تقديم
يجمع ىذا اإلنجاز األدبي المميز شخصيتان من أبرز الشخصيات الثقافية و العممية عمى المستوى

الجزائري و المغاربي و العربي.

أوليما الشاعر سعيد المنداسي و ىو صاحب ىذه القصيدة الشييرة " العقيقة" في مدح الرسول و

الصحابة و األنصار و البقاع المقدسة .

اسمو الكامل ىو أبو عثمان سعيد بن عبد اهلل المنداسي التممساني السجمماسي .أصمو من منداس بقرب

مدينة غميزان الحالية و من قبيمة سويد الياللية العربية التي سجل التاريخ و الشعر الشعبي مقاومتيا
الطويمة و الشرسة ضد العثمانيون  .نشأ و ترعرع في مدينة تممسان ،العاصمة السياسية و الثقافية لمغرب

الجزائري آنذاك ،في القرن  11اليجري الموافق لمقرن  11الميالدي .و فييا أثبت براعتو الشعرية في

النوعين "الموزون" و "الممحون" و وضع أسس مدرسة "الحوزي" التممسانية .و بعد تدىور األوضاع في

امحمد
تممسان ىجر إلى المغرب األقصى و اتصل بمموك الدولة العموية الناشئة .منيم اإلخوة موالي
ّ

(المتوفى سنة 1711ى1661/م) و موالي الرشيد(1701-1711ى1611-1661/م) و موالي

إسماعيل(1111-1701ى1111-1611/م) الذي صار المنداسي نديمو و شاعره المعتمد بعد أن كان
مؤدبو في أول عمره .فيقول الشاعر مخاطبا موالي إسماعيل بعد ما قطعت بينيم الوشاة:
سرك ما دحاني فعل قذير * سال عميا ضميرك إذا كنت تسال
صاحب ّ
نتبعك و انتيا شير * صبتك ما تفقو مع الجالّس مقال
عشر سنين ّ
و اليوم تولّيت وانا صرت حقير* وين امثالي عندكم حتّى نجيال؟

و ىنا ،في أرض المغرب األقصى و في سنة  ،1610/1700أنجز قصيدة "العقيقة" أو " العقيقية" ىذه
بعد رجوعو من البقاع المقدسة حسب الرواية الشعبية .و حسب ما ترويو الذاكرة الشعبية أيضا فيذه

القصيدة الرنانة ىي التي فتحت لو أبواب الشيرة الواسعة و وفّقت بينو و بين الشعراء المغاربة الذين طالما
كانوا ينبذونو .يقول الفاسي ":ذكر لي الشيخ الفموس أن سيدي سعيد كان لو خالف مع أشياخ فاس و
كانوا يمنعونو من اإلنشاد بالمسيد (مسيد سيدي فرج) يوم عيد المولد .فمما طمع الحجاز و حج نظم
قصيدة " العقيقية" و لما حل يوم العيد جاء و طمع لمشجرة التي ىناك في وسط سوق الحناء و ىي توتة
عظيمة و صار ينشد "عقيقتو" الشييرة فأخذ الناس يصغون بإعجاب لو حتى انتيى و لما نزل حمف أحد

األشياخ حتى يحممو عمى ظيره و يدخمو لممسيد" .

و ىكذا أخذت مدرسة الممحون المغربية عمى المنداسي ما ساعدىا عمى القفز من مرحمة الركود إلى
مرحمة االزدىار فتتممذ عمى يده الشعراء من أشيرىم الشاعر المصمودي مطور فن الغناء بقصيدة

الممحون أي " الڤريحة" في المغرب حيث يقول في قصيدة " حشا يخيب من يتوسل بنبيك":

"يا حافظ المعاني خوذ الحمّة بطرز االشعار* من عند الماىر مرتّب قياسي* ڤندوز سعيد المنداسي"...
حساده كانت لو الكممة األخيرة فاضطر أخي ار المنداسي إلى مغادرة بالط موالي إسماعيل
لكن حزب ّ
كبخوشة مثال ،أنو عاد لتممسان و دفن فييا .و لكن ىذا يناقض ما أفادنا بو
نيائيا .و يقول بعضيمّ ،
دلفين بأن العثمانيين ،مراعاة لنفوذه القوي عمى أىمو من قبائل المحال الثائرة ،حاولوا إقناعو بالرجوع إلى
بالده و االنضمام تحت رايتيم و وعدوه باألمان .و لكنو أبى و وجو ليم ىذه األبيات التي يضرب بيا

المثل:

العز معاه * خير من منداس و ڤمحو
بوبياضة و ّ
" ّ
خير ياسر و الذل عاله * طرف عيني ما تممحو
عز في قف ار نيواه * بالقميل و الينا نفرحوا
ّ
نرتجى مواليا بغناه * حد غيره ما نمطرحو"
أما أبو راس و الفاسي و الجراري فيم يرشحون أنو توجو إلى تفيممت ،جنوب المغرب ،و توفى و دفن في
الرتب من نواحي سجمماسة.

فعمى ك ل حال ،بقيت تواريخ ميالده و وفاتو مجيولة حتى اآلن و كل ما لدينا ىو تاريخ أقدم قصيدة
مؤرخة لو و ىي تحمل تاريخ

1767ى1617/م و أحدث قصيدة مؤرخة لو و ىي

العقيقة(1700ى1611/م).

لنترك لمباحثين مسألة التواريخ و لنقل كممة عن المنداسي كشاعر شعبي :فمن األكيد أنو يشكل حالة فريدة
من نوعيا في ميدان الممحون .فبقدر ما يحظى لدى الخاص و العام باالحترام و اإلعجاب لغ ازرة ثقافتو و

ميارتو الشعرية و مكانتو المرموقة عند المموك و العمماء و األدباء ،فبقدر ما تعتبره األوساط الشعبية

شاع ار غامض المغة معقد األسموب مشتبو المعاني و بالتالي ال يصمح أغمب شعره لمغناء و الطرب.

و يبدو واضحا أن جل ما نظمو المنداسي من شعر ،و إن قصد بو عامة الناس كما يزعم ،كان ،منطقيا،

موجو لممثقفين و العمماء .فنوع شعره في منزلة بين منزلتين فال نستطيع أن نقرر إن كان من " الممحون

الفصيح" أم من " الفصيح الممحون" كما يقول األستاذ رابح سعد اهلل.

و أما ما اتّضح لنا من أفكار و اتجاىات المنداسي من خالل قراءتنا لشعره و لمواقفو ىي نزعتو العربية
القوية :فيذا الشاعر العربي األصل ،و الثقافة و المغة ،كان من أنصار مموك عرب ،العمويين ،في زمن
كانت فيو المواجية ضد اإلسبان و العثمانيين في الجزائر و القبائل األمزيغية في المغرب.

و دفعو شغفو ىذا بالمغة العربية و ثقافتيا القديمة الكالسيكية إلى شحن شعره الممحون بالغريب الميجور
و التمميح إلى "الثقافة المثقفة" إلى حد أدى إلى قطع صمة ىذا الشعر بجذوره المغربية القريبة من لغة

جزائرية و ثقافة محمية.

و النخبة المثقفة التقميدية ال تولي أي اعتبار لمشعر الممحون بصفة عامة ما عدا ىذه القصيدة " العقيقة"
التي حظيت بشروح قيمة .فأول شرح وضع ليا ىو شرح األديب المعسكري أحمد بن سحنون الراشدي

(أنجزه بين سنة  1177و1171ى) و عنوانو " األزىار الشقيقة المتضوعة بعرف العقيقة"  .و الشرح
الثاني ىو شرح العالمة أبي راس و ىو ثاني شخصية شركت في ىذا اإلنجاز.

و ىو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي المعروف بأبي راس الناصر .ولد بنواحي معسكر
سنة 1111ى  .تتممذ عمى يد عمماء كثيرين أبرزىم الشيخ عبد القادر المشرفي المعسكري .و حجو إلى

البقاع المقدسة مرتين في 1171ى و1116ى مكنو من معرفة البمدان العربية اإلسالمية بعممائيا و
إنتاجيا الفكري .أخي ار استقر في مدينة معسكر حيث تولى القضاء و التدريس حتى وفاتو سنة 1110ى.

دفن في معسكر و ضريحو معروف في حي باب عمي باسم سيدي بوراس.

و كان من ضمن الذين يجالسونو في معسكر شعراء شعبيون أمثال الحبيب بن ڤنون و محمد بموىراني
الذي رأى رؤية و طمب منو شيخو أبو راس أن ينظميا في قالب شعري فنظم بموىراني جفريتو الشييرة

التي يقول فييا مخاطبا شيخو:

دنڤ واش يصير * آ شيخ التفسير في الجيل الميمل
"آشيخي يا شيخ ّ
نعممكم ما جاي و قبضوا ذا الراي * ما باقي ال باي ال باشا يعدل"
لقد ترك لنا أبو راس أعمال عديدة و متنوعة  :في عموم القرآن و الحديث ،الفقو ،النحو ،التوحيد،

التصوف ،المذاىب ،المغة ،التاريخ ،الشعر .و مع ىذا ما جمب انتباه الباحثين ىو إنتاجو التاريخي فقط.

و لسبب بسيط ىو أن المصادر التاريخية لمعيد العثماني في الجزائر نادرة جدا .و لألسف أغمبية
المخطوطات ضاعت و ال يحقق و ينشر منيا إال النزر اليسير.

الدرة األنيقة" التي اعتمدنا لتحقيقيا عمى ثالثة
أما فيما يخص "العقيقة" فمو فييا سبع شروح ّأوليم " ّ
مخطوطات:
•

المخطوط رقم( 1م :)1تبرع لنا بصورة منو المرحوم سي البشير محمودي البرجي .بخط السيد

حمادوش بن عبد القادر السجراري الساكن مدينة المحمدية .انتيى من نسخو سنة  1101و ىو متكون

من  61صفحة و خطو متوسط .و عمى ىامش الصفحة  1حتى الصفحة  1توجد مقطوعات من تعميق
رواز.
المفتي محمد ال ّ

حصمنا عميو من "مخبر المخطوطات" التابع
المخطوط رقم ( 1م :)1صورة مرقمة لمخطوط
•
ّ
لمعيد الحضارة اإلسالمية لوىران .منسوخ بخط السيد محمودي البشير البرجي المذكور أعاله من نسخة
الرواز من نسخة أصمية لمشيخ الميدي البوعبدلي .فرغ من نسخو سنة  1161و ىو يحتوي عمى
لممفتي ّ
 67صفحة .الخط مغربي جيد و مزين باأللوان.

•

بالحامة(الجزائر العاصمة) و ىو مخطوط
المخطوط رقم (1م :)1من المكتبة الوطنية
ّ

مغربي(مراكش) بخط السيد محمد بن محمد الدليمي المراكشي الذي فرغ من نسخو سنة 1176ى1001/م.
ىو في  176صفحة و رقمو  .1111خط جيد و أبيات القصيدة مرقمة.

دون أن ننسى مخطوط لقصيدة العقيقة بال شرح من قمم المرحوم السيد البشير محمودي .تاريخو
1111ى.1171/
أحمد أمين دالي
وىران  1جويمية 1771

