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  أ�ديب) �ن تومرت( مفدي ز�ر� واملعروف �مس         

  شاعر الثورة اجلزا�ریة

 

  

  :  ح�اته

ٔ��ن قرٔ� القر�ٓن  )بين مزياب( الواقعة يف وا�ة ) بين �سقن( يف قریة  1913و� مفدي ز�ر� س�نة         

مث انتقل ) السالم القر�ٓنیة ( س�نني يف مدرسة ، مث انتقل ا ىل تو�س ح�ث مكث فهيا بدءا من الك�ات�ب

ىل ىل�راسة ال) املدرسة اخل�ونیة(ٕا ىل جهبة ) �امع الزیتونة(علوم ، مث ٕا ىل اجلزا�ر لینضم ٕا لیعود بعد ذ� ٕا

ىل السجن �دة مرات . التحر�ر الوطين    . و اكن الت�اقه هبا ی��لور يف شعره الثوري ، أ�مر ا�ي �ٔدى به ٕا

  . ملتحقا بصفوف جهبة التحر�ر الوطين �خلارج  1959هرب من السجن س�نة    

  .يف تو�س و دفن �جلزا�ر  1977ٔ�وت  17لشاعر مفدي ز�ر� يف تويف ا   
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نتا�ه    :  أ�ديب ٕا

عن املك�ب الت�اري ببريوت و الطبعة  1961طبع الطبعة أ�وىل س�نة ) : ا�لهب املقدس( دیوان  - 1

 الثانیة عن وزارة التعلمي أ�صيل و الشؤون ا�ی��ة �جلزا�ر 

 . 1965ال�رش القوم�ة بتو�س س�نة عن دار ) : حتت ظالل الز�زفون( دیوان  - 2

لیاذة اجلزا�ر ( - 3  ) أ�صا�(�رشهتا جم� ) : ٕا

  : كام صدر � كتا�ن هام 

 :� جزاء و كتاب  4یقع يف : أ�دب العريب �جلزا�ر  - 4

 ٔ�نمت الناس ٔ�هيا الشعراء ، و� كتاب �ٓخر بعنوان  - 5

 ص� الرمح الفكریة بني ٔ�قطار املغرب العريب الك�ري  - 6

 ة العربیة يف اجلزا�ر �رخي الص�اف - 7

 . � قطاب الفكر �لعرب �ىل الصعید العاملي - 8

لیاذة اجلزا�ر     :  ٕا

  . 1972ت مبناس�بة امللتقى السادس �لفكر االٕساليم ا�ي انعقد �جلز�ر العامصة س�نة �ٔ�لق   

لیاذة اجلزا�ر يه قصیدة شعریة طوی� مكونة من  ب�ت ، بطلها الشعب اجلزا�ري تلخص احملن و  100ٕا

ىل هنایة الس�بعینات   . أ��داث اليت �اش�هتا اجلزا�ر م�ذ جفر التارخي ٕا

بن�ت القصیدة �ىل شلك مقاطع و لك مقطع مكون من عرشة ٔ�بیات �دا املقطع الثالث و ال�سعون ، 

  .و التارخيیة التفاف�ة�د عرش ب��ا ، بن�ت بناء ملحمیا عنیا �ملادة التارخيیة و الرموز ا�ي یتكون من �ٔ 
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  : و هذا مقطع بني مقاطع االٕلیاذة 

 .ٔ�ما� ربـوع الندى و احل�سب               ٔ�م�ا� تلم�سان مغ�ىن أ�دب

 .مت�اوج وهـران يف ٔ�ص�غری�ك               و ف�اس ، ف��ٔبدع ف���ك ال�سب

 و ت�اه الـوریـط ب�ش�ال�                      ی�لقن زر�ب م�عىن الطرب

 و ٔ�غـرى ال�ملوك حبب امللو               ك فٔ��لص يف حهبا ّلك صب

 و لـوال ع�ناصـر مل�یان�ة                   و ع�ـن ال�سور لك�ت العجب

 و سلوى احملبتل�مسان ٔ�نت عـروس ال�د�                و �مل ا�لیايل 

 حب�س�نك ه�ام ٔ�بـو م�دیـن                     و يف مع��د احلب شاد الق�ب

 و ٔ�جـرى ب�ك الـروم ساق�ة                  هبا ٔ�س�كر احلسن ب�ت العنب

 و يف م�شور ا�د ٔ�ذن موىس             و خ�ّ� زی�ان جم�د العرب

 ي ا�ن ��ون ف�ك ا�هتبو �فـح فـردوسك ا�ن مخ�س               و حي

 شغلنا الورى و مٔ�� ا��                        

 �ش�عر نـرت� اكلصالة                      

  �سابی�ه من ح�ا� اجلزا�ر                     
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ن طبیعة النص ىل ثالثة ٔ�قسام  كام نالحظ هيمين �لیه ٕا   :الطابع التارخيي �ا قسم الشاعر هذا اجلانب ٕا

 �رخي اجلزا�ر القدمي            -  أ

 �رخي اجلزا�ر الوس�یط   -  ب

 �رخي اجلزا�ر احلدیث و املعارص   -  ت

  : مذهبه الشعري 

ی�متي مفدي ز�ر� ا ىل املدرسة الرافعیة و �ل مواضیعه تدور حول الثورة  و الكفاح و حب الوطن و الهیام 

  : ا املقام جبامل اجلزا�ر ، یقول يف مقطع �ٓخر من مقاطع االٕلیاذة يف هذ

ىل رهبا �ظره  و يف قدس ج�اتنا النارضة          وجوه ٕا

 !متّد املعّز ��ن االٕ�                 ف�صنع جوهر والقاهره

 و �س�تلهم النیل من ٔ�رضنا           صفا�، ؤ��الق�ا الطاهره

 و جيري ر�اء �ىل هدینا           یوا�ب � فضالنا الزاخره

 انعتا          ق الشعوب، جزا�ر� الثا�رهوتُفهم رمس�س معىن 

 هو النیل �� عرش قرو             ن و�ركنا الس�نة العارشة
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 !!و مك شابه النیل حبر دما            �، متور به املهج الفا�ره

  !و مك ضارعت يف الفدا             �یلوبرتا مجیالت ثورتنا الهادره

 م، وال جن�د الفضل وا�ٓرصه  و حنن أ�مازیغ �رعى ا�ما     

  !و �كرب مَرص ؤ�حرارها            ومن �ٓزروا حربنا الظافره

 شغلنا الورى ومٔ�� ا��                   

 �شعر �رت� اكلصالة                   

  �سابی�ه من ح�ا� اجلزا�ر                  

مفدي ز�ر� من ا��ن ٔ�خرجوا الشعر اجلزا�ري من التقلید و و '' :یعرتف � بذ� ٔ�محد دو�ان بقو�         

نه الزتم ٔ�ل�سوه ثوب الواقعیة فقد اختذ من الواقع النضايل  ٔ�رضیة لف�ه و شعره ، ٔ�ما ف� یتعلق ��ٔسلوب فٕا

سا�ده يف ذ�  قدمعود الشعر العريب ، و ٔ��اد يف الس�بك ، و شعره �اكد � ن مي� و�دة املوضوع ، و 

''ملك�ه ا�لغویة 
1
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  :  ٔ�عزايئ الطلبة عز�زايت الطالبات

لیاذة اجلزا�ر ملفدي ز�ر� و یقدم حبثا يف هذا املوضوع � ٔ�ن خيتار املواضیع ا�ٓتیة    : من ٔ�راد ٔ�ن �ش�تغل �ىل ٕا

 مس�تو�ت ال�شالك يف االٕلیاذة  - 

 دراسة داللیة وفق ٔ�ربع مس�تو�ت  - 

  : املوضوع أ�ول 

 دراسة املس�توى املعجمي لالٕلیاذة  - 

  :ين املوضوع الثا

 دراسة املس�توى املورفونولو� لالٕلیاذة  - 

  :املوضوع الثالث 

 دراسة املس�توى البالغي لالٕلیاذة   - 

  : املوضوع الرابع

  دراسة املس�توى االٕیقاعي لالٕلیاذة - 


