: انأ�ظر ا�8&�3د ا�واردة 	�ت ا�ر�9م ا�	��  �� ا�دو  )7(

  .�ن ا�دوان، ا���ور ا�ول 2أ�ظر �*/ �!ل ا���1ل ا�8&دة ر9م   )8(



 

نكر فعل القدر ويرفض التسليم لواقع في. والعابثة مبصريه ،إلرادة الفرد
والوجود من العدم،  ،القضاء، فيقيم بفلسفة رومانسية احلياة من املوت

  .)9(رغم زوال جسد احلبيبة وسقوط طينته وماديته

اليت تناولت القضايا فقد أدرجنا القصائد  المحور الثانييف أما 
قصيدة، وتعود يف  45السياسية بكامل أبعادها وتداعياا، وعددها 

واملوضوعات . )10(أغلبها إىل املرحلة الثانية من عمر جتربته الشعرية
السياسية ضمن هذه املرحلة أضحت من أهم االنشغاالت اليت 
 استقطبت قرحية هذا الشاعر، فجادت بسيل دافق من األشعار، توسم

ت اليت يف الغالب بالطول والطرح العميق ملختلف القضايا واالهتماما
  .سيما يف فرتة ما بعد االستقاللأفرزها احلقل السياسي، ال

فبالعودة إىل ما اشتمل عليه هذا احملور الثاين من قصائد، ندرك أن 
ـالت قد تصدى يف املقام األول لسياسة احلكم املنتهجة من ڤلونيس أيت منـ

                                                 
   «ذ�ك �� 	�*/ �1) �ن 9&د	6   )9(�، إذ أن �:�و��� ا�3�8م �*/ �*�.  رو����  	�رد ، »ا�روح ا�!�
	ظ�ر !�)ء �� ا�	�  ھذه ا�رؤ  ا�.*�.  %د �ن ا��:��ن ا�.*�.  وا�رؤو  ا���زة �*.�ر ا�رو�����،

ن ا��!�ر، ��ذا ?�ر	ن�1) 9د 	!�/ �.س ا��وا9ف  Lamartine ـ إ�	���ت ا�%دد �ن ا��%راء ا�رو����
 6	!�	ور ھ�و". رـإ�."ا?�.%��  ا�3�1رة �ن ���%	6 ا�9دار !و��ة �!!دوره ھذه  V.Hugo ـ ��� �8ل �

 ا!�	6إ!دا��	�B ،6&  ���� 	*ك ا�	� 	��ول ��� �رارة ا�و�د و��9وة ا��زن !%د أن �8د ا��ز�  �� ا�%دد �ن 
را�دن ـ "�Geraldine."     
		&ل ا�و�/  :�8د �دث أن ����H ا����ر �ن رأ6 �� ھذا ا�	�8م ����ره ا>!دا�� إ�/ �	ر	ن !�رز	ن  )10(

�م ا��!�ب، و		��ور �وا:%�� ا����  �ول ���H! K:رة ا��	.!  3ل ا��رام وا�%واطف، و		%*ق ا���1
   �ول ���3ل �&ر�  أ�رزھ� ��و ا���	�; و	طوره ،وا��!ر، و	دور �وا:%�� ا�ر3��� �، و9:�

(3�9 ��!��H� :»  ��� ��� ، 8�ون ذ�ك اLن �8�8� ا��ظرة �*/ ھذا ا����ر 	راءى �� !�.س ھذا ا�	�8م، أ9د 
، ھو أن ذ�ك ا�	�8م �م Hت !طر8  �8&ودة، !�%�/ أ��� �م آت �� �	رة �� �ن إ�6ن أ�ر و��ن �� أرد أ

ا�وم �Hو9ف ھذه ا��ر�*  ا�و�/ �!دأ �ر�*  ��1 ، �م �دث أن 	دB*ت !�ذا ا���ل، : ��ر ھذا ا����ر �9ول
  . »ا��%ر  !ل إن !روز ھ�	ن ا��ر�*	ن ��ن و�د ا�&د� ، وا���و ا�ط!%� ��ذه ا�	�ر! 

  



 

كام، بفضح مزالقها جتاه الشعب، وحيال القضايا العادلة املطروحة طرف احل
على الساحة الوطنية منذ فجر االستقالل، إذ تناول مرارا فضح سياسة 
احلزب الواحد اليت قادت البالد لفرتة زمانية طويلة، وعمدت إىل تغييب 

. بشكل مقصود كل احلقوق الدميقراطية، وحرية التعبري، وحقوق اإلنسان
ـالت  ترصد بنقد واع، وحتليل ذكي العديد من ڤالشاعر لونيس أيت منـف

القضايا النامجة عن مثل هذه السياسة األحادية احفة، فيمكننا أن نذكر 
البعض من هذه القضايا السياسية اليت شغلت حيزا واسعا يف العديد من 

من   الشعريةإبداعاته خالل هذه املرحلة الثانية، مع تقدمي إثباتات بالنصوص 
  :الديوان

ـ السياسة املنتهجة حيال بعض زعماء الثورة التحريرية بعد 
االستقالل، إذ كشف عن تلك الوضعيات القسرية املفروضة عليهم، واليت 

  .)11(ترتاوح بني النفي والسجن واالغتيال

ـ الكشف بطريقته اخلاصة عما أفرزته الثورة التحريرية من أوضاع 
والثكلى واليتامى لعائالت الشهداء، من غري أن تضمن  مزرية خاصة األرامل

إضافة . هلم سياسة احلكم حقوقهم املستحقة، والضامنة هلم العيش الكرمي

                                                 
، أ&دق ��وذج �*/ ذ�ك، إذ 8دم ا����ر �� �:�و��� ا��طول &ورة » Aguا��م ـ  «و	%	!ر 9&د	6  )11(

�.%�  !�����Hة �ن و:%  ا��8ر ا�	� ����� !%ض أ!ط�ل ا�1ورة ا�	�رر  !%د ا?�	8)ل، إذ �رض �*�م 
  . ا��.� ا����� �9را و��وة �ن طرف ا��*ط  ا�����  آ�ذاك



 

إىل تناوله لوضعية ااهدين احلقيقيني، الذين مل ينالوا من بالٍد حرروها 
  .)12(بدمائهم إال النزر القليل

 تناوهلا يف عدد كبري من ـ اهلوية الوطنية يف بعدها األمازيغي، اليت
قصائده، حىت أضحت قضيته العادلة، اليت دافع عنها يف كثري من الوعي 
والنباهة، واعتربها مظلمة تارخيية وثقافية فُرضت على أصالة اتمع 

  . )13(بكامله

لنزاعات الداخلية اليت عرفها اتمع القبائلي منذ ا ـ نقد وفضح          
والقائمة ـ يف  ،سا عن تركيبته السوسيولوجية املتوارثةالقدم، والناجتة أسا

يغذيها روح االنتماء العروشي أو القبلي أو  ،الغالب ـ على عالقات عدائية
املنشودة، هذه النزاعات وحدة الاحلائلة دون حتقيق  اتنزاعهذه ال. الدموي

وتوحيد  الشملإىل مجع  أبناء اتمعاليت تطفو على السطح كلما احتاج 
تنبعث فيه تلك ـ كما نقلته خمتلف أشعار الديوان ـ صفوف، إذ أن القبائلي ال

أو حلت به كلما دنا حنو جين مثار جهوده،   ،املوروثةالطبيعة العدائية 
شهر  األوقات العصيبة، فعوض أن يستكني إىل الوحدة، يعمد إىل

  .)14(تفوقو  ةقو له من  ما ويؤكد ته،رجول سالحه يف وجه أخيه ليربز
                                                 

  . �ن ا���ور ا���1� 30 – 9: أ�ظر �*/ �!ل ا���1ل ا�8&�3د ا�	� 	��ل ا�ر�9م ا�	��  �� ا�دوان )12(
�ن  )13(�%د إ�دى ا��&�در ا>����  ا�.��*  ��  ،   وا���81Bا��ط*ب ا���ز�� !H!%�ده ا�*�و  وا�	�ر

6 !�لـ)ت'��ـا�	�ر!  ا��%ر  �*و�س أت 	�دا�ق �ن ا��%�ر، 	و�/ �ن B)��� !ث ا�و��  ، إذ ��دت 9ر
  ���) :�ن ا���و��ت ا����  �*�و	� (�8  ھذا ا��ط*ب، و:رورة ا?�	راف !6 �H! 6	أو��ط أ!��ء أ� ��
ا�وط� ، و�ن ھذه ا�8&�3د ا��	%ددة ا�	� 	��و�ت ھذا ا��و:وع، �ذ�ر �*/ �!ل ا���1ل 	*ك ا�	� 	��ل ا�ر�9م 

 . �ن ا���ور ا���1� 11 – 10 – 7ـ  3: دوانا�	��  �� ا�
1ر �ن ا���ن ا��ط*ب   )14(��ن ا���	�; ا�8!�3*�، وا�ب �� ��8د ا����ر �ط!; ا�&راع وا��زاع �� 

  �ل �� �ظره �!!� ��ل ا�%*ل ا�	� 	*�ق !��.رد ا�8!�3*�، !�� �� ذ�ك :�ع �8و69 ا�*�و�ا���ز��، إذ 
1ر �ن أ�%�ره، �1*�� 	راءى ذ�ك �*� �ن وا���81 ، �ذا ��ده 9�د 	و�/ �:2 ھذا ا�ط!; !�Bط و�ذا�  �� 
   .  �ن ا���ور ا���1� 43ـ  28ـ  26ـ  20ـ  B :17)ل ا�8&�3د ا�	��



 

العديد من قصائد الديوان، تظهر أن : احلس الوطين الشامل ـ
ـالت ميتلك حسا وطنيا نبيال، إذ يقف باملساندة ڤالشاعر لونيس أيت منـ

والتهليل جبنب كل القضايا السياسية اهلامة اليت ختدم وحدة الشعب 
اجلزائري، وتضمن له الرقي واألمن والدعة، ويقف باالستنكار والسخط ضد  

و منهج أو سياسة من شأا تدنيس جزائر العزة والشموخ، أو قد كل فكر أ
  . )15(تقود الشعب إىل مهاوي اإلذالل والضيم واهلوان

ـالت يف بعض ڤيتجاوز لونيس أيت منـ: ـ احلس اإلنساين العام
قصائده ااالت الوطنية، ليحلق بفكره وأخيلته يف آفاق إنسانية رحبة، 

نجم عن السياسات املنتهجة يف قيادة األمم، بكل متناوال تلك القضايا اليت ت
ما ينجم عنها من مآسي وأحزان، تدفع مثنها الشعوب املغلوبة على أمرها، 
فهو ينبذ النزاعات واحلروب، ويناشد السلم العاملي، ويدعو إىل اإلخاء 
اإلنساين الشامل، إخاء تنمحي يف رحابه كل الفوارق، وتذوب أمامه كل 

  .)16(ةاحلواجز الوضعي
فقد أدرجنا القصائد اليت ارتقى فيها الشاعر  المحور الثالثأما يف 

درجة اإلشراف على أعلى  درجات يف مستويات التخييل الشعري، بلغ ا
خط مبا أنتجه من قصائد بُنيت أساسا على ، )17(مراتب التعقيد والغموض

                                                 
ا�8&�3د ا���9*  ��1ل ھذا >���س ا�وط�� �ددة ?��� �� ا��ر�*  ا���1  �ن ��ر 	�ر!	6 ا��%ر ، �ذ�ر   )15(

  .�ن ا���ور ا���1� 42ـ   39ـ  37ـ  36ـ  16: !ل ا���1ل���� �*/ �
)16(    .�ن ا���ور ا���1ث �15ن ا���ور ا���1�، وا�8&دة  21ـ  12ـ  5: أ�ظر �*/ �!ل ا���1ل ا�8&�3د ا�	��

� �� ا�%دد �ن إ!دا��	6 ،و��ن ا���وض ا�ذي 8&ده �و�س  )17(�� ��س !ذ�ك ا���وض  ،وا	Bذه ��*�
ل �%6 ا��وص إ�/ ��ق ا�د??ت ا�	� 	:���� ا���K ا�.�� �*8&دة،  ،ا�ذي 8ف ����ز ��; ،ا��:ل�	�

 ���  ��  ���ب ا��ص ا��%ري 9إذ أن ، !ل ھو �Fوض ھ�دف B.� وراءه ����  إ!دا�  ��ر9 ، و
ره �ن �%راء ا��ذھب ا�ر�زي ،ا��		!; �����6 )�ظ أ�6 9د أدرك��ض ا�.�� �ن ����  �� �� ا���و ،

إ!دا�  را9 ، و�� �6 �ن 9وة و�%��  ����دة �*/ 	و�; أ�ق ا�رؤ  ا�����  �*���ر، وإ���ب &وره 
1ر �ن � ��  ا��%ر  !ؤرة 3�Fرة �ن ا�	.��)ت ا�د?�  ا���	�! ، إذ ��ده !دي رأ6 ا��8دي �ن ھذه ا�8:

�%ري ���2، �Hن &رح �� أ�د ا�	�وا!�	6 3�9)  �و9ف، ؤ�د �� �ل �رة :رورة ا���وض �� أي ��ل



 

يني والتأمل واحلكمة، منتهجا يف ذلك ج الرمز  تجريدالفين موغل يف 
حتطيم  يضرور ذا من الدرك مثلهم أن العامل ناقص ومعتوه، لأ، إذ الكبار

 ،أسواره الوضعية واملرسومة، والبحث عن عامل بديل أكثر صدقا ومشولية
  .تتحقق فيه احلياة يف أمسى معانيها وأنبل مثلها

 ذا البعد التجريدي الفلسفي ـالتڤلونيس أيت منـفالشاعر 
نطاق ما هو كامن وراء احلسي واملرئي، والغوص يف يسعى إىل است التأملي

 ،قوة انسالخ أدغال املطلق والغيب واهول، فرؤيته الشعرية تنقلب إىل
   .وأداة معرفة ختييلية تعارض املعرفة العقلية والتجريبية ،وطاقة كشف

ولعل من بني الطرق اليت انتهجها الشاعر يف عمليته االبداعية 
نوع من القصائد املوغلة يف الغموض، جلوؤه إىل تشكيل املنتجة ملثل هذا ال

، سواء منه وضوعياملامل  رمزالبنية الفنية للنص الشعري على ما ميكن تسميته بال
ستنبط أساسا من ، أو امل)18(القدمي تاريخالحبكمة وذكاء من  املستخلص

وهو يف كل ذلك يستنسخ ، )19(عمق الذاكرة الشعبية للمجتمع القبائلي
  . ية مميزة مواقف عصرية مشاةبطريقة فن

                                                                                                                    
ر�!� �*	Hول ا�.��، وأر�ض أن رد ا��ص  أظن أن ا�8&دة �ب أن 	.	2 أ��م ا��	*8� �:�ءً   « ):��� �%��ه(

إ��� 9&دة �8رة 	*ك ا�	� 	8دم �%���� �� ... ا��%ري �8دا !�دود د?�  ��ط� ، و&Q �%�و  وا:�  
�ر، و	�رم ا��	*8� �ن ���  ا���ف �ن أ!%�د ��ر  و�� ، 9د %�د ا����ر إ�/ إرادھ� �� 1وب 	8رري �!�

    .» F)ف إ��3� را�ز
:�ن ا���ور ا���1ث �ن   ،،»»ا�:ر! ا�:ر! ««  ا�طو*  ا�واردة 	�ت ��وان  �Hن �ذ�ر �*/ �!ل ا���1ل 9&د	6  )18(

�	��R !طر ا���K ا�.�� ��ذه ا�8&دة������ر �� ا�دوان، �B*  �و9ف ط�رق !ن ز�د ا�	�ر��  ��  8، 
و9راره ا����ع �� ���!�  ا�B&م، وا�ذي أ!*�6 �9  ا���د، و�زة ا��&ر، ��ث أ!��ء أ�	6 �)�	ذاء !�1ل ھذه 

	6 ا����ودة، و	�ذرھم �ن ا�	�Bذل  ،ا��وا9ف ا�.ردة �� درب ا��:�ل�F ���ن أ�ل إ!)غ ا��ط*ب ا���ز
 . را�; ���� ���ت ا��!�ب وا���Kوا?��زا�  وا�	

�رف !%&��6  �%!� �ن ��ط8  ا�8!�3ل،ا�طل ھذا ا�!، »أ��ذ أو�ري «�1*�� ظ�ر ذ�ك �*� �ن 9&د	6  )19(
، وظل 3�1را �1945ن &.وف ا��ش ا�%��ري ا�.ر��� ��   و	�رده :د ا��*ط�ت ا�.ر��  ا����� ، �رّ 
ودة !طر8	6 ا��B& ، إ�/ أن 9	ل Fدرا �ن طرف ا���	%�ر !�ث �ن 	�8ق ا�%دا�  ا?�	���  ا��.8



 

يطرح من خالهلا بعض ل ة،تجريديال كما يلجأ الشاعر إىل احملاورات
القضايا الكونية والوجودية احملرية، واليت ظلت منذ زمن بعيد حمور تساؤالت 
الفالسفة واملفكرين، كالقوى امليتافيزيقية املسؤولة عن نظام الكون، 

اإلنسان وهذه القوى الغيبية املسرية، وما ينجر  والعالقات اخلفية والعلنية بني
عن كل ذلك من قضايا فكرية كربى، كاإلميان واملعتقد، والقضاء والقدر 

  . )20(، إرادة اإلنسان وأفعاله بني اجلربية واملطلق)املكتوب(

ذات رؤيوية الصور ال ومن طرقه املوغلة يف الغموض، اعتماده على
األنسق عن الرامية إىل الكشف د التجريد، البالغة حدو و  ،الداللة عمق يف

نظام احلياة، خاصة ما يتفاعل يف فلكها من متناقضات معنوية ل اخلفية املسرية
وجودها وامتدادها من عمق تصادمها وتصارعها، وهو ما يؤثر سلبا  تكتسب

  .)21(أو إجيابا على آليات اتمع البشري وأسسه التنظيمية
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	8ود ا>���ن إ�/ ا�و9وف �*/ ��م �دد  �%���6، وا���ف �ن �88  ذا	6، وط!%   ،و&ور ��ر  �ؤ1رة
ر�ا�%)9  ا�	� 	ر!ط6 !B6 وأ�%��6 ��و ا�	6 إراد��، و��و ا��ر  �8وى ا���ورا3 ، و�دى ���*	�� �� 	و��
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، القصائد القائمة على موضوعات المحور األخيروأدرجنا ضمن 
فبالرغم من تنوع هذه املوضوعات . قصيدة 13، وعددها ةاجتماعي

من املوضوعات اليت استقطبت اهتمام " الغربة"االجتماعية، يظل موضوع 
الشاعر، وأبدع يف تناوله عددا كبريا من القصائد، قدم خالهلا صورة دقيقة 

ه الظاهرة، سواء على مستوى تكشف عن املعاناة اليت تنجر عن مثل هذ
. معيشة املغرتب نفسه، أو على الذين خلفهم وراءه من األهل واخلالن

ـالت كان دقيقا إىل أبعد احلدود يف تناوله هلذا ڤفالشاعر لونيس أيت منـ
املوضوع، بالرغم من أنه مل يكتِو بلظى الغربة مثلما اكتوى ا غريه من 

  . عازم، وزروقي عالوة الشعراء أمثال احلسناوي، وسليمان

ولعل من قصائده األكثر إيغاال يف وصف أسباب وتبعيات الغربة 
اليت تعترب مبثابة  ،)22(»الغربة« قصيدته الطويل حتت عنوانواالغرتاب، 

تأريخ فين شامل لظاهرة الغربة، اليت فُرضت على األفراد واجلماعات بعد 
على األسر اجلزائرية، السيما منها احلرب العاملية الثانية، وما هلا من أثر سليب 

  .األسر القبائلية
  

  

                                                                                                                    
 ،ورى ��� ا��%�ر ا��88� �*��	�; ا�.�:ل، !�ل �� 	��ده �ن 9م و�%�ن ���  Tirrugzaا�ر�و�  ـ 

  .*/ �دود ا�&.�ء وا����لوا���رف �
ـ  9ـ  8ـ  5ـ  4: و�ن ا�8&�3د ا�	� 	��و�ت �.س ھذا ا��و:وع، �� ورد 	�ت ا�ر�9م ا�	��  �� ا�دوان )22(

  . ، ا���ور ا�را!;11ـ10
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  ـ اeطـــــــ�ـــــــــ�ل 37  233233

 ـBــــــــ,ـ�ـ درب ا� 38  235235 

 ـ ���ـ\k هللا أ�:.ـ� 39  244244

 ـ �ـــ��ــ:و ا� ـ,ـ�ـ� 40  247247

 ـ [ــــــــــــــــــــaار 41  225050

 ـ �ـــــــــــــ+د<ــــــ� 42  225533

  ـ اQeـــــــــــــــــّ&ة 43  225566

 ـ lــــ#�ء ا�-ـ�ــ:!ــ� 44  225599 

 ـ �ـdــــm ا�ـ
ـــ�ء 45  226622
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226677  ��   ���  ))  TTaammeeddyyaazztt  nn  wweesskkuudd((ا��%ـر ا�	�H*� وا����� ا��%ـر ا�	�H*� وا��

 ـ آٍه  !ــــ� د<ـــــ�ـــــ�يَ  1  226699

 ـ د�ـــــــــــ&<ـــــــــ/ 2  227722

 ـ ا�Oــــــــــ:!ــــــــــ> 3  227744

  ـ ا�9<ــ�� �ــg: ا� 
ــ&م 4  227766

 ـ �ـــــــ
ـــــــــــــــ�ذا؟ 5  227777 

 ـ Hـــــ+Hــــــــ� أ!ــــ�م 6  227799

 ـ !ـ� [ــ�ــ�ر ا�ـ0ــ,ـــ&ر 7  228811

 ـ ا�ــ#ـــــ ــــــــ�ـــــــ� 8  228833

  ـ اHeــــــــــــــــــــــــ: 9  228866

 ـ د�ــــــــــــــ#ــــــ/ 10  228888 

�ــــــــــ-ـــــ
�ع 11  229900Fـ ا  

 ـ �ــ�/ �ــP وا�ــ�/ 12  229922 

�� ا��aب إ�8 ا�9Bقـ  13  229988 

 ـ ا�ــ�ــــــــــ#ـــــــــ�ن 14  303000

  ـ �ـــــــــــــ& .ــــــ�ن 15  303033

  ـ ّدا !ـــــa!ــــــــــــــ: 16  303055 

 ـ أhـــ�ـq !ـ&م آQـ: 17  313100 

 ـ Mـــ� أ!ّـــ�6 ا�^ـ�ـ&ز 18  313133

 ـ Mـ�ل ا�^�ـ&ز ا����� 19  315315
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 ))TTaammeeddyyaazztt  nn  ttmmeettttii((ا��%ـر ا?�	���� ا��%ـر ا?�	����   ��  331919

 ـ وا�ــــــــــــــــــــــ9يّ  1  332211

332233  2 s ــــــــــــــــــ:ي� ـ أ

 ـ hـــــــ�ق ا�ـ0ـــ�ـــ> 3  332255

 ـ �Oـ-ـ:ب Mـ:ب ا�9!�ر 4  332277

 ـ ا�ـ�ــــــــــ�ــــــــــــ� 5  332299

 ـ Mـــ�ــُ �ـــV �ـ�ــcـ� 6  333311

 ـ أ<ـــ�ـــBـــ� Mـــ�ــ,/ 7  333333

 ـ �ــــــــــ9 إ�ــــــــــ/ّ  8  333355

333399  9   ـ �ـــــــ:Mـــــــ,ــــــــ

 و��Q#/ وراءك  اذھ>ـ  10  334400 

 ـ أ!ـ� ��Qـ-ـــ� ا�ـــ#/ 11  334422

 ـ <9اء اeھ� وا�dـ+ن 12  334488

 ـ ا�Oـــــــــــــ:�ـــــــ� 13  335500


و�	ت ا�د�وان��
و�	ت ا�د�وان  ��  353555�� 

 

  


