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 م ــــديـــقـــت

 le Journal » راقية الشييرةػشػية" ألوؿ مرة في المجمة اإلستػوالػات العػقامػنشرت "الم

asiatique »
أما نص " رسالة األبرار" لقد نشر سنيف قبمو أي  .1914 و سنة 1913 سنة  1

2في سنة 
1887. 

قابعة  3يويبقيت ىذه األعماؿ لممؤلؼ محمد بف عمي بف الطاىر الجّباري البطّ   و
تحت صفحات المجالت و المؤلفات المتخصصة و/أو النافذة. و ألف لـ يتوصؿ إلييا 
إال المحضوضوف مف الباحثيف في ميداف الميجات المغاربية و أدبيا الشعبي فإنيا لـ 
تحض باالىتماـ الجدير بيا لدى جميور متعطش لكؿ ما أثمرتو المغة األـ مف قصص 

 و شعر و غناء و مسرح.
فانطالقا مف ىذا، بدا لنا مف المنفعة العامة، في إطار مشروعنا لنشر اإلنتاج األدبي 

 —بالمغة الجزائرية، أف نجعؿ اليوـ، في متناوؿ القراء ىاتيف المحاولتيف الميّمتيف 
لتأسيس نثر أدبي بمغتنا الوطنية المحمية. بالتأكيد تشكؿ المقامات  —خاصة المقامات 
يدة مف نوعيا في تاريخ أدبنا الوطني بالمغة الجزائرية الممثؿ، حتى العوالية محاولة فر 

، إاّل بالشعر )الممحوف(.  اليـو
فمنرجع إلى سيرة المؤلؼ لنضيؼ أنو ولد بمدينة بّطيوة، قرب أرزيو، بوالية وىراف، 
في أوائؿ سنيف االحتالؿ الفرنسي، و أنو ينتمي إلى الجبارة، فخذ مف قبيمة ذوي ثابت، 

 نة في نواحي مدينة سعيدة.القاط

                                                                                                                                                 
و      نشر  (،les séances d’El-Aouali, textes arabes en dialecte maghrébin)" ة بالمغة المغربيةالمقامات العوالي"  1

، 11، السمسمة 2في الجريدة األسيوية، سفر  (،Delphin( و ج.دلفاف)Faure-Biguet)بيڤي -ترجمة الجنراؿ ج.فور
-سبتمبر، 4سفر؛ 374-303.ص، 1914 أبريؿ-مارس، 11 السمسمة، 3سفر؛ 310-285.ص، 1913 أكتوبر-سبتمبر
 .378-307ص.، 1914أكتوبر 

 (،Récit des aventures de deux étudiants arabes au village nègre d’Oran)"حكاية رسالة األبرار ما وقع ليما باألسحار" 2
 . 35.ص+52.ص، 1887 وىراف، -تقديـ و ترجمة ج.دلفاف، باريس

 (.1، ىامش 7 مفة بتثبيت الحالة المدنية لمجزائرييف أعطت لو لقب "إدريس")المقامةيشير ج.دلفاف إلى أف المجنة المك 3
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فبعد الدراسة، انخرط في سمؾ رجاؿ القضاء حيث عيف عمى التوالي في سعيدة، ثـ 
معسكر، ثـ زىانة، قرب وىراف، و أخيرا في القميعة، مف مدف والية الجزائر العاصمة. و 

 توفي فييا قبؿ الحرب العالمية األولى.
معاشرتو "الطُّْمَبة" و معرفتو الواسعة بيـ و فانتقالو مف زاوية إلى زاوية لطمب العمـ، و 

بثقافتيـ الخاصة، زيادة عف شغفو بالمغة العربية عامة و الميجات العربية لمغرب 
 الجزائري بالخصوص، أىّموه لكتابة مثؿ ىذه الصفحات الجميمة، المفعمة بالحيوية.

ُطمبة المغرب ب رسالة األبرار" قريبة مف األدب اليزلي الخاصو لكف بقدر ما تبدو "
، بقدر ما تشكؿ المقامات 4الخطبة الساخرة لعيد الطمبة بالمغرب"العربي الممثؿ في "

نصوص ناضجة األسموب مييأة ليس فقط لتصوير ممارسة ليوية لييئة عرفية معّينة 
كالطمبة و لكف لتعّبر عف ما يسّميو الجباري "الفصاحة في األوطاف الغربية" أي القريحة 

 مجزائرييف و قدراتيـ اإلبداعية.األدبية ل
و ىنا ننبو إلى مشكمة ىاّمة تتعّمؽ بغياب مثؿ ىذه األعماؿ في ساحة النشر. يجب 
أف نؤكد  أف عدـ وجودىا في المكتبات ال يعني أنيا ال وجود ليا أصال. و لعّؿ أغمبيا 

دير دلفاف، الم ال زاؿ في شكؿ مخطوط مغمور في بعض الخزائف المجيولة. لقد صّرح
في مقدمتو أف المقامات العوالية  لـ يفكر  لمدرسة الجزائر آنذاؾ، و صديؽ المؤلؼ،

الجباري أبدا في نشرىا. و لوال إلحاحو عميو و تشجيعو لو لما واصؿ كتابة اإلثنتا عشرة 
 مقامة. و مع ذلؾ كتب ليا أف تنشر، و لكف، و لألسؼ، بعد موتو.

ي كاف عامال حاسما في رفع الحواجز النفسية ال شؾ في أف تأثير دلفاف عمى الجبار 
الناجمة عف الرقابة الذاتية التي كادت أف تحوؿ دوف نشر ىذه النصوص. أكيد أف 
دلفاف، بكونو مختص في عمـ الميجات كاف ميتما بػ" توسيع دائرة معارفو المعجمّية"، 

يا الخاص عمى كما ذكر، أكثر مما كاف ميتما بإطالع الناس عف محاولة أدبية ليا وقع
 تصّورنا ألدب وطني بكؿ معنى الكممة.

                                                                                                                                                 

 14، في مجموع مذّكرات و نصوص منشورة لشرؼ المؤتمر (la khotba burlesque)خطبة الساخرة لعيد الطمبة بالمغرب""ال 4 
 .1905(، بريس، Doutté، بقمـ أ.دوتي)1905لممستشرقيف بالجزائر، سنة 
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إف محمد إدريس، ىذا المثقؼ الذي لـ يقطع يوما صمة الرحـ التي تربطو بأصولو 
الجزائرية كاف مشغوفا بثقافتو األـ و كاف لو إلماـ بكؿ أطرافيا و كاف مستيقف مف 

 قيمتيا.
الشعر الممحوف في  و ىكذا، كيؼ ال يتألـ و ال يشكو مف اإلىماؿ الذي أصاب

عصره حيث يقوؿ "و ال يخفى أنو في بالد الغرب كثير مف فصحاء الكالـ، منيـ 
المؤّرخوف و المّداحوف و الراويوف، و الشيوخ أرباب التمحيف و الڤّوالوف، و أنيـ اآلف 
ليست ليـ شيرة عند العاّمة، و ال عند ناس الشرؽ و ال المجانبة". و يضيؼ أنو أّلؼ  

و  "االستطراب و االبساط"  ذا ليتصّدى ليذا اإلىماؿ و لكف بأسموب خفيؼ  لػمؤلفو ى
 .5يجد في النير، ما ال يجده في البحر""لعؿ "قارييا بالنظرّية" 

و رّبما ال نجد في بحر األدب العربي في الجزائر و بالخصوص في نوع المقامة ما 
 ي في بيئتو و بمسانو.نجده في نير المقامات العوالية، مف وصؼ وفّي لمجزائر 

و بدوف أف نطيؿ الكالـ عف تاريخ ىذا النوع مف األدب العربي ابتداء مف بديع 
الزماف اليمذاني، و الحريري، وصوال إلى اليازجي و المويميي، و مرورا بالمغاربة كابف 
محرز الوىراني، ال بد أف نالحظ أف ىذا النوع لـ يعرؼ ازدىارا كبيرا في منطقتنا. فال 

ذكر المؤرخ لتاريخ الجزائر الثقافي األستاذ أبو القاسـ سعد اهلل إال عددا يسيرا مف ي
. و في ضوء ما جاء بو في كتابو، يبدو أف 6األسماء و مف المقامات الجديرة بالذكر

المقامات العوالية ىي ظاىرة فريدة في أدبنا مف حيث العدد المقبوؿ مف المقامات و مف 
 .حيث أسموبيا المتمّيز

و مف المثير لالىتماـ الكيفية التي حّؿ بيا المؤلؼ مسألة المغة في األدب المغاربي، 
و ىو ال يتخمص بعد مف ثقافتو المدرسية. فبالنسبة لو، و ىو عاجز عف القفز فوؽ 
عقبة المغة العربية المدرسية، إنو يكتب بالمغة المغاربية، كما يظير مف خالؿ العنواف. 

ية ىذه ليست المغة العربية و ليست لغة الممحوف. و ىو الذي يتقف و لكف لغتو المغارب
                                                                                                                                                 

5
 مقدمة المقامات. أنظر 
6
 .145، ص.8و سفر  206، ص.2" تاريخ الجزائر الثقافي"، أبوالقاسـ سعد اهلل، سفر   
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 —الممحوف المحمي و لو منو شواىد ضمف مقاماتو. فمف ناحية لعمو اعتبر أف الممحوف 
ال يصمح لمنثر بحكـ عمؽ بصمة   —المغة المشتركة بيف شعراء المغرب العربي  يو ى

لمغة العربية ال تصمح، إذا أردنا أف تعّبر . و مف ناحية أخرى لعمو اعتقد أف ا7الشعر فيو
 عف الروح المغاربية، إال بعد أف تخضع لعممية معّينة.

وصؼ لنا دلفاف ىذه العممية في ىذه الفقرة حيث قاؿ "أردت أف أركّز عمى ىذا 
 —الذيف سوؼ يقوموف بفحص ىذه النصوص  —التوضيح حتى ال يميؿ المستعربوف 

بارة عف تحريؼ أرعف لمغة العربية، بؿ بالعكس ليستوعبوا إلى االعتقاد بأنيا مجرد ع
ميزتيا الحقيقية و وقعيا. إذ أف المؤلؼ عندما يقتبس مف المغة العربية بعض مف آليتيا 
العممية، فيو غالبا ما يرى في ىذا طريقة مالئمة إلدراج، و كأّنيا شبكة تطريز يسيرة، 

 .8المعجـ الثري لميجات المحمية المألوفة "
ىكذا و بدوف أف يغير شيء في التركيبة النحوية لمعربية، يقـو المؤلؼ بػ"جزئرة" 

 المفردات، إذا صح التعبير، نافخا في المغة العربية قسط وافر مف الروح المغاربية.
فيذا ىو عكس ما ينتيجو في قصائده الشاعر أبو عثماف سعيد المنداسي، الذي 

نخبة"، والذي ال يغّير مف التراكيب النحوية لمغة اختّص في كتابة ما نسّميو "ممحوف ال
الممحوف و لكنو يقـو بعممية "تعريب" معجمو، تعريب ال يخمو مف " تغريب" ألنو كثيرا 

 ما يمجأ إلى الميجور مف المغة العربية.
و بالتالي، فإف الشخصية المركزية ىنا ليست شخصية بف عيسى العوالي، كما 

ري بعرضو عمى خشبة مسرح المقامات العوالية ىي المغة يظير، و لكف ما قاـ الجبا
 االجزائرية كما ابتكرىا. و ىذا ما نريد إبرازه عندما نقوؿ أف ىذه المقامات يجب أف تقرء

كنموذج لمحاولة جّدية، حّتى و لو أنيا منفردة، لتأسيس نثر أدبي بالمغة الجزائرية 
 دب الوطني الجزائري.المحمية، بجانب الشعر الممحوف لتكتمؿ صورة األ

                                                                                                                                                 
يبدو أف الجباري يجيؿ ذلؾ النوع مف الشعر الممحوف المغربي الذي يطمؽ عميو إسـ السوسي المزلوڤ و ىو عبارة  7

 (.Chansons de la Casbah)غاني القصبة"عف أقساـ نثرية مع شيء مف السجع في األسموب. أنظر كتابنا " أ
8

 .288، ص. 1913أكتوبر-سبتمبر ، 11 السمسمة ،2 سفر(، Les séances d’El-Aouali)المقامات العوالية 
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ىذه التجربة جديرة بالترحاب أّوال و بالبحث و الدراسة ثانيا و المؤلؼ جدير بأف نوليو 
 بأديب جزائري مف الطراز الرفيع. ؽاالىتماـ و االحتراـ الالئ

و أخيرا ال نختـ ىذا التقديـ لممقامات العوالية إاّل بعد أف نؤكد أف ىدفنا الوحيد، مف 
و             ةػى إخراج ىذه النصوص و تمؾ األخرى " جزائرية المغوراء حرصنا عم

المضموف" مف الظمومات إلى النور، ىو إثراء التفكير و النقاش في موضوع  المغة 
 الجزائرية و تعبيراتيا المكتوبة.

 
 أحمد أمين دالي

 9/2/2002 وهران


